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II. RÁKÓCZI FERENCZ 
EGY BŰNÖS VALLOMÁSA, 


ki az ő szívében született megváltója jászolánál önnön életét 
siratja és a gondviselés kegyeit s annak intézését hálás emléke- 
zetébe visszaidézi, — magánbeszédek alakjában, elkezdve 
1716-ban, Krisztus születésének ünnepségét megelőző napokban. 


Zavar fog el, Uram és elpirulok, midőn születésedet s annak 
körülményeit megfontolom és a magaméra gondolok. Te Isten, 
teremtőm nekem és a mindenségnek, istállóban születsz, én meg 
palotában; te ökör és szamár közt szegény pásztorok körében, 
én — a por és a féreg a te szined előtt — udvarjárók nagy cső- 
dületében. Szülőid szegények, az enyimek fejedelmek; te sze- 
génységben jösz a világra, én bőségben. De alázz meg Uram 
engem ennek felgondolásában is és cselekedd, hogy imádjam 
igazságban a te alázatosságodat és semmivé váljam a te szined 
előtt. Hálát adok neked Uram első sorban azért, mert ugy akar- 
tad, hogy a te határtalan könyörületességednél fogva engem a 
semmiből életre híva, keresztyén és pedig katholikus szülők- 
től szülessem. Könyörültél és meghallgattad kéréseiket: mert 
bátyám halála után több esztendeig fiúgyermek nélkül szinte 
árván éltek, miután egyedül néném maradt életben. Távol 
legyen Uram tőlem családom történetét megirni és vallomást 
tevén neked, alázatosságban elmondani Erdély fejedelmeinek, 
az én őseimnek sorát, a melybe atyám is, még nagyatyám 
életében ki vala választva, de még gyenge korában anyjától, 
Báthory Zsófia fejedelemnőtől a katholikus hitre tanitva, 
nagyatyámnak, a törököktől, az ő ellenségeitől a gyalui harcz- 
ban kapott sebei következtében történt halála után a fejede- 
lemségtől inkább meg akart válni, mint szent hitét elhagyni. 
Magasztal téged az én lelkem és áld tégedet én Istenem, hogy 
őt kegyelmeddel megerősitetted és ezen elhatározásában állha- 
tatossá tetted, a mi átszármazott én reám is. Mert több évvel 
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azután feleségül vevén Zrinyi gróf leányát Ilonát, utolsó gyer- 
mekét 1676. márczius 27-én a mi házunk borsii kastélyában, 
bevezetted ezen nyomoruságos életbe; nyomoruságosat mon- 
dok, — méltán mondottam, mert engem, mióta elhagytam 
anyám méhét, ellenségeddé, de a nyomoruságok között is bol- 
doggá tettél, mivel a semmiből, ó legfőbb jóság, a te ismere- 
tedre elvezettél és majd azután a szent keresztség fürdője által 
megtisztitva a bűntől, melyben fogantattam, a te fiaid közé 
felvettél. Igy születtem Uram te néked; de jaj, hányszor hal- 
tam meg tenéked azután; mégis a te kegyelmed által történt, 
hogy engem, a halottat, a mint gyakran mondottam, feltámasz- 
tottál. Mit mondjak tenéked többet ezen állapotomról, a mely- 
ben értelmi és észbeli tehetségeim, a te isteni voltodnak kép- 
mása, melyet az emberre ruháztál, testem szük korlátai közé 
zárva, a te megismerésedre, ó Uram, éveken át képtelen és alkal- 
matlan volt. Éltem, mintha nem volnék, boldogtalan a tudat- 
lanságban, boldog a te meg nem bántásodban. Reménylem 
azonban, hogy nem tulajdonitandod vétkemül sirásomat és 
jajgatásomat, ámbár ezek a gyermeki türelmetlenségnek, mél- 
tatlankodásnak és valamennyire az engedetlenségnek jelei, 
a melyekből az emberi természet megromolva, saját tápláló 
szülőivel daczol. Ha mégis ezen zsenge koromban tégedet, leg- 
főbb jómat megsértettelek, ne emlékezzél meg kérlek, az én 
tudatlanságimról! Nagy gondja volt a te gondviselésednek én 
reám, mert bár atyámat, ki még nem érte el negyvenedik évét, 
hat hónapos koromban, e nyomorult életből magadhoz szólitot- 
tad (irgalmazz neki, a legalázatosabban kérem felségedet), 
semmiben az én nevelésemet ez után megfogyatkozni nem 
engedted. Gyengéden szeretett nagyanyám, a te ájtatos szol- 
gáló leányod, a ki emberi vélekedés szerint szent életü vala. 
Szeretett anyám igazán, anyailag, komoly szeretettel, mert 
figyelt minden illetlen tettemre és alig 5 éves koromban engem 
elkülönitett a női szobától és felmentett a nők gondozása alól. 
Tanitóim képezték ki bennem a rangomhoz illő erkölcsöket és 
reászoritottak az imádkozásra. Dicsértessél ó Isten mindörökké 
ezen te kegyelmedért, a mely valóban nagy volt bennem; mert 
te cselekedted, hogy ama gyenge korban feljebbvalóimnak 
nagyon is engedelmes voltam, téged pedig ártatlanságomban 
szolgálván és szeretvén, a mennyire emlékszem, legkevésbbé 
sem tanusitottam ellenszegülést a koromhoz mért kegyességi 
gyakorlatokban. Nagy vigasztalásomra szolgál, ha gyermek- 
ségem és ifjúságom kezdetéről gondolkozom: mert azt hiszem 
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Uram, hogy ártatlan voltam orczád előtt; gyakran mondták 
ugyanis nekem, hogy semmi rossz hajlandóságaim nem voltak, 
mégis gyakran megbüntettek, mivel rest voltam a tanulásban 
és túlságosan szerettem a fegyvereket s a hadviselés képét ábrá- 
zoló gyermeki játékokat. De fájlalom Istenem, azt, hogy nem 
emlékszem, vajjon szerettelek-e, ámbár tudom, hogy naponként 
imádkoztam, reggel és este. Egyedül te tudod tehát, hogy milyen 
voltam. Örvendek, ha volt bennem valami te néked kedves 
és fáj, ha valamiben veled ellenkeztem, vagy ellenedre tettem. 
Látod, ó Uram, mily zavaros mindannak képe és ábrázata, 
a mi velem gyermekségem kezdetétől történt! Nagyanyám 
halálára csak ugy emlékezem, mint valami álomra; mégis 
irgalmadért könyörgök érte a legmélyebb alázattal. De anyám- 
nak a lutheránus felekezethez tartozó Thököly Imre gróffal 
kötött második házasságáról is alig tartottam meg emlékeze- 
zetemben valamit az ünnepi lakomákon kivül, melyeket nemzeti 
szokás szerint ünnepies szertartással, de mégis nagy evéssel- 
ivással és pazar fénynyel tartottak meg. Bocsánatért esedezem 
tehát felségedhez, mindazért, a mi neked ezekben méltán nem 
tetszett. Távol legyen, hogy én a vallomástevő elbeszéljem neked 
azon meséket, a melyeket ezen, házamra, emberi módon szólva, 
annyira szerencsétlen házasság inditó okairól hallottam, noha 
az azon idők viszonyaival ismerősök vélekedése szerint a császári 
udvar tanácsa vette rá áldott emlékü anyámat arra, azért, hogy 
a nevezett Thököly szivét, egy az ő várakozását és rangját meg- 
haladó házasság által lekötvén, a fegyverletételre inditsa. 
De nem töröm elmémet azzal, hogy az én életemre vonatkozó 
e dolgokról gondolkozzam és irjak; mert nem emberekhez szó- 
lok, hanem hozzád, ó sziveket és veséket vizsgáló Isten, ki min- 
denkinél jobban ismerted ezeket. Csak e keveset akartam előtted 
felemliteni, hogy külön megemlékezéssel dicsőitsem gondvise- 
lésed titkait, a mely a következő időkben csudálatosan és való- 
ban bámulatra méltón tartott meg engemet. Ugy vélem, hogy 
e helyen való megemlitenem egy különös eseményt, a mely 
kevésssel a te szolgáló leányod eljegyzése előtt történt; mert 
talán ez egyike volt amaz intő jeleknek, a melyek által a te 
végtelen irgalmad egyszer-másszor az embereket a balvégzetü 
dolgoktól el szokta tériteni. Munkácsi erősségünkben tartóz- 
kodtunk, mely elég magas sziklahegyen épült és mivel amaz 
istenfélő és ájtatos szolgáló leányod anyai kötelességének tar- 
totta erejéhez képest szoptatni gyermekeit és szoptatás után 
saját ágyában oldala mellé fektetni, egy napon, midőn néném 
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és én már feküdtünk, a szokottnál történetesen tovább imád- 
kozott és miután kéréseit előtted, végtelenül jó Isten, kiöntötte 
s közénk lefeküdt, komornája is, a ki ugyanazon hálószobában 
szokott virrasztani, a mig urnője aludt, imádkozásban volt 
foglalatos; de még el sem végezhette azt, midőn történetesen 
észreveszi, hogy az ágy mellett közvetlen álló asztal alól egy 
kigyó mászik elő, a mely az e fajta csuszó-mászók rendes nagy- 
ságával birt és a mig az éjjeli világosságnál látomása valósá- 
gában kétkedik, a kigyó lomha mozgással az ágy felé közeledett. 
Tétovázott teljesen tanácstalanul és megrémülve a féreg szokat- 
lan látományától s ismerve másfelől anyám természetes ellen- 
szenvét az ilyfajta férgek iránt, sem őt megijeszteni, sem oda 
menni ehhez nem volt bátorsága; de látva végre, hogy az fel- 
emelkedett testtel az ágyba mászik, félénk sikoltással anyámat 
az álomból fölkeltette, a ki tüzet gondolt s nénémet felkapva, 
az ágyból kiragadta és a kigyó láttára a szobából hanyatt-hom- 
lok kirohant; én pedig az ajtók előtt őrködő cselédek megérkez- 
téig egyedül maradtam a kigyóval. Akár véletlenül, akár a te 
rendelésed szerint történt e dolog Uram, igazán a bekövetkezett 
idők folyamata megértette velünk, hogy anyánk, a te szolgáló 
leányod, férjének személyében kigyót fogadott ágyába, a kivel 
ő mégis utolsó lehelletig oly nagy béketüréssel, alázattal és házas- 
társi, vagy inkább azt merném előtted Uram mondani, szolgai 
engedelemmel élt, hogy valóban jogosan ezen szentség erényei- 
nek gyakorlásában példaképül lehet tartani. Homályos ugyan 
ezen esetre való emlékezésem, de mégis el merem beszélni; mert 
ennek körülményeit egyrészt a komorna, másrészt néném 
gyakori elbeszéléseiből, négy éves koromtól friss emlékezetben 
megtartottam. A te oltalmazó jobbod által, lett, ó határtalan 
jóság, hogy az a kigyó (mert nem félek, habár a te szined előtt 
is e névvel illetni mostoha atyámat), nem ártott nekem sem test- 
ben, sem lélekben; mert gyakran megkisérelte egyiket is, másikat 
is, hogy engem, házam utolsó sarját, láb alól eltéve és megtartva 
magának az örökös jogon házamat illető várakat és erősségeket, 
Magyarországot és a magyar koronát (melyre vágyott), meg- 
nyerje s megtarthassa. Arra irányultak valamennyi s — na- 
gyobb részint lutheránus tanácsosainak tervei, a kik előre lát- 
ván, hogy én a gyermek, családunk előrelátásából egyetlen tá- 
masza leszek az igaz hitnek, vesztemet óhajtották, vagy azt, 
hogy felekezetükhöz csatlakozzam. Mily boldog lettem volna, 
ó Uram, ha érettebb itélettel feltárhattam volna előtted mind- 
azon nyomoruságokat, melyek kilencz éves koromig megláto- 
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gattak azért, hogy elerőtlenedett gyermeki szervezetem elfogyat- 
kozzék. 


Kiválik ezek közül az a fogás, hogy engem valamennyi 
úton és hadiműveleteken, hőségben és fagyban meghordoztak, 
noha gyakran szomjúhoztam, még gyakrabban éheztem és fáz- 
tam. Mert anyám a leggyengédebben szeretett ugyan, de nyomo- 
ruságaimat részint nem tudván, részint nem hivén el, másfelől 
megváltoztatni nem birván, férjének minden akaratába bele- 
egyezett. Hordoztak a te oltalmad alatt a törökök és tatárok 
seregei közt, a kik nagyatyámnak ellenök való hadakozásai 
miatt az én házamat gyűlölték. Gyakran ravaszul próbára tet- 
tek, hogy hitemtől eltántoritsanak, ámbár tanitóm, Badinyi 
János, mint igaz keresztyén és tégedet s bennünket teljes oda- 
adással szolgáló ember, megvédett engemet, ugy a mint tehette. 
És én is —; de kegyelmezz, mert nem tudom Uram mit szólok! 
Önmagamban védelmeztél te engemet s támogattad kegyel- 
meddel gyarlóságomat és igy hitemben állhatatossá tettél; de 
még a legfenyegetőbb bajra is találkozott gyógyitó ír: mert 
te adtál nekem erőt, hogy a fent elmondott nyomoruságokkal 
daczoljak; te takartál be engemet, a mikor fáztam és a földön 
hóval fedetten feküdtem; te élesztettél fel egy korty vizzel, 
a ki igen gyakran szomjúhoztam és egy darab kenyérrel, a mikor 
éheztem és ezek daczára megmaradt egészségem s gyenge testem 
megerősödött. Megkisértették azért kamarásomnak, Kőrösy 
Györgynek hűségét, felajánlva neki egy várat és terjedelmes 
birtokot, azért hogy megmérgezzen. De itt is megoltalmazott 
engem a te kezed, mert megborzadva utasitotta vissza az aján- 
latot és mivel te, az árváknak atyja, megtartottad hűségét, 
gondját és éberségét is megnövelted; ő maga kezdett végül sza- 
kácsom, ő maga mindenem lenni és azért az éhség s a minden- 
napi szükségletekben való hiány gyakoribbá lett. Megtartottál 
akkor engem Uram, talán az ártatlant, de ugyebár akkor is 
előre láttad, hogy hálátlan leszek és nem emlékezem meg ennyi 
sok jótéteményidről. Ó én boldogtalan rabja a gyarlóságnak! 
Miért feledtem el ezeket, a mikor a te határtalan irgalmadtól 
annyiszor eltévelyedtem; mert hogyha ujra meg ujra megemlé- 
keztem volna ezekről, talán hozzád, én Istenem, hívebb lettem 
volna. Megujult fájdalommal imádom azért itéleteidet; támo- 
gasd ezentul szándékimat, a melyeket belém adtál a te szolgá- 
latodra, életem minden napján, hogy könyörületességed e nagy 
művei ne pusztuljanak el bennem. Beszéljék el az embereknek, 
a magyar ügyek történetirói ezen nemzet háborujának okait 
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és a törökök előnyomulását Bécs megszállásáig és azután a 
németeknek rajtuk aratott diadalait! Én hirdetni fogom 
tenéked a te nagyságos dolgaidat és az irántam szakadatlanul 
tanusitott kegyelmedet. Borzadva emlékezem vissza, mint egy 
álomra, a keresztyén népnek a törököktől s tatároktól való 
kifosztására és rabságba hurczolására; mert a fentérintett 
bécsi megszállás idején én is ott voltam köztük a pozsonyi ma- 
gyar táborban, anyámat a lévai várban hagyva, ámbár a vérhas 
igen gyötört és minden orvosi segedelem nélkül voltam (mert 
mostoha atyám orvosait, a kik megmentésemen buzgólkodtak, 
nem akarták hozzám bocsátani); de a te gondviselésed Isten, 
velem volt és meggyógyultam. Miután a török Bécsnél verséget 
szenvedett, Thököly noha senki sem üldözte (igy zavarod meg 
a gonoszokat, ó örök bölcseség), hanyatt-homlok futásnak eredt. 
Most is emlékszem, hogy sötét éjben a tábor felszedetvén, majd- 
nem agyonnyomott a lezuhanó nagy sátor, minthogy szolga 
módjára szolgáltam mostoha atyámat; a mi valóban nyilván- 
való alkalma lett volna az én megalázásomnak, ha téged ó meg- 
testesült alázat jobban ismerhettelek volna, mint a mennyire 
korom megengedte. Miután szakadatlan futással Sempte várá- 
hoz értünk, én anyámhoz csatlakoztam s miután a sereg Eszter- 
gom irányába kanyarodott és mi egyenes uton iparkodtunk 
Magyarország felső részeibe jutni, én tehát mostohaatyám meg- 
érkeztéig gyengéden szerető édesanyám oldalán lélekben meg- 
ujultam. A telet is a különböző utakon töltöttük el, a melyeken 
egyáltalában nem voltam hijján nyomoruságaimnak; de a mint 
megszoktuk, — kevésbedett napról-napra a szenvedés, enyhitve 
a te irgalmad által, kicsinyek pártfogója. 


Akközben, a mint mondtam, a németek által Bécsnél és 
Párkánynál aratott győzelmek után Thököly ügye is hanyat- 
lásnak indult. A német sereg Schultz generális, egy fortélyos, 
de a magyarok természetével leginkább ismerős ember vezérlete 
alatt szorongatott bennünket. Tőle üldözötten majd pusztákon, 
majd mocsarakon bolyongtunk által, de miután a sereg napról- 
napra apadt és a várak elestek, munkácsi várunkban kellett 
menedéket keresnünk. Minthogy pedig ez az erősség vala- 
mennyi magyarországi közt legtöbb biztonságot nyujtott, 
Thököly jónak látta, anyámat ott hagyva, vagy tanács-, vagy 
segitségkérés okáért Nagyváradra, e török erősségbe menni, 
mely az Erdélyt körülfogó hegyek lejtőjén fekszik. Én akkor 
nem tudtam, de te tudtad Uram, a mint azután bizalmas taná- 
csosától megtudtam, hogy elhatározta: engem magával vinni 
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azért, hogy ha a törökök (a kiknek helyzete, a mint mondtam 
egyre sulyosbodott) hűségében kételkednének, engemet kezesül 
ád a törököknek és Konstantinápolyba küld. Felügyelőim már 
megkapták a parancsot, hogy az utra felkészitsenek, anyám jaj- 
gatás és panasz közt beleegyezett, az indulás napja itt volt és 
én, a halálra szánt áldozat, lovaglásra vágyva, örültem; mert 
minden podgyászt otthon kellett hagynunk és engem már 
néhány hóval előbb lóra ültettek. De az én tanitóm Badinyi, 
a jövendőt nálamnál jobban sejtvén, hozzád folyamodott Uram, 
minthogy semmi más eszköze nem volt engem az örvénytől 
visszatartani és mialatt Thököly utolsó istenhozzádot mond 
anyámnak, ő a templomba megy, megparancsolja a káplánnak, 
hogy igazi engesztelő áldozatot hozzon neked. És valóban meg- 
nyerte irgalmadat nékem, mert végső elhatározással, vagyis 
inkább azért, hogy az utolsó pillanatban Thököly szándékát 
megmásitotta, az istenitisztelet után eltávozott és engem meg- 
hagyott anyámnak. Dicsérjen az én lelkem tégedet, Isten és 
áldjon ezen irgalmadért is. A veszedelem, melyet elháritottál 
tőlem, röviddel azután nyilvánvalóvá is lett; mert miután a 
pogányokat ujfent tönkretették Esztergomnál s Ujvár, Eszter- 
gom, Buda tőlük elesett, a végső romlás elérte ügyöket; kap- 
kodtak tehát mindenféle eszközök után, hogy azt béke utján 
biztositsák és mivel a Lotharingiai herczeg (ki akkor a császári 
sereg fővezére volt) elhitette velök, hogy béke semmi szin alatt 
nem köthető, hacsak előbb az őszinte békülékenység bizony- 
ságául el nem fogják Thökölyt, nem átallottak ezen gyalázatos 
mentőeszközhöz sem folyamodni, megszegvén az állami (náluk 
atnáménak nevezett) okiratban neki fogadott hűséget, melyre 
maga a török császár is ünnepies szertartásuk szerint meg- 
esküdött. Ennélfogva elfogását elhatározták és a váradi basára 
bizták, a ki ezt, miután Thökölyt lakoma ürügye alatt a várba 
meghivta és a kapukat bezáratta, végre is hajtotta. Serege és 
udvara szétszóródván, meghódolt a németeknek, a minek meg- 
történte után ezek kigúnyolva a pogányok együgyüségét s ki- 
játszván a békejavaslatokat, a háborut folytatták. 


A magyarok, látva a török hitszegését, a fegyvert lerakták 
és ámbár a szultán megparancsolta, hogy Thökölyt, miután 
ellenségeinek csalása kiderült, szabadon bocsássák és elégtételül 
megsértett méltóságáért a basát lefejeztette: a magyar nemzet 
nem mert többé pártjára állani, kivéve némelyeket, kik az ő 
felekezetéhez tartoztak és az ő hajlamait követték. Megborzad 
a lelkem, ha visszagondolok arra, mi történt volna velem, ha 
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ott lettem volna. De csak neveld borzadályát Uram azért, hogy 
mennél nagyobbnak ismerendi fel e veszedelmet, annál jobban 
dicsérjen tégedet és hirdesse könyörületességedet. De nincs 
bennem akarat arra, hogy szeresselek, mert borzadok; te ren- 
delted ugyanis el, hogy ha semmi jótéteményed emléke nem 
élne is bennem, mégis szeresselek; azért lesz is okom a rémületre 
a szeretetből folyólag, de meglesz a fájdalom oka is. Mert 
hogyha akkor ott lettem volna, engem nemzeti szokásuk sze- 
rint a császári udvarba küldöttek volna és az ő felekezetébe 
térésre kényszeritettek volna. Ime a félelem oka saját esendő- 
ségem megismeréséből! De ugy-e határtalan jóság, te akkor is 
könyörültél volna rajtam és megerősitettél, megőriztél volna 
ártatlanságomért ezen iszonyu bűntől; talán kegyelmedből 
többre becsültetted volna velem a halált és a vértanuságot az 
életnél és igy megszabaditottál volna a bűnök jövendő rabságá- 
tól? Ó valóban van elegendő okom a fájdalomra! De távol 
legyen tőlem, Uram, azért vádolnom szentséges gondviselése- 
det, hogy ezen veszedelemből kiragadott, még ha tudnám is, 
hogy akkor kegyelmed által elnyerhettem volna a vértanuság 
koronáját; mivel igy kellett teljesednie akaratodnak, a mint 
neked tetszett. Felfüggesztetted, a mikor vétkeztem, igazságod 
nagy munkáit s megmutattad nekem a te irgalmadnak orczáját 
és mivel kétszeres okot adtál nekem arra, hogy jobban szeres- 
selek tégedet, növeld szivemben Istenem az irántad való sze- 
retetet és én nem félek a gonosztól, melyet szivesen elszenvedek 
érted azon napig, a meddig látogatni fogsz engemet. 


Nem sokkal Thököly távozása után a német sereg fent- 
nevezett várunk ostromlására megérkezett. Anyám oldalán 
maradt Thököly kanczellárja Absolon, egy éles eszü, de rossz 
lelkületü ember, (ez az ő tanácsosainak zászlóvivője volt, a 
lutheránus felekezethez tartozott) és Radics András (hasonló- 
képen tanácsos, mindketten lutheránus hitfelekezetüek), amaz, 
hogy a politikai, emez, hogy a katonai ügyeket intézze. Mind- 
azáltal a te szolgáló leányod, az én anyám felülmulta őket 
tanácsban, a kit nemének rendes képességeit meghaladó bölcse- 
séggel és hősi lélekkel ajándékoztál meg, ó bölcseség kincses 
tára! Bátran és igazán, férfias lélekkel látta közeledni üldözőit 
és azoknak, a kik a vár átadását kérték, azt felelte, hogy ő 
gyámja az ő árváinak, akiknek várába minden ártó szándék 
nélkül ő visszavonult és nem is adhatja át várukat, a melyet 
nem követelhet tőlük joggal senki sem. Azért minden ellen- 
ségeskedéstől tartózkodni óhajt; hogyha pedig valaki szóba- 
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hozott árvái javait erőszakkal el akarná foglalni, kényszeritve 
lenne a támadást visszaverni; a mit valójában a következő 
három évben meg is mutatott; mert e három évre terjedő idő 
egész folyamán a német sereg e várat részint csak gyenge 
ostrommal szorongatta, részint ágyukból és mozsarakból nagy 
mennyiségü gránátot és bombát vetvén bele, iparkodott azt 
megadásra kényszeriteni, de hiábavaló igyekezettel. Megvallom, 
kellemes látvány volt csaknem minden napon látnom a magas 
hegyről a csatározásokat és a nagyobb s elég merész hadműve- 
leteket is és azért néha keményebben kellett engemet a huma- 
niorák tanulására szoritaniok, a melyekkel nem szivesen fog- 
lalkoztam; de téged, ó elnyomottak vigasza, gyenge koromhoz 
képest imádni el nem mulasztottam. Emlékezel Uram, nem is 
hiszem, hogy elfelejtetted sokszor emlitett szolgáló leányodnak 
mindazon napig, a melyen magadhoz szólitottad, az erőtlenek 
és sebesültek irányában véghez vitt műveit, a kiket igen gyak- 
ran, sőt egyes napokon saját kezei készitette orvossággal ápolt 
és gyógyittatott. Körüljárta néha a falakat rettenthetlenül. Te 
tartottál paizsot az ágyugolyó elé, mely egy izben a mellette 
álló cselédleány fejét ugy széttépte, hogy agyveleje reája fecs- 
csent. Megtartottad őt, hogy a te irgalmadra még több alka- 
lommal érdemesitse magát azon sanyaruságok és nyomoruságok 
után, a melyeken általvezetted őt, s melyekért, reménylem, 
hogy tégedet jobban dicsér az égben, mint a hogy én szegény 
és bűnös dicsérni tudlak a földön. 


Az ostrom alatt gyakran váltottak leveleket; ezekben, 
amint hallottam, Thököly török segedelemmel biztatott; de az 
utolsók egyike megjegyzésre érdemes volt; ügyei ugyanis min- 
denfelől csaknem reménytelenek lévén, meghagyta anyámnak, 
hogy káplánját, Bárkányi Ferenczet, a ki Szent-Ferenczrendű 
szerzetes volt, ürügyet keresve reá, küldje ki Lengyelországon 
át Rómába és ajánlja fel a pápának az ő megtérését, ha az ő 
ügyeit óhaja szerint a bécsi udvarral rendbe hozza, kezesked- 
vén érte, hogy nem kisebb buzgalommal fog az eretnekek meg- 
térítésében fáradozni, mint a hogy tartós hadviseléssel a katho- 
likusok ellen dolgozott. De láttad kétségkivül Uram, a mint a 
következményekből kitünt, hogy szándéka nem volt őszinte és 
azért abban őt megzavarván, eszközévé tetted a te itéleteid 
kinyilatkoztatásának és talán azért engedted meg anyámnak, 
egy különben nagy bölcseséggel megáldott asszonynak, vigyá- 
zatlanul cselekednie. Átadta ugyanis a titkos jegyekkel irt 
levelet rendes szokása szerint Absolon kanczelláriusnak, hogy 
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a közönséges irásba tegye át; de mivel az szokatlan jegyekkel 
volt irva s ennélfogva a munkát teljesiteni nem tudta, vissza- 
vitte anyámnak, a kinek eszébe jutván, hogy a titkos jegyek 
kulcsát is birja, a melyet a legnagyobb titkok megfejtésére 
férje nála hagyott s a megszokottságon kivül untatva is őt e 
dolog, a kulcsot is átadta Absolonnak. A lutheránus ember 
iszonyuan bámult, olvasván urának szándékát és azt közölte 
társával, Radics Andrással, ki — a mint mondtam — a vár- 
nagyi tisztet viselte és kölcsönös egyetértéssel a levél tartalma 
helyett mást koholván, hamisitványt adtak vissza anyámnak; 
azon időtől fogva tehát azt vélvén, hogy Thökölytől többé 
semmit sem remélhetnek, szándékának kijátszására minden 
követ megmozditottak. Befejezvén kölcsönös tanácskozásukat, 
elhatározták, hogy kijárják magoknak a németek jóindulatát, 
hűségesküjökről megfeledkezve; és e végre a várat megszálló 
császáriak vezéréhez, Caraffához küldenek s megigérik a vár 
megadását azon feltételek alatt, a melyeket saját hasznukért 
kérni jónak láttak. A nem várt eredménynek Caraffa meg- 
örülve, az árulók kivánságához képest határoz a dologban, 
a minek ezek részéről való végrehajtása az élelmiszerek és lövő- 
készletek elpazarlásával kezdődött, ennek következtében az 
őrség rövid idő mulva szükséget szenvedvén, zugolódott és néha 
zajongott is; anyám azonban tanácskozásra híván azt együvé, 
okos beszédével lecsillapitotta; de mivel mégis nem tudott a 
készakarattal teremtett szükséggel és a szándékosan előidézett 
éhséggel daczolni és kénytelen volt a gonoszok tanácsába bele- 
egyezni: a vár átadásának módozatára nézve szükségesnek 
mutatkozó irásos megállapodás alapján létrejött a megegyezés 
a fentnevezett Caraffával, a ki a császártól erre teljes hatalomra 
szóló levéllel vala ellátva. Te tudod Uram, hogy nem tudom, 
mit végeztek akkor felőlem; mégis emlékezem arra, hogy 
kevéssel azután anyám panaszkodott a várfeladás pontjainak 
meg nem tartása miatt, sőt mi több, néhány hét lefolyása után 
császári parancs kényszeritette őt velünk együtt árváinak bir- 
tokából kiköltözni és Bécsbe rendelve, még Magyarországot is 
elhagyni. A tél időben megkezdett utazás még annak folyamán 
befejeződött és mivel a nagyobb gondok kergették a kisebbe- 
ket, különben is megszokva a bajokat, alig éreztük az évszak 
szigoruságát. Mindennapi jótéteményid közt van azonban egy, 
ó örök jóság, melyet elhallgatni különös hálátlanság volna 
tőlem. Egy hintón utaztunk anyám, néném és én a női szoba 
felszerelésével és már a Likava vára alatt fekvő Rózsahegy 
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városához értünk, a hatalmas hegylánczolattól és a Vág folyó 
vizétől erősen összeszoritott utakon haladtunk, melyek a sebes 
folyó romboló árjától elmosva, iszonyu szakadékokat képeznek, 
— a mi föld van, azt a folytonos ár elragadja és ime váratlanul 
a nyerges ló alatt az egész part leszakadt, a lovat a (régi szokás 
szerint) rajta ülő kocsissal együtt a mélységbe lerántotta, ennek 
a súlya pedig természetszerűen az első kerekeket és azután az 
egész hintót is magával rántotta volna, ha a te láthatatlan job- 
bod távol lett volna tőlünk, kik veszedelemben forogtunk. Ez 
volt az, a mely abban a pillanatban ugy a többi előlmenő lovat, 
mint az utánunk jövő kocsit megállitotta, a cserjékbe kapasz- 
kodó kocsist és a gyeplőn függő lovat sértetlenül megtartotta 
és nekünk időt engedett a kocsiból való kiugrálásra, mig a 
mindenünnen odasiető cselédség a bajon nem segitett. Dicsér- 
tessél tehát ó Isten, ezen mi megtartásunkért is és gyúljon sze- 
retetedre szivem, mely jótéteményedet sohasem fogja elfelej- 
teni. Néhány napig Rovna nevü kastélyunkban és ledniczei 
várunkban vesztegeltünk, amely idő alatt, a mennyire emléke- 
zem, anyám fogadásáról és az uj helyzethez való alkalmazko- 
dásáról tárgyaltak. 


Röviden elmondom neked, ó Isten és nem panaszkodom 
sóhajtozva, hogy a mig munkácsi várunkban ostrom alatt 
álltunk, zálogául a hűségre való visszatérésünknek, lefoglalták 
sárospataki és regéczi váraimat, a melyekből házunknak, azon 
királyi és fejedelmi családok kihalása után — melyekből én is 
származtam, — reám háramlott s ott talált minden kincsét a 
császári kincstárba szállitották át. A tiéd volt, a mim volt. Te 
vetted vissza, mivel talán annak birása üdvösségem utjában 
állt. Meggazdagodtak abból többen, mert a több milliónyi 
értékből (a mint a jegyzékek mutatják vala), nekem egy fillér 
értéket sem adtak vissza, a császár nevében adott becsületszó 
daczára. Legyen nekem elegendő, hogy igy rendelkeztél velem; 
nem is emlitek e dologról egyebet, csak köszönetet mondok 
azért, hogy elvetted tőlem az alkalmat visszaélnem esetleg 
velök, ha az én tulajdonaim lettek volna. Szivesen elhiszem, 
ó irgalom forrása és kútfeje, hogy sok oly dolgot elhagyok, 
a melyért magasztalnom és dicsőitenem kellene tégedet, a 
magunk és a mi anyánk, a te hű szolgáló leányod mélyen meg- 
alázott sorsában. De vajjon méltó-e, ó legfőbb felség, hogy 
előtted állva és jászlad előtt, ó gyermek Jézus, leborulva, 
panaszkodjam megalázásunkról és feltárjam sorsunk fordulását 
előtted, mondom, ki az alázat tüköre vagy. Távol legyen ez 
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tőlem, szeretettel kérlek, és minden hasonló gondolat; mert 
nem akarok másról, mint a te könyörületedről emlékezni; 
gyermekkorom és kegyeidben való szükölködés okozta ugyanis, 
ha nyomoruságaimat és szenvedéseimet akkor nem hoztam elő 
neked és ostorozó kezedet nem csókolgattam. Mert hogyha te- 
néked az én üdvömért meg kellett magadat üresitened, ó igaz 
Isten, mit nem kellene nekem tennem azért; és minden, a mit 
tennék, hiábavaló lenne, ha az örök atya igazságának véred 
hullásával és haláloddal eleget nem tettél volna. Nem is kérsz 
mást ily megmérhetetlen jóvoltodért, minthogy tégedet szeres- 
selek; ó igazán kedves parancs ez azoknak, kiket a te kegyel- 
med támogat; de nehéz megérteniök azoknak, a kik nem isme- 
rik szavadat, a melylyel engem sem oly régen ismertetett meg 
a te kegyelmed. Hadd halljam Uram azt szüntelenül és hadd 
szolgáljak e világnak és életnek minden veszedelmei közt egye- 
dül neked és hadd kövessem azt az alázat szellemében. 


Tizenkettedik esztendőmet töltöttem be azon a napon, 
melyen az osztrák Bécset elértük, és miután a város kapuinál, 
melyek megérkezésünkkor (nem tudom, mi okból) zárva voltak, 
két, vagy talán több órára terjedő ideig várakoztunk volna, 
kitéve látványosságul a bennünk vérig sértegető népnek: 
a külvárosba, az Augusztinus atyák klastromába kisértek, a hol 
aggodalommal várta a most már te benned nyugvó anyám a mi 
rendetlen fogadtatásunk végét; de hogy kicsoda, kinek nevé- 
ben, mit mondott neki, te tudod Uram, hogy én nem tudom; 
csak arra emlékezem, hogy estefelé egy kocsi jött értem és 
nénémért Juliannáért, hogy Kollonics érsekhez vigyen, a kire 
Lipót császár, miután a maga részére tartotta fenn a felettünk 
való gyámkodást, a mi nevelésünk és a mi birtokaink kormány- 
zásának gondját bizta. Tőle nem rangunkhoz méltón, hanem 
korunk miatt lenézéssel fogadtatva, hamarosan vele együtt 
kocsiba ültünk, mert azt mondta, hogy a császárnak fog ben- 
nünket bemutatni. De ó Uram, te magad tudod, mily nagy volt 
az én fájdalmam, a mikor a kocsi megállt és a nyitott kapun át 
Szent-Orsolya-rendü apáczákat pillantottam meg, a kik néné- 
met, a kit az érsek erőszakkal taszigált be, noha sirt és ellen- 
szegült, tőlem erőszakkal elválasztották. 


Miután ez megtörtént és a kaput bezárták, engem, a gyá- 
moltalant, kit anyámtól és nénémtől könny és zokogás közben 
választottak el, egy bizonyos embernek, ki az érsek birtokainak 
kormányzója volt, lakására vittek tanitómmal Badinyival és 
Kőrösy kamarásommal, a hol három napot töltve anyám 







74 


miatti aggodalomban sóhaj és panasz között, a negyediken 
megkaptam az engedélyt, hogy elbucsuzás végett anyámat és 
testvéremet, azt lakásán, ezt az apáczák ablakrostélyánál meg- 
látogassam. Mert megmondták nekem, hogy Bécsből távozni 
fogok, de hová? ezt készakarva eltitkolták. Ó Uram, még most 
is méltatlansággal emlékezném ezekről, ha a te kegyelmed nem 
igazgatná az én gyarló voltomot. 


Akkor nem tudtam, mit akar velem a te szentséges és 
igazán imádandó gondviselésed; de megmutattad azután, hogy 
jogos volt megalázni a fejedelmi gyermeket és már akkor meg- 
törni nyakasságát, hogy minden életsorsában, melyen által- 
vezetted és vezeted őt, tudjon a te igádhoz alkalmazkodni, 
mely azoknak, kik azt igy hordják, felettébb gyönyörüséges. 
Bár csak Uram elibéd vittem volna könnyeimet, melyek anyám 
utolsó ölelésekor szemeimből ömlöttek; utolsót mondok, mert 
többé nem engedték meg nekem, hogy lássam őt. Az anyai 
szeretet fakasztotta könnyeket testvéremhez vittem, kinek 
megpillantásakor a klastrom ablakrostélyain át még jobban 
megeredtek azok; rövid volt itt is, amott is zokogástól meg- 
szaggatott beszédünk, helyét a sóhaj foglalta el; mert igen 
mély volt köztem és néném közt a gyengéd érzelem, a mely 
mindkettőnk részéről anyánkban egyesült, ő pedig viszonozta 
azt; mindazáltal el merném mondani, hogy nagyobb mérték- 
ben áradozott az felém, mint néném felé. 


Ez is a te jótéteményed volt bennem, Uram, mert te adtad 
belém azon fiui engedelmességet, a mely vele az ő haláltusájá- 
ban is, a midőn rólam megemlékezett, tanubizonyságot tétetett 
mellettem, hogy sohasem szomorítottam meg őt. Miután a nap 
sirással és szivem keserüségében telt el, a következőn az érsek 
saját hintajába ültetett és egy, a szerencsétlenül jártak gyógyi- 
tására szolgáló kórház templomában misét hallgatván, egy 
bizonyos eiskorni préposttal, a ki engem kisérendő vala és 
tanitómmal, Badinyival egy közönséges s az ily fajta kocsik 
természete szerint eléggé rongyos bérkocsiba ültem, a mely elé 
két lovacska volt fogva. Itt se emlékezzél meg, ó Uram kérlek, 
az én tudatlanságimról, ha nehéz keserveimet őszintébb szivvel 
nem adtam elő neked, ámbár nincs kétségem abban, hogy 
gyakrabban mondottam neked; de talán a gyermekek szokása 
szerint, kiket büntetéseddel ijesztenek, csak féltelek, de nem 
szerettelek téged. De bocsáss meg Uram, mert még nem volt 
elegendő érett értelmem annak megismerésére, hogy igazán te 
tartottál meg és vigasztaltál keserveimben, melyeket fentebb 
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elsoroltam, nyomoruságaimban és megaláztatásomban csende- 
sitettél, a mint hogy ezekkel is a következendőkre megerősi- 
tettél. Lassan haladtunk előre és csak utazásunk második nap- 
ján mondták meg nekem, hogy Csehországba visznek. Egyedül 
tanitóm, a ki a mint birta, szomoruságát előttem rejtegette, 
vigasztalt jelenlétével, és azzal a reménységgel, hogy továbbra 
is mellettem marad. Mivel sem a nyelvvel, sem a szokásokkal 
ismerős nem voltam, minden ujnak tűnt fel nekem és minden 
egyes tárgy felujitotta fájdalmamat, a melynek oka az anyám- 
tól és nénémtől való elválasztás volt. Nem tudtam ugyanis, 
hogy te minden helyen velem vagy; zsenge koromnál fogva 
gyarló természetem majd feledni akarta a multakat, majd ujabb 
könnyhullatással visszaidézte emlékezetembe azokat. Mert ezen 
természetszerű váltakozással szoktad, ó Isten, az emberi esendő 
természetet fentartani és nem is marad meg soha egy és ugyan 
azon állapotban, mivel a jó és a gonosz, a vigasztalás és a fáj- 
dalom, a kivánság és a gyönyörűség váltakozásai által szembe- 
tűnően természetes eszközökkel igazgatja az ő életét a te gond- 
viselésed, melyet élő hit nélkül gyakran emlit, de kegyelmed 
nélkül nem ismer és nem bízik abban. Ennélfogva nyomoru- 
ságokban türelmetlenné lesz, a jövendő ismeretét illetőleg 
kiváncsi, azt hivén, hogy ő az egyiknek és a másiknak is intézője. 
A kinek azonban élő hite van s hiszi, hogy te vagy mindeneknek 
teremtője és megtartója, és meggyőződik arról, hogy e két 
tulajdonságodnál fogva te mindenekről gondot viselsz, az az 
aggasztó események miatt sem nyugtalankodik: mert tudja, 
hogy azok a te hatalmadban vannak és nem az övében; hiszi, 
hogy tőled jő minden jó s legfőképen az ő megtartása és azért 
szeret tégedet, és mivel szeret, jóságodba veti reményét; nem 
örvend ekkor a szerencsében, hacsak nem azért, mivel te adtad 
azt; lelki nyugalommal keresi mindig a te tetszésedet; hogy 
pedig megnyerje azt, kutatja és követi parancsolataidat. Ó meg- 
szomorodottak vigasza, ha a te kegyelmed megtanitott volna 
akkor engemet ezekre, sokkalta jobban megvigasztalódtam 
volna általuk, mint tanitóm jelenléte által; mert már akkor 
felismertem volna, hogy jövevény vagyok e földön és kevés 
különbség van abban: vajjon Magyarországon, vagy Austriá- 
ban és Csehországban vándorlok-e; meg lettem volna tehát 
győződve, hogy nekünk nincs más hazánk, mely felé töreked- 
nünk kell, mint az égi haza, és ennélfogva megvetettem volna 
családunk gazdagságát, a fejedelmek hiú dicsőségét és czimét, 
a melyek csak az emberek képzeletében élnek és azért elmulnak. 
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Mert gyakran és haj! a fejedelem töbnyire mindig koldus a 
földön, a te szined előtt, és a koldus a földön fejedelem te előt- 
ted. Igy te benned Uram, hazámat, kincseimet, fejedelemsége- 
met és dicsőségemet, anyámat és nénémet megleltem volna és 
örvendve követtem volna gondviselésed intézkedéseit. Távol 
legyen tőlem, Istenem, birálni itéleteidet és kérdezni, miért 
nem ártatlan és minden bűntudattól ment koromban nyilat- 
koztattad ki nekem ezen dolgokat, a melyeket most, a leg- 
nagyobb bűnösnek, 40 éves koromban a te irgalmad kijelentett. 
Azt mondod: a gyermekeket és kisdedeket szereted és mégis 
engem, a bűnöst, jobban szerettél, mivel többre tanitottál, 
mivel megszerettetted magadat velem... 


Válságosak voltak igazán azok az évek 1697-től egészen a 
század végéig — ugy Magyarországra, mint a magam sorsára 
nézve; mivel pedig elhatároztad Uram, hogy ezt megváltozta- 
tod, minden ellene törő körülmény erejét elvette a te határtalan 
bölcseséged. Ezen években jött létre a béke a francziákkal és a 
törökökkel; azután a császárnak, ki akkor József király volt, 
a házasságkötése, fiúgyermekének születése és nemsokára rá 
bekövetkezett halála; Kinsky rosszindulatú szándéka velem és 
rákövetkezett halála; s ugyancsak a parasztok mozgolódása és 
zendülése, mely megelőzte ezeket. Mindezek szükségesek valá- 
nak a következendőkhöz, a melyek felől csudálatosképen intéz- 
kedett a te gondviselésed! Meg kellett ismernem a bécsi udvar- 
nak reám vonatkozó terveit, hogy felzavarodjék életem nyugo- 
dalma, a melyet — a mint mondtam — jobbára vadászgatás- 
ban töltöttem el; meg kellett győződnöm lelkemben, hogy a 
fentnevezett udvar politikájának titkos tervében elvégzett 
dolog az én tönkretételem és házamnak Magyarországból való 
gyökeres kiirtása; és ámbár azt következtethettem a császár 
fentidézett feleletéből, hogy ő ezt nem akarta egyenesen, mégis, 
hogy a ministerek másképen éreznek, arról világos meggyőző- 
dést szereztem a nénémmel való viszálkodásom szításából, vala- 
mint abból, hogy keresve keresték az ürügyeket vádalapúl arra, 
hogy énnekem a fentérintett mozgalmak szításában részem 
volt. Elárulta ugyanis nekem Kinskynek egy bizalmasa, Marsigli, 
hogyha akkor, amikor a parasztmozgalmak folytak és Vaude- 
monthoz való csatlakozás szándékával Magyarországba men- 
tem, vissza nem tértem volna, elfogatásom bevégzett dolog, 
mert már a fentnevezett herczegnek ki is adták az erre vonat- 
kozó rendeletet. Igy rosszabbodott napról-napra helyzetem. 
Azért veszedelmes volt Bécset elhagynom s birtokaimon időz- 
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nöm, és felettébb terhes Bécsben laknom. A telelő német katona- 
ság tönkretette nyomorult jobbágyaimat távollétem alatt és 
panaszaik igen-igen szomoritottak, ha közöttük voltam; el- 
hatottak azok a te füleidhez óh szegények atyja, és kétségtelenül 
azért nem maradtak el a következmények. 


A pogány zsarnok példáját utánozta a császári katonaság- 
nak a pénz kizsarolásában követett eljárási módja és ezt még 
bűnökkel tetőzte! A kik fizetni nem tudtak, azoknak meggya- 
lázták feleségeiket és a tartozás lerovása érdekében saját férjei- 
ket kényszeritették, hogy őket odaengedjék, s azoknak szeme- 
láttára követték el... Másokat vertek néha addig, mig a veré- 
sek alatt ki nem adták lelköket; s csekély sértések is s néha a 
nyomoruság fakasztotta panaszok is halálbüntetést vontak 
magok után. Ezeket és ezekhez hasonló gonosz lélek sugallatára 
kieszelt kínzásokat a közkatona a népen, a tiszt a nemességen 
gyakorolta. A panaszok felületes vizsgálatánál egyetlen német 
katonának több hitelt adtak, mint a magyar tanuknak, és azért 
elitélték és gyakran meg is büntették az ártatlanokat; és midőn 
igy a katonai rend összeesküdött a rombolás munkájára, a tiszt 
szemet húnyt a katonának, a generális a tisztnek. Ezen dolgok 
felforgatták az ország törvényes kormányzatát; a vármegyék 
főispánjai és alispánjai s alantasabb tisztviselői hivatalos 
teendőiket nem végezhették; a kik buzgólkodtak tisztökben, 
azokat vagy a rebellis gyalázó nevével illették, vagy ilyenekül 
is tartották; igy gyalázták, sőt néha még meg is verették őket. 
Ezeket az udvarnak jelenteni többnyire hiábavaló volt; sőt mi 
több, az elintézés sürgetésével járó kiadások növelték azon 
költségeket, a melyeknek megfizetése a németektől kizsarolt 
népre háramlott. Hadbiztosoknak nevezték azokat, kik a 
hadbaszálló, vagy téli szállásra visszatérő katonaság szemléit 
és pénzkiadásairól szóló számadásokat vezették, azon meghatal- 
mazással, hogy a panaszosoknak elégtételt adjanak; de ez a 
hárpia-fajzat is a nemzet romlására tört. Némelyek közülök 
ajándékokat kaptak a németektől azon czéllal, hogy elmarasz- 
talják a magyarokat; mások viszont a magyaroktól, hogy a 
kihágásokért a katonaságtól levont birságpénzt az ajándékadás 
fejében megkapják. 


Voltak köztük olyanok, a kik szinlelt részvétből vissza- 
utasitották az ajándékokat, de a népnek és vármegyéknek 
iszonyú uzsorára kölcsönöztek pénzt. Ezekhez járult a hely- 
őrségek sürü volta és ezek parancsnokainak türhetetlen haszon- 
lesése. Egy részök eltulajdonitotta magának a tulajdonos urak 
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földjeinek és rétjeinek haszonélvezetét akkora kiterjedésben, a 
mennyire egy kilőtt ágyugolyó elhatott; más részök csapszéke- 
ket, mészárszékeket, vámházakat emelt a portákon; egyesek 
pénzt kölcsönöztek jobbágyainknak és a kamatnak készpénz- 
ben megfizetése helyett mezei munkákra kényszeritették őket, 
melyekre a vonakodókat, semmibe nem véve az ő eddigi földes- 
uraikkal szemben tartozó munkáikat, erőszakkal hajtották el; 
és igy birtokaink jövedelmét a németek húzták, mi pedig az 
urak nevét viseltük. Hogy ezeket büntetlenűl cselekedhessék, 
a generálisoknak évi dijat fizettek; és így a panaszttevők min- 
denütt süket fülekre találtak. Ha pedig Bécsben jelentették be 
a panaszt, az informáczió beszerzése végett leterjesztették a 
nevezett generálisokhoz és a költekezés gyümölcseként az ő 
bosszuállásuk jelentkezett, melylyel lesujtottak a panaszttevőre. 
Nem orvosolta meg e bajokat a törökkel Karlóczán kötött 
béke, sőt minden rosszabbra fordult és a nemzetet végső rom- 
lással fenyegette az ujszerzeményi bizottság felállitása, vagy a 
mint nevezni nem szégyelték, a török jog életbeléptetése, a 
melynél fogva Lipót császár, — a ki megfeledkezett azon eskü- 
pontokról, a melyekre az esküt letevén, a magyar koronát el- 
nyerte, és a ki megfeledkezett azon igéretéről, hogy esküjének 
kötelező erejénél fogva az országnak a törököktől visszaszer- 
zendő határszéleit nem fogja a magáéinak tulajdonitani, hanem 
uraiknak, a kiktől elfoglalták, visszaadni és a koronához csa- 
tolni, — bármit ragadott is ki a pogány kezekből magyar 
vérrel és magyar pénzen, tervszerűen eltulajdonitotta a maga 
kincstárának. Ennélfogva a mágnásokat és nemeseket kénysze- 
ritették okirataik felmutatására és jogaiknak igazolására egy 
illetéktelen forum előtt; az eredeti bemutatott okleveleket az- 
után visszatartották és a századok óta birt javaiktól bűntetlenűl 
fosztották meg tulajdonosaikat, ha csak nagy árért vissza nem 
váltották azokat. Ezekből, miután részben várakat csatoltak 
hozzájuk, uradalmakat alakitottak, melyeket a császár minis- 
tereinek adományozott. De még e bajok mind nem valának 
elegendők, el volt határozva ezeknek betetőzése; azért is az 
ország minden főméltóságát, a zászlós urakat és főispánokat a 
fennálló törvények ellenére az országon kivül Bécsbe idézték 
és mivel addig az ideig a mi pénzt kizsaroltak, az önkéntes segély 
nevét viselte; azt akarta az udvar, hogy az adózás állandó- 
sitása és annak mennyisége felől határozatot hozzanak; hogy 
az ország törvényeit a Kollonics érsek készitette tervezet értel- 
mében módositsák; és a mi legfőbb: hogy a nemesi kiváltság- 
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tól a szegényebb nemeseket megfoszszák és a főbb nemességét 
megszoritsák. Ezeket s ezekhez hasonló dolgokat tártam én ó 
királyok királya, nyilvános kiáltványomban a keresztyén világ 
szemei elé; ezek ejtettek szomorúságba magyarországi időzé- 
sem alatt; ezek inditottak engemet arra, hogy a hazai jogok és 
törvények védelmét, a melyekre mint sárosi főispán megesküd- 
tem, egész lelkesedéssel szolgálni és érette életemet is koczkára 
tenni, kötelességemnek mondottam! Erdély szabad fejedelmei- 
nek örököse voltam; és máskülönben a magyarok nem a kirá- 
lyoknak, hanem a törvényeknek alattvalói; kiváló jelentőség- 
gel bir ez Lipót uralkodására, a ki ellen, a mennyiben az ország 
jogait és kiváltságait megsértette, a fegyveres felkelésre szabad- 
ságot adott II. Endre Magyarország királyának aranybullája, 
melyet Lipót utóda József, csak ebben az egy pontban változ- 
tatott meg. Az udvar a mágnásokat a fentérintett előterjeszté- 
sek elfogadására igéretekkel és fenyegetésekkel ösztökélte, és a 
nádort, vagyis az ország helyettes királyát, Eszterházy hercze- 
get sok kitüntetéssel lekötelezve, meg is nyerte a maga feltett 
szándékának. De te, ó könyörülő Isten, felserkentettél egy- 
nehány keveset, a kik semmi árért fel nem hagytak a tiltako- 
zással és csak zászlóvivője Széchenyi Pál kalocsai érsek, vesz- 
prémi főispán volt; a dolognak vége az lett, hogy a mágnások 
e tanácskozása azon kijelentést tette: az ország ily életbe vágó 
ügyei és sarkalatos szabadságai felől az ország belsejében 
egybehivandó országgyűlésen kivül döntő végzést hozni, a 
törvények tiltják. Igy a gyűlést az udvar bosszúsan feloszlatta. 
Én is Bécsben voltam akkor, de tanácskozásaiktól távol tar- 
tottam magamat, ámbár hivatalos kötelességem lett volna 
jelen lenni; nagy fájdalmára volt szivemnek, látnom minden- 
felől hazám nyomoruságait; a bécsi ministeriumnak pedig reá 
vonatkozólag kovácsolt terveit, minthogy sokat forgolódtam a 
németek társaságában, jobban ismertem, mint az egybegyűlt 
mágnások. Napról-napra jobban éreztetted velem Uram ezen 
szomoruságokat s szivemet és lelkemet nagyobb dolgokra 
készitetted elő; végül a te műved volt az is, hogy nénémmel 
való perlekedésem alkalmából Bercsényi Miklós gróffal, unghi 
főispánnal szorosabb ismeretségbe léptem, a kit azután váraink 
közeli szomszédsága miatt gyakran meglátogattam; és igy a 
vadászgatás közben megnövekedett kölcsönös bizalom szoros 
és őszinte barátsággá fejlődött, a mely velem az én, vele az ő 
szomoruságait beszéltette el gyakorta, és ezekre mind a ketten 
kerestük a gyógyitó írt. S nem kis csudálkozással és vigasztaló- 
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dással tapasztalta ő, hogy a német köntös rajtam magyar és 
igazán honfi szivet takar, melyről a nemzet általában másként 
vélekedett és azért az ország és haza ügyeiről nem is merészelt 
velem senki sem beszélgetni; pedig egyes előkelő és tekintélyes 
nemesek eleget keseregtek azok miatt egymás között; de 
miután a gróftól értesültek az én rejtettebb gondolataimról, 
rendkivül megörültek. Mert egyedül az én személyem volt az, 
amely az én házam, az én őseim tekintélyénél fogva az egy- 
formán gondolkodók szándékait egyesiteni birta és a külföld 
keresztyén uralkodóinak baráti támogatását kieszközölhette. 
Én rám várakozott inkább, mint bárki másra a dédapám, első 
György által Ferdinánd császárral kötött nagyszombati béké- 
nek helyreállitása, mely akkor a később nagyobbrészint eltör- 
lött szabadságait az országnak megszilárditotta. A franczia 
és svéd királyokkal akkoriban kötött szövetsége utódaira is 
kiterjedt és azért egyedül engem illetett ahhoz folyamodni. 
Mindezekkel való komoly számotvetés megnyerte nekem a 
mágnások és nemesek jóindulatát, a kiket addig szokásaim, 
ruházatom és életmódom, de leginkább a parasztmozgalmak- 
ban a császár iránt tanusitott ragaszkodásom tőlem elidegeni- 
tett és velem szemben tartózkodóvá tett. Úgy beszélek Uram, 
a mint akkor éreztem; most ugyanis kinyilatkoztattad nekem, 
hogy mindezek a te gondviselésed titkos kezei által történtek, 
a melynek felettébb kegyelmes tanácsaiból elrendelted, hogy 
annyi sulyos csapás és oly sok dicsőség és végül ujabbi meg- 
alázás szoros utjain által veled egyesüljek, és ezen viszontag- 
ságok utján a jó- és a balszerencsét megismervén, tanuljam meg, 
hogy hiuságok hiusága minden a nap alatt a te szerelmeden 
és a te szolgálatodon kivül... 


Most pedig rátérek arra, hogy visszaidézzem emlékezetembe 
az egész Magyarország és az egész magyar nemzet ügyével kap- 
csolatos dolgokat. A te gondviselésed előkészit vala a nyilvános 
fellépésre, hogy a visszavonultságból kilépve, az uralkodó feje- 
delem méltóságát öltözzem fel, a melynek jegyét már szárma- 
zásomnál fogva is magamon hordtam ugyan a te jóságodból, 
mindazáltal tetszett neked a te igazságosságodat házam irányá- 
ban gyakorolnod, tetszett megaláznod s elnyomatnod azt a 
Magyarországon uralkodó osztrák ház által, hogy én is igy 
annyi megalázáson keresztül, bizonytalan utakon által érjem 
el dicsőségemet. — A mint eddig irtam, ámbár ezeket elhatá- 
roztad, még sem azért akartad, hogy azonnal meglegyenek, 
hanem előbb sokkalta inkább, mint eddig sanyargattál engemet; 
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de ez is a te kegyelmed munkája volt bennem; mert dicsők 
valának a te fiad béketürésének és az ő követésének példái; 
ó vajha oly lélekkel hordoztam volna keresztjét, a mint utála- 
tosságaim jóvátételére illett volna; de megvallom fájdalommal 
és bűnbánólag, hogy folyton-folyvást visszaéltem kegyelmeddel, 
és igazán, ha a balszerencsében lelkemnek valamelyes bátorsága 
megnyilatkozott, annak tárgya nem te voltál, nem a te szerel- 
med, hanem az önnönmagamé; kezedből vettem a csapásokat, 
felismertem, hogy tőled jönnek és megérdemlem azokat; szájjal 
is szokásból mondtam neked köszönetet, de szivem és cseleke- 
deteim messze maradtak tőled és igy valósággal hazudtam 
neked! Megkezdtem hazám felszabaditásának művét, a saját 
magam és a nyomorult nép szenvedéseitől inditva, melynek 
sanyaruságait az elmondottakban alig érintettem, mert sok és 
nagy sanyaruságokban volt osztályrésze. Azt hittem ezenfelül, 
hogy eskümből folyó kötelességem volt megmenteni a hazai 
törvényeket, felsegiteni a nyomorultakat, megszabaditani a 
szülőteleneket és árvákat az elviselhetetlen igától, a mit a jog 
és a méltányosság ellenére raktak reájuk. És ezen inditó okokat 
most sem helyteleniti lelkiismeretem, de ezen nagy munkát nem 
a te segedelmed hivásával, nem az abban vetett bizodalom- 
mal kezdettem el, és a mi legfőbb, nem az én életem tettleges 
megjobbitásával, hanem a világi politika szabályai és elvei, s az 
emberi bölcseség csalóka számitásai szerint. Távol volt tőlem 
ugy a dicsőség, mint a magasabb méltóság vágya, avagy a 
korona elnyerésének kivánása; de annak daczára, az a hiú 
vágy, vagyis inkább az önnönmagammal való megelégedés 
gyönyörüsége vezetett; hadd bánkódjam kérlek ezek miatt, 
a mennyire kell, hogy a te irgalmadtól támogatva, eleget tehes- 
sek a te igazságodnak; mert valójában ezentúl egész éltem 
folyama alatt a kivánság ezen ösztöneitől hajtva, az erkölcsi 
derékségnek igen sokszor adtam tanujelét, és az országot kor- 
mányozva, igazságot szolgáltattam; jól cselekedtem a szüköl- 
ködőkkel, az egyesség gyakorlatait folytattam, a külső vallásos 
életet ápoltam, tartózkodtam a fényüzéstől, mértékletes voltam 
a táplálkozásban, tisztának látszottam, a balszerencsét erős 
lélekkel hordoztam és a jó szerencsében nem bizakodtam el, a 
közügyeket magánügyeimnek elébe helyeztem, a napokat s 
éjjeleket nyughatatlanságban és munkában töltöttem; a gaz- 
dagságot megvetettem, egészségemet, életemet és házam saját 
előmenetelét a közjónak mögéje helyeztem, lelkiismeretes vol- 
tam az adott szó megtartásában. De az erényességnek mindezen 
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üres bizonyságai bűnök voltak a te szined előtt; mert ama 
phariseismusból eredtek, melyet te ó Jézusom, a te beszéded- 
ben annyira elitéltél. 


A század utolsó éve, tudniillik az 1699-ik járta, melynek 
folyamata alatt baráti beszélgetés közben, bizalomra gerjedve 
egymás iránt, az ország bajainak és nyomoruságainak meg- 
orvoslására vonatkozó terveimet Bercsényi gróffal közölni kez- 
dettem, minthogy már előzőleg hosszú évek óta sem sürgető 
felszólalásokkal, sem hangos panaszszal, sem alázatos könyör- 
géssel az udvarnál tett kisérlet nem hagyott fel semmi reményt 
arra nézve, hogy a dolgok rendje megváltozzék; azért nem is 
gondoltunk többé ezeknek újból való felvételére, hanem az iga 
lerázására, melyet nyakunkra nehezedni éreztünk. De fontolóra 
vevén a belső viszonyokat, mindenünnen legyőzhetetlen nehéz- 
ségeket láttunk elibénk tornyosulni; az országban bőven volt 
császári katonaság, a várakban és városokban mindenütt katonai 
őrség, kincstárunk üres, az egész országban alig volt valamelyes 
pénz, semmi hadikészlet. Hogyha az európai külügyek állására 
vetettük is tekintetünket, nem kisebb akadályokra bukkan- 
tunk amazoknál. A francziákkal és törökökkel kötött béke 
után nem maradt senki ellensége az osztrák háznak, a mely a 
török feletti folytonos diadalaival oly rémületbe ejtette e pogány 
nemzetet, hogy ettől nem lehetett többé semmit sem remélni; 
miután még Magyarország éjszaki szomszédját, tudniillik 
Lengyelországot vettük szemügyre, itt is zavaros arczot mutatott 
a remény. Én ugyan megtudtam, Bécsben sokat érintkezvén 
külföldi ministerekkel, hogy Ágost király, a ki néhány évvel 
azelőtt a császári udvar mesterkedései következtében a szász 
választó-fejedelemségből került a lengyel trónra, nem felel meg 
egészen a nevezett udvar várakozásának, és hogy a fejedelem 
harczi és világi dicsőségre szomjuhozván, háborut keres; de 
egyáltalában nem volt tanácsos, sőt veszedelmes, egy idegen 
fejedelemnek, ismeretlen udvarának szándékunkat feltárni. 
Németországban a viszálynak igen sok magva vala elhintve, 
hanem ezek kicsirázására még soká kellett volna várni; mert 
a császártól a hannoveri háznak, a birodalom akarata ellenére 
adott új választó fejedelmi czim, a fejedelmek tanácsát felhábo- 
ritotta, sőt bizonyos oldalról azt mondogatták, hogy a király- 
lyal keresik a szövetkezést. Végül igy birálgatván a királyok 
és fejedelmek helyzetét, éledtek reményeink, de elhatározásra 
nem tudtunk jutni. De ó te, a birodalmaknak és országoknak 
sorsát szavaddal kormányzó megfoghatatlan gondviselés, ki 
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egész Európa ügyeinek felforgatását, országok királyságok meg- 
döntését és ujjáalakitását elhatároztad, a mi aggodalmainkat 
is csillapitani kezdted! Bécsben voltam, a midőn a ryswicki 
béke megkötése után Európa minden fejedelme, előre látván 
hanyatló egészségéből II. Károly Spanyolország királyának 
halálát, tervezgetni kezdett ezen királyság trónjának betöltésé- 
ről, a mi szinte hirteleni forrongásba hozta lelkeiket és az ügyek- 
nek fordulatot adott. Csaknem mindnyájan megegyeztek a 
bécsi udvaron kivül a bajor választó-fejedelem fiában, Lipót 
császár leánya gyermekében; de miután ez is még mint gyer- 
mek, rövid időre rá elhalván, vagy a mint némelyek vélekedtek, 
láb alól eltétetvén, felujitotta a mozgalmat; és ettől fogva a 
császári udvar ezen királyság trónöröklési jogának kézhezkeri- 
tését tervezgette, — a miért a franczia király, az angol, holland 
fejedelem és az olasz állam joggal tartván az osztrák ház hatal- 
mának tulságos megnövekedésétől, és előre látván az európai 
hatalmasságok mérlegének az ő javára billenését: még Károly 
király életében tanakodtak az ő utódjáról. Kinsky halálával a 
császár első ministerét, a vele egyidős és vele benső viszonyban 
álló Harrach grófot követűl Spanyolországba küldte, hogy ő mint 
a királynőnek, Eleonora császárné testvérének tanácsadója, a 
dolog érdemére nézve döntést eszközöljön. De mivel a dolgok 
máskép voltak elvégezve, mint a hogy az emberek vélekedtek, 
meghiusult szándékuk és szétfoszlottak tervezgetéseik; mert 
a mint én hallottam, volt a királynőnek egy kedvelt és bizalmas 
komornája, egy bizonyos, a Németbirodalomból való «Perlips» 
nevü nemesnek özvegye, s a királynő jobbára az ő tanácsai 
értelmében gyakorolt befolyást királyi férjének elhatározásaira; 
ezzel Harrach gróf — a mint mondják, személyes ellenségeske- 
désbe keveredett, a minek következtében a királynő igen hara- 
gudott Harrach megbizatásáért — igy hiresztelték és ezért az 
ellenfeleknek jobban kedvezett, — igy hitték Bécsben. De 
mellőzöm e hallomásból tudottakat. Nekem ugyanis elég az én 
ügyeimet illetőleg az eseményről beszámolnom, a mely nem- 
sokára a császár várakozásával ellenkezően ütött ki. Bécs- 
ujhelyben volt az udvar, hol a közeli Alpok hidegétől szelidült 
forró nyári napokon vadászatokat és szini látványosságokat 
rendezett; itt értesitették a császárt a franczia, az angol, a 
holland hatalmasságok közt a kölcsönös megegyezéssel, titkos 
tanácskozásokon megállapitott és a spanyol királyságnak a 
király halála utáni felosztására vonatkozó egyezségről a neve- 
zett hatalmak követei, kitűzvén az időpontot is nyilatkozat- 
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tételre, vajjon az egyezséget elfogadja-e? Miután én mindezeket 
magoktól a követektől, mint barátaimtól megtudtam, a jövő 
eseményétől és a közelgő háború sejtésétől jókedvüen Magyar- 
országba mentem, hogy megvigyem a dolgok alakulásának 
hirét barátaimnak; ezekkel egyértelmüleg elhatároztuk aztán, 
hogy szándékainkat a franczia királylyal közöljük és az ő párt- 
fogását kikérjük, mert ehhez folyamodnom feljogosított déd- 
atyám szövetsége, melynek hatálya kiterjed a szövetkezők 
utódaira is. Egyedül az a kérdés maradt eldöntetlen: vajjon 
ennek szóbeli közlés és a nevezett király követeihez küldendő 
megbizott, vagy pedig a királynak irandó levél által kellene-e 
megtörténnie? Ismertem Villars herczeget, ki akkor őrgróf, 
később pedig Francziaország maréchalja volt, és mint követ 
lakott Bécsben; hanem az ő nagy barátsága Savoyai Jenő her- 
czeggel és más főranguakkal, s hogy a beszélgetés közben szája 
eljárt, és több más dologban tanusitott oktalansága miatt el- 
fordult tőle bizalmam; Du Heron őrgróf pedig, ki a lengyel 
udvarnál volt küldetésben, ismeretlen volt előttem. Végre te 
ó Isten, ezen eszközökre nézve úgy rendelkeztél, hogy dolgun- 
kat egyenesen a királyhoz irt levél által kezdjük el, hátra- 
maradván még az az egyetlen nehézség, hogy egy levélvivőre 
találjunk, — de ez is kevéssel azután megszünt. 


Volt a házamban egy Longueval nevü ember, származásra 
nézve, a mint mondá: lüttichi nemes, a Badeni herczeg gyalog- 
ezredében százados, éles eszü, ügyes és állandó könyvbuvár- 
latainál fogva igen művelt ember, a ki miután vele ugy három 
évvel e történtek előtt, véletlen esettel ismeretséget kötöttem, 
annyira érdeklődni látszott ügyeim iránt, hogy hűségéhez a 
gyanunak még árnyéka sem férhetett. Ő, miután a szomszédos 
állomásokra helyezték át ezredét, felebbvalóitól szabadságot 
kérvén, igen sokat tartózkodott udvaromban, és minden úton- 
módon s igyekezettel megnyerte jóindulatomat s végre bizal- 
mamat is. Miután ez a hosszu idő kipróbálta, a mint hittem, 
mindenféle körülmények közt az ő hűségét, a mikor ezredének 
állomáshelye megváltozott, — a mennyiben őt az én birtokaim- 
tól, a hol időztem, jó messze eső árvai helyőrséghez osztották 
be, ezen időtájt hozzám jött azért, hogy mielőtt magán ügyeiben 
egy bizonyos időre Lüttichbe, hazájába menendő, eltávoznék, 
vegye utasitásaimat, ha volna részére valami parancsom. Kitűnő 
alkalomnak találtam ezt arra, hogy a franczia királynak levelet 
küldjek, és mivel egyébként feleségem szülési ideje közelgetvén, 
vele Bécsbe menni feltett szándékom volt, Longuevalt rende- 
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leteim vételére odautasitottam, miután közöltem vele nagyob- 
bára szándékaimat, melyekhez ő szivesen hozzájárult és meg- 
igérte, hogy ezen utazás ürügye alatt Párisba is ellátogat. 
Igy egyengetted, ó kifürkészhetetlen gondviselés azon utakat, 
melyeken engem az ingoványba vezettél, hogy annak idején 
nyilvánvalókká legyenek a te nagyságos dolgaid; igy rejted 
el az örvényeket azok elől, kiket az emberi bölcseség világa 
vezet, és a te parancsolatid ösvényeiről letérve, azt és nem téged 
választanak lépteik vezéreűl; ezek közé tartoztam én boldog- 
talan is akkor, és azért elbuknom, de végre a te jobbod megse- 
gitő hatalma által felkelnem és a czélhoz eljutnom kellett, melyet 
a te irgalmad tűzött elibém... 


Az ügyek állásáról barátaim értekezletén, kiket Bercsényi 
grófon kivül csak név szerint ismert Longueval, jelentést tevén, 
várandós állapotban levő feleségemmel lassan és a nyári hőséget 
kerülendő, többnyire éjjel Bécsbe utaztam, a hol az új századdal, 
1700-ban egy fiugyermekkel újabb áldásban részesitettél Uram, 
ki ….. napon született és a József György nevet nyerte; 
ennek gondviselője egyedül csak te vagy, árváknak atyja; mert 
már három hónapos korában ellenségeim kezeibe került, a midőn 
én feleségemmel együtt Bécsből távozván, alkalmas egyének 
gondjaira biztam, s nem is láttam többé. 


Október végén megérkezett Longueval Bécsbe, hogy uta- 
sitásait és a levelet, a mit általa a franczia királyhoz küldeni 
elhatároztam, átvegye; ennek megfogalmazását és megszer- 
kesztését, mivel akkor e nyelvben még nem voltam eléggé jára- 
tos, ő reá biztam. Zárt ajtók megett az ő tollbamondása után 
irtam meg azt és november elején neki ezt egy Barbesieux 
ministerhez irt másikkal együtt, átadva, elbocsátottam utjára. 
Egyedül ezt tartom érdemesnek közölni azon dolgok közül, 
a melyeket félesztendei bécsi időzésem alatt cselekedtem; a 
többi időt hiábavalósággal és a bünös Babylon renyhe időtöl- 
tésével ütöttem el. Már a télidő és az esővel terhes felhők bizony- 
talanná tették a dunai hajókázást november közepe táján; 
de az ifjui ösztöntől inditva feleségemmel, fiamat Schilling 
asszony gondjaira bizván, hajóra szálltunk és a folyam folyása 
irányában a napok rövidsége, az állomások és a szelek gyakori- 
sága miatt a szokottnál jóval lassubb hajózással Pozsonyba 
értünk, a hol az ország mágnásainak népes gyülekezetében 
hoztak itéleteket az ugynevezett rövid folyású perekben. A kik 
ezek közül jobb barátaim voltak, midőn érkezésünket megtud- 
ták, a hajóhoz tódulva nógattak bennünket lakomájukon való 
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megjelenésre; ámde a hajóból kiszállni kedvünk nem volt; 
s igy miután aznap a kedvezőtlen szél miatt ott vesztegeltünk, 
a következőn eltávoztunk a parttól. A lassu hajózást azonban 
megunva, Komáromtól postai alkalommal szárazon mentünk 
Budára, azzal, hogy ott megvárjuk az elmaradt hajók és podgyá- 
szaink megérkezését; fogataim kellő számu lóval s udvarom 
már előbb oda érkeztek. Innen néhány napi pihenés után Gyön- 
gyösre, a magam városába érkeztünk és ott ültük meg, ha 
nem csalódom, a karácsony ünnepét. Itt értesültem II. Károly 
spanyol királynak, Európa valamennyi fejedelmétől régóta 
biztosra várt haláláról, amely teljesen uj képet vala az európai 
ügyek alakulásának adandó. Nem is volt egyáltalában paran- 
csolataiddal, ó Isten, egybehangzó az én lelkületem, a melylyel 
e hirt fogadtam; türelmetlenül várván ez esetből folyólag a 
meginduló bonyodalmakat, de nem ismervén a jövőt, sem az 
engem fenyegető bajoktól nem félvén, elég lelkinyugalommal 
vártam követem levelét. Nem emlékezem meg azért utazásom 
körülményeiről, a melyek könnyed életmódomon, vagyis inkább 
a megszokott idővesztegetésen mit sem változtattak, vadász- 
gatással és más hasonló hiábavalóságokkal foglalkozván, azt 
hiszem, ha nem csalódom, hogy február havában Sárosban vol- 
tam és úgy emlékszem, hogy Longueval oda jött a franczia 
király ministerének, Barbesieuxnek hozzám irt levelével; 
ebben értesit engem királyának hozzám való jóindulatáról; 
a nevezett követ pedig élőszóval adta elő, hogy a tárgyalások 
továbbvitelének érdekében az én és a velem együttérzők nevé- 
ben meghatalmazó levél küldését kivánják, a melynek egybe- 
állitása érdekében elhatároztam, hogy Munkácsra megyek és 
ezalatt Unghvárott Bercsényi gróffal és egyebekkel, kik oda 
valának egybegyülendők, értekezem, s két nap mulva a rövid- 
ség okáért meg is indultam hegyi ösvényen és a hótól teljesen 
elboritott utakon, s farsang végére Unghvárra érkeztem. Két- 
ségkivül a te különös gondviselésed okozta, ó végtelen jóság, 
hogy ezen fontos ügyeket mi oly felületesen tárgyaltuk; egész 
három napi ott mulatásomat vadászással töltve el, úgy futólag 
beszélgettünk Longuevallal a dolgok soráról, és részben szinlelt, 
részben czélszerüségi okokból mindenki elhalasztandónak vélte 
a tárgyalásokhoz megkivánt meghatalmazás elküldését; én 
ez ellenállást akkor a fentnevezett grófnak tulajdonitottam, 
a ki ipa, Csáky István gróf, országbiró halálával megüresedett 
felső-magyarországi főkapitányságot szorgalmazandó, útra ké- 
szült Bécsbe; s azt gyanitva én is, hogy ebből folyólag gondol- 
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kozása megváltozhatik, lassan mozgattam az ügyeket és lanyha- 
ságot szinleltem; de nem akarva a franczia udvarral megkezdett 
levelezést teljességgel megszakitani, a ministernek egy második, 
Longueval diktálta levelet irtam, a melyben a gyakran emlitett 
megbizás elküldését rövid idő mulva megigérvén, a király jó- 
indulatáért köszönetet mondtam és a Munkácsra magammal 
vitt és néhány napig ott időző Longuevalt elbocsátottam. 
Nem ismerem Uram, mindez óráig ezen ember eljárásának csa- 
lárd módját és azt, vajjon őt az én árulásomra az udvar biztatta-e 
fel, vagy a bűn elkövetésére tulajdon gonoszsága vitte-e rá. 
Nem gyanitva semmit azokból, melyek a te intézkedésedből 
reám várakoztak, a negyven napi bőjtöt, melyet sok esztendő óta 
inkább a kivánságtól, mint a szükségérzettől inditva elhanya- 
goltam, a húsételtől való tartózkodásban, mégis nem az egyház 
értelmében elrendelt bőjtöléssel, a közelgető husvéti ünnepekkel 
együtt Munkácson töltöttem; és mivel megostoroztatásom ideje 
közelitett, nem törődve az utak nehézségeivel, melyeket a rend- 
kivüli vizáradások okoztak, elhatároztam, hogy Sárosban hagyott 
beteges feleségemet meglátogatom és ott néhány napig időzve 
a vadászásra szánt tavaszi időt Szerencsen töltöm; és azért 
udvarom nagyobbik részét, csekély testőrségem kis csapatát 
néhány cseléddel véve magam mellé, fele útról előreküldtem 
oda a podgyásszal, magam pedig letértem Sáros felé. Imádattal 
szivem alázatában, csudálom, a mikor e sorokat irom, láthatat- 
lan kezedet, ó mindeneket elrendelő és kormányzó gondviselés, 
elmémben hánytorgatván elbizakodott vakságomat, melytől 
vezetve, nem törődtem ezen út veszedelmeivel, a vizpatakokon, 
melyek máskülönben meglábolhatatlanok voltak, minthogy a 
hidak összedőltek, úgy keltem át, hogy a kocsiba fogott lovak 
usztak és a kerekek a talajt alig érintették. 


Igy tettem ki magamat a veszélyeknek, nem tudva miért 
siettem, azonkivül, hogy az ifjui lélek gyönyörködött az akadá- 
lyok legyőzésében és bűnös ösztönnel valójában megkisértett 
tégedet határtalan jóság, kinek bosszuállását tunya életemmel 
és tisztátalanságimmal felidéztem. Szerettem a veszedelmeket, 
megérdemeltem, hogy elveszszem bennök; de kegyelmed 
visszatartotta igazságod kardját és igy büntetlenül jártam 
vagyis inkább futottam a méltatlanság és gonoszság utain. 


Igazán többet érdemeltem ó Isten, mint a mi ért engem 
ama néhány nap lefolyása alatt, de mivel úgy kellett lennie, 
a mint mindenek történnek, hogy örök végzéseidnek elég tétes- 
sék, megtartottál és tarts is meg amaz időpontig, a mely egyedül 
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néked ismeretes; és azért legyen távol a holnapról való szor- 
galmatoskodás; nem leend azonban távol tőlem az, a mely 
szükséges nékem üdvösségemnek félelemben és rettegésben való 
munkálására, a mint járnom kell a te felséged arczulata előtt, 
hogy eljussak hozzád, lelkem czélja és gyönyörűsége! Igy győ- 
zedelmeskedvén a fent elmondott veszedelmeken, sértetlenül 
értem Sárosba, a hol gyógyultan találtam feleségemet. Vacsora 
után kártyázással töltöttük az időt s ekközben adták át nekem 
néném levelét, a melylyel az ő étekfogója, a vizek kiáradása 
miatt sokáig kóborolva, engem Munkácson keresett; e levél- 
ben értesitett engem, hogy Bécsből levelet kapott, melyben 
megirták, hogy Longuevalt Bécsből távoztában Linzben elfog- 
ták és visszavitték s hogy tőle magyar mágnások veszedelmessé 
válható leveleit vették el, a melyek közül egyet a veszedelem 
láttára maga elnyelt. Nem kisérlem meg Uram, ujra leirni 
lelkem tébolyodással határos ama különböző érzéseit, melyek 
engem a levél olvasása közben megrohantak; mert te nálamnál 
jobban ismered azokat, örök bölcseség, kinek ezeket megvallom; 
te is adtad nekem az erőt, a melylyel azokat a velem játszó 
német tisztek előtt minden arczváltozás nélkül eltitkoltam. — 
De miután az izetlen játéknak hamar véget vetettem, aggódó 
lélekkel hozzád folyamodtam és tanácsodat kértem arra, hogy 
mitévő legyek; mert majd a szomszédos Lengyelországba való 
menekülést tanácsolta nekem a jövő előrelátása, de a készpénz 
hiánya meghiusitotta az utat; majd Longueval hűsége az általa 
lenyelt levél hirével remélni és maradni parancsolt, miután 
azon remény táplált, hogy a császár, a ki máskülönben sok jelét 
mutatta hozzám való jóindulatának, és udvara, a melynek kegyét 
és barátságát birtam, nem fog semmit elhamarkodni. Megerő- 
sitett engem ezen véleményben a két heti időköz, a mely Lon- 
gueval elfogatása óta eltelt; végül a te intézkedésed következ- 
tében ó véghetetlen jóság, elhatároztam, hogy a dolog kimene- 
telét a bizonytalanságban megvárom és hamarosan az esteli 
órák beálltával nyugalomra adtam testemet; de ezer gond 
közt hánykódván lelkem, került az álom és inkább emberi taná- 
csokhoz ragaszkodott, a helyett, hogy a te segedelmedet kérte 
volna; mégis nyugalmat szinlelve, áldott állapotban levő fele- 
ségem mellé feküdtem, a mikor is április 28-án éjjeli 2 óra körül 
a hálószobánkba vezető szobákból jövő szokatlan zörejre fel- 
riadva, figyelmessé lettem, s valóban vadászebem ugatásától 
jól megkülönböztethettem, a mint a második ajtót kinyitották; 
e neszre feleségem is fölébredve szólitotta komornáját, s magam 
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is a zaj okának kipuhatolására, készültem az ágyból fölkelni; 
de ime az ágy közelében levő ajtó egy hatalmas ütésre fölnyilik 
és nekem ismerős két Salm-ezredbeli százados gyertyával és 
pisztolyokkal felszerelve, körülfogta az ágyat és engem a császár 
nevében fogolynak nyilvánitott. 


De te, ó örök irgalom, ki ez előrelátott, de nem várt eseményt 
intézted, nem hagytál el engem, hanem a bajok és állásomhoz 
méltatlan bánásmód daczára megerősitetted lelkemet és rettent- 
hetetlenné tevéd; mert az aggodalmakat a bátorság és béke- 
türés követte, a melylyel felfegyverkezve, majd feleségem kitörő 
panaszait csendesitettem, majd szinlelt ártatlansággal és lelki 
nyugalommal kivántam tudni a császár szándékát, melyet a 
tisztek tudtomra adtak, azt mondván, hogy parancsuk van engem 
a szomszéd városba, a német katonaságtól megszállt Eperjesre 
vinni; időt azonban adtak, hogy a hintóba befogjanak és ma- 
gam, a mint szoktam, cselédeim és szolgáim segitségével fel- 
öltözzem. Már pirkadni kezdett, a mikor kocsira ültem; fele- 
ségemet semmiféle kérés nem tudta elválasztani tőlem, s ő a 
tisztek meghivására el is kisért engemet, és igy vittek a nevezett 
városba a hozzám határtalanul ragaszkodó, a szomoru látvá- 
nyosságra kitóduló szerte könnyező nép szemeláttára; itt a 
számomra rendelt szálláson az elfogásomra Bécsből küldött gróf 
Solári generális fogadott s elég szigoru őrizet alatt tartottak, 
ha jól emlékszem, majdnem három hétig; feleségemet azonban 
még elfogatásom napján postai alkalommal a legnagyobb gyor- 
sasággal Bécsbe előre küldtem. — A város láthatólag megdöb- 
bent, gyászos némaságban és emlékezetében tartva Caraffa vér- 
padját, várta a dolog kimenetelét; és nem is sokára Szirmay 
István báró itélőmestert is fogolyként látja szomszédos kasté- 
lyából behurczoltatni; a szárnyaló hir pedig sok mágnás elfoga- 
tásáról beszélt. A váratlan hirtől lesújtva néném, Aspremont 
grófnő is megérkezett a déli órákban, a ki Solári gróftól engedélyt 
nyert arra, hogy engem meglátogathasson. S ime ez az ember 
a te intézkedésedből, ó határtalan irgalom, azon rossz indula- 
táról, melyet néhány éve már azon vádak miatt, a melyek őt 
birtokaimon elkövetett többféle kihágás miatt érték, irántam 
táplált, letett és egy váratlan eset következtében a legjobb 
barátommá lett s utasitásának szigorát a legnagyobb ember- 
séggel enyhitette; mérsékelte az őrizetet és nem tiltotta meg 
az ügyeim felől a rendelkezést és cselédeimnek a bejárást. Mit 
mondjak neked, ó örök igazság, legrejtettebb gondolataimról és 
tervezgetéseimről? Magad felé irányitottad azokat és már imá- 
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dására kezdettél ösztönözni felismert karodnak. Tehát hozzád 
fordulva gyakrabban öntöttem ki előtted kérésimet, nem annyira 
a jelenlegi helyzet miatt türelmetlenkedve és aggódva, mint 
inkább a vizsgálattól és a nekem felteendő kérdésektől félvén; 
mert nem tudtam az eset valódi okát és Longuevalt majd hű- 
nek, majd hűtelennek képzeltem, tájékozatlan lévén abban: 
vajjon mindkét levelemet, vagy csak egyiket fogta-e el az 
udvar, vagy mind a kettő, a mint hirlett, titokban maradt s 
csak puszta gyanu volt elfogatásom oka. Hallottam azután 
hamarosan, hogy Bercsényi grófot is ugyanily végből keresik 
és hogy Vay Ádámot, a ki előkelő származásánál, bölcseségénél, 
tehetségeinél és azon tiszteletnél fogva, melylyel őt a kisebb 
nemesség környezé, nagyhirü ember volt, már fogva, Kassára 
vitték; és mindezek növelték kétségeimet, félelemmel elegyi- 
tették a reményt; de te Uram, megerősitettél engem és időt 
adtál első izgalmaim csillapitására, a melyeknek helyét sokféle 
tervezgetés és azon csábitó gondolat foglalta el, hogy szabad- 
ságomat menekülés utján szerezzem vissza; mert a bécsi udvar 
elhatározta Magyarországból való kivitelemet és az utat szerencsi 
váramon át kellett megtennünk, a hol lovaim és udvartartásom 
voltak; ezt az alkalmat tehát jónak láttam megragadni, hogy 
közreműködésökkel kiszabaduljak, és már e czélból messzemenő 
előkészületekhez láttam. De másként rendelkeztél felőlem, örök 
bölcseség; mert a vizáradások elzárták előttünk az utakat, 
és miután Eperjesen mintegy három hétig tartottak fogva, 
erős gyalogos és lovascsapattól körülfogva, tulajdon hintómon 
vittek el Kassára és innen tovább az elődeim által katonásko- 
dásra rendelt hadi néptől ellepett községeimen keresztül, a kik 
a tartozó szeretet és hűség ösztönétől lovászmesteremhez járultak, 
hogy szolgálatkészségüket felajánlják és közöljék, hogy kiszaba- 
ditásom terve valósitható, csak parancsaimat várják; mert 
elhatározták, hogy egyenesen fegyveres erővel látnak a dolog- 
hoz, s én is igen jól tudtam, hogy számra nézve a németeknél 
erősebbek lesznek. De a te sugallatod következtében történt 
Uram, hogy e kinálkozó alkalmat, a nélkül, hogy megkisérlettem 
volna, elszalasztottam, nem akarva sok község és város lakosait 
a németek fegyvereinek és dühének prédául odavetni, a mi reájuk 
nézve, — ha sikerül, ha nem sikerül kiszabaditásom, úgy láttam, 
kikerülhetetlenné válik, és szerencsétlen kimenetel esetén csak 
súlyosbitotta volna ügyemet, a mely felől a külföldi fejedelmek 
barátsága és sok ministerrel és udvari emberrel való rokonság 
s magának a római királynak, Józsefnek is irántam való jóaka- 
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rata jót engedett reménylenem; és e gondolatok győztek az előb- 
benieken és a te eszközeid voltak, ó Isten, azok, a melyekkel sor- 
somnak béketüréssel való elhordozására előkészitettél. El fogom 
azért mellőzni a nyomomban járó gyalogos katonaság miatt 
elég lassú útam körülményeit és az állomásainkon megálláskor 
tett intézkedéseket, a melyekben minden katonai regulát és a 
szigorú őrizet érdekében szükséges óvatossági rendszabályt 
szem előtt tartottak; két őr a kapu előtt, kettő a szobában állt 
éjjel és nappal nyitott ajtónál kivont karddal, a kik lefektemkor 
ágyam mellé állottak; de még sem zavarta meg álmomat izga- 
lom és szomorúság, csak az ételt izetlenitette meg; szivem- 
lelkem azonban a velem egy kocsiban ülő Solári generális bámu- 
latára is, nyugodtnak látszott. Csak te tudod Uram, ó meg- 
szomorodottak vigasza, nyugtalanságomat, a mely gyötört, 
mivel vágytam tudni valódi okait Longueval elfogatásának, a 
melynek következménye az enyém is volt; de csak Budára 
érkeztemkor értesültem a feleségem küldötte titkárom által a 
levél elfogásáról, de még nem tudva, az elsőt vagy az utóbbit 
fogták-e el. A mindennapi érintkezés folytán ugyanis napról- 
napra jobban lebilincseltem Solári lelkét, a ki nemcsak azt en- 
gedte meg, hogy titkárommal négyszemközt értekezzem, hanem 
Szirmay báró és Vay Ádám üzeneteit is, kiket ugyanezen úton, 
bár különböző kocsikon hoztak, elhordogatta igazán őszinte és 
becsületes lélekkel hozzám, az enyimeket hozzájuk. De épen a 
fenti értesités is növelte nyughatatlanságomat; mert az első 
levélnek a másodikétól eltérő értelme eltérő magyarázatot köve- 
telt és úgy az egyiknek, mint a másiknak valódi tartalma kiment 
emlékezetemből; akkor még nem tudtam, de felismertem azután, 
hogy épen e bizonytalanságok voltak azon eszközök, a melyek 
által engem, ki tulajdon értelmem világossága miatt, felismer- 
vén annak lehetetlenségét, reményemet elvesztettem és kétségek 
közt lebegtem: magadhoz hivtál, hogy ügyemet reád bizzam 
és egyedül te benned helyezzem bizodalmamat; ezentul már 
azt sem tudtam, merre vittek; és ezen kétségek közt már Óvár 
városába érkeztünk, a hol a több irányból összefutó út miatt 
a császár határozatát kellett kikérni; és azért két napig vára- 
kozván ott, a generális azt a parancsot kapta, hogy bennünket 
Ujhelybe vigyen, a mit ő legott tudatott velem. Mit szóljak 
neked Uram, ama lelki felindulásról, a melylyel e hirt fogadtam. 
Mert bár ez a vár a császar székhelyei közt foglal helyet, mégis 
hogy ide rendeltek, csak szomoru sejtelmeket keltett bennem; 
mert eszembe jutott a vérpad, a melyet egykor ott anyai nagy- 
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apáim, Zrinyi Péter és Frangepán grófok lefejezése végett állitot- 
tak fel, kiknek testei is ott vannak eltemetve. Azt hittem tehát, 
hogy engem is áldozatul hurczolnak oda, Magyarország szabad- 
ságáért, a melynek teljes eltörlését a császár elhatározta vala; 
nem is csalt meg engem vélekedésem, mert a mikor engem a 
rendkivül nagy számban odacsődült és a kocsit minden oldalról 
körülfogó nép gunyja és mocskolódása közben odaszállitottak, 
bebörtönöztek egy boltozatos helyiségbe, a mely az ablakok fal- 
keritése miatt jó homályos volt, egyébként pedig a császári 
konyha éléskamrájául szolgált. Ide volt egykoron nevezett 
nagyatyám, Zrinyi gróf is bezárva. Ezek valának, ó örök jóság, 
azon szoros utak, a melyek hozzád vezettek; és valóban a velem 
való bánásnak e legutóbbi rideg módja minden emberi reménytől 
megfosztott és belépésem első pillanatától őszinte szivvel szen- 
telvén magamat tenéked, erősen feltettem magamban, hogy a 
hétfői napot megböjtölöm kenyéren és vizen; tudniillik ezen a 
napon fogtak el és zártak e börtönbe. Téged hivtalak segitségül, 
ó megszomorodottak vigasza, töredelmes és alázatos szivvel 
még nem tudva, mit kelljen felelnem a közelgető vizsgálat alkal- 
mával, amelytől életem megmentése függött; borzadtam a 
hazudástól, de némely eszeveszett theologus véleménye után 
komolyan elhitettem magammal, hogy az észbeli fentartáshoz, 
sőt még magához a hazugsághoz is egy harmadik személy és 
a társadalmi állás kára nélkül az élet megmentése érdekében 
szabadon lehet nyulni; megvallom azért bátran, ó örök igazság, 
hogy tégedet kértelek: tanits meg engem, mi módon csavar- 
hassam el szembetünően leveleim értelmét, a melyeknek irását 
el nem tagadhattam. Átkozom Uram, most ezen tettemet s 
megvallom fájó szivvel, hogy a te szemedben bűnös volt az; 
de talán azért engedted meg, hogy akkor vakságomban és lelki 
sötétségemben, bűnöm súlyos voltát fel ne ismerjem, mivel 
annak nyomán engemet más feladatok végrehajtására szemeltél 
ki és kiszabaditásomat jóságosan elhatároztad; távol legyen 
azért tőlem, azt mondani, hogy engem hazugságra oktattál; 
mindazáltal te engedted meg, hogy eszembe jussanak azon bizo- 
nyitékok, a melyeknek kellő mérlegelésével semmiféle méltányos 
biróság nem itélhetett volna fejvesztésre; mert a magyar tör- 
vények alkalmazásáról, melyekkel már elfogatásom ténye is 
ellenkezett, szó sem volt; sem leveleim világos és valódi értelme, 
sem cselekedetem természete nem itélhetett volna el ezek sze- 
rint; de mivel a császári udvar perviteli módját a fentemlitett 
grófokkal szemben alkalmazott eljárásból ismertem, oly mentő- 
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eszközök kereséséhez kellett látnom, a melyek segedelmével 
magamat törvénytelen forum előtt is megvédelmezhessem; 
biztam rabtársaim hűségében s állhatatosságában és bizonyos 
voltam abban, hogy rajtok kivül más tanut nem foghatnak 
ellenem; végül tehát szorult helyzetemben kiöntöttem kérései- 
met előtted Uram, s ennek megtörténtével oly hirtelen meg- 
világositottnak és megvigasztaltnak éreztem magamat, hogy 
ettől fogva sem a kihallgatás, sem az itélet, sem magának a halál- 
nak képe nem háboritotta meg nyugalmamat. Miután tehát 
ekkép az aggodalmaktól lelkem megszabadult, jobb kedvvel 
osztottam be a napnak óráit imádkozásra, alvásra, étkezésre 
és szük börtönömben fel s alá járkálásra, mert kezdetben szellemi 
foglalkozást sem engedtek, könyvolvasást egyáltalában nem, 
még sokkal kevésbbé engedték meg az irást; felejtkezésem annyi 
volt, hogy legyet fogdostam és beledobáltam a pókhálókba és 
csodálkoztam a pókok azon ügyességén, amelylyel a legyeket 
megfogdosták és odakötözték; de e kicsiségektől még nem bir- 
tam fölemelkedni a te bölcseséged és gondviselésed csudálatához 
és imádásához; csudáltam ott az erőtlen teremtményeket, de 
elmulasztottam azokban a teremtőt imádni, mert nem szerette- 
lek téged Uram; alávetettem magamat neked és gondviselésed- 
nek, miként a ló és az öszvér, melyeknek állát a zabolával meg- 
szoritják és oda mennek a hova hajtják; gyorsak ugyan, de 
sem a zabolának, sem a kocsinak nem engednek szivesen. De 
bocsáss meg nekem, ó én szerelmem, mert akkor ezeket elégsé- 
geseknek tartottam; hogyha ugyanis tudtam volna, hogy más 
életmód szerint kell élnem, talán arra kértelek volna, hogy arra 
megtanits. Igazán csudálatosak voltak itéleteid és irgalmadnak 
rajtam véghez vitt munkái; elvesztem volna tudatlanságom- 
ban és lelkem sötétségében, ha itéleteid szigorát irgalmasságod 
engedékenységével nem szeliditetted volna. Mondtam Uram 
és igy is van, elhatároztam magamban és igazán alávetettem 
magamat akaratodnak; de lemondásomnak sem a szeretet, sem 
a félelem nem volt alapja; nem féltelek téged, mivel a te jósá- 
god miatt igen elbiztam magamat; de nem is szerettelek, mivel 
nem tudtam mi az, szeretni tégedet; nem ismertem parancso- 
lataidat; evangyéliumodat, melyet a mise alatt olvasni hallot- 
tam, elegendőnek hittem; mert közönségesen igy mondják azon 
körökben, melyekben éltem, a hol a keresztyéneket a te irgalmad- 
ban reménykedni és te benned bizni tanitják, de nem teszik 
hozzá, hogy egyik is, másik is a te szereteted nélkül önhittség; 
mert kicsoda remél, a ki nem szeret; és már most lehet-e oka 
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annak a bizodalomra, a ki nem szeret? Igazán elbizza magát a 
te irgalmadban, a ki nem szeret, azaz: aki parancsolatidat 
nem tartja meg, a melyek szeretetednek megszabott rendjét 
képezik. Kedvtelésem, vagyis inkább elmélkedésem tárgyai a 
legyek és a pókok voltak és annyira léha tétlenséggel töltöttem 
az időt, melyet helyzetem észszerű felgondolásának becsesebbé 
kellett volna tennie; de lehet-e csudálni, hogy szeretet nélkül 
esmmit nem tudtam tenni; a hogy barommá lettem, úgy is 
cselekedtem, mint barom; ilyen az ember, a ki távol van tőled, 
ó lelke az emberi léleknek; és teljesen eltávolodott, a ki téged 
nem szeret! Borzadállyal gondolok Uram ezekre, mert ugyanis 
igen jól megmutatják nekem, mily közel voltam az örök halál- 
hoz; egy fonálon függött testem és lelkem élete. Imádom tehát 
most irgalmad mélységét és kérlek, hogy méltókép adhassak 
néked hálát megtartatásomért; ne semmisitsed meg Uram irgal- 
mad műveit bennem, hanem segits meg engem, hogy életem 
hátralevő részét méltókép tölthessem a te szeretetedben és 
szolgálatodban. 


Mialatt oly szigoru őrizet alatt, csukott ajtók megett, apró- 
dommal és komornokommal oly szük börtönben fogva tartot- 
tak, nem tudtam, mit végeznek felőlem a császári udvarban. 
Étkezésemnél jelen volt a Castelli gróf nevét viselő dragonyos 
ezredből való Lehmann nevü kapitány, a kire a vár és a rabok 
őrizete volt bizva; ez, a ki különben Pomerániából, porosz 
királyi tartományból származó nemes volt, az evőkészletet 
összeszedvén a késeket kérte különös gonddal és elvitte — egye- 
nes parancs lévén erre; a húst és a kenyeret szétvagdalta, meg- 
vizsgálván, ha nincsenek-e bennök titkos iratok elrejtve; ezen 
aprólékosságig szokott ugyanis a bécsi udvar gyanakodása 
menni. Néhány nap mulva feleségem helyzetem kipuhatolása 
kedvéért egy hajdani komornokomat, a kit az elfogatásom előtti 
évben, az én ajánlatomra Lipót császár testőrei közé vettek fel, 
elküldötte Vilmos angol és a porosz király követének leveleivel, 
a melyekben fejedelmeik nevében biztositanak vala engem arról, 
hogy parancsuk van kiszabadulásom ügyét előmozditani; ezen 
levelekkel ő a nevezett Lehmannhoz járulván, engedelmet kért 
arra, hogy velem beszélhessen; de nem érhetett el semmit, 
csak azt, hogy zárt ablakon keresztül hangosan kérdezősködhe- 
tett feleségem nevében egészségem felől. Esetleges volt és egy- 
általában nem feltünő e megbizás, mégis a te intézkedésed foly- 
tán szabadulásom alapjává lett; mert a kapitány értesülvén 
királyának hozzám való jóindulatáról, biztatóbb befejezést 
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jósolt ügyemnek, ennélfogva sokkal nyájasabb lett hozzám és 
ebéd után hosszasabban beszélgetett velem s tudakolni kezdte 
szerencsétlenségem okát, miközben nem egy szóval adott ki- 
fejezést részvétének. Okul én az egyszerü gyanut, rosszakaróim 
hazug vádjait és a franczia királyhoz irt leveleim véletlen elfogá- 
sát és azok félremagyarázását hoztam fel, és így sok a felhozott 
bizonyitékkal és a látszat segélyével ártatlanságomról meggyőz- 
tem. Azért nem is kételkedett többé abban, hogy szabadulásom 
órája ütni fog, a mely esetre tőlem bőséges jutalmat remélvén, 
a birodalmi törvényekben való nagy jártassága alapján ügyem 
mibenlétét, hogy feleségemmel közölhessék, irásba foglalta német 
nyelven; de kihallgatásom idejéig, melyről úgy hirlett, hogy 
közeleg, jónak láttam minden tervezgetésről letenni s igy a 
kérdések feltevését elég nyugodt lélekkel vártam. Elérkezett 
végre e nap és a császári udvar kanczelláriusa, Buccellini gróf, 
a hadi tanács Ehlers nevü előadójának kiséretében megjelent 
és engem tekintet nélkül rangomra és méltóságomra, elővezetett 
egy e czélra kijelölt szobába; s miután ő ott törvényszék mód- 
jára helyet foglalt s engemet is leültetett és még hosszabb bizo- 
nyitgatás után a császár nevében és parancsából több kérdést 
intézett hozzám a franczia királlyal folytatott gonosz czélzatu 
és az ország ügyeire veszedelmes levelezésem felől, pártütésem 
és összeesküvésem felől Magyarország sok főrendével, a kiknek 
neveit, körülbelül hatvanét egy jegyzékből olvasták fel; a velök 
tartott titkos tanácskozásaimról és ezekhez hasonló sok egyéb 
körülményről, melyeknek legnagyobb része koholmány volt. 


Válaszomat tiltakozással kezdtem meg a peres eljárás ille- 
téktelen módja, alakja és birói széke ellen, amely előtt sem mint 
birodalmi herczeg, sem mint szabad fejedelmek örököse felelni 
nem tartozom, nem ismerve el az én ügyemben való itélethoza- 
talra más biróságot, mint a dietát, a birodalmi vagy a magyar 
országgyülést. Mert a császári udvari kanczelláriában egyedül 
csak Austria és a császár, mint Austria főherczegének ügyeit 
tárgyalják; e tartománynak pedig sem lakosai, sem semmiféle 
polgárai nem voltak soha elődeim; felelni fogok tehát eltérően 
a rendtől, a császár parancsára, nehogy azt higyjék rólam: 
ügyemben nem bizom és kibuvót keresek; és valóban minden 
veszedelem nélkül bevallhattam volna a franczia királylyal 
való levélváltásomat, ha mint a birósággal és a kihallgatási 
eljárással ismerős, a magam és az elfogottak életének megmentése 
érdekében szükségesnek nem tartottam volna az igazság ellep- 
lezését. Bocsáss meg tehát nekem, ó örök igazság, mert vétkez- 







96 


tem ellened és valóban hazudtam, mikor azt mondtam, hogy 
a nekem felmutatott levelet, a melyen semmi czimirat nem volt, 
Vilmos angol királynak irtam és pedig magának Longuevalnak 
tollbamondása és fogalmazása után, a mi csakugyan igaz is 
volt; nem tagadtam, hogy abban vannak kitételek, a melyek 
a lázadás szitásának gyanuját felkelthetik, de nem volt szán- 
dékom azt elküldeni; mindazáltal megirtam, hogy a tollba- 
mondó álnok lelkületét leleplezzem; a levélirás végeztével a 
szomszéd szobából feleségemtől szólitva, néhány szóval elpana- 
szoltam Longueval álnokságát és kijelentettem, hogy azon 
levelet tüzbe vetem; a mint azonban visszafordultam, láttam, 
hogy Longueval a lapot ott helyben tüzbe dobta; hogy pedig 
ez az én levelem volt, ő maga hitette el velem, sőt azt hittem, 
hogy a másodikkal is változott körülmények közt megtörtént ez. 
Könnyü volt nekem a kihallgatás során felhozott többi pontot 
tagadnom; ezek legnagyobb részben az álnok Longueval 
koholmányai voltak; és az igazsággal valóban ellentétben is 
állottak annyiban, hogy azok hamisságát nemcsak saját esküm- 
mel, hanem akár száz tanu megnevezésével is bebizonyitani 
megigértem. De az udvar elhatározta vesztemet és miután a 
következő napon ujfent megidéztek, ott találtam szemtől-szembe 
Longuevált; ez az ember, a ki kenyeremet ette, tőrbe csalt. 


Ő maga volt a vádló és tanu ellenem; sok hamis állitását 
esküvel erősitette meg az én füleim hallatára; ezek megtörtén- 
tével irásban nyujtottam be tiltakozásomat a törvénytelen fórum 
és eljárási mód ellen s erre a börtönbe visszavezettek. Semmit 
sem tudtam leveleimről azok, a kik velem együtt rabok voltak; 
mert Bercsényi gróf, a ki akkor Bécs szomszédságában volt, 
meghallván, hogy minket elfogtak és őt keresik, a szomszédos 
Lengyelországba menekült birtokaira; a többiek nem is ismer- 
ték Longuevalt és azért egyszerüen az igazság előadásával a leg- 
több esetben csalással és hazugsággal vádolták a vádlót. Lon- 
gueval elé vezették őket, a kiket nem ismert, szembeállitották 
vele, akikről arczátlanul azt állitotta, hogy a tanácskozásban 
velük részt vett, holott ezek helyeinek megjelölése és a körülmé- 
nyek előadása az igazsággal homlokegyenest ellenkezett; de 
az udvar nem akart tévedni és itélt felettünk, hacsak te másként 
nem rendelkeztél volna, ó határtalan irgalom, a ki megmentettél 
a nyomomban járó balsorstól; és azért hiábavalók voltak az 
emberek cselszövényei és életem elleni fondorkodásai. De mivel 
ezeket elleplezted előttem, a halálra elkészültem és azért gyón- 
tatót kértem, hogy lelki vigaszt nyujtson; kevéssel a kihallgatás 
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után adtak is egyet Sagel jezsuita atya, az ujhelyi rendház rek- 
torának személyében, a ki annak előtte, a török háboru idejében 
a császári sereg tábori főpapi czimét viselte. Miután neki mind- 
azt, a mit a kihallgatás folyamán előadtam, elmondtam, ártat- 
lanságomról nem csak meggyőződött, hanem vállalkozott a csá- 
szárhoz és gyóntatójához, Menegatti jezsuita atyához irt levél- 
ben — a te ilyetén rendelkezésed következtében, annak védel- 
mére is. 


Napról-napra sulyosbitotta fogságomat a nyári hőség; 
melyet szük szobám fallal keritett ablakával — csak növelt: a 
vele szemben levő tető pedig a légáramlatot lehetetlenné tette; 
továbbá a piszok, a szomszédos konyhákból jövő szennyviz- 
lefolyások tűrhetetlen büzzel árasztottak el mindent. De mi- 
után Lehmann százados bizalmas barátsága megengedte a fele- 
ségemmel való bátor érintkezést, feltártam előtte szörnyű nehéz 
és egészségemre veszedelmes helyzetemet, a mely végre 11 hét 
lefolyása után az ő gyakori sürgetésére megváltozott és ön- 
kénytes bőjtölésem tizenegyedik napján engem az elfogott, be- 
börtönözött, kihallgatott embert egy más tágas, három vas- 
rostélyos, de fallal nem keritett ablaktól megvilágitott szobába 
kisértek át, a hol vasárnapokon és ünnepnapokon a szent mise- 
áldozat bemutatását is megengedték gyóntatómnak. Elmon- 
dom Uram és nem hallgatom el, hálaadással örömömet, a mit 
a levegő és a szoba váratlan cseréje felett éreztem; mert életem- 
ben semmi sem érintett ennél kellemesebben; ugy örültem 
ugyanis, mint a csekélységekben gyönyörködő gyermekek szok- 
tak örülni, és nem tudtam betelni a szabadabb kilátással, noha 
ez nem mutatott nekem semmi mást, mint a szép tiszta vizzel 
telt várárkokat és az ezekre dűlő kis kert fáit. Órák hosszáig 
üldögéltem ablakaimban, nézegetvén majd a halakat, az óriási 
tokot a vizben, majd a viz szinén uszkáló hattyut emitt, mi- 
közben kedvteléssel etettem őket, a mihez már hozzászoktak. 
Miután eltelt egy hét ezen lelki megujhodásban, megengedték 
nekem, hogy könyveket, papirost, tentát, mathematikai szere- 
ket és festéket tartsak magamnál, és azért a nap óráit fel- 
osztottam egyes állandó foglalkozások közt; a reggeli könyör- 
gés idejét világi könyvek olvasása váltotta fel; ezt a rajzolás- 
ban és festésben való gyakorlat követte; erről áttértem ismét 
a te szűzanyád tiszteletére irt imádságos könyv olvasására; 
a déli órákban költöttem el ebédemet, a mi kifogástalanul pom- 
pás volt; az étkezés után a századossal társalogtam; ezt a 
délutáni alvás követte, a mely után ismét a reggeli olvasási és 
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festési gyakorlatokhoz láttam egészen a gyóntatómmal való 
társalgás órájáig, a mely inkább haszontalanságokra, mint lelki 
dolgokra vonatkozott; ennek végeztével az olvasatlanul ma- 
radt imádságokon futottam végig; járkáltam a szobában, meg- 
ettem az estebédet és az elég figyelmetlenül végzett estéli kö- 
nyörgésem után lefeküdtem; mert a te kegyelmed, melyre 
ugyan méltatlan voltam, ó Isten, megerősitett és helyzetemmel 
járó aggodalmaimat elűzte tőlem, és igy hozzászoktam a magá- 
nyos élethez, a melynek kellemét és gyönyörűségeit merem 
mondani, nagyobb haszonnal engedted izlelnem azon időtől 
fogva, a mióta ezen szent magányban lakom; mégis vádolom 
magamat Uram azzal, hogy az időt, a melyet inkább bűn- 
bánatra és elmélkedésekre kellett volna forditanom, más czélra 
vesztegettem el; gyóntatóm azonban nem figyelmeztetett en- 
gem e kötelességre, sem pedig a már természetemmé vált tisztát- 
lanságokra, ámbár vallomásaimban vádoltam magamat azok- 
kal, és azért balga vélekedésemben megerősödtem. Olvastam 
fogságom vége felé a szentirást, inkább a kiváncsiságtól hajtva, 
mint lelki eledelre vágyva; mert azt hittem, az ultramontánok 
általánossá vált tanitási elve szerint, hogy annak vizsgálása és 
a róla való elmélkedés nem szükséges; mert közönségesen el- 
tiltják a hiveket attól és azért nem is olvastam soha annak- 
előtte, és akkor is csak felületesen forgattam az ó-testamentom 
könyveit, a melyek kiváncsi vizsgálódásokra vezettek engem; 
azért benne is maradtam a sötétségben és homályosnak tetszett 
nekem mindaz, a mit egyedűl a hit világit meg, a mely való- 
ban terméketlen, lanyha és azért homályos volt bennem. Ekköz- 
ben figyelemmel voltak arra, hogy perem további menete mély- 
séges csendben maradjon és sem feleségemmel folytatott titkos 
levelezésem, sem a szerte szállongó hirek nem tudtak engem 
felvilágositani arról, minő sorsot tartogat számomra az udvar, 
a mely Longueval vallomásán kivül semmi terhelő körülményt 
sem találhatott ellenem, ámbár ajánlatokkal és igéretekkel sok 
tanut és magukat rabtársaimat is próbára tették; némelyek 
azt jósolgatták, hogy rövid idő alatt kiszabadulok, mások meg 
azt jövendőlték, hogy fogságban tartanak a háboru végéig, 
a mely ugyanazon évben a spanyol trónörökösödés érdekében 
Itáliában kiütött, és azért majd azt jósolgatták, hogy a Tirol- 
ban fekvő Rattenburg, majd meg, hogy a gráczi várba visz- 
nek át. Ezek a helyek vannak a hosszabb raboskodásra fen- 
tartva, a melyekben anyám bátyja családjának utolsó férfi- 
sarja, Zrinyi János gróf is, miután ifjusága virágában puszta 
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gyanura Bécs ostroma idejében elfogták, 28 éves korától, a 
halálnál gyötrelmesebb életet élt, a melyet abban az időben 
fejezett be, mikor a fenyegető bajor háboru miatt a nevezett 
várak elsejéből az utóbbiba szállitották át. Egyéb olvasmá- 
nyaim közt átolvasgattam a birodalmi törvényeket is, melye- 
ket nekem az azokban járatos Lehmann százados magyarázott 
meg; összehasonlitottam velök a hazai törvényeket is, és mig 
amazokban kinzatásra és fejvesztésre való elitéltetésemet olvas- 
tam, emezek ártatlanságomról és törvénytelen elfogatásomról 
győztek meg; amazok Nerotól, Domitianustól és más bálvány- 
imádó római császároktól erednek és halálos itélettel sujtják 
azokat, a kik a hűtlenségnek csupán csak egyszerű gyanujával 
terhelhetők; emezeket Magyarország keresztyén fejedelmei a 
korlátlan hatalmu országgyűléseken alkották és nemes ember- 
nek kihallgatás, bűnrészesség nélkül való bebörtönzését egy- 
általában meg nem parancsolják és a hűtlenség elkövetését, 
nem pedig a gyanu megbüntetését rendelik el; az ország ellen- 
ségeivel való rosszczélzatu levelezést tiltják, ily értelmet pedig 
leveleimbe belemagyarázni nem lehetett; mert békés időben, 
akár az angol, akár a franczia királyhoz, baráthoz és nem ellen- 
séghez iródtak; pártfogást kértek, nem az ország kárára, ha- 
nem a szabadság megszilárditására; az ez ellen cselekvő kirá- 
lyokkal szemben pedig nemcsak a cselekvés, hanem a felkelés 
jogát is biztositja a nemeseknek II. Endre királynak még Lipót 
császár uralkodása alatt, (a ki annak ép egészben való meg- 
tartására megesküdött) teljes érvényben levő aranybullája. És 
ez volt az a valódi ok, a mely a bécsi udvart azon elhatározásra 
inditotta, hogy a magyar törvények mellőzésével, külföldi mi- 
niszterekből egybeállitott birósággal mondasson felettem itéle- 
tet; mert nem is lehetett volna elfogadni Longueval vallomá- 
sát a magyar országgyűlés illetékes birósága előtt, mivel egy 
külföldi tanu, egy nem nemes és nem magyar honos tanus- 
kodása egy magyar nemes ellen, semmibe sem vétetik. 


Ezek a törvények tehát jót engedtek remélnem; az előbb 
emlitettek aggasztottak; elhatároztam azért magamban, hogy 
külföldi biróság előtt inkább semmiféle feleletet nem adok, 
mintsem esküszerinti kötelezettségemtől, a mely mint sárosi 
főispánt a törvények megtartására kötelezett, idegen törvény- 
szék illetékességének elismerésével eltérjek. És valóban Uram, 
te engem ezen elhatározásomban megerősitettél úgy, hogy nem 
törődtem sem semmiféle halál, sem az erőszak veszedelmével! 
— Ha jól emlékszem, a harmadik hónapot töltöttem a bécs- 
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ujhelyi fogságban, mikor a nevezett város polgármesterét, a ki 
a császár nevében velem beszélni óhajtott, hozzám bevezették; 
ez bevezetésül hosszu beszélgetést kezdett velem, s ennekutána 
bemutatta az idézést a kiküldött biróság elé, melynek elnökéül 
Buccelini udvari kanczellárius volt kinevezve, — az udvari 
ügyész vádlevelével együtt, a melyre a törvény értelmében a 
szokásos hat hét leforgása alatt kellett, ha nem csalódom, vála- 
szolni. Megvallom Uram, megborzadt a lelkem e hallatlan és 
rút eljárástól; ellenkezett származásommal és méltóságommal, 
a polgármesteri megidézés és külföldi törvény elé kényszerités; 
azt feleltem tehát: kételkedem abban, hogy a császár tudtá- 
val és parancsából történt e megidézés, a ki mint igen jámbor 
fejedelem, kétségtelenűl visszaemlékezik Magyarország törvé- 
nyeinek teljes épségben való megtartására tett esküjére, a me- 
lyekkel ellenkezik az idézés, azért azt el sem fogadhatom, a 
mennyiben sem az azokkal ellentétben álló törvényszéket, sem 
a biróságot el nem ismerem. E felelet után eltávozott ugyan a 
polgármester, hanem két nap mulva visszahozta a vádlevelet; 
én pedig ismételtem a fentmondottakat, de miután kijelentette, 
hogy parancsa van azt a szobában visszahagyni s nem is meri 
többé visszavinni: azt feleltem, hogy ha a császár elfeledte 
esküjét, emlékszem én arra, a mit a hazai törvényekre letettem; 
tehet a mit akar, de én a levelet még helyéből sem mozditom 
el; jobb lesz nekem igazságtalanul elitélve meghalnom, mint 
esküszegéssel védelmezvén ügyemet, felmentetnem, és igy az 
ő szemeláttára, az asztalra letett iratot körülkrétáztam annak 
jeléül, hogy helyéből sem mozditandom el. És valósággal azt 
hittem, hogy a mint mondtam, ugy is fogok cselekedni; de 
te megmásitottad gondolataimat Uram és két hét mulva fel- 
ébresztetted bennem azon ösztönt, hogy a börtönből való mene- 
kűlést megkiséreljem; mert meggyőződtem, hogy az udvar 
nem fogja megmásitani egyszer már feltett szándékait és tel- 
jesen világos volt előttem, hogy ha ügyemben a birodalmi tör- 
vények szerint itélnek, el van az veszve és én fejvesztéssel bün- 
hődöm; és azért feleségemet szándékomról titkos levélben érte- 
sitettem és arra kértem, hogy a szükséges lovak beszerzéséről 
gondoskodjék. Akközben közelgetett a válaszra kitűzött idő és 
ép jókor jött, hogy egy nap Lehmann százados jól beborozva, 
jobb kedvvel állitott be hozzám és miután előbb szándéka 
őszinteségét komolyan hangoztatta, felajánlotta, hogy életét 
áldozza fel érettem és maga tanácsolta, hogy a menekűlésről 
gondoskodjam, felajánlván az ő szolgálatát a menekűlés elő- 
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segitésére. Te tudtad, óh határtalan jóság, mily jól esett nekem 
ezen ajánlat, melyet te tanácsoltál neki titkon; de a te műved 
volt az az okosság is, a melyet ebben a túlveszedelmes dolog- 
ban belém öntöttél; az én munkám a hazugság volt, a mit 
neki fecsegtem azt állitván, hogy ártatlanságomban bizom és 
a kétséges menekülés megkisérlésével nem akarom azt sulyos- 
bítani; még hogy ha nyitva hagynák is a kapukat és minden 
őrizetet megszüntetnének is, nehéz volna engem rábirni a távo- 
zásra, ha csak ártatlanságomat ki nem jelentenék. Ezeket mond- 
ták ajkaim, de messze valának ezektől gondolataim; semmi 
sem kényszeritett a hazudásra, mert ezerfélekép felelhettem 
volna, de benne volt szivemben a gonoszság és méltatlanság 
kovásza és én elfelejtettem, hogy az örök igazság jelenlétében 
szólok, a mely ellen vétettem és magamat méltatlanná tettem 
irgalmadra, melyet rajtam gyakorolni elhatároztál. Azért tehát 
megvallom méltatlanságomat teneked, hogy megujult fájdal- 
mammal nyerjem el azokért bocsánatodat; mert te Uram 
gyakorta elhalasztod a bűnösök megbüntetését, megszabaditod 
őket a veszedelmekből; azért mégsem kiméled meg őket min- 
dig, hanem elhalasztod a büntetést, hogy annál sulyosabban 
büntess; azért mondom, óh lelkem gyönyörűsége, belépve e 
nélkülözött és már rég óhajtott magányba, e mai napon fel 
akarom újitani bűnbánatom minden tényét és óhajtásaimat, 
egész éltem idejében, de leginkább e remeteéletre való elhiva- 
tásom idejétől érzett minden bánatomat és töredelmemet. Emlé- 
kezzél Uram irgalmasságodra, a mely tégedet arra inditott, hogy 
engem a gonoszok társaságából kiragadj; mert valóban te hiv- 
tál el engem a fejedelmek és barátok köréből, a kik közt kelle- 
mes és gyönyörűséges, de hiábavaló és a jócselekedetek semmi- 
nemü gyümölcsét nem termő életet éltem. Hivtál engem és 
nem hagytál ellentmondanom neked, hanem meghallgatva sza- 
vadat, megvallottam neked méltatlanságomat és gyönyörköd- 
tem parancsolataid utjában. Cselekedd, hogy felújult fájdalom- 
tól áthatott szivvel tegyek bűnbánatot már leélt életem gyalá- 
zatosságaiért és az utóbb lefolyt éveim hanyagságáért, lanyha- 
ságáért és mulasztásaiért. 


Elhatároztam, hogy e hetet a bánatnak szentelem; segits 
engem és fakaszd fel a könnyek patakját szemeimből, hadd 
öntözzék ágyamat és hadd egyem kenyeremet zokogás közepett. 
Fájlalom azért és igazán fájlalom abban a helyzetben meg- 
gondolatlan hazudozásaimat, a mikor te a börtönből való ki- 
szabaditásomat elhatároztad. Sokféle gondolat megfordult fejem- 
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ben, minekutána este lett és a százados tőlem eltávozott; vesze- 
delmes volt egy tiszt titoktartásában megbiznom, hiszen igen 
sok ember közül szemelték ki őt és bizták meg őrizetemmel; 
de a halálos itélet veszélye bizalmat tanácsolt; azért feltettem 
magamban, hogy a következő napon alkalom adtán olyan 
utakat-módokat ajánlok neki, a melyek nekem nem árthat- 
nak; és azért, miután az ebédhez elhivattam és egyről-másról 
elbeszélgettünk, őmaga tért rá az előző napon tett ajánlatára, 
maga kért engemet, szolgálnék tanácscsal arra nézve: minő 
alkalommal és minő uton-módon óhajtom szabadulásomat, a 
melyért ő életét teendi koczkára, — úgy állitá. Nem akarván 
tehát az alkalmat elszalasztani, azt válaszoltam: csudálom, 
hogy ő tőlem kéri azt, a mi az ő hatalmában van, hiszen ő 
a vár főparancsnoka. Mi könnyebb, mint szinlelni azt, hogy ő 
a császártól parancsot kapott: szállitson át engem a gráczi 
várba; rendeljen azért postakocsit és engem éjszakának idején 
felkeltve, tisztjei előtt adja tudtomra a kapott parancsot; 
ültessen a postakocsira két alantos tisztet a Lajtha folyó gázló- 
jáig, a mely nem messze a város kapujaitól foly el, és paran- 
csolja meg nékik, hogy a midőn a folyó partjához érünk, száll- 
janak ki a kocsiból, — azon ürügy alatt, hogy a tulsó parton 
várakozik ránk a kiséret; mert igy kijátszva őket, teljes biz- 
tonságban fogjuk utunkat Olaszországba folytatni, és ha egy- 
szer a már hadat viselő francziák és németek közt semleges- 
ségét megőrző Velencze városába értünk, könnyen át fogunk 
a franczia sereghez menni. Tervemet figyelmesen hallgatta és 
időt kért annak komoly megfontolására; én is ekközben napot 
és éjszakát sokféle gondolatok közt töltöttem el, mert úgy véle- 
kedtem, hogy szavaimmal és ajánlatommal semmi veszedelmes 
dologba nem fogtam; mert az ajánlott módot láttam legczél- 
szerűbbnek, a mely nem is árthat; mert még ha nem sikerült 
volna is, feltettem magamban azt szinlelni, hogy nem a mene- 
külést kisérlettem meg, hanem a császár parancsának akartam 
engedelmeskedni; ennélfogva nyugtalanul vártam az ő elhatá- 
rozását, a melyről más napon saját maga kezdett szólni, de az 
inditvány végrehajtására nem vállalkozott, nem annyira ko- 
moly okokra támaszkodva, mint inkább kijelentve, hogy egy- 
szerűen vonakodik megtenni. Ez velem csalást sejtetett; mikor 
azonban ő ezt észrevette, ujfent esküjével és megnyugtató 
szavaival kibékitette lelkemet és megigérte, hogy az ablak- 
rostély áttörésére kalapácsokat és fogókat, az ablakon át való 
leereszkedésre kötelet és a vadaskert kulcsát is kezemhez fogja 
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adni. Ezen igéretét a következő napokon be is váltotta, és 
ámbár igen sok akadály tornyosult elibém, komolyan kezdtem 
ablakomon át való menekülésemről gondolkozni. A vizzel telt 
árokhoz elég magasról kellett leereszkedni, a viz megmért mély- 
sége négy láb és azon is felül volt, de a kötélen való leszállás- 
kor egy jó erős rugással a faltól eltávolodva, remélhettem, hogy 
a mindkét oldalán rostélyzattal ellátott hidra eljuthatok, a 
mely átfogta a vár árkát és pisztrángfogásra szolgált; e halat 
kiváló gonddal tenyésztették a körülfolydogáló kristálytiszta 
vizben. De ezen akadály legyőzése után más következett volna; 
a hidat ugyanis lépcsők és zárt ajtók egyes szakaszokra osztják 
vala fel és az árkokat falak különitik vala el egyes különálló 
halastavakra, és ezek egyikére, a mely szűk és mindkét felől 
lejtősen fedett volt, fel kellett volna hágni és ezen keresztül 
az árkon áthatolni, mielőtt az ember a vadaskertbe juthatott 
volna, melynek kapukulcsait kezembe adták. Csekély remé- 
nyem volt tehát a sikerre; te mégis ápoltad azt és ettől kecseg- 
tetve, a rostély horgait iparkodtam kiszaggatni azért, hogy 
azokat, a melyek a rostély oldalait és alját tartották, eltávo- 
litva, — a felsőket nem bántva, az a faltól könnyen elmozdit- 
ható legyen és igy a leszállásra nekem elegendő nyilás legyen; 
de mivel nappal a százados felett álló ezredes is megszokott 
engem látogatni, ki szigoruan fentartotta a katonai fegyelmet, 
hogy munkámat titokban tartsam, megfeketitett viaszból csi- 
nált horgokkal helyettesitettem az igaziakat. Hosszú órákat 
töltöttem este e munkában, a mely több türelmet és kitartást, 
mint erőt kivánt; ha elfáradtam, a munkát apródomra, Ber- 
zeviczyre biztam; mikor ezt a munkában néha türelmét vesz- 
tett s igazán nyakas ifjut megfeddettem, a kalapácscsal oly 
nagyokat ütött, hogy igazán egyedül csak te akadályoztad meg 
Uram, hogy az őrök és a szomszédok a vas kongását meg nem 
hallották. Már minden rendben volt és a lovak készen, csak 
a parancsot várták; de hátra volt még feleségem óhajának 
eleget tenni, mert ő, hogy utoljára istenhozzádot mondhasson 
nekem, elszánta magát, megkisérleni mindent, hogy hozzám 
jöhessen. 


Nem akartam a századost kitenni ezen veszedelemnek, 
mert hogyha kitudódott volna, hogy ő volt a közvetitő, ki- 
szabadulásom reményét végképen elvesztettem volna, azért azt 
a tanácsot adtam feleségemnek, hogy Kertzel ezredessel, a ki 
saját ügyeiben néhány napig Bécsben időzött, jőjjön rendbe 
és ajándékkal kerülje meg; mihelyt ez megtörtént, a dolog 
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kivánságunk szerint sikerült. Megegyeztünk tehát abban, hogy 
egy megállapitott napon feleségem pórias női öltözetben paraszt- 
szekérre ül és Bécsujhely külvárosában megszállva, gyalog jön 
a várba. A kapuban várta őt az ezredes és mint a maga sógor- 
nőjét saját szobájába vezette és estére kelvén bebocsátotta az 
enyémbe, elhitetvén az őrökkel, hogy megengedi egy prostituált 
nővel való érintkezést nekem azért, mivel ily fiatal korban 
egyáltalában meg nem tartóztathatván magamat, a hosszabb 
fogságot másként el nem birnám viselni. Megérdemelte ó Uram 
a te jóságod tőlünk mint keresztyén házastársaktól a hálaadást, 
hogy ennyire megvigasztaltál mindkettőnket, mert nyomoru- 
ságaink növelték egymás iránti szeretetünket, különben is már 
évek óta illendő hitvestársi szeretetben éltünk együtt. De jaj 
Uram, bűnbánattal vallom meg neked, a mit tudsz is, hogy 
teljességgel távol voltál ajkainktól és sziveinktől, ámbár majd- 
nem az egész éjet egymás karjai közt és beszélgetéssel töltöt- 
tük el. Megegyeztünk ekközben, hogy cselédeim közül egyik 
kocsisomat azon út kipuhatolására küldi el, a melyen vinni fog; 
hogy a lovak nyolczadnapra egy megnevezett vendégfogadóban 
várjanak és azt, melyre én fogok ülni, magába a városba ve- 
zesse Lehmann kapitány öcscse egy bizonyos özvegyhez, a ki 
egyedül lakik házában, és igy virradatkor könnyek és zokogás 
közt váltunk el viszontag egymástól. Eszembe jut óh Uram, 
utálatos cselekedetem, melyre néhány nappal szökésem előtt 
szántam el magamat, mivel azt hittem, hogy tégedet nem fog- 
lak megbántani; de valóban vétkeztem, mivel idegen istene- 
ket kerestem. Rabtársam volt Szirmay István báró, egy igen 
bölcs és nagyeszü ember, de ingatag hitű, mert a helyzet és 
időváltozás szerint gyakorta változtatta azt; ő, a ki kiváltkép 
ragaszkodott hozzám, tudta terveimet, melyeket eleinte külön- 
böző kieszelt úton-módon, de végül apródom, az ő vérrokona 
utján, a vele való szabadabb érintkezés által tártam fel előtte. 
Óhajtotta szabadulásomat, de félt a balsikertől és azért egyre 
unszolt engem, küldenék neki egy használt inget, ő módot fog 
keresni arra, hogy azt egy ismerős asszonyának elküldhesse, 
a ki ismerős lévén az összeesküvők szellemeivel, azok segedel- 
mével czélba vett munkám sikertelensége esetére is, ki fog 
engem a legiszonyubb fogságból is szabaditani. Először haboz- 
tam, minthogy kételkedtem, de meg irtóztam is az ördög mes- 
terségeitől és csalásaitól; hanem a sok sürgetéstől és az ellen- 
kező bizonyitására felhozott okoktól félrevezetve, beleegyeztem. 
Emlékezzél meg mindazáltal Uram, hogy tiltakoztam te előt- 
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ted az ellen, mintha én az ördögnek és a szellemeknek, mint a 
te szolgáidnak segedelmével akarnék élni és azokkal czimbo- 
rálni, s ellene mondtam mindenféle rejtett és világos egyetértés- 
nek, mert igazán azt hittem, ritka könyveknek, úgymint bűvé- 
szek koholmányainak, csillagjósok jövendőléseinek olvasásával 
inkább kiváncsiságból, mint azok igazságáról való meggyőző- 
désből foglalkozva akkor, hogy az ember a te megsértésed nél- 
kül, óh Isten, élhet az ördög segedelmével is a jó czél érdeké- 
ben, nem úgy, hogy magát neki alávesse, hanem hogy parancsol- 
jon neki, mint valamely teremtménynek, a mely a te nevedet 
segitségül hivó és az által neki parancsoló ember hatalmának 
alá van vetve. Tudtam, mondom, mit irogatnak ezekről a balga- 
ságok vizsgálói és a hazugságok tudákos kutatói, de nem tud- 
tam, mit mond a te szellemed az ó- és az uj törvény irásaiban 
a jövendőmondó asszonyokról és az annyira komoly törvény 
által tiltott és annyi esetben büntetett hasonló babonaságok- 
ról; tudtam, a miket nem kellett, és nem tudtam, a miket 
kellett volna. Azért átadom magamat igazságodnak Uram, és 
könyörgök irgalmadért. Nem marad más hátra nekem, mint a 
fájdalom, mert csak te tudod Uram, ó legkegyelmesebb atyja 
az igazságnak, vajjon volt-e és mennyiben volt bűnös tudatlan- 
ságom. Igazságos vagy és irgalmas, cselekedd velem akaratodat 
és dicsértessél minden teremtményektől örökkön örökké. 


Ezen időben komornokomat, kiben nem biztam eléggé, egy 
bizonyos ürügy alatt Bécsbe küldöttem vissza és igy egyedül 
maradtam apródommal; végre aztán elérkezett a szabadulá- 
somra tőled Isten, öröktől elrendelt nap; mert mielőtt szület- 
tem, ezeket és a következendőket igy határozta el felőlem a te 
örök bölcsességed; méltán üldözött a te igazságod, de meg- 
tartott a te irgalmad, mert igy cselekszel te a valóságok teljes 
valósága mindenek irányában és cselekesznek veled együtt a 
te tulajdonságaid; mert ott vagy és benne vagy mindenek- 
ben, mivel betöltöd a mindenséget. 


Már a vasrostélyt el lehetett mozditani és a leszállásra el 
volt készitve minden; de minden egyéb akadály legyőzetlen 
volt még; kértem azért a századost, hogy nekem a Castelli 
dragonyosok ruháihoz hasonló ruhákról gondoskodjék, mivel 
ugyanis öcscse, a ki az én dolgaimba be volt avatva, az ő ezredé- 
nek zászlótartója volt és bátyja látogatására gyakran el szokott 
jönni a szomszédos állomásokról; hittem, hogy az ő dragonyo- 
sainak viselete szerint öltözködve, könnyü szerrel követhetem 
őt, a mint a várból távozik, a mely eljárási módba maga is 
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beleegyezett. Lovaim a visszatérő kocsissal vasárnap este érkez- 
tek meg, az 1701-ik év november 6-án Bécsujhely külvárosá- 
ban, a kapu szomszédságában fekvő szállásra; a következő 
hétfő bőjti nap volt, és azért a dragonyosnak, ki ételeim el- 
készitésére és a házi teendők elvégzésére volt kirendelve, meg- 
parancsoltattam, hogy ne zavarjon engem egész napon estig, 
mivel rosszul vagyok, hacsak nem hivatom. Megegyeztünk 
abban, hogy apródom, ki gyakorta sétálgatott a várnagy fiaival 
a várkertben, mikor azok észre nem veszik, a hátulsó kapun 
surranjon ki és a szálláson lóra ülve folytassa utját és én reám 
csak a vadaskert falának szögleténél, a hol a folyón át kell 
gázolni, várakozzék. És ennek az esti szürkület beálltakor kel- 
lett megtörténnie, — a melynek közeledtével a te ihletésedre 
történt, hogy egész életem ezen legveszedelmesebb munkáját 
megkezdendő, a te keresztrefeszitett fiad, a megváltó képe előtt 
leborulva, a te segedelmedért igazán ájtatos lélekkel könyörög- 
tem, és az én akaratomat a tiedre teljesen reábiztam; és való- 
ban te erősitettél meg engem annyira, hogy nyugodt és teljesen 
rettenhetlen szivvel és lélekkel hajtottam végre mindent. Át 
kellett mennem az én lakószobámból Lehmann százados szobá- 
jába, a melyet az enyémtől csak egy szűk folyosó választott el, 
a melyen egy dragonyos szokott őrt állani az ajtónál; e végett 
magának Lehmannak kellett neki megparancsolnia, hogy gyer- 
tyagyujtás végett távozzék; mikor pedig ezt az őr a katonai 
fegyelem értelmében tenni vonakodott, maga a százados elvéve 
puskáját, megnyugtatta, hogy tisztében helyettesiteni fogja; 
és igy alig hogy kiment az őr, én átmentem a kapitány szobá- 
jába és a spanyolfal megett a számomra oda készitett ruhákat 
magamra öltöttem. Már azt hittem, hogy apródom a várból 
kiért, amikor ime betoppan jelentvén, hogy a kapu be van 
zárva és semmi módon megállapodásunk szerint kijutni nem 
tud. Nem csekély zavarodásra adott ez okot; mert nála nél- 
kül nem láttam tanácsosnak kiszöknöm, nehogy magát cserben- 
hagyottnak látva és a bekövetkező bajokat sejtve, távozásomat 
elárulja. Elhalasztani a dolgot veszedelmes volt, azért azt a 
hirtelen eszembe ötlött tervet kellett megkisérleni, hogy habo- 
zás nélkül egyenesen a vár nagy kapuján át próbáljon kimenni, 
és kérdőre vonva felelje azt, hogy az én betegségem miatt 
jezsuita gyóntatómhoz küldték azért, hogy hozzám rendelje. 
Hozzátettem ezenkivül még, hogyha ki tud menni a város kapu- 
ján, mondja az őrtálló polgároknak, hogy ő Castelli-ezredebeli 
tiszt, hogy dragonyosa elmaradt részegen a korcsmákban; ha 
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utána jön, mondják meg neki, hogy ő már előre elment. Meg 
kellett tehát az ő kimenetelének eredményét várni, ámbár a 
várakozás hosszunak tetszett; de a veszedelmek egymásra 
torlódtak; mert mind jobban, meg jobban meg akartad nekem 
mutatni hatalmadat ó Isten, próbára tenni engemet és hálára 
kötelezni kegyeidért. Egyedül Lehmann százados és öcscse, 
meg én voltunk a szobában, mikor hirtelen a várőrség zászló- 
tartója, a kit akkor egynéhány nap előtt rendeltek ki — Ker- 
tzel ezredes helyettesitésére (a ki szabadságot nyert jószágai 
megtekintésére), oly váratlanul állitott be, hogy alig értem rá 
Lehmann öcscsével, a spanyolfal mögé huzódni. A zászlótartó 
nyers és előrehaladott koru ember volt; a közlegénységből 
serény magatartásánál fogva léptették elő a tiszti rangra; 
azért az ő jelenlététől és nem sejtett jöttétől Lehmann meg- 
rettenve, elkezdett vele nem beszélni, hanem hebegni és fula- 
dozni, teljesen elvesztve eszét; aztán az asztalhoz futva, a leg- 
oktalanabb cselekedettel a gyertyát eloltotta; nem tudva tehát, 
mit cselekszik, kezdett fel s alá járni a szobában, és a velem 
elrejtőzött öcscsének, egy alig 18 éves gyereknek félelmét zava- 
rával csak növelte; már ez is nagyokat kezdett sóhajtani és 
zavart suttogással tőlem tudakolta, mit kelljen tenni. De a te 
irgalmad megerősitett engemet ó Uram, és azt mondom, dicsér- 
jen téged, a ki csak olvassa ezen irásokat, hogy nem éreztem 
magamat szorongatottabb helyzetben a mostaninál, a mikor 
ezeket iratod velem; nyugodt és tréfás ábrázattal hallgattat- 
tam azért el és mosolyogva űztem el balgatag félelmét. Majd- 
nem negyed óráig tartott ez és miután már maga a százados 
is visszanyerte lélekjelenlétét, megkérdezte a zászlótartót, nem 
akarja-e meglátogatni vele együtt a többi foglyokat; és a nem 
várt feleletre kiment mind a kettő. Ennélfogva én sem tartva 
tanácsosnak a további fejleményeket megvárni, a mikor észre- 
vettem, hogy ifjam ujra fellélekzett és észretért, megparancsol- 
tam, hogy menjen előre, magam pedig a zsákot, melybe a 
köpönyeget szokták tenni, vállamra vetve, nehézkes léptekkel 
követtem őt. Végig kellett menni a folyosón, amely a belső vár 
körül huzódik és ezen vigyáztak a velem együtt raboskodó 
nemesek őrei, akik egymáséiról gyujtották meg gyertyáikat és 
szemközt jöttek velem; de én befeketitvén szemöldökeimet és 
bajuszomat, bátor és komor ábrázattal nézve le reájuk, lépked- 
tem előre; és igy hét őrséget kerülve el, kijutottam a várból, 
az előttem menő fiuval együtt, a ki mikor szabadabbnak érezte 
magát, megint elkezdte sóhajtását és tőlem kért tanácsot: mit 
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cselekedjék, vajjon templomba, vagy klastromba meneküljön-e? 
Gyorsitottam tehát a lépteimet és innen az özvegy házához 
jutottunk, a hol a zsákot gyorsan és a te kegyelmed által min- 
dig vidám lélekkel felkötve, lóra ültem; Lehmann pedig maga, 
megállapodás szerint vissza maradt, hogy a városon kivül reá 
várakozó parasztszekérre üljön és miután feleségemnek szeren- 
csés végű kiszabadulásomat tudtul adta volna, sietős uttal 
Brandenburg tartományába menjen a maga saját javáért. Ve- 
lem voltál oh örök jóság, lelkem édes vigasza; mert igazán, 
ha ennyi veszedelem közt csak egy pillanatra is elhagyott volna 
a te különös gondviselésed, vége lett volna szabadságomnak. 
Lóra ültem és azt hittem, hogy ezen ismeretlen városban tudom 
az utat a kapuhoz, de nem tudtam; utczáról-utczára bolyong- 
tam és olyan sikátorokba jutottam, a melyekben a házaknak 
egymáshoz való közelgése azt az utat, a melyen mentem, szeke- 
rekkel járhatatlan szűk ösvénynyé szoritotta össze; elég későn 
vevén észre, hogy eltévedtem, vissza fordultam és más utczába 
tértem, amely engem egyenes uton a várba vezetett vissza; 
nem mertem megkérdezni, a kikkel találkoztam, a kaput, hogy 
gyanut ne keltsek; azért adtam a részeget és a lóháton majd 
jobbra, majd balra dülöngtem és népies nótákat dudoltam in- 
kább, mint énekeltem a részeg-ember rekedt hangján, hogy az 
esetben, ha ujra eltévednék, ürügyem legyen a kapukeresésre. 
De minden szerencsésebben ütött ki, mintsem gondoltam; mert 
Uram a te rendelkezésed következtében a fentnevezett utczá- 
ban a fiatal Lehmannal találkoztam, a ki visszament oktalanul 
a várba, hogy bátyjával szerencsés távozásomat tudassa; és ő, 
a mint véletlenül arra haladtam, füttyentéssel figyelmeztetett 
és az egyenesen a kapuhoz vivő utczát karja felemelésével meg- 
mutatta. Már a gyertyák szerte kigyultak a városban és én, 
a mennyiben az ut aggodalmat nem okozott már, lovamat 
szaporább menésre ösztönöztem, és épen abban a pillanatban 
értem a kapuhoz, a mikor kapuzárásra, a rendes szokás szerint 
fegyverbe álltak az őrök és egy őr a sorompót levonta, hogy 
lakattal lezárja; ezt én első tekintetre arra magyaráztam, hogy 
keresztüljutásom megakadályozására történik, ugy hogy job- 
ban elrémültem volna, ha meg nem szólitott volna az őr kér- 
dezvén, vajjon a Castelli-dragonyosok közül való vagyok-e, 
mert kérte őket a kapitány, mondanák meg az utána érkező 
dragonyosnak, hogy ő már elment. Mikor erre ruhám meg- 
mutatásával és mámoros hangon válaszoltam, a sorompó fel- 
eresztésével az átjárást szabaddá tette, és igy a tőr elszakadt, 
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én megmenekültem és a megjelölt gázlónál reám várakozó 
apródomat megleltem; innen gyorsabb léptekkel vágtunk neki 
az utnak, melyet a sebes zápor és a leereszkedő sötétség csak 
nehezebbé tett; a lovakat is feleségem nem futásra szoktatta, 
hanem meghizlaltatta, azt hivén, hogy igy jobban megfelel- 
nek, mintha gyakori lovaglás következtében lesoványodnának; 
és azért, mikor sáros utra léptek, gyorsabban is szedték a lélek- 
zetet; a sötétség pedig perczről-perczre nőtt, s a mindenfelől 
beborult ég mind sürűbbé tette azt. De mindezeknél nagyobb 
baj volt a vezető kocsis tájékozatlansága, a ki a csak egyszer 
megjárt utakat nem ismerhette olyan pontosan, hogy a sötét- 
ben is biztos lehetett volna felőlük. Volt ugyan egy kis gyengén 
világitó lámpánk, de a szél és a reáhulló eső minduntalan el- 
oltotta a gyertyát; és igy kétizben jutottunk a nezsideri [Fertő] 
tónak, vagy a hogy a német mondja, a Neusiedel-nek mocsarai 
közé, a mit csak akkor vettünk észre, a mikor a sárban és kátyu- 
ban fennakadva, lovaink kidültek és nekünk magunknak gyalog- 
szerrel kellett azokat kivonszolni. De végre, mert te igazgattad 
Uram utainkat, megérkeztünk a fenti városkába, a hol bennün- 
ket egy hármas fogatu parasztszekérkének kellett várnia, a 
melyet néhány nappal az előtt az ifjabb Lehmann egy vele 
ismerős vendéglősnél rendelt meg az ezredbeli tisztek részére 
a kiknek a freistadti vásárra kellett menniök lóvásárlás végett. 
Már éjfél után lehetett két óra, ha emlékezetem nem csal, s 
ámbár a lovak befogását sürgettem, a vendéglős huzódozása és 
mindenféle nehézségek felhozása, egész 4 óráig tartóztatott. 
Lovaimat tehát a kocsisnak adtam, és mivel a kövérség miatt 
hosszabb utra hasznavehetetlenek voltak, innentől fogva a 
magok sorsára biztam; még a menekülésre sem volt többé 
remény, ha ugyanis valaki üldözött volna. 


A mint mondottam, felültünk a parasztszekérre én és apró- 
dom, a ki a főbb tisztet adta; én őrmester voltam; de a virra- 
datig tartó sötétség gyakran letéritett bennünket a helyes út- 
ról, a lakosoktól Nyulasnak nevezett kietlen és müveletlen sik- 
ságon, mert a csekély forgalmu s mindenütt begyepesedett utak 
eltakarják a keréknyomot és másrészt sem fa, sem semmiféle 
jel, a melyből az utas tájékozást szerezhetne, nincs a Duna 
partjáig, melyen a Csallóköz szigetén fekvő Samarján át hajón 
kellett átkelnünk; nem is értünk oda előbb délelőtti 11 órá- 
nál. De nem sok hasznunkra volt a sietség, mert a dühöngő 
szél a túlsó parton álldogáló hajó átjövetelét megakadályozta; 
sem a kiabálás, sem a pénz mutogatása nem használt nekünk 
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semmit, nem is maradt az átkelésre más mód, mint megvárni 
a délutáni 4 órát, a mikor ugyanis a lecsillapodott szél az át- 
kelést megengedte. Te adtad Uram e késedelmet és a kellő 
türelmet az olyannyira nehéz helyzetben; megvédelmeztél az 
üldözéstől, és igy átkelve a Duna három ágán, a melylyel a 
tágas szigetet övezi és megosztja, alkonyatkor megérkeztünk 
Cseklész falujába, a hová a benne keresztül menő posta miatt 
törekedtünk. Mivel pedig az elmúlt években szabályos posta- 
járatokon ezen a magyar hegyvidéken egyenesen átmenő utat 
gyakorta megtettem, hogy ismeretlenül mehessek keresztül, 
a postamesterhez féltem bemenni. Megállapodtam tehát a falu 
közepén és apródomat lókeresésre küldtem; de még ezt az 
időt sem töltöttem veszedelem nélkül, mert egyedül ültem a 
szekéren és körülnézvén, hamarosan észrevettem a Castelli- 
ezredbeli dragonyosokat, a kikkel tömve volt a falu és ugyan- 
azok voltak, a kik rövid idővel azelőtt Bécsujhelyből jöttek, 
miután másokat küldtek helyökbe; nem maradt tehát más 
hátra, mint köpönyegembe burkolózva alvást szinlelnem apró- 
dom megérkeztéig, rettegve attól, hogy valamelyik kiváncsi 
katona kérdezősködés kedvéért e szekérhez talál jönni. Sok 
késedelmezés után végre tehát láttam apródomat a posta- 
kocsin ülve jönni és igy a lótakarókat és nyergeket kis munká- 
val átrakva, a postakocsi-szerzés legnagyobb nehézségét le- 
győztük, a mihez a te gondviselésed különös intézkedésére 
volt szükség; mert a szokás az és az erre vonatkozó szerfelett 
szigorú rendeleteket meg-megújitották, hogy a postások lova- 
kat ne adjanak azoknak, kik útlevéllel ellátva nincsenek. Azért 
a postamesternek becsipettnek kellett lennie és a postajáratok 
ritkább használatba vétele miatt szűkölködnie pénzben, és e 
két okot mint eszközt használtad fel, ó határtalan jóság, mene- 
külésem elősegitésére; csupán csak arra volt szükség, hogy a 
postaépületekben, a hol egykor vagy étkezni vagy meghálni 
szoktam, sokkal kevesebbet mutatkozzam, mint egyebekben; 
erre czélszerübbnek nem tartottam mást, mint a részeges kato- 
nák módjára uramat magára hagyva, kocsmákba és vendég- 
fogadókba elvonulnom és szinlelt uramhoz csatlakoznom, a 
mikor arra elhaladt. Emlékezetes hely volt reám nézve a töb- 
bek közt Bajmócz városka, a hová szerdai napon alkonyat- 
tájban érkeztünk meg és én megéhezve (a hétfői bőjt miatt 
ugyanis vasárnaptól fogva egy kis falat kenyéren és egy korty 
boron kivül semmitsem vettem magamhoz Nezsiderben) szokás- 
szerint a zsidó korcsmába tértem be, mert ott más nincs is az 
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e fajta lakosok nagy száma miatt. Hajtott a gyomrom melyet 
kevés pálinka itallal vélvén kielégithetni, jó pénzért vettem 
magamnak; de igazán elijedtem láttára az elibém tett ital 
várakozásomat felülmuló nagy mennyiségének; a zsidó ter- 
mészetesen ujoncznak nézhetett, a mikor csak úgy kóstolgatva 
ittam, — de meginni nem mertem. Tétováztam tehát egy ideig, 
de végre elszántam magamat, hogy dragonyos módjára meg- 
iszom, vagyis inkább lenyelem, — és ime, kevés vártatva oly 
gyomorégés fogott el, számban a nyál kiszáradt, hogy egész 
utazásom alatt, a mely két éjjel és három nap tartott, bele 
nem számitva a parasztszekéren Cseklészig tartott utamat, 
egy falat kenyeret nem tudtam lenyelni, de folyton savanyu- 
vizzel, sörrel, bor- és tejitallal tartottam fenn magamat egész 
a lengyel határokig, a mely országba lóvásárlás ürügye alatt 
mentünk. De sok szót kellett vesztegetnem, hogy lovat adja- 
nak nekem az utolsó postaállomástól, a hol elhagyva az ország- 
utat Podolincz városka felé kellett letérnünk, mely a magyar 
királyságból a hajdani dicső királyoktól Lengyelországnak el- 
zálogositott tizenhárom városhoz tartozott. Hasztalan volt ki- 
látásba helyezni visszatérésünket, mig lótakaróinkat ott nem 
hagytuk; a minek megtörténte után teljesült óhajunk és ha 
jól emlékszem, pénteken dél körül megérkeztünk a nevezett 
városkába. Azzal biztattam magamat, hogy bátorságos lesz 
ottmaradásom, de mikor a vendéglőstől elbeszélni hallottam, 
hogy naponként szoktak oda jönni és megszállani a körülfekvő 
szomszéd állomásokról német tisztek, azon tünődtem, hogy 
biztositsam magamat jobban a veszély ellen. Nem volt a hely 
ismeretlen apródom előtt, a ki, minthogy szülőinek birtokai 
a környéken feküdtek, a tanulás könnyebbsége kedvéért, ám- 
bár a lutheránus felekezet hive volt, mégis a humaniorákat 
az atyáknak ott alapitott collegiumában, vagyis az úgyneve- 
zett piarista iskolában tanulta; feltettem azért magamban, 
hogy az éjszaka nyugodtabb eltöltéséért abban kérek szállást, 
és az ifjút előre küldve kioktattam, hogy magát a császár volt 
tisztjének mondja, de mert párbajt vivott tiszttársával, a kit 
meg talált ölni, azért az ő hűséges őrmesterével a futásban kény- 
szerült menedéket keresni; mert már kérdés tárgya sem volt 
lelkiismeretem előtt, vajjon szabad-e hazudnom; miután az 
első zárat feltörtem, azt hivén, hogy életemet hazugsággal meg- 
menthetem, ártatlanságnak gondoltam a hazugságot, a mely 
felebarátom megrontására nem irányul; nem is volt nehéz a 
hazugságok atyjának ellátni engemet a szükséges tanácscsal, 
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a mi mindig kellő eredménynyel járt. Még életben találta apró- 
dom tanitóját, a ki szeretettel és részvéttel fogadta őt velem 
együtt és más nap gondoskodott fuvaros fogadásáról, a ki 
bennünket Lengyelországba vitt. Nem fogom itt elbeszélni azon 
érdekes dolgokat, a melyek élvezetesebbé szokták az elbeszé- 
lést tenni, ámbár nem voltam eseményeknek szűkiben; mert 
nem a világ fiainak és az érdekességek hajhászóinak irok, hanem 
a te gondviselésed imádóinak, hogy lássák és csodálják annak 
nagyszerűségét és megtanulják a benned való megnyugvást; 
lássák mondom, e lelki állapotomat visszatükröző egyszerű és 
egyenes vallomásomból, hogy mily méltatlan voltam Uram, 
a te gondviselésedre. Te pedig mily jó és irgalmas voltál hoz- 
zám; mert te úgy cselekedtél mint Isten, én mint ember; te 
megbocsátásoddal bizonyitottad be irgalmad nagyságát, a mig 
én önnön magamnak és gonosz természetemnek, gyarlóságom- 
nak, rosszaságomnak és végre a kivánságnak élve ingereltelek 
tégedet és kihivtam igazságosságodat. Bizonyára igaz ó Uram, 
hogy fogságom az ifjuság és a fiatalos lélek tüzét valamennyire 
lehütötte bennem és a munkás élethez, a magánossághoz és a 
nap óráinak rendes beosztásához hozzászoktatott; kikerültem 
a gonosz cselekvését, a mit gonosznak és bűnösnek tudtam, 
mert nem akartam tetszésed ellenére tenni; mert sohasem 
szolgai lélekkel szolgáltalak téged, és a mióta eszemet tudom, 
mindig alávetettem magamat gondviselésednek és szentséges 
akaratodnak; de nem ismerve annyira a keresztyén sziv köte- 
lezettségeit, a sötétben botorkáltam mindaddig. Miután tehát 
Podolinczban misét hallgattam, megfogadtam neked, hogy itt 
alapitványt teszek, azon czélból, hogy minden hétfői napon 
ünnepies misét mondjanak a szent lélekről, kiszabadulásom 
emlékére, a mit végre is hajtattam a te kegyelmed által. Igy 
aztán onnét eltávozván, három nap alatt Krakóba értem, a hol 
letevén a dragonyos ruhát, a várost és az abban épült nagy- 
szerű templomokat barangoltam be, inkább kiváncsiságból, 
mint ájtatos szivvel. Megmutatták nekem a várbeli székes- 
egyházban Báthory István siremlékét, a kinek a véréből szár- 
maztam; de az idő nem volt alkalmas ennek nyilvánosságra 
hozatalára; hanem az elmenetelre alkalmatosságot keresvén, 
egy négyes fogatu kocsit fogadtam fel és Varsóba mentem, a 
hol Bercsényi grófot, meghitt barátomat, kiről még fogságom 
idejében hallottam, hogy Ágost lengyel király udvarában szives 
fogadtatásra talált és a fejedelem barátságának örvend, remél- 
tem megtalálni. Fogságom és megdorgáltatásom emlékéből nem 
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maradt meg semmi; gyönyörködtem a vendéglőkben, a lányok 
és nőszemélyek látásában, és ha rosszat tettleg nem követtem 
el, nem a te szerelmed és félelmed tartott attól vissza, de irtóz- 
tam a testi bajoktól és förtelmességektől. De nem sokára, el- 
jutva Varsóba, ezen irtózást is legyőzte természetem romlott- 
sága; mert vétkeztem Uram; te láttad azt, ámbár titokban 
követtem el; és e cselekedetet valóban tudatosan, elbizakodva 
irgalmadban követtem el; ez volt a köszönet, a mivel annyi 
sok jótéteményeidet viszonoztam; megszabaditottál a békók- 
ból és én önkényt felvettem a sátán békóit. Mit mondjak neked, 
ó én édes lelkem, mert nem akarok kibuvót keresni; bűnös 
voltam mind ez ideig; de a bűnöket vagy tudatlanságomtól, 
vagy a szerelem tüzes szenvedélyeitől inditva, követtem el; 
de ebben az én utálatos tettemben egyik eset sem forgott fenn 
ezek közül.... 


Megvallom tehát egyedül csak neked bűnömet és méltat- 
lanságomat, és bánom a te kegyelmed által; de add, hogy még 
jobban bánkódjam miatta, mert a merő érzékiségen kivül semmi 
mást nem látok benne, és talán azért legnagyobb bűneim közé 
tartozott, melylyel Felségedet megsértettem; apródom gonosz 
példája vezetett engem, a ki előbb élt vele vissza; de épen az 
az utálatos dolog, hogy én követtem őt, a kit alattvalómmá 
tettél azért, hogy én vezessem őt. Meghányom-vetem és meg- 
vizsgálom e dolgokat, hogy annál jobban vádoljam magamat 
és megszégyenülve a te irgalmadnál keressek menedéket. Varsó- 
ban egy zsidóktól hemzsegő s igen félreeső külvárosban laktam, 
és szántszándékkal vezettettem magamat ily eldugott helyre, 
hogy elrejtőzzem addig az ideig, a mig Bercsényi grófról valami 
bizonyosat meg nem tudok; és ezért feltettem magamban, 
hogy elmegyek a franczia követhez Du Heronhoz, mert francziá- 
nak adtam ki magamat, s hogy szándékomat még jobban el- 
leplezhessem, azt szinleltem, hogy a közelgő Szent-Katalin 
ünnepén gyónni akarok, a miért a szent-keresztről nevezett 
missió franczia atyáinak templomába óhajtottam eljutni. Ma- 
gamhoz hivattam tehát egyet közűlök, és miután megtudtam, 
hogy a kérdezett követ a szomszédságban lakik, felkértem 
arra: menjen el a követhez az én nevemben és mondja meg 
neki, hogy van itt valaki, a ki nagy fontosságú ügyet akar vele 
közölni, ha módot nyujt a vele való értekezésre; mert a titkos 
ügy azt kivánja, hogy magam az ő házában ne mutatkozzam. 
Az üzenet vétele után rövid idő multán megjelent a követ, egy 
előkelő megjelenésü, nyájas és hivatalának minden kellékével 
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felruházott ember. Majd megdermedt az ámulattól, a mikor 
elbeszéltem a velem történteket, kilétemet és nevemet meg- 
mondtam; de észrevettem, hogy nem ad egy könnyen hitelt 
nekem; mert egyes kérdéseket előhozott ujra meg ujra és 
végre megkérdezte, vajjon ismerem-e Bercsényit? Végül meg 
azt ajánlta, legkevésbbé se hitessem el magammal, hogy bizton- 
ságban vagyok, mert tudja a király és a császár követe, a ki 
akkor Varsóban volt, hogy én a börtönből megszöktem és 
Lengyelországban vagyok; azért a császár és miniszterei semmi 
alkalmat sem fognak elszalasztani, — a miért is alig-alig leszek 
tőlük biztonságban; mert orgyilkosoktól kell félnem egy eset- 
ből kifolyólag, a mi Bercsényi gróffal történt és a melyet nekem 
elbeszélt; annyit azonban mégis megigért, hogy tájékoztatja 
magát e felől és estve hat órakor, ha visszatérek, meg fogja 
a választ adni. Távol volt szállásom és Varsóban rettentő sár 
szokott lenni s a sötétben az út nehéz, mégis sarkalt a vágy, 
valami bizonyosat hallani barátomról, más felől meg, ha a ki- 
tűzött órára meg nem jelentem volna, a követ előtt kétség- 
telen gyanuba keveredtem volna. Ott voltam tehát minden 
akadályon túltéve magamat, és mikor az épület bejáratánál 
tudakoztam, vajjon ott-e a követ, — ott volt Miontméjan atya, 
franczia pap, a missiónak és a rendháznak akkori feje, a ki 
engem a követ megérkezéséig behivott a nagy ebédlő terembe 
a hol különféle kérdéseket intézett hozzám Bercsényi grófot 
illetőleg, a melyekből könynyű szerrel kiérthettem, hogy tudja 
ugyan az ő hollétét, de nem bizik bennem; azért zsebemből 
elővettem használatos és a gróf által is ismert pecsétnyomómat 
és arra kértem: mutassa meg azt neki. Nem sokára vissza- 
tért és mialatt velem, — a mint mondtam, a már jól besötéte- 
dett ebédlőben beszélgetett, észre vettem, hogy a hátam mö- 
gött valaki az ajtót lopva és a zörejt óvatosan kerülni akarva 
kinyitja; hátra néztem tehát és ime láttam, hogy az elsőben 
félig nyitott ajtó hirtelen nagy erővel kitárul s láttam, mint 
rohan a legnagyobb örömmel a keresett gróf karjaimba, mi- 
közben megeredt mindkettőnk szeméből a könnyzápor. Mind- 
ezen elővigyázatra szüksége volt, mielőtt valakinek megmutat- 
hatta volna magát; azért sem a pecsétnyomónak, sem előadá- 
somnak hitelt adni nem akart, hanem előbb látni akart és fel- 
ismerni, a mit a félig nyitott ajtón át tehetett; végül igy ugrott 
elibém. Oly rövid ideig tartanak és oly hirtelen elmulnak az 
ember örömei e világon, hogy a mit azokban érez, a mig élvezi, 
kibeszélni nem tudja; igy történt velem ez esetben, ámbár azt 
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hiszem: nem sok eseményt értem meg, a mely kellemesebb 
lett volna ennél. Hozzája fűzött sziv és szerencse; szivem el- 
érzékenyűléséből fakadt könnyeimet a baráti mosoly és tréfa 
váltotta fel, mely azonban rögtön részvétté változott át, a mire 
valóban nagyon is méltó volt az ő állapota, mert a lesoványo- 
dott arcz, a szemüregekből alig elővillanó szemek, a megnőtt 
szakáll, a feketébe átmenő sárga arczszin, a német testhez álló 
mellényből és lengyel bekecsből álló szakadozott ruha jelle- 
mezte őt. E házban rejtőzött ő, a nekem aztán elbeszélt esete 
óta, a mely annyira megijesztette őt, hogy mindenkiben or- 
gyilkost sejtett, s egyáltalában nem tudta, mitévő legyen; 
letett életben maradásom reményéről, és azt hivén, hogy csak 
ő fog életben maradni, majd egy római zarándokláson, majd 
meg, mit tudom én, minő ehhez hasonló dolgokon törte a fejét 
az idegen köntös alatt; kért annakokáért, hogy az éjszakát 
az ő szobájában töltsem, a mibe menten bele is egyeztem. 
Mit mondjak neked Uram beszélgetéseinkről, melyeket úgy 
suttogtunk el, hogy a czellán átjáró, vagy a szomszéd czellá- 
ban lakó barátok meg ne hallják; mert a grófot mint lithván 
nemest, a ki ájtatossági gyakorlatokat óhajt végezni, vették 
fel a házba s egyedül csak a rendfeje tudott a dologról. Méltó, 
de igen méltó lett volna, ó határtalan jóság, hogy egy szivvel 
és lélekkel hálát adván előbb neked, kezdettük volna el szeren- 
csétlenségünk elbeszélését; de én ezt a magam részéről el- 
mulasztottam, de szivesen felteszem, hogy a gróf mégis meg- 
tette; mert szerencsétlenségei megtanitották őt arra, hogy 
hozzád folyamodjék, a mig én messze eltávoztam tetőled. 


Hivalkodás volt azért a te orczád előtt a mi beszélgeté- 
sünk, de kiváltkép az enyém; a fiatal kor érzéketlenné tett 
engemet a veszélyek iránt, a melyekből kimenekedtem; alig 
léptem be, máris elégedetlen voltam a kolostorral, és valóban 
rá is vettem a grófot, hogy másnap a szomszéd házba jöjjön 
meghálni; nem annyira az elmultak miatt volt jó aggódnunk, 
mint a jövendők miatt. Megváltozott a lengyel király gondol- 
kozása és Beuchlingnek, az ő első miniszterének tanácsára a 
franczia király barátságának mellőzésével a császár pártjára 
állott. Senki ismerősöm nem volt Lengyelországban, senki bará- 
tom, ámbár nagyanyám Báthory fejedelemnő utján kiváló 
házakkal állottam rokonságban, de a német iga alatt tilos és 
veszedelmes volt velök barátkoznom. Engedd meg nekem Uram, 
ki néked vallomást teszek, egy kevéssé a történeti események 
elmondására térnem; mert semmisem tűnik ki abból, mint a 
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te gondviselésed műve, a melylyel kormányzol és az emberek 
előtt ismeretlen czélod felé vezérelsz mindent. Mert kevesen 
tudják azon dolgokat, a melyeket elő fogok adni, — ámbár 
sokan fecsegnek róluk, hasznos lesz azonban az igazság fel- 
tárására és az idők eseményei összefüggésének megértésére azok- 
nak elmondása. Emlitettem néhány szóval, úgy emlékszem, 
hogy Bercsényi gróf meghallván elfogatásunkat, Lengyel- 
országba menekült; most azért felveszem az eseményeknek 
fonalát, a melyek vele történtek. 


Utolsó, Unghvárott tartott tanácskozásunk után a neve- 
zett gróf gróf eltávozott brunóczi jószágára, a mely a Vág folyó 
mellett, Bécstől 20 mérföldnyire fekszik, és a mikor mi fog- 
ságba estünk, ő feleségével, Csáky grófnővel, a nálánál jóval 
idősebb, nagy észszel megáldott nővel Bécsbe szándékozván, 
útnak indult és már csaknem a féluton Nagyszombatba érke- 
zett s már a lovak is be voltak a hintóba fogva, a melyen az 
utat folytatni akarta, a mikor értesitették, hogy Szirmay István 
bárótól küldött és Bécsbe igyekező Szluha Ferencz érkezett oda 
és beszélni akar vele. Miután őt maga elé bocsátotta, hogy 
szóljon vele, azon értesitést vette tőle, hogy ura, kinek bizal- 
mas cselédje volt, abban a pillanatban küldötte el őt, a mikor 
fogságba esve Eperjesre szállitották; a mikor engem is el- 
fogtak; és mivel az a hir járta általában az őt letartóztató 
német katonák között, hogy még sok nemest fognak letartóz- 
tatni, igen tudakolták tőlük: hol van a gróf? s hasonló hir 
rebesgette, hogy Uhlefeld generálist abban az időben, a mikor 
Solárit az én letartóztatásommal megbizták, kiküldték azért, 
hogy ő vele és több más alföldi nemessel hasonlókép bánjék el; 
és mivel előtte titok nem volt az, hogy Longuevalt elfogták, 
könnyen hitelt adott e beszédnek: és azért a gróf rövid, de 
fájdalmas istenhozzádot mondván feleségének, elhatározta, hogy 
visszatér Brunóczra és a szomszéd hegyekről fogja nézni, mi 
törtenend az ő kastélyában. Jó volt az óvatosság, mert másnap 
reggel látta, a mint egy német lovascsapat Uhlefeld vezetése 
alatt megérkezett és a kastély bekeritése után mindent össze- 
kutatott; de miután a keresett gazdát meg nem találták, el- 
távoztak a várbeliek kihallgatása után. A való tényállásról igy 
meggyőződést szerezvén, a gróf veszedelmesnek tartotta a 
Magyarországon való időzést és a birtokaival határos zsolnai 
szoroson át, cselédeinek kisded kiséretével, a községek és váro- 
sok kikerülésével, a hegyhátakon keresztül Lengyelországba 
indult menedéket keresni; és miután szerencsésen átesett igen 
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sok és a határokon mindennapos rabló-veszedelmeken, keres- 
kedő képiben az országból szerencsésen kijutott; ezután elő- 
ször is vallásos buzgólkodás szine alatt egy bizonyos, az idege- 
nektől mindenünnen sürün látogatott kálváriai kolostorba ment 
s ügyét s odajövetele okát félig-meddig óvatosan elárulta. Isme- 
retlen is volt ő Lengyelországban, de a szerzetes atyák rávették, 
hogy a szomszédságban lakó Meczinski nevü nemest látogassa 
meg, a ki a lengyel hadsereg egyik ezredében a főparancsnoki, 
azaz őrnagyi rangot visel; mert az atyák azt állitották, s nem 
ok nélkül, hogy a németek iránt igen ellenséges indulattal visel- 
tetik és másfelől igen előkelő családból származik; van neki 
egy fitestvére, vilnai kapitány, a ki az ő kormányzóságának 
nemessége előtt nagy tekintélylyel bir. Tetszett neki az okos 
tanács, és miután jóakaratának kijárása és jövetelének bejelen- 
tése végett a klastrom gvardiánját előre elküldötte, a gróf maga 
utána ment, — és nem bánta meg, hogy a barátnak hitelt adott; 
mert ott nagy tisztességgel fogadták és Meczinskiben a leg- 
meghittebb barátra talált, a ki aztán őt testvérével, egy nagy- 
érdemü férfiuval is megismertette; ügyeit a királynál a leg- 
nagyobb buzgalommal szorgalmazta és mindenben a hű barát 
és a tiszteletre méltó férfi szerepét töltötte be. Abban az idő- 
ben történtek ezek, a mikor a néhány évvel azelőtt megkezdő- 
dött svéd háboru folyamán Ágost király a még készületlen 
svéd királyon, miután ez készakarva nem akadályozta meg, 
Livoniában diadalokat aratott és a tartomány fővárosát Rigát 
ostrom alá fogta. Olaszországban akkor kezdődött meg a há- 
ború, és a birodalom fejedelmei részben a franczia király, rész- 
ben a császár pártjára állottak; egyesek mint semlegesek hol 
az egyik, hol a másik jóakaratát igyekeztek megnyerni, hol az 
egyiket, hol a másikat támogatták. A császár azon erőlködött, 
hogy a birodalom teljes egészében vegye fel a háborút, a fran- 
czia király az ellenkezőjén dolgozott, és azért nyélbe akarta 
ütni az éjszaki háborut. Svédország hajdani királya szövetsé- 
gese volt Fiancziaországnak; Ágost abban az időben erősebb 
volt és az ő, mint szász választó fejedelem barátsága a franczia 
érdekeknek kedvezett. A svéd király, mikor Svédországból cse- 
kély és harczhoz nem igen szokott seregével kiindult, kérte a 
franczia királytól az ő atyjának járt pénzbeli segitség hátra- 
lékát, a mit a legkeresztyénibb király, Ágost nyilvánvaló meg- 
sértése nélkül, meg nem fizethetett; tehát Du Heron egész 
igyekezete a körül forgolódott, hogy a kecske is jól lakjék, 
a káposzta is megmaradjon. Ágost király a követet barátságába 
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fogadta és kedvezett neki az irigylésig, és e kedvezést ki is 
aknázta a követ a lehető legjobban. Ágost király felajánlotta 
a követnek, hogy királyával szövetségre lép, ha a svéd király- 
lyal fenforgó ügyeit elintézi; sőt a végső romlás kikerülése 
végett beleegyezett abba, hogy a katonasága által ostromzár 
alá vett Rigát bántatlanul otthagyja. A dolgok ilyetén állásá- 
ban mutatta be Meczinski a királynak Bercsényit, a ki neki 
a magyar ügyek állásáról titkos kihallgatáson a camalduli atyák 
Bialiban levő kolostorában tett előterjesztést, és a fejedelmet 
oly előzékenynek és oly jó hangulatban találta, hogy azon eset- 
ben, ha a svéd királylyal fenforgó ügy elegyenlitődött volna 
már, a Magyarországba való fegyveres benyomulás a király 
titkos tanácsában elhatározott dolog volt. De a te tanácsod, 
ó örök bölcseség, másként határozott; az én sorsom, a ki akkor 
még fogságban voltam, a biztos halál, ha ez a háboru Magyar- 
országon kiütött volna; megváltoztattad a fejedelmek szán- 
dékait és megkeményitetted a svéd király szivét, a ki mit sem 
törődve azzal, hogy Rigát Ágost önszántából felszabaditotta, 
váratlanul átkelt a Düna folyón, a szász hadat megsemmisitette 
és a lithvániai zavargásokat vezető Sapiéha-család meghivására 
Lengyelországot fenyegette. E váratlan események megváltoz- 
tatták Ágost király első miniszterének, Beuchlingnek gondol- 
kozását, miután a mint mondogatták, a bécsi udvar tekintélyes 
pénzösszeggel megvesztegette, és a mig Jordan követ Párisban 
a franczia miniszterekkel a szerződést aláirta, királya ép azon 
időben megkötötte az övét a császárral, a ki őt azzal biztatta, 
hogy a svéd királylyal meg lesz a béke és vele elhitette, hogy 
ő ki fogja azt eszközölni már azért is, mivel a franczia király 
sürgetéseire létre nem jöhetett. Előnyösek voltak és nagy siker- 
rel biztattak a franczia udvar által elfogadott feltételek, a mely 
pénzt igért 30 ezernyi hadsereg zsoldjára; de miután a svéd 
király diadalmaskodott és előrenyomult, — hogyha a lengyel 
király a császár ellen foglalt volna állást és sem hadserege, 
sem választófejedelemsége nincs, melynek azt a hadat ki kel- 
lett volna állitania, két tűz közé került volna. Nem szalasz- 
totta el a bécsi udvar, élni ezzel az alkalommal Bercsényi ellen, 
mert azt kérte a királytól, hogy őt bilincsekbe verten adja ki 
neki; de a király nyilt beleegyezését nem nyerte meg, rávette 
azonban erre a minisztert, a ki az óhajtott értelemben fogott 
a dologhoz. A magyar nemzeti ügyek felkarolásának reményé- 
vel kecsegtette a grófot és elhitette vele, hogy a király a török 
császárhoz és Thökölyhez elküldte megbízottait azon utasitás- 
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sal, müködjenek a császár ellen inditandó háboru érdekében, 
sőt megállapodás is történt oly irányban, hogy Thököly egy 
bizalmas emberét Czenstokowba küldi azon czélból, hogy ott 
a gróffal titkos egyezségre lépjen. Azt tanácsolták tehát neki, 
hogy a lehető legnagyobb titokban induljon utnak. Ő — a kö- 
vet — hintót és királyi biztost fog melléje kirendelni, a ki a 
szükségeseket ellássa, nincs is azért szükség arra, hogy a gróf 
valamennyi szolgáját magával vigye. A miniszter cselvetése 
sikerrel járt és Bercsényi két magyar szolgával meg egy lengyel- 
lel, a kit Meczinski adott melléje s a király emberével, a mint 
elhitették vele, a miniszter hintójában eltávozott Varsóból. 
Körülbelől két napi utazás után, a mikor Petrikov városából 
kiértek, az erdőségen Czenstokowba igyekezvén, — a mialatt 
a jámbor gróf az olvasón imádkozott: ime az erdőből elő- 
rohanó lovasok a kocsit megállitják, egy részök a szolgáknak 
esik, miközben egyikök megöli apródját, a másik megsebesiti 
a lengyelt, s mialatt a többi lováról leugrik s mielőtt még a 
gróf szűk hintójában fegyverhez nyúlhatna, pisztolyt szögez- 
vén mellének, reá parancsol, hogy mozdulni ne merjen, másik 
kezével pedig lefogja az ülő ember kezét; e közben a hintó 
más oldali nyitott ajtaján a mellette ülő biztos kiugrik és meg- 
áll, mint tétlen szemlélője a jelenetnek. Bercsényi eddig azt 
hitte, hogy rablóktól származik ez a támadás és élete miatt 
kevésbbé aggódva, ugy gondolta, hogy a pénz és a podgyász 
forog veszedelemben, de mikor hallotta, hogy az, a ki reája 
vetette magát, kocsiért és kötelekért küldi társait, azonnal fel- 
ismerte a csalást; azért felemelt balkezével, csekély erőkifejtés- 
sel jobbját kiszabaditva, mialatt támadója körültekint, hogy 
emberei mit csinálnak, zsebében tartogatott pisztolyához kap 
és az őt lefogó embert olyan szerencsével sebesiti meg, hogy 
ez őt elbocsátva, tüstént összerogyik. Erre ő kiugrik fegyver- 
telenül a kocsi másik oldalán, mialatt a többi támadók puskáik 
megtöltésével foglalatoskodtak, a melyeket az első rohamban 
elsütöttek; szorult helyzetéből hűséges lengyel szolgája segi- 
tette ki, a ki már két sebből vérzett, veséjén és az állán; ez 
leugrik lováról, odaadja kardját és kezével mutatja meg neki, 
mely irányban javalja neki a menekülést. Az utakkal és tájék- 
kal nem ismerős gróf előbb kiér az erdőségből, mintsem a többiek 
lóra ülnének, mert egyesek a sebesült körül forgolódtak, mások 
kötélért s kocsiért szaladgáltak. S csakugyan egyenes úton eljut 
egy falusi templomhoz, kiált a papnak, elfut a templom ajtajá- 
hoz és azt kinyitván, azon át bemegy; a papnak, ki szintén 
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utána belép, elpanaszolja a rablótámadást és menedéket kér; 
a pap a nagyobb biztonság okáért a toronyba rejti el őt, mely- 
nek ajtaja a sekrestyéből nyilt; és valóban kevés vártatva 
megjelennek az üldözők, kiabálnak és körülfogják a templomot, 
a pap azonban tagadja, hogy látta a keresettet. Hosszú ideig 
tart ez az ostrom, de miután a gróf viszonzásképen a mi pénze 
volt a papnak odaadta, ez a támadókkal elhitette, hogy ő más- 
felé menekült, igy azok eltávoztak; másnap virradatkor aztán 
a papi ruhába öltözött grófot a pap a szomszéd Studin nevű 
városkába, a Neri Szent-Fülöpről nevezett szerzet atyáinak 
házába elkisérte, a honnan szives és megtisztelő fogadtatás után 
rongyos kocsisruhába öltözötten a rend fejéhez Varsóba ment 
és egyenesen a missionáriusok házában húzódott meg, a hol én 
reája találtam. Ilyetén félelmek és aggodalmak rettegtették az 
én megérkezésemkor is, mert akkoriban történt ez az eset, a 
mikor én Krakóba érkeztem; bántalmazói ugyanis azon az 
uton tértek vissza, a melyen én jöttem. 


Kitűnik ezekből, mekkora veszedelemben forogtam varsói 
időzésem alatt; a franczia követ maga sem tudta, micsoda 
tanácscsal szolgáljon nekem, meg a grófnak; a király ugyanis 
a császár pártjára hajolt s igy a mágnások külön pártokra sza- 
kadtak, és a legtöbbnek eladó lelke jogos bizalmatlanságot éb- 
resztett bennem. Volt egy érsek Radiovski, a franczia király 
lekötelezettje, de rokona, egy pénz után sóvárgó nő befolyása 
alatt állott; a követ engemet meg akart ismertetni e férfias 
lelkületű, a Lubomirski családból származó belzi palatinával, 
az ország főmaréchalljának leányával, de ő néhány héttel az 
előtt mostoha anyját a karlsbadi fürdőbe, Csehországba kisérte; 
tehát nem lehetett semmi jobbat kitalálni, mint visszatérnünk 
a vilnai kapitány, Meczinski fitestvérének a Varsótól néhány 
mérföldnyire fekvő Minsk nevű várába, hogy ott a fentnevezett 
palatina megjövetelét bevárjuk; Bercsényi grófnak ugyanis 
nyilt levele volt, jószágai valamennyi kormányzóihoz szóló, a 
mely azon parancsot foglalá magában, hogy neki mindenütt 
helyt és eltartást adjanak; én ő vele mint barátja, egy szász 
kapitány szerepeltem; igy tartózkodtunk ott, a mint emlék- 
szem, négy hétig egyfolytában; de a mint a császári követ 
megtudta, uj fondorlatokkal lépett fel ellenünk és a mágnások- 
tól katonákat kért, hogy bennünket alattomban elfogasson, — 
de nem kapott. Karácsony ünnepére Varsóba jött a belzi pala- 
tina és megérkeztéről a követség legottan értesitvén bennünket, 
Varósba hivott és engem éjjel hozzája kisért; s ő engemet 
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nemcsak udvariasan fogadott, hanem éltem biztonsága és min- 
dennemü védelem felől, melyet az akkor oroszországi jószágain 
időző férje barátsága nyujthat, kezeskedett; másnap tehát 
kisérőül apródját adva mellénk, engem franczia hadmérnök, 
a grófot hasonlókép német polgári mérnök képiben Orosz- 
országba küldött, a hova az 1702. év elején szerencsésen meg- 
érkeztünk; hogy pedig mennél nagyobb titokban maradjunk, 
egy az erdő közepén, remetelak módjára elrejtett, Moccseniczá- 
nak nevezett majorban, lengyel ruhákba öltöztetve, helyeztet- 
tek el, miután előbb a palatinussal az udvari marsall szom- 
szédos lakóházában fényesen megebédeltünk. Ez a főur, a ki 
az ősrégi sieniavi Granov nemzetségből származik, a nagyhirű 
Kostka család utján velem egyazon eredetű, és igy a vérsze- 
rinti köteléknél fogva is szorosabb barátságba lépett velem, 
a minthogy személyes jóindulatát irántam és én viszont, min- 
dig megőriztük, és a mint remélem, mostanáig is megtartjuk. 
Nem tűrte, hogy valamiben fogyatkozásunk legyen, azért orvo- 
sát, egy franczia nemzetbeli jókedvü és tréfás embert vendégül 
nálunk hagyta, maga pedig az országgyűlésre Varsóba ment. 
De ebben a magánosságban sem tartózkodhattunk sokáig is- 
meretlenűl; mert tulságosan fényesen fogadtak és azért az a hir 
terjedt el, hogy Conti herczeg érkezett meg Francziaországból, 
kit János halála után Lengyelország királyának jelöltek Ágost- 
tal együtt és őt a palatinus, ki annakelőtte a legodaadóbban 
pártolta, azért rejtegeti, hogy miután a svéd király segitségé- 
vel Ágostot elűzték, trónra lépjen; de ez a bolond hir nem 
mozditott volna ki helyünkből, ha a császári követ a való dol- 
got meg nem tudta volna a palatinusnak hozzája szökött, ki- 
keresztelkedett zsidó kincstartójától, a ki a nevezett követtől 
tekintélyes összeggel segitve, Sziléziába szökött, azért levelét 
vevén a sokszor emlitett palatinusnak, hogy a minden oldalról 
erdővel körülvett és csak fakeritéssel övezett majorban tovább 
ne időzzünk, Driko nevü kastélyába költöztünk át addig az 
ideig, mig ő Varsóból a palatinával együtt meg nem érkezett. 
Egyedül neked vallom meg szivemnek mélységes fájdalmában 
Uram, lelkem utálatos állapotát, a melyről nem szégyenlenék 
szólni az emberek előtt, de tiltja a szeretet, hogy kibeszéljem 
egy más valakinek az enyémmel együtt járó gyalázatát; meg- 
haltam lelkemben, melyet a test megtartása kedvéért meg- 
öltem; bocsásd meg azért méltatlanságimat, melyekért soha- 
sem tudok eléggé sóhajtozni, mert természetemmé váltak és 
sok éven át tartottak. Te ismered csupán botlásom elejét és az 
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abban való végzetszerű megmaradásom okait, a melyek ment- 
hetnének engem ember és világ előtt, a mely az ő gonoszsága 
értelmében azokat az okosság és a józan ész nevével dicsérné 
és magasztalná; de én kérlek tégedet magamat teljesen meg- 
alázva: ne engedd, hogy azokról másként, mint szivem keserű- 
ségével és panaszos sóhajával emlékezzem és szóljak; mert 
jobb lett volna, ha elejtenek az ellenem szőtt fondorlatok és 
tőrök, mint életben maradnom a veled annyira ellentétes esz- 
közök által, ámbátor azok szükségszerüek voltak mind ahhoz, 
a mit hazám üdvéért elkezdettem és cselekedtem. Felveszem 
azért elbeszélésem fonalát az emberek kedvéért, hogy egyedűl 
neked tárjam fel első inditó okát azon dolgoknak, a melyek 
bekövetkeztek. A mikor a palatinus, mint mondám, feleségé- 
vel Varsóból megérkezett, hosszas tanácskozásba fogtunk és 
majd a körűl forgott a dolog, hogy minket a gróffal elkülönite- 
nek és Ukraina messze fekvő vidékeire, az ő váraikba külde- 
nek, majd meg a körül, hogy a brzezani, sánczczal, őrséggel 
megerősitett várba helyeznek el, — a mely terv végre győzött 
is; és én felöltve ujra franczia öltözetemet és hadmérnöki 
minőségemet, a balsorsban társammal, a gróffal oda elmentem, 
a hol az 1703. esztendő május haváig időztem; a vár erődité- 
sének munkáit vezettem és igazgattam mindent a lehető leg- 
jobban, a miből a nép valósággal meggyőződött arról, hogy az 
vagyok, a kinek szerepét magamra öltenem kellett, és valójá- 
ban, hosszu időn át ily eljárással rejtőztem el az engem kere- 
sők szemei elől. 


Volt egy mágnás Lengyelországban, nevét, mivel még él, 
elhallgatom, velem vérszerinti rokonságban álló nagy nemzet- 
ségből, a ki a császárné testvérét, neuburgi Eleonorát nőül biró 
és Sziléziában letelepedett Jakab herczegnek, János király fiá- 
nak felbujtására, miután ez neki nagy pénzösszeget igért, szél- 
tében igy hitték, elfogadta azt a megbizást, hogy engem el- 
fogjon vagy megöljön; vajjon igaz volt-e ez, nem döntöm el. 
A belzi palatinus mégis, mivel lehetségesnek tartotta a dolgot, 
a várőrségnek szaporitására néha a városi lakosokat is beren- 
delte; a nevezett mágnás ugyanis sohasem ment Brzezanon 
másként keresztül, mint körülbelül ötven főnyi katonai csapat- 
tal, a mint jószágaira ment; néha emelte is ezt a számot, a 
mely alávaló és elvetemedett rablókból és söpredék népből 
állott; és az ő segedelmükkel sok olyast csinált titokban, a mit 
a rablóknak tulajdonitottak. Közlöm itt ezt nem mint a magam 
véleményét, hanem mint az országban elterjedt vélekedést, 
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melynek annyira hitelt adtak, hogy julius havában (1702.) maga 
a palatinus is azért jött Brzezanba, hogy nagyszámu cseléd- 
kiséretével és katonai őrségével gyarapitsa a vár védőinek szá- 
mát. Nem szólok itt ugyancsak a császár követének a király- 
lyal egyetértésben kifejtett s oda irányuló erőlködéseiről, hogy 
az elég biztonságot nyujtó várból eltávolitsanak; de mivel 
ezen esemény előidézésében másoknak is van része, kik gyarló 
voltuknál és nem rosszindulatuknál fogva értettek vele egyet, 
jobbnak láttam elhagyni; legyen nekem elegendő a rá meg- 
emlékezés által ujfent és felujult emlékkel imádnom gondviselé- 
sedet, a melyre belsőleg igazán méltatlan voltam. Mert ámbár 
sorsüldözött állapotomban is gyanakodott reám a császár, mind- 
azáltal már akkor az olasz és bajor háborutól zaklatva, bizton- 
ságban akart a magyar ügyek felől lenni, s azért nem egyszer 
felajánlotta nekem az amnesztiát és örökös birtokaim vissza- 
adását; de nem tartottam tanácsosnak a puszta szavaknak 
hinni és az osztrák ház körmei közé visszakerülni. Az okok 
ezen kivül, a melyek engem, a mint a maga helyén bővebben 
előadtam, a franczia királyhoz Longueval általi levélirásra ösz- 
tönöztek, még fennállottak. Minthogy tehát alkalmam nyilt 
szabadabban leveleznem, a magyar ügyek állásáról a franczia 
udvarnak majd közvetlen, majd miniszterei Du Heron és utódja 
De Bonnac által jelentést tettem; de oly keveset törődött a 
franczia udvar valamennyi előterjesztéseimmel, hogy nem 
biztathattam magamat semmi bizonyossal, sem nem remélhet- 
tem semmi ilyest. Ámbátor azért a vár, a melyben tartózkod- 
tam, legfeljebb három napi járóföldre fekszik Magyarország 
határától és munkácsi herczegségemtől, jónak tartottam min- 
den levelezéstől és irásbeli érintkezéstől tartózkodni, nehogy 
a hiu reménytől megcsaltakat szerencsétlenségbe döntsem. 


A következő 1703. év április hava volt folyamatban, a 
mikor is megszokott gyakorlataim után és néhanapján tett 
vadászkirándulásomból hazatérve, jelentették nekem, hogy két 
paraszt jött Magyarországból, a kik a városban a házakat 
szerte bejárván, felőlem kérdezősködtek. Első pillanatra ugyan 
az otthon tartózkodó Bercsényi gróf ezt a mi üldözőink cselé- 
nek tulajdonitotta, mégis a dolgot jobban meghányva-vetve, 
elhatározta, hogy jövetelük okát jobban megtudakolja; meg- 
hagyta tehát vézna testalkotásu, ámde elég éles eszü lovászá- 
nak, hogy mivel ugyis lengyel öltözetet visel és nyelvükkel 
ismerős, keressen alkalmat arra, hogy velök beszédbe ereszked- 
hessék. Mikor ez urának megbizása értelmében a dolgát el- 
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végezte, meghozta hirét annak, hogy az ő jövetelök okának 
fontosabbnak kell lennie, mint ahogy látszik; egyébiránt az 
utánam tudakozódók beszéde egészen őszinte, arczuk és maguk- 
viselete mesterkéletlen; a gróf tehát maga elé vezetteti őket 
és én igy találtam őket a szobában, a mikor a vadászásból 
hazajövet betoppantam. A mikor beszédemről ők reám ismer- 
tek, könnyező szemmel és az örömtől zokogó kebellel lábaim 
elé borulva, szakadozott beszéddel üdvözölnek, baltát kérnek 
és elhasitva botjaikat, melyeket parasztmódra kézben hordtak, 
előadják a küldetésükről szóló levelet. Pap Mihály és Bige 
László parasztruhába öltözött nemesek voltak ezek, a kik a 
német elnyomás okozta szegénység kényszere alatt már inkább 
a pór néphez mint a nemesek osztályához tartoztak. A levelet 
jobbágyaim irták, a kik meghallván kiszabadulásomat s a 
szállongó hirt, hogy Lengyelországban rejtőzöm, könyörögtek 
nekik, a köztük tartózkodóknak, hogy járják keresztül-kasul 
az országot mindaddig, mignem reám akadva, hűségükről és 
az egész magyar nemzet kedvező hangulatáról biztositsanak, 
mely sóhajtozásai és végső vonaglásai közben egyedül az én 
intésemtől függ. Hozzátették ők, hogy ezen nincs mit csodál- 
koznunk, mert az egész nép, mint pásztor nélküli nyáj tévelyeg, 
végső kétségbeeséstől hajtva községenként csoportokba verő- 
dik, utánam epekedik, rólam beszél és bennem reménykedik; 
az országból kiment a német katonaság, csak várakban van 
még, a melyek, ha a felindult nép sokasága körülfogja, sokáig 
nem tarthatják magokat; itt is van már az ideje, hogy meg- 
segittessenek, mert már a mult évben sok ezer magyart hazai 
ezredekbe osztva kivittek a birodalomba és Olaszországba, a 
melyek helyébe tizenkétezer ujoncz állitását kérik a vármegyék- 
től; igy összeszedik a népből a fegyverfoghatókat és ha ki- 
küldték őket, az otthon maradt erőtlen aggok és gyermekek 
alkalmatlanok lesznek a katonai szolgálatra. Ezen okoskodás 
egyáltalán nem volt megvetendő, és közléseikből kitünt: mily 
igen könnyű lenne a mozgalom első lökését megadni; de ha 
ezt a hadviseléshez megkivántató alap és a segedelemnek re- 
ménye nélkül kezdjük meg, inkább a nyomorult nép romlásá- 
tól lehetett tartani, mint kedvező kimenetelt remélni; hogy 
tehát ébren tartsuk a hangulatot, időt nyerjünk és a hiradók 
szavai igazságának utána járjunk, elhatároztuk közös akarat- 
tal, hogy a fentnevezett lovászt velök együtt elküldjük, a ki 
velök az ismerősöket bejárja és őket életben létemről és kész- 
ségemről biztositsa; mert a közhiedelem azt tartotta Magyar- 
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országon, hogy engem a fogságban megöltek és csak ártatlan 
halálom elleplezésére terjesztette az udvar kiszabadulásom 
hirét; figyelje meg ezen kivül a nép hangulatát, a német ka- 
tonaság számát, a várak állapotát és ezekhez hasonló más 
egyebeket. 


Akközben én a dolgot, a miről tudósitottak, a franczia 
udvar és miniszterei elé terjesztettem; pénz-alapot kértem 
katonaság fogadására, hogy Danczkában készenlétben tartsam; 
követeltem, hogy fegyvereket, tiszteket készen tartsanak, hogy 
a forrongó és háborgó lelkű felkelő népből mindjárt kiválogat- 
tassanak az alkalmasabbak zsoldosoknak, belőlök alakittassa- 
nak ezredek; vezetésük eleinte külföldi tisztekre bizassék. De 
ezen előterjesztéseimmel is époly tunyán bántak el, mint az 
elsőkkel; nem is tudtam, vajjon szavaimnak nincsen-e hitele, 
vagy az udvarban nincs jóakarat; és azért a lengyel főurak- 
hoz, barátaimhoz fordultam, és Wisniweczki herceget, Potoczki 
kiowi palatinust kerestem meg, a kik szomszédos jószágaikon 
időztek, hogy erejökhöz képest támogassanak engem katona- 
ságukkal, már kiki az ő erejéhez képest. Május végére ért vissza 
a lovász és megerősitette, hogy nemcsak az igaz, a miről jelen- 
tést vettem, hanem életbenlételem a népben oly vérmes remé- 
nyeket ébresztett, hogy hosszabb ideig féken tartani nem lehet; 
itt az ideje tehát, hogy láthatóbb jeleit adjam elhatározásom- 
nak és biztositékot arra nézve, hogy nem hagyom el őket. 
Miután tehát felvilágositást nyertem a követre reá bizott egyéb 
dolgok felől is, elhatároztam, hogy azokat, a kik a lovászszal 
jöttek, nyilt parancscsal ellátva bocsátom vissza és végső akara- 
tom és elhatározásom jeléül nevemmel ellátott néhány zászlót 
adok nekik, a melyeket rendeletem vétele után ki kellett tüzni 
azért, hogy a nemzet megtudja azt, hogy ők nem rablás szán- 
dékából, hanem parancsomból ragadtak fegyvert. Belefoglaltam 
az érintett parancsba, hogy ne raboljanak, a nemeseken ne erő- 
szakoskodjanak és más egyéb dolgokat, a melyek a katonai 
fegyelemhez tartoznak és a lelkesedés ébrentartására szüksége- 
sek; titkosabb utasitással pedig elrendeltem: igyekezzenek 
alkalom adtán harczi módra egy vagy több várat megrohanva 
elfoglalni, mert ismertem a német őrségek restségét és a tisztek 
gyávaságát, a kik többnyire mint haszonleső nép, a katonai 
vigyázattal nem igen szoktak törődni. Végül biztositottam őket 
arról és esküvel megerősitettem, hogy azokat, kik parancsaim- 
nak engedelmeskednek, nem hagyom el, hanem gondom lesz 
reá, hogy addig, mig a franczia segélyhadak meg nem érkeznek, 
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olyan a milyen, barátaimtól összeszedett haddal a határokon 
készen álljak, de mégis azt akarom, ezt hozzátettem, hogy e 
reájok bizott zászlókat addig ki ne tűzzék, mig felülről utolsó 
parancsomat nem veszik, sőt nem közvetlen a hadakozásra 
adom azokat nekik, hanem hogy azoknak, kik kitüzendik, a 
félénk nép hitelt adjon. Elbocsátva utjokra a követeket, miután 
ezen utasitásokkal elláttam, a grófot magát Varsóba küldtem 
De Bonnac franczia miniszterhez, hogy az ügyről számoljon be: 
minő forduló pontra jutott és könyörögjön neki mindenért, a 
mi szent és nem szent, hogy némi kis csekély pénzösszeget küld- 
jön azon czélból, hogy annak egy részét a lengyel főurak közt 
szétosztva, néhány század lovas, s néhány zászlóalja gyalogos 
oláh csapatot szervezve és ezekkel a reményt fokozva, a sokáig 
magát vissza nem tartható népnek, adott esküm értelmében 
segítségére mehessek. Magam pedig Ilyvóba [Lembergbe] men- 
tem a kiowi palatinushoz, és bár csupán két szolgától kisérve, 
nem volt elég bátorságos ide s tova kóborolni, mivel az ügyek 
már-már végkifejlés felé tartottak, cselekvésre és mozgásra volt 
szükség; tereád biztam azért ó örök gondviselés, életem gond- 
ját. A palatinus szokás szerint barátságosan fogadott, én pedig 
az ő házában maradtam, a mely a külvárosban, egy kiemelkedő 
ponton feküdt; az ő udvara és testőrsége sem volt teljes szám- 
ban jelen, a mikor követ jő, hogy egy mágnás rokona, a ki ellen 
maga is azt a gyanut táplálta, hogy rossz szándékkal van irán- 
tam, egy mérföldnyire áll oláhjaival és kéreti, hogy keresse 
fel őt, mert beszélni valója van vele. A palatinus egész ijedten 
közli velem az üzenethozó jelentését; mert attól tartott, hogy 
azon ur váratlan odajövetele gyanakvást ébreszt bennem ő 
iránta; de valósággal elhült a rémülettől, a mikor azt vála- 
szoltam neki, hogy utitársa leszek és mind annak daczára, a mi 
szándékom ellen csak felhozható volt, a palatinussal egymagam 
kocsira ülve, eltávoztunk. 


Igy biztam magamat vakon a te gondviselésedre, ó határ- 
talan irgalom, de akkor a bűn homályában leledzvén, az üdvö- 
zitő tan ismerete nélkül nem tudtam, hogy a mikor igy csele- 
kedtem, nem biztam te benned, hanem elbizakodtam irgalmad- 
ban. Hiu nemeslelküség és az ebből fakadó hamis nagylelküség 
álomképe volt cselekvésem rugója; tudtam sok cselekedetéből, 
hogy a kivel dolgom volt, azt épúgy a tisztességkeresés kisértete 
bántja, és azért feltettem magamban, hogy vele a nemeslelkü- 
ségben versenyre kelek. Te is, mint ó igazi nagy — és nemes- 
lelküség forrása és eredő pontja, teljességgel úgy forgattad a 
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hiu önámitás képeit, a melyeket rajtad kivül keres az ember, 
hogy engem meg ne csaljanak; mert a mint szembekerültünk 
egymással, egyikünk sem ismerve a másikát, a hintóból ki- 
szálltam és ölelésére indulva, igy szóltam hozzája: a te véred 
az, ámbár nem ismersz, a kit te üldözöl, — a mint mondják, 
de én azt nem hiszem; ám ha a dolog úgy áll, azt hiszem, azért 
cselekedted ezt, mivel azt gondolod, hogy vagy a te nemzet- 
ségedhez, vagy a te barátságodhoz méltatlan valamit követtem 
el; eljöttem tehát veled elhitetni és felismertetni, hogy van 
bennem te hozzád méltó valami. A mikor még mindezekhez 
nevemet is megmondtam, igazán meghökkenve meghátrált egy 
kicsit és a szégyenpirtól elöntve, azután nagy tisztelettel járult 
hozzám megölelni engem, és ettől fogva igazi jó barátommá 
lett s megvallotta, hogy ötvenezer aranypénzt igértek neki, ha 
engem elveszt; de ő sohasem törekedett erre, mindazáltal 
ösztönözte a kiváncsiság azért, hogy azon szoros barátság ked- 
véért, mely közte és Jakab herczeg közt fennáll, neki én rólam 
valami bizonyosat jelenthessen, de annyira bizonytalan termé- 
szetüek voltak a rólam vett értesülései, a mig Brzezanban tar- 
tózkodtam, hogy azokban semmi bizonyosat fel nem fedez- 
hetett. Miután ilyetén barátságos közléseit meghallgattuk, uj- 
fent visszamentünk Ilyvóba, ahol vakmerő vállalkozásom ered- 
ményét aggódó szivvel várta Bercsényi, a ki megörülve vissza- 
térésemnek, másnap varsói útjára indult, mert magamnak a 
határszéleken kellett maradnom, hogy hamarébb megtudjam, 
mi történik a hazában; azért tán három napi késedelem után 
a palatinával Drosdoviczére rándultunk át meglátogatni az 
akkor még podoliai, később krakói kormányzót, a ki jámbor 
és igaz keresztyén életet élt feleségével együtt. 


Alig, hogy a nép közt meghordozták nyilt levelemet és 
zászlóimat, a várakozás miatt türelmetlenkedők azonnal zava- 
rogni kezdtek és a parancscsal szanaszét járván, a nemesi 
kuriákat és utazó nemeseket kibontott zászlók alatt megtámad- 
ták, a melyek alá már körülbelül, a mint később jelentették 
nekem, hatezer ember sereglett össze, és nevökben Majos István 
jó nemesi családból származó ifjút hozzám küldték több más 
emberrel együtt, azért, hogy a történteket hirül adják és jöve- 
telemet megsürgessék, ha a forradalomra vágyó nép kedvező 
hangulatát fel akarom használni. Ezek még Holesiczében talál- 
tak engem. Annakokáért meghagyva nekik, hogy más uton 
menjenek, Drosdovicze felé tartottam. Még Bercsényi sem ér- 
hette el Varsót, a mig ezek történtek, és visszatértére nem 
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számithattam, a háboru meginditására sarkaltak, katonaság, 
tisztek, fegyverek nélkül, teljes pénztelenséggel, vagy pedig a 
felbiztatott népet kellett cserbenhagynom. Igaz Uram, hogy 
e szorongatott helyzetben tetőled kértem tanácsot, a mire en- 
gem bűnös életem méltatlanná tett; sarkalt honszerelmem, 
esküm; tüzelt a fiatalos hév, nem az uralomra, hanem szol- 
gálni vágyván a nemzetnek; a veszedelem látása tartóztatott, 
nem biztam tehetségemben; az okosság azt tanácsolta, hogy 
a velem baráti viszonyban levő urakhoz a megigért csapatokért 
küldjek, Bercsényi válaszát és a franczia segitséget megvárjam, 
a nép lelkesedését közeledésemmel tápláljam és időt nyerjek 
az idővel, és e tervben velem egyetértett a palatinus is, egy 
bátor és vén katona, a ki egész házanépével a legbarátibb érzü- 
letet tanusitotta irántam. Lovas testőrcsapatának egy része 
csatlakozván hozzám, junius 9-én indultam meg azon szándék- 
kal, hogy lassu léptekkel haladok előre; igy tervezém én; de 
te másként intézkedtél. Két napi utat tettem meg, a midőn 
egy városkában, mialatt ebédeltem, egy szomoru hirmondója 
érkezett hozzám ama nép tökéletes vereségének, a mely zava- 
rogni kezdett, és fő nélkül dühöngve és zsákmányolva, a határ- 
széli hegyvidék felé jött elibém; a zászlók nagyobb része a 
győző kezébe esett és alig maradt együtt kétezernyi nép, a 
maradék jelvények alatt, a többi szétrebbent; a miért is unszol 
az idő, hogy segitségére menjek és az ingadozó vagyis inkább 
haldokló lelkesedésbe életerőt öntsek. Igy dőlnek meg a te 
rendelésedre azon emberi tervek, a melyeknek nem te vagy 
Uram szerzője és támogatója. 


Igaz az, hogy megerősítettél ezen balszerencsében és meg- 
bátorítottál engemet; és úgy éreztem, hogy kifeszitett vitor- 
lákkal merek a szelek ellen indúlni; tanácsul hivtam az okos- 
ságot, de bármit diktált is az, a közelgő veszedelem megdön- 
tötte; azért félre téve minden fontolgatást, mig magamat 
eskümnek és kötelezettségemnek átadtam, a te mélységes gond- 
viselésed és irgalmad karjaiba vetettem magamat és gyorsabb 
léptekkel nyomulva előre, mint eddig, ha nem csalódom, ju- 
nius 13-án átléptem a Rubicont, előre küldvén a parancsot, 
hogy a menekültekből megmaradt sereg a határon várjon enge- 
met, melyet 14-én, tudniillik hazám határmesgyéjéhez való 
megérkezésem napján magammal szembe találtam, — állván az 
ötszáz puskával és ugyanannyi bottal felfegyverkezett, kaszá- 
val és lándzsával ellátott emberből; és igy, a palatinusnak 
adott szavam szerint, haza bocsátva a lovasokat, magam ma- 
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radtam, egyedül csak hű komornokommal, Pázmánnal és olda- 
lomon visszatartott két lovászszal. 


Ime ez a kezdete a magyar háborúnak, a szikrából élesz- 
tett tűznek, a mely a te irgalmas, vezérlő és végül a te igaz- 
ságos itéleteid szerint megsemmisítő kezed alatt hét esztendeig 
tartott... 


Egyedül két szolgától kisérve léptem Magyarország föld- 
jére, és te mindent megadtál nekem, a mit állásom megköve- 
telt, mert megmutattad hatalmadat, hogy oly könnyű neked 
a hatalmasokat leszállitani székükről, a mily könnyü felemelni 
az alázatosokat. És az volt benned vetett reménységem ered- 
ménye, mert hogyha akkor is az emberi okosság tanácsait 
követtem volna, sohasem merészkedtem volna ily nagy mun- 
kába fogni; hanem ezek a te titkos határozataid művei voltak; 
reámutattál hazám iránti azon inditó okokból folyó kötele- 
zettségeimre, melyeket már fogságom története előtt elmon- 
dottam neked; lelkesítettél, vezéreltél engem, úgy hogy félre- 
dobva a veszély minden gondolatát, a forrongó, dühöngő nép 
zabolázatlan csapatainak szenteltem magamat teljesen. Nem 
haladta meg az az ötszáz gyalogos és ötven lovas számát, akik 
háromezer ember maradékát tevék, miután azokat álomtól 
és bortól megmámorosodottan néhány nappal az előtt Dolhánál 
megverték és szétszórták, és ezek fogadásomra Lengyelország 
határáig, Kliemiec nevű faluig jöttek elibém. Parasztok fegy- 
vertelen csapata! Egyesek kardokkal, mások kaszával, néhá- 
nyan puskával voltak felfegyverkezve, de hadi és katonai 
fegyelem ismerete nélkül. És mégis a te kegyed által e kicsike 
szám három esztendő alatt Erdélyben és Magyarországon 
75 ezer főnyi hadsereggé nőtte ki magát. De minthogy nem 
történetet írok, elhagyom a várak megvételét, a szerencsés és 
szerencsétlen kimenetelű harczokat, hadi vállalatokat, béke- 
alkudozásokat, külföldi diplomácziai tárgyalásokat, az ország 
politikai kormányzatát, a mely teendőkben hét esztendő telt el. 


Te magad ó Isten, tanitottad kezeimet a harczra és ujjai- 
mat a hadviselésre; te biztositottad szándékaim helyességét, 
a melyek esküszerü kötelezettségeim végczélját sohasem tévesz- 
tették szem elől; de mindezeknek a tisztelet és természetes 
nemeslelküség volt a czélja, és egyáltalában nem tégedet, 
hanem önnönmagamat kerestem mindazon dolgaimban, a 
melyek általános dicsérő elismeréssel találkoztak és a látszat 
szerint becsületes életről tanuskodtak. 


Igazságos voltam, mivel természetszerűleg borzadtam az 
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igazságtalanságtól; nem vágyakoztam semmire azért, nem 
kivántam semmit, hogy az igazi nemeslelküség tükrét lássák 
bennem; a kincset megvetettem, a szűkölködőket felsegítet- 
tem, de mindezeknek jutalmát elvettem, magamat gazdagí- 
tottam ezekkel a mennyekben, mert ezek és sok egyebek, 
nyilvánvalóan a te irgalmad művei, természetes ösztönök vol- 
tak, melyeknek kimivelésében szivem távol volt tőled ó leg- 
főbb jó és lelkem boldogsága! A kegyesség és vallásos élet 
gyakorlásában serénykedtem; de főbb czélja ezeknek állásom 
megkövetelte azon okosság, melynél fogva azt hittem, hogy 
a vallás külső nyilvánulatai nélkül jól nem lehet uralkodni. 
Kerültem az asszonyok társaságát és a velök való érintkezést; 
ó vajha e szembetűnő tisztasággal is a te tetszésedet kerestem 
volna; de ez a köznapi buja szerelem is, aztán megrögzött 
tisztátalanságaim a te helyedet foglalták el szivemben és ki- 
űztek tégedet onnan. Mi voltam Uram, mi voltam más, mint 
megfehérített koporsó és a fejedelem köntösében és trónusán 
ülő álarczos rabja az ördögnek. Mennyire eltávolodtam tőled 
ó legfőbb jó, a ki cselekedeteim czéljául nem tégedet, hanem 
önnönmagamat, állásom ama fonák érdekét tüztem ki. Hadd 
bánjam, ó örök irgalom és hadd sirassam naponként, sőt foly- 
ton omló könnyeimmel ama barbár és embertelen cseleke- 
detemet minden egyes esetben, melyet én, tanácsosaim taná- 
csára, az igazság látszata alapján ugyan, a mely méltányosnak 
és megengedettnek, sőt a közjóra hasznosnak és a dolgok ama 
viszonyai közt csaknem szükségesnek mutatkozott, elkövettem; 
nem is gondolva bűnnek azt, mindeddig elfelejtettem, mignem 
te, ó határtalan jóság, szivemben lakóhelyet és szállást akarván 
magadnak készíteni, lelkem ezen szennyét is szemeim elé tár- 
tad. Néhány száz ember, ámbár fogságba esett ellenség halá- 
lára vonatkozik az, a mit minden körülményeivel a világ elé 
tárni, — te tudod Uram, hogy nem szégyenleném, de annak 
körülményeiről bővebben elmélkednem nem szabad és tilos, 
mert homályba vonta azokat az emlékezet és az idő; én is 
beleestem ezen könnyelműségbe, nem mintha bűn, nem mintha 
a lelkiismerettel ellenkező valami lett volna, és azért gyóntató 
atyám tanácsából a te megmérhetetlen irgalmadra bizom 
magamat, tettemmel együtt, mert ez az egyedüli és egyetlen, 
melyet mint fejedelemkori tettemet éltem minden napján 
szánni és bánni fogok. Szabadits meg Uram engemet a vértől 
és a nem hozzám illőktől tisztíts meg; fogadd el mindennapi 
könyörgéseimet, fogadd el bőjtölésemet, a melyet én ezen ho- 
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mályos és kétséget ébresztő cselekedetem felismerésének ideje 
óta annak jóvátételéért megfogadtam. Te, kinek előtte min- 
denek jelenvalók, a lehető legjobban tudod, mit cselekedtem, 
jobban nálamnál, jelentsd ki nekem, ha valami figyelmemet 
elkerülte, hogy felismervén annak utálatosságát, a te segedel- 
meddel jobban bánjam azt; és hadd szakadjon fel könnyeim 
patakja szemeimből és szivemből, hogy eltöröljem e dologról 
ama te könyvedben foglalt irásokat, a melyben fel vannak 
jegyezve titkos dolgaim; végre itt égess, itt vágj, csak az örökké- 
valóságban irgalmazz! Nem szállok veled Uram perbe azért, 
nem esedezem és nem kérlek, hogy igazold azt, azt mondván, 
hogy semmit sem cselekedtem lelkiismeretem ellen, vagy hogy 
sem tudva sem akarva rosszat nem tettem; mert borzadok 
attól, minthogy akkor a tévelygés szelleme uralkodott lelki- 
ismeretemen, a bűn volt ura szivemnek és a sötétség volt ennek 
világa; és azért az elhatározásban nem tőled kértem tanácsot, 
hanem a tanácsosoktól, emberektől; mert hogy ha tehozzád 
fordultam volna, talán megszántál volna és megvilágosítottál 
volna engemet. Azért ó fejedelmek, a kik csak olvasandjátok 
egy méltatlan, bűnös fejedelem ezen vallomásait, tanuljatok 
először Istentől, azután az emberektől kérni tanácsot, hogy 
először keresztyéni, másodszor állástokból folyó kötelességtek- 
nek tegyetek eleget... De beszélj Uram, hogy kibeszéljem és 
leirjam: mekkora s minő dolgokat műveltél velem méltatlan 
bűnössel, hogy nyilvánvalókká legyenek nagyságos dolgaid, 
elpiruljak én és zavarba hozzon hálátlanságom, megalázzanak 
méltatlan cselekedeteim; hogy a te erőd az én erőtlenségemben 
nyilatkozzék meg, a mely akkor körülvett engemet. Sok dolog 
ismeretével áldottál meg engem, a melyeket én soha nem tanul- 
tam, országok, fejedelmek, és külső államok ismeretével, a 
melyeket én mind fel akartam használni a közjó érdekében; 
nem törekedtem fejedelemségre és a magyar nemzet feletti ura- 
lomra, lemondtam a hadvezérlet minden jogáról a szécsényi 
nemzetgyülésen. 


Felszabaditottad igazgatásom által az erdélyi fejedelem- 
séget is, a melynek hasonlókép szabad országgyűlést hirdettem, 
hogy ügyei felől tanácskozzék, fejedelmet válaszszon, és még 
e megválasztást is, te tudod, hogy sem nem kerestem, sem 
elnyeréseért semmit nem tettem, és mindezekben nem mint a 
te dolgaidban, hanem mint a magaméiban gyönyörködtem, 
mivel gondolkozásommal, hazám iránti kötelezettségemmel 
megegyeztek. De bár távol voltam tőled és naponként az ön- 
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szeretetem visszaverte a te szeretetedet, mit tettél? Felforgattad 
minden terveimet kivülről, és egyetlen külföldi hatalomnál sem 
találtam támogatásra; felajánlottad, vagyis inkább meg- 
kisértettél a lengyel korona felajánlásával az ország biboros 
primása által Szaniszló, akkoriban posnániai palatinus meg- 
választása előtt, másodszor az orosz czár által, Ágost király 
lemondása után. Egyetértett vele az az ország, meghivott a nagy 
tanács és a fővezér, fenyegetett a czár, ha el nem fogadom; 
de a lengyel korona megett állott a hazaszeretet, vagy igazabban 
mondva, amaz önös szeretet, a mely dicsőségnek tartotta a 
haza iránti kötelességénél fogva Lengyelország koronáját, mely- 
nek ügyei a két ország helyzetéből megérthető eltérő érdekek 
miatt össze nem fértek a magyar háboruval, elutasítani. Te tet- 
ted azt is ó örök jóság, hogy egy szivvel-lélekkel megválaszszanak 
Erdély fejedelmének, de mivel nem akartad, hogy a választást 
visszautasitsam, nyilvánvalóvá tetted előttem Thököly mester- 
kedéseit, a kinek a hazába való visszatérését őszintén igyekez- 
tem előmozditani, ő pedig elejtésemre tört minden áron s azért 
attól félvén, hogy a tőlem visszautasitott választás őt éri, 
annak elfogadásában nem mondtam annak ellent, hanem 
reád biztam magamat azon dolgokban, amelyek annak követ- 
kezményeiként mutatkoztak nekem. Már akkor kételkedtem 
a magyar háboru szerencsés kimenetelében, a császári hadak- 
nak a bajor és a franczia felett Höchstädtnél aratott győzelme 
miatt, nem is remélhettem többé a velük való egyesülést, 
sem a bajor választónak magyar királylyá választását, a mire, 
mint a közjó érdekében állóra őszinte lélekkel törekedtem; 
és e reménytől megcsalatva, nem maradt számomra semmi- 
féle eszköz Erdély megtartására az osztrák házzal való ki- 
békülés utján. Viszontag számot vetettem azon esküvel, 
melyet Erdély rendei fognak kivánni azért, hogy a fejedelem- 
séget vissza nem utasitom, a melylyel idővel vagy ellentétbe 
kelle jutnom, vagy a császárnak túlnyomó ereje következtében 
az országot elhagynom; hogy ha pedig úgy az egyiket, mint a 
másikat ki akartam volna kerülni, visszatérnek vala, — a mit 
Thököly megválasztása, ha én a fejedelemséget el nem fogadom, 
magával hozhatott volna, a két országra egyaránt, az egyértelmü- 
ségre s a te vallásodra és a te egyházadra a bajok és a vesze- 
delmek; és ezektől indittatva mondom, reád biztam, gondodba 
ajánlottam magamat és a rendek követei által felajánlott feje- 
delemséget elfogadtam. Ezen elfogadást követte a szécsényi 
országgyűlés, a melyen minden méltóságról lemondtam, és 
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midőn kijelentettem, hogy a tárgyalásnak, és az ország kor- 
mányzása feletti rendelkezésnek teljes szabadsága a rendek 
kezében leend, kijelentettem azt is, hogy mint polgár akarok 
ezentul jelen lenni. Ily nagy Uram az önszeretet ingere, ily 
nagy az emberben az öntetszelgés vágya, ezeket a történelem 
annyi dicsérettel halmozza el, és az ó-kor annyi emlékkel ma- 
gasztalja ezeknek keresését s az utánuk való vágyakozásról 
az emberi lélek nem bir kegyelmed nélkül lemondani. Te, a ki 
az egész embert birni óhajtod, épen ezen Izsák feláldozását 
parancsolod. De hagyd el ennek magasztalását én bennem, 
bárki leendesz a tőlem, vagy inkább általam véghez vitt dolgok 
történetirója, hacsak a pogánynak erényeit nem akarod ben- 
nem dicsérni, a melyek méltatlanok egy keresztyénhez. Szánandó 
vagy ó ember, a ki munkád bérét saját magadtól kéred, és nem 
él benned az örök jutalmazás és megtorlás eszméje, azaz erős 
hittel nem hiszed azt; hogyha pedig arról meggyőződtél, igen- 
igen balgatagnak kell lenned, ha az ideiglenes bért többre 
becsülöd Isten igéreteinél. Mondd rólam, ki ezeket majdan olva- 
sod, hogy szánandó is, balgatag is volt, nem dicséretre, hanem 
részvétre érdemes, hogy annyi rengeteg időt, annyi alkalmat és 
annyi talentumot haszontalanul tékozoltam el, elhanyagoltam 
és elástam. Elmondom ezeket, ámbár még nem végeztem el a 
levegő égnek üres szabdalását; mert gyakorta, sőt mindennap 
meg kellene ujitanom az idő mikénti eltöltése felett érzett fáj- 
dalmamat, mert néhány évig azután is még vakságban sinylet- 
tem; ugyanis, vagy úgy, hogy te akartad, vagy úgy, hogy 
megengedted, nyilatkozatomat Magyarország rendeinek az az 
ünnepies szövetkezése követte, a mely engem a szövetség 
vezérévé egy szivvel-lélekkel kikiáltott; és a nemzet oly nagy 
bizodalommal viseltetett irántam, hogy méltóságomat és ha- 
talmamat korláttalanul meghagyta. Ünnepiesen ment ez végbe 
a sátor alatt az egri püspök pontifikálásával, a szentlélek segit- 
ségül hivásával és az ezek nyomában járó hálaadással, miután 
a szokásos esküt a törvényekre és szabadságokra és a szövetség 
határozmányainak megtartására letettem; te tudod, hogy 
vajjon ennek hűséges végrehajtására és megtartására inkább 
a te nevedben letett esküm, vagy az önös szeretet és a tisztesség 
vágya vitt-e reá. Te ismered, ismétlem, mivel ha nem minden 
cselekedeteimet irányitottam is feléd, még sem vetettem el 
a vallás alapjait, a melyek a téveteg lelkiismerettől elhomá- 
lyosítva megmaradtak szivemben, miként a hamutól betakart 
szikra; mert maga a rossz, a mit a közömbös cselekedetek szine 
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alatt követtem el, többnyire felismertette magát; de sziveseb- 
ben kételkedtem egyes dolgok felett, másokról pedig tudomást 
nem vettem; de mivel a világosságot kerültem, az igazságot 
nem kerestem. 


Innen volt, hogy nem csak nem szerettelek tégedet, vilá- 
gosság és örök igazság, hanem kutakat ástam magamnak, 
melyek a vizet magokba fogadni nem voltak képesek és tége- 
det, a tiszta viz forrását nem kerestelek. Talán nem rosszul 
mondtam, hogy meg volt a szikra szivemben, a mely miatt 
borzadtam a bűnöktől és nyilvános botrányoktól; és rosszat, 
a mit tehettem, nem cselekedtem, — de micsoda nagy halmaza 
az önszeretet, tisztátlanság hamujának gátolta ama szikra 
hevének lángralobbanását, a melyet végre könyörülő jóságod- 
dal kitakartál. Dicsér téged az én lelkem, Uram és hálákat ád 
neked, hogy nem hagytad kialudni azt a szikrát, melynek elfoj- 
tására majdnem minden pillanatban dolgoztam. Szivemben 
más, világi buja szerelem lángját ápoltam, a mely már néhány 
éve fellobbant s a magyar háború végéig táplálékát a sok eskü- 
szegésből, hazugságból és bűnös gyalázatosságból nyerte; 
a melyekre azon erkölcstelen politikai okok vittek rá, a me- 
lyekre hallgatni a törvény ellenében megengedettnek gondol 
a világ; s a nyilvános botrány elkerülése végett meggyőzni 
igyekeztem magamat arról, hogy mindez nem bűn, — bár 
tudnám most vérkönnyekkel megsiratni! És hogy jóvátehes- 
sem, örömest felajánlom, a mit csak szenvedek és e világban 
szenvedni birok. Zaklasd fel ujra, ó örök irgalom azok felett 
érzett fájdalmamat és könyörülj rajtam, mert gyakorta kel- 
lend nekem ezekről megemlékeznem. Ilyen lelkiállapottal kez- 
dém meg Magyarország kormányzását és fogadtam el Erdély 
fejedelmévé történt megválasztásomat. Első és legnehezebb 
munkám volt az igaz hit vallói és a Luther- és Kálvin-féle 
ferde vallási nézetek követői közt támadt viszálkodásokat 
lecsillapitanom és a kedélyeket kiengesztelnem; mert a bécsi 
udvar kémjei által közöttük a bizalmatlanság sűrű magvát 
hintegette el, elhitetvén emezekkel, hogy a franczia királylyal 
titkos szövetségre léptem és amazoknak ezek kiirtását meg- 
igértem, hogyha hadaimat az ő seregével egyesitvén, ezen or- 
szágba behozom. Ez a vélekedés mély gyökeret vert, amelyeket 
a megelőző években a jövendő elégtétel reményének felkeltésével 
igyekeztem kiszaggatni; mert gyakorta megesett a templo- 
mok erőszakos visszafoglalása, melyeknek visszaadására mind- 
azonáltal gyakorta rábeszéltem a foglalókat, igényüket a ren- 
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deknek annak idején összeülő országos gyűlése elé utasitván; 
miután ide került, az ügy elintézését, melyet annyiszor esküvel 
igértem meg, a jövendőbe utalni bűnnek is, veszedelmesnek is 
hittem. A pártok igényeiket dédatyám, első Györgynek, Ferdi- 
nánd császárral és Magyarország királyával kötött és az ország 
érvényben levő törvényei közé iktatott nagyszombati békére 
alapitották, melynek értelmében a protestánsoknak 90 templo- 
mot engedélyeztek, a melyeket tőlük később, nagyobb részben 
a soproni és pozsonyi országgyűlés határozataival, részben 
erőszakkal elvettek. De mivel be lehetett bizonyitani, hogy 
ezen országgyűlések teljes szabadságban nem tárgyaltak, 
miután több, az ország szabadságaira veszedelmes törvény- 
czikkeket alkottak, hadviselésben és a sziveknek a szabadság 
szerelmétől gerjedt lelkesedésében törvényeseknek tartani és 
megtartani nem lehetett. A mágnások és hatalmasabbak katho- 
likusak voltak, a magyar klérus uralomra vágyott és azt meg- 
szokta, a kisebb nemesség a katonaság nagyobb részével a fent- 
nevezett ferde nézeteket követte, és miután bennem való bizal- 
matlanságból a lárma, a melyet kérésnek kellett venni, erős- 
bödött, az igazság megtagadása gyászos és romboló következ- 
ményekkel járt volna. 


Annak okáért mellőzve a pártok felhozott okait, miután 
ezeket is, amazokat is hosszú és ismételt kérdésekkel és beszé- 
dekkel kölcsönös szeretetre és barátságra buzditottam, három 
napi, néha a késő éjszakába nyult munka után a kedélyeket 
megnyugtattam és e nagyfontosságú ügy, a melytől csalhatat- 
lanul szakadást remélt a bécsi udvar, a pártok egyértelműsé- 
gével elintézést nyert. Azzal vádoltak igen sokan, hogy sokat 
tettem az igaz hit kárára, de e miatt mindeddig nem vádolt a 
lelkiismeret. Világosits meg azért ó bölcsesség és legfőbb jóság, 
hogy megbánjam, ha valamit történetesen rosszul cselekedtem, 
mert te jobban tudod, mint az emberek, minő indító okokból 
cselekedtem; fáradozásom végső czélja a szeretet vissza- 
állitása és az egyenetlenség, gyűlölség és az ezekből netán ered- 
hető vérontás okainak megszüntetése volt. 


A visszavettek közül a legtöbb templom olyan volt, a 
mely paphiány miatt elhagyottan állt; mások, a melyeket 
teljesen idegen vallásbeli lakosságú falvakban alig tiz katho- 
likus lakos és egyéb helyeken még kevesebb látogatott, a kiknek 
a szomszédságban volt leányegyházuk; másokat pedig a 
törvények és a királyok adott esküi ellenében erőszakkal szed- 
tek el városokban, a melyekben az igaz hit felvételére fegy- 
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verrel kényszeritették a lakosokat. Magyarország királyainak 
szokása szerint a törvények megtartására, a melyek a külön- 
böző vallásokat az országba befogadták, megesküdtem, és ezek 
az erőszakoskodásokat tilalmazták; megfontoltam azonkivül, 
ó örök igazság, hogy a hit, a te világosságod, nem emberi munka 
eredménye; senki sem gyűlöli a vakot, hogy ilyennek szüle- 
tett, hanem részvétet érez iránta; miért üldözzük tehát a vakot 
és gyűlöljük, és miért nem inkább imádkoznánk részvétre in- 
dulva, világosságáért? Más ember születésekor látóképességet 
nyer, megrészegszik és tövisek közé esik, melyek szemeit kiszúr- 
ják; azt hisszük, hogy a szeretet kötelessége házunkba fogadva 
őket, segitségükre lennünk, és oda nyujtva kezünket, a szeme- 
világától megfosztottat az egyenes utakra vezetni, ámbátor 
vaksága önhibájából eredt; mert hogyha részeg nem lett volna, a 
töviseket kikerülte volna. Ez a sorsa azon embereknek, a kik 
igaz hitedtől, világosságodtól és fényedtől eltévelyednek; meg- 
részegül lelkök az önszeretettől, a világ szerelmétől és gyönyö- 
rüségeitől és ittasan bolyong úttalan utakon, mignem végre a 
bűnök tövisei közé esve, elveszti világosságát. Távol legyen 
tőlem a megitélés, Uram, a ki egyedül az ember belseje szerint 
itélsz, te tudod azért, mi különbség van a köznapi bűnök, rossz 
élet következtében parancsolataidtól és egyházadtól eltévelye- 
dett katholikus és az eretnek közt: csak az, hogy ezt rothadt, 
a másikat levágott tagnak nevezzük. De ha a szent élet mér- 
tékével mérjük ezen különbséget, ha a hit cselekedetek nélkül 
holtnak tekintendő, ezt is amazt is hitehagyottnak találjuk; de 
azt fogjuk mondani, hogy az a bűnös, ki még a hivők közön- 
ségében él, részesülhet az egyház szentségeiben; de mi mó- 
don? azok józan élvezése és felhasználása által, a melyekkel 
visszaélve vétkezett. De minek köszönheti e megfelelő helyes 
élvezést, ha nem a te kegyelmednek, minthogy ez a te irgalmad 
adománya? Egyiknek is másiknak is sorsa a te igazságod mély- 
ségében van eltemetve. Jogosnak vélem egyforma szeretet- 
tel felkarolni őket és fáradságunkat egyiknek is, másiknak is 
orvoslására szentelnünk, a mikor másfelől sokkal több bajt is 
okoz a hivők testületében a rossz erkölcsű katholikusokkal való 
érintkezés, mint a jó erkölcsös életű eretnekek példaadása; 
könnyebben idéznek elő romlást az egészséges tagokkal ösze- 
nőtt, mint az elvágott tagok; és ha ezek a testtel még össze- 
forraszthatók, miért kellene ezeket kevesebb szeretettel szeret- 
nünk, mint a romlottakat? Egyformán hamis próféták és 
juhoknak ruhájába bujt ragadozó farkasok, mind a kik sza- 
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vakkal hamis tant hirdetnek, mind a kik példájukkal és éle- 
tükkel a hitet és a józan tant meghazudtolják és felforgatják. 


Valójában mennyire más ezekről a theológusok tanitása 
a te egyházadban Uram! Szabadságukban korlátozzák, s a 
fejedelmeket ráveszik, hogy megégessék s halálbüntetéssel 
sujtsák azokat, a kik tévelygésben és sötétségben élvén össze- 
gyülekeznek a te nevedben és ugyanazon imádságokat és zsol- 
tárokat éneklik, a melyeket az egyház a te dicséretedre rendelt, 
és megengedik, hogy a közlátványosságra összegyülekezzenek 
a keresztények, a kiknek szemébe kiül a kivánság, kikben a test 
kivánsága dolgozik, és a kikben többnyire az élet dölyfe nyilat- 
kozik meg! Kihívják a fejedelmek megbotránkozását azok 
ellen, kik a te igédet, bár elhomályositva, hirdetik és megjutal- 
mazni engedik azokat, a kik a pogányok koholmányait az igaz 
állitólagos fényében, szinpadokon unalomig ismételgetik; végül 
hogy röviden szóljak: amaz álkeresztyéneket és képmutatókat 
ajánlják inkább szeretetükbe, a kik műveikkel azt bizonyitják, 
hogy hitük nincsen, mint azokat, kik külső cselekedeteikkel 
tanusitják, miszerint hiszik, hogy van hitük, — és azt javasolják 
az olyannyira vészes tanácsaiktól elámitott fejedelmeknek, 
hogy kegyetlenkedjenek alattvalóikon, fegyveres apostolokat 
bocsátanak ki és a Malchus fülét levágó Péter evangéliomának 
terjesztésében kérkedőleg hivatkoznak érdemeikre, de a mun- 
kás, a serény, a türelmes, a nyájas és a szorgalmas ember pél- 
dáját nem akarják követni. Biztatnak és hizelkedéssel csalogat- 
nak az eretnekek épülő kőtemplomainak elfoglalására, de a 
szeretet ama lelki templomát, a mely igazán a te lakásod, 
lerombolják. Ó valóban bámulatra és csodálatra méltók a te 
itéleteid ó Uram! Ezek történnek a te egyházadban, ama titok- 
zatos, a te lelked által vezérlett testben; de ezek azon botránko- 
zások, ezek azon eretnekségek, melyekről előre megmondottad 
magad: ezeknek meg kell lenniök, hogy szembe tünjenek a te 
nagyságos dolgaid, hogy világoljon a te kiválasztottaid világos- 
sága ezen sötétségben, hogy megpróbáltassék az ő hitök és az 
emberi erőtlenségben lássék meg a te erőd, a te kegyelmed azok- 
ban, a kiket az által a végzetig megtartasz, és a kiknek megtar- 
tását elhatároztad azért, hogy azok irányában igazságodat, 
ezek irányában irgalmadat gyakoroljad. Nem vizsgálom én 
azokat, Uram, hanem megvallván nyomoruságaimat, hitetlen- 
ségemet, gyarlóságaimat, gyengeségeimet, mélységes aláza- 
tomban megsemmisülve fogom itéleteidet imádni és ennek kellő 
véghezviteléhez kegyelmedet hivom segitségül... 
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Mi egyebet mondjak még neked, ó határtalan jóság, a 
magyar nemzet ügyeiről, a melyet te hajdan szentséges gond- 
viselésed csudás művei által messze földről kivezettél és ama 
tájakra plántáltál, hogy szőlőt alkoss végül magadnak belőle, 
minekutána az igaz hit világával megvilágositottad őt. Nem 
akarom történetét elbeszélni, hanem imádni abban végzésidet. 
A pogányság homályára evangéliumod fénye következett és az 
hosszú ideig beragyogta azt. Emlékezetes volt hajdan Magyar- 
ország szent királyainak kegyessége, virágzó szabadsága, a 
mely idő folytán, minekutána fényűzéssé fajult, szabadosságra 
fordult; igy tért el tőled és magának kutakat ásván, elhagyott 
tégedet, az élő vizet és ostorcsapásaidat megérdemelte. Meg- 
mutatta neki azokat a te haragod először a törökök előnyomulása 
által, a mágnások pártoskodása és versengése által, különböző 
vallások behozatala és végre a szeretet kipusztulása által; és 
igy nyujtottad neki a te haragodban a fölöttébb keserü poharat 
idegen, ellenséges nemzet igája és azon bajok által, melyeket 
már elmondtam neked, és ezen utolsó háboru folyama alatt, 
melynek vezetésére engem, a gyenge eszközt, választottál ki, 
irgalmad némi fényvillanását mutattad meg neki; de csak 
te tudod, miért nem fejezted be, a mit elkezdettél; a te intéz- 
kedésedből vesztettem el a külföldi fejedelmek segitségét, végre 
a hadviselés honi segédforrásait, mely bajokat csaknem három 
évig tartó pestis követett. Mily hosszúra nyulik a bajok sora, 
a mely a többi apróbbakhoz járult, a melyek a hadviselésben 
való járatlanságból, a lakosok fösvénységéből, sokaknak hűtlen- 
ségéből, félénkségéből, valamennyire az események természetes 
folyamán eredtek; küzködtem mindezekkel csaknem négy álló 
esztendeig, de azért nem tértem meg hozzád, hanem emberi 
orvosságát kerestem ezeknek, és bár nem hittem, hogy valami 
meg nem engedettet vagy jogtalant követtem el, — mégis a 
mit csak tettem, meggyőződtem a te irgalmadnál fogva, hogy 
a te orczád előtt bűnös cselekedet volt; mert cselekedeteim 
czélja eskü szerinti kötelezettségem volt; de ennek határa 
az önszeretetben végződött, vagy hogy ugyanazt mondjam, 
a becsületben és ama nagylelküségben, a mely az ember ter- 
mészetes kiválóságából eredvén, a mikor eltér tőled, visszatér 
önnönmagához és amint mondtad és én is már megvallottam, 
elvette önmagamtól bérét, és a te kegyeiddel való visszaélés 
és az idő elvesztegetése okozta fájdalmon kívül nem is hagyott 
meg számomra semmi mást, a mely utóbbi folyamában sokszor 
adtál alkalmat a hálaadásra. Ime Uram, ez a foglalatja majd- 
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nem nyolcz évi nyomoruságos életemnek és a reád vonatkozó 
cselekedeteimnek.... 


Mondjon, irjon bárki, a mit akar a magyar háboruról és 
kimenetelének okairól; vádoljon engem hiszékenységgel, tunya- 
sággal, másokat kapzsisággal; egyedül te tudod, ó örök böl- 
cseség, miért szabtál az eseményeknek olyan végkifejlést, a 
minő bekövetkezett. Nem tagadom el, hogy én a csatákban 
tudatlanságommal igen sok tévedést követtem el, és hogy mások 
is sokat elkövettek, de emberi itélettel vizsgálván meg mindent, 
a pénzhiány és a hadviselésben való általános tudatlanság 
vetett véget a jól és bátran kezdett és a rézpénz kelendőségének 
ideje alatt annak elértéktelenitéséig jó kedvvel folytatott 
hadviselésnek; végre a dühöngő pestis miatt elfogyott a várak- 
ban a gyalogság és ennek pótlása megapasztotta azok számát, 
kik a sikon tartoztak katonáskodni. Lassu léptekkel foglalván 
el a folyókat és hegyek hágóit, nyomult előre az ellenség és a 
foglalások biztositására a gázlókat megerősitette, a gátakat 
őriztette, sánczokat emelt; mindezeket pedig a mezei gyalogság 
meggyengülése miatt sem megakadályozni, sem elfoglalni nem 
lehetett; úgy hogy, a mikor a védelmi háborura került a sor, 
az erősségek védelmébe kellett reményünket vetni, a melyek 
ugyan, kelete lévén még a rézpénznek, elég jól meg is voltak 
erősitve, el is látva, de megvédésükre alkalmas és képes tisz- 
tekben hiányt szenvedtem, annakokáért egy részök gyávaság, 
más részök a várőrség és a parancsnokok félénksége miatt 
került német kézre; csak Ujvárt védelmezte méltánylandó 
serénységgel a katonaság mindaddig az ideig, a mikor a bástyák 
töretése következtében támadt rés miatt a kisebb számu őrség 
a rohamot kiállani képtelen levén, a feladás elhatározása után 
ez is elesett; minden egyéb csekélyebb fontosságu várat fenye- 
getésekkel és igéretekkel foglaltak vissza a németek, és igy a 
háboru vége felé járván, egyedül Kassa városa és munkácsi 
váram a szomszédos Unghvár várával maradt meg hűségemen. 
A németek több részre oszlott sereggel nyomultak előre, mely- 
nek az enyém nem számánál, hanem erejénél fogva nem birt 
ellenállani. Napról-napra jobban meg jobban szorongattak, 
és a hátunk megett álló nehány vármegye, noha a lovas katona- 
ság élelmezésére elegendő volt, a bujdosó főurak, nemesek és 
házas katonák nagy száma, kik az ellenségtől elfoglalt vár- 
megyékből birtokaik elhagyásával, önszántukból hivek marad- 
tak a szövetséghez, rendkivüli módon sulyosbitotta a nyomorult 
nép helyzetét. A tél dühöngött és oly rengeteg hó boritotta a 
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földet, hogy még a lovas is alig térhetett le a járt utakról; falu- 
ról-falura, összetorlódott paraszt szekereken költözködött a 
bujdosók e sokasága, részben a megélhetés eszközeit, részben 
biztonságot keresvén a hegyek és a mocsaras helyek rejtekeiben. 
A katona családja megmentéséről és élelmezéséről gondoskod- 
ván, elhagyta zászlóit és folyton fülembe zugott ugy a népnek, 
mint a bujdosóknak oly igen szánalmas panasza; a félig mezi- 
telen katonaság a hidegtől kényszeritve elhagyta állomásait, 
ez fegyverétől, amaz lovától, de mindnyájan zsoldjuktól elesve, 
tárták fel jogos panaszaikat, és a katonai szolgálat teljesitéséből 
inkább a lehetőség, mint a jóakarat és hűség miatt állottak ki. 


Mikor ügyeim ily aggasztólag alakultak, még megmaradt 
reménye a külföldi segedelemnek, Oroszország czárja részéről, 
a ki a svéd királynak Pultava melletti leverése után hadseregét 
Lengyelországba vonta vissza; őt magát azonban a szomszédos 
Oroszországba várták. Jóval ezelőtt ő összeköttetést keresett 
a franczia királylyal általam és megigérte, hogy annak kijárása 
után egész hadseregével segitségemre jő. Miután e feltételt a 
franczia király is elfogadta s Párisból vissszatérő követemet csak- 
ugyan a fentnevezett fejedelemhez el is küldtem, hogy a franczia 
király nevében biztositsa őt arról, hogy szándéka van vele 
tárgyalni és ez ügyben hozzája a szokott formaságok megtar- 
tásával követséget küldeni: nem ok nélkül remélhettem, hogy 
a magyar nemzet ügyét segedelmével ujra lábra állithatom. 
Ennélfogva Bercsényi grófot, a szövetkezett ország főgenerá- 
lisát és helytartómat ezen ügyben Lengyelországba küldve, a 
háboru tovább nyujtása okáért Munkácson állapodtam meg; 
de miután az ellenség Szolnokot és Egert könnyü szerrel vissza- 
vette, átkelt a Tiszán, hogy hada egy részével az Erdélyben 
levő németekkel egyesülve engem körülzárjon; és ezért taná- 
csot tartva tábornagyommal és a tiszántuli részek parancsno- 
kával, Károlyi gróffal, megengedtem neki, hogy Pálffy János 
grófhoz, a császári hadsereg fővezéréhez levelet irjon, s ebben 
reményt nyujtva a békekötés felől, igyekezzék fegyverszünetet 
kieszközölni. Ezen idő alatt én államügyek ürügye alatt Len- 
gyelországba mentem; hogy miért, te tudod Uram; nem is 
kivánom azt, hogy szégyenem előtted rejtve legyen, ámbár 
az embereknek fel nem fedezem; megérdemeltem én az ostor- 
csapásokat, a melyekkel engem nyomorgattál, de azért nem 
tértem észre; tanácstalanul, mindenfelől szorongatva, látszat 
szerint akaratodnak alávetettem magamat és nyugodt lélekkel 
tűrtem az idő méltatlanságait, de szivem távol volt tőled, mert 
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a bűn lakozott bennem és nem érdemeltem meg a könyörületet, 
nem szünvén meg haragodat felidézni ellenem. Miután tehát 
Drohobicz lengyel városban Dolgorucky herczeggel, a czár 
meghatalmazottjával értekeztem, visszatértem Skolyába, a 
honnan jöttem; Károlyi is, ki akközben Pálffy gróffal találko- 
zott, ha nem csalódom, a következő napon ugyanoda sietős 
úttal megérkezett. Hirűl hozta ő, hogy Pálffy, a ki meghatal- 
mazó levéllel rendelkezik a teljesen szabad cselekvésre, József 
császár rendeletéből hajlik ugyan a békére, de időnyerés és 
a tárgyalás előmozditása kedvéért velem személyesen óhajtana 
találkozni és e czélból körülbelül két heti, továbbra is meg- 
hosszabbitható fegyverszünetet engedett, hogy ha magamat 
arra elhatározom. Az ajánlatnak meg volt a maga nehézsége; 
magyar emberrel volt ugyan dolgom, de a ki szivvel-lélekkel 
a németekhez szított; hitelt kellett adnom és biznom a szóban, 
melynek sikerét a németek meghiusíthatták, mint a kik meg- 
szokták sokféle szin alatt és alattomoskodás utján a magyarok- 
nak tett igéreteik kijátszását; de viszont sarkalt a szükség és az ön- 
szeretet ama dicsősége, melytől inditva bűnnek tartottam 
végső szorultságba jutott hazámat cserben hagyni. Sejtettem, 
hogy kevés haszon de annál több kár származhatik ebből, 
de nem akartam magamat azon vádnak kitenni, hogy a mikor 
az ország égető szüksége parancsolta, nem akartam személye- 
met az inkább képzeleti, mint valódi veszélynek kitenni; 
mert az ajánlat visszautasitása esetén azt lehetett volna mon- 
dani, hogy a békekötésre kinálkozó jó alkalmat elszalasztot- 
tam; és az az elégtétel, melylyel önnömagamnak tartoztam, 
legyőzött minden más okot, és igy haladék nélkül, zivataros 
éjszakában, — az égből csak ugy ömlött alá a szörnyü nagy 
hópelyhek özöne, elindultam és igy éjjel és nappal szakadatlan 
nyargalással Munkácsra érkeztem; csak néhány napig időzve 
ott, miután a találkozás módja és a kiséret száma tekintetében 
mindkét részről megegyeztünk, Vajára, egy tiszántuli faluba 
mentem, a hova már Pálffy megérkezett volt. Nem is emlék- 
szem reá, de nem is járna haszonnal, előadni a szavaknak 
ama különös zagyvalékát, a melylyel ő a császár fényes igé- 
reteinek megragadására ösztökélt és az ország szabadságának 
teljes helyreállitása felől biztositott, ha magamat elhatározom 
arra, hogy a császárhoz levelet irok és tőle békét kérek. Sür- 
getett, hogy követséget küldjek Bécsbe; Károlyi pedig el- 
határozta magát arra, hogy e követséget elvállalja azon fel- 
tétel alatt, hogy a németek túszt állitanak; én is, nehogy valamit 
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megkiséreletlenül hagyjak, elhatároztam magamat az irásra, 
és miután az esteli órákat beszélgetés és étkezés közben eltöl- 
töttük, a következő napon visszatértem Károlyinak Olcsva 
nevezetű kastélyába, a hol hadseregem tisztjei összegyülekez- 
tek; körülményesen előadtam Pálffyval volt értekezésem 
lényegét, a sok bőséges igéretet és az egyezségi pontok megtar- 
tásának a németek részéről való vékony biztositékát, és igy 
közléseimet befejezve, az ő véleményüket kértem és megigér- 
tem megismételt fogadalommal, hogy mindent, a mi az ország 
javára leend, minden egyéni érdek félretételével, meg fogok 
tenni. A gyűlés a bizodalom és hűség sokszoros igéreteinek 
megismétlésével és a tovább szolgálás elhatározásával ért 
véget. Hogy az a sok könnycsepp, mit gyengéd szeretetből 
hullattam hazámért én, ők én értem, az a kölcsönös, igen sok 
bizonyságtétel, komolyak voltak, én is, ők is ujra meg ujra 
megerősitettük; de az aggasztó idő, a zsold hiánya szorongatták 
a katonaságot és a hadviselés vége felé járt. Azért visszatértem 
munkácsi váramba, gyűlést hirdetve a magyar szövetség sená- 
torainak és erdélyi tanácsosaimnak a szomszédos Salánk váro- 
sába, és akközben József császárnak megirtam a levelet, a 
melyről Pálffyt biztositottam. 


Nem mulaszthatom el Uram, hogy ujfent fel ne tárjam 
előtted lelkem belső indulatait, a melyek nyugtalanitottak; 
hánykódtam a nyomorúságok és izgalomnak ama viharában, 
melynek lecsendesitéseért kelletlenül és lanyhán fordultam 
néha-néha hozzád; de többet biztam emberi eszközökben 
és tulajdon okosságomban; nem is találtam azért egyáltalá- 
ban nyugalmat. Tiltotta a fejedelemségről való lemondást 
Erdély rendeinek adott esküm és annak megtartására a be- 
csület és a hiú dicsőség sarkalt; előre láttam az állandó szám- 
kivetettség nyomorúságait ezen feltétel el nem fogadása esetén: 
mert erős reményem sem lehetett, hogy egy általános európai 
béke abba visszaállit, ámbátor a franczia király leveleivel ujra 
meg ujra biztositott arról, hogy nálam nélkül békét nem fog 
kötni; tudtam, hogy hadai nincsenek oly állapotban, a minő- 
ben lenniök kellett volna, hogy a császárt arra reá kényszerithesse; 
reménykedtem, a mint mondtam, a czár segedelmében, de azt 
is kétségessé tette a néhány hóval azelőtt a törököktől neki 
megizent háboru. Az ellenkező oldalról megigérték házam tör- 
vényes szabadságainak örökös birtokaimmal együtti vissza- 
állitását vagy cserébe ezekért a birodalomban szabadon választ- 
ható herczegséget, melyet utódaim örökös jogon birandanak. 
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Személyem biztonságáról gondoskodtak ugy, a hogy ezen 
ajánlattal, de nem a becsületről; távoznom kellett volna a 
hazából és megtagadnom a nemzetet, a mely a szeretetből 
fakadó ragaszkodás és a bizalom annyi tanujelét adta irántam; 
törvényei megtartásának minden biztositékául az annyiszor 
megszegett királyi szót kell vala elfogadni. És mivel a békének 
ilyetén alapja hasonlatosnak látszott a jéghez, mely elolvad: 
semmi más reményem nem maradott hátra, mint a nemzet és 
a lakosok utálata és szidalmai, hogy ha a magam biztonságáról 
gondoskodva, az ő okos észszel előre látható nyomorúságaikba 
beleegyeztem volna. És azért a nagylelkűségtől égve, az emberi 
dicsvágy ösztöneiből, majd arra határoztam el magamat, hogy 
váramat a muszka segedelem megérkeztéig védelmezem és ki- 
teszem magamat a végső veszedelemnek, hogy a megénekelt 
és a világi történetekben dicsőitett hősöknek halálával haljak 
meg azalatt; majd meg eltökéltem magamban, hogy a lovas- 
sághoz csatlakozom és a tiszántuli pusztákat, folyton változ- 
tatva állomásaimat, bebarangolom és az ellenség hadát foly- 
tonos nyugtalanitással tönkre teszem és a téli pihenéstől el- 
vonom, megsemmisítem; de e szándékomnak utjában állt 
a nagy hó, a másiknak pedig a bizonytalan muszka segedelem- 
hez fűződő bizonyos romlás állta utját; a halál és a veszedel- 
mek keresésének oka és czélja nem dicsőségemet fogja jelenteni, 
hanem kétségbeesésemet árulja el; hogy hazám és fejedelem- 
ségem jövendőbeli jólétéért a magam életét megmenteni igye- 
kezni nem fogok, kétségbevonhatatlan igazságként tünt fel 
előttem, hogy halálommal vagy fogságba jutásommal a nemzet 
ügyének és reményének véget vetek, ha kibujdosom, kevésbbé, 
sőt mivel a nép kegyét mind a végezetig birtam, nyilvánvaló, 
hogy sziveikben emlékemet mindig meg fogják őrizni. Ezekkel 
és ilyetén okoskodásokkal állottak elő bizalmasabb barátaim 
s közelebbi hiveim; mivel pedig ezen dolgok szerfelett növelték 
a saját megmentésére irányuló önszeretetemet, könnyű volt 
velök egyetértenem; de mivel mégis semmi végleges elhatá- 
rozásra nem jutottam, a vár serény védelmére készitettem elő 
mindent, a védelmi munka minden szabályát gondos figyelembe 
véve, s máskülönben is ez a vár fekvésétől, mesterséges erő- 
ditvényeitől támogatva megvihatatlannak volt mondható; 
hanem te, ó végtelen jóság, rövid idő multán bebizonyitottad 
nekem azon zsoltáriró versének igazságát: Ha csak az Ur nem 
őrzendi a várat, hiába vigyáznak, a kik azt őrzik. Mialatt a tél- 
nek nyomoruságai mindenfelől szaporodtak és mindenféle kész- 
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letben, kiváltkép pedig a készpénzben szükséget szenvedtünk, 
közelgetett a senatus gyűlésére kitűzött idő, a melynek végleges 
határozatától függött munkácsi váramba való visszatértem, 
vagy Lengyelországba távozásom. Kicsi volt a senatorok száma 
a kiknek egy része már Lengyelországba ment át, engedélyt 
nyervén arra, mások otthoni, egyebek katonai dolgaikat látták 
el; erdélyi tanácsosaim azonban mindnyájan jelen voltak, a 
kiket előbb megállapitott időpontban szokás szerint, külön 
ülésekbe hiván össze, azon előterjesztést tettem nekik: mind- 
egyikök emlékezni tartozik az időre és azon határozmányokra, 
a melyek minden lakosnak szivét a fegyverfogás után Szécsény 
városában egyesitették; az ország rendeinek ezen egyeteme 
engem a szövetség vezérévé választott, és pedig a fenti szövet- 
ség értelmében főképen arra eskettek fel, hogy az ország tör- 
vényeit és a szövetség végzéseit teljes épségben megtartom, 
sem a szövetséges rendeket el nem hagyom, sem a fegyvert le 
nem teszem addig, mig az ország régi szabadságai és törvényei 
vissza nem állittatnak. A fenti gyűlést a senatus határozatából 
elrendelt nagyszombati béketárgyalás követte, a mely alkalom- 
mal én a vezér és a senatus egybeállitottuk a béke feltételeikép 
kivánalmainkat; ezek elég bőven reámutattak a fentérintett 
szabadságokra vonatkozó követelményekre. Miután ellensé- 
günk, a német kereken megtagadta ezeket, ujólag megtörtént 
a fegyverbe hivás; és ezért nem tartottam volna fáradságot 
érdemlőnek, hogy a teljes tanácsgyűlés végzéseit magam a senatus 
egy részével tárgyaljam, ha az idő jelenlegi aggodalmai és a 
hazának a végső romlásba hanyatló ügyei nem javallották volna, 
hogy kötelezettségemnek eleget teendő, nyilvánosságra hozzam 
eddigi magános intézkedéseim sorrendjét, hogy azoknak latba- 
vetése, meghányása-vetése után az ő óhajtásukból és véle- 
ményükből meritsek tanácsot a szövetséges rendek hasznára. 
Nem ismétlem én az utálatos és a magyar erényekhez méltat- 
lan várfeladásokat, a melyek az ellenséget felbátoritották és 
az utat számára megmutatták, hogy háta megett hagyva a 
kassai erősséget, lovas haderejével üldözze az enyémet és ebbe 
a szorult helyzetbe juttassa, a melyben most vagyunk. Ennek 
ugyan személyesen ellene akarván állani, röviddel ezelőtt 
átmentem a Tiszán, hogy összegyüjtve és megvizsgálva a had- 
sereget, megtudjam annak számát és hangulatát; ugy találtam, 
hogy az egyenlő az ellenségével, és hangulata is láthatóan ked- 
vező, de nem lehet az állomásokon megtartani; az ellenség 
közelsége nem engedi több faluba oszlani, az egy vagy két he- 
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lyen összegyülteket a helyszűke s az állomás kényelmetlensége 
miatt sokáig ott időzni nem engedi; ezenkivül nyughatatla- 
nítja a katona lelkét a hegységekben, mocsarak közt bujdokló 
családjának insége és ennek meglátogatására gyakran a tisztek 
akarata ellen szétrebben; portyázásra összeszedődik zsold 
reményében és ujság hallására vágyván, de a mikor az ellenség 
ellen kellene nyomulni, egyik a lovak erőtlenségét, a másik 
saját ruhátlanságát hozza fel mentségére, vagy jogosan, vagy 
csalárdul és használja ürügyül, a kényszer elől pedig eloson. 
Ez a mezei had állapota, melynek serénységétől mitsem lehet 
többé várni, hacsak az érkező tavaszszal nem, a mikor a Tisza 
mocsarai és a Szamos posványai, nemkülönben Máramaros 
hegyei családjának biztonságot nyujtván, maga szerte a nyilt 
mezőségen zaklathatja az ellenséget. De még három hónapunk 
van, mig azt az időt elérjük, a mi alatt bizonyosságot nyerünk 
az orosz segedelem felől, és azért czélszerűnek gondoltam, ezen 
időnek nyugalomban eltölthetése érdekében Károlyi grófnak 
engedélyt adni arra, hogy az ellenséggel fegyverszünet kötése 
érdekében tárgyaljon; és a mikor ő ezen ügyet előhozta, én 
is előadtam, a mit magam végeztem. Ezek a kényszerűségek 
vittek rá, hogy minden haladék és az ő véleményök kikérése 
nélkül a császárnak levelet irjak, a mi hogy eredménytelen lesz, 
valószinűnek tartottam, de nem akartam semmit megkisér- 
letlenül hagyni, hogy ne érhessen vád, mintha valami dolgot 
elmulasztottam volna; ez alkalommal azért eldöntésre vár, 
vajjon a Nagyszombatban előterjesztett békefeltételek a jelen- 
legi végszükségben alább számithatók-e és alkalmazhatók-e 
a viszonyokhoz, avagy a lelkiismeret és az eskü diktálta s a 
szövetségből reánk háramló kötelezettségünk értelmében tar- 
tozunk a fentérintett pontok fentartásával magunkat a végső 
fejleményeknek alávetni, vagy magunkat azok alatt fentartani, 
a mi alatt megérkezik számunkra reményünk beváltására az 
orosz czár segedelme; — Kassa és Munkács védelme bátor; 
ha ezen erősségeket megtartjuk, a sokszor hivatkozott orosz 
segedelem megérkezte nem csekély reményt nyujthat ügyünk 
és a háboru felélesztésére. Miután ezeket az ügyre vonatkozó 
hasonló más dolgokkal együtt az egybegyülteknek előadtam, 
és senki sem mondott ellent, csak néhányan tétováztak, azt 
végeztük, hogy szövetkezésünk czélja s oklevele s az eskűlevél 
ellentmond minden a felsorolt pontok sérelmével kötendő béké- 
nek és egyezkedésnek; hogy nem vagyunk hibáztathatók az 
események alakulásáért, a melyek nem a mi és nem emberi 
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hatalom alatt állanak, hanem felelni tartozunk Isten előtt, 
egyetértünk-e a gonosz és a lelkiismerettel ellenkező dolgot 
illetőleg; hogy a közügy és a kiváltságok, az ország törvényei 
és szabadságai erőszakkal el nem tiporhatók, hanem a szövet- 
ség fejének és az senátusnak önkéntes hozzájárulása árthat 
és a legnagyobb kárára lehet azoknak, és hogy azért jobb, hasz- 
nosabb és illendőbb lesz személyemet a további fejleményekig 
a hadviselést fentartva, az isteni gondviselésre biznom, mint 
tétlenül a szövetség megsértésének, a hitszegés és a hazaárulás- 
nak bűnébe esnem. Miután tehát ezeket ilykép bevégeztem, 
erdélyi tanácsosaimnak is előterjesztettem teljes gyűlésben: hogy 
élénk és soha nem muló emlékezetemben tartom azon feltéte- 
leket, a melyeket hiv rendeim a Maros-Vásárhelyt, beiktatá- 
somra tartott gyűlésük alkalmával szabtak elibém, a melyek 
közt lényegesnek tartottam azt, mely szerint kötelezni akartak 
engemet arra, hogy a rendek beleegyezése nélkül sohase mond- 
jak le a fejedelemségről és arról senkivel ne tárgyaljak; emlék- 
szem a lehető legjobban elhatározásom őszinteségére, a mely 
vezérelt, midőn a nyilt mezőn felállitott emelvényre léptem, 
hogy a rendek jelenlétében azon előzőleg elfogadott feltéte- 
lekre Isten és az egész mennyég szine előtt megesküdjem, a mit 
akkor Krisztus felfeszitett képmása előtt, ujjaimat a szent evan- 
géliom könyvére téve, meg is tettem; és azért nincs is bátorságom 
megkérdezni azt, mi az én kötelezettségem fejedelemségem 
iránt, hanem azt, minő mód kinálkozik elforditására azon végső 
romlásnak, melylyel az ellenséges hadak fenyegetik, és minő 
módja a háboru folytatásának visszaszerzése érdekében. Köl- 
csönösen kötelezi Magyarország és Erdély rendeit a szövetség, 
a melyet itt és amott nyilvános végzések és törvényczikkek 
emeltek törvényes erőre. Kölcsönös az ügyek jelen állásában 
romlásuk és közös küzködésük a végső veszedelemmel, mert, 
a mikor e dolgokat felhozom, tényleg ezekkel is, amazokkal is 
az ország ügyei felől, országos ügyön kivül a bujdosókkal van 
teendőm és mindkét ország lakosainak jólétéről tartozom gon- 
doskodni és azért előadni, mit tett Károlyi, mit én megmenté- 
sükre. Hátra van tehát határozni arra nézve, vajjon az ellen- 
séggel lehet-e és mely föltételek alatt a békéről tárgyalni és 
azt megkötni; ezekben személyemet és megválasztásomat egy- 
általában nem kell megfontolás tárgyává tenni, mert hogy ha 
az ő és a rendek érdekében állónak gondolják engem az általam 
letett eskü alól feloldani, óhajtom higyjék el, kész vagyok viszont 
hűségesküjök alóli feloldásban részesiteni őket, hogy e módon 
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is a fejedelemség nyugalmában és boldogságában működjem 
közre, — semmit nem óhajtván úgy, mint hogy többi szabad- 
ságaik megtartásával megmenekedjenek azon bajoktól, melyek 
fejedelemségem megtartása esetén bekövetkezhetnének. 


De erre egyhangulag és minden habozás nélkül azt felelték: 
nincs hatalmukban és nem is akarnak sem ők, sem a velem 
levő rendek azon eskü alól felmenteni, a melyet a rendek orszá- 
gos gyűlésében kötésünk zálogául részemről elfogadtak, sőt 
inkább azt óhajtják: igyekezzem minden úton-módon azt meg- 
tartani, ők pedig örömest fognak sorsomban társaim lenni, a 
meddig az ő feleségeik és gyermekeik megélhetésének reménye 
megmarad, és a hozzám való hűségben készek bujdokolni bár- 
melyik idegen országban; annakokáért mindezekre vonatkozó- 
lag várják parancsaimat; egyébiránt az én kötelességem szemé- 
lyem megmentésére törekedni, nem pedig azon veszélyeknek 
kitenni, a melyek a várba bezárkózásomat követhetnék, bizony- 
talan levén az orosz czár segedelme. E tárgyban még sok szó 
esett, a mik utolsó eskümnek és hűségfogadalmamnak meguji- 
tását eredményezték, a melynélfogva megigértem, hogy soha 
semmikor nem fogok a fejedelemségről lemondani. A te irgal- 
madnak e látható jelei érlelték meg bennem azon szilárd elhatá- 
rozást, ó szentséges gondviselés, hogy az országból távozom, 
mielőtt a fegyverszünet lejártával utam vagy elzáratnék, vagy 
a háborus zavarok között megnehezittetnék. Ennélfogva már 
csak azon szin alatt is, hogy a legközelebb Lengyelországba 
érkező orosz czárral értekeznem kell, visszatérésem reményét 
hintegetve el, Salánkból udvarom egy részével hirtelen eltávoz- 
tam és csak az ország határáról irtam a maradék sereggel Olcs- 
ván tartózkodó Károlyinak levelet, a kelleténél talán bővebb 
tartalommal, ebben felhatalmaztam őt arra, hogy távollétem 
alatt a katonai és állami ügyeket vezesse; hirteleni távozásom 
okait feltártam s több utasitást adtam a tényleges helyzetre 
és az erősségek serény védelmére és ellátására vonatkozólag. 


Ezek történtek 1711. február elején, és te, ó legfőbb jóm, 
ugyanazon úton vezéreltél ki Magyarországból, sok szolgasze- 
mélyzettel és nagyszámu udvarnépemmel, melyen 1703-ban 
három szolgától kisérve, a háboru megkezdésére bevezéreltél. 
Távoztomkor lelkiismeretem és lelkem állapota olyan volt, 
mint mikor oda bementem; egy magán ember vétkeitől 
szenynyesen mentem be oda, egy fejedelem vétkeitől ter- 
helten tértem vissza Lengyelországba. Te tudod, hogy én, 
mint az eb a kihányt ételhez, és mint a te utaidról eltévelyedett 
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tértem vissza; aggasztott és szomoritott az ország és a hűsé- 
gemben megmaradottak sorsa és nyomorusága, de nem nyug- 
talanitott lelkem állapota; nem annyira az ország elhagyása 
bántott, nem a számkivetettség hazámból, mint inkább az szo- 
moritott, hogy senkit sem biztosithatok közülök a megélés szük- 
ségletei felül; mindegyike bizonyságot tett hűségéről és ragasz- 
kodásáról, követett engem, parancsaimat várta, de én az ő 
érzületöket viszonozni, nemeslelküségemet, melylyel tartoztam 
s melyre számot tartottak, tettleg bebizonyitani nem tudtam. 
Ilyes bajok voltak fájdalmaim okai; mert azon önszeretetemet 
érintették, mely bennem én boldogtalanban, a te helyedet fog- 
lalta el; táplálta és élesztette azt az engem követő ritka hűségü 
sokaság, a szeretet és jóindulat példaképei, a melyekre magamat 
méltónak gondolni, felettébb kellemes vala; de viszont felet- 
tébb aggasztottak az ő nyomorúságaik, a melyeket úgy a jelent, 
mint a jövőt illetőleg reájuk nézve elkövetkezendőknek, saját va- 
gyoni helyzetem szűkös voltából náluknál jobban előre láttam. 


Nem tanácsolhattam nekik a visszatérést és következőleg 
nem tudtam beleegyezni az ebből eredő esküszegésökbe, — 
ellenben igéretekkel a bizonytalanságba és előrelátott nyomo- 
ruságok közé sem vihettem magammal. Az ország ügyeinek 
helyes felfogásából szükségesnek láttam követésemre buzdi- 
tani őket, hogy az ő számuknak nagyobb volta külföldön 
tekintélyemet növelje és a czárt is segitségadásra inditsa; 
de e részről magam is keveset remélvén, a bizonytalan reményért 
nem akartam jövendő sorsuk szerencsétlenségét bizonyossá 
tenni, — a melynek oka én lettem volna. Azért minden tettem- 
ben és szólásomban az őszinteséget és igazságot követtem, 
jóindulatomról és részvétemről biztositottam valamennyit, a 
fentartás és viszontszolgálat lehetőségéről bizonyos reményt 
ébresztettem; senkinek sem mondtam többet, mint a mit 
magam gondoltam; azt mondogattam, nyiltan senkinek sem 
ajánlhatom a visszatérést, de visszatartani sem akarok senkit; 
és senki visszatérése nem sért engemet; és ezen tanácsokat te 
sugaltad nekem igazán, ámbár méltatlan voltam azokra! 
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SZAKÁL FERENC 
NAPLÓJA 


1698. Az pápista atyafiak novemberben indítottak olyan 
hírt [Kolozsvárt], hogy nekik akademiájok leszen, és ugyan egy 
nyomtatott kártácskát ragasztának az óvári, ímár három esz- 
tendők előtt az unitariusoktól elvött schola ajtajára, melyben az 
következendő akaratjokat nyomtatták volt, és ugyan die.... 
nagy czeremóniával fel is állíták az óvári templomban, hová mind 
reformatus pap és professor uraimékat s mind az unitarius 
papokat és professorokat hívták, s ottan compareáltak s 
akkor czeremóniájokat, oratiójokat végig hallatták, s azután 
Torda-utczában ezen nevezett két részről való papokat meg- 
vendégelték azon napon ebéden; ezeknek inditója Vízkeleti 
Zsigmond pater volt... 


1699. Die 13. maji töttek új hadnagyot N. Rainer Márton 
úr helyett, ki is elbúcsúzván, az eddig való tisztviselését mind 
tanács s mind a város képiben vagy száz emberség képiben 
megköszönték, s így szabadnak mondván, mind a gubernator 
ő nagysága Bánfi György mostani főkapitányunk, úgy vá- 
lasztottak új hadnagyot kálvinista magyart, úgy mint nemes 
Viczei Péter uramot, kinek is adjon Isten erőt, hogy szegény 
hazánk, városunk hasznára jól véghez vihesse. 


1700. Die 28. mart. Választattam a tiszt. ecclesiában mél- 
tatlan voltomra egyházfinak. 


Eodem anno die 28. aug. Egynehányszor supplicatiómra 
mind tavaly, mind az idén a nemes tanácstól válaszom nem 
lett; most ez nevezett napon absolváltattam a fertálybeli 
kapitányságtól, mely az egyházfiságra s quartásságra lött: 
mert ennekelőtte néhány napokkal a tiszt. ecclesiában válasz- 
tattam quártásnak a plébania részre, a melylyet némely be- 
csűletes uraim improbáltak, hogy ez hivatal mint egyezhet 
meg a fertálybeli kapitánysággal; úgy mint egyházfiság, 
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quartásság, kapitányság; és én is látván, hogy igen hajlandók 
némely b. uraim reá, tehát szorgalmatosan rajta lévén meg- 
menekedtem, mert sok hátramaradásomra, káromra volt, sőt 
a mi nagyobb, sok emberrel kelle gyakorta ízetlenkednem. 


Die 28. oct. Ment el Vízkeleti Zsigmond pater a városról, 
ki ennek a városnak sok boszúságára járt, idegen bort gyakorta 
behozott, s ha rajta érték, országot búsított mingyárt miatta; 
a kinek is tavaly egynehány borát kirakták a tanácsház elibe, 
a mely miá a városnak sok búsíttatása volt intimatio által, 
sőt másképen, comissiókat hozott a guberniumhoz, hogy ezen 
borok árát exequáltassa a városon, de semmiképen nem lehetett: 
a mostani hadnagyra rá is mentek az execut[orok], úgy mint 
Nagyszegi Gábor seregéből való pyxidariusok....... gyüjtnem 
embereket a hadnagy úr házához, tanácsbeli uramékkal együtt 
repellálták, a melyet láttam, hallottam, csak e volt a felelet: 
semmit sem adnak; künn a hadnagy háza előtt állottak, 
ezzel csak el kellett menniek. Ezután is mind fenyegetőzött, 
de eddig az elmenéséig semmit sem tehete. Igaz dolog nem 
via juris procedalt a város ellen, hanem csak supplicatiójával 
találta meg a guberniumot, melyre lött azon commissio, ki 
ezen bor árrát a városon akarta exequálni, azért mivel ille- 
gitime procedált, semmit sem hajtának a commissióra és semmit 
sem adtak. De ha törvény szerént procedált volna is, a városon 
semmit sem nyert volna, mert a város privilegiumai ellen 
cselekedett; mivel ezen egynehány hordó bort nagyságos 
Serédi úrfiak csak mintegy depositumot ideig kérték bé és 
hozatták be, én láttam is mikor behozták őket; és csakhamar 
titkos vásárt csináltak a paterrel, a mely boroknak a pater 
meg is adta az árát, és mikor el akarta vitetni, a minorita 
paterek jobbágyi szekereken lévén a borok, észrevették, de 
én levén a kapitány ez óvári fertályban, csakhamar sok embere- 
ket gyüjték fel, a kik a szekereket megtartózták, a még csak- 
hamar, a kik begyűlhettek a tanácsba, végeztek felőle és a 
tanácsházhoz hajták. Más nap mind kivágták a fenekeket, a 
mint feljebb emlitém. 


De ezen pater másképen is sok boszút űzött a városon, 
mert sok rabok szaladtak hol a pápista templomba, hol a 
collegiumba, a melyek a……. hol azt izente a tanácsnak, ímé ezen 
s ezen órában kibocsátom őket, csak legyenek készen emberek, 
megfogják őket; olyankor sok embereket háborítottunk s 
mentünk a collegium körül, vigyáztunk néha harmad napig 
is, úgy bolondoskodtatta a várost. Küldve küldtek hozzája, 
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de a mit egy órában mondott, más órában mást, és úgy fá- 
rasztott bennünket, csak nevetett bennünket, mint sokado- 
zunk a schola körül, holott néha régen kiszöktették őket a 
városból, hol német köntösben, hol egy, hol más mesterséggel. 
Nekem elégséges bajom volt miatta, mert nekem parancsolták, 
hogy vigyázzak, sokszor harmad napokig körül kellett czirkál- 
tatnom éjjel nappal, 50—60, sőt még többed magammal; 
ezek között sok oly rabok voltak, kik gyilkosok, kik lopók, 
a kiknek némelyeknek ki is ment sententiájok. 


1702. die 7. mart. ment el innen Kolosvárról a Pálfi regi- 
mentje, melynek ennek előtte néhány hetekkel, napokkal hol 
együvé, hol máshová nagyobb részit elküldvén, osztán ma 
ment finaliter ki, kinek oberstleutnantja volt Joannes Gott- 
fried Hanesch, ki is immár három esztendőktől fogva itt quar- 
télyozva sok méltatlan dolgot követett el a városon; de való 
dolog az, hogy igen szép commandoja volt a regimentjében, 
hogy még eddig nem volt mása, a mely kemény disciplinában 
tartotta hadait. Sok napokkal ennek előtte kellett volna el- 
menni, de csak halasztotta, mert nem örömest ment el, és 
munkálódta szorgalmatosan, mikép itt maradhasson. Ennek 
előtte két vagy három hetekkel jött ide a gróf Thirheim rege- 
mentje, kik is mind eddig várván a másnak elmenetelét, hálás- 
sal meg volt rakva a város, mert mindkét regement itt volt. 


Ez mostani gr. Thirheim regementnek pedig itt való com- 
mendansa Ludovicus de Gentisch oberswachtmeister, azután 
lött obersleitenanttá. 


1702. Épen pünkösd másod napján jöve ide felséges anglus 
király követe méltóságos Wilhelm Poschiv [Paget]. A ki mint 
mondatik immár kilencz esztendeje mult, mióta a török császár- 
nál lenne, a két császár közt való békességet munkálódta, mint- 
hogy véghez vitte; az éjjel hált itt, a város megvendégelte az 
nap, másnap a vármegye. 


1702. die 22. dec. jöve ide Kolosvárra a dánus király követe, 
Statsrath Paul von Hainer, kit a császár ő felsége javallatá- 
ból a dánus király küld Muszkaországba, s a mint Dániából 
eljött Bécs felé, Bécsben ő felsége egy generalist is adott melléje, 
a kivel együtt mennek s voltak itten heted napig, itt töltvén 
karácsont, én voltam rendelt gazdája; elmenvén meg is aján- 
dékozott egy aranynyal. 


1702. die 14. aug. Itt Kőmál tetején állitanak fel a pápis- 
ták egy nagy keresztet, azon való feszülettel együtt, s más 
nap nagy boldog asszony napján ezen commendans Gentisch 
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commandója alatt elmenvén a kolosvári militia szép készülettel, 
jeles lovas németek, kiknek mása itten még nem igen volt, 
jó fegyveresek, derék jó lovak, magok is hatalmas nagy emberek, 
ezek elindulnak Sz. Márton előtt való nap délután 1 órakor 
mennek ki közép kapun igen szép had, ráczok, lovasok és kolos- 
vári emberek is felesen, estve felé ezek érkezvén Válaszút felé, 
ott összeakadván a kuruczokkal nagyobb része oda vesz a 
németségnek, a magyarok mindazáltal szélől állottak, jobban 
elszaladtak, de ugyan csak oda maradtak egynehányan, úgy- 
mint Széköly György, Ulmer András, szolgálatra való emberek 
többen is. 


1715. Ezen fen említett keresztnél a Kőmál tetején akar- 
tak várat építtetni. Igaz dolog, még tavaly, anno 1714. jött 
vala ide a commendírozó generalissal egy Murando nevű afféle 
építő mester úr, a ki kívánsága miatt város gyűlvén, engemet 
küldöttek hozzá, hogy kívánságát mondja meg, ki is, azon 
Kőmálon való építéshez csak ilyformán szóla: hogy ha akarjuk, 
hogy a német militia ne lakjék rajtunk, tehát oda a Kőmálra 
kell épiteni valami lakó hajlékokat nekik, melyeket ők kosár- 
májoknak nevez, azért segéljük meg ő felségét vagy 5000 forint- 
tal; de én expediáltatásommal visszamenvén a város közé 
ezen reporttal, a város teljességgel semmit sem ígér, mivel a 
mostani városra vetett quantumot is alig tudják felszedni, 
mely válaszszal ismét vissza kellett azon német úrhoz mennem; 
megjelentém, hogy a város tehetetlen nemhogy 4 ezer forintot, 
annál is inkább 5-öt adhatna, de kevesebbre sem ígéri magát, 
melyhez képest akkor csak meghagyá, hogy ott a szőlőket ne 
miveljék, az emberek is ahhoz képest mást nem tudtak csele- 
kedni, mégis ugyan esztendőben megszedték. De most 1715. 
épen 29. maji azon tavalyi német úr Murando ide érkezvén, 
mingyárt kiment azon helyre és más nap áldozó csütörtökön 
nagy solemnitással ottan cultust tartottak, s ugyan ásni is 
kezdettek, mely immár úgy foly. 


1703. Rákóczi Ferencz híre lengedez..... 
A jezsuiták Torda-útczában igen építik tavaly s az idén 


a klastromot és monostori Rákóczi kastélyát egészen elbont- 
ván ide hordják a klastrom épületére. 


N. B. Aestimo rem esse magni momenti. Connumeratio 
foly most Erdélyben, Magyarországon talán meg is lött... 


Az országban connumeratiót indítván, lengedez az a hír, 
hogy ide Kolosvárra is eljönnek, melyben eleget szorgalmatos- 
kodtak tanácsbeli uraimék városostól; de csakugyan nem 







160 


amoveálhatták. Azért ezt látván, magunk közt indítottuk a 
connumeratiót, gondolván azt, hogy ha ugyan csak eljönnek 
is, talán contentusok lesznek mi connumeratiónkkal. A mely 
alkalommal hívatván a nemes tanács engemet, imperálják 
rám az óvári fertálybeli connumeratiót, a melyet én nem akar- 
ván cselekedni, igen fenyegettek. Igaz dolog, hogy ennek előtte 
néhány hetekkel igen onszoltak arra, hogy a kapitányságot 
újolag elviseljem, de énnekem lévén jó ratióim, melyekkel 
magamat mentettem, csak nem vállaltam; ezt látván a nemes 
tanács azt végezte, hogy fertály gyüljön, s a kit közönséges 
voxsal választanak, nem leszen mentsége. Ahhoz képest die 
17. jun. öszvegyűlvén a nemes fertály, más becsületes uraimmal 
engemet kandidálnak, és ki akarnak küldeni; a voxolás alatt 
én nem akarván kimenni, sokáig fenyegetőztek, hogy a tanács 
most is haragszik rám, és ezzel csak gerjesztem, de én eléggé 
szabadkozván, csakugyan ki kelle jönnem; azalatt ott bent 
vox szerént csak engemet választván, nem vállaltam; a melyet 
a fertály a nemes tanácsnak reportálván, igen fenyegettek, s 
kényszerítettek, hogy felvállaljam, és akarmennyi jó helyes 
ratióim voltanak is, de mind hasztalan, és mindegy; néhány 
napok teltek ebben, intervenialt az már említett connumeratio, 
a mely imponálván nem akartam vállalni, épen 23. jun., de 
hadnagy úr több itt való becsületes tanácsbeliekkel erőltetvén, 
assecuráltak, hogy csak kövessem el ezen connumeratiót, ne 
féljek, mert azzal nem ragad meg rajtam a kapitányság, a melyre 
nézve én megcselekedtem; de mikor már die 26. jun. a tanács- 
háznál számba adtam volna s ezen munkától megszabadultam 
volna, holmi egyéb dolog interveniála, a mely miá expediálá- 
nak, a melyben is én eljárván, resolutiot hoztam; de kellet- 
vén valami erőszakos executiót peragálni és hajduk impediál- 
ván az executiót, engem akarnak onnan expediálni, hogy armata 
manu embereket hajtsak fel s igazítsam a dolgot, és azon ino- 
bediens embernek vagy hányassam el a házát, vagy ásassam 
sánczoltassam körül, melyet én nem akarván válalni, menteget- 
tem magamat, emlékeztetvén ő kegyelmeket arra, hogy ezelőtt 
négy nappal assecurálának, hogy nem ragasztják rám a kapi- 
tányságot, de semmi haszna nem volt, azért én látván, hogy 
tisztességgel meg nem szabadulhatok, csak resolváltam maga- 
mat, hogy én bizony nem cselekszem. A száz emberek hittel 
kötelesek arra, hogy tisztet viseljenek, azért én nem tartozom 
vele. A melyre mind rám támadnak szóval s meghagyják 
director uramnak, hogy protestáljon s evocaltasson, de én 
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csak kijöttem az ajtón, akármit fenyegettek, a director eleget 
protestál. Ezalatt immár várták a connumeransokat a városra, 
kik is elérkezvén 29, 30. jun. magok indítván a connumeratiót 
4. 5. 6. etc. lött kezdete és úgy folytatják elébb elébb fertályon- 
ként. A connumeratió summája: mennyi örökséged, hány hold 
földed, hány köbölre való földed, egyébbeni kereseted? Vagyon-é 
jövedelmed, valami örökséged? 


1703. die 8. jul. Ez néhány napokban, kivált tegnap előtt, 
tegnap s ma mód nélkül való szelek, annyira hogy még a házak 
tetejét is felvették; felleges, de igen nagy eső nem volt, hanem 
csak nagy szél, jövendölnek némelyek valami roszat. 


1703. die 21. aug. virradólag verték fel Somlyót. A mely 
dologra ezelőtt harmad nappal elment innen Kolosvárról valami 
180 rácz circiter, s más fél száz német lovas. Ezek a mint refe- 
ráltatik, morálván erdőn, ezen az említett napra virradólag 
verték fel Somlyót, a honnan sok szép öltözeteket, sőt egyet- 
másokat hoztak. Ma, ugy mint 22. aug. délben érkeztek meg. 
Ott, már referáltatik, mestert levágják, sok gyermekeket 
házakba égettek, fejekre hágtak az asszonyoknak. 


Ennekelőtte u. m. 20 et 21. aug. szintén ezek szerént 
kényszergették a felülésre, de máig minden órán megváltozott 
a dispositio, végre a lőn belőle, hogy adjon a 3 sereg 100 lovat, 
a melynek meg köll lenni és nyergestől készen, erre ráültetvén 
a német commendans 100 német muskatélyost, elküldvén, a 
kik estve sötétben kiindulván Deésre, mivel ott csak közel 
sok kuruczot találtak volna, de rá nem mervén ütni, egy deési 
kertben a török-búzában vonván meg magokat, ott lesték a 
magyarokat. Pedig mivel azokat is vitt magával innen alól a 
táborról (mivel valami vármegyék s a székelység táborban 
lévén ide alá Szamosfalvánál), azok közzűl elvivén — a mint 
mondám — magával a német, azokkal űzette, a kik némelyek 
el is érték, de szélyel szaladtak; egy esett el csak a mi embereink 
közzűl, a többik visszajöttek. 


1703. die 26. aug. Igen erősen megszorongattatván, de 
magunk sem tudván kitől kényszerítteténk a három lovas 
seregből 100 lovast állítni u. m. mindenkiből 33. A kik ez neve- 
zett napra eléállván, közép-útczában egy Wurm nevű német 
kapitány regestrálván nevök szerént, azonban a commendans 
Oberstleutnant, oda jövén, rendbe állítván elküldi, a kik el- 
mentek Apahída felé egyik éjjel. 


Ezek Deésig menvén, elég prédával jöttek viszsza. 
Die 3. sept. Ismét kényszerítették elmenni mind a három 
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lovassereget és noha ugyan erősen parancsolák a felülést és 
elmenést, mégis mintegy 73-an ha kimentek, ez néhány napok- 
ban jött a commissio, hogy minden ember lovat vigyen, de 
mivel igen elszegényedett az ember, csak nem igen vihetett 
lovat, hanem a kik azon kül is lovat tartottak, azok mehettek 
el, ezeknek kapitányoknak rendeltetett Hatházi Gergely, a ki 
ennek előtte való kuruczvilágban kuruczok kapitánya volt. 
Ez igen szorosan kívánta a felülést, mivel ennekelőtte néhány 
napokkal, hetekkel sok marháját hajtották el. 


1703. die 9. sept. holt meg Toldalagi András itt Kolosvárt. 
1703. die 20. sept. Ez néhány napokban, mivel a kuruczok 


igen közel jártak, és szüntelen kelletvén excurrálni, és az or- 
szág is valami vármegyékből, székelységből szerezvén öszve, 
ide alá Szamosújváron alól a réten lévén táborok, és innen 
is ennekelőtte néhány napokkal holmi lovas német és rácz 
elmenvén valami éléssel a végre, hogy Kővárba bevigyék, s 
ennekelőtte is két hetekkel vittek volt élést, de be nem vihet- 
vén visszatértek, a melly élésnek egy részét akkor lovakra 
rakván, Deésen túl akarták úgy be vinni, de nem lehetett, 
mert elhányták rólok az úton, és a többit Deésen letévén, 
most innen többet is vivén és jobb készülettel menvén bevitték, 
mivel Szebenből a generál egy kevés lovas németekkel segít- 
ségre jött; a mellyet bevivén az alatt is háborgatták a nevezett 
magyar tábort. De a nevezett nap előtt való estve Rabutin 
general nagy sietséggel feljárván Bonczhída mellett, Kőtelendnél 
nyugodt egy keveset. A kuruczok ez mi rajtunk mostan quar- 
télyozó németek és ráczok quartélyát felprédálván, a prédával, 
jöttek mintegy Bonczhída felé a general ellen. Más nap reggel, 
úgy mint a nevezett napon reggel, egy nehány zászlóval a kuru- 
czok Bonczhida ellenében való lónai völgyön elérkezvén, le- 
mentek a Szamos mellett keresni a generalt és németeket, a 
kik immár nem oda alá, hanem azon éjjel feljebb jövén, azt 
ők nem tudván, hátok megé hagyván, találtak a magyar táborra, 
a ki, amint feljebb mondám, Szamosújváron alól volt a réten, 
azokra ráütvén a nevezett napnak reggeli óráján, sokat levág- 
tak, sokat a Szamosba ugratván oda vesztek, sokan sebben 
elszaladtak, sokat elfogtak. Bethlen Sámuel úr lévén generali- 
sok elszaladt; az itt való németek rettentő nyargalással, 
vévén a dolgot eszekbe, jöttek a Kővár körül gyüjtött prédá- 
val haza mintegy 1 órakor. 


1703. die 3. nov. Ennekelőtte mintegy másfél héttel volt 
csata Fehérvár mellett; de minthogy mostan inkább több 
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dolgokat nem igazán hirdetnek, mivel az igazat nem is merik 
valójában mondani: azért én akarván elvárni, a mikor valóban 
hitelesen hallhassam azon dolgot, de a mai napig nem egyez- 
nek e felől való hírek, — azért ezt várván, el is vétettem a 
napját, mikor volt. De a mint mondám, csatájok volt a németek- 
nek a kuruczczal, a holott mondatik, hogy a mint a kurucz 
Fehérváron feljül Sárd felé lett volna, a német és némettel 
való magyarság jöddögélt fel az Ompoly patak mellett, ösz- 
vepróbálnák, és elsőbben a mint a magyarság ellenkezett, 
lassan lassan csalogatták a kuruczot, hátat adván és hátra 
seggelvén a kurucz előtt, csalogatták alá Fehérvár felé, és ott 
vagy két trupp lovas dragány lévén, öszveütköznek, a holott 
is, ut dicitur, elsőben a kurucz valóban megtolta volna a 
németet; de immár csak közel nyomulván Fehérvárhoz, még 
egy máshova expediáltatott német trupp volt, a ki már útban 
lévén expeditiójában, utána mentek, viszszatérítvén, super- 
veniálván meggyőzték a kuruczokat. Ut dicitur 440 veszett, 
mivel a gyalogja mind oda marada, a lovassa szaladott, a 
mint lehetett. Azután végére menvén oly hiteles katonától, 
a ki ott volt, sőt azzal is beszéltem, a ki megszámlálván a holt 
testeket, volt épen 374. 


1703. die 10. nov. Landolph napján. 
Igaz dolog ennek előtte sok ízben mentek ki innen Kolos- 


várról portára ellenkezni, s ott sokféle egymással való próba 
után az nevezett napon kimenvén, én is noha lévén elcomman- 
dírozva, még is honn maradtam, s hadnagyi ház ablakából 
elnézvén elmenésöket commendáltam, sőt nem csak én, de 
mások is, kik velem voltak, a mely szép had volt. Ez nap Boncz- 
hídánál a kuruczokkal öszve ellenkeznek, a kiment szép lovas 
németek nagyobb része oda veszett, a melly mostani erdélyi 
generál Rabutin regimentje dragány németek voltak. De ezek 
oda veszvén, én die 12. nov. kimenvén egynehányad magammal 
keresni holmi tiszteket, t. i. városiakat, azokat nem találtunk 
egynél többet, a többi mind német volt; a holttesteket néz- 
tük, s szekérre rakták és a halomban vitték; én is ott lévén, 
csudálkoztak rajta, hogy mertünk kimenni. 


Szaladva jövénk vissza, mivel a kurucz közelebb volt 
Kolosvárhoz nálunknál, s rendelt strázsájok ha észrevött volna 
bennünket, életünkbe kerülhetett volna, könnyen megölhettek 
volna. 


1703. die 14. nov. 
Ez nevezett nap előtt való estve igen titkon jövén segit- 







164 


ségek a németeknek, igen nagy csatépatéval lévén, gondoltuk 
igen soknak, de a mint magok referálják, nem jöttek többen 
160-nál legfeljebb, lovasok; azok minden városiak directiója 
nélkül csak imide amoda, a hová lehetett, csak beszállottanak 
négyenként ötönként, aztán más nap igazgatták magokat 
másképen. S ezen nap az eddig való commendánst u. m. Thier- 
heim regementjéből vice colonellust Ludovicus de Genisch-t 
meg akarván fogni, szaladott a páterek klastromába, és ugyan- 
akkor mást tettek. Ez másik többször is volt valaha itt Kolozs- 
várt quártélyban, ajakában hibás, de másként termetes ember, 
igen accuratusnak mondatik, Caltenplatt. Ludovicus de Ge- 
nitsch vicecolonellus in regimento Thirheimico degradatus ex 
officio commandantis Claudiopolitani; constitutus autem qui- 
dam nomine Kaltenplatt 1703. die 14. nov. 


Die 14. nov. Ez a hír. Elnyomult Bonczhidától a kurucz; 
csakhamar kevés idő s napok mulva elindulnak holmi lovas 
németek, hogy elvigyék a custodia alatt való degradált com- 
mendanst, de nem mehetett tovább Tordánál, vagy még addig 
sem, visszatértek; a melly estén elvitték, hajnalban viszsza- 
jöttek; Torda körül sok kuruczot érzettek. 


Eodem anno die 16. dec, a melly vasárnap vala, még 
éjszaka vasárnapra vírradólag ollyan rettenetes zivatar indula, 
ollyan szél, a millyen régóta nem volt, sőt ez vasárnap sok 
híjazatokat is rontott le a szél, a piaczi templomról is sok 
cserepet lehányt, a farkasutczai templomról is megszaggatván 
lehányta, úgyannyira, hogy a templomból sokan ki is futottak, 
ollyan lázadás volt, és a templomról a templom híán lévő vas- 
kakast is kitépvén a tövéből, levetette; a melly legnagyobb 
csuda, mivel azon kakasnak a töve, a mint a templom tetejére 
volt csinálva, nem lévén lapos, se semmi olly forma lapossága, 
a mellybe a szél beleakadhatott volna, mégis kitekerte s levetette; 
a piaczon a tanácsház szerin egynéhány héjzatokat lehányt, 
némellyeket inkább, némellyeket kevésbbé, de a mostan in- 
currált commendansnak szállása héjazatját újon lerontotta. 
Mindezekből roszat jövendölnek az emberek. Ekkor ez zivatar 
alatt temettük el Nyerges Bálintot (ezután 3—4 héttel irom 
ezt). Hallatik, hogy ez zivatarkor lött volna Magyarországon 
a kuruczoknak nagy csatájok Lévánál; melly ha úgy volt, 
ezután jobban meghalljuk. 


Eodem anno die 17. dec. Mivel ez nehány nap a nemes 
tanács parancsolatjából mind a quártélyokat járván igazgattuk, 
én lévén az iró becsületes 7 assesorokkal és más arra rendelt 







165 


becsületes uraimmal, este felé a nevezett napon, midőn a munká- 
ról haza akarnánk jönni a piaczon által, tehát valami lovas 
németet látunk jönni terhelt lovakkal, német asszonyokkal. 
Hát Szeben felöl német tábor jött, a mint referáltatik, 8 com- 
pania lovas. A melly lázzadásban innen Kolosvárról is kimen- 
vén a lovas németek 4 vagy 5 compania, gyalogos vagy 300, 
ezek megegyezvén Szamosfalvánál, az a hir, hogy Kővárba 
élést akarnak vinni, de a mint az exitus nem mentek tovább 
Deesnél, a mellyet elégetvén, a mit kaphattak felprédáltak; 
ott találtak valami kuruczokat, de híre lévén a németek mene- 
telének, elszaladtak, és utánok a német a hidat felszedvén, 
úgy kezdettek a dúláshoz. Onnan eljövén, ott semmit sem múlat- 
ván, hálni épen azon helyre jöttek; honnan egy éjszaka men- 
tek volt Dengelegh tájára, ott 9 falukat fölgyujtván sok káro- 
kat töttek. 


20. dec. Visszajövén a sok prédával az itt quártélyozó 
német, a Szeben felöl jött tábor elválván Szamosfalva táján, 
Torda felé indulván olly szándékkal volt, a mint hallatott 
hogy Tordát felprédálja és felégesse, de a tordaiaknak résen 
lévén fülök, sok szekereket megrakván éléssel, szénával, jöttek 
erre Kolosvár felé, a kik előltalálván a tábort, valamennyien 
megengesztelődtek hozzája, valameddig tart. 


(1704). Die 11. jan. Ez éjszaka kimenvén ráczok és néme- 
tek, gyalogokat is szekeren vivén Monostorkapun ki, nem tud- 
tuk városiak, hová mennek. Ment Sz. Lászlóra, és igy ez neve- 
zett nap reggel 9, 10 órakor nagy füst láttatik Sz. László felé, 
mindjárt tudtuk, hogy Sz. László ég. Ugyan együtt Oláh- 
fenest is ......... felégették, felprédálvan ugyanaz nap jövé- 
nek sok rakott szekerekkel prédával. Más nap 12. jan. ismét 
a kis óvári piaczon sok marhákat hajtván a ráczok ott felosz- 
ták, a mellyekben sok kolosvári emberek ott sollicitálták 
visszaadását. 


A. 1704. die 13. jan. Estve hirtelen zendülés lőn és éjszaka 
innen kimenvén lovas németek circiter 150-en, gyalogok is 
talán 100-an, ezek kimenvén, Szamosfalván várta őket valami 
akkor Szeben felöl érkezett német tábor, melly a mint mondatik, 
volt legalább numero 800. Ezekkel azért együtt ezen éjszaka 
megindulván Bonczhidán sok számtalan asztagokat, Boncz- 
hida körül sok kazal szénákat felégettek és onnan le Deés felé 
mentek a nagy Szamos mellett. Ezek kuruczra akadtak vala- 
hol, a mint hallatik Bethlen táján, a holott öszveellenkezvén 
egy kurucz kapitány, Tordai nevű, elesett. 
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Die 22. jan. Semmi hír eddig effelől nem hallatván, estve 
jöttenek be gyalog híd kapun németek, a kik Kővárt feladat- 
ván, a kuruczok kisérték épen a hídelvi sorompóig és ott oda 
a német tisztek palaczk borokat kimervén, szép fejér czipókat 
ott osztogattak a kuruczoknak és a borral itatták őket. 


NB. 1704. 28. jan. Érkezvén commissio Szebenből a guber- 
nátortól ő nagyságától és guberniumtól, mellyet Hatházi Ger- 
gely hozott, a kit ennekelőtte ide a gubernium megyei kapitány- 
nak rendelt, és addig is igen kényszergettek afféle lovagló em- 
bereket, t. i. afféle executióra alkalmas embereket, hogy íras- 
sák be magokat oly conditióra, hogy ugyancsak arra adván 
magokat portára menjenek Hatházi urammal, és ennekelőtte 
találkoztak felesen, egyik seregben többen, másban kevesebben, 
ugyancsak találkoztak a 3 seregből másfél százan, oly igére- 
tek lévén, hogy portiot nem adnak, elengedtetik nekik. De 
ezen igéretnek sem eddig sem most nem hisznek. Mostan pedig 
ezen commissiót hozván Hatházi úr azt gondolta, hogy a régi 
száma megszaporodik, a mellyhez képest seregét összegyüjt- 
vén, kénszergették az embereket az oda való beiratásra, de 
legfeljebb is többre a 3 seregből nem telvén, azzal sok discur- 
sus lévén felette, s sok fenyegetődzések, a mi sergünkből 
felhívatá a hadnagyokat ezen dolog felől Vass György úr, 
mostan főkapitány képe. A sereg engem is eröltete, hogy utá- 
nok menjek; ott lévén hallgattam a discursust, de a mint 
látszik, a kik ennek előtte szabad jó akaratjok szerént magokat 
oda íratták volt is, azok is most csak oldalaznak, sőt sokféle 
akadályokat keresnek, fogadják: portára kijönnek, de széna-, 
szalma-, búza-, fa-, hajtani ők nem. Holott a commissio egy 
szóval, sőt Hatházi uram is avval menti magát, hogy Szeben- 
ben nem úgy értette a kivánságot, egyébiránt renunciált volna 
azon tisztnek, hanem ha 300 jó lovasokat, a kiket ő kívánt, 
adnak continuusoknak, annak is megfelel, de ha nem, ő bizony 
búza-, fa-, széna-hajtó bérese senkinek sem leszen, a mellyre 
Vass György úr: úgy de kegyelmed nem állhat el a maga 
regestruma mellől, mellyet pacificálva vitt Szebenbe: de emez 
csak kavillála. Ezt csak azért írám illyen hosszan meg, hogy 
miképen kényszergettek, hogy már némellyeket, a ki pedig 
magát oda nem alkalmaztatta, csak hozzá sem szóltak, se 
annál is inkább nem kényszerítették; ezekből a mostani 
intézet szerént a látszik, megrágta az eb a szíjat, nem igen 
kapnak az excursión, mint eddig. 


1. febr. Hirtelen ilyen hírt indított a commendans Kal- 







167 


tenplatt úr, izenvén N. Vass György uramnak, hogy valahol 
Medgyes táján a szebeni németek igen megverték a kuruczokat; 
3000 veszett ott; többet 300-nál vittek volna Szebenbe, a 
mellyet ezután jobban meghallunk, mostan úgy mondják, 
hogy ezen az elmult vasárnap lött volna ezen dolog. 


Estve ezen kolosvári lovas németek kimenvén, más nap 
prédával hazajövén, estve felé Makót verték föl. Most halla- 
tik, hogy Segesváron alól Holdvilágos táján a németek meg- 
verték a kuruczokat t. i. inkább a székelyeket, a kiket egy 
Gúti nevű kurucz kapitány csak mostanság hódoltatott meg, 
de, ut refertur, ezen Gúti kapitánynak lévén valami titka, 
vagy titkos collatiója, a míg a német rendbe nem vette magát, 
a több kapitányok igen voltak rajta, hogy hozzájok fogjanak, 
de ezen Gúti nem hadta, mondván, hadd gyűljenek az ebadták, 
hadd! a többi nem akarták hagyni, mondván: ne hagyjuk 
öszvegyűlni rendbe állani, helyben venni magát. De Gúti csak 
semmiképen nem engedte megkezdeni, valamig a német jól 
helybe nem vette magát: akkor rajta, ut dicitur, 3000 székely, 
csak kurucz veszett ott, mind gyalogok, mert a lovassa 
jobban szaladhatott. 


8. febr. virradólag u. m. 3 órakor tűz támadván Hídutczá- 
ban egy néhány istállók, lovak, tehenek, sok házak szénákkal 
megégnek. Volt ott egy lovas leitnan szálláson Sz. Jóbi György 
úrnál, a ki ennekelőtte csak három hetekkel circiter ment oda 
quártélyban; ide én szállitám a Pápai Zsigmond úr házából, 
a holott is jó ideje, Szent Márton naptól fogva, hogy szálláson 
volt, de ennekelőtte egy nagy tót szolgája, László, igen isten- 
telen részeges, az ura a leitnant itt én mellettem is sokszor 
jövendölt tüzet ennek a szolgának részegsége miatt. 


20. febr. Érkezvén nagy kurucz erő Szamosfalva felől, 
fel a pap szegletének lévén, innen kimenvén mind németek, 
ráczok, kolosváriak ellenkezni, reggel mintegy 9 óra előtt 
úgy megtolták embereinket, hogy mind a szent péteri templomig 
adtak hátat a mieink. De annakutána hátranyomulva a kurucz- 
ság oda alá a régi ispotálynál ellenkezvén ott vágták le Kere- 
kes Szőcs Istvánt, meg egy Talyigás György nevű jó ifjú embert, 
ráczok is estek sebbe. 


Die 22. febr. reggel virradatkor ágyulövés hallatván, 
Gyaluból lőttek ki. 


Mintegy 8 órakor lövések, pattogások lévén hallatván 
Magyarútcza felé, tehát a kuruczok feljöttek épen Magyar- 
utczában kivül a Keczelei házáig és ott kiáltoztak és lődöztek 
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szaporán, noha karabélylyal, a várfok felé és összebeszélvén 
szitkozódván a némettel, hátranyomultak a szentpéteri temp- 
lom táján, ott a malomnál is sokáig sokadozván, a magyar- 
útczai házaknak az udvarát megjárván, lődöztek be az ablakon 
s kívül is sokan a szentpéteri malom térin általjövén truppal 
a majorok közzé, némellyek feljöttek, aztán lenyomultak 
Szamosfalva felé, voltak, a mint intéztük, 800 lovas, 300 gyalog. 
De ezek mintegy 1 órakor vagy valamivel tovább rendelt 
seregekben ott állván, az istopály földéről és innen senki ki 
nem menvén ellenkezni, úgy mentek el. 


28. febr. Auditur, hogy Fejérvárhoz közel vagy épen mel- 
lette volna egy Sallai nevű kurucz kapitány, sok törökkel és most 
hogy mind innen elnyomulván a kuruczság arra felé, azokkal 
megegyezvén, a Medgyesre szorult németet ott akarják rekesz- 
teni, kiknek generálja báró Tige, sz..jék az ördög a fazekába. 


1704. die 7. mart. Nagy troppokkal jövén a kuruczok 
mind ide alá K. Magyarútcza végére látszottak, lovasok és 
gyalogok, a mint referáltatik legalább volt 8 trupp vagy sere- 
gek, ezek közzűl csak közel monostorkapuhoz jövén némellyek, 
csak pisztolylyal is összelőhették volna embereink a kapuból 
ha kimentek volna; lőttek is ugyan hozzájok ágyúkkal, és 
Hídelvére is feljövén épen a hídig, nem mentek ki rájok a 
németek, ráczok, hanem csak a sánczban, hanem azután, 
mikor eltávoztak úgy mentek kijebb. Eo die elsőbben elküldött 
volt Csáky László vagy négy katonát, a kik egy kis fejér zász- 
lócskával jövén fel Külső-Magyarútczán, sípolván és a mi 
commendansunk Caltenplatt a magyarútczai toronyból és 
onnan a kőfalról nézvén, hozzájok lövöldöztetett, a kik osztán 
a mint lehetett elcsapongván elmentek vissza. Ezek legatusok 
lévén be nem jöttek volna a várkertre, de hogy hozzájok lövöl- 
döztek, vissza kényszerítettek szaladni. Ők, a mint feljebb 
mondám, oda alá felé haddal lévén, várták a követek által 
való választ, s hogy úgy esett: hozzájok lövöldöztek, meg- 
haraguván Csáki úgy lött, hogy az hadakat ez elébb megirt 
közel való száguldásra bocsátotta. 


NB. Most die 8. mart. követet, paraszt embert, levelet 
küldött Csáky, hogy az tegnapi dolgot ítéli nagy eszetlenség- 
nek, holott, a mint az illy dolgok folyni szoktak, ők úgy küldöt- 
tek követeket és miért kellett hozzájok lőni, de fenyegetődzik. 


10. s 11. mart. között való éjjel eljövén valami kuruczok, 
a papok malmát, az unitária eklésiát, felgyujtván megégették. 
Itten a Vass György úr majorát meggyujtván s elégetvén, 
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onnan a mostani notarius Rákosi Péter úr majorja is meggyul- 
ván megége; ott való őrlő embereket a malomban, a kiket 
találtak, úgy referálják, hogy erővel Gálfi Pál malmának pro- 
nunciálván, valami tőlek elhozott fehér vak lovat emlegetvén, 
csak erővel felgyujtották. 


1704. die 14. mart. Fenesről jövén valami kuruczok, lehet- 
tek közel 200-an, és itt híreül lévén a németeknek, kimentek 
és jó helyesen disponálják dolgokat; mert a ráczok felmenvén 
a lovas németekkel együtt, a ráczok lehettek 60-an, a németek 
lehettek 85-en, ezek felmenvén a monostori templom mellett, 
megáll a lovas német truppban, a ráczok pedig feljebb a Gorbó 
pataka felé menvén, ellenkeztek, ide alább pedig gyalog német 
kimenvén nro 200, kétfelé szakadoztak, egyik része a kőmáli 
szőlők lába alatt a szilvás között felmenvén titkon oda fel a 
vágás úton, innen a szilvás közt megállának titkon, a más része 
a Szamos tulsó partjára titkon felmenvén, a monostori pallón 
innen a berekben megbujnak. A ráczok ut supra, oda fel a 
Gorbón innen ellenkezvén s hátat adván, hozzák hátokon a 
kuruczot épen a lesben a templom vermében álló lovas németekre, 
ezek is ellenkezvén vélek, hátat adnak, hogy már is általszalad- 
nak a Szamoson, akarván őket a gyalog németekre, kik két 
helyen, mint feljebb mondám, lesbe vévén, általűzik a kuruczok 
a raczokat, lovas németeket a vízen, Hojja felé kimutatják 
magokat a lesben való gyalog németek; s mihelyt a kuruczok 
meglátják, hátat adnak azoknak a lovas németeknek; levágnak 
bennek, a mint referáltatik, 6 kuruczot, 4-et fogva behozának 
és egy fejet, a kit tőnek egy hosszú fában, monostorkapu elei- 
ben, de a németben is, ut refertur, 2 maradt. Rendes dis- 
positiója volt ez a németeknek, mert ha a kuruczok a lesben 
álló németeket jó idején eszekbe nem vették volna, és a lest 
ide felé meghaladták volna, hogy a gyalog német hátul öszve- 
kerülhetett volna, innen lévén már a lovas német és a ráczok, 
nem sok szaladhatott volna el a kuruczokból, mivel a németek, 
ráczok innen igen jó készülettel mentek volt ki. 


1704. 17. mart. A kuruczok ide jövén épen a Hídelvén 
a hídig jöttek felette nagy bátorsággal, és egy csak valami 
rosz lovon, épen a hídon alól valami ökör vagy tehén volt, 
azt akarván elhajtani, ott érik a ráczok és behozzák. Tasnádi 
embernek mondja magát. 


18. mart. holt meg nemes Rainer Márton úr reggel, temet- 
tük a piaczi czinterembe die 20. mart. Ez igen becsületes em- 
ber régentői fogva, az eklésiában is sok esztendőkig curator, 
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sok egyéb officiumokat viselt, jó hirű nevű ember volt; Isten 
boldogítsa! engemet szertelen sokszor megszólított holmi- 
ről, és maga szelídségét forgatván előmben, intett, hogy legyek 
békességes tűréssel, minden aprólék dolgokból ne índítsak 
nagyot, jobb elszenvedni. Megsirattam ezen embert. 


20. mart. a melly vala épen husvét innepe után való nap, 
érkezvén valami kuruczok, a mint referáltatik azoktól, a kik 
ott jelen voltak, voltak mintegy 150-en. Ezek a nádasteri 
szőlők felső gyepűje megett lévén fenn, közzűlök némellyek 
szélben vevén ott a nádasteri és kajántúlí szőlőket és embereket, 
dolgozókat, mind felhajtották a férfiakat, leányokat, asszonyo- 
kat, és ott megfosztogatván rendbe állították, és egy Kristóf 
nevű jámbor embernek tartottak, annak fejét vették a többi- 
nek példájára, azt mondván: látjátok, ha ugyan nem szüntek, 
csak kijöttök, rendiben mind igy bánunk veletek. Más nap 
eltemették a vargák bástyájához a kőkertben. 


Die 9. apr. Mostanság a kuruczok igen arceálták, hogy 
a szőlőben az emberek ne menjenek, a mint hogy sokakat 
megvagdaltak, megfosztottak, és mindenkor hagyták paran- 
csolták, hogy ki ne menjenek. 


Ezen a napon betegen várost gyüjtettem, nemcsak a száz 
embereket, hanem azon kívül is, ha ki valamire való volt, 
felgyüjtvén, adatának a mostani commendánsnak Caltenplatt- 
nak vagy 8 pontokból álló kivánsági elé, u. m. a mennyire 
eddig van rontva a hostát, mégis valami közel való házakat, 
kerteket, majorokat parancsol elhányatni. A kuruczok, vagy 
a kik innen kimentenek a kuruczok közzé, azoknak feleségeit, 
atyjokfiait parancsolja kiűzetni. Most jó idején parancsol valami 
summa pénzre való jó idején provisiót. Találjuk fel a módját, 
miképen s hol lehetne legszabadabban kijárni, s a szőlőket 
megmívelni, annak securitását feltalálni. 22 áros emberektől, 
kalmároktól minden tűzhöz való alkalmatosságot elszedvén, 
tétessenek bizonyos helyre pecsét alá, u. m. puskaport, kovát, 
érczet s egyéb effélét. Keressék módját, miképen kelljen a 
marhát kihajtani legelődni. A kutyák mivel igen megszapo- 
rodtak és lárma idején nagy ugatások miatt nem figyelmez- 
hetni: azért maga meglövöldözteti, csak a királyokkal [pecé- 
rekkel] hordassa ki a város. 


Die 20. apr. Reggel valami lovasok kuruczok mutogatván 
magokat a Kőmál tetőn a kősziklán, a keresztnél, innen a kis 
mezőn is voltak, de mikor onnan leszállingózának, nem olvas- 
hattak többet 14-nél. Ezek Kőmál tetőről lekiáltoztak, lövöl- 
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döztek, ott a szőlők gyepűjénél sokadoztak mindaddig, míg 
innen a ráczokat kiküldik, a ráczok kimenvén által a hídon 
a Szamos mellett lementek, a Kabós házáig lemenvén, ezek 
ismét a Hídelve végin a Szamosig kerülvén, összetalálkozának 
a dézmacsűr ellenében a kenderföldeken, ellenkezének egy ideig 
a kuruczok, azok (a mint feljebb 14 en vagy ha valamivel 
többen) hajtották a ráczokat felfelé, egyszer hát nagy sereg 
lövellik le a dézmacsűr mellett, lovasok a vízen által, de a víz- 
nek nagyvolta miatt igen lassan lehetett az általmenni, az 
alatt a ráczok eszekbe vévén jobban, hátat adának, nyomul- 
ván felfelé a város felé...... űzni őket, a hídon általszaladának, 
az innenső vágóhidnál csoportozván, ott némellyek, mind 
ráczok, németek lövöldözvén, tehát sok gyalog volt, csak közel 
itt a majorok között hát úgy puskáznak öszve, ugyannyira, 
hogy végre mivel dispositiójok nem succedált, csak elmennek 
a kuruczok, és egyet a szalmában búván ott találtak, a kit 
előhozván a kapu eleiben a commendans eleiben examinálván, 
azt mondja hogy ők gyalogok 500-an voltanak, lovasok 600-an 
és Csáki László gróf volt velek. Ezen napon indula derekasban 
a ház és kertek bontása, és azon éjszakán ége meg külső közép- 
útcza, farkasútcza és magyarútczának egy része. Más éjszaka 
Hídelve ége; azután vasárnap nappal külső monostorútczára 
csak 3 vagy 4 kurucz mutogatván meg magát, házakat gyujto- 
gatott és nagy égés lőn. 


22. apr. Eljövén valami kuruczok Fenes felől, a monostori 
templomon feljül kimenvén a ráczok és németek ott ellenkez- 
nek setétig. 


23. apr. Más nap eljövénk felesen kuruczok és Kőmál 
tetejéről sokat mozgottak, lövöldöztek le, sokadoztak a kis- 
mezőn is, hásungárt felett a monostori templomnál, sőt künn 
monostorútczában házakat is gyujtának fel, ez délig lőn. Dél- 
után ismét feljő egy trupp fehér zászlós Szamosfalva felől és 
a dézmacsűr táján és Hídelve végin megállapodván, két paraszt- 
embertől levelet küldöttek, a commendans hídkapu előtt lé- 
vén csak a híd innenső végiről és a paraszt emberek a hídon 
túl, oda külde hozzájok két lovast a commendans, és egy hosszú 
pálczában tartván a paraszt emberek a levelet csíptetve, 
elhozák tőlök a levelet és csakhamar elbocsátották őket, és a 
sergek megindulván Hídelve végiről, hozzájok lőnek a taká- 
csok bástyájából a taraczkkal. 


Die 6. maj. Felütven a kurucz és elsőbben 8 vagy 9 csap- 
ván magokat a csertörőn feljül és ott valami marhákat akarván 
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elhajtani, tehát nb. ma hajnalban a lovas németek titkon 
kimentek és egy falka gyalog németek és ráczok is megbúván, 
lest vetettek 3 helyen a Rehner Szőcs István úr majorjában 
és másban s másokban közel, és a marhákat is csak azért haj- 
tották olly szem eleiben, és ut superius reá jövén egynéhány 
kurucz, ki a csertörőből egy néhány rácz; úgy esik a dolog, 
hogy űzőbe veszik a ráczokat hajtván, hozzák a lesre, a hol 
sok gyalog német volt, azok a sánczon kilövöldözvén, sokakat 
onnan megsebesítettek; onnan megszalad a kurucz, rajta 
a rácz és a lovas német, egész a sz. györgyhegyi pallóig űzik 
és 11-en elejtetvén, a fejöket behozzák, a piaczon a pelengéren 
túl dél felől rendbe rakják a földre, azután hídkapu eleiben a 
sánczfokra hetet raknak bennek, középkapuhoz is 4-et; fogva 
hoztak be pedig 8-at. 


NB. Ma épen 7 esztendeje hogy elégett Kolosvár... 
Ezen kuruczok fejei ott állván a sánczfák hegyeiben igen 


sok discursus volt felette, méltatlannak ítélvén, hogy fejöket 
szedték, hanem ha annyira sebesedett hogy bírtak velek, tehát 
csak elevenen kellett volna azokat, kik életre valók voltak, 
behozni; nem kellett volna fejöket venni (a mint hogy nagy 
rímánkodásokat is tettek némelyek közzűlök, mondván: ne 
öljetek meg vitéz barátim! én még meggyógyulok és nektek 
szolgálhatok is, sőt még ollyan is volt, ki sok pénzt igért, csak 
életét hagyják meg, de semmivel nem gondolván, csak meg- 
ölték és behozták, ut supra) és a sánczfák felébe tett fejek 
felett sok szó lévén, a táborról is izentek a kuruczok, s fenye- 
getőztek, hogy ha le nem teszik. Levették die 14. maji és ládába 
tévén, elvitték és temették a testekhez, ennek egyike volt egy 
hadnagy Becski, a kit is leginkább szántak. 


Die 20. maji szökött ki a városból a német sánczmester. 
Ennekelőtte 4 vagy 5 nappal a commendans belső szolgája, 
mind tolmácsa mind secretariusa lévén, Weiss nevű jó ifju 
legény elszökött a kuruczok közzé. 


Die 21. maji. Felesen és igen bátorságosan kimenvén 
mind németek, mind ráczok, kolosváriak fűért Szamosfalva 
felé, a tizenhárom városon alól, vagy a mint régen hítták az 
ispitályon alúl, rájok ütvén a kuruczok, sokat levágnak bennek, 
sokakat elevenen elfognak, lovakat szekereket elkapnak, néme- 
lyek megsebesíttetvén behozatnak, másnap egynéhány holton 
hozatik be a feje nélkül. 


Die 25. maji. Pompásan el akarván temetni Vitéz András 
testét a commendans, kiküldvén lovas németeket, ráczokat 
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securitatis causa, a ráczok elszöknek a kuruczokhoz, csak 5 
maradt a strázsán. 


Die 27. maji. Kik a kuruczok közzé mentek, azoknak 
feleségeiket ki akarván űzetni a commendans, az a parancsolata, 
hogy ma 4 órakorig a várból mind kitisztuljanak, egy egy 
darab kenyeret s egy egy pár inget vevén magokhoz, egyéb- 
iránt fejeket véteti, a mely iránt város gyült. Ezen dolog ha- 
lasztatott más napra, ad diem 28. maji. 


Die 30. maji. Hirtelen Hazsungárt felől eléütvén a kuru- 
czok épen a vár alá, az árokból is elhajtották a marhát, mivel 
az elment ráczok itt jól kitanulván a dolgot, ők jártanak elől 
és ők is itt voltak. 


Die 12. juni. Zsákmányolni kimenvén innen mind magyarok, 
németek, alá a téglacsűr felé, öszveellenkeztek a kuruczokkal 
s a sz. györgyhegyi pallóig űzvén a kuruczokat, 3 esett el a 
kuruczokból. 


Die 14. juni. Felmenvén mind német, mind magyarok 
zsákmányolni a monostori templom felé, egynéhány kurucz 
hirtelen lecsapa Kőmálról s épen itt a monostorkapun feljül való 
pallónál elkapának egynéhány marhát, azt a tágas útra hajták. 


Azonban más lovas seregek leereszkednek ugyan tágas 
útról és csak egyenesen az itt való zsákmányolók felé tartanak, 
kik a monostori templom s a Szamos közt kószáltak, azok előtt 
elnyomulának elsőbben a német lovasok, de azonban innen 
kétfelől is gyalog német mene ki; egy trupp ugyanazon pallón 
általmenvén Hojja felől való berek széliben orozkodának fel, 
azonban monostorútczán is más trupp, ezekkel együtt a lovas 
német és a városi lovasok visszatérvén szemben a kuruczokkal 
és a monostori templom megett öszveütközvén, öszvelőttek 
és a lovas kurucz megszaladván gyalogját ott hagyja; azon 
rajta mind lovas mind gyalog német, három részre szakadt, 
egy része a berekbe, más része fel az erdő felé, de nem sok, 
harmada a fenesi útra, azokat űzvén levágják az úton. A temp- 
lomba is beszorulván valami gyalog kuruczok, rájok gyujták 
a templomot és 23 kuruczot hoztak fogva, az előtt 7 kuruczot 
künn fogtak, és igy 30. Ezeket fogva hozták be. 


Die 24. Sok segítség jön a németeknek, ma elérkeznek. 
Die 25. jun. A lovas német mintegy 40 lévén, a ráczok 


nevezete alatt most öszvegyüjtnek valami hadat itt, ez ki 
német, efféle, a ki eddig nem lakott seregben, de most nem 
tudván mihez fogni oda adja magát, ezek is lévén mintegy 
12, gyalog német nro 200, ezek éjjel kimenvén a fenesiek marhá- 
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ját elhajtják felesen, egynéhány ló is volt közte s egynéhány 
disznó is, ezeket die 25. jun. jó reggel behozták monostorkapun 
és az nap fel is osztották. Fenest felégették. 


Die 2. juli. Öszveellenkezvén az ittvalók a kuruczokkal, 
a Kabós házán alól 4-szeri dobolás volt, elsőbben meghallván 
a kurucz az itt való városiakat és lovas németeket hajtá egész 
mind a Kabós házáig, azonban lévén lesben gyalog német a 
két víz között, azok a pallón által kezdének szállingózni, de 
futottak, ezt meglátván a kurucz hátat ada, a kiket az itt valók 
annyira űzének, hogy épen Sz. Györgyhegye felibe elesett 
legalább az űzésben num. 8, 7-et elevenen fogván el a kőhíd 
mellett a lovas strázsamester beléjek lövöldöztetett és ott 
megölette őket. Ötöt életben fogva hoztak ide. De a mi nagyobb, 
itt való becsületes ember Péter diák is, a ki igen jó servilis 
ember volt mind itthon, mind ország dolgában, elesett, a mely- 
ben nem kicsiny kára a szegény városnak. Tolnai Györgyöt 
is akkor lőtték meg, 29. jul. meg is holt. 


7. jul. kimenvén fűért a vargák dürüczkelője felé, csak 
belé sem kaphattak a kaszálásba, azonban rajtok a kurucz, 
vagy két szekeret kaphattak mégis el, egy Musterschreibert 
vágtak le, s egy menyecskét elvivén mellőle, még az nap haza 
eresztették. Egy trupp gyalog német a vargák csertörőjében 
volt és körülte nyargalt a sok kurucz, mégsem vette eszében, 
mert a németek kapitánya nem engedte, hogy csak egy is lő- 
jen, és igy szép titkon ott megmaradván, mikor a kurucz el- 
távozott, úgy jöttek onnan ki és haza. 


1704. die 10. juli. Kimenvén némely becsületes embereink 
fűhozni, a többi közt Büdöskúti úr és Gálfi Pál uramék, hagy- 
ván a többit, bizván mind lovokhoz fegyverekhez, igen alá- 
menének a szamosfalvi rét felé és akarván a csűröket meg- 
czirkálni, tehát a tó mellől elérugaszkodnak némely kuruczok, 
és csakhamar egy szekeret rajta levő jó ifjuval elkapják s a 
fenn nevezett embereket is. 


Die 31. juli. feljövén Szamosfalva felől valami kurucz 
sergek, felnyargalván a köves padon, az aratókat hajtogatták 
s ugyan egynéhányat meg is lőttek, öltek, másokat fogva el- 
vittek, a németek pedig ekkor ki nem mentek, úgy mint máskor, 
hogy az aratókkal künn lehettek volna, sőt némelyek arceálák 
kimenésöket; azonban dél tájban nagy roppant sergek jövé- 
nek újolag Szamosfalva felől, s három német zászlót a Köves- 
pad szegletére felütvén, doboltak német módon, mind készülőt, 
mind imádságra, és azonban a német ordinantia szerént vagy 
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három lövést tettek, melylyel jelentették, hogy valóban ott 
vannak ők, és hogy feladták Beszterczét; mivel itt csak ta- 
gadták a német tisztek. De mégis némelyek arra magyarázták a 
tisztek közzül, hogy nem igaz az hogy a német zászlók volnának, 
hanem csak lepedőket vartak öszve és úgy festették, s sast is 
csak festettek rájok, de a közlegények jól eszekbe vették a dolgot. 


8. aug. esett el Gombos, 9-én temették el. 
24. aug. esett el a ráczok vagy a mostani új egynéhány 


hadnak kapitánya, Horváth János, kit pompásan temettek 
el az óvári templom mellé 25. august. 


NB. 10-dik, 11-dik, 13-dik junii embereket rendeltek a 
hídkapuban, a kik írogatták fel, ki és micsoda cselédeket bo- 
csátanak ki a kapun. Ultimarie ugyan én voltam s épen 23. 
aug. szakada meg ez dolog, a mely naptól fogva fejércselédet, 
u. m. leányt, asszonyt teljességgel ki nem bocsátottak, hanem 
csak férfiakat, a mely énnekem csodálatos politikának látszott, 
a holott a fegyverfogható férfiakat kellene inkább benn meg- 
tartani, és a haszontalan kenyérevő cselédet, u. m. asszonyokat 
leányokat kellene inkább kibocsátani, a kik fogyjanak a város- 
tól, de contrariumot cselekednek, mert a férfiakat csak szélti- 
ben bocsátván, azokat künn kit elfogtak, ki magától elszökött, 
úgyannyira, hogy valóban megritkult a férfi a városban. Mostan 
pedig die 25. aug. nem tudom, mitől viseltetvén s micsoda 
...... lévén benne a commendansnak, szabadon bocsátván 
ki mindenféle cselédet, ugyan fehér volt a hídkapu, úgy omlott 
ki a fehér cseléd. 


Die 25. aug. Új hír. Triumphusi hír. Nagy vendégeskedést 
indít a commendans, sok lövöldözéseket követvén taraczkok- 
kal, szakállakkal, mind a maga szállása előtt a piaczon, mind 
a bástyákban. Az a hír, hogy három nemű ellenségen trium- 
pháltak: franczia, bavaruson és magyarokon, annak az örö- 
mét lövék, mások Ludovicus napja lévén ezen nap és a generált 
mivel annak hívják, úgy magyarázzák. De insuper az a hír, 
hogy holnap, u. m. 26. aug. lesz nagyobb solemnitas. A mely 
is úgy lőn; mert a kis piaczon taraczkkal lőttek, midőn a temp- 
lomba misét szolgáltattak, és a piaczon csoport gyalog lőttek, 
sőt künn a sánczban a lovas német csapat is lőtt. 


Die 5. sept. Jó reggel lárma esik, tehát a hazsungárt felett 
és a temetőkert felett öszveellenkezvén az itt való ráczok a 
kuruczokkal, és a kuruczok gyalog lévén, ott a fák közt valóban 
megszalaszták az itt valókat, de azonban superveniálván 
mind lovas német, mind gyalog német, elnyomák a kuruczokat 
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Békás patak felé; de azután ismét szaporodván a kurucz, 
sok ellenkezés lőn mind estve feléig a Kövespadon. 


* 
1716. Templom elvétele. Én ugyan Kolosvárt honn nem 


lévén, mivel a zilahi templom mennyezetét még ennek előtte 
való esztendőben fogadván fel, oda voltam, azalatt ide Kolos- 
várra érkezvén Steinville mostani commendírozó generalis, 
felhívatta [unitárius] eklésiánknak eleit, u. m. plébanusunkat s 
Kolosvári Pál uramat, mint főcuratort, másodcurator Feleki 
Ferencz uramat, és én Szakál Ferencz lévén a szász részről való 
mostani curator, elmenvén Zilahra, hagytam képemben T. Bun- 
gárd János uramat, kik is többekkel együtt felmenvén, a gene- 
ralis hivatal kérte a piaczi nagy templomot, a melyre minthogy 
nem lehetett mindjárt felelni, engedett igen rövid időt gondol- 
kozásokra; azonnal felhívatván kényszeriti, hogy categorice 
csak feleljenek, adják-é, vagy nem? melyre nem akarván 
annál is inkább incitálni haragját, nem felel rotunde, hogy nem 
adják, hanem él jó….. ratiókkal, hogy idvezült császár 
Leopold minket meghagyott benne pacifice és iterato confirmált 
is mind egyebekben, melyeket possideáltunk. De megrivogat- 
ván kitaszigálta nyakrafőre a palotáról, mindjárt executiót 
küld mind unitarius emberre, a kik is kegyetlen vasas németek 
lévén, kegyetlenül bántak embereinkkel, nagy tékozlást, bor- 
prédálást, ….. de még midőn ezen beszéd lött volna fenn ….. 
rámentek és templomajtót, czinterem ajtót ….. bementek 
s még azután kérték a templom [kulcsát, melyet] mindjárt nem 
adott a plebános úr azért volt az ..... benn voltak kulcs nélkül 
is és így ily erőszakosan [elvették a temp]lomot. Ez a pretexusok 
catholica fundatio ….. ló, cedáljuk vissza; holott elég tisztán 
megmondatott, hogy ez a templom, mióta mi unitariusok bírjuk, 
háromszor égett el és koldulásokkal alamizsna által építettük 
fel mindháromszor; de azt mondják: azon templomhoz 
sok kincs volt, azért ha azt azon szerént elé nem adhatjuk, 
pótoljuk magunkat megróván, mert a mi eleink dissipálták 
azon bonumokat, sőt mivel három király építette ezen templomot, 
ahhoz illő elégséges jószágot, donatiót hagytak hozzá, a melyek- 
ről való leveleket producáljuk, de minthogy mi mindezekről 
semmit sem tudunk, a mi falukat birunk a várostól zálogúl 
van kezünkben; arra az tőlök a felelet, úgyde abból a kincs- 
ből, a ki ott a templomban a plébánia háznál találtatott. Melyre 
a mieink feleltek, ha lött volna is, de Básta György a római 
császár ő felsége embere ennekelőtte ide Erdélybe jövén ezen 
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templomot elvötte és három esztendőig a mi eleink belé nem 
járhattak, azután pedig ki akarván menni az országból, ezen 
templomot úgy remittálja, hogy ezen várost (minthogy akkor 
mind unitariusok voltak) minden kincsből kifosztja, mind 
hittel kikeresi és mind mindennémű erőszakkal, a melyet meg 
is bizonyíthatni Istvánfi historicusból, Lib. 33. világosan constál. 
De mindezen ratiók sem teneálván, az executio szegény atyánk- 
fiain keservesen menvén végbe elfelejthetetlen kárunkkal, 
püspökünket köntöséből levetkeztetvén, magok német palástjo- 
kat adták a fejére és .... a vallást úgy csúfolták. 


1718. die 30 mart. 


Kolosvárt ezen napon an ----------------------------------------------  
hogy scholánkat, mely van a piacz[on a templom mel-]lett és 
egyéb jószágunkat is adja -------------------------------------------------  
meknek (itt benn lévén a p[ápista] püspök -----------------------------  
ezen dolgokat. Commissio jött középútczában az ide -----------------  
----------------------Rhener Szőcs István házánál, az kik voltak a 
generalis ő excellentiája Steinville úr adjutansa, Kornis István 
úr ő nagysága ország főcommissariusa, a szebeni polgármester 
Vertier Timár uram, Alvinczi Gábor uram, az ország egyik 
regestratora, Kún Zsigmond úr egyik secretarius. Ezen n. 
személyek előtt kelletvén nekünk megjelenni, közönséges öszve- 
gyűlési alkalmatossággal való tetszésből Kolosvári Pál t. plébá- 
nos úr, mint főcurator Feleki Ferencz úr, és én Szakál Ferencz, 
mint én is méltatlan voltom szerint curator a szász részről. 
A holott e lőn a kérdés, ha a mi jószágunk van, u. m. a faluk, 
melyeket eklésiánk zálogul birunk, oda adjuk-é és cedáljuk-é 
a pápistáknak a scholát, melyet ennekelőtte kevés esztendők- 
kel az idvezült Leopold császár ő felsége és az ország adott volt, 
u. m. a helyett 3 házat, s 5000 forintot; a melylyel építettük 
a scholát és ezen scholát kívánják. 


* 
NB. itt úgy proponáltatik a dolog, hogy nem lehet dis- 


putálni, sem ratio nem servál, hanem jó alkalmaztatásunkat 
ha mutatjuk, mind ő felsége mind a pápista státus jó neven 
vevén, többet használhatunk vele. A mely propositumokat el- 
hallgatván s Kolosvári Pál úr a mi communitásunk vagy eklé- 
siánk képében látván a feltekert elmét, mint világosan mond- 
ják is, hogy mindjárt kész az executio, submissive mondja 
nagy alázatosan (deákul volt mind a beszéd), ha ugyan oda 
kelletik cédálnunk. 
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MIKES KELEMEN 
TÖRÖKORSZÁGI LEVELEIBŐL 


Rodostó 28. Maji, 1720. 


Már mi itt derék házastüzes emberek vagyunk, és ugy 
szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont. De 
tréfa nélkül, édes néném, mi itt igen szép kies helyt vagyunk. 
A város elég nagy és elég szép, a tengerparton lévő kies és 
tágas oldalon fekszik. Az is való, hogy Európának éppen a 
szélyén vagyunk. Lóháton innét Constancinápolyban két nap 
könnyen el lehet menni, tengeren pedig egy nap. A bizonyos, 
hogy suhult a fejdelemnek jobb lakóhelyt nem adhattak volna. 
Akármely felé menjen az ember, mindenütt a szép mező, de 
nem puszta mező, mivel itt mindenütt a földet jól megmivelik, 
a faluk mellett lévő mezők nem puszták, és ennek a városnak 
a földje olyan mivelt, valamint egy jól megmivelt kert — ki- 
vált mostanában gyönyörüséggel nézi az ember itt a szántó- 
földeket és a szőllököt és a sok veteményes kerteket. Itt 
pedig annyi szőllőhegyek vannak, hogy másutt egy vármegyé- 
ben elég volna. Azokot pedig igen jól mivelik, és azokban a 
sok gyümölcsfák ugy tetszenek, mintha mind kertek volná- 
nak. Itt pedig meg nem karózzák a szőllőt, mint nálunk, azért 
is az ágak mind le vannak hajolva, a szőllőgerezdet a levelek 
béfedvén a földet is árnyékban tartják, e pedig szükséges ezen 
a meleg földön, a hol nyárban igen kevés eső jár. Igy a föld 
nedvesen marad, és a szőllő sem szárad el. 


Itt, a való, sok veteményes kertek vannak, az ide való 
szokás szerént mivelik, de nem lehet a miéinkhez hasonlitani. 
Gyapotat pedig sohult annyit nem vetnek, mint itt, és a gya- 
potból való kereskedés itt igen nagy. Torda vármegyében, gon- 
dolom, hogy megteremne, de a mi kokány földünkön elegendő 
melege nem volna. Itt az asszonyoknak egész esztendő által 
csak az a [dolgok], hogy a gyapotat elvessék, megszedjék, el- 
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adják, vagy megfonják. Májusban vetik el és októberben sze- 
dik meg. Való, hogy sok bibelődés vagyon a gyapottal, de 
minthogy itt az asszonyoknak semmi más külső munkájok 
nincsen, azért arra reá érkeznek. 


A város felől azt mondhatom, hogy ezen a földön elmond- 
hatni egy szép városnak, a mely nem olyan szélyes, mint 
hosszu. De akármely szép házak legyenek itt a városokon, 
nem tetszhetnek szépeknek, mivel az utczára nem hadnak 
ablakokot, kivált a törökök azért, hogy a feleségek ki ne lát- 
hassanak. Micsoda szép dolog az irigység! A piacza a város- 
nak igen bőv. A sokféle szárnyas állat, gyümölcs, kerti vete- 
mény itt olcsó, a még ide nem jöttünk, még minden olcsóbb 
volt. De ha egy kis drágaságot okoztunk is, de a való, hogy 
csendeséget is okoztunk, mert a lakosok magok mondják, hogy 
a még ide nem jöttünk, a hol most vagyunk szállva, ott az 
utczákon nappal is félve jártanak az asszonyok és leányok; 
estve felé pedig a kit kivül találhattak, azt elragadták, és gon- 
dolja el kéd, mint bocsátották el? Még gyilkosságok is este- 
nek, ezeket pedig a jancsárok, görögök, és örmények követ- 
ték, de már most legkissebbet sem hallani. Estve kiki sétálhat 
az utczákon, semmitől nem tarthat. A valo, hogy mink is 
sokan vagyunk, de legkissebb dolog ha történnék, a kapunkon 
lévő harmincz jancsár megtanyitaná azokot, a kik valamely 
garázdát akarnának inditani. Nem is lehet már csendesebb 
hely, mint a hol mi lakunk. Estve idegen jancsárt, se görögöt 
nem látunk, noha a szép időkben 11 óráig is kint vagyunk. 
Csak ilyen hamar is már micsoda hasznára vagyunk a város- 
nak, hát még ezután. Csak azt bánom, hogy messze vagyon 
Bercsényi ur tőllünk: ő nem bánja, mert ritkábban megyünk 
hozzája, és annyival kevesebb lesz a költség. De mit tudunk 
tenni, ha messze is, csak oda kell menni — hát hogy töltsük 
az időt? Még az asszonyok sem szeretik aztot, de mit tehet- 
nek velünk együtt rólla ? A való, hogy a nem nekik alkalmat- 
lanabb, hanem nekünk; mert csak el kell hozzájok menni, 
valamint az ur dolgára. 


Már eleget beszéltem a városról és a földjéről ; hanem már 
a mi házunknál lévő szokásról kell szólni és az idő töltéséről. 
A való, hogy egy klastromban nincsen nagyobb rendtartás, 
mint a fejdelem házánál. Ezek pedig azok a rendtartások: 
Reggel hatodfél órakor a dobot megütik, akor a cselédeknek 
fel kell kelni, és készen kell lenni hat órára. Hat órakor dobol- 
nak, és akor a fejdelem felöltözik, azután a kápolnában me- 
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gyen, és misét hallgat. Mise után az ebédlőházban megyen, 
ott kávét iszunk és dohányozunk. A mikor az óra három- 
fertály nyolczra, akor elsőt dobolnak misére, nyolcz órakor 
másodikát, és egy kis idő mulva harmadikot dobolnak. Akor 
a fejdelem misére megyen, mise után a maga házába megyen, 
és kiki oda megyen, a hová tetszik. Tizenegyedfél órakor 
megütik a dobot ebédre, és tizenkét órakor asztalhoz ülünk, 
és törvényt teszünk a tyukokra. Harmadfél órakor a fejdelem 
csak magánosan a kápolnában megyen, és ott vagyon három 
óráig. Mikor az óra három fertály ötre, akor elsőt dobolnak 
estvéli imádságra, öt órakor másodikát, és egy kevés idő mulva 
harmadikát. Akor a fejdelem a kápolnába megyen, és azután 
kiki eloszlik. Vacsorára hetedfél órakor dobolnak. A vacsora 
nem tartván sokáig, nyolcz órakor a fejdelem levetkezik, de 
leggyakortább le nem fekszik még akor, és reggel ha szinte 
hat órakor öltözik is fel, de éjféli két órakor felkél. Azt pedig 
ne gondolja kéd, hogy legkissebb változás is legyen mindezek- 
ben. Ha szinte a fejdelem beteg volna is, akor is mind egy- 
aránt folynak a rendek. Hatodfél órakor felkelni nem kicsiny 
dolog, de el nem mulatom azért, hogy kedvit találjam, és 
mindenkor jelen vagyok, mikor öltözik. A hivatalom is azt 
hozza magával, hogy vigyázzak a cselédekre. 


Ezek tehát a mi klastromunkbéli rendtartásink. A mi 
pedig a mulatságot és az időtöltést illeti, a sokféle, és kiki a 
maga hajlandóságát követi. A fejdelem minden héten lóra ül 
kétszer, és estig oda vadászunk, mert itt igen sok fogoly 
és nyul vagyon ; veres fogoly több vagyon, mint szürke. 
Mikor pedig vadászni nem megyen a fejdelem, akkor csak a 
sok irásban tölti az időt. Mink is jobban töltenők, ha lehetne, 
mert az ember nem mehet örökké sétálni, nem lehet mindenkor 
a mezőn vándorlani : az ide való emberekkel pedig nem lehet 
társalkodni. Itt az idegen senki házához nem mehet. Kivált az 
örmények inkább féltik feleségeket, mintsem a törökök. Még 
nem láthattam a szomszéd asszonyomat. Napjában tizszer is 
a kapuja előtt kell elmennem, és ha a kapuban talál lenni, 
ugy szalad tőllem, mint az ördögtől, és bézárja a kapuját. Nem 
törődöm rajta, mert közönségesen az örmény asszonyok olyan 
fehérek, mint a czigánynék. Ebből elitélheti kéd, hogy itt a 
lakosokkal semmi ismeretség nem ehet. Nem is vesztünk 
semmit, mert itt ki szőcs, ki szabó, valami főrenden lévő 
emberek itt nincsenek, a kikhez mehetnénk. Török urak van- 
nak, de unadalmas dolog törököt látogatni : egyik a, hogy tö- 
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rökül nem tudok, másik a, hogy ha az ember hozzájok me- 
gyen, elsőben : no ülj le, azután egy pipa dohányt ád, egy 
findsa kávét, hatot, vagy hetet szól az emberhez, azután tiz 
óráig is elhallgatna, ha az ember azt elvárná. Ők a beszélgetés- 
hez, nyájasághoz éppen nem tudnak. Minden mulatságunk 
tehát abban áll, hogy Bercsényi urhoz megyünk vagy ebédre, 
vagy vacsorára — ott mégis nevetünk a kis Zsuzsival ; mert 
az asszonynyal reá kell az embernek tartani magát, valamint 
a kompodi nemesasszonynak. A már csak a régi dolgokot sze- 
reti beszéllni, hogy leánykorában micsoda mulatsági voltanak. 
Azt jól tudja kéd, hogy nekem ahoz semmi [kedvem] nincsen. 
Én nekem a micsodás természetem vagyon, elhallgathatom az 
embert három óráig is, hogy egyet ne szóljak, de azután kérdje 
meg kéd tőllem, mit beszélltek nekem ? Egy szót sem tudnék 
megmondani belőlle. Igy vagyok azzal az uri asszonynyal. 
Két óráig sem szóllok egyet. Ha nevet, én is nevetek, de sok- 
szor nem tudom mit — azt gondolja, hogy én azokot mind 
nagy figyelmetességgel hallgatom. Ugyanis, ha én régi dolgok- 
kal akarom az időt tölteni, a Nagy Sándor históriáját olva- 
som, az elég régi. 


Mind ezekből megláthatja kéd, hogy micsoda városban 
telepittettenek le bennünket; annak micsodás lakosai vannak, 
micsoda környéke; itt micsodás szokást tartunk. De azt még 
nem mondottam kédnek, hogy én micsodás szokást tartok. Az én 
szokásom a, hogy tiz órakor lefekszem, és a szemeimet bézárom, 
és rendszerént azokot fel nem nyitom másnap hatodfél óráig. Ezt 
a dicséretes szokást mind télben, mind nyárban megtartom. 
Azért ez a levél olyan hosszu, hogy már tiz az óra, alugyunk 
hát, édes néném. De az egészségre kell vigyázni, ha azt akarja 
kéd, hogy gyakran irjak. Másszor többet, vagy kevesebbet. 
Ihon azt majd elfelejtettem megirni, hogy az a veszett kösz- 
vény az urunkra jött alkalmatlankodni. 


Rodostó, 25. Martii, 1735. 


Édes néném, ha nyughatatlan elmével irtam az előbbeni 
levelemet, ezt szomorusággal irom: mert az urunkot épen nem 
jó állapotban látom. Ki is nyilatkoztatta már magát a beteg- 
sége. Tegnapelőtt a szokás szerént nyolcz órakor estve le akar- 
ván vetkeződni, a hideg borzogatta. Én jelen levén, kérdé 
tőllem, ha én nem fázom-é ? Felelém, hogy az idő elég meleg, 
és nem fázom. Erre feleié, hogy igen fázik. Ezen mingyárt 
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megijedék, de meg azután gondolám, hogy tavasz felé valami 
változás esik az egészségben. Az urunk levetkezik és lefekszik, 
én is a szállásomra megyek. Egy kevés idő mulva hozzám 
jőnek és mondják, hogy hánt volna. Én arra mondám, hogy 
talám valamit olyat ett, a mit a gyomor nem szenvedhetett. 
Másnap hat órakor, a mikor fel szokott öltözni, a házában 
megyek: de micsoda ijedtségben nem esém, mihent meg- 
látám az ábrázatját. A ki is természet szerént mindenkor piros 
lévén, ugy elsárgult, valamintha sáfránynyal megkenték volna. 
Már két naptól fogvást nagy gyengeséget érez — szüntelen 
való hideglelés van rajta — és mintha az egész vére sárré vál- 
tozott volna, ugy elsárgult az egész teste. Ma innep lévén, fel- 
öltözött, és a nagy misét meghallgatta. De nem kell csudálni, 
ha igen keveset ehetett. Legkisebb fájdalmat nem érez, de 
nagy bágyadtságot. Édes néném, kérjük az Istent, hogy tartsa 
meg ezt a nagy embert, a kit az ellenségi is nagynak tartanak. 


Rodostó, 8. Aprilis, 1735. 


A mitől tartottunk, abban már benne vagyunk. Az Isten 
árvaságra téve bennünket, és kivévé ma közüllünk a mi édes 
urunkot és atyánkot, három óra után reggel. Ma nagypéntek 
levén, mind a mennyei, mind a földi atyáinknak halálokot 
kell siratnunk. Az Isten mára halasztotta halálát urunknak 
azért, hogy megszentelje halálának áldozatját annak érdemé- 
vel, a ki ma megholt érettünk. A micsoda életet élt és a mi- 
csoda halála volt, hiszem, hogy megmondották néki : «Ma 
velem lész a paradicsomban!» 


Hullassuk bövséggel könnyeinket, mert a keserüségnek 
ködje valóságoson reánk szállott. De ne azt a jó atyánkot 
sirassuk, mert őtet az Isten annyi szenvedési után a mennyei 
lakadalomban vitte, a hol a gyönyörüségnek és az örömnek 
pohárából itatja, hanem mi magunkot sirassuk, kik nagy árva- 
ságra jutottunk. Ki sem lehet mondani, micsoda nagy sirás és 
keserüség vagyon itt miközöttünk, még csak a legalábbvalón 
is. Itéld el, ha lehet, micsoda állapotban irom ezt a levelet. 
De mivel tudom, hogy örömest kivánnád tudni, mint esett 
szegénynek halála, mind téntával, mind könyhullatásimmal 
leirom, ha szinte az által megszaporitom is keserüségemet. 


Ugy tetszik, hogy az utolsó levelemet az elmult holnap- 
nak 25-dik napján irtam vala. Azután szegény mind nagy 
bágyadtságokot érzett. Igen keveset, de másként mindent a 
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szokás szerént vitt végben. Abban a gyengeségiben is az esz- 
tergában dolgozott első aprilisig. Az nap pedig a hideg erősen 
jött reá, és annál inkább meggyengitette. Másnap jobbacskán 
volt. Virágvasárnap a gyengeség miatt nem mehetett a temp- 
lomban, hanem a közel való házból hallgatta a misét. A mise 
után a mely pap oda vitte neki a szentelt ágat, térden állva 
vette el kezéből, mondván, hogy talám több ágat nem fog 
venni. Hetfün jobbacskán volt, kedden hasonlóképen, még a 
dohánt is megkivánta és dohányozott. De azt csudálta minde- 
nikünk benne, hogy ő semmit halála órájáig a háznál való 
rendben el nem mulatott, se meg nem engedte, hogy ő érette 
valamit elmulassanak. Mindennap szokott órában felöltözött, 
ebédelt és lefekütt. Noha alig volt el, de mégis ugy megtartotta 
a rendet, mint egészséges korában. Szeredán délután nagyobb 
gyengeségben esett, és csak mindenkor alutt. Egynehányszor 
kérdeztem, hogy mint vagyon? csak azt felelte : «Én jól 
vagyok, semmi fájdalmat nem érzek.» Csütörtökön, igen közel 
levén utolsó végihez, elnehezedék és az urat magához vette 
nagy buzgósággal. Estve a lefekvésnek ideje lévén, kétfelől 
a karját tartották : de maga ment a hálóházában. A szavát 
igen nehéz volt már megérteni. Tizenkét óra felé éjtszaka 
mindnyájan mellette voltunk. A pap kérdette tőle, ha akarja-é 
felvenni az utolsó kenetet ? Intette szegény, hogy akarja. 
Annak vége lévén, a pap szép intéseket és vigasztalásokot 
mondván neki, nem felelhetett reája, noha vettük észre, hogy 
eszin van — azt is láttuk, hogy az intéskor a szemeiből köny- 
hullatások folytanak. Végtire szegény ma három óra után reg- 
gel, az Istennek adván lelkét, elaluvék — mivel ugy holt meg, 
mint egy gyermek. Szüntelen reá néztünk, de mégis csak azon 
vettük észre általmenetelit, a midőn a szemei felnyiltak. Ő sze- 
gény árvaságra hagya bennünket ezen az idegen földön. Itt 
irtóztató sivás-rívás vagyon közöttünk. Az Isten vigasztaljon 
meg minket. 


Rodostó, 16. Aprilis, 1735. 


Itt, édes néném, könyhullatással eszszük kenyerünket, és 
olyanok vagyunk, mint a nyáj pásztor nélkül. Másnap szegény- 
nek a testámentumát felnyitottuk és elolvastattuk. Mindenik 
cselédinek hagyott. Én nekem ötezer német forintot, Sibrik 
uramnak is annyit. De mindenikünknek azt a pénzt Franczia- 
országban kellene felvennünk — mikor veszszük fel, Isten 
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tudja. A vezérnek szólló levelit is elküldöttük, a melyben kéri 
szegény, hogy bennünket el ne hadjon. A testet másnap fel- 
bontattuk és az aprólékját egy ládában tévén a görög templom- 
ban eltemették. A testet pedig a borbélyok füvekkel bécsinál- 
ták, mert még nem tudjuk, mikor vihetjük Constancinápoly- 
ban. A borbélyok szerént nem kell csudálni halálát, mert a 
gyomra és vére tele volt sárral. Az egész testit elboritotta volt 
a sár. Az agya veleje egészséges volt, de annyi volt, mint két 
embernek szokott lenni — esze is volt annyi, mint 12-nek. 
A szivét Francziaországba hadta, hogy küldjük. A testet hus- 
vét után egy nagy palotán kinyujtóztattuk, a hol isteni szolgá- 
lat volt harmadnapig. Mindenféle embernek szabad volt a tes- 
tet meglátni. Harmincz török is volt egyszersmind, a ki látta 
és a kik jól üsmerték szegényt, de még is nem hiszik, hogy 
megholt, hanem azt hirdetik, hogy titkon elment, és mi mást 
öltöztettünk fel valakit helyében. Bár igazat mondanának! 
Tegnap az Isten szolgálat után a testet koporsóban zártuk és 
egy kis házban tettük, a hol leszen mindaddig, még szabadság 
nem lesz, hogy Constancinápolyban vihessük. 
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APOR PÉTER 
ERDÉLY VÁLTOZÁSAIRÓL 


Kedves maradváink! ezen régi erdélyi módot és szokást 
sokat gondolkodtam, ha deákúl írjam-e le vagy magyarúl? 
végtére, hogy tisztábban és értelmesebben az dolgokat ki- 
tehessem és a maradváink is jobban megérthessék, eltökélém 
magamban, hogy magyarúl írjam. 


Oka penig ezen irásomnak az, hogy mivel ab anno 1687, 
az mely esztendőben az német legelsőbben bejőve, azoltától 
fogva látom minden esztendőben új új mód avagy, amint az 
német mondja, Náj módi vagyon, úgy hogy mentől inkább 
szegényedünk, annál nagyobb titulusra és czifrább paszamántos 
köntösökre vágyunk, és már az atyáink szokott eledelit meg 
sem ehetjük, ha csak német szakácsunk nincsen és különbnél 
különbféle drága étkeket nem főz; hogy azért azon időbeli 
ősi szokás, az melyben azmint másutt is írám, más munká- 
ban, midőn erat pingvissimus vitulus et rarissimus titulus, 
maradváinknál épen feledékenységben ne menjen, az mi kevés 
eszembe jut, leírom. 


Az titulusokról. 


És hogy az titulusról kezdjem el, értettem az régi emberek- 
től, ugyanaz kik közelebb érték az Székely Mojzes veszedelmit 
Brassónál, hogy midőn Báthory Zsigmond fejedelem resignálta 
volna Rudolphus császárnak Erdélyt, akkor is a titulus úgy 
megszaporodott volt, hogy midőn Székely Mojzes hadaival 
együtt elveszett volna az Barczán, csak egy szántóföldön 
tizennégy gróf és nagyságos úr teste feküdt; succedálván 
penig Bocskay István és Rákoczi Zsigmond s az több fejedel- 
mek, az tartotta magát boldognak, az ki az nagyságos nevet 
letehette, azmint hogy most is sok méltóságos familiáknak 
régi diplomája az ládában vagyon. Gyermekkoromban penig 
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úgy megfogyott vala az nagyságos név Erdélyben, hogy gróf 
több nem vala Keresztszegi Csáky Lászlónál, nagyságos urak 
penig voltanak ezek: Haller Pál és János testvér atyafiak 
Haller György, Bánfi György (ennek az apjának, Bánfi Dienes- 
nek, Leopoldus császár adta volt a báróságot), Gyulaffi László, 
Kornis Gáspár, Kemény János, László és Simon testvér atya- 
fiak, Veselényi Pál, Serédi Benedek és Orlai Miklós, de ez ma- 
gyarországi úr volt. 


Legelsőbben azért Leopoldus császár érdemre adá az 
római sz. birodalombéli grófi titulust Széki Teleki Mihálynak, 
az ország generalisának, több sok kegyelmességivel egyetem- 
ben, azért hogy az kereszténység győzedelmes lévén az pogánysá- 
gon, Erdélyt vár nélkül az magyar korona alá vísszaszerzé. 
Azután gróffá lőn Pekri Lőrincz, azután Rátothi Gyulaffi 
László; bárókká lőnek Al-Torjai Apor István és Zabolai Mikes 
Mihály; Apor István penig soha nem sollicitálta, hanem sok 
érdemeiért mind az egyházi mind az vitézi személyek recom- 
mendálták Leopoldus császárnak. Magam felől is igaz lélekkel 
írom, sohasem kértem, hanem az Jézus társaságból amaz nagy 
ember, az ki az Apor háznak nagy oltalma vala, Hevenyesi 
Gábor szerzette. Azután két esztendővel grófokká lőnek Loson- 
czi Bánfi György az gubernátor, és az Bethlen ház; ugyan 
akkor Bethlen Miklós az erdélyi fő cancellarius szerzette meg 
híre nélkül Al-Torjai Apor Istvánnak az grófságot; ismét 
grófokká lőnek Körös-Pataki Kálnoki Sámuel és Zabolai Mikes 
Mihály, Petki Dávid; Száva Mihály ugyanaz tájban lőn bá- 
róvá; nem sokkal az Rákoczi Ferencz motusa előtt resus- 
citálták az Jósika familia régi baronatusságát. És ezek voltak 
az grófok és bárók az Rákoczi Ferencz fejedelem motusáig; 
azon motus után mennyi báró, mennyi gróf lett, hosszu volna 
leírni, mert teli vélek az ország; azt az egyet írom csak, hogy 
az mennyin vagyunk grófok és bárók, hogy ha úgy viselnők 
az grófságot és báróságot, mint az régi magyarok viselték, 
egész Erdély elég nem volna, hogy titulusunknak megfelelhet- 
nénk. Gróf vala hajdan Zápolyai János, de negyven kővára vala 
az magyar korona alatt; gróf vala Homonnai Bálint, de fel 
mér vala tenni hadakozásból az erdélyi fejedelemmel; grófok 
valának az Báthoriak, de egész táborokat állítanak vala fel; 
gróf vala Rhédei Ferencz, az ki az máramarosi dominiumot 
bírta, mert egy szolgájának száz ház jobbágyot ajándékozott 
— de most olyan grófok is vagynak némelyek Erdélyben, 
hogy ha száz ház jobbágyot elajándékozna, alig maradna öt- 
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ven magának — azonkivül hintókra s aranyos kardokra fizet 
vala az udvari népének; ma sok báró vagyon Erdélyben, az 
kik magoknak is egy-két hintót alig tudnak tartani; nem hogy 
hintóra s aranyos kardra fizetnének, hanem két három rongyos 
szolgával alig koszognak. Régenten az grófok és bárók az igen 
régi familiákból voltanak; szégyenlem az nevit leírni, az kinek 
az apja vagy nagyapja az eke szarvát fogta és robotára az földes- 
urának bejárt, mert olyan bárónk is vagyon. 


A vendégségről és ebédről és vacsoráról. 


Az titulusról lépjünk által az vendégségekre és ebédekre 
s vacsorákra. Legelsőben is reggeli kávé, herbathé, csukolátá- 
nak híre sem vala; ha valakinek azt mondottad volna: kell-e 
kávé, talám azt értette volna, hogy állj el mellőle; ha: kell-e 
thé, talám azt tudta volna, hogy tezed; ha csukolatával 
kináltál volna valakit, talám azt tudta volna, ha tudta volna 
hol volna Kacsulatafalva Fogarasföldin, hogy az kucsulási 
patakból kinálod; ha valakit kináltál volna rosólissal, talám 
azt gondolta volna hogy napfeljötte előtt harmatot szedtél 
s avval kinálod, avagy rozsból is sűlt kenyérrel kinálod. Híre 
sem vala ezeknek az régi időkben, hanem Brassóban főzték 
az fahéj-vizet, azon kivűl az reggeli italt hivták aquavitának, 
vagy tiszta égettbort ittanak, honnan is az úrasszonyok apró 
pinczetokokban, ugy az nemes- és főasszonyok is úgy kinál- 
ták, s kivált az idegen embert. Vagy penig égettbort töltvén 
tálban, azt megmézelték, egy vagy két fügét vagy egynehány 
szem malosaszőlőt tettek köziben, meggyujtották az égett- 
bort s úgy keverték az tálban kalánnal, azután megoltván 
az tüzet, azt itták, az fügét utána ették. A férfiak reggeli ital 
gyanánt jó finom édes csipős ürmös-bort is ittanak, s egésséges- 
nek tartották, mert nem vala olyan paszamántos gyomrok, 
mint az mostaniaknak. 


Régi magyar étkek ezek valának: tormával disznóláb, 
káposzta tehénhússal, lúdhússal:, szalonnával, vagy télben új 
disznóhússal, tehénhús polyékával, kukrejttel, árpa kásával, 
de abban soha az előtt czitrom levet nem töltöttek; tehén hús 
riskásával, murokkal vagy petrezselyemmel, röstölt lével, nyár- 
ban új hűvelykes borsóval; lúd töröttlével, tyúk sűlve fog 
hagymával, eczettel, szalonnával; borsó, vagy héjalva, s arra 
felül szalonnát perzseltenek s s úgy töltötték az tálban, vagy 
hajatlan hígan, abban darab szalonnát vagy disznóhúst tette- 
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nek; berbécs hús spékkel vagy tárkonynyal vagy eczettel, 
veres hagymával (ennél kedvesebb étke nem volt az öreg Teleki 
Mihálynak, sem Apor Istvánnak); tehén- vagy disznóhús 
kaszáslével, ennél s az káposztánál magyar gyomorhoz illen- 
dőbb étket nem tartának az régi időben, nyúl-húst fekete lével, 
csukát tormával vagy szürke lével etc. Vajat nem tettek semmi 
étekben, hanem az kása közepiben mikor feladták asztalhoz, 
mikor kalácsot, lepént, bélest sütöttek, abba tettek vajat, 
vagy penig pánkot, noha inkább ettek akkor az új olvasztott 
hájban forralt pánkot, mint az vajbansűltet. A kapornya volt 
minden éteknek jó ízt adó szerszáma. 


A kerék asztalnak híre sem vala, hanem négyszegletű 
asztal vala az embereknek az eleinél; ollyan volt, hogy mind 
alól, mind felyül kihuzhatták az mint az vendég jött; ha 
annyi vendég volt, hogy annál el nem tért, toldást tettek az 
asztalhoz. Az asztal az fal mellett állott, belől az fal mellett 
béllett padok voltanak, kül penig karosszékek. Nem franczia 
módon mint most, hanem tíz órakor ettenek ebédet, hat óra- 
kor vacsorát. Mikor közelített az tíz óra, az pohárnok az asztalt 
megterítette, az főhelyre egy vagy két tángyért tett, az asztal- 
keszkenyővel betakarván az egész czipót, oda egy vagy két ezüst 
kalánt tevén, azután asztalkeszkenyővel annyi czipót tett oda 
tángyérra, az mennyit gondolt hogy elég lészen az asztalhoz ülők- 
nek, és azt az pohárszéken tartotta mind addig, az mig asztalhoz 
leűltek, azután kinek kinek beadta az tángyért és czipót kesz- 
kenyővel. De kést senkinek nem adtanak, hanem az igen nagy- 
jánál az embereknek az inassánál volt az maga kése, úgy adta 
be az urának; de ezenkivül is, akármely nagy ember volt, 
az öviben hátúl az hüvelyiben volt a kése, mikor asztalhoz ült, 
elévette az hüvelyit, kivette az kést, és ett vele, azután hogy 
ett vele, megint az hüvelyibe betette, az háta megé az öviben 
szurta. Mindazáltal ebéd előtt vagy vacsora előtt az inas elkérte 
az kést, megtisztitotta, az úrnak úgy adta oda s úgy tette az 
hüvelyiben. 


Az ón tángyér igen ritka volt, mind inkább fa tángyérról 
ettenek. Emlékezem reá, hogy mikor az ón tángyér ugyancsak 
jó formában bejöve, amaz nagy szent ember és nagy úr Haller 
János kicsin fa tángyérokat csináltatott, s az ón tángyérnak 
az közepiben tette, s úgy fa tángyérról ett. Mikor az tiz óra 
eljött, az étket béfedve az asztalra elhozták, és béfedve lerak- 
ták; ón tálból ettenek még az nagy uraknál is, mert az egy 
fejedelmen kivűl senkinek ezüst tálból szabad nem volt enni. 
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Rendszerint mikor elhozták az étket, azután az palotára 
elébb az férfiak kimentenek, azután az asszonyok; az leányok 
az asszonyok előtt jöttenek, azok közűl penig az ki legkisebb 
volt az jött legelől; azok előtt egy öreg rend szolga, mint egy 
hopmester lassan jött előttök. Mikor osztán rendet állottanak, 
az pohárnok eléállott az mosdó vizzel és kendővel; az nagyjá- 
nál az embereknek ezüst mosdókorsó volt s ezüst medencze, 
az alávalóknál vagy réz, vagy ón, de medencze nem volt; és 
legelsőbben is az leányokat és asszonyokat megmosdatták, 
azután az pohárnok az korsóval és kendővel az palota közepin 
megállott, avval együtt az is, az ki az medenczét tartotta, 
az gazda rendre kinálni kezdette az vendégeket ilyen szóval: 
mosdjék, uram, kegyelmetek. Akkor nem vala ez a mostani 
fertelmes praecedentia-kivánás, azért is az kit megkénált az 
gazda hogy mosdjék, az meg másokat kezdett kénálni, hogy 
mosdjék, uram kegyelmetek; sokszor addig kénálkodtak, hogy: 
bizony nem mosdom, uram kegyelmed előtt, s addig volt az 
kénálkodás sokszor és az feljül ülés felett az kénálkodás, hogy 
az étek is elhűlt. Mikor már megmosdottak volna, az pap elé 
állott és az asztalt megáldotta; azt elvégezvén, az asztalnok 
a csatlóssal eléállott, annak kendő lévén az nyakában, és az 
étket felfedte, az fedőtálakot az csatlós elvévén, azután leűlte- 
nek. Az asszonyok itt elébb mentenek, s az leányok hátrább 
maradtanak, az legkisebb legalól; belől az fal mellett ültenek 
az asszonyok és az leányok, hanem egy az asszonyok közűl 
az asztal végin fenn űlt, azt fő helynek hítták; kül az férfiak 
űltenek, egy férfi fenn az asszony mellett, az ki, az mint írám, 
az fő helyen ült; az gazda rendszerint az asztalnak az végin 
űlt. Leülvén, a gazda rendszerént kénálni kezdette az vendége- 
ket: egyék, uram, kegyelmetek etc. akkor az nagyjának az 
inas beadta az kést, az többi az háta megűl az öviből elévette 
az hűvelyit, kivonta az késit. Ott semmi gazdálkodás nem volt, 
hanem az kinek micsodás étek volt előtte vagy legközelebb 
hozzá, az melyiket szerette, abból enni kezdett ki-ki; nem 
vala akkor szokás, hogy az vendég innya kérjen, ha valaki 
akkor mondotta volna hogy: glasz wein, soha bizony nem 
tudta volna az kitől kéri, gaz vajat kér-e vagy mit? eleget 
adatott az gazda. Elsőben is, mikor annak volt az ideje, veres 
mázatlan fazékban beadták az ürmös bort, azután, megint 
hasonló fazékban másféle bort, rendre egymás után ittanak; 
nem vala ekkor hire az karafinának, mert ha eléhoztad volna 
hogy: karafin, más megharagudott volna, mert azt gondolta 
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volna hogy kurafiázod; nem vala hire a credencziának is, 
mert ha elé hoztad volna hogy credenczia, más talám azt gon- 
dolta volna, hogy hiteleslevélt kérsz credentia nélkül. Két 
kézzel beadják vala az asztalhoz az nagy veres fazék bort, 
két kézzel veszik vala asztalhoz bé, két kézzel fogván, úgy 
hajtják vala fel, úgy isznak vala, mégis jó izűn esik vala. Az 
asszonyoknak rendszerint ezüst pohárban adtanak bort bé, 
az kik mosdani alig mártották meg az ajkokat benne, s rendre 
úgy adták elébb. Rendszerént mikor az második fogást el- 
hozták, mikor vigon akartanak lenni, akkor kezdettenek innya; 
békért az gazda hol két, hol három ejteles fazakat, hol seges- 
vári ejteles viaszas szép új kupát, azokot másod-, harmad- 
vagy negyedmagával elköszönte, s úgy ittak mindaddig, míg 
az gyümölcsöt beadták, akkor egyest kezdettenek innya. De 
nem vala akkor hire az tekel glaz, mert ha akkor azt mondot- 
tad volna, talám azt értette volna más, hogy kötél gaz kell; 
hanem vagy almási veres csuporból, vagy járai hólyagos csupor- 
ból, vagy segesvári fel ejteles, vagy kisebb szép új viaszas 
kupából; nem vala akkor olyan czifra gyomor mint most, 
hogy némelyeknek az apja talám azt sem tudta mi az bor, 
még is most nem ihatik új bort. Mihelyen az új bor annyira 
forrott, hogy egy kis csípőssége volt, mindjárt új bort ittanak, 
dicsekedvén, mely finom s édes csipős; az ó bort kocsis, lovász 
itta, még az asztali szolga is neheztelte, ha ó bort adtanak 
innya. Mikor az gyümölcsöt beadták, kivált dinnye éréskor, 
olyan hosszú szájú üvegekben, melyeket kortyogós üvegeknek 
híttak, és Porumbákon, Fogarasföldin csináltak, a meggyes 
bor rendre teli töltve úgy állott az jeges cseberben, mindenik- 
nek asztalhoz egyet-egyet beadtanak, aztán még többet, azt 
olyan jó ízűn kortyogdogólag itták. Ugyanakkor, mikor az 
gyümölcsöt béadták, az vendég szolgái az ebédlő házban vagy 
palotában bémentenek, ott rendet állottanak, azoknak nagy 
veres fazékban vagy nagy ezüst pohárban bort adtanak, azok 
egymásra rendre köszönték s úgy ittanak urok háta megett. 
Az asszonyok is a kést magok hordozták; rendszerént egy 
hüvelyben, két kis kések volt s egy villájok, az sinórra övekhez 
kötötték, hosszan sinórral az előruhájok mellett lebocsátották, 
hogy az hüvelyek vége csaknem az bokájokat érte. Ittak ugyan, 
de igen ritkán bokályokból is, kivált sert. Igaz dolog, volt 
kristály is, de csak ama velenczei kristály; az középin, az hol 
fogták, majd olyan forma volt mint az két fejű sas, vagy sas- 
nak két szárnya; de nem ittak belőle, ha ittak is igen ritkán. 
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Az kristály penig igy jöve be Erdélyben elsőbben, mivel 
avval is az régi időben az pénz nem fogyott haszontalanul, 
mert volt ugyan az fejedelem házában talám tizenkét kris- 
tály, azt mondották, hogy Lengyelországból hozták, de csak 
raritásnak tartották, hanem in anno 1686 hoztanak legelsőb- 
ben Németországból kristályokat Erdélybe. Gróf Apor István 
lévén tricesimarum arendator, megparancsolta volt mindenüvé 
az rationistáknak, ha valami vámon valami új portékát hoznak 
a görögök, egyenesen küldjék hozzája. Circiter harminczig 
való kristályt hozván egy kereskedő ember, az kolozsvári 
rationista avagy harminczados, Apor Istvánnak küldi; az 
árát megfizeti, az kristályokat titkon eltéteti. Azonban Teleki 
Mihályt, Naláczy Istvánt s más úri embereket Fogarasban az 
maga szállására ebédre hívat; megparancsolta, hogy csak egy 
kristálypohárt, azt is az legalábbvalót, tegyenek az pohár- 
székre. Leülvén asztalhoz, azt az kristályt, borral megtöltetvén, 
bekéri, s azt mondja: Én ezt arra köszönném, az ki elfogadná, 
inná meg az borát, az kristályt tenné el magának. Arra mond 
Teleki Mihály: Héjába mesterkedel, koma, mert én bort, 
jól tudod, nem szoktam innya (bort nem ivutt Teleki Mihály, 
hanem csak vizet, azt tisztán megfőzték, azután meghűtötték 
jeges cseberben, úgy töltötték kicsiny fa kártyában, azt adták 
be innya; noha az bort szerette volna, nagy barátság volt, 
mikor vagy egyszer bort ivutt s megrészegűlt; részeg korában 
jobb, csendesebb ember nem volt nálánál). Apor István azt 
feleli: Én uram, kegyelmedet nem kénálom, hanem azt, az 
ki tőlem elveszi. Mondja Naláczi István: hoczcza, édes komám! 
megissza az bort, az poharat kiadja az maga inasának. Azután 
más kristályt hoznak ki az belső házból a pohárszékre, szebbet 
az elsőnél, azt is, borral megtöltetvén, békéri Apor István, 
mondván: az ki ezt az pohárt elveszi tőlem, igya meg az 
borát, tegye el az poharát. Akkor is újolag mond Teleki Mihály: 
héába mesterkedel, koma, mert nem iszom bort. Naláczi Ist- 
ván az pohárt elveszi, az bort megissza, kiadja az pohárt az 
inasának. Harmadik kristályt is még kihoznak, amazoknál 
szebbet, azt is békéri Apor István, szintén úgy elköszöni, mondja 
Naláczi István: hoczcza, koma, azt is elveszem én. Teleki 
Mihály mondja: ezt, Isten engemet úgy segéljen, nem veszed, 
elég már az két kristály; add ide koma, Apor István, megiszom. 
S meg is ivá a bort, az kristályt az inasinak kiadá. Azután 
rendre kihozták az kristályokat, mindenkor Teleki Mihály 
fogadta el az köszöneteket, megiván az bort, rendre kiadta 







8 
 


mind az poharokot, s bevitték az várban az Teleki Mihály 
szállására. Rettenetes ital volt az nap az Apor István szállá- 
sán, úgy hogy senki lábán haza nem mehetett, hanem hintó- 
ban vitték el az vendégeket. 


Erdélyi magyar, székely, szász, három natio, az ki még 
tartod az eleidről rád maradott ezüst pohárt, kupát s kannát, 
mikor ezeket megnézed, mit gondolsz, miért csináltatták volt 
ezeket az tü eleitek? bizony nem más okból, hanem ha leejtet- 
ték, annak az cserepe is jó volt, ha hirtelen megszűkültek 
pénzből, zálogba vetették, s mindjárt adtak pénzt zálogjára, 
még időre mikor az pénzt megszerezhették, kiváltották, és igy 
az kinek ezüst portékája volt, volt annak pénze. Lássuk, ejtsd 
el az üveget, valyon jó-e az cserepe? igyekezzél zálogban vetni, 
ha valyon ad-e valaki pénzt zálogjára? Szegény Erdély, csak 
ezen bolondságra ma hány ezer forintod megyen ki? 


Ha valaki leves étket kalánnal akart enni, az mint feljebb 
irám hogy az fő helyre egy vagy két kalánt tettek, onnan le- 
kérte s evett vele, s meg visszaadta. Nem értem ugyan, de az 
régi emberektől hallottam, hogy azelőtt még villájok sem volt 
az magyaroknak külön, hanem egy vagy két villa volt az asztal- 
nál, azt elébb s meg elébb adták, úgy vettek húst az tángyérra; 
az penig az embereknek az eleinél ezüstből volt, mint az kalán, 
az nyelire valami szép magyar sententiákot irtanak le; nékem 
is vagyon két vagy három ezüst villám olyan. Sőt azt írja 
Galeottus, ki minden nap az Mátyás király asztalánál evett, 
hogy Mátyás király ideiben az egy késnél egyéb asztalnál nem 
volt, s csudálkozik rajta, hogy mivel az magyarok mindinkább 
leves étkeket ettenek, s kivált sáfrányost, s mégis a Mátyás 
király köntösin mocsok soha legkisebb sem volt. Nem vala 
akkor híre a supponnak, sőt ha suppont kértél volna, talám 
azt gondolta volna, hogy zsúpon akarsz fekünni; minden leves 
az polyeka vala és káposztalé, leves disznó oldalosas. A mint 
most levest esznek elsőben, akkor főtt sós káposzta vala az 
első étek az kiből ettenek. 


Mikor megittasodtanak az emberek soknak énekes ina- 
sai voltanak, akkor énekelni kezdettek, valami szép régi 
magyar dolgokról énekeltették, néha szerelem énekét is mondot- 
tanak kivált az nagy embereknek régi időben mikor mulatta- 
nak, igen kedves muzsikájok volt az török síp, egyszersmind 
az dob, akkor szép magyar nóták voltanak s azokat fútták, s 
annál ittak az nagyja az embereknek. A mely nótákat penig 
az síppal fúttanak, ugyan indította az embereket mind az 
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italra, mind a vigasságra; most talám azokot az szép magyar 
nótákot senki Erdélyben el sem tudná fúni. Trombitáltak is 
némelykor, de azt úgy fútták, mintha egy falka farkas ordított 
volna. Baxamétának híre sem vala, mert kivált az ki tudja, 
hol Baxafalva, ha mondották volna az Baxameta nótát, talám 
azt tudta volna, hogy Baxafalvára kell menni. 


Asztalról felkelvén, vagy még asztalnál ülvén is, készen 
volt az hegedű és duda, ottan ottan az frulya és czimbalom 
is; azután tánczolni kezdettek, nem ugrándoztak kecskemódon, 
mint most, hanem szép halkal járták, gyakorta kiáltván: 
három az táncz. Azután volt az lengyel változó, holott hol 
az férfi hagyta el az leányt, hollott hol az leány az legényt, 
hármat fordulván egymással, magokra is hármat fordulván, 
úgy választott az legény magának leányt, vagy az leány legényt, 
az kit akartanak. Azután volt az lapoczkás táncz; ezeken kivül 
a régi magyaroknál, nem az köz-, hanem az uri és főrendeknél, 
nem csak az lakodalmokban, hanem vendégségekben is, kedves 
tánczok tudniillik az egeres táncz és gyertyás táncz, mindenik 
tánczhoz szokott nóta, melyet a akkori muzsikások jól tudtanak. 


Az egeres táncz ilyen volt: egy sorjában állott kilencz 
vagy tiz férfi, kivált ifju legény, ellenben más sorban megannyi 
leány, közöttük olyan spatium volt, egy pár tánczoló tágasan 
eljárhatott; egyik legény elvitte az más sorban álló egyik 
leányt, vagy kétszer tánczczal megkerülte mind kőzben mind 
kivül az két sorban állókot, azután elbocsátotta kezit a leány- 
nak, külön kezdettek tánczolni, de csak abban az lineában; 
akkor kezdették mondani: macska, fogd el az egeret; ha 
jól tanolt leány volt, úgy elfárasztotta az legényt, mig minden 
egyetmása a testitől megizzadott, mert elől az leány, utána 
az legény úgy kerülték kivűl belől az két sorban állókat, mikor 
az legény szemben érkezett az leánynyal s meg akarta fogni 
az kezit, az leány akkor visszafordult, erővel pedig nem szabad 
volt megfogni az kezit, hanem ha szép mesterséggel kezire 
vehette. Mikor osztán megfogta, akkor ujjolag kétszer-három- 
szor az leánynyal együtt tánczolva az sorban állókat meg kerülte, 
úgy osztán az legény az maga helyére, az leány is az magáéra 
állott, mingyárt az mellette álló legény az más sorban álló 
leányt elvitte, azok is úgy járták, és az táncz mind addig tar- 
tott, míg valahány legény s leány volt az két sorban, azok is 
tánczolva egymást megpróbálták. 


A gyertyás tánczot így járták. Két ifjú legény két égő 
gyertyát vettek kezekben, egymással úgy tánczoltak sokáig, rá 
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vigyázván mikor egymást megforgatták, az gyertya tüzivel 
egymásnak haját vagy köntösit fel ne gyujtsák, azután oda 
mentenek, hol az asszonyok és leányok veszteg ültenek vagy 
állottak, mind az két legény szépen térdet hajtottanak, az két 
égő gyertyát két asszonynak vagy leánynak adták, azok egy- 
más kezit fogván, az gyertya más kezekben lévén, úgy tánczolta- 
nak, azután oda menvén, az hol az férfiak voltanak, térdet 
hajtván az két égő gyertyát azoknak adták kezekben azok is 
még úgy tánczolván, ujabban két leánynak adták. 


Volt süveges táncz is, az kit annak hittak; ott a férfi 
egy szép süveget az keziben vett s feltartotta, egyedül kettőt 
hármat tánczolva fordult, azután az melyik asszonyt vagy 
leányt akarta, tánczban elvitte, kettőt hármat fordúltak; 
azonban az süveggel az leányt vagy asszonyt mind addig csalo- 
gatta, az mig az süveget elkaphatta, elkapván az asszony 
vagy leány, még kettöt hármat fordult véle, mintegy dicseked- 
vén az győzedelmen, azután megint olyan legényt, a kit akart, 
elvitt, kettőt hármat fordulván véle, meg az legényt a süveg- 
gel kezdette csalogatni; mind addig, mig az férfi is elkapta; 
elkapván, szintén ugy tánczolt a férfival. (Oda fel kell vala 
írnom, hogy ott is ketten tánczoltak) mint oda fel leirám, itt 
is mikor jó mesteri voltak, mind az legény az leányt, mind az 
leány az legényt alkalmasint megfárasztotta. 


Most az ilyeneknek semmi keleti nincsen, sem a szép 
lassu magyar táncznak, hanem azt kiáltják: vonjad az német, 
franczia, tót tánczot; ugy ugranak mind az legény mind az 
leány mint a kecskék. 


Az minevétnek híre helye sem volt, ha eléhoztad volna 
az minevétet, talám más azt tudta volna, hogy azt kérded, 
ma mit ett. 


A régi Erdélynek köntösiről. 


Ne kaczagjad erdélyi magyar, midőn hallod, hogy az 
franczia asszonyoknak az az symboluma: gallae dominae, 
melyet ha igazán akarunk magyarul kimondani, úgy kell monda- 
nunk: a franczia asszonyok uralkodnak az férfiakon; mert 
én is gondolom hogy igazat írok, midőn írom hogy ma Erdély- 
ben az férfiaknak nagyobb része haec vir, az asszonyoknak 
nagyobb része hic foemina. Azért én is az mostani felfordúlt 
világhoz alkalmaztatom irásomot, és az asszonyok köntösin 
kezdem el ezen czikkelyt. 







11 
 


Nem értem, de hallottam bizonyosan, hogy régen az fő- 
asszonyok geleznában [szőrmében] jártak kiki maga állapotjához 
képest, kinek nusztból való volt, kinek nestből, kinek petymetből, 
egy szóval az kitől mint tőlt ki, az minthogy gyermekkoromban 
magam is láttam az nagyanyám Imecs Judith petymetből 
való geleznáját, s hallottam bizonyoson, hogy más régi fő 
asszonyoknak is még akkor az geleznájok megvolt. A fő leányok- 
nak az fejin nyak szirtin feljűl, az tetejeken kevéssé alól, hat 
csontból szőrrel erősen megkötött korona forma jó féle gyöngy- 
gyel megrakott vagy klárissal az kitől mint tőlt ki, magos 
csúpos hátra függő koronájok volt; az asszonyoknak és leá- 
nyoknak a könyökökig feljebb ugyan bővebb ingek volt, az 
könyököktől fogva az keziig sípos ránczos szoros újja volt, 
inneplő pedig olyan tábla forma volt, ki aranynyal varrott, 
ki jó féle gyöngygyel rakott ruha volt, az melyet azon 
ránczos síp forma ing ujjára tettek. Keztyűjök az nagyobb rendű 
asszonyoknak selyemből szőtt, némelyeknek az közepin ezüst 
fonalból varrott vagy szőtt czifraság volt, az alább valóknak 
tiszta czérnából szőtt keztyűjök volt, az keztyűből az végső 
ujja iziig az kezek ujjai kün voltanak. Nem árulták akkor 
az leányokot csecsek mutogatásával, hanem ugyan az felé 
varrott vagy rakott gyolcs volt mint az kis ing sipján, az kivel 
gallér helyett az mellyit béfedte egész az torkáig, majd addig, 
az meddig az nyakra valójok volt; ezt igen gyermekkorom- 
ban így értem. Igen viselték azelőtt mind az asszonyok mind 
az lányok, mind belső kis ingen, mind az külső ingen is sűrűn 
egészlen mindenütt megrakva rézből csinált igen apró, mint 
egy lencse szemnyi islógokot, mert az volt az nevi, úgy hogy 
egy ingre afféle apró islog két-három ezer is reá volt rakva s 
varrva; az olyan ing is a könyökiig bőv volt, azon alól a keze 
nyeliig szűk, azt hítták síp ujjú ingnek. Nem volt akkor ráncz- 
ban szedett egész mellyű ingek az asszonyoknak, hanem az 
ingek elől meg volt hasítva, annak kötője volt, s úgy kötötték 
meg az nyakoknál, mert akkor épen az nyakokig volt fel az 
ingek, nem bocsátották úgy zsíbvásárra az csecseket szemte- 
lenűl, mint az mostani asszonyok és leányok, hogy csaknem 
egészlen, többire félig nyakok csecsek mezitelenül úgy áll, 
mintha épen az férfiakot kénálnák csecsekkel. 


Azonban még a fő asszonyokban is sokan nem csizmát 
viseltenek, hanem amaz ránczos veres sarut szász módon; 
télben szőrből botosok volt, az kit az csizmára vagy sarura 
húztak, hogy az lábok meg ne fázzon. Nem vala annyi modi 
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az fejeken, noha az menyecskék akkor is majd így jártak, 
mint most, de nem vala annyi táré, hanem tisztességes fátyol 
volt az fejeken, azt lebocsátották, hogy el igen messze vonszoló- 
dott. Mikor házoknál voltak, ugyan mentét viseltenek, de 
útra menvén, mellyre valóra palástot vettenek fel; az téli 
palást penig, kinek mint volt tehetsége, úgy béreltette ki nuszt- 
tal, ki nesttel, ki petymettel, s az uri fő asszonyok mind otthon, 
mikor templomba mentek, vagy máshuvá, mind lakadalmak- 
ban, mind temetési alkalmatossággal, palástban mentek. A pa- 
lást úgy volt bérelve, mind az kinek rendi volt, mert akkor 
igen reá vigyáztanak kit miféle egyetmás illet meg. 


Nyári palástot is viseltenek, az mely szintén úgy mint 
az téli palást, vagy sima vagy virágos bársonyból vagy bibor- 
ból volt az uri fő nemes asszonyoknak, másképen egyéb szinű 
selyem matériákból is volt, de ritkábban nyári palást; annak 
kivül az eleje selyem a galléra egészlen bojtos bársonynyal 
vagy karmazsin szinű vagy veres vagy zöld, ki mint szerette, 
meg volt prémezve. Az öreg rend asszonyok fekete selyem bibor- 
ból csinált nyári palástot viseltenek, azoknak az két eleje s 
hátul az galléra szélyesen szélyes fekete selyemmel csinált 
csipkéből volt meg rakva, s egy újjnyira a csipke alól, feljűl 
alá volt eresztve az palást szélyin. 


Kis subájok is volt akkor az kis asszonyoknak s fő emberek 
leányinak, veres, zöld, megyszin s más szinű bársonyokból; 
az bő és szélyes volt, de rövid, mert az derekán alól nem ért, 
szintén úgy, mint az bársony palástnak az két eleje szélyén 
s hátúl is szélyesen, s az galléra nesttel vagy nuszttal meg volt 
bérelve, azonkivül az mint az palást, ez is kül meg volt erősen 
hányva arany vagy ezüst csipkével vagy kötéssel, az kitől 
mint tőlt ki; az kitől kitőlt, úgy fel volt hányva, hogy felyűl 
harmada az materiának alig maradott simán. Igen ritka volt 
akkor az jó féle veres kláris öv Erdélyben, épen csak az nagy 
uri asszonyok viselték. A nyaka körül kinek nusztból, kinek 
nestből való galléra volt, azonban nagy nyaktakaró fátyola, 
kozák süvegek kinek nusztos, kinek nestes. 


A kisasszonyok, sőt elévaló fő nemes leányok is az fejeken 
két felől, az homlokokra feleresztve sok szinű festett strucz 
tollakot viseltenek, s igen díszesek voltanak azokkal. A hajokat 
két felől, gömbölyegen csinált vassal megmelegítvén, meg- 
fodorították, mert akkor híre sem volt az álhajnak; azt két 
felől lebocsátották vékonyan, imitt amott jó féle gyöngyöt 
is felfonva elegyítettek, az kitől kitőlt, köziben. Mikor útra 
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mentenek, az nyakokban hosszú fekete fátyol volt, azt a mellye- 
ken keresztül fogták, az közepin valami drágakövű gyűrű 
volt, épen az mellyeken az két végit az fátyolnak két felől 
az czombokon lebocsátották, hanem az mely része az csipőjöket 
érte, azt ott megakasztották tővel. 


A szásznék az mellyeken mind olyan medály formát hor- 
doztanak, az kit kesentyűnek híttak, az városi úr szásznéknak 
aranyból, drágakövekből való volt, az közönséges, kivált falusi 
szásznéknak, kinek ezüstből, kinek ónból, kinek pléhből, de 
mindeniknek volt; csinált kövek vagy csinált üvegek voltanak 
benne. 


Abban az időben nagy fő nemes asszonyoknak rása szok- 
nyája volt, öve öreg rend fekete klárisból fűzve rendszerént. 
Ám lakodalomban s nagy solennitásokban öltőztek magok 
rendek szerént czifrán, minden nap megérték az rása szoknyá- 
val. Nézzd meg most, igyekezzél fogadni egy lotyó szolgálót, 
vagy nézd meg még az paraszt jobbágyleányokat is, már ezek 
között is közönséges az rása ruha, ha penig egy rühös alávaló 
asszonyt vagy leányt akarsz fogadni szolgálónak, ne is említs neki 
brassai vagy szebeni egyszer ványolt posztó szoknyát vagy men- 
tét, hanem jó féle rásából valót, annak is az aljára három rend- 
del arany massa csipkét, galandot, rókával prémezett selyem 
gombbal rakott rása mentét, három forintos pártát, arra szélyes 
ezüstös pántlikát. Értem hogy az nemes asszonyokon kivűl 
nem volt három falusi asszonynak mentéje, azoknak is brassai 
posztóból, bárány bőrrel bérelve s prémezve. Értékes, mind 
szabad, lófő, darabont, jobbágy embereknek feleségek, leányok, 
télben zekében, nyárban egy abroszt vagy kendőt kerítvén 
nyakok körűl, úgy mentenek az templomban; gyolcs rokolyá- 
nak, selyem pántlikának híre sem volt közöttök; most sok 
asszony, leány, az kiknek férjek vagy atyjok házánál nincsen 
egy falat kenyerek, mégis czifra az mente, gyolcs az rokolya, 
drága az párta, az asszonyoknak aranyos szélyű gyenge patyolat. 
Jobb volna az mit erre költenek, adnák az portioban s járná- 
nak úgy, mint az régi jámbor asszonyok s leányok. 


Ne hagyjuk el az régi székely asszonyokot. Minden lófő 
vagy darabant embernek az felesége nagy kontyot viselt, abban 
nagy két tőt szúrt fel, mintha két szarva lett volna; az konty 
felől való része az tőnek hólyagos volt, azt a kontyon kivűl 
hagyta, a kinek jobb tehetsége volt, annak ezüst volt mind az 
tője, mind az hólyagja, némelyeknek az hólyagja aranyas, az 
többinek olyan volt az micsodás tőle kitőlt, de az akkori asz- 
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szonyoknak s leányoknak nagyobb dicséreti az, hogy ritka 
.....t hallott az ember, kivált az magyarok között. Jut eszem- 
ben gyermekkoromban, hogy egy fattyazó ..... vala Torján, 
meg is hala az szűlésben, annak olyan hire volt hogy ....., 
mintha valami nagy csuda történt volna; de most bizony 
nem csuda, és talám olyan ritka most az jámbor, az mely 
ritka volt abban az időben az ...... Nézd meg Erdélyi ember, 
hogy bizony nem az császár adója szűkíti Erdélyben az pénzt, 
hanem feleségtekre, lányotokra való haszontalan czifrázás. 
Mind az két hemispherium politicáját elolvastam, de majd 
mindenikben rend vagyon az asszonyok és leányok köntösiről, 
csak mi közöttünk nem látok; nézd meg csak az erdélyi alma 
natio saxonicalis az asszonyok és leányok köntösiben, mely 
szép rendet tart, ezért is teli az láda; de mivel hogy az mostani 
sok czifraság, haszontalan krepin, paszamánt, s a többi az 
férfi köntösökön is, nem kevéssé kisepri Erdélyből az pénzt, 
lássuk az férfiak is Erdélyben régen mint jártanak, s micsodás 
köntösben. 


A férfiak azért azelőtt az nagyja az embereknek pár nusz- 
tos süveget viselt pompára, medály rajta s abból kolcsogtoll 
állott ki; de csak az közönséges fő emberek is, ha csak jó 
féle gyöngyből csinált bokrétát is viseltenek; nyárban penig 
az ifiak virágból való bokrétát is tettenek süvegekben, feljűl 
tévén az köves vagy gyöngyös bokrétát. A közönséges fő embe- 
rek egyes nusztos süveget viseltenek; az urfiak két, három, 
némelykor négyszerű nuszt farkas süveget, abban forgó vagy 
kerecsen vagy ráró toll volt, két felé ki fordulván, néha össze- 
menvén; némelyek sas tollas forgót, de az urfiak is többire 
mind egy pár ráró vagy kerecsen tollat, aranyból csinált és 
drága kövekkel megrakott forgóban. Olyat viselt Gróf Gyulaffi 
László fő bejáróságában. De mindenek felett gyönyörűséges 
volt, mikor három szál darutollat köves medályban rakva 
tettek az ifjak süvegekben. Akkor sok darvakat tartottanak 
fejedelem, urak, fő emberek udvarában, és mivel az darvak 
többire szürkék, kiszedték az tollakat szép gyengén, s fa olajat 
öntöttenek az tollu tokjában s ismét helyre rakták az kiszedett 
tollakat, úgy fejéredtenek meg. Mikor az olyan urfiak daru- 
tollas süvegben lódingoson, tarsolyoson felűltenek üszely ber- 
zsenynyel veresen festett köves, gyöngyös, klárisos szerszámok- 
kal aranynyal szőtt portai czafrangokkal felöltöztetett lovakra, 
annak is homlokán (üstök nyomtatónak hítták) bársonyra 
varrott, drága medályban rakott három s néha két szál daru- 
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toll lévén ezüst kengyelekben lábai, csizmáján aranyos sarkan- 
tyú gyémánttal vagy rubinttal smaragddal megrakva, utána az 
sok sas tollas, párducz-, tigris-, farkasbőrös szolga azokon nagy 
ezüst, aranyos gombok, egy nehány rend ezüst lánczokra 
szorítva, elől az elkészittetett, sok képen czifra vezeték paripák, 
megugratta szép moderatióval magát az lovon, fútták az török 
sípot, trombitát: — bizony akármely király udvara Europá- 
ban cum recreatione megnézhette volna. És, hogy példát hoz- 
zak elé, mikor Székely László házasodott, az mely hintót vite- 
tett az mátkája számára, mind az hat szekeres lónak az hintó 
előtt egy-egy darutoll volt medályban csinálva az homlokán 
maga fejében is három szál darutoll, az mely festett portai 
paripán ült maga, annak két szál darutoll volt az homlokára 
akasztva. 


Kivált az ifiak igen szerették viselni lovokon az csigás kantárt, 
szűgyellőt, farmatringot. Az urfiak olyan apró mint az bab csigák- 
kal rakatták meg szijszerszámokat, melyet gyöngycsigának hít- 
tak, közben közben sok féle szinű öreg, mint egy kis alma, 
tengeri csigák lévén rá csinálva. Az nemes ifjak másféle csigás 
szerszámot viseltenek, az olyan olcsóbb volt. Fekete süveget 
is igen viseltenek az nagy emberek; selyemből volt csinálva, 
az nemeseké szép fekete bárány gyapjuból; mikor megholt 
az férfi, olyan süveget vontanak az fejekben, úgy tették koporsó- 
ban s temették el, az mint hogy most is az temetőben, mikor 
új sírt ásnak s régi holt testeket találnak, az olyan süvegek 
elrothadva meglátszanak, az mint én magam is sokat láttam. 


Az ifiak penig nyárban ugyan hasonló fekete süvegeket 
viseltenek, de csákóst, abban szintén úgy az oda fel leírt forgó- 
kot; az süvegnek az csákóját ezüst tővel sűrűn megrakták, 
az tőnek az gombja aranyos volt, rendszerént az süveg alsó 
karimáján, az sinórnak helye volt az az kitől kitőlt ezüstből, 
selyemből volt, némelyeknek csak tiszta selyemből. Az süveg- 
nek azon alsó részin némely helyeken hasadék volt, az melyen 
kieresztvén az sinórt, megczifrázták, az sinór vége hosszú volt, 
azt az mellye mellett job felől kieresztette, s egy kevéssé az 
övin alól ért szép vitézkötés lévén azon sinor végin, kettős 
volt az a sinór, melyen föl s alá járó gomb volt, mikor nyargal- 
tak, hogy az forgó az posoni süveget le ne vonja az fejekből, 
azt az sinórt az torkok alá tették, s az emlitett fel s alá járó 
gombbal megszorították. 


Az csizmájok szárát alól az horgasinokon szép térdkötővel 
megkötötték; az jó két újj széles volt, csatt némelyiknek 
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ezüstből, az térdkötő vagy majczból vagy bagariából volt, 
vagy közönséges szijból volt, az kötőnek az vége, az kivel 
megkötötték, vagy czifra selyem rojt volt, vagy az szíjából 
való czifrázás. Én is gyermekkoromban ugy viseltem. Micsoda 
nád pálczát viseltenek az urak és fő rendek, oda fel az fejedelem 
dolgai között leirám. Viseltek kalapot is nyárban, annak az 
elein csukrosan fenállólag egybenkötött fekete strucz tollakot. 


Az ifju legények, az kiktől kitőlt, viseltek ezüst aranyos 
tollas buzogánt, bársonynyal volt borítva az nyele, az végi 
penig ugyan ezüstös aranyos; az kitől penig olyan ki nem tőlt, 
vas buzogánt viselt, az nyele ezüstös aranyos volt, én is ilyet 
viseltem ifju koromban, némelyek penig hasonló nyelű vagy 
czifra baltát vagy csákánt viseltenek. Az mely ifju legénytől 
az sem tőlt ki, tatár korbácsot viselt, tamariskus fa volt az 
nyele, az két végin fejér csont vagy vékony hosszú nyelű két- 
három bog az korbácson; az hosszú volt, nohajkának hítták. 
Téli keztyűt ki párduczbőrből, ki hiúzbőrből, ki rókabőrből 
viselt, az nyári keztyűnek hire helye sem volt, ha valakinél 
nyári keztyűt láttak volna, bolondnak mondták volna. Jut 
eszemben, egy valaki viselni kezdette vala az nyári keztyűt, 
csúfolni s kaczagni kezdették vala, s szégyenletiben letevé. 
Bizony az fekete csizmát sem viselte más, hanem az ki gyász- 
lott, az dali csizmát sem viselte más senki, hanem amaz nagy 
emlékezetű úr Kornis Gáspár. 


Mind felső alsó rendbéli ember, mihelyt megházasodott, 
az szakállát meghagyta s holtáig úgy viselte; az egy Béldi 
Pál szüntelen beretváltatta az szakállát, s hogy controvertál- 
ták azt mondotta, mikor tatárok rabja volt, nagy szakálla 
lévén, az tatár ura ha megharagudott annálfogva hurczolta, 
akkor tett volt fogadást, ha megszabadúl, soha szakállt nem 
visel, s nem is viselt holtáig. 


Ha valaki abban az időben az szakállát leberetváltatta, 
nem beretváltatta az haját is egyszersmind, az csúf volt, olyat 
mondottanak neki, az kit szégyenlek ki irni. A fejét majd mind- 
nyájan borotváltatták, ha kopocz volt, nem viselt idegen k…. 
hajat, az kit most barókának hínak, mert ha akkor eléhoztad 
volna a baróka nevét, más azt gondolta volna, hogy azt mondod, 
hogy bak róka megyen. Az kinek haja nem volt, hogy kopocz 
volt, szép fekete biborból vagy bársonyból való sapkát viselt. 
Az bajusza az száját némelyiknek egészlen befogta, abban 
soha semmit el nem vágtak, sőt mikor ivutt némelyik, meg- 
tőlt a bajusza s beszoppantotta. Nyakravalót soha máskor 
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nem viseltek, hanem mikor utra mentek, akkor némelyike 
szép gyolcsból való nyakravalót kötött fel, az kinek az két 
vége kinek skófiummal, kinek arany fonallal, kinek elegyesen, 
kinek tiszta selyemmel meg volt varva, azt függve leeresztette 
az öviig, vagy penig némelykor hátra vetette az vállán az hátára, 
s ott lebegett; de rendszerént portai selyem török nyakravalót 
viseltenek, az alább rendű emberek penig közönséges portai 
nyakravalót. Az uraknak, első főrendeknek az pompára való 
mentéjek hosszú volt, annak nagy hosszú szélyes galléra, 
hogy majd az háta közepit érte, az karjának felit, elől is az 
mellye felől jócskán leért. Némelyeknek ezen galléron kivűl 
vagy nuszt volt vagy hiúz vagy rókatorok, vagy valami drága 
bőr; az két újja úgy fityegett az földig; az mentéje újja 
kutyafüles volt, bérelve penig attól fogva az hol az kezit az 
hasadékon kidugta, sohult sem volt, hanem osztán az végni 
az kutyafül felé, az kutya füllel együtt egy kevés bérlés volt. 
Mikor ritkán felöltötték, az újján való posztó összeránczolódott, 
ránczolva állott az karjokon. Abban az időben híre helye sem 
vala az paszamántnak, hanem nagy híre vala még Pázmány 
Péternek, azért ha valakinek elé hoztad volna az paszamántot, 
azt gondolta volna, hogy Pázmánt emlegeted vagy Pázmántot 
az sz. István király hadi vezérit. Ezen mentéjeken volt szövés 
ki egy újj szélyes, ki két újj, ki három, azt oldal-pecsenyének 
hítták; mindennek inkább proportionate vitéz kötés az végin, 
az ki arany, ki ezüst fonalból, ki elegyesen, ki tiszta selyemből 
való volt, azt varratták sűrűn azon mentére. 


Hosszú mentéket is viseltenek az akkori emberek, melyet 
boér mentének híttanak, az urak s fő emberek jó féle posztóból, 
róka bőrrel megbérelve, az nemes emberek veres muszulybol, 
bárány bőrrel bérelve. Urak, fő emberek, nemesek nyári mentét 
is viseltenek, az urak mentéje belől vagy bársonynyal vagy 
aranyos matériával vagy velenczei kamukával volt megbérelve, 
az többinek vagy rásával vagy bagariával. Abban az időben 
kétféle skarlát posztó volt, velenczei skarlát, annak tizenhat 
forinton adták singit, csak úri emberek viseltek olyanból kön- 
töst, az másik török gránát volt, négy forintos volt singe, az 
olyan posztó többnyire kék, zöld s meczszín volt, ilyet visel- 
tenek fő emberek, nemes emberek, az olyan tartós posztó 
volt, három-négy rendbeli dolmány mente is elszakadott addig 
az angliai posztóból a míg ebből egy rendbeli. Volt sálya nevű 
posztó is, az is az uraknak való volt, köz nemeseknek volt 
az fajlandis, közönséges landis. 
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Mind urak, fő nemesség az köntösököt sinór helyett galand- 
dal szegették bé, az urak ezüst, arany galandban, az nemesek 
selyem galandban, azután kezdék bogárhátu sujtásos ezüst 
arany fonalból vagy tiszta selyemből sinóroztatni köntösöket. 


Akkor minden rendbeliek jó hosszan viselték s bőven 
dolmányokot, mentéjeket, azért is tartott sokáig az egyszeri 
köntös. Az fejedelem kivált s az fejedelemasszony udvari 
népit inasit csak arról is megismerték, nem privatus urak cselédi, 
hogy az országbelieknél leghosszabb köntöst viseltenek. Az 
dolmányon nem voltak olyan sűrű gombok, azok is egy dolmá- 
nyon nem voltak többek tizenkét gombnál: az ezüst gombot, 
mind aranyozva, mind fejéren, abban az időben igen viselték, 
az heveder-övnek hire sem volt, hanem szép selyem-övet 
viseltenek, némelyeknek az végin majcz volt, ezüst, aranyos 
csattal, pikkelyekkel, az végin meg ezüst. Nyárban penig az 
öreg urak materia köntösben jártanak, az vagy bibor vagy 
kanavácz vagy kamuka volt, mert bársonyban az egy fejedel- 
men kivűl másnak járni szabad nem volt: az ifiú urak penig 
karban kivágott olyan foszlán horvát módra kivágva, abból 
kifüggött vagy skófiummal vagy arany fonallal varrott ingek- 
nek az újja. Az ifjú legények penig viseltenek valami gyenge 
matériából való inget (noha az alatt más gyolcs vagy bulya 
vászon ing is volt) annak újja, mellye, galléra czifrán meg 
volt varrva, rojtos kötővel, másként épen olyan volt mint az 
ing, csak bővebb, azt pánczél ingnek hítták. 


Bérlett nadrág ritka volt, de azon is az hátulsó varrásán 
semmi sinór nem volt, rendszerént bőrkapcza volt reá varva 
talpalló helyett, s némelykor úgy sétáltak török papucsban 
benne; az csizmája kinek sárga, kinek veres, nem fekete, 
azon ezüst aranyas sarkantyú vagy tiszta ezüst. 


Az ifjú legényeknek ugyan, mint az uraknak is hosszu 
mentéjek volt, rendszerént róka háttal bérelve, de az közönsé- 
ges viselő mentéjeknek az alja rendszerént az horgos inokat 
érte. Nem vala akkor híre az krepinnek, mert ha valakinek 
mondottad volna krepin, s deákul tudott volna, felnyitotta 
volna az fülit s azt hallgatta volna, hol zörgetnek, hanem 
minden czifraság az mentéjeken az vitézkötés, az penig az 
mint kitől kitőlt, kinek skófiumból, kinek ezüst arany fonal- 
ból, kinek tiszta selyemből, kinek elegyesen; némely csak egyes 
volt, némelyik hármas, egymás végiben, de azok már keske- 
nyebbek voltanak s kisebbek, úgy volt az mentéjekre varrva. 
Viseltek némelykor ezüst vagy ezüst- aranyos gombokat is 
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az mentéjeken. Az dolmányok olyan hosszú volt az mint oda 
fel leírám, s olyan formán volt czifrázva, mint az mentéjek; 
a dolmánynak az újján mind kutya fül volt, az szép bársonynyal 
volt bérelve; az nadrágok is tisztességes, sem bőv sem szűk 
nem volt. Salavárit is viseltenek az ifjú legények, mind urfiak, 
mind nemesek; az nadrág hasítékjáig ért a salavári, ott belől az 
nadrágon ezüst vagy selyem sinór lévén varrva két renddel, 
az sinórok végiben fél újjnyi ezüst vastag tők, azokat sinóron 
által vonták a salavári lyukain s úgy kötötték az nadrághoz. 
A salavárin az hol az lyukak voltak, oda szű formára csinált 
galanddal vagy sinórral köről megvarrott posztó volt, az ezüst 
tők onnan fityegtenek le. 


Némely úrfiak varrott bagariából való telekes bocskort 
is viseltenek, hajdú módra; igen czifra, szironynyal sőt ezüst 
fonallal vagy selyemmel czifrázott majcz vagy szíj volt az 
kivel felkötötték, sőt a telekes bocskor felső része is azképen 
meg volt czifrázva. 


Az nagy haj igen igen ritka volt, sőt soha nem emlékezem, 
hogy ifju legényt nagy hajjal láttam volna, de hogy azt hátul 
vagy sínórral vagy pántlikával megkötötték volna, mint a 
lófarkát, mint most cselekesznek, híre helye sem volt, annál 
inkább zsacskókban hordozták volna. Ha akkor kötött hajjal 
vagy zsacskókban varrott hajjal valaki eléjött volna, azt mind- 
nyájan kaczagták s csúfolták volna s azt tudták volna, hogy 
farsangos, mert abban az időben láttattak ottan ottan bolond 
farsangos köntösben járók, hanem az, kinek, ritkán, nagy haja 
volt, azt szépen lebocsátotta. Kiki inkább leberetváltatta, s 
úgy üstököt hagytanak magoknak, azt szépen felkötötték s 
abban gyönyörködtek, mennél nagyobb csomót köthettenek 
az üstökökön. Ritkán némelyeknek volt abba fűzve vagy kevés 
pántlika vagy kevés sinór, kivált a gyermekeknek. 


Az erdélyiek régi nyájasságáról és utazásáról. 


Semmi nyájasság ma Erdélyben, ha csak ottan nincsen 
tubákpixl vagy feif tubák; nem vala ezeknek híre az régi 
időben, nem kérik vala akkor elé az portobákos pixist, sőt 
ha mostani szokás szerént azt mondottad volna s úgy kérted 
volna hogy tubák pixl, az ki deákul értett volna, azt gondolta 
s magyarázta volna, hogy tubák szurkot vagy szurkos tubákot 
kérsz. Nem szíja vala akkor más sem az portúbákot, sem az 
füst tubákot, kivált gyermekkoromban, hanem kocsis, lovász, 
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darabant, azok is rítkán, hanem az hajdúk és az fejedelem 
németjei s peczér s afféle. Akkor mostani mód szerént egy pipa 
dohányt ha úgy kértél volna: fajf tubák, más azt gondolta 
volna, fáj valamid a tubák miatt. Az 1687. esztendő előtt olyan 
emberséges ország vala Erdély, hogy egy pénz nélkül keresztül 
mehettél volna rajta, mégis mind magad mind lovad jól lakha- 
tott volna; nem vala hire az vendégfogadónak. Csudálkozva 
néztünk Kolozsvárott a közép utczában hogy mondották, 
hogy vendégfogadó, azon egy nagy szakács vala leirva késsel 
az tűzhely és írott fazakak előtt. Vala egy rongyos ház Miriszló- 
nál is, az kit hallottam hogy vendégfogadónak mondottak, 
de nem láttam hogy vendég szállott volna belé; talám még 
Básta György csináltatta volt, mikor ott megverte volt Mihály 
Vajdát. Hanem ha megindultál volna abban az időben, elől 
küldöttél volna az faluban szénát abrakot az lovaknak, magad- 
nak enni valót, s ha bor volt az faluban, bort is adtak volna, 
sőt az Szászságon bár az magad lovadon ne jártál volna (noha 
ezt az ország artikulusa limitálta volt, de avval bizony keve- 
set gondoltak), posta lovat eleget adtanak, sőt ha az szegény 
folnagyok, birák úgy nem viselték magokat, az mint az uton 
járó kivánta, jól megverték az hátát s rajta sült. Az ugyan 
bizony nem igen volt jól, de mikor az urak közzűl valaki meg- 
szállott valamely szász faluban a kíben híres bor termett, 
akár mint tartotta az szegény folnagy, de az úr megharagította 
magát, s csak ne haragudjék, két-három hordó borban meg- 
alkudott, az szegény folnagy, csak ne haragudjék az úr. Ha 
penig vagy szegény atyádfiához vagy becsületes nemes ember- 
hez szállottál volna, az olyan szivvel látott, hogy örömiben 
talám az lelkit is kitette volna érted. Még is, az mi csudálatra 
méltó dolog, az urak sem voltak pénzesebbek mint most, mert 
azmiképen most nincsen pénzünk, úgy abban az időben az urak 
épen az pénz gyűjtésre semmit sem vigyáztanak, hanem csak az 
egy böcsületre és emberségre; az parasztember is, sem magyar, 
sem szász, sem oláh, szegényebb nem volt mint most, sőt bizony 
sokkal gazdagabbak voltanak, mint most. 


Azon kivűl mind az urak, mind nemesség mind paraszt- 
ság nagy szeretetben éltenek; nem vala akkor annyi úr, hogy 
az kinek az apja kereket falazott is, most a fia megharagudnék 
ha úrnak nem hínád. Gyermek koromban hallottam, hogy egy 
grófnak Magyarországban meg volt öt-hat száz jobbágya, s 
azt tartották grófnak, mert Erdélyben, az mint oda fel irám, 
több gróf nem vala gyermekkoromban gróf Csáki Lászlónál, 







21 
 


Erdélyben úrnak azt tartották, az kinek háromszáz, jó fő 
embernek, az kinek száz ház jobbágya vagy ad minimum 
hetven vagy hatvan; most némelyek az kik az úri titulust 
könnyen felveszik, s ha valaki fel nem adja, megharagusznak, 
két három jobbágya alig vagyon, az egyik biró, az másik kol- 
csár, az harmadik szabados, annyival adós az ilyen úr uram, 
ha megakarnák venni rajta, bizony az dolmánya sem maradna 
meg. Az mint más munkámban is leírtam, régen az tizenkét 
tanács úr, gróf és nagyságos urakon kivűl többnek úr nem vala 
neve, úgy azoknak gyermekin kivűl urfi, kisasszony; sem 
annyi az asszony nem vala ezeknek az feleségeken kivűl, az 
mely urakot oda fel leírék, hanem ha annál nagyobb fő ember 
volt is, csak úgy mondották: uram, kegyelmed, asszonyom, 
kegyelmed, mint vagyon asszonyom; gyermekeknek penig kis 
uram, kisasszonyom, vagy Zsófi asszony, Margit asszony. 
Tanács úr uram is érte meg az tekintetes, nemzetes titulussal, 
noha bizony látom, hogy az ifiu Rákóczi György fejedelem 
idejében az tanács uraknak rendszerént nemzetes titulusok volt; 
nagyságos úr is érte meg az tekintetes nagyságos titulussal. 
De most nézd meg, ha egy alábbvaló fő embernek is úgy nem 
irod: az tekéntetes úrnak, vagy az legalábbvaló bárónak: 
az méltóságos báró urnak, megharagusznak érette; holott 
régente az egy fejedelmen kivűl Erdélyben méltóságos titulusa 
senkinek nem volt. Régen az tanács urakon és nagyságos ura- 
kon kivűl azért haragusznak vala meg ha úrnak mondják vala: 
ma nézd meg, egy elévaló városi ember is ha úrnak nem mondod, 
feldúzza az orrát. Nem híják vala akkor az emberek egymást 
az úr, az úr, az asszony, az asszony, úgy hogy már majd az 
testvér-atyafiak is szégyenlik egymást atyafiának híni, hanem 
az úr s az asszony, az úrfi, az kisasszony. Abban az időben, ha 
annál távul valóbb atyafi volt is, annál inkább ha közelebb 
való atyafiak voltanak, úgy hítták egymást: öcsém, bátyám, 
sógor, koma; sőt az ki atyafi sem volt, mégis azokat is atya- 
finak híttak sokat; a kik atyafiak nem voltak penig: uram, 
kegyelmed, asszonyom, kegyelmed. Sőt olyan szeretet volt, 
az mint oda fel leirám, hogy az atyafiak elmentek egymáshoz, 
egy-két hétig elültenek egymásnál, mégis mikor elbúcsúztak, 
kivált az asszonyok, egymástól, úgy búcsúztanak el sírva: 
jaj édes néném asszony, édes öcsém asszony, megbocsásson 
kegyelmed, még nem is beszélgetheténk egymással. Ha valamely 
újságot kapott valamelyik atyafi, azt maga meg nem ette, 
hanem az atyafiának küldötte. Jut eszembe mikor újság volt 
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csak egy lúdtojás is vagy egy császár madara, tizenöt mély- 
földnire elküldötte egyik az másiknak. 


Farsángban penig, kivált az székelységen, az atyafiak 
valamelyik atyafihoz gyűltenek, onnét rendszerént ilyen 
cursust bocsátottak: most az emberség megindúlt és az ember- 
telenséget felkeresi, s ahol feltalálja emberségre tanítja. És 
mivel minden időben vagyon rosz ember, ha rosz emberre 
tanáltak valahol, avval nem gondoltak, vagy akart vagy nem, 
jól kellett főzetni, másként az övéből az atyafiak bizony jól 
főzettek, vagy akart vagy sem, de az gazdának csak jó kedvi- 
nek kellett lenni. Ezen kivűl tizen, tizenketten az atyafiak 
és nemesek egy számban beűltenek, zekében, harisnyában 
öltöztenek, az szán előtt hat ökör volt, közöttök két-három 
cseber bor, s úgy ittak s úgy jártak egymáshoz, csuklyát vontak 
az nyakokban, botot az kezekben, feles czigány hegedűsök, 
dudások az szánban, kiáltásokkal, muzsika-szóval, úgy járták 
az tartományt. 


Nem vala inter privatos religionis respectus, az akár 
catholicus, akár kálvínista, akár unitárius, és ha találtatott 
magyar, csak emberséges ember volt, egyaránt szerették mago- 
kot, együtt vigadtanak; sőt az házasok között is nem vala 
respectus religionis, ugyanis Bethlen Gergelynek catholica 
felesége vala, Apor István catholicus, az felesége kálvinista, 
Gyulaffi László catholicus, az felesége unitária, Gyerőffi György 
catholicus, az felesége unitária, Thoroczkai Istvány catholicus, 
az felesége kálvinista, sőt mikor Bethlen Gergely meghala, az 
feleségivel együtt temeték el, ben az háznál kálvinista prediká- 
tor, Csepregi, predikálla, kün az templomban P. Vizkeleti 
Zsigmond. Nem vala az házasok között is az religióból semmi 
visszavonás; ha egyik házban szent mise volt, az másikban 
könyörgés; nézd meg kérlek, ma az religioért is úgy nézik 
egymást, mint két ellenség. Az más vallású embernek adjon 
isten szent lelket, hogy jöhessen az igaz hitre; személyiben 
miért lehessen ellenségem, nem látom, sőt az igaz catholica 
anyaszentegyház azt tartja hogy mi catholicusok az olyanokhoz 
legyünk szeretettel. 


Nem volt akkor annyi superlát, hanem estve jól lakván, 
a palotában vagy nagy házban, vagy az micsodás háza volt 
az gazdának bevittek egy falka szalmát, azon feleségivel együtt 
ki ki egymás végiben virradtig jó izűt aludt. 


Épen nem nagyzották akkor az emberek magokat; ur- 
fiak, elévaló fő és nemes emberek, húsvét másod napján az az 
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vizben vető hétfűn rendre járták az falut, erősen öntözték 
egymást, az leányokot hányták az vízben, sőt az elévaló embe- 
reknél csak magok házoknál is estve az frajok az leányok 
házában kádakkal hordották fel az vizet, reggel csak könnyen 
öltöztek, tudván már az jövendőt. Reggel azért az udvariak 
csebrekkel, kártyákkal reá mentek az leányokra, ottan olyan 
öntözés volt, hogy bokáig járhattál volna az vízben. Hasonló- 
képen aprószentek napján vesszővel úgy jártak az leányokkal, 
úgy vesszőzték egymást. 


Még az nagy emberek is abban gyönyörködtek, mikor az 
cselédek vígan voltak, sőt sok nagy ember, az kinek elébbvaló 
szolgái voltanak, azokkal mindjárt ivutt, megrészegedvén, az 
hegedűsöket behítták s virradtig tánczoltanak; az udvariak 
gyakorta egymást vendégségben hítták, vígan voltak s ittak, 
mert az urok még gyönyörködött benne mikor az cselédje 
vígan volt, csak ne verekedett s ne veszekedett, mert azt el 
nem szenvedték. 


Az levélirásban is semmi ceremoniát nem tartottanak, 
mint most, mert ha alábbvaló embernek is egész árkosra nem 
írsz, még azt is cópertában nem csinálod, vagy spanyolviasz- 
szal nem pecsételsz, megharagusznak érte; az régi embernek 
penig, akármely nagy embernek írt valaki levelet, egy árkos- 
nak a negyedit egészlen beírta, alig maradott egy kis tiszta 
papíros, mikor az levelet egyben fogták, az hová titulust írjanak. 
Mind az országnak, mind az fejedelemnek beadott supplicatiot 
egy negyedrész papirosat egyben fogván úgy írtanak, sőt látta- 
tott az fejedelemnek olyan supplicatio is, az ki egy arkosnak 
az nyolczadrészire volt írva, melyben grátiát kértek az fejede- 
lemtől egy jobbágynak második lopásáért, melyre így resolvált 
volt az fejedelem: ha egyszeri, gratia, ha kétszeri, akasztófa. 
Azt penig nem fösvénységből cselekedték az régi magyarok, 
hanem egymáshoz való sinceritásból, mert akkor is megvehettek 
egy koncz papírosat egy sustákon vagy négy poltrán; kevés 
papíroson is írtanak cordialiter, most az aranyos szélyű czifra 
papíroson egymást rágják, ezer hazugságokkal egymást le- 
mocskolják, egymásnak hízelkednek. Ha megláthatnád, mennyi 
mocskos levelet írnak most egymásra Bécsben, én Bécsben 
lakván, némely részit láttam: akkor bizony elhinnéd, hogy 
igazat írok. Az akkori időben kevés keleti volt az spanyol 
viasznak, ostyával, közönséges viaszszal, néha csak kenyér béllel 
is pecsélteltenek, senkinek gondolatjában sem ütközött hogy 
apprehendálja. 
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Mikor valaki az embereknek az nagyja útra ment ha fele- 
sége gyermeke nélkül ment, csak paripán ment, ott konyha- 
szekér nem volt, hanem az vezetéken vagy szolgánál viaszas 
palaczk bor, fejér czipó, némelyeknek az tarisznyában ösztövé- 
res szalonna, az mellé fokhagyma, sódar pár-vagy mogyoró- 
hagymával, sült tyúk, sőt némelykor, s gyakrabban, ezek közűl 
csak az egyik volt; nyárban mihelyen jó fűvet kaptanak, 
megszállottak, az köpenyeget az fűre vagy, ha szénabuglya 
volt, az buglya mellé leterítették, s jobb ízűt ettek belőle, 
mint most esznek sokan az allapatrétában. Mert akkor ha 
csak eléhoztad volna is az allepatréta nevét, azt gondolta volna 
más, hogy Alparétot emlegeted. Sőt az öreg Haller János nagy 
úr vala, mégis mikor úton ment, ha tallón volt is, mikor az 
óra tíz volt, megállott az hintóval és evett. Nem vala akkor 
híre az sézának, mert ha eléhoztad volna hogy séza, azt gondol- 
ták volna hogy oláhul szólasz s ez, az az ülj le; hanem akkor 
az urak s az embereknek az eleje, mikor sár nem volt, város- 
helytt gyalog jártanak. Némelynek volt tiz-tizenöt sastollas, 
forgós szolgái is utána, azoknak mint egy disznóverő nagy fa, 
olyan csomós botok voltanak az hónjok alatt; ha penig sár 
volt, az városon szerszámos paripán jártanak, s úgy kísérték 
az említett szolgák gyalog, ha térdig érő sár volt is. Megvolt 
némely uraknak tíz, sőt némelyiknek húsz asztali szolgái is; 
azoknak nagy ezüst s három negyedfél ejteles ezüst pohárból 
adtak asztalnál innyok. Rendszerént háromszor adták bé az 
bort asztalhoz az asztali szolgáknak: elsőben mikor el akarták 
szedni az első fogást, másodszor az második fogás után, harmad- 
szor az gyümölcsre, noha, az mint feljebb is írám, mikor az urak- 
nak jó kedvek érkezett, szintén úgy ivutt egyest vélek, mert 
azok vagy fő vagy jó nemesemberek gyermekei voltanak. 
Némelynek megvolt tiz-tizenegy gyalog inasa is, azon kívül 
tizenöt-tizenhat étekfogója, némelykor több is, azon kívül 
némelyeknek trombitási, török síposi, hegedűsi, dudási, furu- 
lyási, czimbalmosi, énekesi, asztali mulató markalfi avagy az 
mint hítták, bolondjai. Nem vala abban az időben annyi ember- 
szólás mint most, hanem az tréfában igen gyönyörködtek 
asztalnál, azért az hol tréfás, játékos fő- vagy nemesembereket 
tudtanak, azt magokhoz hítták, asztalnál jól tartották, mentől 
nagyobb tréfát tanáltak fel, abban mulatták magokot. Egy 
szóval, azt írhatom, hogy volt akkor olyan úr vagy úri ember, 
az kinek volt asztalánál annyi étke s annyi szolgája, mint most 
az nagy gőg mellett tizenkét, tizenhárom s tizennégy urnak 
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is vagyon; hát ha még láttad volna sokaknak az fizetett sok 
hajduit, sereg németeit, az kiknek magok strázsát magoknak 
állottak; nem valának ezek cságos, csígos, nagyságos uramék 
mindnyájon, hanem uram kegyelmed. Valyon ma hány gróf- 
tól, hány bárótól telnék ki az az pompa? mert némelyike mikor 
egyik jószágából az másikban ment, nyolcz, kilencz, sőt tíz 
társzekerei is mentenek el előtte, az kiken az egyet-mását és 
az apparátusát vitték; azok mellett az magok fizetett hajdúi, 
németjei voltanak az késérők, azok kívül magok mellett volt 
egy pohárszék-kocsi, az kin az pohárszék egyetmás járt, más 
konyhakocsi vagy társzekér, az kiben az konyhára való eszköz, 
tálok, tángyérok, nagy konyhára való réz kondérok, hat, hét, 
nyolcz ejteles ón palaczkok, pinczetokok. 


Mikor az fejedelem udvarlására mentek is, szerszámos 
paripákon mentenek, senki nem ment hintón; az tanács urak 
az várnak belső piaczára mentenek, az kik penig tanács urak 
nem voltanak, az vár kapuja előtt szállott le lováról; akkor 
az lovász kápával béterítette az nyerget. 


Nosza sok titulus, most melyik győzné el ezt az vitulust? 


Az régi erdélyiek lakadalmiról és házasságiról. 


Menjünk már az házasságra és lakadalmára. Mikor vala- 
mely ifiu legény meg akart házasodni, elsőbben, mint most 
is, az leánynak az apját anyját megjártatták alattomban, 
hogy van-e kedvek leányokot azon ifiú legénynek adni vagy 
nincsen; ha volt kedvek, napot tettenek, hogy mely nap menjen 
az ifiú legény leányt nézni. Az rendelt napra az ifiú legény mentől 
tisztességesebben lehetett, elment, de kivált az urfiak az oda 
fel leírt czifra lovakon s öltözetben; rendszerint mindenkor 
vacsorára ment az leánynéző; azt ott jó szívvel látták, asztal- 
nál az legényt és az leányt egymás elleniben ültették szemben; 
erősen ittak, vacsora után éjfélig s tovább is tánczoltanak; 
az ifiu legénynek az szolgáját is mentől jobb szívvel lehetett, 
úgy látták. Megvirradván, az leánynéző elbúcsúzván, elment. 
Nem értem, de hallottam régi emberektől, hogy régen olyan 
szokás is volt, az mely most is az székelyek között az közrend 
között megtartatik, hogy az leánynézés után az leány apja 
két atyafiát elküldötte az legény házához, azok háztűz-látók- 
nak hívattattak, azokot is az legény cselédestől jó szívvel 
látta, megitatta, tánczoltatta; mikor azok visszatértenek, az 
legény leánykérőket küldött, ha az leányt oda igérték, még 
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megjelentette mikor megyen oda kézfogásra; azon az nap el- 
ment. Vacsora előtt az leányt ebédlőpalotában kihozták, ott 
lévén az atyafiaiban is sokan, ugy az leány atyafiaiban is sokan; 
azután az legény az környűlállóknak térdet hajtott, czifrán, 
kardoson, lódingoson az leányhoz ment, és mintha kézfogással 
az következendő házasságra kötelezték volna magokot, az legény 
szép gyengén az kezinek első ujjai végével megütötte az leány- 
asszony keze ujjainak végit. De minekelőtte az kézfogásra 
kivitték volna az leányt, úgy akkor is mikor kérették, meg- 
kérdette az apja s az anyja, hogy vagyon-e kedve ahoz az legény- 
hez való menetelre az leányoknak; és ha mondotta, hogy 
vagyon, ugy ígérték oda, vagy ugy vitték ki az kézfogásra. 
Az kézfogás után az leányt megint bévitték az apja vagy anyja 
házában, s ott megállott, azután az legény két atyafiától 
az jegyes-gyűrűt béküldötte, azt az leány elvette, akkor az 
leánynak valamelyik asszony atyafia egy gazdag skófiummal 
varrott keszkenyőre vagy az kitől mint tőlt ki, olyan kesz- 
kenyőre, mentől tisztességesebb gyűrűt akasztván, az legénynek 
ugyanazoktól, kik az leány gyűrűit bévitték volt, kiküldötte, 
azt az legény elvévén, rendszerént az legény ujolag béküldötte 
két atyafiait, és az leányt hütre kikérette; akkor megint az 
apja s az anyja s az atyafiai az leányt kihozták, rendet állottak. 
Az asztalon tisztességes szőnyeg volt, az asztal eleiben is az 
földre szőnyeget terítettenek, az pap eléállott, háttal az asztal 
felé, arczczal az nép felé; elément az ifiú legény, az szőnyegre 
állott, az leányt is elévezette valamelyik asszony atyafia, és 
az pap ott megesketé őket. Vége lévén az hütlésnek, az leányt 
megint bévitték. Az szőnyeg, melyen az mátkások állottanak 
s megesküdtek, az papé volt, azon kivül mind az legény mind 
az leány apja jól megajándékozta. Azonban asztalt terítettenek, 
az étket elhozták, az leányt asztalhoz kihozták, megint az le- 
génynyel szemben ültették, vacsorán vígan laktak, vacsora 
után éjfélig s tovább is tánczoltak. 


Reggel felkelvén, az legény, ha nagy ember gyermeke 
volt az mátkájának száz aranyat küldött, vagy az kinek 
mint volt tehetsége, annyit küldött; rendszerént az öreg asz- 
szonyt és az leány apjának az cselédeinek az eleit megajándé- 
kozta; avval az leány apjától anyjától és az leánytól elbucsú- 
zott; akkor elment. Az mig penig mátkások voltanak, az leány 
az mátkáját bátyjának hítta, az legény penig az leányt hugá- 
nak, úgy is írtanak levelet egymásnak. 


Nem akarom elmulatni azt is, hogy, noha nem értem, de 
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hallottam az régi emberektől, hogy mikor valamely leányos 
házhoz leánynéző ment, tyúktojást főztek s az legény eleiben 
tették, azt három szégyen nélkül kellett megenni. Elsőben azt 
kellett megtudni, híg-e vagy kemény, mert ha az híg tojást 
kemény gyanánt, vagy az keményt híg gyanánt bontotta fel, 
első szégyen volt, másodszor: mikor megsózta s felkeverte, 
s valami kifolyt az tojásból, második szégyen volt, harmadszor: 
mikor ette, úgy keverte fel hogy mikor az kenyérrel mártogatta, 
semmi róla le ne hullott, és az tyúktojáshoz is annyi kenyeret 
metéllett, hogy megérte vele, s meg is ette az tyúktojást véle, 
másként harmadik szégyen volt. 


Mikor osztán az legény haza ment, ha apja, anyja volt, 
azokkal beszélett, ha szülői nem voltak penig, az atyafiaival 
az dolgot közlötte, az lakodalomnak napot rendeltenek; az 
mely napot az leány apjának megizentenek, azon napra az 
leány apja lakodalomhoz készült. Az ifiu legény hogy azon 
napra elérjen, elindult, mindenütt azelőtt az hol mentenek, 
szállást szereztetett, oda bort, vágó-marhát, szénát, zabot, 
egy szóval mindent szállítatott, hogy mind jövet s mind menet, 
mind ebéden s mind vacsorán, valamig az leányos házhoz 
mentenek és onnét vissza az legény házához, bővön megérjék 
vele, mert menet jövet mindenkor vígan voltak. 


Az legény rendszerént az közelebb való atyafiai közűl 
hívott magának násznagyot, nyoszolyóaszszonyt, vőfélyt és 
kisnyoszolyóleányt, vagy ha olyan atyafia közel nem volt, 
valami nagy urat kért, hogy vállalja fel magára az násznagy- 
ságot, úgy az több említett tisztességekre alkalmatos személye- 
ket kért. Az legénynek fő úri gazdája volt, az ki úton az vice- 
gazdának az szükséges dolgokról parancsolt; az lakodalom 
előtt való nap az lakodalmas házhoz való közelebbik faluban 
megszállott, ott reggel felestökömet ettenek, elküldöttek, 
hogy mikor készen lesznek az leányos háznál, tudósítsák az 
nász népit: mert az vőlegénynyel feles úr, úrfi, asszony, kis- 
asszony ment, kívált az atyafiai, de másféle urak, urfiak stb. 
azokat az kisérőket nász népinek hítták. Mikor megizenték, 
hogy készen vadnak, egész nász népivel megindultak, két 
úrfiat szerszámos lovon, párducz- vagy tigrisbőrben felöltöz- 
vén, daru- vagy kerecsentoll-forgóson elől küldöttenek; azokat 
előlköszöntőknek hítták. Azok elmenvén, az menyasszony fő- 
gazdáját az násznagy nevivel köszöntötték, meneteleknek okát 
megjelentették, az gazda szépen megköszönte és viszontag 
köszöntötte az násznagyot, s megizente, hogy jó szívvel várja 
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s látja. Akkor az gazda vagy egy nagy selleg vagy pohár vagy 
fazék bort az előlköszöntőkre köszönt, azt azoknak előbb 
megkellett innya, azután tánczot osztottanak nékik, s hármat 
tánczoltanak, az táncz után hasonló edény bort köszönt újolag 
az gazda az előlköszöntőkre, az kit meg kellett innyok; és 
mivel három-négy alábbvaló fő ember gyermekei ifiak voltanak 
véle, azokat is úgy itatták s tánczoltatták. Azután az öröm- 
mondók visszamentenek, és az násznagynak az követséget 
megvitték. Addig az háló-helyig rendszerént az vőlegény 
szerszámos paripán s tollason jött, hanem az lakadalom napján 
az násznagy mellé ült az hintóban, az vőfély penig ugyan 
azon hintóban elől ült. Az második hintóban ült az nyoszolyó- 
asszony és kisnyoszolyó azaz kiasszony. Rendszerént a vőlegény 
hatlovas hintót is vitt az mennyasszony után; legelől ment 
az nász népe, azok előtt voltanak az török síposok, trombitá- 
sok, dobbal, azok előtt ment az ifiu legény nagy sastollas forgók- 
ban és párducz- vagy tigrisbőrökben felöltözvén, de az nász- 
népe közűl is az ifiak mindinkább forgósok voltanak, ki párducz- 
bőrben, ki tigrisbőrben, az lovak is nagyobb részint aranyas 
szerszámban, tigris-, párduczbőrökben voltanak. Az nász népe 
után mentenek az násznagy, vőlegény és vőfély szolgái, mentől 
tisztességesebb köntösben, sok volt azok közűl is forgós; azok 
után mingyárt vitték az násznagy, vőlegény és vőfély vezetékeit 
az oda fel írt ló-öltözetekben. Az násznagy hintója előtt ment 
két forgós tollas, párducz- vagy tigrisbőrben felöltezett ifiu 
legény, úgy hasonlóképen az nyoszolyóasszony hintója előtt 
hasonló két ifiu legény. Mikor osztán az faluhoz közel érkezte- 
nek az hol az lakodalom volt, az fő gazda az gyűrűt kiküldötte, 
némelykor az gyűrű helyett két három aranyat is; avval 
egy bizonyos czélon megállottanak, akkor az vőlegény részi- 
ről egynehány paripát külön állítottanak; úgy az leányos ház- 
tól is paripákat hoztanak ki, azokkal rendet állottanak; mikor 
osztán jelt adtanak, az mely czélban az gyűrűvel megállotta- 
nak, addig futottak, mert jó távul állottak az gyűrűvel, és az 
kinek az lova az gyürűhöz legelsőben érkezett, azon az lón 
ülő nyerte el az gyürűt, s volt dicsőségire s dicséretire is. Az 
után rendszerént az faluban megszállott az násznépe, ott 
ujolag öltöztenek, onnét az vőlegény ajándékokot küldött az 
menyasszonynak, mely is állott egész mindenestől elkészűlt uj 
köntösből s asszonyi egész öltözetből. Azonban egy ezüst, 
rendszerént aranyas tángyéron vagy tizes aranyból vagy apró 
aranyból százig valót vagy többet is ha akart; azt az vőfély, 
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szerszámos paripán ülvén, forgósan, felvitte, az menyasszony 
vendége előtt az vőlegény nevivel az menyasszonynak praesen- 
tálta; azt megköszönte az menyasszony nevivel az fő-gazda. 
Az fő-gazda penig mindenkor valami nagy ur volt, annak nagy 
hosszú aranyas pálczája, annak osztán sok vice-gazdái voltanak, 
azoknak mind hosszú, zöld festékkel festett pálczájok, azokról 
ismerték meg kik az gazdák. Mikor praesentálta az vőfély az 
menyasszonynak az ajándékot, hármat tánczolt, azután megint 
az több násznépihez ment. Az lakadalomnak penig rend- 
szerént hosszú színt csináltanak, s abban volt; ha télben volt 
az lakadalom, két három kül fűtője volt az színnek, hogy meleg 
legyen, mivel az atyafiakon kívül, mind az vőlegény, mind az 
menyasszony atyafiain kívül sok idegen vendégeket is hivatott 
mind az leány atyja, mind az vőlegény. Mikor osztán az leányos 
háznál teljességgel készen voltanak, megüzenték az násznagy- 
nak, hogy készen vadnak, akkor, az mint oda fel leírám, az 
násznagy az násznépivel, olyan renddel s olyan pompával 
megindult az lakadalmas ház felé. És ha olyan helyt volt, 
hogy az leány atyjának az várában álgyúk, taraczkok vagy 
szakállasok voltanak, az nász népe eleiben erősen lőttenek; 
az nász népe is mindenféle muzsikával, valamennyi kitölt s 
illett, annyival ment. Mikor osztán az szín vagy palota eleiben 
érkeztenek melyben az lakodalom volt, az hintóból leszállot- 
tanak, az lovasok penig az lovakról, akkor az násznagy meg- 
várta az nyoszolyóasszonyt. Legelől azért ment bé az lakadal- 
mas helyre az násznagy, utána az vőlegény, az után az vőfély, 
azokot egynéhányan késérték, azután ment az nyoszolyóasszony, 
utána mingyárt az nyoszolyó-kisasszony, az násznagy, vőfély és 
vőlegény; az leány apja vendéginek (azok mind rendet állván) 
legelsőbben az férfiaknak mind kezeket fogták, azok után 
az nyoszolyóasszony és kisnyoszolyó szintén ugy kezeket fogták; 
hasonló renddel fogták másodszor kezeket az aszszonyoknak 
és leányoknak. Az kézfogás elmulván, az násznagy eléállott, 
és az örömatyát és örömanyát (mert az menyasszony szüléit 
akkor úgy nevezték), egész házát és vendégit válogatott szép 
bőv szóval köszöntötte és feláldotta, melyre az örömatyák 
nevivel az fő-gazda válogatott szép szókkal megfelelt, és az 
násznagyot, vőlegényt, vőfélyt és az egész násznépit feláldotta; 
azután az násznagy emlékeztette az örömatyát, azelőtt való 
időben megígérték volt az vőlegénynek leányokot, azért haza 
kérte az vőlegénynek, de azt hosszas bőv szóval; akkor az fő- 
gazda valami tisztességes uri tréfát igyekezett az násznagyon, 
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vőlegényen ejteni, melyet az násznagy is azonképen igyekezett 
visszaadni; azután szép hosszas beszéddel az örömatya s 
anya képiben az leányt kiadta, azután az egész nász népivel 
ebédre marasztotta. Azonban eléjött az vőfély és nyoszolyó- 
asszony és nyoszolyó-kisasszony, és az menyasszonyt az öröm- 
atya vendégi közűl elvitte, az vőlegény asszonyvendégei előtt 
legelől állította, utána mingyárt állott az nyoszolyó-asszony, 
azután penig az nyoszolyókisasszony; az férfiak között, leg- 
elől állott az vőlegény, az vőlegény vendégi között azután az 
násznagy, azután az vőfély; az örömatya részirűl legelől 
állottanak az érdemesebbek. Már rendet állván, az vőlegény 
részire ment egy pohárnok az nagy ezüstös aranyas korsóval 
és kendővel, más penig ment az nagy ezüst és aranyas mosdó 
medenczével; hasonlóképen az második pohárnok társával 
ment az örömatya vendégi eleiben, és legelsőben az leányokot 
és az asszonyokot megmosdatták. Mert már az asztal azelőtt 
minden készülettel el volt készítve, ott ezüst sótartók, estve 
ezüst gyertyatartók, az kiben az gyertyák égtenek, hamu- 
vevők, azon kívül az szin oldalán feles gyertyatartók voltanak, 
azokban osztán estve mind viaszgyertya égett; de ott is bi- 
zony sem kést, sem kalánt nem adtanak, az mint oda fel meg- 
írám. Az meglévén, az gazdák az vendégeket leültették, külön 
az vőlegény vendégeit, külön az örömatyáét; az vőlegény 
asztalnál fő helytt ült, az vőlegény mellett az menyasszony, 
de az menyasszony asztalnál egy falatot sem ett, hanem ottan 
ottan könyvezett és szemeit törlette; az vőlegény után min- 
gyárt ült az násznagy, azon alól az vőfély, azon alól rendre 
az érdemesebbek; túl penig az menyasszony után mindjárt 
az nyoszolyó-asszony, azután az kisnyoszolyókisasszony, és 
rendre az több asszonyok. Az örömatya részéről mind az férfiak 
mind az asszonyok érdemek szerint ültenek; az fő-gazda az 
asztalnak az közepin ült. Mikor osztán leültenek, azután az 
étket nagy muzsika-szóval béhozták, az mikor elrakták, mind- 
nyájan felállottanak, és az pap az asztalt feláldotta, azután 
az fő-gazda az vendégeket kénálni kezdette. Volt penig az szín- 
ben két muzsikáló-szék magosan felcsinálva, az egyikben 
muzsikáltak az vőlegény muzsikási, az másikban az örömatyáé. 
Volt penig az színben egynehány pohárszék, annak némelyik 
része volt csak tiszta aranyas, virágos, fedéles, ezüst kupákból, 
némelyike fejér, ezüstes poharakból, némelyike ezüst sellegek- 
ből, némelyike másféle hólyagos nagy ezüstös aranyas kupák- 
ból, némelyike csupa ezüst poharakból; ezen kívül az pohár- 
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széken állottanak ezüst aranyas vagy csak tiszta ezüst mosdó- 
korsók és mosdó-medenczék. Azok kívül volt segesvári viaszas 
új kupákból küsebb nagyobból álló pohárszék, volt járai fazék- 
ból, hólyagos csuporból, almási csuporból is álló pohárszék, 
azokban állottak nagy kád vizek, akikben afféle fazakak, 
csuprok voltanak, mikor azokból ittanak, az vizből vették ki 
s úgy töltettek bort belé. Most utóljára valának ugyan kris- 
tály pohárszékek is, de az 1687 esztendő előtt raktanak egy 
pohárszékre afféle durva velenczei kristályokot is (az mint oda 
fel leírám), de csak pompára, senki belőle nem ívutt. Ha olyan- 
kor volt az lakodalom, mikor az bor édes csípős volt, új bort 
ittanak többire. 


Voltam olyan lakodalomban is, az melyben az regnans 
fejedelem jelen volt, ott már nagyobb volt az pompa, melyet 
oda fel megláthatsz, azhol az fejedelemről írék. 


Mikor osztán ideje volt, az bort az fő gazda béadatta az 
asztalhoz vagy nagy ezüst pohárban vagy veres fazékban, és 
mivel némely lakodalomban négy-öt fogás étek is megvolt, 
egy darabig mind ugy ittak rendre egymás után. Az fenálló 
gazdák az fenn leírt zöld pálczákkal az asztal körül fel s alá 
jártak, kénálták étellel itallal az vendéget, ett az vendég ha 
kellett az melyik étekből szerette, mert ott senkinek nem 
gazdálkodtanak. Mikor osztán ideje volt, vagy nagy ezüst 
pohárt vagy veres fazakat békért az főgazda, azt harmad- 
negyed magával elköszönte az násznagy egésségiért, azt meg- 
iván, szintén ugy az vendégek is harmad-negyed magokkal 
megitták; azután mást kért bé az főgazda, azt az vőlegény 
s menyasszony egésségiért köszönte el; az is elkerülvén, kért 
harmadikat bé, az vőfély egésségiért, és mikor mind az nyoszolyó- 
asszonyért, nyoszolyóleányért és az egész vőlegény vendégiért 
ittanak, és mikor ezek elkerűltek, az násznagy, vőlegény és 
vőfély felköltenek, és az örömatya háta megé mentenek, egy 
ejteles ezüst avagy szép viaszos kupát vagy fazekat vittenek 
teli borral, azt az örömatya háta megett elköszönték az fő- 
gazdára az örömatya és örömanya egésségiért, azt fenállva 
hárman ott megitták, s avval visszamentenek s kiki helyire 
ült; azt az fő-gazda megint elköszönté, és mikor azt is az egész 
vendég megitta, az násznagy megint másod, harmad, negyed 
magával köszönté el, az micsodás edényben szerette, az fő- 
gazda egésségiért; az elkerülvén, megint mást, hasonlóképen 
köszönt az örömatya vendégiért. Ezek elkerülvén, az fő gazda 
egyes pohárt vagy csuport vagy fakupát vagy ezüst pohárt 
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köszönt el különb-különbféle egésségért. Az fenforgó gazdák 
azonban szorgalmatoson vígyáztanak, van-e még bor az vendég 
poharában, ha volt, kénálták hogy: igyanak, lám ezek s amazok 
megitták; amazok is szorgalmatoson vígyáztanak, hogy az 
bort ki ne adják, ha valakit rajta kaptanak, az bort vissza- 
adatták s megitatták. 


De nehogy csak az urak lakjanak jól, az szolgáknak is 
gazdájok volt; az eleit külön más helyen leültették, az mint 
írám, azoknak is külön gazdájok volt, az kik jól tartották, az 
alábbvaló cselédeket penig számban vették, kinek hány cseléde 
vagyon, azoknak is külön prebenda-osztó gazdájok volt. Szám- 
ban vévén az vendégeknek minden alsóbb rend szolgáit, ugyan 
az vendégeknek bizonyos szolgái mentenek az prebenda-osztó 
gazdához, és annak számban adták, hogy az ő uroknak az szállá- 
sán hány prebendás szolgái vadnak s hány lova az ő urának; 
az prebenda-osztó gazda azon szolgáknak czédulát adott, azt 
vitték az prebenda-osztóhoz, azok annyi prebendákat adtanak 
az mennyi az czédulában írva volt; még az kocsisoknak s 
lovászoknak is bort adtanak, úgy adtak szénát s abrakot is; 
de az prebendát bővön adták, sőt némely ur szállására egész 
hordó bort vontanak, némelyeknek átalaggal, az kinek mint 
voltanak cselédi, és úgy az cseléd is az szálláson vígan volt. 


Hogy azért az község is étlen ne maradjon, az ökröt egész- 
len megsütötték, megsülvén, abban egy falka kést ütöttenek 
az szarvát megaranyázták, az bor csatornán kádakban folyt, 
egy falka kenyér tekenyőkben ott állott, ott az kinek kellett, 
ivutt, evett, vígan volt, senki nem tilalmazta. 


Mikor osztán asztalnál mínd az vőlegény, mind az öröm- 
atya s anya vendégi jóllaktanak és az gyümölcset elszedték 
(az gyümölcs penig volt mind ezüst s nagyobbára aranyas 
csészékben; ott még láttál volna mindenféle liktáriumokot, 
portai s velenczei nádmézből csinált confecteket, de az étkek 
között is nagy aranyas pástétumokat is láttál volna), asztal- 
tól felköltenek, az asztalokat az palotából vagy színből ki- 
hordották, az fő gazda szép czeremoniákkal, térdhajtásokkal 
tánczot kezdett osztani. Az első tánczot járták az násznagy 
az nyoszolyó-asszonynyal, az vőlegény az menyasszonynyal, az 
vőfély az nyoszolyó-kisasszonynyal. Mikor ezek hármat tán- 
czoltanak volna, az második táncz volt az örömatya táncza, 
az ki tánczolt az örömanyával, utána, ha több gyermekei 
voltanak, még két pár gyermekei, ha azok nem voltanak, az 
közelébb való két pár atyafiai; azután rendre tánczoltanak. 
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Következett azután az lengyel változó, némelykor az egeres 
és süveges tánczok, azokot követte az lapoczkás táncz, az 
lapoczkás táncz után volt még két három táncz. De azonban 
az menyasszonyt egy külön házban bévitték, ott ujonnan 
tiszta fejér köntösben felöltöztették, vagy, ha azelőtt fejér 
köntösben volt, rendszerént zöldben, noha más színben is 
láttam (mert vedd eszedben, mikor az menyasszonyt kihozták 
és az vőfély az ajándékokot bémutatta, más köntösben volt, 
mikor asztalhoz kihozták, más rendbéli köntösben hozták ki, 
mikor elkapták, harmadik rendbéli köntösben öltöztették fel, 
és így az menyasszony lakadalma napján három rendbéli 
különb különbféle öltözetben volt), az haját az fonadékból 
kifonták, azt szélyesen az hátán leeresztették, fényes keskeny 
pántlikával közben felczifrázván, de azt is hosszan lebocsát- 
ván. Azelőtt jóféle gyöngyös, köves korona-koszoru volt az 
fejiben, de most virágból kötött koszorut tettenek az fejiben, 
és ugy felöltöztetvén, ujolag az palotára vagy színben kihozták. 
Kihozván, az hegedűsök csakhamar vonni kezdették az meny- 
asszony tánczát; mikor azt el kezdették vonni, az menny- 
asszonyt osztották az násznagynak, ki is kettőt-hármat kerűl- 
vén véle, kezet fogva oda vitte az hol az menyasszony apja, 
anyja, atyafiai állottanak, azoktól elbúcsúztatta. Sokszor ugy 
is usuáltatott, nem akkor bucsuztatta el az násznagy az meny- 
asszonyt, hanem harmad napján, mikor az egész nász népe el 
akart indulni (vedd eszedben itt azt is, hogy az menyasszony 
lakadalma első napján semmit sem tánczolt, elment ugyan 
az kinek osztatott, de csak sétált). Mikor penig az násznagy 
bucsuztatta az lakadalom napján az apjától, anyjától az meny- 
asszonyt, akkor az apja s az anyja előtt térdre esett, és legelsőb- 
ben az apja és azután anyja lábaihoz borult, és az násznagy 
az apjától és anyjától elbucsuztatta, megköszöntetvén véle 
az többi között, hogy atyai s anyaiképen felnevelték s gondját 
viselték, s most is tisztességesen férjnek adták; avval az meny- 
asszony apjának, anyjának kezeit s némelykor lábait is meg- 
csókolta, az apja s az anyja is az leányokot megcsókolták. 
Azután az násznagy az menyasszonyt az vőfély kezire adta, 
az vőfély egyet kerűlt véle, azonban eleiben állottak rendszerint 
hat forgós ifiú legények, kinek-kinek egy nagy égő szövét- 
nek az keziben, azok az vőfély előtt, de az vőfély után is egy- 
nehány pár tánczolt, az vőfély után penig mindjárt volt az 
nyoszolyóasszony, az kis-nyoszolyókisasszony kezit fogván, még 
három pár tánczot jártanak. Mikor az harmadik tánczot jár- 
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ták volna, jel adatván, az szövétnekes ifiak az ajtó felé kezdet- 
tenek nagy hamarsággal, csaknem futva, menni, az vőfély az 
menyasszonyt utánok vezette, az vőfély s menyasszony után ki- 
sérve mentenek az nyoszolyó-asszony, kezit fogván az nyoszolyó- 
kisasszonynak, az menyasszonyt az vőlegény hálóházában bé- 
vitték, s az vőlegénynek az vőfély presentálta, feláldván őket 
szép áldásokkal, azután az vőfély az kardját kivonta, és kard- 
dal az menyasszony fejéről az koszorút lemetszette és az kardja 
maroklatjáig lebocsátotta, mezitelen levén az kard (az azért 
volt, hogy emlékezzék meg az menyasszony, hogy mivel szüzes- 
séginek jegyét az koszorut karddal veszik le, ugy viselje magát 
az szent házasságban, hogy ha azt megmocskolja, kard lészen 
az fején), azután az vőfély jó éjszakát vett az uj házasoktól, 
és az nyoszolyókisasszonynak kezit fogván, mezitelen karddal, 
az koszoru az kardban lévén és az szevendék hordozók előtte 
menvén, az lakadalmos helyre visszament. A nyoszolyó-asszony 
az menyasszonyt levetkeztette, az vőfély penig az nyoszolyó- 
kisasszonynyal hármat négyet fordult, azután az kardból az 
koszorut az földre vetette és azt négygyé vágta, jelentvén, 
hogy már vége vagyon az menyasszony leányságának; azu- 
tán egymástól jó éjszakát vettenek. De mind az leánykapás, 
mind az álomra menés rendszerént hajnal felé volt; ha penig 
álgyu, taraczk vagy szakállas volt, mikor az menyasszonyt 
kapták az vőlegényhez, erősen lőttenek. 


Megvirradván penig, mikor gondolta az nyoszolyóasszony, 
hogy az uj házasok felköltek, bément, az uj menyecskét fel- 
öltöztette abban az öltözetben az melyeket oda fel írék hogy 
az vőlegény küldett ajándékban, az fejét penig pártával és igen 
szép orientalis gyöngyökből köves főkötőben csinálták bé. 
Az régi magyarok az uj asszonyt azért nevezték menyecskének, 
hogy az jó feleség olyan mint egy kis meny vagy menyecske, 
az mint hogy az gonosz asszony bizony igen nagy pokol és 
gehenna. Felöltöztetvén, legelsőben az férjinek megmutatta, 
azután az apjához és anyjához bévitte, akkor az uj asszony 
szüléinek kezit megcsókolta. Minekelőtte penig felköltenek, az 
muzsikások az vőlegénynek és menyasszonynak, násznagynak, 
vőfélynek, nyoszolyó-asszonynak, kis-nyoszolyónak, másoknak is 
az hová érkeztek, hajnalnótát vontanak. 


Már most másod napján nem nevezték tovább vőlegény- 
nek és menyasszonynak őket, hanem ujházasoknak, ugy is 
ittanak egésségekért; az násznagy, vőfély, nyoszolyóasszony, 
kisnyoszolyó- nevek megmaradtanak mindaddig, az mig az új 
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menyecskét haza vitték az férfi házához, és ott is az mig az 
lakodalom egészen véghez ment. 


Ha catholica volt az új asszony, azt másod napján bé- 
avatták. Azon az napon penig jó reggel az vőfély lóra ült, 
házról házra eljárta az vendégeket, úgy marasztotta meg arra 
az napra ebédre; az tánczot is az nap nem az gazda, hanem 
az vőfély osztotta; az vőfély aztán, akkor gazda lévén, készí- 
tette az felestökömöt és az mézes bort, az kit csókos pohárnak 
híttak. Azonban penig míg az felestököm készűlt, már azelőtt 
az palota vagy szín előtt egy meghántott (némelykor kettőt 
is toldottanak essze) fenyőfa fel volt állítva, annak az tetejin 
fúrás volt, és az fúráson fa általtéve, az kin az ki felhághatott 
reá, oda fel megnyugudt; az hántott fenyőfát penig faggyúval, 
hájjal erősen megkenték; az fa tetejin volt két, három, négy 
arany, és négy öt sing posztó s egy palaczk bor; arra hogy 
felhághassanak, sokan próbálták, az urak azért avval mulatták 
magokot, az mint az felhágást próbálták, de az sok közül csak 
találtatott az ki felhágott, ott osztán az említett keresztfán 
megnyugudt, az bort az palaczkból megitta, és az arany és 
posztó övé volt. Elkészűlvén az felestököm, az vőfély mint 
gazda az vendégeket leültette s maga is leült; legelsőben 
elhozatta melegen az mézes bort (ott ültenek az uj házasok is), 
abból rendre ittanak, s mikor ittanak, osztán az ital után az 
férfiak és asszonyok egymást csókolgatták; azután az vőfély 
elhozatta az étket és vigan felestökömöztek; de az felestököm 
igen sokáig nem tartott, felköltenek, és az míg az ebéd elkészűlt, 
tánczoltanak; az ebéd volt estve felé. Az ebéd előtt mint egy 
órával az asszonyok elmentenek; és az mikor az ebéd kész 
volt, akkor már az násznagy volt az gazda és az nyoszolyó- 
asszony az gazdasszony, az asszonyok megint eljöttenek, és 
az vendég, az mint leirám, rendre mosdódván, leültenek, az 
étket elhozták. Az nyoszolyó-asszony akkor annyi bélest sütte- 
tett, az mennyi asztal volt, azokat nyoszolyó-asszony bélesinek 
hítták, de egyet külön süttetett, mintegy az vőfély számára; 
azt penig igy készítette: úgy sütötték mint az jóféle bélest, 
szintén olyan tésztából, de belől, az hová riskását, őz máját 
vagy mézes szilvát etc. szoktanak tenni az jóféle bélesben, 
abban az bélesben egy-egy tenyérnyi vagdalt ruhákot raktanak, 
és keresztűl kosul sűrűn rézvesszőket raktanak, felyűl tésztá- 
val béborították és többivel együtt ugy sütötték, s ugy vitték 
az asztalhoz. Az mely vőfély tanulatlan volt, neki esett az 
késivel hogy felbontsa, semmire nem mehetett, gyalázatban 
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maradott, az expertus tanolt vőfély elsőben az villájával meg- 
nyomogatta felyűl s beszúrogatta, mingyárt esziben vette hogy 
micsodás béles, osztán szépen az villájával tángyérra kiszedte 
az részvesszőköt, azután mind az darab ruhákot belőle ugyan- 
azon tángyérra, az nyoszolyó-asszonynak gazdálkodott véle, 
az többi részit tepsiástól kiadta. Olyankor az nyoszolyó-asszony 
neheztelt, hogy kitanálták mesterségit, az vőfélyt penig mind- 
nyájan megdicsérték. Mindenik nap penig kalács elég volt, 
az gazdasszonyok megkérdették mindenkor, hogy ettenek-e 
az kalácsban, ha mondották: jól ettenek, azon örvendeztenek, 
ha penig mondották hogy nem ettenek, azon megszomorodta- 
nak; de még az házi gazdasszonyok is megharagudtak ha az 
kalácsból az vendég nem evett. Lakodalomban penig nagy uri 
asszony volt az főgazdasszony, más főasszonyok az vice-gazdasz- 
szonyok voltanak. Nem vala akkor vajas étek, hanem igaz 
szalonnás magyar étkek valának; mert mikor az német Erdély- 
ben béjöve, az mely magyar németnél ebéden volt, rendszerént 
elcsapta az német étek az hasát, ugy hogy alig tudta megál- 
lítani; azért is az kin szorúlás vagy kólika volt, német asztal- 
hoz mentenek és vajas étket ettenek, és megindult az hasok, 
az mint hogy én magam is egynéhány magyart esmértem az 
ki azt cselekedte. Ha akkor tekenyős-békát ettél volna, más 
egy pohár bort sem ivutt volna veled; ha az mostani világ 
szerént mondottad volna: silgrod, elcsudálkozott volna, micsoda 
szij-drótot emlegetsz. Akkor azért vigan lakván és iván, asztal- 
tól felkeltenek, azután éjfélkorig s még tovább is tánczoltanak. 
Tudom, hogy csak egy lakadalomban, az melyben az regnans 
fejedelem jelen vala, csak az kárpit az kit az asztal feli csinál- 
tak vala, öt száz oroszlányos talléros vala, ugy hozták vala 
Konstanczinápolyból. 


Mikor harmad napján az uj házasok az szüléi házától el 
akartanak menni (már azelőtt két cancellista deákkal vagy 
két nemesemberrel, valami parafernumot adtanak, legkisebbig 
felíratván, szekérre rakatták), akkor az menyecske anyja az 
násznagynak, nyoszolyó-asszonynak, vőfélynek, nyoszolyókis- 
asszonynak ajándékot küldött, ugy az násznépe közűl az elé- 
valóinak egynéhány arany, ezüst skófiummal, selyemmel var- 
rott keszkenyőköt, az násznagynak selyemmel szőtt, fejér 
selyemmel szépen megvarrott, szélyes fejér csipkével ujjait 
megczifrázott inget is küldött. Az leány apja penig, elmenvén 
az násznépe, akkor harmadnapon az gazdákot vendéglette 
meg, tudniillik az lakadalomban valókot, s azokot mind meg- 
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ajándékozta, köntösnek való angliai posztóval, aranynyal, 
tallérral, nuszttal, paripával, kit kit az maga hívatalja s szolgá- 
latjához képest. Vedd eszedben, kedves olvasóm! hogy én itt, 
az menyiben eszemben jutott, az nagy lakadalmakot írám le, 
de ebből eszedben veheted az alább való lakodalmakot is, 
mert azoknak is csak az volt az fundamentuma, ha az pompa 
szintén ugy ki nem tőlt is. 


Haza vívén az uj feleséget az uj házas ember, ott is harmad 
napig vígan voltanak, tánczoltak; akkor, harmad napon az 
vendégek elmentenek, az uj házasok ugy éltenek, az mint 
lehetett, ritkán igen jól csendesen élt, talám többet heregve, 
morogva, koczódva, hogy több víg napok sem volt talám az 
lakadalmok napjánál azok közül is, az kik ilyen pompával 
házasodtak; az kik még meg nem holtak, élnek ma is, az kik 
penig megholtak, azoknak a temetésit is majd meglássuk. 


Az régi magyarok az keresztelőt is nagy pompával, vendég- 
séggel vitték véghez; szintén ugy, mint az lakadalomban, 
gazdák voltak, noha az közel sem ment olyan pompával véghez, 
mint az lakadalom. 


Az régi erdélyiek temetésiről. 


Mikoron valamely uri ember megholt, azoknak feleségek, 
ha szintén fél esztendeig el nem temetheték is a férjeket, az mely 
házánál volt akkor mikor megholt az ura, onnét másutt való 
házában vagy jószágában nem ment; még ott is ki nem ment 
az udvarra, sőt asztalhoz sem ment ki, mint azelőtt, ebédre, 
vacsorára, hanem csak ben ült s ott evett. Az mely házban 
megholt az ura, oda sem ment bé még az temetés után is, sőt 
az jámbora az asszonyoknak teljes életiben sem ment abban 
az házban. 


Mikor valamely ur, házán kivűl, kivált valami városon 
megholt, azt rendszerént harmad-negyed napján koporsóban 
tették, akkor éneknél s predicatiónál egyéb nem volt, ritkán 
bucsuztatás, az catholicusoknál háznál mise de Requiem, az 
más vallásoknál ritkán volt magyar oratio is. Az koporsót 
belől vagy bársonynyal vagy materiával vonták bé, az kitűl 
mint tölt ki, magát az halottat rendszerént materia köntösben 
nyujtóztatták ki, vagy bőrös kapczás nadrágban vagy csak 
materia vagy szép gyolcs kapczában, az feje alá tettek vagy 
bársony vánkosokot, vagy, az mint az hintóban leírám, portai 
drága vánkosokat, az vánkosra az feje mellé szép nusztos 
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süveget. Azelőtt régen penig, az mint feljebb irám, posoni 
süveget vontanak az fejiben, az keziben valami szép skófiummal 
varrott keszkenyőt alá bocsátottanak; ha catholicus volt, 
az keszkenyein felyűl állott az olvasója; az lábára térdig 
teritették az szemfedelet, az mely volt vagy fátyolból vagy 
drága patyolatból; körös körül az szemfedelen volt szélyes, 
igen vékony czérnából szőtt, némelykor ezüst- vagy arany- 
fonallal elegyített fejér szélyes csipke; az nyujtózószéken volt 
valami szép portai skárlát szőnyeg, az nyujtóztatópad alatt volt 
nagy öreg divánszőnyeg; ha catholicus volt, az fejénél két nagy 
viaszgyertya, úgy szintén az lábánál. Mikor koporsóban tették, 
az koporsónak az fenekire némelykor tettek gyalu alól kihullott 
forgácsot, némelykor hamut, azt szép gyolcs lepedővel bécsinál- 
ták vagy bévarrották, az feje, könyökei, dereka, lábai alá szép 
fejér matériából vánkosokat csináltak, a koporsóban ugy tették 
bé osztán az testet, az süveget az feje mellé az koporsóban bétet- 
ték. Láttam másutt is, de kivált az magunk temetőjiben, a régi 
posonyi süvegeket, és ha harczon esett el, veres posonyi süveg- 
ben temették el az olyat, de az selyem volt s nem volt kivágva 
együtt is. Egykét drága gyürűt is temettek el az kezin. 


Az asszonyokat többire mind fejér szoknyában, válban, 
előruhában öltöztették fel, koporsóját kivűl az nagy rendeknek 
fejér bársonynyal vagy tafotával, az alábbvalóknak fejér 
gyolcscsal vonták bé. Az házas férfiak koporsóját, kivált az 
urakét, fekete vagy setét megyszin bársonynyal, az alábbvaló- 
két fekete bakacsinnal, az ifjú legényekét zöld kamukával vagy 
tafotával, sőt az nagy urfiakét zöld aranyas matériával, az 
egész koporsót sürű bokrétákkal, oda varva az koporsó fedeli- 
hez, megrakták, az koporsó közepire tisztitó-seprű forma 
tollat bársonyban varrva szegeztenek. Az kisasszonyok kopor- 
sójára is fejér selyem materiát, az alábbvalóknak fejér gyolcsot 
vontanak koporsójára, s az egész koporsó fedelit, oldalát sűrűn 
virágokkal, koszorukkal megrakták. Az catholicusoknál minde- 
nütt az koporsó tetejin más szín materiából kereszt volt. Az 
asszonyok ujjaiban felesebb gyürűköt temettenek, sőt némely- 
kor medályt, nyakszorítót, még aranylánczot is. 


Mikor penig idegen helytt holt meg valaki, és hirtelen 
az koporsóra való bársony vagy matéria készen nem volt, az 
koporsóra valami szép portai szőnyeget tettenek. Az fen megírt 
koporsóbetétel után az társzekér készen volt, az koporsó alá 
feles tövisfát tettenek, hogy az test ne rázódjék, az koporsót 
arra tették, azt társzekeret penig küljel fekete posztóval bé- 
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terítették, az még az kerekeit is béfogta, s az földön jó bővön 
vondozódva leért. Mikor osztán mindenképen készen voltak, az 
deákok és papok legelől mentenek, azután az urak, főrendek 
és az község ment, azok után ment az szekér az testtel; ha 
felesége volt, az hintóban késérte, de az bőrököt mind lebocsá- 
tották; ott voltak az gyermekei, és ha feles asszony atyafi 
volt jelen, azok is mind hintóban, de az bőrököt lebocsátván, 
úgy késérték. Az fekete posztónak az szélyit kétfelől hat legény 
fogta, ha catholicus volt, hat szövendéket is vittenek két- 
felől, és így ének-szóval kikésérvén az városból, az keservesek- 
nek némely része akkor visszament, úgy az késérők is, az testtel 
az háza felé indultanak, és eleire hirt tévén az olyan faluknak, 
az mely faluk az megholt úr vallásán voltanak, onnét az papok 
és deákok majd az határszélyig az test eleiben jöttenek, ének- 
szónál vitték által az falun majd azon falunak határszélyiig, 
ott is az hat legény kétfelől fogta az szekeren való posztó szélyit, 
mert másként, mikor közönséges uton mentenek, az posztó 
fel volt csinálva, hogy el ne szakadjon vagy meg ne sárosod- 
jék. Hallottam régi emberektől, az nevit is megmondották, 
de az nevit elfelejtettem, hogy az elmult saeculumban (mert 
azoknak az embereknek az ideiben volt az kik nékem beszélet- 
ték) egy úr meghal az országgyűlésiben, az felesége véle nem 
volt, mert otthon maradott volt, semmit nem is tudott az ura 
halálában mindaddig, valameddig az leirt szekér az ura testi- 
vel az kapun bé nem kezdett menni; akkor az asszony az 
tornáczban állott, s kérdi, micsoda szekér az, mondják, hogy 
az megholt ura testit viszik, akkor az felesége az asszony ha- 
nyattá esik és mindjárt szörnyű halállal meghal. Az fejedelem 
felbontatván az testit, hát az urán való busultában az szive 
ketté hasadott volt. Valyon hány asszonnak hasadna meg ma az 
szíve Erdélyben ilyen módon az ura halálán? Késérték az tes- 
tet atyafiak s idegenek is sokan. 


Mikor penig akármely falun az testet általvitték, akár- 
mely valláson volt, mindenik faluban az test eleiben harangoz- 
tak, sőt nemcsak abban az székben vagy vármegyében, az 
hol az megholt test feküdt, sőt más vármegyékben, székekben, 
valahol az megholtnak jószága volt vagy csak kevés portiója 
is, valamig eltemették, minden nap kétszer harangoztanak. 
Ha catholicus volt, minden nap viaszgyertyákot gyujtottak, 
s az halottas háznál bizonyos zsoltárokat énekeltenek, sőt az 
test felett gyakorta szent mise is volt de requiem, az más vallá- 
son lévő predicátorok könyörgést, vasárnapokon predicatiót 
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ott tettenek, mikor az faluban az maga religióján levők volta- 
nak. Mikor osztán az testtel haza érkeztek, ott, ha catholicus 
volt, ujolag szent mise volt de requiem, énekelve és predicatio, 
az más vallásuaknál csak predicatio és énekszónál valamelyik 
boltban vagy alkalmatos helyre az testet addig bétették, az 
mig az temetéshez hozzá készülhettek. Mikor osztán az temetés- 
hez hozzá készültenek, napot rendeltenek, az rendelt napra 
az atyafiait, és ha nagy ember volt, az ország catalogusa szerint 
az ország rendeit levél által az asszonyokkal együtt elhítták. 


Az koporsót penig, az mint leirám, bévonván, az koporsót 
ezüst, aranyas fejű szegekkel igen gazdagul külyel béverték, 
és hogy az aranyas fejű szeg jobban kiadja magát, az koporsót 
fekete biborral vontál be s azt szegezték az koporsóra az arany 
fejű szegekkel; azonkivűl az koporsójára mind férfiaknak 
mind asszonyoknak, szegeztenek tizenkét selyem matéria, kép- 
író által irt czimereket, az holtnak czimerit. Az háznál az hol 
az temetés volt, szin volt elkészítve, az szin közepin jó magos 
sámoly, hol az testet és keserveseket az nép megláthassa, az 
fekete posztóval bé volt vonva egészlen, úgy hogy az földet 
egy darabig bélepte; az szin is belől fekete posztóval bé volt 
vonva egészlen, úgy külyel is az ajtaja tájékán imitt-amott 
azon is feles papíros czimer volt felraggatva; az predikáló 
szék is fekete posztóval bé volt vonva, azon selyem czimerek 
voltanak; ha catholicus volt, az oltár eleit és zsámolyát fekete 
posztóval bévonták, ott is az oltár előtt selyem czimerek volta- 
nak. Az keservesek mentől durvább fekete posztóban öltözte- 
nek, az mentéjek bérlése fekete báránybőr volt, fekete szőr- 
sinor körülötte, fekete szőrgomb, az övök vagy fekete szőr- 
sinor vagy fekete posztószély, fekete nestes süveg durva posztó- 
ból. Az asszonyok kendervászonból burkot csináltanak az fe- 
jekre, azt megfeketítették, hamuszin volt, azt az hátokon le- 
eresztették, hogy az földön vonszolódott az farka, azt penig 
az háta közepin még egy helytt az közepin felakasztották, ott 
egy darabig hármason függött az burok. Az keserveseknek, 
kivált feleséginek, leányinak, testvér, közelvaló atyafiainak, 
egyszer ványolt fekete posztóból palástjok volt. Mikor az teme- 
tés közelített, azelőtt egynehány nappal az fő- és vice-gazdák 
eljöttenek (mert az mint oda fel irám, hogy az lakadalomban 
gazdák voltak s gazdasszonyok, ugy voltanak az temetésen is), 
azok mingyárt az temetéshez kezdettenek készülni; ben az 
ki elfért, az többinek penig kün az faluban szállást rendelte- 
nek, kinek kinek az ajtajára czédulát ragasztottanak (úgy 
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volt az lakadalomban is, hogy kiki az maga szállását megtudja). 
Elérkezvén penig az temetésre az vendég, kinek-kinek hány 
cselédje van, számban vették, olyan, az ki fen az torban jelen 
nem lészen, azután, mint szintén az lakadalomban irám, mikor 
az prebendáért mentenek, az gazdák azoknak czédulát adtanak, 
vitték az prebenda-osztóhoz, és ott mindent annyit adtanak, 
az mennyi az czédolában volt, mert itt is az bora is kinek-ki- 
nek kijárt. 


Eljövén az temetésnek napja, az előtt az atyafiak legalább 
egy nappal, némelyik előbb is bégyültenek, sokan az temetés 
előtt való nap, béérkeztenek az vendégek is. De az urak, fő- 
rendek, nemesek temetésire még az idegen emberek s asszonyok 
is czifra köntösben nem mentenek, hanem mentől közönsége- 
sebben lehetett, úgy öltöztenek, sőt azféle alkalmatosságra 
nem csak gyászköntöst, hanem szines posztóból valót külön 
tartottanak, szederjes, violaszin posztóból valót, azon csak 
selyem sinor, selyem gombok voltanak, az nagy uraknál is 
olyan szinü mint az köntös, selyem övet külön tartottanak, 
az is csak selyemmel volt gombozva. Az asszonyok is minden 
czifra köntös nélkűl voltanak, fejeken hosszú fekete fátyol, 
az nyakban bársony palást, az nyakokon igen apró fekete 
gyöngy, fekete kláris-öv, az szoknyájok szederjes vagy viola- 
szin posztóból vagy matériából, azon is az olyan fekete selyem 
csipke vagy galand; egy szóval, megmutatták, hogy halottas, 
nem lakadalmas házhoz mentenek. Kisasszonyokot, nemes 
leányokot nem volt szokás temetésre vinni; ha vitték is, 
szállásokon maradtanak, hanem ha az megholtnak közelvaló 
atyafiai voltanak. Ha valamely idegen, férfi vagy asszony, 
czifra köntösben ment volna temetésre, megcsufolták. 


Az napján penig az temetésnek, az megholt embernek 
az özvegye egy külön házban ment, ott sirván, némely atyafiai 
vigasztalták. Mikor osztán mind egybegyültenek az szinben, az 
papok s deákok készen voltanak, mind fekete posztóval bévont 
székeken ültenek, igen ritkák voltak azok szőnyegesek. Akkor 
ha tanács úr volt, tizenkét számú, ha penig tanács úr nem volt, 
kinek-kinek állapotához képest, az szin mellé vittenek aranyas, 
ezüst, köves, szerszámos, boncsokos, tollas, bőrökkel az mint 
oda fel írám, czafrangokkal felöltöztetett uri paripákot, azokot 
rendre állították az szín mellé, azok ott kapáltak s visítottak; 
azon kivűl egy jámbor lovat öltöztettek fel földig tiszta fekete 
bakacsinban, annak csak az szeme látszott ki, azt az szín elei- 
ben állították; már azért azelőtt jó idővel az ki ezen bakacsinba 
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öltöztetett lóra ült, fejében sisak lefüggve, pánczéllal az 
nyakán, derekában pánczél-ing, az két karján két karvas, an- 
nak az kutyafüle felé pánczél volt, az keziben fekete hosszú 
nyelű zászló, kard s buzogány, az testnek az feje felé állott, 
ha ezüst czimer volt, más feketében, azt tartotta az fejinél. 
Még volt más ember, czifrán felöltözve, pánczélban, sisakban, 
aranyas karddal, az pánczél is vagy ezüstös vagy aranyas; 
az volt ezüstös aranyas fegyverben felöltözve, annál nagy ara- 
nyas zászló, kinek egy felől az megholtnak az czimere, más 
felől valami szép epitaphium, az is az holtnak fejinél állott, 
s ott tartotta az nagy aranyas zászlót (mert az testet még hajnal- 
ban bevitték az szinben és az leirt sámolyra helyeztették). 
Igy elkészűlvén, az catholicusok catholicus módon, más kiki 
a maga vallása szerént, az éneket elkezdette, akkor az catho- 
licusoknál az oltáron és az test körűl az gyertyákot meggyuj- 
tották és az népnek, kinek-kinek érdeme szerint, az gyertyákot 
és az czimereket, az embereknek az eleiknek és az papok elei- 
nek materia czímert adtanak, az többinek papiros czimert. 
Voltanak az megholtnak dieséretiről való kinyomtatott versek 
is chartákon felfüggesztve. Azonban hat feketében való ifiu 
az test mellett hat szevendéket tartottanak, az fejinél és lábá- 
nál nagy gyertyák égtenek, azután az keservesfogók mentenek 
az keservesek házában, ottan, az főgazda elrendelte volt, 
ketten-ketten egy-egy keserves asszonyt fogtanak; az keserves 
férfiak penig elébb ilyen renddel jöttenek ki az színben: leg- 
elől az sógorságok, azok után az távulabb való atyafiak, 
azok után az testvér atyafiak, azután ha vejei voltanak, leg- 
utól az maga fiai, vagy, ha ifju legény teste volt, az apja, vagy 
ha apja nem volt, az testvér bátyja vagy öccse. De mikor le- 
ültek az színben, az koporsónál való székben az közelebb valók 
ültek, az többi ugyanott hátul az székben. Az asszony keserve- 
sek is ilyen rendet tartottanak. Mikor késérték temetni, akkor 
is így mentenek; mind az keserves férfiak, mind az asszonyok 
előtt jött egy-egy gazda mint egy-egy hopmester, igen szép 
lassan; az megholtnak fiai voltanak, az apjoknak az fejihez 
állottanak, és az egész temetés alatt ott állottak talpon, az 
keserves asszonyok penig nagy sirással, zokogással s jajgatás- 
sal jöttenek ki, s kivált az felesége s leányi; azokot az gazda 
az koporsó mellé ültette, s azok koporsóra borulván, ott sirat- 
ták. Ha koporsóbétételkor jelen voltak felesége és leányi, 
szintén olyan pompával vitték az keserveseket. Ha férfi temetése 
volt, az szolgák, feketében mind, az lábánál állottanak végig, 
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ha penig asszony, az frajok gyászban, burokban állottanak 
az temetés végiig az lábánál, és ott siratták végig, bédugván 
szemeket. 


Ezek után az catholicusoknál elkezdődött az énekes szent 
mise de requiem, más vallásuaknál az könyörgés és predicátio, 
az predicátio után minden az lábánál állottanak végig, ha 
penig asszony, az frajok gyászban, burokban állottanak az 
temetés végiig az lábánál és ott siratták végig, bédugván sze- 
meket. 


Ezek után az catholicusoknál elkezdődött az énekes szent 
mise de requiem, más vallásúaknál az könyörgés és predicátió, 
az predicató után mínden valláson rendszerént az deák oratió, 
az oratió után voltak az bucsuztató versek; azokot vagy valami 
szép szavú két gyermek mondotta, vagy valami jó szavú deák; 
ott elbucsuztatták feleségitől, gyermekeitől, atyafiaitól, bará- 
titól etc. Mikor ezek mind véghezmentenek, az hintókot már 
az gazdák az szín eleiben állítván, az deákok, papok elől meg- 
indultanak, azok után voltanak az trombitások és török sípo- 
sok, egy verset az deákok énekeltenek, más verset az trombitá- 
sok és török síposok fúttanak, de azoknak temetésre olyan 
keserves nótájok volt, hogy még az férfiakot is sírásra indítot- 
ták, az asszonyokot penig épen zokogásra. És mind az deákok 
énekeltenek, mind ezek fútták épen az temetőhelyig, ott is mind- 
addig, valamig az testtel elérkeztek és letették, az keservesek 
is elérkeztenek és az testet körűl ülték. 


Ha az temetőhely távul volt, az testet azon szekeren 
vitték az kit oda fel leíránk, ha penig az temetőhely közel volt, 
hat vagy nyolcz ember az testet rudakon vitték. Ha az temető- 
ben templom nem volt, ott is szintén úgy mint az háznál, hasonló 
apparatussal színt csináltanak, és abban volt az isteni szolgálat; 
ha penig az temető templomban volt, ott, kivált az catholi- 
cusoknál, nagy czifra castrum doloris volt, azon sok gyertya, 
symbolumok, czímerek, versekkel írott charták, s abban tették 
az testet. 


Az török síposok és trombitások után mentenek az urak 
hintai, azután ment az község, az község után vezette két-két 
ember az czifrán felöltöztetett paripákot, azután mentenek az 
férfi keservesek hintai, az férfi keservesek után mentenek 
lóháton az test előtt az fen említett két pánczélban öltözött 
emberek; az kinél az aranyas zászló volt és aranyas fegyver- 
ben volt maga is, az ment szerszámos czifra paripán; az kinél 
az fekete zászló volt, az ment az bakacsínban öltözött lón. 
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Az ezüst czímert feketében az fejinél gyalog vitték. Az test 
után mentenek az keserves asszonyok hintai, azután az több 
uri és főasszonyok hintai, azok után az asszonyi község. Mikor 
osztán az temetőben bételepedtenek, szintén úgy volt minden 
ceremonia, mint fen az háznál lévő színben. Mikor az egész 
ceremoniának vége volt, ha fiai voltak és az közelebb való 
atyafiai fogták az koporsót, noha mások is segéltettek, és azok 
vitték az testet az sírig; mikor osztán az sírban bétették, 
az pánczélban lévőtől elvették az fekete zászlót és kardot, 
azokot esszerontották és az sírban az koporsó mellé bévetet- 
ték, az ezüst czímert az templom belső oldalára felszegezték, 
úgy hasonlóképen az aranyas zászlót az templomban nyelinél 
fogva felfüggesztették; az ott lobogott. 


Az asszonyok temetése majd olyanformán volt mint az 
férfiaké, csakhogy trombitások, síposok nem volt úgy; ha 
catholica volt, semmi oratio nem volt, az más valláson lévők- 
nél volt magyar oratio; hasonlóképen öltözött lovak sem volta- 
nak. 


Mikor haza mentenek az temetésről, az özvegy külön ház- 
ban ment, az nap nem ett, ha csak mások láttára is. Az tornak 
penig ez volt az rendi: az papoknak és az deákoknak külön 
fogták más házban az étket, más házban az férfi keservesek- 
nek, másban az asszony keserveseknek, külön házban az urak- 
nak, különben az nemességnek, másban az közrendnek; ha- 
sonlóképen külön az asszonynak; még az szegény koldusok- 
nak is külön helyre fogták az étkeket; de akármelyik asztal- 
nál sem volt több két-két fogás éteknél, az étek után semmi 
gyümölcs nem volt, egymás egésségiért pohárt nem köszöntek, 
hanem rendre az kinek mennyi kellett, annyit ivutt, felkelte- 
nek asztaltól, és evvel vége lett az temetésnek. 


Az erdélyi régi tisztességekről. 


Az regnans fejedelem szabad úr volt, életnek, jószágnak, 
halálnak ura, s az törvénynek is mint legfőbb igazságtévő 
előtt, előtte lett vége. Volt egész ország főgenerálisa, volt 
váradi generális, az székelyeknek külön volt generálisok; az 
váradi generális volt az Partiumbelieknek generálisa, az székely 
generális az székelyeket vezette. Ha az erdélyi főgenerális 
elesett, az erdélyi egész vármegyéket az fejérvári főispán 
igazgatta harczon; ha az székelyek generálisa elesett, igazgatta 
az egész székelységet az udvarhelyszéki főkapitány; az gene- 
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rálisok ha elestek, az egész hadat rendre vezérlették az generáli- 
sok, és ha mind az három generális elesett volna, fővezér akkor 
volt az fejérvármegyei főispán. Az főgenerális után volt az or- 
szág főcancelláriusa, azután, az ország kincstartója, és az 
Statusok praesidense. Volt lugosi és karánsebesi bán is. 


Mindenik vármegyében két főispán volt, az egy Hunyad- 
vármegye és Partiumbelieken kivűl; ez egyikért azért volt, 
hogy egyik gyakrabban az fejedelem mellett volt, az másik 
az vármegyét igazgatta, vagy mivel akkor sokat táboroztak, 
egyik az hadban ment, az másik otthon maradott. Minden 
vármegyének külön zászlója volt. Azért is volt az vármegyéken 
az két főtisztség, hogy az nagy emberek inkább consolálód- 
janak, és hogy egyik az másik miatt ne épen azt cselekedje 
az mit akar. 


Ugyan az Székelységen voltanak vice-kapitányok, vice- 
királybírák, notáriusok, perceptorok, hadnagyok, vice-had- 
nagyok, zászlótartók, hadibírák, szállás-osztók etc. Az fő- 
kapitány csak az hadi dolgokot folytatta az vice-kapitánynyal 
és hadnagyokkal, az főkirálybírák penig az vicekírálybírákkal 
sé notáriusokkal csak az törvényes dolgokot és egyéb politi- 
cumokot. 


Mikor az főkapitány táborban ment, bizonyos embereket, 
legfeljebb Háromszéken százat (elhíszem, az több nemes szé- 
kekben is proportionaliter) az táborozásból megmenthetett, az 
kik neki fizettek; hasonlóképen voltanak mentségesi az vice- 
kapitánynak, hadnagyoknak, vice-hadnagyoknak s zászló- 
tartóknak, és az mintegy hópénz gyanánt volt. Voltanak penig 
mind lovas mind gyalog hadnagyok, az gyalogokot darabontok- 
nak hítták. Az főkirálybírónak felényi mentségese volt mint 
az főkapitánynak ha táborban nem ment, mert rendszerint 
táborban nem ment, hanem akkor, mikor az főkapitány vagy 
beteg volt vagy egyéb foglalatossági voltanak, az mely miatt 
táborban nem mehetett; akkor az főkirálybírónak voltanak 
annyi mentségesi, mint táborozásnak idein mikor jelen volt 
az főkapitánynak szokott vala lenni; az mennyi mentségese 
volt penig az főkirálybírónak mikor táborban nem ment, az 
főkapitánynak is, mikor ő is táborban nem ment, csak annyi 
volt. Az régi szabadság szerént az királybírája avagy az fő király- 
bíró megdullathatta az főkapitányt, de az főkapitány nem dul- 
lathatta meg az főkirálybírót. 


Az hadnagyságok bizonyos falukból állottanak; ugyan- 
azon faluk lovasinak avagy lófő-rendeknek lovashadnagya volt, 
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az gyalogoknak penig avagy darabontoknak gyaloghadnagya 
és az többi tiszti. Az vice-királybíróknak, mivel táborban sem 
tartoztak menni, mentségesek sem volt, ha csak az főkapitány 
ex speciali gratia nem engedett, mert szabadságában volt. 


Az nemességnek, az első rendből állóknak külön hadnagyok, 
vice-hadnagyok és zászlótartójok, zászlójok is külön volt; 
de azok az magok zászlóján kivűl strázát állani, portára menni 
nem tartoztanak, hanem mindenkor az főkapitány körűl volta- 
nak. 


Az erdélyi régi alázatosságról. 


Noha az erdélyi alázatosságról eleget írék oda fel, azhol 
megírám micsoda szeretetben éltenek az atyafiak és tíz íznyig 
is bátya, öcsém, koma, sógor hítták egymást: itten csak egy- 
néhány példával akarom megvilágosítani az erdélyiek régi 
nagy alázatosságokot; és noha mind tudom, micsodás méltó- 
ságos familiákból valók voltak azok az alázatos urak, de hogy 
az mostani gőgös kevély világban meg ne csemereljenek azon 
méltóságos uraknak maradvái, nevet nem adok, melyik méltó- 
ságos familiákból voltanak. 


Vala egy úr, az ki székelyek generálisa vala, fejérvármegyei 
főispán, tanács úr, ország státusinak praesidense; vala penig 
octavális [törvényszék] akkor Gyula- most Károly-Fejérváratt, 
az mint azon úr praesidens szerszámos paripán megyen már 
fel az Táblára, csak elében áll egy kézdi-vásárhelyi varga s 
elkezdi az praesidensnek: Maga, sógor, vétesse elé kegyelmed 
az törvényemet (Isten tudja, volt-e sógora vagy sem;) elkezdi 
a praesidens: Jere fel, sógor, az én hütömre, elévétetem. Nem 
hogy szégyenlette volna, sőt örvendezett benne; holott fel- 
menvén az Táblára és praesideálván, mingyárt kiáltja az egész 
Tábla és sokaság előtt: Sógor, hová lől: jere, perelj, az mint 
megígérém. 


Egy úr vala az egész országnak generálisa, tanács úr, fejér- 
vármegyei főispán, emberi gyarlóságból egy fraja megesék 
tőle s fiat szűle; meghalván azonban az generális, az testvér 
atyafiai ezt az illegitimus fiát egész életéig, még az generális 
testvér atyafiai is, mind öcsének, bátyának hívák. Ezt én magam 
is gyermekkoromban ismérém. 


Ugyan az fenírt székelyek generálisának egy igen közelvaló 
atyafia leány méne férjhez egy jobbágyhoz, attól az jobbágy- 
tól lőn megint leánya, az is jobbágyhoz méne férjhez; ez 
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megöregedvén, valamikor az az említett méltóságos úr közelébb 
való jószágában ment az hol az az jobbágyasszony lakott, 
mindenkor magához hívatta, nénjének nevezte: No, néne, 
mire van szükséged, megkérdette, és soha magától üresen el 
nem bocsátotta, pénzt mindenkor adott, azonban valami 
köntösre volt szüksége, mindenkor csináltatott. 


Vala egy más méltóságos úr (mostani világ szerint szólván), 
székelyek fő generálisa, az fejedelem főhopmestere, Küküllő 
vármegyei főispán, Csík-, Gyergyó-, Kászonszéknek főkapitánya, 
ennek vala egy igen szép kisasszony testvérhuga. Egykor egy 
magyarországi urfi béjő nézésére, el is mátkásítja, lakadalmi 
terminust is tesznek; azonban azon házának alatta (mert 
annak az falunak is az nevit szántszándékkal elhallgatom) 
vagyon ma is nagy szénacsináló (székelyesen) tanorokja, az 
juhait azon úr abban tartotta; volt az juhoknak egy ifju legény 
pakulárja, estve mikor az juhokot haza hajtotta, elől jött az 
juhok előtt frujaszóval, s abban az tanorokban rekesztette 
az juhokat, ott is mind frujált. Az kisasszony az ház ablakáról 
sokszor nézvén s hallgatván az oláh ifju legény frujálását, 
igen megszereti vala az pakulárt. Abban az kisasszonynak 
sem az apja (mert még akkor élt), sem az bátyja semmit sem 
tudtak, az apja penig akkor özvegy ember is volt. Mikor más 
nap az lakadalomnak kellett volna lenni, sirató estvére oda 
érkezvén az vendégek, az leányt felöltöztetik, azalatt az kis- 
asszony kimegyen, az pakulár ifju legénynyel egy nagy erdőn 
általmennek. Le akarnak ülni az vendégek, keresik az kisasz- 
szonyt mindenütt, sehult sem találják, sem háznál, sem falu- 
ban; arról penig senki sem tudott volna gondolkodni, hogy 
az pakulár legénynyel szökött volna el. Más nap az nász népe 
elérkezik; nincs mit tenni, jól tartják, menyasszony nélkül 
visszamennek. Egynéhány esztendő mulva megyen egy nagy 
erdőn az testvérbátyja, látja hogy egy oláh feleségestől juhokat 
őröz, az oláhnénak hosszu zeke szoknyája, mezítláb; az szol- 
gák közűl senki meg nem isméri, hanem az hintóból az test- 
vérbátyja; akkor oda küldi egyik szolgáját, izeni az oláhnénak, 
hagyja el azt az oláhot, menjen vissza, bizony ugy tartja mint 
testvérhugát, soha szemire sem veti cselekedetit; azt izeni 
vissza az oláhné: azt ő bizony soha el nem hagyja, ha egy- 
szer szerette, halálig szereti. Az oláhtól egy fia maradott az 
kisasszonynak; felnevekedvén, az testvérbátyja az oláhnénak 
az udvarában béviszi, és az mint jobbágya volt, manumittálja, 
armálist impetrál néki az fejedelemtől, megházasítja, Csíkban 
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lovashadnagynak tészi, jószágot ad néki, Székely István nevet 
adnak reája. Ezt is az testvérbátyjának az fia teljes életiben 
bátyjának hítta. 


Mivel ezen kis historiában, nem hiszem hogy az méltóságos 
Petki familia offendálódjék, mivel csak alázatos nyájasságnak 
kis historiája, Petki Farkas, az ifju, egytestvér vala amaz 
nagy hírű Petki Istvánnal; ifju legénységében szekérben lova- 
kot fogatott, egynéhány csicsai asszonyokot, leányokot egyben 
gyűjtött, felülteti az szekérben őket, maga lesz az kocsis, hogy 
Szeredában vigye az sokadalomban őket; ezt penig nem buja- 
ságból cselekedte, mert akkori időben jámborabb volt mind 
férfi, mind asszony, leány mint most, hanem csak tisztességes 
tréfából s maga mulatságából. Egyik asszony fel nem fér az 
szekérre, eleget könyörög, hadd ülhessen fel ő is, fel nem ve- 
szik, mondja nékik: Meglátjátok, bustya nősök, ha én el nem 
mehetek az sokadalomban szekéren, tü sem mentek el békével. 
Azonban egy szekérkerékből titkon az szeget kiveszi; az több 
asszonyok kaczagják, hogy amaz egyedül teprenkedik; Petki 
Farkas mint kocsis megindul sebesen, az ostorral megsujtja 
az lovakat, az kerék kiesik az szekérből, feldől az szekér az sok 
asszonyokkal együtt, s mind egybenromlik; kiáltottak, sikol- 
tottak az szekérben ült asszonyok, amaz asszony penig kaczagta 
s csúfolta őket: Lám megmondám, bustya nősök, ha én nem 
ülhetek az szekérben, tü sem mentek ma békével az sokadalom- 
ban. Petki Farkas más szekeret hozat elé, akkor azt az asszonyt 
az többivel felülteti az szekérben, maga kocsiskodik darutollas 
süvegben, ugy viszi bé Szeredában az sokadalomban az asszo- 
nyokot, az egész sokadalom sokasága láttára. Most ha valaki 
olyan urfi, de még egy alávaló nemes ifju legény olyan tisztes- 
séges mulatságot indítana, megbolondoznák érte. 


Kivált az Székelységen, mikor valamely urfi vagy nemes 
ifju legény vígan volt s tánczolni akart, leküldött az faluban, 
az falusi leányokat esszegyűjtette, az házához felvitette, virrad- 
tig is tisztességesen eltánczoltanak; még hogy legkisebb buja- 
ság esett volna is, soha híre helye sem volt. 


Az öreg Petki István édesanyja, Lázár Erzsébet, és Apor 
Lázár nagyatyám anyja, Lázár Borbára, egytestvérek voltanak; 
történik, hogy Petki István, az az nagy ember, jő Torjára Apor 
Lázárhoz, mint atyafiához; Apor Lázár is hosszu asztalhoz 
készűl, mert sok vendégi voltanak. Mikor leülnek asztalhoz 
Apor Lázár egy bocskoros zekés embert asztalhoz jól felültet; 
azt látván Petki István, magában csak törődik, mért kellett 
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asztalhoz, kivált olyan elé ültetni az bocskoros zekés embert; 
igen vígan vadnak ugyan asztalnál, de mikor felköltek asztal- 
tól, nem állhatja Petki István, hanem félen híjja Apor Lázárt 
és kérdi tőle: Bátyám uram, miért kelle az hitetlen szamár 
zekés bocskoros embert asztalhoz ültetni, kivált oly elé? Felele 
Apor Lázár: Azt, öcsém uram, azért, hogy én bocskorban 
zekében is meg szoktam becsülleni az nemesembert; az, ha 
megszegényedett, zekében bocskorban van is, igaz ős nemes- 
ember, szép értelmes ember; az kik utána ültenek, azok ki 
tegnapi, ki tegnapelőtti nemesemberek. Akkor mond Petki 
István: Tanolék ma bátyám uramtól (Apor Lázártól). Sőt 
teljes életiben mások előtt emlegette Petki István, mit tanolt 
volt Apor Lázár bátyjától; s nem is emlegette penig csak, 
hanem meg is tartotta. Adná Isten, hogy ma is vigyáznánk 
az szegény érdemes régi familiákra; de mint vagyon dolga az 
régi familiáknak, kérlek, keservesen observáld. 


Elvégzem az alázatosságon Erdélynek az 1687 esztendő 
előtt együgyüségit. Gondolod talám, ez az utolsó két-három 
historiácska nevetésre való; de bizony nem nevetésre, hanem 
nagy oktatásodra vagyon, kedves olvasóm, ha jól meggondo- 
lod. Kévánom azért, adjon Isten hazánkban régi alázatossá- 
got, egyűgyűséget, igaz atyafi szeretetet (az melyet bizony 
nem remélek, az mint folynak az dolgok); mely ha meglészen, 
akkor Erdély is régi boldogságra s gazdagságra visszatérhet. 


Az catholica religióról. 


Áldassék, dícsértessék, felmagasztaltassék örökön örökké 
Istennek szent neve, minekutána in anno 1687 az pogány 
török igája alól felszabadúla, dicsőségesen visszamene édes 
hazánk az angyali apostoli szent magyar korona alá: apostoli 
szent hütünk nem hogy hervadást szenvedett volna, sőt napon- 
kint szebb s meg szebb virágokkal zöldellik. Mindazonáltal 
szent hütünknek mint volt állapotja az 1687 esztendő előtt, 
leírni méltónak ítélettem. 


Ugy vagyon, az mint feljebb írám, hogy az különös szemé- 
lyek között nem vala az az pápista, kálvinista, lutheránus, 
unitarius; szép szeretetben éltenek; másként az apostoli 
szent religió nem keveset szenved vala. Mit szenvedett penig 
és mint meg volt szorítva, deprimálva, ha én semmit nem 
írnék is, eleget írtak az Approbata és Compilatabéli articulusok. 


Ugy vagyon, hogy az kálvinista fejedelmek idejiben is 
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némelykor négy catholicus tanács ur is megvolt, mint az mü 
értünkre Haller Pál, Haller János, Mikola Sigmond, Mikes 
Kelemen; voltak catholicus főtisztek, s voltak Tábla fiai, 
voltak több tisztek is, de azért volt, hogy nagy familiák meg- 
tartották az szent István első királyunkról rájok maradott 
szent hütöt állhatatosan. Bizony nem is volt az erdélyi vallá- 
sok között addig olyan gyűlőlség, az míg ez az két szó Nostras, 
Vestras bé nem jött; mert nagy uri, nemes és fő emberek is, 
az kik más valláson voltanak is, felesen az kolos-monostori 
pápista iskolában tanítatták gyermekeket, sőt azt tartották, 
hogy az catholica iskola merő második udvar, az mint nékem 
az azon időbéli catholicus mester, én időmben igen öreg páter 
Kőszegi Sigmond beszélette, mikor Kolosvárott tanoltam, s az 
neveket is megmondotta. Értem magam is becsületes kálvinista 
nemesembereket, az kik az catholica iskolában tanoltanak, 
és azon régi páternek hajdan tanítványi voltanak, s gyakorta 
látogatták jó szívvel azon öreg pátert mint kedves mestereket, 
s ajándékozták is, kivált borral. 


Megvévén penig in anno 1660 Váradot az török, az mint 
bizonyoson értettem az akkori emberektől, az váradi kálvi- 
nista predicátorok béjővén Erdélyben, azok kezdették legelső- 
ben azt az fertelmes két szót Nostras, Vestras, és azok kezdették 
eltiltani az más vallásu urakot s nemességet, hogy catholica 
iskolában gyermekeket ne tanítassák, mert nékik is vagyon 
iskolájok. 


Már penig Erdélyben csak az én értemre mint volt az 
catholica religio, lássuk meg; legelsőben kezdem el az papokon. 
Kivészem az kolosvári, fejérvári, udvarhelyi, gyergyó-szent- 
miklósi és némely urak mellett való papokat, kivészek az bará- 
tok közűl öt-hat barátot, ki az falusi papok közűl öt-hat plebá- 
nust, mert ezek mégis az academiákban tanoltanak, vagy az 
szegény barátok elküldötték az frátereket más országokra, s 
ott taníttatták. Az catholicus püspöknek nem vala szabad 
béjönni Erdélyben; Molduvában, Bákóban vala egy minorita 
barát lengyel püspök. Mert grammaticából, syntaxisból, poe- 
sisből, ritkán rhetoricából is, az barátok között írtak egy kis 
casust, avval bémentenek Bákóban, és ott felszenteltették 
magokot; és így könnyű volt az más vallásoknak terjedni, 
mikor az catholicus papok egyűgyűek voltanak. Egynéhányan 
valának ilyenek gyermekkoromban, de nagyobbára igen jó 
életűek voltanak, úgy hogy többet vittenek véghez jó példa- 
adásokkal, mintsem tudományokkal, Clericusokra avagy kis 
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papokra nem vala több fundátiónk, hanem Olomuczban, Morva- 
országban fundált volt XIII Gergely pápa két alumnus kis 
papra; ugyanazon pápa Austriában Bécsben a szent Borbára 
convictusában más két kis papot fundála Erdélyre; azután 
amaz nagy emlékezetű nagy magyar cardinál Pázmány Péter 
még két kis papra fundála ugyan Bécsben az maga nevirűl 
nevezett collegiumban, fel is tévé fundationalisában, hogy az 
erdélyiekre kiváltképen való gondviselés legyen. Ennyi fundátio 
volt csak Erdélyre clericusok avagy kispapok iránt mind addig, 
az míg az nagy jó Isten, az ki megengedi ugyan hogy az szent 
Péter hajója habozzon, de soha meg nem engedi hogy elmerűl- 
jön, felgerjeszte némely szent hitekhez buzgó erdélyi lelkeket, 
ugy hogy ma Isten jóvoltából annyi fundátiót tettek, hogy 
amazok is megvadnak, mégis Nagy-Szombatban az Veres- 
collégiumban, ugyanott az szent Albert semináriumában, Ko- 
losvárott az clericusok semináriumában, az mint még most 
vagyunk Erdélyben, még bővön vadnak fundálva az clericu- 
sok, és nem csak jó példaadásokkal, hanem tudományokkal 
is meg tudnak akárkinek felelni. 


Fundált vala ugyan academiát Kolosvárrá ama dicsőséges 
örök emlékezetre méltó lengyel király Báthori István, és ugyan 
Erdélynek dicsőséges fejedelme Báthori Kristóf; fundált vala 
ugyan az említett szentséges XIII Gergely pápa semináriumot 
is ugyan Kolosvárra, az academia mellé; az király penig és 
az fejedelem fundálták vala az academiát az magok saját 
örökségéből. 


Vedd eszedben itt, kedves olvasóm, melyik juristából 
olvastál valaha ilyen törvényt, noha az magok ártatlanságát 
már ezer uton megmutatták volt az jesuviták, de ámbár vétet- 
tek volna az jesuvíták, ámbár méltán proscribáltattak volna, 
mégis micsoda igazsággal lehetett elvenni az Báthori István 
jószágát, az mely örököse volt, és tulajdon csak iskolára s az 
ifjak tanítására adta, aztot mondom, elvenni az iskolától. 
De azt bizony csak elvevék, és az más vallásu urak egymás 
között az tulajdon Báthori jószágot feloszták — bár csak az 
vérnek adták volna vissza — és így mind az academiánknak, 
mind az iskolánknak, mind az Gergely pápa semináriumának 
nyaka szakada. 


Avval meg nem elégedének, hanem Kolosváratt minden 
templomainkot elvévék, az piaczi templom tornáczában egy- 
néhány papunkot megölék, ugy egy jesuvitát az Farkas-utczai 
templomban, az többit esszevagdalák, végtire az papjainkot 
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Kolos-Monostorra csapák; mint menjenek bé csak Kolos- 
várra, és ott csak micsodás exercitiumok légyen, arról articulust 
írának az Approbátában, minden fundátiónkot az iskolától 
elvevék, megtilták hogy rhetoricánál tovább az catholicusok 
ne tanítsanak, catholicus, se ur, se fő, se nemesember gyermekei 
külső iskolában tanolni ne menjenek, annál inkább academiákra. 
Nosza, szegény catholicusok, tanítsatok az mint lehet. 


Kolos-Monostoron tanítának az mint lehete, Várad meg- 
vételéig; hogy Váradot megvevé az török, már nem vala 
bátorságos az töröktől Kolos-Monostorott lenni. Bébocsáták 
ugyan az catholicus pátereket Kolosvár városában, de micsoda 
inség s nyomorúság alatt, majd meghallod. Az uri, fő s nemesség 
fizetéssel tartotta ételit gyermekinek, és kit convictusban, kit 
Monostoron az falun, kit az Monostorhoz közelebb hostátban 
szálláson tartottak; de amaz székely földiről jött szegény 
deákoknak semmi módjok táplálásokban nem volt, hanem azok- 
nak az páterek mind Monostoron, mind azután hogy Kolos- 
várban bémentek, egy házat tartottak, azt semináriumnak 
hítták; azután koldulni mentenek az catholicus urakhoz, fő 
emberekhez és nemességhez, az kitől mint tölt ki, mind buzát, 
mind pénzt ugy adtanak Isten neviben, s ugy éltenek az szegény 
deákok, s az nagy sonyoru kenyéren úgy tanoltanak. És attól 
fogva hogy az fenneb leírt fundatiónkot elvették, mind addig 
ugy volt, valameddig én Kolosváratt hét esztendeig iskolában 
jártam és ott tanoltam; mikor az kolosvári iskolából kijöttem, 
és Nagy-Szombatban mentem tanolni, akkor is ugy hadtam 
el az 1693 esztendőben. Mert mind addig az míg én Kolosváratt 
tanoltam, még templomunk sem volt ben Kolosvár városában; 
az hol most az convictus temploma vagyon, ott vala egy ház, 
az is csak köz rend ház vala, abban volt az szent mise; de 
abban igen kevés ember fért, hanem az szegény catholicusok, 
ki az ház hijjára ment és az fejit ott ledugta s ugy hallgatta 
az isteni szolgálatot, némelyek az kapu boltozatja alatt volta- 
nak, azoknak ott székek volt, némelyiket némelykor az nap 
sütötte, némelykor az esső verte az udvaron. Hanem egyszer 
az urak Kolosvárra gyűlvén, az páterek comoediát csinálta- 
nak, és annak irígyivel hogy az theátrumot oda csinálják, 
csináltanak egy színt zsendely alá az udvaron, köröskörül az 
kert mellyéke mellé penig árnyékocskákat csináltanak. Hogy 
az comoediának vége lett, az kik máshuvá el nem féltenek, 
azon szín és árnyékocskák alá állottanak az szegény catholicu- 
sok, ugy nem sütötte az nap, és nem verte az esső őket. De 
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én magam értem hogy azt is le akarták rontani az más vallá- 
son valók, de mivel Isten kegyelmességéből már Bécs alatt 
megverték vala az törököt nem épen annyira mernek vala 
az catholicusok ellen bátorkodni. Az míg én Kolosváratt vol- 
tam mint tanoló mind ugy volt; az praedicatio volt az mint 
az misemondó ház grádicsán felmentenek az grádicstornácz 
végihez egy padot tettenek s az volt az praedicáló szék, hogy 
mind ben az házban, mind az híjuban, mind az kapu alatt, 
mind az udvaron az praedicatiót meghallhassák. 


Harang sem vala egy is, hanem két jókora csengettyű, 
az kikkel iskolában csengettenek, misére, vecsernyére is azokkal 
harangoztanak, nem is volt szabad az hol kálvinisták voltanak, 
az míg az kálvinisták elébb nem harangoztanak, addig haran- 
gozni. 


Az szent misemondó háznak az piacz felől való résziben 
volt két bolt két felől, az Torda-utcza felől való boltot tartot- 
ták sekrestyének; az Farkas-utcza felől való boltban tartották 
az egyetmást, mert az kolosmonostori templom egyetmását 
is ott tartották. Az kőfal felé azon háznak volt keresztül egy 
bolt, azt chórusnak tartották, az orgona ott volt s ott énekelte- 
nek az deákok, körös-körül székek voltanak, azokban ültenek 
az mesterek, urfiak és az nemesség fiai, az több résziben az több 
szegény deákság hallgatta az szent misét és praedicátiót. Annak 
az végiben volt egy más bolt, keresztűl az is, abban az iskolá- 
hoz való egyetmásokat tartották, azon tul volt egy jókora 
bolt, azt convictusnak hítták, abban tanoltanak, háltanak 
privatim az urfiak, fő és nemesemberek gyermekei. Az előtt 
volt egy kis tornácz, azon ki az utszára egy ajtó, de azt minden- 
kor zárva tartották. Azon kivűl volt egy igen kicsiny bolt, 
abban lakott az mester, azki az grammaticát, syntaxist taní- 
totta, és ugyanaz viselt gondot az urfiakra, fő és nemesember 
gyermekeire, mert az, az ki az kis iskolát tanította, az con- 
victusban hált. Azon túl volt egy bolt, az melyben az iskolák 
könyveit s némely egyetmásit tartották. Azon kivül volt egy 
ház, abban lakott az az mester, az ki az rhetoricát és poesist 
tanította; annak háza előtt volt egy kis fedeletlen utcza; azon 
tul az város kőfala felé volt faragott fábul elécsinált fedeletlen 
kert, az mely elkertelte az convictus udvarát az seminárium 
udvarától; azon kis ajtó volt lakaton, az kin az rhétorok mes- 
tere által járhasson az deákokhoz. Akkor penig nem hítták 
az mestereket ugy hogy: rhétorok mestere, syntaxisták mes- 
tere, principisták mestere, hanem nagy mester, középső mester, 
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kis mester; s az nagy mester viseli vala gondját az seminarista 
deákoknak. Az urfiaknak, fő és nemesember gyermekinek 
sem vala szabad az semináriumban menni szabadság nélkül, 
ellenben az seminarista deákoknak sem az convictusban. Az 
seminarium vala egy középszerű bolt, annak az végiben vala 
egy igen kicsiny bolt, azokban négy-öt rendiben, mind egymás 
felett, volt az deákok ágyok; volt az közepin egy hosszu 
asztal, annál tanoltanak és annál ettenek. De mivel hogy tél- 
ben mind el nem fértenek azon két kis boltban, egy része az 
deákoknak járt hálni az városra az szegény catholicusokhoz, 
de mihelyen reggel csengettek felkelésre, mindjárt az seminá- 
riumban feljöttek, s mind addig ott voltak, az míg estve le- 
feküvésre imádkoztanak, azután mentek az szállásra. Nyár- 
ban penig az seminarium híjában apró cellácskákot fontanak 
vesszőből, s azokban háltanak. Ezeknek az nagymesteren kivül 
magok közűl praefectusok volt, emptorok volt, az ki az ala- 
mizsnából gyűlt pénzből húst és egyéb eledelt vásárlott. Volt 
egy nagy kétfülű fazakok, azt az emptor vitte valamelyik 
szegény catholicus emberhez az hússal együtt, azt ott megfőz- 
ték, az emptor más két deákkal tíz órakor az semináriumban 
felvitette. Bezzeg nem volt megterítve az asztal, sem szék 
akkor az asztal körül. Mikor az étekkel elérkeztenek, az emptor 
az praefectus előtt tálokra kezdette osztani, mert öt-hat asz- 
talra kellett az fazék étket osztani; minden asztalnál penig 
egy-egy öreg deák volt legalább, hogy reá vigyázzon hogy 
egyik az másik elől el ne kapja az húst vagy egyéb étket. Az 
első asztalnál volt első az praefectus, második volt az kántor, 
harmadik volt az sacristianus, negyedik az emptor, azután 
az iskolák szerént, az mint hogy az asztalok is az iskolák sze- 
rént voltanak, az elsőbbeknek többecskét adtanak. Rendsze- 
rént kinek-kinek jó darab kenyeret adtanak; fizetett sütőné- 
jek volt valamelyik sütőben. Az vacsora olyan volt mint az 
ebéd. Légelyekben az hátokon hordottak vizet az Szamos 
vizéről, az volt italok ha pénzek nem volt; soha másszor 
bort nem ittanak, hanem sátoros innepekben, mikor az pátere- 
ket megcántálták, akkor adattak az páterek két három veder 
bort nékik az cantálásban; az városon ugyan azon időben 
imitt-amott kaptanak egy kis bort. Az mely pénzt cántálások- 
kal s temetéseken kaptanak, azt el nem volt szabad költeniek, 
hanem vitték az nagy mesterhez, és mind addig az nagy mester- 
nél állott, az mig az nyári dolog békövetkezett, akkor az nagy 
mester, kinek-kinek érdeme szerént, az pénzt közöttök fel- 
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osztatta. Nyári dologra penig kibocsátották, de rendszerént 
addig másuvá szabad nem volt menniek dolgozni, az míg az páte- 
rek szénáját fel nem takarták és gabonájokat bé nem aratták; 
de az páterek kész pénzzel jól megfizettenek az deákoknak, 
s az mellett étellel is ugyan jóltartották, azért is az pátereknek 
igen jó szívvel dolgoztanak. Mikor az páterek dolgát elvégezték, 
szabad volt másoknak dolgozni, és az mit ugy dologgal kaptak, 
kivált ki az magát hazul nem segélhette, azt esztendeig való 
köntösökre tartották; az mely pénzt penig írám hogy az nagy 
mester felosztott, azt rendszerént tartották papirosra s köny- 
vekre. S ugy tanol vala az szegény catholicus deák az míg én 
Kolosváratt laktam, tudnullik az 1693 esztendeig egészlen. 


Az semináriumon tul, az város falához közel, vala egy 
rongyos ház, igen nyomoru kis ház vala, egy kálvinista kés- 
csináló lakik vala benne; soha bizony sem pénzért, sem más- 
képen az míg Kolosváratt lakám, nékünk catholicusoknak 
nem adák ….. 


Nem vala más semmi egyéb processiót járnunk az város- 
ban ben szabad, hanem husvét előtt való szombaton estve 
nyolcz órakor resurrectiókor az Vágner házáig, ott egy kút 
vala, csak épen az kútig. És az míg az császár ő felsége militiája 
Erdélyben bé nem jöve, noha az fejedelem németjei az Venera- 
bilét környül járták, mégis az monstrántiavívő pátert az más 
valláson lévők meghajigálták kővel, fával, sőt tudom hogy az 
páter kezit is bottal megütötték. Gyertyaszentelő-Boldogasz- 
szony napján is jártunk egy kis processiót, de csak ben az temp- 
lom kis udvarán; szent Márk napján búzaszentelni, és az 
keresztjáró avagy diebus Rogationum kellett mennünk az 
monostori templomhoz, mert az városból kimenni processió- 
val, hogy azon devotiónkot véghezvigyük, szabad nem volt. 
Az keresztjáró héten első nap mentünk Fenes felé, az mint 
az löjtő bémegyen az Gorbó pataka felé arra az hegyre, ott 
volt valami elromlott kőoszlopnak az fundamentuma; második 
nap mentünk Monostorott az páterek házánál lévő akkor puszta 
kápolnához; harmadik nap az monostori templomot kerűl- 
jük vala meg. 


Úr napján sem vala szabad ben Kolosváratt az városban 
processiót járnunk, hanem akkor is az kolos-monostori templom- 
hoz mentünk, s ott vittük véghez az ájitatosságot. 


Mentünk szent Lőrincz napján gyakorta az Fenes mellett 
Kolosvár felől való kápolnához is búcsúra, de oda is az monos- 
tori templomból indultunk el, és megint oda jövén vissza, 
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ott is végeztük. Mentünk szent Péter és szent Pál napján az 
bácsi templomhoz is, de mikor oda mentünk, csak az Nádas 
pataka mellett öltözött fel az páter, az mint az Hóján Monos- 
torról általjőn az út, az keresztzászlókot is ott emelték fel, 
de akkor az fejedelem németjeiben fegyveresen felesen kísér- 
tenek, mert félelmes vala mind az váradi töröktől, mind 
az pribékektől. Visszajövet, az hol menet felöltözött az 
páter, ott megint levetkezett és az keresztzászlóit is le- 
eresztették. 


Abban az időben, ugy mint szintén most is, Nagy-Boldog- 
asszonynapján az monostori templomban nagy búcsú volt, 
messze földről az catholicus mind urak s mind nemesség, 
község oda takarodtanak; az embereknek az eleit az páterek 
az monostori házok kertiben való tornáczban ebédre hitták. 
Fenesről penig s Bácsból és Jegenyéből az szegény egyűgyű 
catholicusok keresztzászlóval, processióval jöttenek, mert Isten 
csudájára, annyi sok különb-különbféle vallásúak, üldözések 
között is, noha földesurok is más vallásúak voltanak, mégis 
ezek az faluk az apostoli római szent hitet állhatatosan meg- 
tartották. 


Udvarhelyen Udvarhelyszéken is két páter volt, de ott 
annyival jobban voltanak, hogy ott parochusok avagy plebá- 
nusok lévén, ott alkalmatos helyek s templomok is volt, minden 
devotiót az anyaszentegyháznak szokása szerént szabad volt 
véghezvinniek. Az páter gazda egyszersmind esperest is volt; 
itt volt két mester, egyik syntaxist, grammaticát tanított, az 
másik principiát és az kis gyermekeket. Itt is az convictusban 
olyanformán voltanak mint Kolosváratt, az szegény seminaris- 
ták is szintén ugy éltenek, csak hogy itt közelebb voltak hazá- 
jokhoz s inkább segéltették magokot. 


Gyula — akkor, most Károlyváratt szintén ugy két páter 
lakott, parochusok vagy plebánusok is voltanak; az szokott 
lakóházok volt ben az belső kerített városban, majd az város 
közepin. Akkor, az mint most, az Báthori Kristóftól építetett 
jesuviták temploma vagyon, déli részre, alatt az háznak az 
dereka és alsó contignatiója kőből való volt, az felső része 
sövény, másként alkalmatos lakóhelyek volt, minden apperti- 
nentiával. Az templom, az ki készen volt és az kiben az catholi- 
cusok jártanak, kívűl az városon az hostátban volt; kisded 
setétes templom vala, de mind itt, mind Udvarhelyen, mind 
Kolosmonostorott tisztességes harangjok voltanak. De itt sem 
vala isteni szolgálatra addig szabad harangozni, az míg elébb 
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az kálvinisták nem harangoztanak. Károlyvárott lakó catholicus 
igen kevés volt, de körös-körül, kivált Hunyadvármegyében, 
feles catholicus volt, az hová az páterek gyakorta excurráltak, 
némelykor penig az catholicusok Károlyvárban gyűltenek. 
Hanem mikor az fejedelmek ott laktanak, az udvariak közűl 
akkor elég catholicus volt. Itten hol egy mester volt, hol kettő, 
hol syntaxisig tanítottak, hol csak grammaticáig, az mint az 
tanulók gyűltenek. Az templomnak czintereme mellett vala 
egy kőház, azt hítták semináriumnak, de itt is az szegény deákok 
csak ugy éltenek mint Kolosváratt, másként minden devotiót 
publice szabad volt véghezvinni. 


Azon kívül Gyergyó-Szent-Miklósón és az urak mellett 
mindenkor, az kolosvári, udvarhelyi és akkor gyula-fejérvári 
páterekhez hasonló két páter volt, az urak mellett is tudnüllik 
egy, Gyergyó-Szent-Miklóson is egy. 


Mindenik religión való papoknak nagy, majd az dereka 
közepiig lefüggő galléros mentéje vala; az is ki rókatorokkal 
az gazdagabbaknál, ki rókanyakkal az alábbvalóknál, meg volt 
prémezve. 


Az ország articulusa és törvénye szerént két klastromnál 
több szabad nem volt; az volt az református franciscánus 
barátoké, egyik volt Csík-Somlyón, az másik Maros-széken, 
Mikházán; de ahoz képest kevés barát volt bennek, nem is 
taníthattak az egy moralis theologián kivűl se philosophiát, 
se speculativa theologiát szegénységek miatt, hanem hol egy 
hol két személyt az fráterek közűl, az mint szegénységektől 
kitőlt, küldöttenek idegen országokra, Lengyel- és Csehország- 
ban philosophiára és speculativa theologiára. És az kolosvári, 
udvarhelyi, akkor gyula- most károly-fejérvári, és urak mellett 
lévő fen említett egy pap, és ezekből az két klastromokból 
excurráltak az páterek az Erdélyben imitt amott elszélyedett 
szegény catholicusokhoz, és azokban az üldöző időkben Isten 
után így tartották meg az apostoli szent hitet csak az mennyiben 
megmaradott vala is. Épített vala ezen református szent szer- 
zetnek az méltóságos Hallerház egy klastromot Féjérvármegyé- 
ben Fejéregyház mellé, és az Gyergyó-szárhegyi Lázár úri ház 
ugyan Gyergyó-Szárhegy mellé egy kis klastromot, de ezeket 
az erdélyi kálvinista fejedelmek megtilták, az melyből meg- 
látszik, hogy az tulajdon magáéból sem volt szabad az catho- 
licus embernek az maga apostoli szent hitinek szolgálni. És az 
fejéregyházi klastrom elpusztúla ugyan s ma is pusztán áll, 
az szárhegyi mind addig pusztán álla, az míg kegyelmes felsé- 
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ges urunknak fegyverit Isten béhozá; s azótától fogva megint 
azon szent helyen az Istent dicsérik azon szerzetesek. 


Sőt emlékezem reája, midőn ezen szent Ferencz alázatos 
fiai, kivált valamely kálvinista faluban vagy más vallásu falu- 
kon, városokon, mezővárosokon mentenek által, csúfolták, 
huritották, kárnították s káromlották, de ezek az szent szerzete- 
sek jó szívvel voltanak bolondok az Krisztusért. 


Emlékezem arra is, mert füllel hallott bizonyságtól hal- 
lottam, hitelre méltó embertől gyermekkoromban, hogy egy 
becsűletes ezen szent szerzetből való páter megyen volt által 
Maros-Vásárhelyen, egy ifju kufárné (mert az lustos száju 
gaz asszonyok hurították inkább), kérdi az pátertől: Barát, 
van-e gatyád? az szerzetes megszégyenli magát, s azt feleli: 
Nekem vagyon gatyám, de néked, mint az bestye hires k.... 
nak nincsen orczád. Bezzeg béfalá az lotyó is. 


Amaz nagy hírű igaz catholicus nagy ur, báró Kornis 
Gáspár Szent-Benedek névű falujában megépíteté az templomot: 
nézd meg, az maga falujában is eltilták az templomtól és kény- 
telenítették az maga kastélyában imádkozó helyet avagy kápol- 
nát csináltatni. 


Az catholicus avagy pápista atyák gyermekeit erővel 
elveszik vala az atyjoktól az kálvinista fejedelmek és fejedelem- 
asszonyok, s kálvinista iskolában tanítatják vala. Az sok 
közűl csaknem az mű értünkre nézz egykét példát. Tudtomra 
az mélt. Hallerházból soha más vallásu ur nem vala, elragadák 
Haller Gábort, felküldék Angliában kálvinistává tevék, hogy 
megjöve nagy tisztességeket adának nékie, de mely szomoru 
kimenetele lőn, olvasd meg az historiát. 


Az méltóságos Jósika familiából sem vala soha, az mennyi- 
ben tudom, más vallásu; az Jósika István fiait és Jósika Imrét, 
Jósika Istvánt, Jósika Dánielt kivéteté az fejedelemasszony 
erővel az udvarhelyi catholica iskolából és erőszakosan küldé 
az enyedi kálvinista iskolában, s erővel kálvinistát csinála 
belőlök. Ugyan példa Három-széken az alsó-csernátoni Damokos 
Péter fiai, Damokos István, Damokos Péter, Damokos Gábor; 
ezeknek az elejek buzgó keresztény catholicusok valá- 
nak, ezeket is kivevék az catholica iskolából, s ugy tevék kál- 
vinistákká. Sokat írhatnék az kiket így tettenek catholicus 
atyák gyermekeit erővel kálvinistákká, de ezek legyenek ele- 
gek, az kik csaknem mind az mi időnkben történtenek. 


Ellenben ha az szegény catholica anyák kálvinista atyá- 
tól született gyermekeit az egy igaz apostoli idvezítő római 
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szent hitben akarták nevelni, és imitt amott duggatták, az míg 
annyira való eszek lett hogy meg tudták gondolni mit hisznek 
s mi az hit dolga: az fejedelemasszony, Bornemisza Anna, 
az olyan anyát perrel vesztegette, ha fiscalis falut bírt, az olyat 
elvette. Példa Gyulai Istvánné, Jankó Ilona, az ki is az fiát 
hogy catholicusnak nevelesse, az fiát, Gyulai Lászlót, adá 
az szegény nagyanyám, öreg Apor Lázárné, Imecs Judit neve- 
lése alá, mert Imecs Judit és az Gyulai László nagyanyja, 
Imecs Ilona, egytestvérek valának; az szegény nagyanyám 
az igaz catholica hitben fel is nevelé tizenhárom vagy tizennégy 
esztendős koráig; de megadá az anyja is, Gyulai Istvánné, 
az árát, mert elvévé tőle az emlitett fejedelemasszony Fogaras- 
földön Ohába nevű faluját. Példa, másodszor, Boér Istvánné, 
ugyan Boér Zsófia, az kit hogy az fiait, Boér Sámuelt, Boér 
Istvánt és Boér Józsefet catholicusoknak, nevelé ugyan az 
fejedelemasszony minden jószágától meg akará fosztani és egy- 
néhány esztendeig perlette, noha az per szája ízin nem esék, 
melyről is egy híres magyar poeta egy magyar pasquillust 
csinált vala, s az többi között ezt írván: 


Kegyelmes asszonyunk perit elvesztette, 
Kelemen pápa is azt jól segéltette. 


Kelemen pápán értette Mikes Kelement, mert ez praesidens 
vala, és abban az időben Kornsi Gáspárral nagy oszlopi valának 
az catholica religiónak. De, az mi Isten csudája, az kálvinista 
fejedelmek alatt is mindenkor rendelt az Isten nagy tekintetű, 
nagy elméjü catholicus urat, az kik minden igyekezetivel s 
tehetségivel oltalmazták az apostoli római szent hitet. Ilyenek 
valának az mult seculumban Béldi Kelemen, az székelyek 
generálisa, az mint meglátszik az epitaphiuma kövin Károly- 
váratt az jesuviták templomában, ilyen szókkal: Acerrimus 
propugnator fidei romano-catholicae. Ilyen vala Petki István, 
ugyan az székelyek generálisa; ilyen Mikes Kelemen, ugyan 
az székelyek generalisa, és Kornis Gáspár, marosszéki főkapi- 
tány; ilyen végtire gróf Apor István, az ki végtire egész ország 
generálisa lett vala. Gróf Apor Istvánnak nagy segétő társa 
vala gróf Gyulai László. 


Nem vala az catholicusoknak magára személyiben sok 
panasza az regnans fejedelemre, az öreg Apaffi Mihályra, mert 
miatta akárki is az maga vallásában nyughatott, de vala 
az feleségire, az ki az egész országot maga akarja vala igazgatni, 
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azért is ugyan egy jeles magyar poeta ilyen pasquillust írt 
vala felőle: 


Asszonyom, szövődhöz, fonódhoz láss, 
Mert nem illet asszonyt országgubernálás. 


Bezzeg erre az asszonyra elég méltó panaszok volt az 
catholicusoknak, mert hallottam, s még ma is élnek sokan, 
az kik Apafi Mihályné, Bornemisza Anna udvarában laktanak, 
hogy azon fejedelemasszony előtt nagyobb becsületi volt egy 
kutyának mintsem egy catholicus embernek, azért is, az mint 
feljebb írám, az catholicus ember gyermekét erővel tette néme- 
lyiket kálvinistává, némelyiket penig csalogatott az kálvinista- 
ságra, hol jószág, hol tisztség igéretivel. Igy csalá bé Kövesdi 
Boér Zsigmondot az Fogaras vári és districtusi vice-kapitány- 
sággal Fogaras várában. Sem Fogaras varosában, sem distric- 
tusában szabad nem vala az catholicus papoknak legkisebb 
isteni szolgálatot is véghezvinni; mikor az fejedelem Fogaras- 
ban volt, ha egy catholicus ember szent misét akart hallani 
vagy meg akart gyónni, Galaczra az Olton által kellett menni. 
Ez mind ugy vala az 1688 vagy 1689 esztendeig; abban az 
esztendőben Apor István maga mellé vett vala egy minorita 
missionariust, igen szent és alázatos embert, azki Olaszország- 
ból több minorita barátokkal de propaganda fide jött vala 
Molduvára, avval Fogaras városában Boér István házánál el 
kezdette mondani az szent misét, melyet megtudván az öreg 
Teleki Mihály, megizeni Apor Istvánnak, misét ne mondasson, 
mert bizony megcsapatja az papját. Mivel penig már az német 
elfoglalta vala az erdélyi praesidiumokot és egész Erdélyt is, 
azért az catholicusok is bátrabbak valának; azért azt izeni 
vissza Apor István Teleki Mihálynak, hogy: ha megcsapatja 
az papját, ő bizony két annyit csapat az ő papjára. Én magam 
is az regnáns fejedelem Apafi Mihály életiben, sokszor minis- 
tráltam, gyermek lévén, ezen missioniarius minorita barátnak 
az említett Fogaras városában és házában. Azután, áldassék 
Istennek szent neve, az isteni szolgálat pápista módon Fogaras 
várában és városában meg nem szűnt hogy szabad nem lett 
volna. 


De még amaz nyomoru kézdi-vásárhelyi vargák is mikor 
catholica processio keresztzászlóval által akart volna menni 
mezővárosokra, által nem bocsátották. Hanem az sokszor 
említett gróf Apor István bévivén és fundálván az minorita 
barátokot Vásárhely mellé az Kantában, az 1693 esztendőben, 
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az nagy-szombathi academiában akarván menni, hogy atyám- 
fiaitól elbucsuzzam, jőttem vala bé Kolosvárról Háromszékre, 
és magam az torjai zászlós keresztprocessióval menvén, én 
vivém bé legelsőben az processiót szent Háromság vasárnapján, 
és azután sok szép isteni szolgálatok ájtatosságok vadnak az 
Kantában azon minorita szent Ferencz szerzetinél. Mind azért 
s mind hogy Isten naponként Erdélyben gyarapítja s tovább 
is, kívánom, gyarapítsa az apostoli egyedűl idvezítő római 
szent hitet, dícsértessék az Ur JÉZUS KRISZTUS érette. 


EGY KIS KÉRDÉS. 


Kérdheti valaki: Apor Péter, miért írtál itt le némely dolgo- 
kot, az kiket látunk hogy ma is ugy folynak azmint írod, s 
mi szükség volt aztot leírni? 


FELELET: 


Nézd meg, negyvenkilencz esztendőtől fogva az régi erdélyi 
szokástól, az melyet eszedben vehetsz az fen leírt erdélyi szo- 
kásokból, mely messze mentél, erdélyi ember: hitesd el magad- 
dal, az következendő negyvenkilencz esztendő az míg elfogy, 
ha ugy foly az erdélyi dolog az náj módi, uj módi, rosz módi 
szerint, mint folyt az eltőlt negyvenkilencz esztendő alatt, 
azokban az melyek még most folynak, semmit az te maradvád 
ugy nem folytat azmint csak most is folynak az dolgok; azért 
Isten tudja, ír-e utánam valaki vagy sem; azért írám le, hogy 
midőn azok is lassan lassan elmulnak, mégis az maradváink 
emlékezzenek meg régi alázatos egyűgyűségiben Erdélynek 
gazdagságáról, az náj módi mellett való koldusságáról. 
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IDŐRENDI TÁBLÁZAT 


1703. II. Rákóczi Ferenc átlépi a lengyel határt és megindítja 
szabadságharcát. 


1705. Az erdélyi felkelők Rabutin császári tábornokot Sze- 
benbe szorítják és Rákóczit fejedelmükké választják. 
Rákóczi Erdélybe indul, de Zsibónál csatát veszt. 


1707. tavaszán Rákóczi ismét Erdélybe jön és Marosvásár- 
helyen az országgyűlés fejedelemségébe iktatja. 


1708. Pekri Lőrinc vezetése alatt az erdélyi kurucok szeren- 
csétlenül harcolnak a császáriakkal és kiszorulnak 
Erdélyből. 


1711. a szatmári békével a Habsburg-uralom megszilárdul. 
III. Károly császár-király és erdélyi fejedelem. 


1714. Az erdélyi közigazgatást újjászervezik. 
1715. Felállítják az állandó erdélyi hadsereget a Szebenben 


székelő császári tábornok főparancsnoksága alatt. 
1716. Mártonfi György püspök kinevezésével az erdélyi kato- 


licizmus helyzete megszilárdul. A kolozsvári nagytemp- 
lomot katonai karhatalommal veszik el az unitáriusoktól. 


1717. Mikes Kelemen megkezdi törökországi leveleinek írását. 
1722. A magyar rendek Erdélynek az anyaországhoz való 


visszacsatolását kérik, de kívánságuk nem teljesül, 
Erdélyt továbbra is külön fejedelemségként kormányoz- 
zák. Erdély országgyűlése elfogadja a «Pragmatica 
Sanctio»-t, mely a Habsburg-ház nőágának is biztosí- 
totta a trónöröklést. 


1732. Micu-Klein Ince görögkatolikus román püspök 1744-ben 
bekövetkezett lemondásáig megindítja és vezeti a romá- 
nok politikai érvényesüléséért vívott harcot. 


1734. Haller János kormányzó az erdélyi gubernium hivatalos 
nyelvévé a magyar helyett a latint teszi. 


1735. II. Rákóczi Ferenc halála Rodostóban. 
1738. Rákóczi József török segítséggel kísérli meg atyja feje- 


delemségét visszaszerezni, de a táborban meghal. 
1740. Mária Terézia magyar királynő és erdélyi fejedelem. 
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AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 


APOR PÉTER, altorjai, báró, 1676-ban született, atyja 
Apor Péter korán elhalt és nagybátyja, a nagyhatalmú tanácsúr 
Apor István neveltette. Kolozsvárt, majd Nagyszombatban 
tanult a jezsuitáknál s filozófiai és jogi doktorátust szerzett. 
A Habsburg háznak hűséges híve volt, ezért a Rákóczi-szabad- 
ságharc idején kuruc fogságba került. A Habsburgok és a 
katolicizmus szolgálatában szerzett érdemeiért küküllőmegyei 
főispán, majd háromszéki főkapitány lett, 1713-ban bárói rangot 
kapott. Az 1717. évi tatár beütés alkalmával a Székelyföldről 
ő hárította el a veszedelmet. 1744-ben III. Károly arany nyak- 
láncot adományozott neki és főkormányszéki tanácsosnak vá- 
lasztották, de a hivatalt nem vállalta el és megmaradt főkirály- 
bírónak. 1747-ben megvakult. 1752-ben halt meg Altorján. 
Főműve: «Metamorphosis Transylvaniae azaz: Erdélynek régi 
együgyü alázatos idejiben való gazdagságából ez mostani kevély, 
cifra felfordult állapotjában koldusságra való változása», melyet 
1736-ban írt. «Lusus mundi» címen megírta családja és rokon- 
sága történetét és «Synopsis mutationum notabiliorum» című 
művében az egykorú erdélyi eseményeket jegyezte fel, ez utóbbit 
magyar versekbe is foglalta. Ugyancsak versben írta meg fogsága 
történetét és az erdélyi nemes familiákat. A Metamorphosis-t 
és a Lusus mundi-t, továbbá a Synopsis-t Kazinczy Gábor 
adta ki először (Altorjai báró Apor Péter munkái, Pest, 1863.), 
verses műveit és levelezését Szádeczky Lajos (két kötet, Buda- 
pest, 1903.). A Metamorphosis szép új kiadása 1926-ban jelent 
meg Wildner Ödön gondozásában. Életrajzát megírta Balló 
István (Altorjai báró Apor Péter életrajza és működése, Csík- 
szereda, 1897.). 


RÁKÓCZI FERENC, II. 1676-ban született Borsiban, 
atyja Ferenc választott erdélyi fejedelem, anyja Zrínyi Ilona 
volt. Apja korai halála után anyja Thököly Imréhez ment 
feleségül és tevékeny részt vett annak szabadságharcában. 
Miután Munkács várát a császáriak bevették, Rákóczit és 
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húgát elszakították anyjuktól, aki második férjét követte török- 
országi száműzetésébe és Ausztriában neveltették őket. Rákóczi 
1694-ben tért vissza Magyarországra, mint Sárosmegye örökös 
főispánja. Megbarátkozott Bercsényi Miklós gróffal, aki fel- 
nyitotta a fiatal főúr szemét arra a törvénytelen elnyomásra, 
melyet Bécs gyakorolt a magyar nemzet felett és rávette, 
hogy lépjen érintkezésbe a francia királlyal, akinek szövetségé- 
ben kivívhatja ősei fejedelemségét és a nemzet szabadságát. 
Terve kitudódott és 1701-ben elfogták, de a bécsújhelyi börtön- 
ből sikerült megszöknie, Lengyelországba menekült és onnan 
indította meg 1703-ban szabadságharcát. 1705-ben Magyar- 
ország vezérlő fejedelmévé választották s az erdélyi fejedelmi 
címet is elnyerte. A szatmári béke után, melyet sohasem ismert 
el (1711) Lengyelországba, majd Franciaországba távozott, 
végül 1717-ben a szultán hívására Törökországba költözött és 
1735-ben halt meg Rodostóban. Főműve latin nyelven írt 
«Vallomásai», emlékiratait franciául írta meg. Vallomásait, me- 
lyekből szemelvényeket közöltünk, Domján Elek fordította 
magyarra (Miskolc, 1903), emlékiratait Thaly Kálmán (Buda- 
pest, 1872). Életrajzát megírta Asztalos Miklós: II. Rákóczi 
Ferenc és kora, Budapest, 1935. 


MIKES KELEMEN, zágoni, 1690-ben született Zágonban, 
atyja Pál, anyja Thorma Zsófia volt. Gyermekkorában tért át 
a katolikus vallásra és a kolozsvári jezsuitáknál tanult. 1707-ben 
családja bejuttatta II. Rákóczi Ferenc udvarába apródnak, 
azaz «belső inas»-nak. 1711-ben bejáró lett. Urát elkísérte a 
száműzetésbe is. Ennek halála után kegyelemért folyamodott, 
de nem kapta meg s így haláláig Törökországban élt. 1761-beii 
halt meg Rodostóban. Vallásos tárgyú munkákat fordítgatott 
és leveleket írt képzeletbeli nénjéhez. Leveleit először Kulcsár 
István adta ki Szombathelyen, 1794-ben, azóta több kiadásban 
jelentek meg. 


SZAKÁL (BARTH) FERENC 1657-ben született Kolozs- 
várt, jómódú unitárius szász asztalosmester volt, 1692 és 1726 
között gyakran viselte a céhmesteri tisztséget. Szász eredete 
ellenére magát mindig magyarul, Szakál-nak írta és naplóját 
is magyarul fogalmazta, mint a vele kortárs többi kolozsvári 
szász naplóíróink (Segesvári Bálint, Linczegh János, Vizaknai 
Briccius György). A Rákóczi-szabadságharc első éveiben az 
óvári városnegyed felelősségteljes kapitányi tisztét viselte, de 
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az 1704-ik év végén több polgártársával elhagyta a kurucok 
által ostromlott várost és csak 1711-ben tért vissza. Az unitárius 
egyház szász részről való gondnokának választotta s ilyen 
minőségében vett részt a főtéri nagytemplom 1716-ban történt 
kikényszerített átadásában. 1726 után halt meg. Naplója, mely 
több helyen megrongálódott és hiányos, a «Történeti Emlékek 
a magyar nép községi és magán életéből» című sorozat II. köte- 
tében jelent meg (Pest, 1860.). 


DANIEL ISTVÁN, vargyasi, báró, 1684-ben született szé- 
kely főrendű unitárius családból, atyja Daniel István főkirály- 
bíró, anyja Kemény Zsófia volt. A Rákóczi-szabadságharc ki- 
törésekor Brassóba menekült, de a kurucok elfogták és kény- 
szerítették, hogy velük tartson. Ettől kezdve hűségesen szolgálta 
Rákóczi ügyét, előbb Magyarországon Forgách Simon had- 
segédeként, majd ennek fogságba jutása után Erdélybe kerül- 
vén, Pekri Lőrinc tábornok hadsegédje lett. Ez utóbbinak 
halála után lányát, Polixénát 1709-ben feleségül vette, ekkor 
tért át a református vallásra, melynek buzgó követője lett. 
A szatmári békekötésnél mint a Moldvába menekült erdélyi 
nemesség képviselője vett részt. Kegyelmet nyerve, 1740-ben 
bárói rangot kapott, majd 1745-ben udvarhelyszéki főkirály- 
bíróvá nevezte ki a királynő. 1774-ben halt meg. Főbb munkái: 
a fiához intézett Monita paterna (Szeben, 1750), melyet lánya 
Polixéna, br. Wesselényi Istvánné (id. Wesselényi Miklós anyja, 
maga is termékeny vallásos írónő) magyarra fordított és a 
Descriptio vitae (Szeben, 1764). Ehhez csatolta az erdélyi pro- 
testánsok sérelmeiről szóló emlékiratát, melyért a könyvet el- 
kobozták, őt magát pedig megbüntették. Magyar fordítása a 
Daniel Gábor: A vargyasi Daniel-család eredete, Bp. 1896. c. 
műben jelent meg. 


HERMÁNYI DIENES JÓZSEF 1699-ben született Olasz- 
telkén, atyja Péter református lelkész, anyja Verebélyi Ötves Sára 
volt. A székelyudvarhelyi és a nagyenyedi kollégiumban tanult, 
melyeknek akkori diákéletét önéletrajzában érdekesen írja le. 
1728-tól kezdődőleg 7 évig Torockószentgyörgyön, azután 
haláláig Nagyenyeden volt pap. 1763-ban halt meg. Életében 
csak vallásos tárgyú munkái láttak napvilágot, 158 kötetre 
menő hatalmas kéziratos hagyatékában történelmi, földrajzi, 
teológiai dolgozatok, németből és franciából fordított munkák 
maradtak fenn, többek közt egy nagyterjedelmű, érdekes 
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anekdótagyüjtemény is. Önéletírását Kelemen Lajos adta ki 
a Minerva Könyvtár c. sorozatban Kolozsvárt, 1925-ben. 


BETHLEN KATA, bethleni, grófnő, 1700-ban született 
Bonyhán, atyja gróf Bethlen Sámuel, anyja Borsai Nagy Bor- 
bála, nagyatyja Bethlen János történetíró (lásd az V. kötetben) 
volt. Buzgó református létére családja a katolikus gróf Haller 
Lászlóhoz kényszerítette, akivel a kor vallási villongásoktól 
fertőzött levegőjében igen boldogtalanul élt. Férje halála után 
gróf Teleki József vette feleségül, azonban már 1732-ben özvegy 
maradt. Első házasságából született gyermekeit a katolikus 
rokonság kényszerrel vétette el tőle, többi gyermekei hamarosan 
elhaltak, úgyhogy méltán írta magát ezután «árva» Bethlen 
Katának. Udvari papja, Bod Péter, akit maga költségén nevel- 
tetett, igazi jóságos nagyasszonynak írja le, aki valóságos anyja 
és orvosa volt a szegényeknek, életével példát mutatott mások- 
nak, napjait kegyes elmélkedésekkel és szorgalmas olvasga- 
tással töltötte, a mellett azonban mintaszerű gazdasszony is 
volt. Értékes magyar könyvtárát a nagyenyedi kollégiumnak 
hagyományozta. Művei: «Bujdosásnak emlékezetköve», Deb- 
recen, 1733., «Védelmező erős pais», Szeben, 1759. és «Életének 
maga által való rövid leírása», hely és év nélkül. Ez utóbbit 
újra kiadta K. Papp Miklós, Kolozsvárt 1881-ben; összes 
műveit és leveleit két kötetben Szádeczky Kardos Lajos, Buda- 
pesten 1922—23-ban. Életrajzát megírta Hegyaljai Kiss Géza: 
Árva Bethlen Kata, Budapest, 1922. 
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BEVEZETÉS 


Hivatott drámaíró tollára kívánkozó tragikus helyzete az 
egyénnek és a magyar történelemnek! 


Kor: 1690. 
Színhely: a zernyesti csatatér. 
Főszereplők: az egyik oldalon Heissler császári seregeiben 


Teleki Mihály, a másik oldalon, török csapatok élén Thököly 
Imre. 


A harcot Erdélyért vívják! 
Heissler csapatai birtokon belül vannak; Erdély szinte 


már megingathatatlanul Habsburg-birtoknak tetszik. És Teleki, 
az imént még önálló Erdély utolsó nagy politikusa, együtt har- 
col a birtokon belül lévőkkel, a fejedelemség leverőivel, a hódí- 
tókkal. A kortársak haragja árulást lát cselekedetében; a tör- 
ténelem menetét világosabban szemlélő histórikus azonban 
méltányosabb és politikai megfontolásról beszél. 


A csatasík külső felén a birtokon kívül lévő Thököly Imre 
helyezkedik el. A török szultán Magyarországból való kiűzetése 
után most szervezte újjá hadseregét, s néhány esztendővel a 
bukás után újabb hódításra készül. Thökölyt Erdély fejedel- 
mévé nevezi ki, és fejedelemségének tényleges elnyeréséért 
elküldi a császári seregek ellen. A harc így voltaképpen a császár 
és a török csatája; a magyar mindkét fél szemében eszköz 
csupán, s a maga szempontjából folyvást szerencsétlenebb sze- 
repre kényszerült áldozat. 


A két nagyhatalom érdekeinek ütközőpontján eszköz volt 
már az önálló Erdély is, a fejedelemség virágkorában, de míg 
akkor, Bocskai, Bethlen és a Rákócziak alatt tekintélyre és 
európai rangra emelkedhetett, addig most, a német és a török 
hatalom egyensúlyának megingásával, erőtlenül hullik oda a 
mérleg megnehezedett serpenyőjére. — Micsoda különbsége a 
változó időnek és a változó idő teremtette történelmi helyzet- 
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nek! — A kortárs azonban nem az utókor szemével látja az 
alakuló történelmet. Thököly szentül hitte, hogy a serpenyők 
egyensúlya újra visszaállítható, s vele Erdély önállósága is. 
Teleki, a nagymultú politikus messzelátásával világosabban 
tájékozódott. De a világoslátás — oly sokszor esett már így a 
történelem folyamán — hazaárulásnak minősíttetik. 


A közvetlen jelen — igaz mindössze néhány hónapra — 
nem az öreg politikust, hanem a fiatal Thökölyt igazolja. Ami 
Thököly lépésének igazolást szerez, ugyanaz lesz Teleki Mihály 
tragédiája; a sors könyörtelen beteljesedése a nagy ember 
kevés országos sikert látott, szerencsétlen élete felett. A zer- 
nyesti csatában a császári seregek vereséget szenvednek; Teleki 
maga is elesik. A közvélemény mámorosan jegyzi fel: «holt- 
teste tatárok által összevagdaltatott». Teleki sorsa beteljesedett, 
de Thököly uralma sem tarthatott sokáig. Szeptember 15-én 
az erdélyi országgyűlés fejedelemmé választja és beiktatja, de 
még ugyanebben az esztendőben el kell hagynia Erdélyt. Badeni 
Lajos seregei elől, a kisázsiai Nikodémiába menekül, s szám- 
üzöttként él itt 1705-ig, haláláig. Thököly harca a politikai 
helyzet reális síkján nem nyerhetett hosszúéletű igazolást, de 
elnyerte igazságát az ideák világában, ahol a megvalósított szán- 
déknál is jobban felmagasztosul az elbukott akarat. 


Az 1690-ben lejátszódott események véglegesen pontot 
tesznek az önálló Erdély lehanyatló életének végére. A fejede- 
lemség vezető egyéniségei csaknem kivétel nélkül meghaltak 
már ekkor. I. Apafi Mihály a fejedelem, a zernyesti csatát sem 
érte meg. A kormányzásba is beleszóló, erőskezű fejedelem- 
asszony, Bornemisza Anna, még férje életében meghalt. Teleki 
elesett. Thököly pedig számüzetésben tengeti életét. Bécs azon- 
ban még így sem rendezkedhetik be legkeletibb tartományá- 
ban önkényes szándékai szerint. Thököly fellépésének ugyanis — 
ha politikai eredménye nincs is — erkölcsi hatása mutatkozik. 
Hadjárata és rövid fejedelemsége helyreállította az erdélyi 
ember önbizalmát, és megerősítette ellenállóerejét. Az imént 
még elernyedt, most ismét bátorítást nyert rendek szembe 
mernek nézni és ellene tudnak mondani a császár terveinek és 
kicsikarják az alkotmányos uralkodás igéretét. Az alkotmányos 
kormányzás azonban, rövid idő elmúltával puszta igéret marad 
csupán. Bécs szavatosságának zálogát, az úgynevezett Diploma 
Leopoldianumot pótrendeletek követik, amelyek a szabadság- 
levél alapelveit is megmásítják. De az ellenállás szelleme még 
így is, kiirthatatlanul él tovább. Midőn már nem alkothat ki- 
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felé, termékenyen táplálja az ember belső világát, a megcenzu- 
rázhatatlan és rendeletekkel nem szabályozható lélekben. 


Itt, a tizennyolcadik századi Erdélyben valósul meg először 
a híres magyar passzivitás, amely a lélek rejtekeibe elvonulva 
vívja önfenntartó, nemzet- és műveltségmentő harcát, s türe- 
lemmel várja a pillanatot, midőn ismét kiléphet a kormányzó 
akarat, a politika síkjára. A Rákóczi-féle szabadságharcig, — 
amely tizenöt évvel fogja követni Thököly háborúját, — nincs 
alkalma cselekvésre az erdélyi embernek. A nyolc esztendeig 
tartó szabadságharc lezajlása után pedig reménytelen időre 
kell visszavonulnia. II. Rákóczi György unokája, II. Rákóczi 
Ferenc lesz Erdély utolsó választott és beiktatott fejedelme, 
mozgalma pedig végső megnyilatkozása a tizennyolcadik szá- 
zadban, a nemzeti királyság eszméjébe kapcsolódó Habsburg- 
ellenes gondolatnak. Utána csend lesz és tetszhalál. A világ- 
ban béke van, de a lélekben kiirthatatlanul dul a harc tovább, 
mert e passzivitásnak az a legfőbb jellemzője, hogy nem ismeri 
a reményvesztettséget. 


A Habsburg-tartománnyá süllyedt Erdély élete a birodalom 
távoli fővárosából kapja az irányítást. Vezető hivatalnokokat 
az erdélyi főrendek sorából választanak ugyan, de a főkor- 
mányzó, szintúgy, mint a főkancellar és a rangban utánuk követ- 
kező nagyállású férfiak csak annyi hatalommal rendelkeznek, 
hogy a legsúlyosabb helyett, minden egyes alkalommal a ke- 
vésbbé súlyos rendelkezések szentesítésére kísérlik meg rábírni 
az udvart. Erdély közéletében különben is a hivatalnok-szellem 
válik urakodóvá. S ez pedig nem a nagy szellemek, hanem az 
alkalmazkodásra hajlandó másodrangúak érvényesülésére alka- 
lom. És mégis, a másodrangú képességeket igénylő hivatali 
állások betöltői között akadnak hivatást érző férfiak, akik őr- 
hellyé tudják emelni a hivatali posztot. Ezek azok, akik haj- 
bókolnak a császári udvarban, de ingük alatt Thököly és Rákóczi 
talizmánt viselnek; kurucok labanc álcában. 


Az átszervezést tervszerű intézkedésekkel hajtják végre a 
császári hatóságok. Erdély élete — legalábbis a külső formái- 
ban — úgy változik át, mint a színész mozdulata és arc- 
kifejezése a rendező utasítására, vagy az új szerep kivánalmai 
szerint. Ami itt végbemegy, valóban azzal a keserű mellékízű 
kifejezéssel illethető, amellyel az egykorú zsémbes öreg, a hagyo- 
mányokhoz görcsösen ragaszkodó, nagyszerű Apor Péter jelle- 
mezte: Metamorphosis Transsylvaniae. Az átalakulás azonban, 
akármennyire fájdalmasan érinti a kortársakat, mégsem for- 
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radalmi stílusban jelentkezik. Ott semmiképen nem, ahol a 
végsőkig vitt forradalom egyenlő a tökéletes halállal, a szellem 
világában. 


A teremtő erdélyiek, a szellem őrizésére hivatott, kiválasz- 
tott kevesek, bizonyára ellenméregként az alkotmánysértő Bécs 
kormányzati intézkedéseire, a konzervativ gondolkozásnak olyan 
fokára jutnak el, amelyhez hasonlónak, a fejedelemség virágzó 
önállósága idején egyetlen egyszer sem lehetett tanúja a tör- 
ténetíró. Virtuális síkon, ebben a konzervativ szellemben Erdély 
továbbra is önálló marad. Bocskai, Bethlen Gábor és a Rákócziak 
fejedelemsége politikai hatalmának és tekintélyének köszön- 
hette önállóságát, a függetlenségét elvesztette Erdélynek pedig, 
ez a konzervativizmus lelki önállóságot ad. Az erdélyi ember 
sohasem emlegette olyan öntudattal erdélyi voltát, mint most, 
amikor a politikai önállóság már alig több, mint nagyszerű 
emlék, Klio lapjaira tartozó lezárult esemény. De ez a mult 
értékálló, és Klio lapjai értéket adnak az emlékező ember életé- 
nek is; passziv helyzetében a nagy mult emléke táplálja lelki 
erejét. Történelmének ebben a szakaszában hasonlóan multba- 
néző lesz Erdély, mint a tizenhatodik században a Mátyás- 
kori emlékekből táplálkozó teljes magyarság. Szekfű Gyula taní- 
tása szerint, a tizenhetedik század végén, és a tizennyolcadik 
század első felében, a hatalmi rangjától, majd önállóságától is 
megfosztott országban lesz élettel telített a transzilvanizmus, az 
erdélyi gondolat, amelynek termékenyítő mitoszát a fejedelem- 
ség nagy tettei, politikai eseményei és művelődési eredményei 
ihletnek. 


Ez az öntudatot tápláló konzervativizmus minden maga- 
tartását meghatározza az erdélyi embernek. Hűséges ragasz- 
kodás a multhoz; s kell-e csodálkozni, hogy ez a hűség, ez a 
ragaszkodás az erdélyi gondolat ad abszurdum vitt, torz fogal- 
mazásának is szülőanyja lesz? A hagyományokhoz hű erdélyi 
az önállóság megszűnése után is tovább ápolja lelkében a külön- 
állás hagyományát. A politikai függetlenségnek vége, átköltözik 
tehát e gondolat a lelkekbe, s ott oly erőre kap, hogy valóságos 
bástyát emel Erdély határainál. Az erdélyi ember a fegyverek 
elnémulása után szinte ellenségként néz az anyaország felé; a 
legyőzöttek megsokszorozott lelki erejével. Mert a legyőzött 
a legnagyobb erőkre támaszkodik; az ő ereje nem a megfogható 
jelenben, hanem az elérhetetlen mesés multban találja meg léte 
igazolását. A fényes multra emlékezve, értelmezni próbálják a 
megalázott jelent, s ez az értelmezés könnyen megtalálja a bűn- 
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bakot is, akire ráruházhatja fájdalmát, jelenének minden keserű- 
ségét. A bűnbak adva van: ki volna más, mint az anyaország? 
Az erdélyi ember úgy néz most az anyaország felé, mint ellen- 
ségre. Kemény, harcias szavakat szór reá, átkozódó gyűlölettel. 
Nyiltan beszél, minden köntörfalazás nélkül: Magyarország a 
felelős Erdély romlásáért. A hang ellenállhatatlanul az előző két 
évszázad hitvitáira emlékeztet, midőn a protestáns a katoliciz- 
must, a katolikus pedig a protestántizmust vádolta Magyar- 
ország megrontásával. «Ne barátkozz soha, semmi időben édes 
hazám magyarországi emberrel, — olvassuk a legkeményebb 
kifakadások egyikében, Cserei Mihálynál — mert Erdélynek 
minden romlása, pusztulása örökké Magyarországtól származik». 
De nem elégednek meg a kegyetlen váddal. Gyűlölettel átitatott 
szavaikat igyekeznek magyarázó érvekkel átszőni. A magyar- 
országi és erdélyi jellem között olyan különbségeket fedez- 
nek fel, amelyek — legalább önmaguk előtt — igazolni látszanak 
a vádakat és az ellenséges érzületet. Szintén Cserei Mihály írja: 
«...ha a tűz megalkhatik együtt a vízzel, akkor elhiszem, az 
erdélyi humor is megalkhatik együtt a magyarországi humor- 
ral. Az ég klimájától vagyon-e vagy mástól, de megbékélhetetlen 
antipathia vagyon a két ország lakósai közt. Az erdélyi ember- 
nek jova nyájas, barátságos, hospitális, reális, csendes és alá- 
zatos, amit szíviben gondol, a szájában sem találsz egyebet... 
keveset szól, de igazat, nem kérkedik... Nézd meg a magyar- 
országi embert, azt tudnád egytől-egyig mind Aristotelesek és 
Plátók, kevélyek, negédesek, kérkedők, köntösben bujálko- 
dók... álhatatlanok, csalárdok, hazugok, hizelkedők...» A ma- 
gyarázat hangját is vád és gyülölet hevíti; a megalázott ember- 
től hiába várunk tárgyilagos ítélkezést. 


Cserei hangja korántsem elszigetelt jelenség. Időről-időre 
mind szélesebb területen szerez magának polgárjogot, s mindég 
magasabbra emeli e gondolkozás a válaszfalat Magyarország 
és Erdély között. A válaszfal magasra emelkedik, s ugyanakkor 
folyton szűkebb határok közé szorítja a szellemi Erdélyt. Már 
a partium is kívül esik e határokon. Ismét Csereit idézzük: 
«... a sok partiumbeli magyar ifjak miolta beszármazának... 
minden rossz dolog azolta következék.» 


Hogy e különállási élmény milyen mély gyökeret vert a 
lelkekben, nemcsak a Királyhágón túl, hanem az anyaország- 
ban is, mi sem példázza jobban, mint a száz esztendővel később, 
1816-ban Erdélyben járt Kazinczy Ferenc szavai. Kazinczy a 
szó teljes értelmében más országnak tekinti Erdélyt, s lakóit 
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nem azonos, csak rokon népnek a magyarral. «Magyarország nem 
ismeri Erdélyt — írja. — Megszokván nyugat felé venni utun- 
kat valamikor honunkból kiindulunk, feledjük, hogy keleten 
egy rokon nép lakik, melyet nem illik nem ismernünk.» 


A transzilvanizmus rétegeit sorra felfedezhetjük az erdélyi 
ember minden életmegnyilvánulásában. Hiszen, ami az önálló 
fejedelemség életének természetes értéke volt, legnagyobb kincse 
lesz a jelennek, már a puszta emlék képében is. Öntudatosító és 
termékenyítő íze mámorosít, s megszentel. Emeljünk ki egyet- 
len kérdést; a benne megnyilatkozó kép kiegészítően rávetít- 
hető az egészre. 


A magyar nemzeti királyság folytonosságát őrző protestáns 
fejedelemség megszűnt, de megmaradt a protestántizmus. 
Persze, hogy jelképpé válik most! S amikor veszély fenyegeti 
létét, már nem is egyedül a vallásért, hanem az erdélyi mult 
vallásáért reszketnek. Midőn a teljes személyiségében katolikus 
Rákóczi Ferenc hadserege elindul Erdély felszabadítására, egy 
ember sincsen a Királyhágón túl, aki a Bocskaiak, a Báthoryak, 
a Zrínyiek, a Frangepánok és a két Rákóczi György vérszerinti, 
de katolikus leszármazottjától féltené a protestantizmust. Az 
emlékíró Vargyasi Dániel István minden erdélyi lelkéből beszél, 
midőn ezt írja: «... mint valamely nagyszerű özönvíz elárasz- 
totta Magyarországot és Erdélyt.» De a pokol gyötrelemét élik 
át, ha a Habsburg-kormányzás akár csak egy hajszálnyira is 
veszélyezteti az egykori önálló Erdély államvallásának szabad- 
ságát. Hasonlót jelképez a tizennyolcadik századi erdélyi ember 
számára a protestantizmus, mint Mohács után a független, 
nemzeti királyság eszméjének őrizői szemében az önálló feje- 
delemség. Németh László ismerte fel elsőnek e szempontot, 
régi irodalmunk legnagyobb nőalakjának, az erdélyi Bethlen 
Katának egyéniségében. Idéznünk kell az ő fejtegetéseit, hiszen 
amit Bethlen Katával kapcsolatban elmond, nemcsak őt jel- 
lemzi, hanem az egykorú Erdély teljes szellemi tartását. A pro- 
testáns Bethlen Katát mostohatestvéréhez, a katolikus Haller 
Lászlóhoz kényszerítik feleségül. A protestáns-katolikus vegyes- 
házasság átokként nehezedik egész életére. «Katának a maga 
vallása az egész erdélyi mult, — írja — az ősök lelke, isten és 
ember konok, puritán kapcsolata: míg az idegen vallás mindaz, 
ami harminc-negyven éve Erdélybe beömlött... ». — «Bethlen 
Kata az apai valláshoz ragaszkodott, a régi Istenben, a régi 
Erdélyhez.» 


Kevés emlékezetes erdélyi ember élt e korban, akinek gon- 
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dolkozásában ne jelentkeznék — ha nem is Bethlen Katáéhoz 
hasonló átszellemült érzéssel — a régi vallás fanatikus őrizése, 
s a protestantizmusnak talán öntudatlan, de annál mélységesebb 
azonosítása az erdélyi multtal. Az arisztokrata származású 
Bethlen Kata mellett álljon itt az egyszerű kolozsvári polgár- 
embernek, az unitárius Szakál Ferencnek tanusága. A szerény 
mesterember feljegyzései a grófnő szavaival párhuzamba állítva, 
a gondolat általános voltát bizonyítják. Kolozsvár mindennapi 
életét megörökítő, tárgyilagos mondatai ugyanazon forrásból 
táplálkoznak, mint Bethlen Katának a lélek mélységeiből fel- 
törő sikoltásai. A katolicizmus és főként a katolicizmus kép- 
viselői, egyet jelentenek az ő szemében is a hódítókkal, és a 
protestantizmus képviseli a magyarságot, a régi Erdélyt. «Die 
28. oct. Ment el Vizkeleti Zsigmond pater a városról, — írja 
egy helyt — ki ennek a városnak sok bosszuságára járt, idegen 
bort gyakorta behozott, s ha rajta érték, országot busított 
mindgyárt miatta ...» Majd máskor, midőn református had- 
nagyot választanak Kolozsvárt: «... választottak új had- 
nagyot kálvinista magyart, úgy mint nemes Viczei Pál uramot, 
kinek is adjon Isten erőt, hogy szegény hazánk, városunk hasz- 
nára jól véghez vihesse.» 


Az uralkodó kormány irányában érzett ellenérzés meg- 
nyilatkozik a műveltség minden ágában. Erdély sohasem volt 
olyan franciás, mint most. A tudós Bod Péter már túlságos egy- 
oldaluságtól is félti hazája kultúráját. A Magyar Athenas be- 
vezetésében csaknem gúnyolódva ír a francia nyelv elterjedett- 
ségéről. Szállóigévé vált szavainál nem idézhetnénk jellemzőb- 
bet: «... ezután talán az oláh gyermek is azon kezdi el bölcső- 
ben való sírását...» Hermányi Dienes József pedig, az egy- 
oldalúság gyakorlati hátrányáról beszél: «... elég nagy tanács- 
talanság is volt a regnans nemzetnek nyelvét megvetni.». 


* 


Az erdélyi uralomváltozás nyomán támadt lelki szerencsét- 
lenség elviselésére csak az adott erőt, hogy a változás jövetelét 
a hanyatlás fokozatosan nehezedő évei előkészítették. A sze- 
rencsétlenség fájdalmát azonban megsokszorozza a változással 
együtt járó fullasztó légnyomás, amely egyaránt eltiltja 
az arcokról a szenvedés és a reménykedés vonásait, az 
örömöt ugyanúgy, mint a fájdalmat. Szakál Ferenc naplójá- 
ban a megnémított Erdély világára is találó szavakat olvasha- 
tunk: «... mostan inkább több dolgot nem igazán hirdetnek, 
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mivel az igazat nem is merik valójában mondani.» Némán, lep- 
lezett érzésekkel suhannak az erdélyi városok utcáin az emberek, 
a nehéz sorban élő és még nehezebb sorstól rettegő polgártól a 
főúri sarjig, és csodát remélnek. De a csodahitet is magukba 
rejtik, s féltett kincsként kapaszkodnak beléje, mint valami 
utolsó szalmaszálba. Értelmét veszítette a martiromság is; 
nincs más lehetőség, mint félrehúzódni. Ennek a lelkiállapot- 
nak egyetlen megoldási formája a magány, a lélek száműzetése. 
Nem is egy azok közül, akik Erdély szabadságáért harcoltak, 
mint Thököly, Rákóczi és Rákóczi fejedelem hűséges társa 
Mikes Kelemen, számüzetésben töltik éveiket. De, hogyha 
alaposan megvizsgáljuk az emlékeket, az Erdélyben maradt 
kortársak lelkivilágában hasonló vonásokat ismerhetünk fel, 
mint az övéikben. Erdélyben is számüzöttek élnek, ha nem is 
fizikai értelmében a szónak. Rodostó, Nikodémia, Kolozsvár 
és a kisebb erdélyi helységek magyarjai, mintha valami látha- 
tatlan karmester pálcájára tekintenének; szomszéd utcákban, 
egymástól ötven, vagy száz és sok ezer kilométer távolságban 
lévő városokban, hasonló szellemet, eszmét és gondolatot 
táplálnak bensőjükben. 


A sors dodonai játéka — egy pillanatra úgy tetszhetik — 
mintha zsákutcát írt volna elő hivatásos multjának lezárulása 
után Erdélynek! A politika és az élet reálisan járt útja valóban 
zsákutcába torkol, de a zsákutcából is van kivezető; legalább 
Erdély mostani élete így példázza. Ha a szellem hatóereje nem 
irányulhat vízszintesen, hogyha nem vezetheti az ország éle- 
tét, a társadalmat, terjeszkedik függőleges irányba, fölfelé, az 
irracionális világba. Amit az erdélyi ember ekkor létrehoz, 
csaknem olyan titokzatos, és végső elemzésben éppolyan lemér- 
hetetlen jelentőségű, mint a mohácsi bukás után volt a feje- 
delemség megalkotása. Ami itt végbemegy, a szellem legszel- 
lemibb teljesítménye. Él, ahogy lehet, alkot, ahogy a viszo- 
nyok megengedik. Nincs az a parancsszó, amely meggátolhatná 
a remekművek létrejöttét. De korántsem remekművekről aka- 
runk itt szólni. A többesszám túlzott használata minden bizonnyal 
elhamarkodott volna. A teljesítmény egésze azonban, remek- 
műnél is hatalmasabb alkotás. 


Azok a műveltségi elemek, amelyekről a következőkben szó 
lesz, szervesen kapcsolódnak hozzá az erdélyi ember görcsös 
ragaszkodással ápolt hagyományhűségéhez. Hiszen — miként 
amaz — önfenntartó és műveltségmentő magatartás ez, kon- 
zervativ ismérvei vannak, ha legjellemzőbb jegyeként elsősor- 
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ban azt óhajtjuk is hangsúlyozni, hogy ugyanakkor tejtestvére 
az egykorú európai gondolkozásnak. De mielőtt erre térnénk, 
előbb egy kis kanyarodót kell tennünk Európába. 


Nyugat-Európa most a rácio századának első felében, 
irracionális területen keres kérdéseire magyarázatot. A lélek 
rejtekeibe hatol és a hit elmélyítésének gondját tűzi lobogó- 
jára. Ennek a vallásosságnak az a legfőbb jellemzője, hogy a 
vallásos érzést többre becsüli a formalisztikusan követett dog- 
mánál. A hitbeli feloldódást hangsúlyozza, s e feloldódás gya- 
korlati megvalósulására a magányosság csendjét vallja igazi 
otthonának. Keresve sem találhatott volna az erdélyi ember 
ennél megfelelőbb szellemiséget magányos elhagyott sorsában. 


Ez a vallásosság — miként a tizennyolcadik század szellemi 
áramlatainak még oly sok ága — az újkori gondolkozás 
nagy vízválasztójának, Descartesnak személyiségéhez vezethető 
vissza. Mindazok a gondolkozásbeli formák, amelyeket carte- 
sianizmus néven szokás összefoglalni, amelyeket a protestáns 
egyháztörténet puritanizmusnak, coccejanizmusnak és pietizmus- 
nak nevez (végső elemzésben ide tartozik a katolikus jansenizmus 
is), lényeges jegyeik szerint Descarteshoz nyulnak vissza. Des- 
cartesnak az egyetemes gondolkozásra tett legnagyobb hatása 
abban keresendő, hogy nem filozófiára oktat, hanem filozófálni 
tanít. E felfogás következményeként fogják hangsúlyozni a fenti 
vallásos mozgalmak a vallásos érzés fensőbbségét a dogma 
felett. Az új szellemi áramlat kihat a műveltség minden terü- 
letére. Az emberi érzésvilágra talán azzal teszi a legmélyebb 
hatást, hogy felhívja a figyelmet az egyén belső világának elem- 
zésére, az emberi nyugtalanságok felfedezésére. Röviden: fel- 
hívja az érdeklődést az analizisra. Descartes egyik tanítványa, 
az amsterdami Poiret, aki mestere elleni támadások idején, 
megkísérli az újító tanokat összeegyeztetni a hagyományos 
gondolkozással, a modern szentimentálizmusnak is egyenes őse 
lesz. Nem lehet célunk, hogy Descartes és a hozzá visszavezet- 
hető áramlatok ember,- szemlélet- és stílusalakító hatásának 
szálait részleteiben felfejtsük, csupán még egy szellemtörténeti 
következményt szeretnénk említeni. A cartesianizmus, amely 
a belső életre hívja fel a figyelmet és kiváltja az analizis igényét, 
törvényes atyja lesz az új hangokat hallató napló- és memoire- 
irodalomnak. A vallásos elmélyülés az új napló- és memoire- 
stílus uralkodó kelléke, meghatározza a műfaj konstrukcióját 
és egész jellegét. Az emlékíró, akár a maga egyéni életét, akár 
a közösségét elemzi, mindég a vallásban találja megnyugvását. 
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A cartesianus eszmék nem most jelentkeznek Erdélyben 
először. Évtizedekkel ezelőtt, már az önálló fejedelemség művelt- 
ségét is elhatározóan befolyásolták. Általános térhódításukat azon- 
ban ekkor még meggátolta a fejedelemség abszolutisztikus szer- 
vezete, érvényesülésüket legerélyesebben a fejedelem, I. Apafi 
Mihály akadályozta meg. Hogyne harcolt volna a cartesianiz- 
mus ellen a fejedelem, hiszen jól tudta, hogy az új eszmék nem- 
csak a műveltséget formálnák más arcra, megmásítanák 
az élet és a kormányzási rend minden tényezőjét. A car- 
tesianizmus elfogadása átalakítóan hatott volna a fejedelem- 
ség hagyományos, abszolutisztikus rendszerére és mindenek 
felett megváltoztatta volna az erdélyi református államegyház 
ortodoxus szervezetét. A pietizmus, a coccejanizmus és a puri- 
tanizmus demokratikus egyházszervezetet hirdetett, Apafi pedig 
ellentmondást nem tűrő barokk uralkodóként a fejedelmi hata- 
lom alá óhajtotta rendelni az egyházat is, megnyirbálva ezzel 
a püspöki szuverénitás jogkörét. De az uralom parancsszava 
ellenére, Nyugat-Európa új hangja — bár egyelőre rejtőzködve 
— felcsendül Erdélyben. Teológusok, tanárok és orvosok szó- 
laltatják meg, akik külországi egyetemeken közvetlen köze- 
lébe kerülnek az új gondolkozásnak. A cartesianizmus terje- 
dését mi sem világítja meg jobban, mint a hanyatló fejedelem- 
ség két legszebb emlékirat alkotása: a politikus Bethlen Miklós 
műve, és a világhíres erdélyi nyomdászé, Tótfalusi Kis Miklósé. 
Bethlen emlékirata a cartesianizmus teljes ismeretéről tanus- 
kodik, Tótfalusié pedig, egyenes lecsapódása Poiret forma- 
világának. Az érzelmi telítettségű vallásosság jellemző jegye 
mindkettejük munkájának, s e vallásos érzés mellett a Des- 
cartesra visszamenő ön- és kortársakat elemző, vádoló és véde- 
kező stílus fiaiként mutatkoznak. 


A politikai bukás, amely minden erdélyi számára súlyos 
megpróbáltatásokkal telített éveket hoz, szabadságot enged a 
haladni akaró szellemnek. Nem politikai, társadalmi és egyház- 
szervezeti kérdésekről van itt szó! Mindezeknek el kell most 
némulniuk. A szellemre céloznak szavaink és a műveltségre. 
A közelmult rejtőzködésre ítélt, katakomba sorsa után, nyiltan 
törhet fel most a gondolat, mint földalatti kanyargásai után a 
hegyipatak. A jelen gazdag áradása a mult hajszálereiből táp- 
lálkozik. Vargyasi Dániel István például Bethlen Miklós kör- 
nyezetében teszi magáévá az új szellemiséget, s az új szellem 
középponti elemét, az érzelmi telítettségű vallásosságot. Isme- 
retes róla, hogy Bethlen «házában az igaz hitről való nyilvános 
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vallástételnek, mind a szent gyülekezetekben, mind a minden- 
napi isteni tiszteletben, a legtisztább és folytonos gyakorlata 
volt.» Az emlékíróknál arra is találunk utalást, hogy magányos 
otthonukba visszahuzódva, Descartes hívei voltak már az ő 
elődjeik is, a fejedelemség utolsó évtizedeiben. Hermányi Dienes 
József jegyezte fel Szatmári Pap Jánosról, az udvarhelyi rector- 
ról, édesapja tanáráról: «Ennek a tudós professornak keze 
alatt az én atyám a theologiába kezde kapni s megkedvelé a 
Cartesiana filozofiát is, melyet holtig minden virginánál ked- 
vesbb muzsikájának tartott...» Hermányi Dienes, atyja tanárai 
közül még két férfiút említ, akik szószólói voltak a fejedelmi 
Erdélyben az új gondolkozásnak. Az egyik Kolosvári István, 
aki az előzőhöz hasonlóan, a «Cartesiana filozofiát» mélyíti el 
apja lelkében. A másik Coccejus követője, a nagyenyedi Dési 
Márton: «Coccejus munkáit az édesatyámmal halálig meg- 
kedvelteté.». 


Az erdélyi cartesianizmus előzményeinek kimutatása nem 
lehet feladatunk. A stílus és a világszemlélet kiérett korszaká- 
ról pedig úgysem az előzmények, hanem a jelen művei adnak 
tájékoztatást. Ezekből a munkákból izzó lávaként árad felénk 
a buzgó vallásosság, az önelemző és a történelem alakulását 
magyarázó líra. Az őszinte személyesség az előző évszázadban 
még leplezni való magánügy volt, most egyszerre magától- 
értetődővé válik; az ember felfedezi önmagát és elmélyed belső 
kérdéseibe. A kor emlékiratainak tetemes része, a katolikusok 
alkotásai ugyanúgy, mint a protestánsoké, olyanok, mint a 
gyónás. Istenhez szóló szavakat olvashatunk bennük, vallásos 
önátadást: az emlékirat — szentágostoni értelmében a szónak — 
önismeret lesz. 


Azok a munkák, amelyek kifejezői ennek a szemléletnek, 
egytől-egyig emlékiratok, a terminus valódi értelme szerint. 
Az élet alkonyán, a befejezés előtt lévő életpálya végén íród- 
tak, nem naplók tehát, hanem emlékiratok. Összefoglalások 
ezek, az egyéni életpályának és a közösségben vállalt szerep- 
nek summázásai. Néhány idézet minden magyarázatnál többet- 
mondóbb. Vargyasi Dániel István a következőket írja a maga 
emlékiratában, műve fogantatásának értelméről: «... ezen 
jelen vállalatom célját is egyedül oda akarom irányítani, hogy 
midőn az isteni jóságnak egész életem folyamán rámhalmozott 
nagyszerű jótéteményeit háládatos elmével újra átgondolom, 
mindazokról az idvezítő Istennek az én megmentőmnek újra 
halhatatlan hálákat és soha meg nem szünő dicsőséget egyedül 
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ő neki, a magasságban lakó Istennek tulajdonitsak.» A legmaga- 
sabb művészi fokon, hasonló fogantatásúak Rákóczi Ferenc 
Vallomásai is. Rákóczi műve irodalmunk egyik legnagyobb 
alkotása, a hazai latinság klasszikus remeke. Ő is, miként a 
többiek, minden földi hiúságtól távol, távol hazájától is, a 
jansenista vallásosság emlékidéző magányosságában, öreg korá- 
ban írta meg művét. Elmúlt évei, egyéni szenvedései és az ország 
válságainak ideje, mintha valami ködös messzeségben volná- 
nak már tőle. Egyedül Istennel él, Vallomásaiban egyenest 
hozzá szól: «... nem emberekhez szólok, hanem hozzád, ó 
sziveket vizsgáló Isten.» Ahogy visszagondol életére, harcaira, 
minden elmult eseményben a Gondviselő útmutatását ismeri 
fel: «Velem voltál ó örök jóság, lelkem édes vigasza; — írja — 
mert igazán, ha ennyi veszedelem közt csak egy pillanatra is 
elhagyott volna a te gondviselésed, vége lett volna szabadsá- 
gomnak.» 


Idézeteinken túl, e munkák teljes egészének ismereté- 
ben a vallásos alaphang nyomában megnyilatkozó, elemző 
személyesség kapcsán, lehetetlen nem Rousseaura gondolnunk. 
Pedig nemcsak a magyar műveltség, maga Rousseau sem érke- 
zett el még ekkor ahhoz az elemző stílushoz, amelyet személyi- 
ségéhez szokás kapcsolni. Midőn a Confessions írásához Rousseau 
hozzáfog, Rákóczi, Bethlen Kata és a többi erdélyi emlékíró, 
már régen nincsenek az élők sorában. Nem is a Confessions 
szerzőjétől induló stílus ez, hanem az, amely őhozzá vezet. Az 
erdélyi emlékírók legjobbjainak műveiben megnyilatkozó stílus 
hazai láncszeme annak a láncnak, mely Descartestól, Poiretn 
keresztül Rousseauhoz vezet, s tőle egyenes vonalban jut el a 
szentimentálizmushoz. De, ahogy az erdélyi stílus még nem 
Rousseaué, ugyanúgy messze van a századvégi érzékenység- 
től, a szentimentálizmustól. A vallásos hit, az Istenbe vetett 
bizalom férfias keménységet sugároz, a nyugtalanságban is nagy 
nyugalmat, céltudatos életfelfogást. Ilyennek látták e művek 
íróinak egyéniségét a kortársak is. Midőn Bethlen Kata meg- 
halt (1759), a külföldön tanuló ifjú, Teleki József ezeket jegyezte 
diariumába: «Kegyes volt minden mordság nélkül, mert szün- 
telen vidám ábrázattyát még a nyavalya sem könnyen változ- 
tatta meg. Nagy és a maga nemit felyül haladó elméjü... Nem 
könnyen születik ezen már ki multt férfiui természettel birt 
asszony helyibe más Bethlen Kata.». 


Rákóczi fejedelem és Bethlen Kata. Ők ketten a legnagy- 
szerűbb jelképei e kornak és legnagyobb kifejezői a stílusnak. 







XVII 
 


Pedig micsoda távolság kettejük között! Az egyik pompás férfi- 
eszmény; bukásában is páratlan hőse a magyar politikának, 
akit XIV. Lajos francia királytól és Nagy Péter orosz cártól, 
az egyszerű magyar parasztig egyaránt bámult mindenki, aki 
hinni tudott a felsőbb igazságban, az eszményi emberségben. 
A másik, a gyengébb nemhez tartozott. Asszony volt, feleség 
és anya, de asszony létére is valódi hős, akinek férfierőt is meg- 
haladó szenvedéseket tartogatott a sors. Rákóczi a katolikus 
vallásban nevelkedett, s franciaországi számüzetése idején 
hivője lesz a jansenizmus szigorú erkölcsi felfogásának. Francia- 
országban fordul el a földi eszméktől is, és hasonló megtérésen 
megy keresztül, mint eszménye Pascal, s a középkori nagy 
példaadó, Szent Ágoston. Bethlen Kata református volt. Bűn- 
telen, tiszta élete nem igényelt megtérést. Buzgó hite, pietiz- 
mussal átitatott vallásossága adott néki erőt a megrázkódtatá- 
sok elviselésére, de ebben a buzgó vallásosságban fogamzott 
tragédiája is. A fejedelem, történelmünk egyik szakaszában 
maga jelentette a nemzetet és Rodostóban, midőn Vallomásait 
írja, személyes sorsának megrajzolásán keresztül, nemzetének 
válik egyik legnagyobb kifejezéjővé. A kor stílusában meg- 
alkotott műve a magyar lélek első nagy introspectiója, mai szó- 
val: önismerete. (Zolnai Béla.) És a grófnő; az erdélyi kúria 
szenvedésekkel telített légkörében, az ország helyzetét jelképező 
szerencsétlen házassága által, maga is a nemzet sorsának válik 
kifejezőjévé. A személyes tragédia Bethlen Kata írásában is 
országos távlatot nyer; művéből — miként Rákócziéból — a 
tizennyolcadik századi nemzet beszél. 


* 
 
Régi műveltségünk e két nagyön vizsgálata a legújabb időkig 


mostohagyermeke volt irodalomtörténetírásunknak. A magyar- 
nyelvűség eszméjéhez ragaszkodó irodalomfelfogás nem tudta 
méltányolni a latinul írt Vallomásokat; a szűkkeblű módszer 
egyenest kirekesztette Rákóczi alkotását irodalmunk nagy 
emlékei közül. De ez a módszer nemcsak a nyelvi elhatárolás 
területén volt szűkkeblű, az volt az irodalom bizonyos műfajai- 
val szemben is. Ha a száműzött fejedelem véletlenül magyarul 
írja meg memoireját, akkor sem örvendezhetett volna sokkal 
nagyobb elismerésnek, mert nem is oly rég, az emlékiratot és 
az önéletrajzot történelmi forrásnak tekintették, kitaszítva az 
elsődlegesnek elismert irodalmi műfajok sorából. Ez a szemlélet 
szorította háttérbe Bethlen Kata magyarnyelvű önéletrajzát. 
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Az egykorú Erdély írói közül egyedül Mikes Kelemen nem hullott 
ki irodalomtörténetírásunk rostájából. De éppen azért, mert 
egyedülinek tekintették, Mikes művét úgy állították be irodal- 
munk megfelelő szakaszába, mint valami magányos csodát, 
megfejthetetlen és egyedülálló rejtélyt. — Nagyszerű írásmű, 
amelynek előzményei nincsenek, de a folytatói ugyanúgy 
hiányoznak, hiszen akkor jelent meg nyomtatásban először, 
midőn már nem tőle, hanem másoktól illett stílust tanulni a 
fiatal íróknak. — A Törökországi leveleket és Mikes egyéb mun- 
káit így látta a mult irodalomszemlélete. De a modern kutatók 
is elsősorban az író külföldi kapcsolatait hangsúlyozták, s alig 
figyeltek az erdélyi szülőföld forrásterületére, mely pedig a 
francia mintaképeknél nem kisebb mértékben formálta meg a 
rejtélyes nagy író művészi természetét. Mi sem vállalkozhatunk 
most arra, hogy teljességgel eloszlassuk Mikes Kelemen művészi 
származásának homályát. Különben is itt a korról szólunk és 
nem bocsájtkozhatunk egyéniségének elemző vizsgálatába. De a 
Mikes-rejtély legfontosabb kérdésére éppen a kor szolgál felelettel. 


Az erdélyi ember, midőn a fejedelmi mult hagyományaira 
emlékezve berendezi életét, olyan irodalmias, művelt légkört 
teremt, melyhez hasonlót soha addig nem látott történelmünk. 
E széles elterjedtségű irodalmias műveltség kezdetei — így volt 
ez e korszak legtöbb tulajdonságánál — felismerhetők már a 
fejedelemség utolsó évtizedeiben. A tizenhetedik század második 
felében az egykor oly gazdag politikai erőforrások mintha ki- 
merültek volna Erdélyben. A nagy hagyomány folytonosságába 
beilleszthető politikus tehetség Teleki Mihályon kívül egy sem 
akad. A politika elhallgat, de annál jobban bővelkedik Erdély 
művelt és tudós férfiakban. Az élen maga a fejedelem, I. Apafi 
Mihály áll. Az önállóság megszűnése után a kor sem igényli 
már a politikust, de a politikai hatalomtól visszaszorított 
ember annál jobban vágyódik a műveltségre. Erdély társadalmi 
elrendezettsége úgy hozta magával, hogy a műveltség legmaga- 
sabb szintjein a felső osztályok tagjai állnak. De, ha csupán az 
arisztokrácia világát jellemezné az irodalmias szellem, korántsem 
tulajdonítanánk néki ilyen hangsúlyozott jelentőséget. Ennek 
az irodalmias, tudós légkörnek éppen abban rejlik az értéke, 
hogy a főuraktól lefelé, szinte minden társadalmi osztály gon- 
dolkozását áthatja. Semmi sem tanúskodik erről olyan világosan, 
mint maguk az emlékiratok és íróiknak társadalmi hovatarto- 
zása. A társadalmi ranglistába sorakoztatott névsor élén a szám- 
űzött fejedelem áll, őt követi a grófi származású Bethlen Kata, 
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majd a magas hivatalt betöltő Apor Péter és Dániel István, 
azután Mikes Kelemen, s végül Hermányi Dienes József a vidéki 
református lelkész, és Szakál Ferenc a polgár. Az ő műveik együt- 
tesen példázzák Erdély irodalmias világát és a régi magyar írás- 
készségnek, s stílusnak szinte franciás magátólértetődését. 


A műveltség vezető eszméje — mint kifejtettük — a 
cartesianizmus és a hozzája visszavezethető vallásos mozgal- 
mak. De ez az irodalmias gondolkozás nemcsak filozófikus meg- 
oldásokra törekszik és nemcsak vallásos megnyugvást keres, 
hanem a szó hétköznapi értelme szerint, irodalomra is vágya- 
kozik. A tizennyolcadik századi Erdélyben vagyunk, magyar 
földön. A második anyanyelvnek, a latinnak klasszikusai semmi- 
képen sem hiányozhatnak az olvasmányok sorából. A római 
auctorok hagyományos tekintélyét ekkor még semmi sem ingat- 
hatja meg. A klasszikus írók szép kiadásai családi ereklyeként 
szállnak apáról-fiúra, és a latin versek sorai gyakran már az 
iskolai studiumokat megelőzve otthonra találnak a fiatalok 
lelkében. Lehetetlen itt nem idézni ismét Hermányi Dienes 
József ragyogó emlékiratából: «... édesatyám is halálba meg- 
szereti az ékesen szóló Cicero munkáit és majd halálig maga 
mulatságára olvasta vala azokat, és mikor engemet tanitgat 
vala is a deák nyelvre, kevés időt tölt vala a grammatica regu- 
láin, hanem Cicerot s Erasmus Colloquiumit olvastatja, for- 
dittatja és phraseseit előmbe irja vala.» Az ujdonság erejénél 
fogva azonban, talán a latin auctoroknál is inkább terjednek a 
franciák. Eredetiben olvassák, és fordítják őket, s e fordított 
irodalom óriási elterjedésnek örvend — legtöbbször kézirat- 
ban — a franciául nem tudó családoknál. A nagy kiterjedésű 
francia fordításirodalom művelői közül csupán néhány nevet 
emelünk ki. Élen jár közöttük Bethlen Kata férje, Haller László, 
de nem kevésbbé buzgó munkát végzett Lázár János és Zalányi 
Péter. A franciából fordított munkák ugyanúgy, mint az emlék- 
iratok, szerzőjük életében ritkán jelennek meg nyomtatásban. 
De e literatus szellemet nem is a nyomtatott könyv jellemzi első- 
sorban, hanem az írásnak és az olvasásnak legtöbbször a nyom- 
tatás vágyától is független, szinte megrészegült igénye. 


Nem hiába franciás most Erdély! Ez a művelt, irodalmias 
légkör, e literátus szellem egyenes megfelelője az előző század- 
beli és az egykorú Franciaország irodalmias gondolkozásának, 
amely kultuszt teremtett az írásból és az irodalom élvezéséből. 
E művelt erdélyi társadalomban egy bizonyos értelemben min- 
denki író, mint száz évvel utóbb a biedermeier idején. 
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Az irodalmias légkör nem kristályosít ki feltétlenül jeles 
alkotásokat. Erdély azonban e téren is büszkélkedhetik. Hiszen 
ebből a légkörből emelkedtek ki az erdélyi emlékiratok nagy 
írói, köztük a rejtélyes Mikes Kelemen is, akinek stílusa, az 
Erdélyben töltött ifjúkor soha ki nem irtható hajszálerein át 
táplálkozva, ugyanúgy rokonságot tart Erdélyben élő író- 
társaiéval, mint Rákóczi Ferenc alkotása Bethlen Katáéval. 


És végül: ha a nyomtatott betű közvetítésén keresztül 
talán nem is olvadtak fel ezek a munkák irodalmunk fejlődé- 
sében, létük a történelmi folytonosság szempontjából sem érték- 
telen. A literátus szellem, amely írói kibontakozásuk termő- 
talaja volt, tovább él a század második felében is, és ebből a 
továbbélő literátus szellemből emelkednek majd ki azok a bécsi 
testőrírók (Bessenyeit kivéve mindegyik erdélyi volt), akiknek 
fellépésétől irodalmunk megújulását szokás jelezni. Az erdélyi 
testőrírók szülőföldjükről vitték magukkal a literátus hagyo- 
mányt és Bécsben csak a fejlődéshez szükséges további elmélyü- 
lést és műveltséget szerzik meg, ugyanúgy, mint előbb Mikes 
Kelemen Párisban, vagy a rodostói Rákóczi-könyvtár francia 
könyvei között. 


Mindazok, amikről az utóbbiakban szólottunk, — legalábbis 
a lényeg szerint — száz esztendővel ezelőtt nem voltak isme- 
retlenek. Dessewffy Aurélnál olvassuk: «Erdély magyar nyelve 
sokkal műveltebb a mienknél. Mi alig tudunk módosak lenni 
magyarul, az erdélyi pedig igen tud magyarul franciáskodni.» 
Továbbvezetve a gondolatot, hasonlókat találunk Kazinczy- 
nál: «Erdélynek szabad dicsekedni, hogy literaturánk gyü- 
mölcsei annak felvirradásában itt termettek, és nem nálunk...». 


De alig halt meg Kazinczy és Dessewffy Aurél, szavaik 
feledésbe mentek, s irodalomtörténetírásunk a «hanyatlás» jelző- 
jével kezdte illetni azt a kort, amely Rákóczit, Mikest és Bethlen 
Katát adta, s az ő ragyogó műveiknél nem kisebb értékű, ki- 
finomodott, irodalmi ízlést mondhatott magáénak. A «hanyat- 
lás» jelzője egy évszázad leforgása alatt lassan kifakult, a jól 
megérdemelt lomtárban ma már kezdi belepni a por, de lekicsinylő 
íze máig ott kísért emlékezetünkben, ha a Bessenyeit meg- 
előző irodalmunkra gondolunk. 


TOLNAI GÁBOR 
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VARGYASI DANIEL ISTVÁN 
ÉLETÉNEK LEIRÁSA 


Midőn életemnek nyomoruságos napjait leirni szorgos- 
kodom, nem az az eszem, hogy annak bármi nemű vágyától 
indítatva az ő mulékony kecsegtetéseire elnéző lélekkel gondol- 
jak még vissza. Mivelhogy a mindennapi tapasztalás, és a szent 
lélek is, a mi lelkünkkel egyetemben azt bizonyitja, hogy ennek 
a mi testünknek változékony vétkes és mulandó tárháza azért 
fog majdan feloszlani, hogy egykoron állandó tökéletes és meny- 
nyei dicsőségre újuljon fel. Ha tehát valakinek közülünk a 
boldog örökkévalóság szivén fekszik, ide minden módon töre- 
kednie kell, hogy a jelen való életnek minden bohóságaiból 
kibontakozzunk, s életünk minden érintkezésében a szent meg- 
fontolásnak azon mérsékeltségével járjunk el, miszerint kitűnjék 
az, hogy mi a világban semmi dolgot akkorára nem becsűlünk, 
mint az Isten szeretetét, és az ő dicsősége keresésének buzgal- 
mát. Valósággal lássák is által azt mindnyájan, hogy a jelen- 
való életnek állapotja nem egyébb, mint a legnagyobb terű; 
hogy ezt megtudva, annál gyorsabban és szabadabban törekedjék 
magát elkészíteni kiki az örökélet boldogságának keresésére. 
A honnan lelkemnek és indulataimnak minden vágyával s 
erőmnek egész megfeszítésével ezen jelen vállalatom czélját is 
egyedül oda akarom irányitani, hogy midőn az isteni jóságnak 
egész életem folytában rám halmozott nagyszerű jótéteményeit 
háládatos elmével újra átgondolom, mindazokért az idvezítő 
Istennek az én megmentőmnek újra halhatatlan hálákat adjak — 
és soha meg nem szűnő dicsőséget egyedül ő neki, a magasság- 
ban lakozó Istennek tulajdonítsak. 


S ha csakugyan mindenekelőtt jelen vállalatom fonalát 
követve származásomnak születés napjaira kell felmennem: 
Hát születtem én az én legkedveltebb anyám valódi szájhagyo- 
mánya szerint az 1684-ik esztendőben, a mennyiben végére jár- 
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hattam, Deczember hava napjaiban, Kemény Zsófia anyámtól, 
néhai gyerőmonostori Kemény Péternek Erdélyben létező 
nemes Fehérvármegye főispánjának, és Kemény János erdélyi 
fejedelem testvérének leányától; és vargyasi Daniel István 
atyámtól, Udvarhelyszék főkirálybirája és fejedelmi tábla 
ülnökétől, aki is fia vala a hajdani vargyasi Daniel Ferencznek, 
ugyanazon Udvarhelyszék főkirálybirájának, Béldi Judittól, 
amaz életében oly nagy hős Béldi Pál nőtestvérétől születve és 
leszármazva. De mivelhogy a hely és idővel való gazdálkodást 
tartom itt szem előtt, a leszármazás fonalát ezeknél meg- 
szakasztva, elkezdett beszédem folytatására kell visszatérnem. 


Az előbb megdicsért, de különben az Arianus vagy Socinia- 
nus [unitárius] tan ragadó nyavalyájával megrontott szűléktől 
születve, tehát nem tagadhatom, hogy engemet is születésem 
— és szerencsétlen végzetemnél fogva sujtott ez a ragadó kórság. 


De mivelhogy az Isten dicsőséges az ő szenteiben, és csodá- 
latra méltó azokban a kik hinni szeretnek a Jézus Krisztus 
bizonyságtételének (Eph. IX. 3.) ennél fogva ugyanaz a könyö- 
rülő Isten a ki mondá, hogy a sötétségből legyen világosság, 
fényeskedett az én szivemben is, hogy világosságot gyujtson 
nekem a Krisztus orczáján tündöklő Isten dicsőségének ismere- 
tére (2. cor. 4. v. 6.) Azonban itt feljegyzésre méltónak vélem 
azt, hogy az én elől dicsért nagyanyám Béldi Judith, az igazhitű 
(orthodox) [református] vallásnak egyik nevezetes asszonysága, 
az én szülőmet, a midőn még életben volt, gyakran intette, hogy 
engem, az ő magzatai közül a legkisebbet engedne által neki az 
igazhitű vallásban leendő nevelésre; de midőn süketnek énekelne, 
az én nagyanyám valóban prófétai szellemmel előre megmondot- 
ta, hogy el fog jönni az az idő, a melyben egykoron a reformá- 
tusok igazhitű vallása ebben az ő házában nyilván fog vallódni. 
A mely Isteni jövendölés, működvén bennem, és egyben az én 
nagybátyáim között, az Isten kegyelme és hathatós teljessége 
aztán végzetszerűleg be is teljesedett. 


Miután azonban tanulmányaim folyama az iskolákban 
lejárván azoktól elváltam és szülőimtől már megfosztva lettem 
volna, úgy látszék hogy minden remény és tanács nélkül marad- 
tam. De ó csodálatos gondoskodása az övéiről mindig gondos- 
kodó mennyei atya gondviselésének! a ki éppen az alkalmas 
időben mellettem volt, és az üdvösségnek előre meghatározott 
napján nekem segített (2. cor. 6. v. 2.) Mert ime az Isten azon 
időnek felséges királyi kormányszékét, mintegy a Patriciusok 
árváiról gondoskodó honatyákat, felélesztette. A kik engemet, 
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elhagyott ifjat saját különös parancsolatukkal arra kényszerí- 
tettek, nehogy tovább otthon elrejtőzni találjak; hanem maga- 
mat a felséges kormányszék előtt késedelem nélkül jelentsem: 
mert az a rólam való atyai gondoskodást magára akarja venni, 
és az én ifjú korom kiképeztetésében, nekem atyailag akar 
tanácsával szolgálni. Én tehát mint hogy előttem semmi 
elsőbb és sürgősebb dolgom nem volt, mint az, hogy a felsőbbek 
parancsainak engedelmeskedjem, tüstént megjelentem. A hon- 
nan ugyan az felséges törvényszék (Dicasterium) valóban atyai 
gondossággal, engemet a maga különös ajánlata mellett, az 
akkor szereplő, igen kegyes emlékezetű néhai legkegyelmesebb 
gróf Bethlen Miklósnak, egy mindennemű tudományosságnak 
és erényeknek ritka dicsőségével, és nyelvekben való jártassággal 
jeleskedő férfiúnak oldala mellé helyeztetett. — A kinek házá- 
ban az igaz hitről való nyilvános vallástételnek, mind a szent 
gyűlekezetekben, mind a mindennapi isteni tiszteletben, a leg- 
tisztább és folytonos gyakorlata volt. A melyeket én — mint 
a ki hasonló szellemi jótéteményekben azelőtt részes nem vala — 
bámulással hallgattam, és a legtudósabb egyházi férfiaknak, 
mély elmében lerakott beszédeit emlékezetembe bevéstem. És 
ez volt azon első, nekem éppen a maga idejében szolgáltatott 
alkalom, a melynek segítségével és a szent lélek kegyelméből 
megvilágosodott lelki szemeket nyervén, a Krisztus Jézus 
orczáján visszatündöklő igaz isteni tiszteletet izlelni kezdém. 
(2. cor. 4. v. 6.) 


És midőn átalakulásomnak ezen kezdő állásában helye- 
ződtem volna, az ifjúkori vallásom hibáinak megjavítására 
célzó és szüntelen való lelkiiesmeretfurdalások és álomlátások- 
tól háborgattatám. A tetszést érdemlők és előttem vetélkedve 
feltünők védvei magából a dologból, a legnagyobb perczekben 
fejlődvén ki, én magam pedig azoknak szüntelen való szemlélése 
közt forogván, a maga idejében állott elő azon alkalom, a mely- 
nél fogva sinor mértékül választám egy császári királyi felséges, 
és az Isten útaiban legjártasabb fejedelemnek ezen ünnepelt jel- 
szavát: «Az az Isten, a ki minden dolognak a maga végét előre 
elrendelte azon végnek elérésére való eszközöket is előre elren- 
delte.» Amely állításnak hasonmásai nem ritkák a Proféták és 
Apostolok irásaiban is. Mások felett lásd a 10-dik rész 23-dik 
versében értekező Ezsaiást. Mert véget és pedig rövidet fog 
szerezni a seregek Istene az egész földön — ide céloz Pál apostol 
(Eph. I. 4.) mondván: elválasztott minket az Isten a világ 
fundamentumának felvettetése előtt (4. 5.) a kik felől előre 
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elrendelte, hogy fiaivá fogadjon, hogy lennénk szentek és fed- 
hetetlenek stb. (Rom. 8. v. 29. et 30.) a kiket pedig előre tudott, 
eleve is elrendelte hasonlókká lenni az ő fia ábrázatjához. 
A kiket pedig előre elrendelt, azokat hitta is, és a kiket hivott 
azokat meg is igazította, a kiket pedig megigazított azokat meg 
is dicsőítette. De ezeket már egyebütt bővebben elősorolván, 
vissza kell térnem most beszédem fonalának folytatására. 


Mielőtt tehát az Istennek ily nagyságos jótéteményei rám 
hathatós befolyást gyakoroltak volna, e közben az én ifjú korom 
különböző viszontagságoknak volt alávetve. — Mert történt, hogy 
az 1703-ik évben kezdődött, és a néhai Rákóczi Ferencz fiának 
Ferencznek vezérsége és fejedelemsége alatt nyolcz egymásutáni 
évek lefolyásán keresztül elnyujtott belháború, mint valamely 
nagyszerű özönviz elárasztotta Magyarországot és Erdélyt. Ezért 
hát mivelhogy mindenki átlátta, hogy az uralkodó Fejedelem 
[Lipót császár és király] ellen szántszándékkal elkövetett lázadás 
vétke Isten és emberek előtt gyűlöletes, és egyszersmint vesze- 
delmes: az említett bellázadás fenyegető zavarai között, mind 
a Fejedelem iránti hűség fenntartása mind saját magunk biz- 
tonsága tekintetéből a császári katonasággal jól megerősített 
szabad királyi Brassó városába vonultunk, nem csekély számú 
mágnások és nemesekkel, én és a nagyobbik testvérem Daniel 
Péter, elegendő eleséggel, és kevés ugyan, de válogatott lovakkal 
ellátva. Azonban midőn a Rákóczi katonaság Erdély belső 
részeiben is már hatalmat nyerne, s miután annak egy bizonyos 
részét Segesvárszék, Holdvilág nevű falujánál a császári katonák 
megszalasztották — és szétszórták volna, a brassói várőrség 
parancsnoka, báró Vallenstein, egy valóban dicséretreméltó 
férfiú, a Rákóczi katonaság előcsapatjai az előbbi módon 
legyőzetvén, nekem és a testvéremnek, mint nőtelen életet 
folytató ifjaknak házainkba való visszatérési engedélyt adni 
kegyeskedett, egyszersmint azt is hozzá csatolta, hogy azon 
belváltozások miatt erősen ártalmas időnek minden körülmé- 
nyeire komolyan figyelmezzünk, s ha azok megnehezednének, 
azokról nekie legottan valódi tudósítást adjunk; ilyen engedélyt 
nyerve, én és a testvérem a várőrség sorompóiból szabadabb 
levegőre jőni jónak láttuk, és a mi Rikán innen fekvő vargyasi 
úri lakunkba visszatérvén, ott alig mullattunk egy hét lefoly- 
táig — és íme az a kedvetlen hir csapja meg füleinket, hogy a 
Rákóczi kiküldöttjei Csík, Gyergyó és Kászon székelyszékeket, 
nem különben a három, névszerint Sepsi, Kézdi és Orbai székek- 
nek, székely népek sokaságával leginkább bővelkedő kerületeit 







182 


a magyar nemzet ősi szabadsága visszaállításának szine alatt 
megnyervén, és a Rákóczi részére csábitván, mindezek fegyvert 
fogni készülnek, és ilyen szerződés alatt összetömött nagy 
székely sereggel síkra szállanak, s Brassó városa környékét 
tűzzel és vassal ellenségesen megrohanják. S a mint ez a kedvet- 
len hír hozzánk jutna, egyszersmint az égő brassói külvárosnak 
nagy füstje is szemeinkbe ütközött. A miért is mü, az azon idő 
követelése szerint mindég készen tartott és felszerelt lovainkra 
legottan felülvén, azokat gyors lépésekben Brassó felé indí- 
tottuk; de az országútból, nehogy történetesen amaz emberek 
nyugtalan és rendetlen sokaságára bukkanjunk, kitértünk, és 
az Olt folyóján keresztülmenvén, utunkat a Brassóig megszaka- 
dás nélkül tartó erdők alatt folytattuk. De minthogy nekünk 
több, a minap Vargyason hagyott és hozzánk hűséggel ragasz- 
kodó szolgánk volt, ezek minket követének. Minthogy pedig a 
védett, és már ostromzár alá veendő városban a szolgák számát 
szaporítani eszélyes dolog nem vala, csak egy szolgát vévén 
magunk mellé, a többieket a kiknek a Magyarós falu mellett 
épült Olt hidján keresztülmenniök kelle, minden eshetőségre 
nézve Istennek ajánlottuk. A kik miután a hidon átmentek 
volna, a délről legközelebb fekvő Hidvég nevezetű faluban a 
Rákóczi neve alatt zajongó csapatokra bukkantak. Ezek a mi 
szolgáinkat kikérdezvén, bizonyosakká lettek a felől, hogy nekünk 
a Brassói várőrséghez van szándékunk menekülni s minthogy 
köztünk és az ellenség közt semmi sem volt egyébb, csak éppen 
az Olt folyó, azoknak kitünőbbjei a Hidvégi hidon keresztüljő- 
nek, hogy előnkbe kerüljenek és minket Brassóba szándékolt 
utunktól, a töllük kitelhető módon, elzárni igyekezzenek. 
Minthogy pedig ez a nyugtalankodó sokaság Székely közkatonák 
és nemesek rendjeiből álla, de a főbb rendűekből még semmi 
szövetközöttei nem valának, azért nagy kivánságok volt arra, 
hogy átalában mindenkit, de különösen a főrendűeket maguk- 
hoz csatolják. — Az honnan minden öndicsekedési viszketeg 
nélkül legyen mondva, minden fáradságot megtettek a végre, 
hogy minket is hálóikba kerithessenek. Azonban a felénk- 
szállongó ellenségek törekvéseit még jó elején észrevevén, 
elkezdett útunk irányát megváltoztattuk s a közelünkbe levő 
erdők felé tértünk, hogy ott az ellenséges roham ellen rejték- 
helyeket keressünk, és pedig azon jó remény fejében, hogy majd 
a járatlan hegyek és erdők fáradságait leküzdve Fogaras várá- 
ban menedéket nyerjünk, és ilyen módon a Fejedelem iránti 
hüségünket épségben megtartsuk. De midőn az ellenség minket 
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üldözni meg nem szünnék, makacsul nyomunkban lévén, és 
előnkbe a mint a havas alji hegyek gerincze alá hatoltunk volna, 
a hó roppant vastagsága miatt a mint ez martiusban — a midőn 
ez az eset velünk történt — lenni szokott, egy felülmulhatatlan 
akadály gördűlvén, — ez bennünket megállani kényszerítene: 
akarva, nem akarva az ellenség becsületszavára — a mint 
mondják — magunkat megadni kénytelenek voltunk. Ők is a 
magunk részéről bántatlanságunk biztosítása alatt fogadtak 
minket és tisztjeik táborába becsületes őrizet alatt vittek le; 
az ezen tábort vezető tisztek egyike vala csernátoni nemes 
Kálnoki Péter, a másik Székely Zsigmond Kilyénből. 


Azon közben nagy volt az isteni gondviselésnek irántunk 
való gondossága; mert mindketten elfogott testvérekül, állá- 
sunkhoz képest ékes öltözettel fényes fegyverzettel s illő készü- 
lettel felszerelt nemes lovakkal valánk ellátva. S bárha valának 
némelyek a kik a mi készületünket meglátva, nagyon sovárgot- 
tak minket kifosztani; de ellenben jelen voltak a mi Istentől 
rendelt védőink is, két jeles főnemes Tompa Miklós és Mihály 
Nagy-Borosnyóról, mindketten nemeslelkű és kipróbált hűségű 
férfiak, s a minket üldöző katonák vezérei, a kik mind a nemzet- 
ségi egybeköttetés, mind a köztünk azelőtt sok évekkel fenn- 
álló barátságnál fogva, akkora jó akarattal voltak irányunkban, 
hogy rosz akaróinknak ellenünk tervezett ártalmas törekvései 
és boszantásai ellen bennünket épségben és kártalanságban 
megtartsanak és becsületesen a táborba vigyenek. A kiknek elől- 
járói minket nagy ujongással fogadtak, velünk tisztességesen 
bántak, és a midőn minden éleségből ki volnánk fogyva, nekünk 
szabad asztalt adtak, és a mi szolgáink is, még azon nap, amelyen 
az idő viszontagságánál fogva a fenn elő adott módon tőlünk 
elválasztódtak volt, a mi oldalunkhoz nagy örömmel visszatértek, 


Midőn aztán a nyugtalan időknek ezen zavaros szélvészei- 
től a mi ijfú korunk is egészen elborítódott volna, akarva nem 
akarva a szövetkezett magyarok társaságába belé kellett merül- 
nünk. — Mert azon időtájban Erdély is a szövetség czime alatt 
Magyarhonnal egyesülvén legkevésbbé kerülhette ki azt, hogy 
az osztrák ház ellen fegyvert ne fogjon. E közben azok, a kikre a 
dolgok folytatásának főnöksége a szövetkezettek részéről Erdély- 
ben reá volt bizva, tanácsosnak tartották, hogy a havasokon túl 
való Oláhország fejedelmét, a mi szomszédunkat a magyarok 
szövetségének és felvállalt hadviselésének okairól bizonyossá 
tegyék. A mely követségnek végrehajtását a szövetkezettek 
egyhangú szavazattal reám bizták. Az honnan késedelem nélkül 
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a havason túli Oláhországba mentem. Annak legmagasabb 
fejedelme Bránkován Constantinnal szokott tisztelettel össze- 
jöttem, és miután őt a mi szövetkezetteink nevében alázatos 
esedezésekkel megtiszteltem volna: a fejedelem viszonylagos 
óhajtással az én főnökeimnek és az ők felvállalt törekvéseiknek, 
szerencsés sikert könyörögvén, miután engem igen kegyesen 
fogadott és egy akkora fejedelemhez méltó ajándékkal meg- 
tisztelt volna, nekem az én előljáróimhoz csendes hazamenetelt 
engedett. 


Közbevetőleg itten megjegyzésre méltónak találom. Vala 
a fenn dicsért legmagasabb oláhországi fejedelemnek egy római 
szt. birodalombeli cancellárja Cantacuzen Constantin, a hajdani 
görög uralkodó Cantacuzenusok nemes törzséből származva le. 
Ez már előhaladott korú férfiú volt, a ki a maga keleti módon 
szőnyegekkel ékesített pamlagán ülvén, könyvtárával körül- 
kerítve volt, lelkének különös gyönyörűségét a könyvekben 
találván. Ez a magyarok szövetségén és annak okain aggódva, 
és már azok felől megbizonyosodva, a szövetség előljáróit intette 
általam, hogy emlékeznének vissza a boldog emlékezetű néhai 
Bethlen Gábor végrendeletére, és annak szabálya szerint az 
ellenséggel nyilt csatában ne ütközzenek meg, mert mivel áll 
az, hogy a szövetkezett magyarok az ellenségekkel legkevésbbé 
sem egyenlők, ugyan csak őket az ellenség mindég legyőzi, a 
mint a dolgok kimenetele is ebben az egész hadviselésben ugyan 
ezt így bizonyítja. 


A fenn említett követségből az én előljáróimhoz szeren- 
csésen haza érve, ugyancsak ezen időtájban szabad királyi 
Segesvár várossába véletlenül egy eset történt rajtam, a melynek 
felhozása az olvasó nézete szerint egy nevetséges közbe eső 
jelenet gyanánt tűnik fel; de a mi engemet, és az én életemnek 
a szemmel látható halál veszedelméből való kiragadtatását 
illeti, egy nyilvánságos példát szolgáltat arra, hogy az isteni 
gondviselés az ő különös választottairól mindég gondoskodik. 
A történetes eset im ez: A Brassót lassú megszállással körül 
kerítő tábor parancsnoka, engem a havason túli követség eltelte 
után ismét elküldött az Erdélyben fekvő Rákóczi katonaság 
legfőbb tisztjéhez tekintetes Thoroczkai István úrhoz, hogy nekie 
az én előbb említett követségem kimeneteléről tudósítást tegyek 
és mellém két útitársat adott. Az én utam iránya szerint keresz- 
tül kellett mennem a fenn említett Segesvár várossán, és ott a 
közebédlőbe ebédelni leszállottam. A királybiró háza a mint 
emlékszem a Kannagyártó Györgyé az ebédlőhez tőszomszéd 
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volt, ez a tisztviselő férfiú nekem jó ismerősöm volt a kit ember- 
ségi kötelességből meglátogattam. A tisztség parancsolatjánál 
fogva nyiltan meg volt tiltva, azon idő zavaros állása szerint, 
nehogy valaki a város falain belül puskázna. Az egyik a hozzám 
rendelt katonák közül ezen tiszti parancsolatról nem tudva, 
pisztolyát kisütötte, hogy azt azután jobban töltse meg. Ezért 
a polgárok a pisztoly hangjára hosszú karókkal és botokkal 
versenyezve odafutnak, és nagy zajt csapnak. A melyet meg- 
hallván, a királybiróval együtt a ház pitvarába kijöttünk, s a 
mint a lépcsőn leszállanánk a dühöngő polgárok reám ártatlanra 
rohannak, ezeknek ütései ellen kivont karddal akarván magamat 
védelmezni, a kard a kemény ütéseket nem tarthatva derékba 
ketté törött, és én a földre terültem, és a legszemmel láthatóbb 
halál fenyegetett engem, s nem is tudott engem a királybiró 
másként megmenteni, hanem legottan reám, már a földön 
fekvőre feküdt, a ki már a földön feküdtem. Ez a férfi felette 
elhizott és testes volt, de testének sulyát nem éreztem, a midőn 
láttam, hogy ő az én égből leesett örző angyalom, a ki az én 
életemet a bőszült köznép dühétől épségben és bántatlanságban 
megtartotta. Ekkora az ő választottairól elfeledkezni nem tudó 
isteni gondviselés gondja, a melynek égi őrködése által ezen 
alkalommal is megvédetve, folytattam az én felvállalt útamat, 
és Rákóczi katonaság előbb dicsért legfőbb parancsnokának az 
én havasontúli követségemről jelentést tettem, a ki az én fárad- 
ságom és követségre fordított költségem megjutalmazásáúl 
két gazdag székely gazdát az évi mezőn való hadi szolgálattól 
fölmentett. A kik nekem mindketten katonai szolgálatuk meg- 
váltása fejében minden hónapban külön-külön négy forintot 
fizetének. Eltelvén ez a hadi követség is, haza jöttem az elébb 
említett brassói táborhoz, a hol a podgyászom is hagyva volt. 
Történt azonban, hogy az Erdélyben levő császári katonaság 
parancsnoka gróf Rabutin tábornok, gróf Mikes Mihályt Három- 
szék főkirálybiráját Szebenből — a hová a mágnások biztonság 
okáért vonultak volt — a székely székekhez küldé, hogy a 
szövetkezett magyarok czíme alatt indított mozgalmait a széke- 
lyeknek csendesítené le, s őket a felséges ausztriai ház ellen 
intézendő fegyverkezésről beszélné le, de már ezen időben a 
székelyek a szövetség czíme alatt a Rákóczi pártjára mentek 
vala által, és Brassót, szabad királyi szászvárost lassú meg- 
szállással körülkerítették volt, s ugyan ők a Brassó felé igyekező 
Mikes grófot, nyilt ellenség gyanánt tartván, az úton elfogják, 
a szövetkezettek táborához viszik, és vele a legdurvábban 
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bánva, s őtet elfogva őrizet alá vonczolják. Ezzel a szövet- 
kezettek köznépei a legrosszabbul bántak, és kényszerítették, 
hogy a Rákóczi fejedelem és a szövetkezett magyarok hűségére 
a szentséges esküt letéve azok előtt való hódolatát jelentse ki. 
S a midőn látná Mikes gróf, hogy minden remény, melynél 
fogva magán segíthessen, elhagyta, alig nyerhette meg a dühöngő 
néptől, hogy mint fogoly Rákóczi fejedelemhez vitetődhessék; 
a mi ugyancsak aztán megtörtént. 


Ugyanezen alkalommal, mivelhogy Mikes nekem és az 
testvérem Péternek közel való vérrokonom volt, mindketten 
követtük őt egész a fejedelemig, éppen azon időtájban, midőn 
a fejedelem Esztergom híres várát győztes fegyvereivel bevette 
volna, (1706) és a Forgách és Eszterházi grófok, s más igen sok 
magyar mágnás a fejedelem hűsége megnyerésére vetélkedve 
sietének, elannyira, hogy még az isteni hatalom is a Rákócziak 
részére látszanék kedvezni: Mikes gróf sem maradott tovább 
meg a császár hűségében; hanem kezet adott a fejedelemnek, 
(1704 junius) és annak fejedelmi kegyét elfogadta, és így a 
testvéremet Pétert a fejedelem oldala mellé helyezte mint fegyver- 
hordozót, az én számomra pedig Forgács Simon general campi 
Marschalnál a generálisi segéd tiszti hivatalát nyerte meg. (1705.) 


Forgách gróf tábornoknak a maga hadtestében tizenkét 
rendes, jól fegyverzett és csinosan öltözött regimentje volt. 
Ezen tábornok oldalánál egy év lefolyta alatt az előbb említett 
hivatalt folytatva, ifjú koromnak nem csekély mivelődését 
érzettem, de majd a Bercsényi irigysége és cselszövényei miatt, 
a kinek besugásaira a fejedelem is kelletinél inkább hallgatott 
a jeles hadvezér Forgách a fejedelem előtt gyanúba hozódott, 
és Szepes várossába durva fogságba záródott. A miért is mi 
tisztekül az ezen tábornokság alatt folytatott hadi kötelezett- 
ségeink alól mintegy feloldozottan — mint pásztoruktól meg- 
fosztott juhok, elszéledtünk, s kiki közülünk a maga sorsát 
követte. 


A mi továbbá engemet illet, én hazámba Erdélybe mentem, 
a hol midőn az egész Rákóczi katonaság főparancsnoksága 
Pekri Lőrincz grófra mint General Campi Marschallra és egyszer- 
smint belső tanácsossára lett volna bizva: (1706) s midőn jól 
tudná, hogy én magamat egészen a katonaságra adtam, és a 
Forgách parancsnoksága alatt a katonai szabályokba beavatva 
lettem volna: a Forgács tábornok alatt azelőtt is folytatott 
hadsegédi hivatalt reám ruházta, és a maga regimentjébe 
actualis kapitányi hivatallal tisztelt meg. A mely reám a fenn 
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dicsért gróf és General Campi Masrchal által ruházott tisztségek 
előjáétkai valának, a melyek által előkészülődném azon idő- 
szakra, a melynek eljövetele alkalmával ezen nagy hősnek 
lennék egykor nem utolsó követője, hogy teljesednék be rajtam 
az a velős és egy uralkodóhoz valójában méltó jelmondat, 
amelyről fennebb emlékeztem, a melyet magamnak sinor- 
mértékül elfogadtam, és a melyet itt ismételni érdemesnek 
tartottam: «Az Isten, a ki minden dolognak a maga végét előre 
lehatározta, azon vég elérésének eszközeit is előre elrendelte». 


Miután pedig ezen gróf és Campi Marschall táborkarában 
s a fennemlített hivatalban a kellő időszakot eltöltöttem az én 
Campi Marschallom velem bizalmason bánt. 


Mert midőn a tél beálltával mind a tábornok, mind az ő 
erdélyi katonasága, a császári katonaság rajtok erőt vévén, 
Erdélyből eltávozott, és Magyarországba indult téli szállásra 
az erdélyi legényeivel behelyeztetődött, és táborkara számára 
Zemplén megyében Homonna jelöltetett ki szállásul. Itt a meny- 
nyire az idő körülményei megengedték igyekezett magát nyuga- 
lomra adni; de mivel a henyeséget nem szenvedhette, s a 
munkához hozzá volt szokva, különösen pedig az Isten utainak 
vizsgálásaiban igen buzgó vala, a luneburgi híres püspök Arnd 
Jánosnak az igaz keresztyénségről írt értekezése olvasása és 
szemlélésére vetette az eszét és igaz keresztyéni buzgalomból 
elhatározta, hogy azt honi nyelvre lefordítja. Mivel azonban 
ottan-ottan különböző katonai akadályok merültek fel, és ezek 
miatt az én tábornokom és grófomnak nem mindég vala ideje a 
maga szándéka folytatására, akkor a fenn említett értekezés 
fordítását reám bizá. Ezen elől dicsért fölötte tudós szerző 
könyve pedig a gyakorlati hittanok ágában minden igaz hitű 
hittudorok rangfokozatja szerint egy nagyon ajánlott, helyben- 
hagyott és elfogadott mű vala. Mint a mely t. i. a szellemi élet 
megújítása, gyarapítása és bevégzésének elveit és eszközeit 
minden ezt olvasók lelkébe velősen benyomja, és az élet tökéletes 
szentségének folytatására a hiveket kezén fogva vezeti. 


És ez a második égből nyujtott alkalom vala reám nézve, 
a melynél fogva nekem a sötétség hatalmából és a halál tőréből 
megszabadultnak fényeskednék a Krisztus, hogy általa legyek 
képes az ő orczáján tündöklő igaz isteni ismeretet szemlélni 
(2. Cor. 4. v. 6.). Mert igaz hittel megvallom, hogy én mielőtt 
a szent lélek különös kegyelme által megvilágosodott lelki 
szemeket nem nyertem volna, a vétkekbe és tévelygésekbe vol- 
tam beléhalva (Col. 2. v. 13.) és a test kivánságaiban forogtam 
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azokat mivelve a mik a testnek és az ő kivánságainak tetszettek 
(Eph. Cap. 2. v. 1.). Mert valójában természetemnél fogva a 
harag fia valék, miként a többiek is abban az időben a Krisztus 
nélkül voltam elidegenedve az Izrael társaságától a szövetség 
igéreteit illetőleg, és reményem nem lévén, Isten nélkül voltam 
a világban. (Eph. 2. v. 12.). 


És most én a ki a Krisztus Jézusban hajdan idegen voltam, 
annak már atyafia lettem. Mert az Isten, a ki gazdag a könyörü- 
letességben, az ő nagy kegyelmessége miatt, midőn a bűnökben 
meghaltunk volna, megelevenített bennünk a Krisztus által, a ki- 
nek kegyelméből megtartattunk. (Eph. 2. v. 1. 2. 3. 8. v. követ.) 
Innen van, hogy az Apostol is, midőn az ő szent értekezésében 
tovább haladva, ezen kérdést intézi: «Vajjon nem tudjátok-e, 
hogy az igazságtalanok nem lesznek az Isten örökségének 
birtokossai? Ilyenek valátok ti is, de ki mosdolódtatok, de meg- 
szentelődtetek, de megigazoltatok a mi urunk Jézus Krisztusnak 
nevében, és a mi Istenünk lelke által. (1 Cor. 6. v. 9. és 11.) 
Mi is hajdon esztelenek, Szent írás szerint hitetlenek, pártütők, 
különbféle kivánságok és gyönyöröknek szolgálók valánk; 
de miután az Istennek, a mi megtartónknak jósága és emberek 
iránti szeretete megjelent, megtartott az minket nem a mi 
cselekedeteink igazsága, hanem az ő kegyelme következtében 
az újjászületés fürdője és a szent lélek megujítása által. (Tit. 3. 
v. 3. 4. 5.) Áldott legyen tehát az Isten, és a mi urunk Jézus 
Krisztusnak atyja, a ki megáldott minket minden lelki áldással, 
a mennyekben, a Krisztusban, valamint elválasztott minket ő 
benne a világ fundamentumának fölvettetése előtt, hogy legyünk 
szentek, és fedhetlenek az ő szine előtt a szeretet, a ki eleve 
elrendelt minket fogadott fiaivá a Krisztus Jézus által az ő 
akaratjának kegyes szándéka szerint, a kiben váltságunk 
vagyon az ő vére által, és bűneinknek bocsánatja az ő kegyel- 
messége szerint. 


Melyeket így előre bocsátván, és a tiszta lelkiösmeret mérő 
serpenyőjére tévén, könnyű lesz bárkinek is megitélni, hogy 
mekkora legyen az isteni jóságnak és gondviselésnek az ő válasz- 
tottaihoz való gondossága? mekkorák legyenek különösen az ő 
reám méltatlanra, sőt harag fiára árasztott jótéteményei, a melyek 
által engem az Izrael házából elveszett és ezen siralom völ- 
gyében remény, hit és igaz Krisztusi esmeret és szeretet nélkül 
tévelygő juhocskát fölkeresni, s választottai és megváltottai- 
nak sorába fölvenni méltóztatott. Ó csodálatos, és soha eléggé 
nem dicsérhető és magasztalható bősége az isteni jóságnak! 
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Mily csudálatosak és végére mehetlenek a te miveid seregek 
Istene! amelyek a választott magnak megtartására minden 
mi felfogásunkon felül vannak reánk árasztva. Ki ne adna 
neked hálákat, és ki ne magasztalná a te miveid nagyságát. 
Ó Sion királya! 


Midőn pedig a fenn elősoroltak az isteni végzés szerint 
velem történnének, azalatt Pekri Lőrincz gróf és tábornok a 
maga szállásán valami kevés nyugalmat lelve, az egész téli 
napokon keresztül a maga szent elmélkedései és szüntelen való 
könyörgéseivel volt elfoglalva, s következőleg február 24-én 
a szent vacsorával való éléssel is magát előre megerősítette, 
mintha a nemsokára reá következő halált előre sejdítette volna. 
Azalatt pedig február 28-án torokgyuladást kapván, terhes be- 
tegségbe esett, melynek szorongatásaival csak hat napok lefo- 
lyása alatt küzködött, és végre ezen kórság által elragadtatva e 
halandó életből a boldog halhatatlanságra szólítatott el egy 
csendes halál által Homonnán márczius 6-án a visszaszerzett 
idvességnek 1709-ik, életének pedig 53-ik esztendejében, ő a ki 
Magyarországban és a bécsi udvarnál, azelőtt sok éveken át 
időzvén, és ezen század Istenének ámításai által félrevezetődvén, 
egyideig úgy tétette magát, mintha római katholikus lett volna; 
de mivelhogy ez a magyarok szövetkezése az általános szabad- 
ságért intéztetett, és a vallás ügyében is a szorongatott lelkek- 
nek nagy könnyebbülést szerzett, ezek között gróf Pekri is 
lelki ismeretének szabadságát visszanyervén a nemrég fölvett 
vallástól elpártolt, és mint tiszta és igazhitű református, a 
Krisztusban való igaz hitben szenderült el, s e szerint az Úrban 
azelőtt kevés napokkal elnyugodott grófnéját [Petrőczi Kata 
Szidónia, a költő] követte: egy úrhölgyet, a ki ritka és a nőnemet 
felyülhaladó szellemi ajándékokkal volt felruházva és a bölcs 
helybenhagyása szerint is a becses Carbunculus fölött becsü- 
lendő: valamint az általa német szövegből magyarra fordított, 
és a gyakorlati hittanra és az élet szentségének befejezésére igen 
hasznos három könyve is az ő dicséretét eltörölhetetlenné teszi. 


A Pekri gróf és tábornok leányai, mert a férfi nemből való 
vigasztalódástól megfosztódott, hajadon fővel hárman marad- 
tak — mert kettőt a midőn még élt férjhez adott — a kik közül 
egyik Katalina nevű, nem rég férjhez ment a Rákóczi fejedelem 
tanácsossa báró Kemény Lászlóhoz. Ez az árvák gondját a 
grófi apa elhalálozása után magára vállalta, és azokról gondos- 
kodott. Midőn azonban az isteni gondviselés gondossága és 
tanácsából nekem eszembe jutott volna egyet az árva kisasszo- 
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nyokból Polixena nevűt a jövendőbeli elvétel reménye alatt 
eljegyezni, báró Kemény anyai ágon nekem rokonom lévén, 
minthogy az én anyám is ugyanazon Kemény családból szár- 
mazott; az honnan az elől dicsért bárót mint a kisasszony 
gyámnokát rokoni bizalommal fölkerestem, és hozzá ilyen 
kéréssel folyamodtam: Legtekintélyesebb báró uram! Jól 
tudod, hogy a mi meg van irva az egekben, meg kell lenni annak 
a földön is. Ha tehát az isteni előelrendeléssel nem látod ellen- 
kezőnek, méltóztassál megengedni, hogy a te gyámnokságodra 
bizott Polixena grófhölgyet jövendőbeli házasság reménye alatt 
magamnak eljegyezzem, nem állván ellen a köztünk létező 
kölcsönös vérrokonság. De a báró hajlandó vala nekem hátat 
fordítani, talán valami irigységi ösztönből. De miután a kis- 
asszony hajlamát kikémlelve, látta, hogy ez irányomban a 
legálhatatosabb, s azt is látá, hogy a többi nővérek is az én 
dolgomban szivesen beléegyeznek, s egyszersmint véteknek is 
tartá az isteni akaratnak ellenkezni, mindezeknek meggondo- 
lása után nekem kedvező választ adott. 


Az honnan kevés késedelem után t. i. a fennebb említett 
esztendő Juniussának 4-én az előtt dicsért szűzet, Pekri Polixena 
kisasszonyt, a keresztyéneknek bevett egyházi szertartásuk 
szerint a házasság kölcsönös szent jegyeinek gyűrű megváltása 
és mindkét oldalról letett eskü után a szent frigy által eljegy- 
zettem. A hol különösen engemet illetőleg érdekes lessz meg- 
jegyezni, hogy ámbár az elhunyt tábornok és grófnak egész 
udvara meg vala győződve arról, hogy én az ariánusi vagy sociá- 
nusi tanban felette álhatatos vagyok, mégis midőn a mint fen- 
nebb nyilvánítottam a szent léleknek különös kegyelme által már 
előre megszállva és a Krisztusban való igaz hitre komolyan 
elkészülve lettem volna, a mely dologról az összeeskető papon 
kivül még csak nem is sejdithete senki semmit, a szent házas- 
ságnak megerősítő jelképét a szent eskűt a Szentháromság 
Istennek, az atyának, és a fiúnak, és a szentléleknek nevében 
tettem le fennszóval. Hogy dicsőitessék az Isten az ő szenteiben 
és lenne csudálandó azokban, a kik hisznek a Jézus Krisztus 
bizonyságtételének (Eph. 1. v. 3.) elannyira, hogy minden körül- 
állók, s maga báró Kemény is bámulatra ragadtatnék, midőn 
látná, hogy én az igazságnak más hitét vallottam, mint a melyet 
ő valaha csak gondolt, és így a házasság befejezése is ugyanazon 
hónap 10-én végrehajtódott. 


Előhaladván az idő, jelen vala az a végzetteljes korszak, 
a melyben Rákóczinak és a szövetkezett magyaroknak pártjai 
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hanyatlásnak látszának indulni, mert Rákóczi fejedelem makacs 
lélekkel látszott szerencséjével visszaélni. Mert a midőn az ő 
és a magyarok ügye az angliai és hollandiai rendek hathatós 
közbenjárása által a fennebbi években a biztonságnak azt a 
fokát éri el, hogy a megdicsőült uralkodó Leopold a nagyszombati 
tárgyalásban Erdély fejedelemségét a Tiszáig nyuló és messze 
kiterjedő magyarhoni megyékkel egyetemben Rákóczi fejedelem- 
nek engedné által, [szerző tévedése!] oda értve a fejedelem 
Magyarországban lévő és igen szélesen kiterjedő uradalmainak 
általa leendő szabad birhatási jogát is; az ő generalissimussa gróf 
Bercsényinek, kinek neve az uralkodó Leopold előtt éppen gyü- 
löletes volt, a békéből történt kizáródása miatt, a fejedelem 
sem Magyarország szabadsága, sem a maga tulajdon javára 
nem gondolva, csupán a Bercsényihez való szeretetből a leg- 
óhajtottabb békét lábbal tapodta és az ő izgatására a had foly- 
tatására vetette az eszét, de mindég harczolva és soha sem 
győzve végtére arra a szélsőségre jutott, hogy a folytatott 
háború nyolczadik évében, a mely az 1711-ik évre esett, Len- 
gyelhonba volt kénytelen menedéket keresni, és Magyarországot, 
és annak igen virágzó ifjúságát, mint valamely zsoldos ... és 
legkevésbé jó pásztor elhagyá, és így az ő makacs és a nagy- 
szombati egyezménynek legóhajtottabb föltételeit megvető 
önfejűségének méltó büntetését szenvedé. 


Látván ezeket Erdélyországnak a honi földről száműzött 
főrendei, igyekeztek Moldova határára mint Erdélyhez köze- 
lebb lévőkre által szállani, azon reményben bizva, hogy azon 
részekből majd kényelmesebb leend hazájukba való visszatéré- 
sük, s ennélfogva a számkivetett erdélyieknek nagyobb része 
ezen helyekre menekült. A kik között én is, mint már új házas 
családommal oda vándoroltam elég terhes úton, a mely Mára- 
maros megyéből Moldovába vezet, szekerekkel járhatatlan, 
nyolcz mértföldnyire terjedő, és tolvajoknak nagyon kitett 
havasokon keresztül. A melyeken mégis a legfőbb valóság 
segítségével áthatolván, Moldovában a Besztercze folyó mellett 
fekvő Bodest nevű faluban az isteni gondviselés nekünk jó 
szállást rendelt. A hol minket egy tekintélyes, Bohus neve- 
zetű, és a mint mondá Magyarországból származó Boér a maga 
nemes udvarában ingyen szállással és tisztelettelyesen fogadott, 
és fedele alatt minket jó békességben megtartott. De azonban 
a moldovai legmagasabb fejedelem kegyét se nélkülöztük, sőt 
inkább ez is az erdélyi számüzöttek nyomorult sorsán meg- 
könyörülvén, szabadságot engedett nekünk arra, hogy a Boérok- 
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tól csekély áron kifogadott helyekre és helységekre az Erdélyből 
menekült parasztokkal gyarmatot állíthassunk, és a szám- 
kivetett mágnások nagy hasznával, és minden adófizetés nélkül, 
gazdaságot folytathassunk. Ekkora vala az isteni gondviselés- 
nek gondossága és nagysága a szegény és tévelygő menekültek- 
hez, hogy a veszedelmes számkivetés aggodalmai között is nem 
szünt meg őket az isteni jóság jelenvaló jótéteményeivel kísérni. 


Éppen ezen időszakban tetszett az isteni akarat kegyelmé- 
nek a honából száműzött és még az előbb említett moldovai 
Bohus udvarban tartózkodó családomat férfi magzattal vigasz- 
talni meg, az előbb említett 1710-ik esztendő október havának 
3-ik napján, a kinek szent keresztségben Lajos nevet adtak. 
Miután pedig idő folytával és az isteni gondviselés jótékony 
gondossága által elvégre édes hazánkba visszahelyeződtünk 
volna, a gyermek is nevekedett korban, s Isten és emberek előtti 
kedvességben és a jó reménységnek kivánatos jeleit mutatván 
fel, a fensőbb tudományokra léptetődött elé, s midőn arra a 
korra jutva, a tanfolyamot a tudományok műhelyében dicsére- 
tesen bevégzette volna, ennek bevégeztével, nagy kiváncsiság- 
gal vonzódott a katonai pálya folytatására. S hogy nehogy a 
mi fiúnknak ily nemes hajlamát a jó választás törvényei ellenére 
elnyomjuk, mi szülőkül is beleegyeztünk ebbe. De végzet- 
szerűleg szerencsétlen kimenetellel. Köszöntötte ugyanis a 
jeles császári királyi katonaságot, és különösen egy jeles Regi- 
mentet és ehhez mint önkéntes könnyű lovas besorozódott 
1730-ban junius 24-én, s nem sok idő mulva ugyanott zászló- 
tartói hivatallal tisztelődött meg, és Magyarországban, Nyitra- 
megyében, Botfaluban beszállásolva lévén, ragadós himlőbe 
esett és virágzó ifjúságában kora halállal kimult a visszaszer- 
zett idvesség 1733-ik éve márcziussában életének 22-ik évében, 
a kinek külföldön és reménytelenül történt halálán én mint 
apa nagy fájdalomba merülve, az ő emlékét egy számára fogal- 
mazott sírirattal gyászosan megültem. 


Továbbá, nehogy a többi magzataimat is, a kiket nekem 
az isteni jóság szent akaratjából adni kegyeskedett, hallgatással 
elmellőzzem, magának ezen jelen vállalatomnak rendjei is azt 
kivánja, hogy azokról is a tőllem oly korai halállal elragadot- 
takról, valamint az isteni kegyelem által életben maradottakról 
itt említést tegyek. 


Az 1713-ik év január 10-én, miután a szathmári békekötés- 
nek és az ottan kegyelmesen adott és alább bővebben kifejtendő 
megkegyelmezésnek erejénél fogva hazámba visszatérve a mi 
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ősi jószágainkban csendesen élnénk, született nekem az én leg- 
kedvesebb feleségem, született Pekri Polixena grófnőtől egy fiam, 
a ki a szent keresztségben László nevet kapott, de tetszett a 
mindenható Istennek a 10 napos csecsemőt az égiekhez el- 
szólítani. 


Az 1714-ik év deczember 17-én született ugyancsak László, 
és meghalt 1715 julius 16-án. 


1716 február 25-én született egy leányocskám, Zsuzsanna, 
és meghalt ugyanazon évben deczember 7-én. 


1719 január 9-én született Imre, és meghalt ugyanazon 
évben április 4-én. 


1722-ben november 16-án született egy leánykám Erzsébet, 
és meghalt ugyanazon évben deczember 27-én. Ez az öt leg- 
közelebb felhozott magzat el van temetve a vesszősi temp- 
lomban. 


1728-ban január 30-án született Mária leányocskám — 
meghalt 1729 február 25-én, és elhelyeződött a száldobosi 
templomban épült sirboltba az én néhai nagyanyám Béldi Judit 
oldalához. Ez a számszerint hat magzat pedig, az Isten akarat- 
jának kifürkészhetlen elő elrendeléséből mindnyájan gyermek- 
ségök gyönge korában ragadtattak ki az élők közül, mielőtt 
első szülőnk Ádám hasonlatosságára bűnt hagynának hátra, 
hogy a Jéhova áldottai magvának szaporodása is áldott legyen 
(Esai. 65. v. 23.) nem különben, hogy a szent gyökér ágainak is 
szenteknek kell lenniök. (Rom. II. v. 16.). Ámbár azonban 
ezek mindnyájan az égiekhez szóllítódtak el, még sem akart 
az isteni kegyelemnek megmérhetlen jósága minden magzatbeli 
vigasztalás nélkül hagyni, hanem méltóztatott nekem a család 
reménységére, és nekem vén apának vigasztalásom és igen 
szükséges gyámolitásomra kétjeles magzatot életben meghagyni, 
a kiket mindjárt bővebben megismertetek. 


1720-ban január 14-én született a leány, a kit az édes 
emlékezetű anyja is, egész örömmel hordozott méhében, és éppen 
nem is ok nélkül, s javasolta, — hogy azt az ő tulajdon nevére 
Polixénának nevezzék, a mi nekem is óhajtásom szerint történt. 
Mert növekedvén a leányocska, mind képire nézve egészen az 
anyjához hasonlított, mind pedig annak erényeit egészen utá- 
nozta. A ki aztán az ő elmés anyja szorgalmas nevelése által 
nemcsak a német nyelv tökéletes ismeretébe avatodott be, ha- 
nem az irodalomnak miveltebb tanaiban is, a hazában valóság- 
gal hallatlan példaképpen rövid idő alatt az előmenetelnek 
arra a fokára jutott, hogy más segítsége és minden nyelvtani 
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hiba nélkül, mindenek bámulatára, a hallásra gyönyörüséges 
beszédeket fogalmazna, a milyenek még nálam vannak, és 
néhány azok közül ritkaság okáért a nagy-enyedi könyvtárba 
is letevődött. 


S miután már férjhez mehető leve, ama nagy hős hadadi 
l. báró Wesselényi Istvánnak, nemes Erdélyország fejedelem- 
sége karai és rendei elnökének ő császári királyi apostoli 
Felsége valóságos belső titkos tanácsossának, és nemes belső 
Szolnokmegye főispánjának ugyanazon nevű fiához ment szülői 
megegyezésével férjhez; egy ifjúhoz a ki előbb a külföldi egye- 
temeken történt megfordulása, azután a császári királyi katona- 
ságnál 12 éveken keresztül folytatott kapitányi hivatala és a 
dolgokbani nagy tapasztaltsága és nyelvekbeni jártassága által 
kiművelődve vala. Őt pedig ezen asszonysági állása se vonhatta 
el a könyveknek már előbb megizlelt édességétől annyira, hogy 
felhagyna a válogatott szerzők olvasása és forgatásával; ha- 
nem a könyvekhez és az azokból merítendő erényekhez való 
vágy oda vitte őtet, hogy a néhai leghiresebb Pictet Benedek- 
nek a genevai hires eklézsia papja és ugyanott a szent theologia 
rendes professorának latin nyelven kiadott keresztény erkölcs- 
tanát saját erején magyar nyelvre fordítá. 


Eléhaladván ezalatt az idő, az urnak isteni jósága az én 
előbb dicsért leányomat megáldotta, az égből küldött nevezetes 
áldással, és termékennyé tette őtet magzatok sokaságával szülői 
megelégedésökre, a kik közül némelyeket az isten az ő akarat- 
jának jó tetszéséből a mennyei társaságba magához közelebb 
szólított, az ő kedvelt és soha el nem feledhető férjével egyetem- 
ben a sujtott özvegynek kimondhatatlan keservére és bánatára, 
azonban még sem engedte az Isten könyörülő igazsága, hogy 
ő a maga mérhetetlen fájdalmai által fölemésztődjék, és minden 
vigasztalástól megfosztva legyen, hanem a jeles életben mara- 
dott örökösök megtartása és vigasztalása által — mint mennyei 
vigasz által — az ő özvegységének keserű keresztjeit enyhítette. 


Mert él az ő egyik férfi örökösse báró Wesselényi Miklós 
a család második reménye, a kinek gyönge korából kitündöklé- 
nek a majdan leendő nagy léleknek látható jelei. Élnek leányai, 
a kik nem kevésbbé testi szépségök mint jeles elméik előjelei 
által kitűnők, és a kiknek szemlélésével senki sem tud annyira 
kielégedni, hogy bennök új gyönyörök okait ne lelné még föl. 
Mert mind a két nemen a magok nemében kitünően élnek, és 
különösen be vannak avatva az istennek igaz hitű esmeretébe 
és vallásába, és az ő szeretete és félelmébe, s azonkivül a latin, 
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német, és franczia nyelvek tanulására, anyjuk példáját követve 
— egészen ráadták magukat. A leányok közül az első szülött, 
a ki, hogy unokáinkban se enyésszék el egészen ezen sok jóval 
összekötött névnek használata, Polixena nevet kapott és az 
érintett fegyelmek és tanulmányokban igazán tanitva és ne- 
velve van, az isteni gondviselés gondossága folytán férjhez is 
van adva, a néhai erdélyi fejedelem gyerőmonostori Kemény 
János másod unokájához, ugyancsak gyerő-monostori 1. báró 
Kemény Simonhoz, a ki egy ily nagy hősi törzshöz éppen nem 
méltatlan unoka. 


Az isteni kegyelemből életben maradott magzataim közül 
a második István, 1724 május 27-én született, s a tudományok 
mühelyében tanulása folyamát dicsérettel elvégezvén, s egy- 
szersmint a német nyelvet is tökéletesen megtanulván égett 
a katonai pálya folytatásának vágyától; de minthogy az én 
házamban egyedül maradott férfi hős, az ő hajlamához mi 
szülők beleegyezésünket adni vonakodtunk, hanem törvény- 
tanulás okáért a fejedelemség nagyobb cancelláriájához, a mely 
a guberniumi, neki nyilást szereztem, és több izben jó alkalmat 
nyujtottam nekie, hogy szélesebb tapasztalás okáért a felséges 
bécsi udvart is meglátogassa, a hol sok udvari mágnások ismeret- 
ségét kiérdemelvén, az isteni gondviselés sáfárkodása útján az 
történt, hogy gróf Braun General Campi Marschal látván az én 
fiamban a jó indulatnak jeleit, őt különös kegyeivel árasztotta 
el. A ki az akkor folytatott harcznak elsőrendű vezére lévén, 
a maga magas tekintélyénél fogva a legkegyelmeseb királyné 
előtt kivitte azt, hogy az én fiam vargyasi 1. báró Daniel 
István, a legkegyelmesebb császári királyi fejedelemasszony 
kegyéből, a maga udvari kamarássainak jeles collegiumába föl- 
vevődnék 1752-ben. És ugyan ezen alkalommal ugyanazt a méltó- 
ságos hivatalt nyerték el a legnemesebb urak gróf Bethlen 
Miklós és 1. báró Korda György, a ki nem olyan rég a belső 
titkos tanácsosi kegyelmes állomás czímét nyerték már el, az 
isteni kegyelem hozzájárulásával. 


Továbbá idő folytán, hogy az én hanyatlásnak indult korom 
mentől nagyobb teljességét nyerné el a királyi kegyelemnek, 
kegyeskedett ő császári és királyi felsége irántami anyai jósá- 
gának gyöngédségét növelni ezen úton is: hogy az én megnehe- 
zülő korom miatt az én támogatásomra méltóztatott az én 
fönnemlített fiamat kegyelmesen mellém csatolni és rendelni, 
mint Udvarhelyszéki főkirálybirói segédet (Coadministratorem). 


Miután pedig az én fiam már érett korra jutott volna, szi- 
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vemen feküvék nekem, atyjának, hogy mind az isteni, mind a 
polgári törvény parancsolatja szerint az ő házasságáról előre 
gondoskodjam. Minthogy pedig a házassági szövetség szeren- 
cséssé tételére szükséges áldás az isteni gondviselésnek különös 
ajándéka, én egyedül ezen isteni hatalom segítségére támasz- 
kodva, minden erőmet oda fordítottam, hogy az én kivánságo- 
mat teljesítse, s megsegítetve az isteni végzés előrendelése, 
továbbá a legkitünőbb grófnő Daniel Sophia közbejárása által, 
a ki legkedveltebb élettársa volt néhai legkitünőbb, legáldot- 
tabb és feledhetlen emlékű gróf Haller Jánosnak, föltett szán- 
dékomban óhajtott czélt értem. Mert a néhai legkitűnőbb 
gróf Bánffynak leányát s a losonczi második Bánffy Györgynek 
éltében Erdély legóhajtottabb emlékezetű kormányzójának 
unokáját t. i. Bánffy Ágnes grófhölgyet szerencsés valék jö- 
vendőbeli házasság reménye alatt eljegyezni az én említett 
fiamnak, a ki azt a szent eskűvel mint házassági kapocscsal — 
a keresztyéni eklézsiákban bevett szokás szerint, — szerencsésen 
el is jegyezte. Kis idő elteltével t. i. 1750 február 28-án maga 
a házasság is teljesebb bevégzést ért a mennyegzőnek ünnepélyes 
megülése által, a melyet szabad királyi Szeben várossában a leg- 
kitünőbb gróf losonczi Bánffy Dénes, mint a menyasszony 
fivére, és nagyobb idős pompával és nagyszerű fénnyel ült meg. 


Ezen valósággal nemes házassági összeköttetés alkalmával 
nyer az én fiam egy olyan élettársat, a ki a veleszületett erények- 
ben, különösen az Isten iránti kegyesség, az embertársak iránti 
szeretet, férje iránti fedhetlen hűség és tiszteletben, nemkülön- 
ben a neme feletti derekas okosságban annyira kitünő vala, 
elannyira, hogy látva ezen veleszületett tulajdonait, méltónak 
találtam őtet ezen dicsérő mondatra: hogy én ámbár már öreg 
vagyok, és láttam a gyöngébb nemben erényekben jeles hősnőket, 
de ennél az én menyemnél, Bánffy Ágnes grófhölgynél kitünőb- 
bet igazán megvallom, hogy én sohasem láttam, a ki a bölcs 
számítása szerint is a hősnők között a Carbunculusnál méltán 
elébb becsülendő. És mégis az isteni végzés végére mehetlen 
tetszéséből az én fiam, az ő szivének kimondhatlan keserve és 
szomorúságára egy ilyen nyájas és legkedvesebb élettársának 
gyönyöreitől megfosztódva, kénytelen vala az ő mostoha sorsát 
egész nyugodt lélekkel és önmegtagadással hordoznia: a melyet 
még most is jobb remény fejében türelemmel, ámbár gyászosan 
hordoz. 


Még is ily nagy és nehéz keresztek hordozása közben sem 
feledkezett meg egészen az isteni jóság mirólunk könyörületes- 
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ségeit illetőleg, mert ezen óhajtott házassági viszonyt égből 
küldött áldásával rövid idő alatt termékennyé tette, adván 
nekünk egy 1751-ben született István nevű fiat. Ez Isten és 
emberek előtti kedvességben növekedvén szülei gyünyörüségére 
csakhamar olyan jeleit kezdé felmutatni és napról napra elé- 
hozni, a kegyesség, engedelmesség, jó szorgalom és nemes lélek- 
nek, a melyekből kitetszék, hogy ő majdan szülőinek és hazájá- 
nak nem elfajult fia fog lenni — a kit hogy az isteni jóság szülői 
és családja vigasztalására, és mindenek felett nevének nagyobb 
dicsőségére a megismert igazsághoz való hűség és álhatatosság- 
ban, az Isten tiszta szeretete és félelmében napok hosszaságával 
nestori évekig bántatlanul megtartson, azért az Istent a leg- 
forróbb könyörgésekkel imádom. 


Leirván eképen az én három meghalt, és három élő gyer- 
mekemet sorban, már beszédem fonalának arra a folytatására 
kell térnem, a mely illeti az Oláhországban számkivetésben, 
és elég nyomorultiul élő erdélyi mágnások és nemesek állását. 


A mi számkivetésünk dolgai ilyenformán előhaladván a 
Rákóczihoz szitó tábornokok között volt egy kitünő éles elméjű, 
és nagy ügyességű hős gróf Károlyi Sándor. Erre bizta volt a 
száműzött fejedelem a dolgok kétségbe ejtő állapotjában a 
szövetkezett magyarok ügyét, és őket a hűség hódolatától 
Károlyi gróf által feloldozta vala. De az isteni gondviselés 
gondja ezen szélsőségekben sem feledkezett meg a nyomorult 
magyarokról. Mert a midőn kevésbbé kedves és haddal fenye- 
gető kilátások látszanának fenyegetni a német birodalmat, sőt 
magának a spanyolok nehéz megszállása által Barcellonában 
bekeritett VI. Károlynak hazamenetele is kétséges vala, ezen 
indokok által József császár rábiratva a Magyarországon és 
Erdélyben visszaállítandó békére irányozta a figyelmét, és 
végre a maga tábornokát Pálfi János grófot, Locher tanácsos- 
sal mint királyi biztost és telyhatalmazottat Magyarhonba kül- 
dötte, hogy ez a megelégedetlen magyarokkal a lehető jobb és 
a köztársaságra nézve üdvösebb egyezményt kössön. Ennél- 
fogva ezen királyi biztosok bizonyosokká lévén a felől, hogy 
mind a száműzött fejedelem, mind a szövetkezett magyarok 
általános összesége a békealkudozás ügyét tábornok gróf 
Károlyira bizták, véle a béke előfeltételeiről alkudozás folyt, 
és az alkudozás helye Károly mezővárosba jelöltetett ki, és 
pedig azzal a törvénnyel, hogy a biztosoknak a mondott mező- 
városban lenne állomások, a megelégedetlen magyarok pedig 
Szatmár várába gyülnének össze. 
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Ez a gróf Károlyi, mint a nemes magyar nemzet oszlopa, 
és annak ezen jelen egyezményben mintegy telyhatalmazottja, 
midőn átlátná, hogy a Moldova és Havasalföldön nagy számmal 
tartózkodó mágnások, nemesek — és az igen virágzó erdélyi 
ifjúság ügye éppen veszendőbe fog menni, ha ők az egyezményre 
kijelölt helyen annak kiszabott határnapján követjük által meg 
nem jelennek, ennélfogva gróf Károlyi ezekhez expressust 
küldvén, és a béke körülményeit kinyilatkoztatván, unszolá 
őket, nehogy magukat és a honban hagyott javaikat koczkára 
tegyék, hanem a szatmári határnapra követjök által álljanak 
elő. Ezt látván a mágnások és az oláhhoni részekben időző 
erdélyi nemesek, a fenn már említett Mikes grófhoz vetélkedve 
futnak össze a Szatmárba küldendő nyilatkozatról tanácskozan- 
dók. A kiknek mindnyájuknak szavazatjai mind reám estek, 
és annyira sürgős könyörgésekkel kértek engemet, hogy annyi 
mágnások és nemesek jövendőbeli hasznát és érdekét tekintve, 
ne vonakodnám megtenni azt az útat, a mely elég terhes ugyan, 
de mivel hogy annyi rokonok iránti szeretetből kell felvállalnom 
az Isten előtt sem leend kellemetlen, sőt mint valamely kegyes 
cselekedet kétség kivül meg fog jutalmazódni. Én ugyan ezen 
út felvállalására hajlandó lélekkel valék — de még új házas 
lévén, nehezen mehettem annyira, hogy családomat a szám- 
kivetésben elhagyjam — kivált miután látnók, hogy mi Moldo- 
vában az egymással ellenkező, és már összeütköző két leghatal- 
masabb császár hadserege közé esve, nagy veszedelemnek va- 
gyunk kitéve. De mivelhogy a száműzöttek közül senki se vala, 
a ki ezen követséget magára vállalná, én elvégre annyi mágná- 
soknak, és az én rokonaimnak hosszú és buzgó kérésök által 
legyőzetve, és az én legkedvesebb sógoraimnak báró Kemény 
László és báró Bánffy László uraknak biztosításaiba megbízva, 
az útat az Úr nevében magamra vállaltam, s midőn mindezen 
hazájokból száműzöttek és pénz nélkül szűkölködők nekem 
semmi útravalót nem tudnának adni, saját tulajdon nagy költ- 
ségemen valék kénytelen ezen nagy útra megindulni 1711 évi 
ápril 8-án, és velem lévén az isteni segedelem, az egyezményre 
kitűzött helyre t. i. Szatmárra alkalmas időben megérkeztem. 
A hol gróf és tábornok Károlyitól nyájasan fogadtatva majd az 
egyezmény tagjainak gyülésébe hivattam meg, mint a Moldova 
és Havasalföldön időző mágnások és nemesek követe. S hogy 
az én követségemnek mentől nagyobb súly adódjék, az előbb 
dicsért tábornok engem a telyhatalmazott Campi Marschalhoz 
vezetett, s nyilvános indokokat adott értésemre, a melyek 
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által az oláh tartományokban száműzve élő erdélyi mágnások 
és nemesek nyomorú sorsát a királyi telyhatalmazott előtt el- 
siratnám; mert igen nagy hire terjedett volt el annak, hogy a 
császár hűségében állandóan megmaradottaknak az idegen 
országokra menekült hazafiak javaiból jutalmak adódnának, 
különösen pedig a hűségtelenségben meghaltakéból. A miért 
is, midőn ezen kedvetlen föltétel lekönyörgésében a királyi tely- 
hatalmazott előtt komolyan el lennék foglalva, az én könyörgé- 
seim jó eredményt szültek, mert kedvezvén az isteni gondviselés 
gondossága, nemcsak az idegen tartományokra menekült életben 
maradottaknak, hanem a hűségtelenségben meghaltaknak javait 
is visszanyerni szerencsés valék, és ezen dolog felől az általános 
amnestia utasításában is, egy különös pont a miénkek vigasz- 
talására be lőn szőve, mert ha a királyi telyhatalmazottnak 
ezen kegyét ki nem nyerem vala, néhai gróf Pekri Lőrincznek, 
mint hűtlenségben meghaltnak minden javai és örökségei oda 
vesztek volna; az ő örökössei a törvényes örökségből kiestek — 
és a legterjedelmesebb Pekri jószágok idegen kezekre jutottak 
volna. 


Előre bocsátván az így folytakat, és a szatmári egyezmény 
is szerencsésen bevégződvén, elvégre az egyezmény pontjai 
t. i. az általános megkegyelmezés okáért a pragmatica sanctió 
által megszilárdítódtak és megerősítődtek, a melyek a legkegyel- 
mesebb general Campi Marschal királyi telyhatalmazott és 
biztos gróf Pálfi János által nekem kezemre adódtak; és ilyen 
formálag általam az erdélyi császári hadak legkegyelmesebb 
urának báró Thige General commendánsnak pontosan által 
küldettek, s miután az elől említett egyezménypontokat ő ke- 
gyelmességének átadtam, és a fennebbi módon reám bizott 
követséget letettem volna, a general commendánstól engedélyt 
nyertem, hogy Moldova határaira menjek, és a minap Moldo- 
vában hagyott családom után nyomazodjam. És ime Három- 
széken, Csernáton nevű faluban, tekintetes Bernát János úr 
udvarában megtaláltam az én keresett és rég óhajtott felesége- 
met csecsemő fiam Lajossal, és a hozzá tartozókkal, a cseléd- 
séggel tudniillik, és podgyásszal meg társzekerekkel. — Legyen 
az örök Istennek a mennyekben dicséret — a kinek fedező 
szárnyai alatt mindazokat jó békesség és egészségben, bántat- 
lanul találtam meg, a kiket a minap a külföldi száműzetésben 
félelem és remény közt hagytam vala el, mostan pedig őket az 
akkor isteni legfőbb gondviselés alá ajánlottakat a legédesebb 
hazába visszatérve látom. Mily csudalátosak a te jótétemé- 
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nyeid ó királyok királya, és uralkodók uralkodója, mily meg- 
mérhetetlen és a mi felfogásunkat meghaladó, a te kegyelmes- 
ségeid gazdagsága — ó mindenekre elégséges és mindenható 
Isten, ezen egész mindenségnek alkotója és kegyes fenntartója! 
Ime én nem oly rég indulék el Jákob pátriárchával a hazámból, 
mint nyomorult katona, alig egy két szolga és ló kiséretében; 
de eltelvén a fegyverek zörgései és a had tüzei között különbféle 
viszontagságaim, ime hazavezérel engem legédesebb hazámba 
az úr, az égnek és földnek nagy jótéteményeivel elhalmozva; 
egy legkedveltebb, a nőnem feletti bölcs, ékes ábrázat, és ter- 
mettel jeleskedő és engem tisztelő feleséggel, egy jó reményű 
fiúval és sokféle szolgák seregével, barmok és lovak bőségével, 
és a mi mindenek között a legkitünőbb, mentem vala külföldre, 
az istenes élettől elidegenedve, Isten és Krisztus nélkül élve — 
a mint erről fönnebb is emlékeztem — most visszatérek ho- 
nomba és ősi hazámba úgy, mint a ki megvilágosodott lelki 
szemeket nyert, a Krisztus orczáján tündöklő igaz isteni esmeret 
által megvilágosodott, a szent lélekben való igazság — béke 
és örömmel egésszen el van telve, és az Istennek választott 
edénye. 


De ki tudná méltó dicséretekkel kiemelni az Istennek 
ekkora és a mi felfogásunkat meghaladó ilyen magasztos jó- 
téteményeit! Tehát az idvezítő Krisztusnak dicséretét zengő 
angyalokkal így kiáltok fel: Dicsőség magasságban Istennek 
és békesség a földön az Istent szerető embereknek, a ki rólam, 
az Izrael házából elveszett juhocskáról megemlékezve, engemet 
visszaszerzett és engem méltatlant a maga választottainak nyája 
közé betudott, a kinek legyen örök dicséret és tisztesség a ki 
atya és fiú, és szent lélek, egy a háromságban és három az egy- 
ségben az ő Istenségének méltóságában a véges értelemnek 
meg nem közelíthető, meg nem fogható, élő és uralkodó mind- 
örökké Ámen! 


Idő elteltével aztán a béke helyre állítódván, 1713 év 
julius 6-ikára szabad királyi Medgyes várossába általános 
országgyűlés hirdetődött, a hová a mágnások és nemesek össze- 
sége a községek (törvényhatóságok) követeivel együtt nagy 
tömegben megjelent. Itt az erdélyi udvari cancelláriának akkor 
ürességben levő referensi és consiliarusi hivatalára törvényes 
kijelőlést nyertem; de mivelhogy mások valának az isteni 
tanácsnak felöllem való végzései, az állomást a mint emlékszem — 
a kegyes emlékezetü Alvinczi Sámuel nyerte el; azon közben 
pedig a belháboruk évei után minden évben tartódtak a Feje- 
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delemségben a szokott módon általános gyülések, a melyeknek 
alkalmával, a karok által egy bizottmány sem jelöltetett ki 
olyan, a melyben vagy a bizottmány tagjává, vagy éppen annak 
elnökévé ne tévődtem volna, de alig vala egy is olyan — a 
sarkalatos hivatalokat sem véve itt ki — a melyre törvényesen 
ki ne jelöltettem volna. A honnan az igen kegyes emlékezetű 
elnök báró Wesselényi Istvánt gyakrabban arra kértem, hogy 
ne emlékeznének meg oly sokszor a kijelölésekben az én méltatlan 
nevemről, a ki azt felelé, hogy engedj meg édes öcsém; mert 
meg vannak a te érdemeied, s nem is szűnünk meg mindaddig 
emlékezni felölled a felséges udvarban, a míg az Isten jó segedel- 
mével érdemlett vigasztalást nem találtál. 


Éppen ezen időszakra esett az, hogy a legkegyelmesebb 
cs. kir. felség az én őseimnek fejedelmeik és honuk iránt tanu- 
sított jeles érdemeit, és az én ámbár méltatlan tényeimet is, 
a melyek a jelenlegi báróságom jellegéről kiadott királyi diploma 
szövegében bőven kifejtve vannak, látván engemet az ő alatt- 
valóját, és a fejedelem iránti hűségben senki után sem követ- 
kezőt a liber báróság tisztével kegyelmesen megtisztelni mél- 
tóztatott. És ez által engem és az én utódaimat a fejedelem 
iránt tartozó hódolati szolgálatok teljesítésére, és az Ausztria 
kegyességei dicsőségének soha el nem évülő dicsérettel leendő 
hirdetésére kegyelmesen alkalmasabbaká és ügyesebbeké tette. 


Történt azután bizonyos időszak elmultával, hogy Erdély- 
nek legkegyelmesebb királyi kormányzója néhai Haller János 
engedélyt nyervén rá legfelségesebb Mária Terézia királynőnk 
királyi szent kezének megcsokolására Bécsbe menne, és az én 
fiamat is magával vinné. Ez a nagy hős irányomba a legjobb 
indulattal viseltetett, és nekem különösen jeles pártfogóm volt. 
Mert a midőn ez az én testvérem Daniel Péternek nagyobbik 
leányát el akará venni feleségül, az én testvérem, mint atya 
nem akará egy ily kitünő házassági szövetséghez beleegyezését 
adni, csupán az ő unitárius vallás iránti makacsságából, s midőn 
beleegyezni vonakodnék, én közbe vetettem magamat, és az 
én kisasszony nénémnek ily felséges szerencsétől különben sem 
idegen elméjét, könnyen józanabb tanácsokra hajlítottam. 
A miért is gróf Haller megtudva ezekből az én ő irántai őszinte 
szives készségemet, az arra való háládatos megemlékezés folytán 
irántami háláját akármely alkalom előfordultával bebizonyí- 
totta. Mert a midőn Bécsben az ő nem régiben nyert legkedve- 
sebb feleségével, nem keveset időzne, a felséges udvar meghittjei 
által ő felségéhez közelebb jutván, személyemet az ilyen helye- 
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ken azon helyzetbe hozta, hogy midőn a legközelebb következő 
évben a királyi szent kéz csokolására kellett mennem, hogy az 
Udvarhelyszéken ürességben levő főkirálybirói hivatalra tör- 
vényes kijelölést nyervén, ennélfogva az ő legkegyelmesebb 
felségének válaszát a legalázatosabban kinyerjem. Nekem ugyan, 
a ki már a 60-ik évet élém, ugy látszik hogy nem igen illik ezen 
átmeneti élet előléptetésein, hanyatló koromban kapkodnom. 
De mivel az én legkegyelmesebb pártfogóm és kormányzóm, 
Bécsből hazatérve az én előléptetésemnek jól elrendelt eszközeit 
ott hagyta volna; nem szűnék meg engem, az én legkedvesebb, 
és a hivatalra rábeszélt feleségem és az ő jeles erényekkel ékes 
javadalmi tisztje által unszolni arra, hogy netegyek kárt ma- 
gamnak, hanem a már ismert tiszti hivatalnak törvényesen 
réám ruházott kijelőlését, most alkalom elé álltával a mint 
mondani szokták, két kézzel ragadjam meg; a melyet mégis 
kevésbbé ragadtam volna meg, ha egy ekkora pártfogó ismételt 
javaslatait vissza utasítani nem féltem volna. Ennélfogva 
mintegy erőltetve látszottam ezen út folytatására magamat reá 
szánni. És valóban nem is más föltétellel; hanem az isteni 
hatalom segítségével, ezt a nevet hiván Mózes prófétával segít- 
ségül, hogyha az isteni előre meghatározás kevésbbé egyez meg 
az én szándékommal; az isten se legyen kegyelmes kisérőm 
nekem ezen utat felvállalónak, hanem cselekedje meg azt, hogy 
még lábamat se mozdíthassam meg ezen útra. 


Ezen feltétel alatt tehát, s az isteni segedelemben bizva 
útnak készültem, s megindultam az én vesszősi udvaromból 
1745 év ápril 3-án és utamat folytatva elértem Bécsbe az én 
legkedvesebb feleségem és István fiammal május 1-én, a hol 
midőn előttem semmi sem volna elsőbb és sürgősebb, mint a 
legkegyelmesebb erdélyi udvari cancellarius gróf Gyulafi urat 
mint velem legközelebb levő vérrokont az én városba érkezé- 
semről személyesen bizonyossá tenni, ennek megtörténtével 
elég szerencsétlen fátum ért engem, mert a következő napon 
s az én városba érkezésemnek első kezdetén a cancellarius gróf 
megizentette nekem, a nemes cancellária titoknoka Boér András 
által, hogy szállásomból meg ne mozduljak, mielőtt a felséges 
miniszteri tanácsban el nem határozódik vajjon szabad lesz-e 
nekem Bécsben valamely lépéseket tennem, annyival is inkább 
ott időznem. Mert a nemes karok nevében olyan levelet hoztam 
magammal ő felségének, a melynek előterjesztése különös 
királyi végzés által meg van tiltva, és ilyennél ő felségét meg- 
szóllítani nem lenne másként üdvös dolog elébb, hanem csak 
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az ő felségétől való engedelem nyerés által. A mely nehézség 
mindazon által nem egyebünnen eredett, minthogy a legkegyel- 
mesebb cancellár, a kinek elnökségét én — rokonsági viszonynál 
fogva — felhasználni reméltem, irántam ellenséges indulattal 
viselteték. Mert a midőn ő kegyelmessége főkirálybirói hivata- 
lának megürültével és törvényes kijelölés által történt reám 
ruházása után, az erdélyi udvari cancelláriusi hivatalra előlép- 
tetődött, és az ő előbbi hivataláról, t. i. az udvarhelyszéki fő- 
királybiróságról lemondott volna, a maguk hivatalaikban sze- 
replő udvarhelyszéki catholikus clerust biztosította volt a felől, 
hogy ő soha sem szenvedi, hogy neki utóda református főkirály- 
biró legyen! A mely irántami ellenséges érzelmek alább vilá- 
gosabb érvekkel fognak ki nyilvánulni. 


Midőn mégis a fönndicsért cancelláriusnak ilyenszerű elle- 
nem tervezett szándékai az isteni végzés határozataival meg nem 
egyeznének, hogy mindezek füstbe mentek, az alább felhozot- 
takból ki fognak tűnni, mert az én érdekemben a cancellárnak, 
bárha nem önkéntes gondnoksága alatt a miniszteri értekezés 
megtartatott, de olyan a mely engem kegyelmesen felhatalma- 
zott a szabad sürgetésre, mind az én magán aggodalmaimat, 
mind a tekintetes karoknak ő felségéhez küldött levelét ille- 
tőleg a mely levél t. i. a Zarándmegyei legfőbb hivatalnak vissza- 
állítását ő felségétől jobbágyi engedelmességgel kéri. 


Midőn pedig a dolgok tovább haladnának, az erdélyi ügyek- 
ben tartott miniszteri értekezletnek elnöke vala gróf Starenberg, 
a kivel Gyulafi benső barátságba volt, minden udvari miniszterek 
felett, de ennek segítségével sem tudta tovább szőni leselkedéseit 
a cancellár, mert a halál által hirtelen eltünt láb alól. A ki után 
gróf Ubfeld következett, a ki az ő napának, özvegy gróf Wir- 
mondnének ajánlata által a mi különös pártfogónk lett. 


Az én dolgaimnak eléhaladása azonban napról-napra halasz- 
tódott a cancellár által, a mely által is bizonyította azt, 
hogy ő irántam nem jól érez. Az honnan már három hónap 
is eltelvén az én sürgetésem a cancellár nyilvános üldö- 
zése miatt semmi eléhaladást nem tehetne, az ő gyámnokságá- 
val szakítanom kellett, és az én dolgaim eléhaladása érdekében, 
egy más az Istentől rendelt útra tértem, hogy az én fönnebb 
említett jelmondatomnak igazsága szégyent ne valljon, amely 
azt tartja: «hogy az Isten, a mely minden dolognak a maga 
végét előre elhatározta, az azon vég elérésének eszközeit is 
előre elrendelte», mert előre elrendelt vala az isteni gondviselés 
gondossága nekem egy védszellemet mintegy az ő felsége csa- 
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ládjához tartozó dámák közül, a kire ő felségétől bizva volt, 
hogy az audencziát szorgalmazók könyörgéseit ő királyi felségé- 
nek sorjába juttatná be, és azokat engedélynyerés után ő fel- 
ségéhez vezetné be. Ez a grófhölgy a Cocorsovi családból szár- 
mazott volt. A ki ő felségénél engemet bejelentvén a mellettem 
álló fiamnak kijelentette, hogy ő felsége nekem a kihallgatást 
kegyelmesen megigérte, ennélfogva nekünk a körülményekre 
kell figyelmeznünk. Augusztus 3-án össze valánk gyűlve egy 
ünnepélyes parlament alkalmával a tágas és minden kelle- 
metességet illetőleg jól rendezett schönbrunni kertben, a hová 
nekem is feleségemmel, a királyi jószivűség ritka kegyéből 
szabadbemenetelem vala, a miről alább bővebb említés leszen. 
Ennek térecskéin a királynő sétálva úgy látszott, hogy lépéseit 
felénk irányozza a kihez a legalázatosabban hozzá siettem, s 
térdeimet meghajtva, a szokott jobbágyi hódolattal nyujtottam 
át legalázatosabban az erdélyországi nemeskarok levelét a 
Zarándmegye két legfelsőbb kerületének ügyében ő királyi felsé- 
gének küldöttet, ezen szavakkal könyörögvén neki: hogy mél- 
tóztassék ő királyi felsége, az ismert vármegyének már megtör- 
tént széttagolása után, a mondott két kerület jövendőbeli 
állása és annak törvényhatósága érdekében kegyelmesen körül- 
nézni, intézkedni, a melyre ő felsége latin nyelven, az én bámu- 
lásomra így méltóztatott felelni: «Még az én nemző apám ide- 
jében történt vala határozás a vármegyének ilyen elválasztásá- 
ról». Ezekre én a legalázatosabban így felelék: Valóban igen, 
legkegyelmesebb felség! Kegyes emlékezetű VI. Károly császár 
kegyelmesen jóváhagyta ezen vármegye elválasztását, de mégis 
királyi felséged parancsából a dolog ezen folyó évben hajtódott 
végre. Ezekre a királyné: «De mégis Arad vármegyében nem 
történt elválasztás». A kinek én legalázatosabban felelém: 
«Hogy Aradmegyében semmi változás nem történt, csak Zaránd- 
megye osztódott el, a melynek két alsóbb kerülete Magyar- 
országhoz szakadt, és a két felső Erdélyhez, és ezen két felsőbb 
kerületre nézve kérnek Erdélyország rendei legkegyelmesebb 
felségedtől gondoskodást és valamely törvényhatósági állást.» 
Ezekre a királynő: «Gondoskodást nyerni fognak: de meg- 
lássák mégis, hogy kivánalmaikban újítás ne legyen». Ezek 
elfolyván én is alázatosan és esekedőleg emlékezetébe hoztam 
ő felségének az én minapi magánkérelmemet, a legalázatosab- 
ban mondván: «Legkegyelmesebb királyi felség! Ne hogy az 
én annyiszor ismételt kijelöléseim 34 éveken keresztül a feje- 
delem és haza érdekében saját erszényemből tett költségeim, s 







205 


annyiszor kiállott fáradságaim után csak gyanitásokkal és 
sohajtással legyek kénytelen eltávozni ezuttal is királyi könyö- 
rületességeid zsámolyától...» Itt félbeszakasztja ő felsége az 
én beszédemet, és kegyelmesen így szóla: «Talán van valami 
előterjesztés az én személyemről ő felsége előtt». Ezekre én: 
Legkegyelmesebb felség! Igenis ki vagyok jelölve ugyanazon 
hivatalra, a melyet nem régiben letett felséged udvari kan- 
cellárja». A melyet ő felsége meghallván; bámuljad kegyes 
olvasó a legkegyesebb fejedelemnek soha eléggé ki nem emel- 
hető kegyelmességét, a ki nekem ily kegyelmes választ adott: 
«Az elhatározás idejében önre a legnagyobb ügyelettel leszünk.» 


Az honnan látván az isteni gondviselésnek ezt az én magá- 
nyos utazásomban tanusított jóságát ilyenképen kiáltottam 
fel: Uram, erős és szánakozó Isten! Te vagy a királyok királya 
és azoknak sziveit oda hajtod a hová akarod; te, mondom igaz- 
ságos és különös igazságu vagy menynek földnek ura, a ki a 
megalázott és kigunyolt szivet nem veted meg, és a te hiveid 
könyörgéseiről nem feledkezel meg végiglen. 


Az udvari nőszobában az udvari legfőbb marschalnő Tiscian 
grófnő volt; ennek szivét is az Isten a mi ügyünk pártolására 
hajlította. Voltak nem olyan rég némely erdélyi mágnások 
Bécsben, mint gróf Székely László, báró Bornemissza vagy 
Kászoni János, és ha nem csalódom mások is, a kik Bécsben 
nem keveset időztek, mégis a királyi palotákban az udvari 
mágnásokkal lehető társalgás, az udvar ismeretes okai miatt 
nekiek megtagadódott. Mindazonáltal a legkegyelmesebb Tis- 
cian grófnő az én feleségemmel, a ki a cseh nyelvet jól ér- 
tette, akkora barátságot kötött vala, hogy annak közben járá- 
sával a felséges királynőtől megnyerte, hogy mind nekem, 
mind a feleségemnek, valahányszor ráérünk, szabad bemenete- 
lünk legyen a királyi palotákba és szobákba, és ott az udvariakkal 
szabadon társaloghassunk, a mely mégis különben meg nem 
történhetett, mint mind az én, mind a feleségem nemzetség- 
fájának leszármaztatása és annak megmutatása által, hogy a 
mi családunk a mágnások törzséből származott, és az erdélyi 
fejedelemségbeni legfőbb hivatalok viselését illetőleg, különösön 
régi. Ezt látván a legkegyelmesebb fejedelem, nekünk általá- 
nos szabadalmat engedett arra, hogy a felséges udvart láto- 
gathassuk. 


Az mit nekem ő szentséges felsége augusztus 3-án kegyelme- 
sen megadott kihallgatáson a saját királyi szavával, mind a 
Zaránd vármegyét illető ügyben, mind saját magánkérelmeim 
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érdekében nekem kegyelmesen megigérni méltóztatott, mind- 
azoknak beteljesedése szeptember 8-án ment végbe. Mert midőn 
az udvarhoz tartozók nagygyülésében a schönbrunni palotában 
én is jelen volnék, és a királyné a szent vecsernye megünneplé- 
sére a kápolnába szándékoznék menni, a kamarások rendbe 
állottak, a szokott módon a királynőt megelőzvén; a királynő 
pedig a palotán átmenve méltóztatott felém jönni, a ki is enge- 
met, a királyi lábakhoz repültet, régi, és már már csüggedező 
alattvalóját ezen kegyelmes királyi szavakkal méltóztatott meg- 
örvendeztetni: «Már mind a mi királyi kegyünket, mind az 
ürességben levő hivatalt, mind a többi kérteket meg fogja 
nyerni». A királyi szónak három része van. Az első magában 
foglalja a királyi kegyelem igéretét, a melybe annak nagyobb 
teljessége tekintetéből az is befoglaltatnék, hogy én valamely 
ereklyét nyerjek, hacsak ez a kegyelmes szándék, a mint azután 
a referendárius Kozma úr nékem értésemre adta, egy bizonyos 
valakinek irigysége által előre meg nem akadályozódott volna. 
A királyi igéretnek második része az udvarhelyi ürességben 
levő tisztséget illette, a mely a mi cancellárunk hajmeredése és 
teljes bámulása daczára, az isteni gondviselés gondoskodása, 
és a királyi jószivűség teljessége folytán, nekem jutott. Amint- 
hogy ezen dolog felől ugyancsak ez a cancellárius a Károly- 
convent nagyon tisztelendő elnökének egész ilyen siralmasképen 
panaszolt: «mindent elkövettem — ugymond — a végre, ne- 
hogy az udvarhelyi kitünő tisztség hereticus kezekre jusson; 
de a királynő szivét nem hajlíthattam meg. Miért? mert az leg- 
felsőbb lény kezeiben volt, és adta a spártát annak, akinek 
akarta.» 


A királyi igéret harmadik része Zaránd vármegyének Er- 
délyhez visszacsatolt két felsőbb kerületét illette, a mely lépés- 
ben is az erdélyi rendek nem csekély bizonyságait érezték a 
királyi jószivűségnek; mert nehogy ezen vármegyének még 
az őskirályoktól adott néven nevezése ezen visszacsatolás által 
elenyésszék, nem akarta ő királyi felségének kegyelmessége, 
hogy ez az ősi elnevezés elfelejtődjék; hanem kegyelmesen 
azt akarta, hogy azon két felsőbb, Erdélyhez vissza kebelezett 
és egygyé olvadott kerülete egy egész vármegye rangja és tör- 
vényhatóságával megtisztelve maradjon, és ezt egy változhatat- 
lan törvénnyel el is határozta, és e mellett Erdély lakóinak egy- 
formásítása tekintetéből ezen két kerületnek a só szabad haszná- 
lását is kegyelmesen megengedte. 


A mint ezek folynának, elközelgetett az a határnap is, a 
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melyen ő királyi felségének a frankfurti gyülésre kelle sietnie, 
hogy ottan a császári méltóságba igtatódjék be. Az honnan az 
én magánkéréseim ügye is még ingadozó lábon látszának állani. 
Mert a közpalotában királyi szóval nekem szeptember 8-ára 
megigért királyi elhatározás, még nem volt a szokott diplomával 
megerősítve. És mivelhogy gróf Kemény, ő felségének valóságos 
udvari kamarássa, s egyszersmint a nemes erdélyi udvari can- 
cellária tanácsossa, nekem pedig közelrokonom, talán jó szán- 
dékból, azelőtt kevés napokkal ő felsége gyóntatóatyjához menve, 
azt az én magándolgaimról értesítette volna, én attól úgy féltem, 
mint a tűztől; nehogy mégis az ő általam való elmellőzését 
megvetésnek tudja fel, reszketve hozzá közelítettem, és őt, mint 
az égből számomra rendelt őrző angyalt, irántam nagyon jó 
akaratúnak találtam. Ennek mindennap az első és bensőbb 
bejárása van a királynénál, és állásánál fogva ő felsége előtt 
legbensőbb bizodalomban áll; a midőn tehát ő felségénél az 
első kihallgatást nyertem, ennek ő felsége nem gondolva az én 
csekélységemre, így méltóztatott szólani: «Ezt a tiszteletre 
méltó öreget ne bocsássuk el vigasztalás nélkül a mi trónusunk- 
tól». — Ugyanazon gyóntatóatya előtt a jezsuiták kolozsvári 
akadémiájának méltóságos igazgatója Páter Szegedi, a ki irántam 
a legjobb indulattal volt, rólam minden tudtomon kivül nagyon 
dicsérőleg emlékezett meg. Ezen indokok által vezéreltetve 
tehát, a főtisztelendő gyóntatóatya engem pártfogása alá vett 
volt. Midőn tehát a királynénak elkövetkező útja miatt csaknem 
egészen elcsüggedtem volna, az előbb dicsért gyóntatóatya által 
esedezve kértem ő felségétől: hogy bárcsak ideiglenesen nyer- 
hessem el az ismeretes tisztséget, de a királynő, vele született 
nagylelküségénél fogva, így felelt: hogy nekem nem ideiglenes, 
hanem állandó hivatalt határozott, legyek tehát jó remény- 
séggel. 


De minthogy a kétes dolgok sokféle változásoknak vannak 
alája vetve, a jelen ügyben sem történik ez másképen. Mert az 
erdélyi udvari cancellár a frankfurti gyülésre menni szándé- 
kozván, miután Bécsből elindult volna, és gróf Kemény, mint a 
cancelláriának helyettesített elnöke, ő felségétől különös rende- 
letet kapna arra nézve, hogy az én diplomámat haladéktalanul 
kiadassa: a cancellár a felőlem kegyelmesen kiadott királyi 
elhatározásnak minden áron gátakat akarván vetni, a királyi 
diplomákra rendesen használni szokott nagyobb pecsétnyomót 
magával vitte, s midőn az sehol sem találtatnék, a cancelláriának 
helyettesített elnöke, ezt az innen eredett nehézséget ő felségének 
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a legalázatosabban bejelentette. Boszankodással hallá a ki- 
rálynő a királyi parancsolatnak elhalasztását és így szólott: 
valami oka van annak, hogy miért kellett ezen nyilvános pe- 
csétnek elvivődni, valósággal nem is volt másképen a dolog, 
mert megirta vala a cancellárius az említett Károly-convent 
elnökének, hogy ő a nagyobb diplomatiai pecsétet azért vitte 
el magával Frankfurtba, hogy azalatt az idő alatt a királyi 
elhatározást a változásnak inkább kitehesse. Azonban ő fel- 
sége a helyettesített cancellár gróf Keményt arra figyelmeztette, 
hogy jöjjön hozzám, és mondaná meg nekem királyi szóval: 
hogy egész bizalommal nyugodjam meg az ő felségétől nekem 
kegyelmesen adott válaszban, mert eltelvén az ő frankfurti 
gyűlésre tett útja, tüstént gondoskodni fog ő felsége arról, 
hogy a rólam hangzó királyi diploma is kiadódjék és az én ke- 
zeimbe küldődjék, és ezen reménybe megbizva, báró Daniel 
bizton fog haza menni. 


Ugyanezen napon hallottam, hogy Magyarország cancel- 
láriusa, legkegyelmesebb gróf Battyáni Lajos úr, megtudva a 
királynénak irányomba kimutatott vigasztalását, veleszületett 
szeretettel, méltósága és egyeneslelküségével szerencsét kivánt 
nékem, a mely nagy hősnek ezen irántami jóságát a legalázato- 
sabban megköszönve és őtet megcsókolva, tőle az úrban búcsút 
vettem. 


Ezek megtörténvén, szeptember 12-én az én legkedvesebb 
feleségem és István fiammal együtt, megjelentünk az udvari 
királyi épületben, a mely utolsó udvari látogatást azért tettük 
meg különösen, nehogy a királyi kegyelemnek irántunk annyi- 
szor tanusított kegyei után, háládatlanul távozzunk el ő felsége 
trónusától, ennélfogva az elől dicsért úrhölgy közbenjárása 
folytán ezen utolsó izben is kihallgatást nyervén, az én búcsúzó 
könyörgésemet, a királyi lábak eleibe borulva ilyenképen kez- 
dettem meg: 


«Magyar- és Csehország legkegyelmesebb királynői felsége! 
Midőn legkegyelmesebb fölséged különös és valósággal anyai 
kegyelmét a legalázatosabb alattvalói hódolattal csókolom azért, 
hogy az én hosszas és szomorú elmellőzésem után a felséged 
királyi jósága engem, öreg és hű alattvalóját, a királyi kegyelmek 
trónusától vigasztalás nélkül eltávozni nem engedett, hanem 
az ürességben levő és általam mint kijelölt által alázatosan kért 
udvarhelyszéki hivatalnak kegyelmes rám ruházásával leg- 
kegyelmesebb királyi felséged engem elvégre megvigasztalni és 
megörvendeztetni méltóztatott: egyszersmind soha meg nem 
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szünő hálákat adok felségednek irántam tanusított ekkora 
kegyelmiért. Az igaz és könyörülő Isten, a ki által a királyok 
uralkodnak, erősítse meg és tegye örökké tartóvá felséged 
királyi székét a kegyelem és igazságnak hasonló gyakorolhatá- 
sáért, és minden felséges ausztriai háza érdekében kezdett igye- 
kezeteit tegye a legszerencsésebbekké! Én pedig úgy élek és 
úgy halok meg, mint legkegyelmesebb felségednek legalázato- 
sabb és mindvégig hú öreg alattvalója.» 


Ezekre ő királyi legkegyelmesebb fölsége valóban nagy- 
lelküen, és az időhöz képest körülményesen, így válaszolt; 
«A mi különös kegyelmünkből ruházódott önre a hivatal, és 
igérjük önnek további kegyeinket is». A melyek megtörténvén, 
kegyelmének teljes tetézése fejében ő felsége királyi szent kezét, 
a melyet, miután alázatos csókkal és térdet hajtva fogtam volna 
föl feleségem és gyermekemmel együtt, ő felsége is a szobát, már 
beesteledvén, elhagyta. 


Itt nem mellőzhetem hallgatással el az én fiamnak irántami 
különös becsületességét, a ki az én udvarnál történt ilyen nyug- 
talanságom kezdetitől fogva, mellettem mindig hűségesen 
állott, és mint nem elfajult fiu, minden serénységgel és tőle 
kitelhető erővel igyekezett az én törekedéseimet elémozdítani. 


Ugyanazon nap a felséges királynő, a maga felséges császári 
özvegy anyjánál ebédelvén, délutáni egy óra után megindult 
Bécsből a frankfurti gyülésre, nagy ágyúdörgések között. Én 
a hazámba készülvén, akadályozva voltam abban, hogy a királyi 
kimenetel ünnepélyességén jelen lehessek. Feleségem mindazon- 
által jelen volt az ünnepélyen, és ezúttal is szerencsés vala a 
királynőnek szent kezét megcsokolni. Itt pedig méltó lessz 
megjegyeznem, hogy a mi cancellárunk, mivelhogy a nagyobb 
diplomátiai pecsétnyomóval, a melyről fönnebb emlékeztünk, 
a legalább való módon vissza élt, elvesztette azt az előnyt, 
hogy a cancellária pecsétnyomóit tarthassa, és azok letevődtek 
a cancellária levéltárába. 


Szeptember 16-án délután 2 órakor mi is megindultunk 
hajón Bécsből Erdély felé. Szilágyi agens úr, barátság kedvéért, 
kisérőnkül csatlakozott Pozsonyig. A hol minket tiszta és igen 
becsületes ebéddel fogadott igen tisztelendő Milecz Ilyés úr, 
a ki a nagyobbik fiam néhai Daniel Lajos mellett hét évig 
nevelő volt, őt a tudományokban kézen fogva vezetvén, és az 
én oldalom mellett jócska pénzt gyüjtvén össze, elment aztán 
az akadémiákra, és onnan haza jőve, méltónak tartódott arra, 
hogy a pozsonyi német eklézsiában a papi tiszteletreméltó 
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spártával diszíttessék föl. Az ügynök úrral az én fiam István 
visszatér Bécsbe, hogy ott várja meg a legkegyelmesebb can- 
cellár hazajövetelét, és vegye át tőle az én diplomámat, és egy- 
szersmint a császár és királynő hazajövetelére rendezett ünne- 
pélyeket is megnézhesse. Én pedig az én legkedvesebb felesé- 
gemmel utamat a Duna mentében Erdély felé folytatom, miután 
kölcsönös könyörgések között fiamnak és az ügynök úrnak bú- 
csút mondottam. 


Budára érve, ott véget vetettünk a hajókázásnak, és a szára- 
zon mentünk, s aztán szándékunk lévén a mi vejünket báró 
Wesselényit és az ő kedves feleségét, a mi Polixena leányunkat 
meglátogatni, eltértünk az útból balra, Zsibó felé, és ott a mién- 
keket óhajtott állapotban találtuk. És az Istennek a mi egész 
utunkban reánk árasztott jótéteményeiért örök hálákat adtunk. 
Azután a reánk virradó nap vasárnap vala, s a helybeli pap tiszte- 
lendő Ádám a szószékbe felállván, s a szokott könyörgést előre 
bocsátván, beszéde alapjául felvette Dan. Cap. 6. v. 21. a Daniel 
miatt nagyon aggódó és az oroszlánok verméhez, a melybe Daniel 
vetve volt, közelítő Darius királynak szavait, a ki így szóla: Ó 
Daniel! élő Istennek szolgája, a te Istened, a kit te állandóan tisz- 
telsz, megszabadíthatott-e téged az oroszlánoktól?! Ez az alapige 
valóban igen helyesen és szabatosan volt reám alkalmazva, 
elannyira, hogy nem tudtam magamat a könyezéstől vissza- 
tartani, mert Bécsben valóban ki voltam téve az oroszlánoknak, 
és pedig előbb Starenberg grófnak, az értekezlet elnökének, a 
kinek egy szive és egy lelke volt a cancellárral. De az Isten 
kevés idő mulva őt a maga állomásából a halál által elszólította; 
a másik, a ki ellenem oroszlán gyanánt leselkedék, vala a can- 
cellár, nekem vérrokonom ugyan, de ellenségem, de a ki mégis 
az isteni gondviselés gondossága által oly határvonalak közé 
volt szorítva, hogy az én ügyemet még csak az ujjával sem 
érinthette. Mert amaz angyali őr, a felséges királynő, megtud- 
ván a cancellárnak irántami rossz akaratját, engemet oly biztos 
helyre helyezett el, a melyet a cancellár cselszövényei még meg 
sem közelíthettek. Valójában az isteni kegyelem által erős őri- 
zettel voltam megerősítve, a melyet a legkegyesebb és felségesebb 
fejedelem, az isteni hatalmat utánozva, nekem igen kegyesen 
nyujtott. 


Végre az égi jó szellemek kiséretében hazámba szerencsésen 
haza érkezvén, első gondom az vala, hogy ezen isteni végzés 
által nekem jutott hivatalba, a szokott beigtatási ünnepélyesség 
által, ténylegesen beigtatódjam: a melyet diszesítettek szá- 
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momra gróf Kornis Antal és gróf Bethlen Pál, mint a felséges 
királyi kormányszéktől e végre kiküldött biztosok. A kik közül 
az elsőt, nem elég eszélyesen magam kértem vala meg; mivel- 
hogy nekem vér szerint való atyámfia volt; de a mint azután 
a következés bebizonyította — a mint a törvénytudósok ne- 
vezni szokták — az én vér-árulóm. Mert ez volt, ki az erdélyi 
udvari cancellár testvérével ellenem veszedelmes cseleket szőtt; 
báró Orbán Elek ugyanis, a kinek Kornis Antal két ezer forinttal 
tartozott, körülvette az említett grófot, hogy vigye ki az ő 
cancellár testvérénél azt, hogy az az Orbán előmbe tevődjék, 
és ekkor azt a kétezer forint adósságot Kornisnak elengedi. 
A mit mondott, meglett, mert a cancellár legnagyobb gyönyörü- 
ségét és megelégedését találta mind abban, a mi rám nézve ártal- 
mas és veszedelmes vala. Mert kivitte egy királyi rendeletnél 
fogva azt, hogy nekem annyi hosszú szolgálati éredmekkel tel- 
jesnek, és nálánál kitünőbb törzsből származottnak, előmbe 
tevődnék, ugyan az az Orbán báró, a ki nem régiben emelkedett 
föl a porból, és hozzám semmiképen sem vala hasonlítható. 
De nagyon fölösleges örömmel, mert egész élete folytában nem 
nyert alkalmat arra, hogy ilyen előmbetételnek mulékony örö- 
mével dicsekedhessék. Mert az Isten, a ki a kevélyeknek a 
maga kegyelmét nem adja, az ő gondviselésének tanácsával 
kivitte azt, hogy báró Orbán az élő emberek társaságából hirte- 
len kiszólítva, mielőtt a nyilvános ülésben, a maga elsőbbsége 
folytán, előttem itéletet hozhatna, elpusztult. De az én vér- 
árulóm is, gróf Kornis, szinte hasonló rázkódást vala kénytelen 
kiállani, mert a midőn az ő tartományi főbiztosi hivatalától 
jubilálódott, és az adandó számadás veszélyébe esett volna, 
sok ezer forintokba marasztalódott el, s e szerint nagy összeg 
pénzt vesztett el, a melyet összehalmozott vala, s ennyi szoron- 
gatásoktól megrongáltatva, végre élni is megszünt. 


1746-ik évben tehát január hónapjában, az elől említett beig- 
tató biztosok által, az egész nemes Udvarhelyszék ünnepélyes gyü- 
lekezetében, sőt a külső vármegyékből is nagy számmal és önként 
oda siető mágnások karának jelenlétében a beigtatás a szokott 
módon megtörtént. Hogy pedig az általános itélőszék modorá- 
ból semmi se hiányozzék, a mit egy ünnepélyesség megkivánt, 
egy s más peres ügy a beigtatás elvégződtével elévevődött, és 
szellőztetődött. Azalatt a 12 óra elkövetkezvén, nehogy a méltó- 
ságos beigtató-biztosok és más jelenlevő mágnásoknak béke- 
türését az ebéd elhuzódása próbára tegye, a pertárgyalási ülés 
feloszolván az asztalok az ebéd siettetésére megterítődnek, és 
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nemsokára melléje ültünk. Az ebédet vévén — egy kis szünet 
beálltával, a vendégeknek kölcsönös üdvözlések között poharak 
nyujtatnak, a melyek nem kevesebb vidámságot szülnek, mint 
a milyen a hasonló ünnepélyeket, a kellő mérsékeltség mellett 
diszesíteni szokta. A nap azonban, a mely ilyenkor rövid szo- 
kott lenni, eltelvén, és az éjszaka már közeledvén, a vendégek 
közül kiki a maga szállására ment haza, a beigtató biztosok 
pedig az illő tiszteletdijakkal ellátva, a következő napon saját 
tűzhelyeikre mentek vissza, nem különben az idegen mágná- 
sok is. 


Ilyen formán megtörténvén az én nemes székbe való beikta- 
tásom, úgy gondolám, hogy jó békességben fogom lefolytatni 
az én tiszti hivatalomat, de mivelhogy a költő állítása szerint 
a zsarnokok a székely irigységnél semmi nagyobb kényszert 
föl nem találtak, e szerint ez az uralkodó irigység nekem is 
nagy bajokat szerzett; mert gróf Kálnoki Ferencz, Csíkszék 
főkirálybirája, nekem vérszerinti rokonom midőn Udvarhely- 
szék főtisztsége ürességben vala, a székely nemzet közös pecsét- 
jének ideiglenes tartását magának követelte. Minthogy pedig 
régi és szokás által szentesített törvénynél fogva a nemzeti pecsét 
tartásának előnye egyedül Udvarhelyszék főtisztségét illetné, 
mint fokozatban és kitünőségben a székelyszékek között az 
elsőt, s mégis gróf Kálnoki az erdélyi udvari cancellárban na- 
gyon bizva, az én gyakran ismételt, sőt a felséges kormányszék 
által is megujított intéseimre is, a nemzet pecsétjét vissza adni 
vonakodék: kénytelen valék magát a felséges udvart fárasz- 
tani alázatos esedezéseimmel, a pecsétnek nekem leendő vissza- 
adása végett. Mert ő királyi felsége még a fejedelemségnek ő fel- 
ségéhez kiküldött követei által is kegyelmesen azt határozta 
volt, hogy a székely nemzet közös pecsétjének az udvarhely- 
széki főkirálybirónál kell tartódni, mint a székelyszékek közt 
az elsőnél. 


Ezek lefolyván, úgy látszék nekem, hogy már ezután hiva- 
talomat nyugodtabban folytathatom. De mivelhogy «Nincsenek 
a kegyesek soha háború és tusa nélkül, s a jó léleknek mindig 
akad perelő». Így álla a dolog az én sorsommal is. Mert a midőn 
az alsóbbrendű tiszti hivatalok természete változó, és a honi 
törvénynél fogva évenkénti tisztujításoknak lenne kitéve, ezen 
alsórendű hivatalok változandósága és a hivatalkeresők alkalmas 
és alkalmatlan időben benyujtott kérelmei és cselszövényei 
miatt ujabb nyugtalanságok származtak reám és az egész székre 
nézve — s valósággal most is hasonló tömkelegben forgunk le 
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és föl kétségeskedve, és nem fogja fel az eszünk, hogy mit csinál- 
junk? Ha mégis az uralkodó clerusnak szüntelen támasztott 
cselszövényei és fenyegetései ellen nem állnának, a széknek 
bevett és törvénnyé erősödött szokásánál és az osztó igazság 
parancsánál fogva könnyen kiegyenlítődhetnének a fenforgó 
nehézségek; de oh szerencsétlen sorsa a nyomorgatott Erdély- 
nek, különösen a mostani időben, oh szerencsétlen korszaka 
annak, a melyben mi reformátusok legalólról a legfelsőbb fokig 
mindnyájan és egyenkint olyan helyzetbe jutottunk, mintha 
szüntelen egy nyakunkat fenyegető rosszat látnánk, a melyet 
ha az Isten az ő gondviselésének korai tanácsával, és a mi 
legszentségesebb fejedelmünk, az igazság és egyenesség szeretete, 
mi rólunk el nem fordít, vége lesz Erdély virágzó nemességének, 
és az oda ültetett s a Krisztus drága vérével megváltott eklé- 
zsiának. De ó szent, igaz, és könyörülő Isten! ne add a vadállat- 
nak a benned bizó lelkeket, és a te szegényeid lelkéről ne felejt- 
kezzél el örökké. Ámen! 


Ezeket így előre bocsátván, méltó lesz még valamit, leg- 
alább felültetésen, az én viselt dolgaimról felhoznom. Ámbár a 
közhivatal folytatása nekem kevés bajt adott, még sem enged- 
tem soha magamat a világi és mulékony gondok által úgy elfog- 
laltatni, hogy az egy szükséges dologra, t. i. az Isten országának 
és az ő igazságának keresésére (Math. 6. v. 23.) első gondom ne 
lett volna, az honnan igyekezetemet oda akartam mindig irá- 
nyozni, hogy az Isten utainak vizsgálására és a boldogság szor- 
galmatos keresésére minden kitelhető gondot rá fordítsak. Mert 
a miután az én legkedvesebb emlékezetű feleségemtől, az én 
ritka erényektől tündöklő, és a házassági szeretet szent szövet- 
ségével hozzám csatolt élettársamnak, legkedvesebb társaságá- 
tól az isteni akarat bölcs tetszéséből — megfosztódtam volna, 
miután az én legkedvesebb leányom báró Daniel Polixena is a 
kiházasításnak és a hadadi l. báró Wesselényi István házához 
történt behelyezésének általa, nemkülönben fiam István, a ke- 
gyes emlékezetű kormányzó, néhai Bánffy György unokáját 
Ágnes grófnőt jövendőbeli élettársul elvévén, ezek mindketten 
a házasság által atyai hatalom alól kiszabadultak volna: egye- 
dül maradtam a házamba, — hogy magános életet éljek, és pedig 
kétségkívül az Isten akaratjából történt ez így, hogy magamat 
ezentúl a szent elmélkedésekre annál szabadabban reá szentel- 
hessem. Az honnan szent használatokra szánt, és az élet szent- 
ségének eszközlésére, különösen hasznos könyvek irására szán- 
tam el magamat. A minthogy az elsőt «Atyai intések» czime 
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alatt fiam és leányom, s mindazok számára, kik a kegyességet 
nem szégyenlik, és nem restellik, ki is adtam. A második, a 
melynek különféle szent elmélkedések vegyes tárgyai (miscel- 
laniæ), most van sajtó alá rendezve. Ezt a két előfutót rövid időn 
egy harmadik is követi, ha az Istennek tetszik nekem erőt és 
napokat adva, az én igyekezeteimet szerencséltetni. 


Még csak az van hátra: hogy életem rövid, de elég nyomo- 
ruságos és már enyészetre hajlandó napjait bevégzendő, azt az 
egyet kérjem alázatos könyörgésekkel az én Istenem megmérhe- 
tetlen jóságától, hogy ő, a ki engemet öröktől fogva a maga 
sajátjává kiválasztani, a Krisztus Jézus drága vérével megváltani 
az ő Krisztus urunk orczáján vissza tündöklő igaz ösmeretére 
elvezérelni, örök szent lelke által újjá szülni s nem az én jó cse- 
lekedeteimért, hanem az ő kegyelméből engem a hit által meg- 
igazítani, és teljesen méltatlant fiává fogadni öröktől fogva 
elhatározta, ne engedje meg, hogy már hanyatló koromban 
az ő kegyelmének fentartó és megerősítő erejétől a halál árnyé- 
kának ezen völgyében elhagyatva legyek, hanem amaz alkalmatos 
időben, amaz idvesség napján mondom, legyen nekem Immá- 
nuel, hogy az apostollal, az ő okos hattyudalát én is elfuhassam 
a mely igy hangzik (2. Tim. Cap. 4. v. 7.). — «Ama nemes harczot 
megharczoltam, a hitet megtartottam, futásomat elvégeztem». — 
Végezetre eltévődött nekem az igazság koronája, de nemcsak 
nekem, hanem mindazoknak, a kik szeretik az ő eljövetelének 
ama nevezetes napját, a mely napon t. i. a világ idvezitője a 
Jézus Krisztus a dicsőség országának elvételére kiterjesztett 
karokkal így fogja hívni az ő megváltottait mondván: «Jertek 
el én atyámnak áldottai, és bírjátok az országot, amely készítő- 
dött nektek a világ fundamentumának fölvetődése előtt. Ámen!» 
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BETHLEN KATA 
ÉLETEMNEK FOLYÁSA 


Születettem ez nyomorúsággal telyjes Világra, az Én 
Istenemnek jó tetszéséböl, Bonyhán, MDCC-dik Esztendöben, 
Szent András Havának XXV-dik Napján: melly Kalendá- 
riom szerént Katalin emlékezetére rendeltetett. Tetszett azért 
Édes szüléimnek-is a’ Szent Keresztségnek Vize által való 
Meg-mosatatásomkor azt a’ Nevet nékem adni, hogy a’ Kristus’ 
Véré által Bün botsánatott váró Hivek közzé számláltatván, 
lenne a’ Kristus’ Tagját illető Szent Életre való serkente- 
tésemre. Hozott pedig a’ Felséges Isten e’ Világra Ép Tete- 
mekkel, Kristuson fundált igaz Hitben és Vallásban való ’s 
ez Hazában szép Rendben és Méltóságban hellyheztetett 
Szülék által. Mellyért utólso pihenésemig ditsérlek tégedet 
Én Istenem! 


Mert úgyan-is Világi ’s Testi Életem’Eredetét vettem 
Gróf Bethleni Bethlen Sámuel Urtól, Küküllö Vármegyének 
Fö Ispányja, és Maros Széknek Fö Kapitányjától, ki Bethlen 
Jánosnak Erdélly Országa’ Fö Kantzelláriussának fia és a’ 
Nevezetes Bethlen Miklósnak Testvér Ötse vólt és Nagy 
Borbára asszonytól, a’ Borsai Nagy Tamásnak Édes Leány- 
jától: kinek a’ Fiú Ágon, és egész azon Nagy Familianak 
magában vége-is szakadott. Mert nem hagyott maga után a’ 
Familiát fen-tartó Fiú Magzatot; hanem három Leányokat, 
úgy-mint: Nagy ’Sofiát, ki Házassági Élet által köttetett vólt 
Dániel Péter Úrhoz, Nagy Klárát, kinek Férje vólt Gróf 
Bethlen Elek és Nagy Borbárát ki a’ tisztességes Házassági 
Életre adatott vólt Gróf Bethlen Sámuel Urnak, 1683. Eszten- 
deben. Kiknek XXIV. Esztendökig együtt való kedves Házas- 
sági Eletek által e’ Világra születtenek Bethlen István, ki 
meghólt 1686. Esztendöben. Klára, ki meg-hólt 1691-ben, 
György, ki maga meghalván, két Fiai maradtanak. Ádám, 
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Sámuel, Imre, Én Kata és Farkas, kik Ötön még Isten’ 
Kegyelméböl Életben vagyunk. 


Neveltettem azon Édes Atyai és Anyai kezek alatt, szin- 
tén MDCCVIII. Esztendei Böjt elö Havának hetedik Napjáig: 
midön Isten’ bölcs tetszéséböl, és senkitöl nem függö szabad 
akaratjából, Édes Atyánkat Gróf Bethlen Sámuelt ki-szollitotta 
ez árnyék Világból Szebenben, ki-is temettetett-el Keresden. 
E’képen tetszett az Ur Istennek még Kisden koromban a’ 
gyámoltalan Árvák’ Seregébe bé-irni, és egyszer’smind mint- 
egy elöre jelül adni, hogy Életemnek jobb részét Árvaságban 
kellene el-töltenem. 


Az akkor, már egy néhány Esztendöktöl fogva Rákotzi 
Ferentztöl indittatott, és fenn forgó háborúság igen nehézzé 
tévén az Özvegyeknek és Árváknak sorsát, köttetett vala Édes 
Anyánk az másodszori tisztességes Házassági kötél által, Báró 
Haller István Urhoz, az Ország’ akkori Praesidenséhez, ki-is 
lévén idegen Vallású, lehetett vólna sok kesergettetésemre, 
söt Gyermeki Idömhöz képest, Lelki nagy káromra-is; de az 
örökké áldandó Isten, azt az Jó Lelkü Urat úgy igazgatta, hogy 
nem tsak nem ellenzette azt, hogy Vallásunkon való Tanító 
légyen Házában mellettünk, hanem maga Gyermekeit-is az 
által tanitattni kivánta. Szent Kezeidet tsókolom Édes Atyám, 
ebben a’ Te Irgalmasságodra emlékezvén, óh melly tsúdálato- 
sok a’ Te tselekedeteid a’ tiéid körül, az ö jovokra mindenek- 
ben fel-segélled az Idvességre. 


Annak utánna neveltettem az Édes Anyai gondviselö kéz 
alatt, szintén az MDCCXVII. Esztendönek Szent Mihály’ 
Haváig, azon Hónak tizen-egyedik Napján, mind Magamnak 
’s mind Testvér kedves Atyámfiainak akaratjok ellen, Idvezült 
Édes Anyámtól adatattam soha eléggé meg nem siratható ke- 
serves Házasságra, Vallásomon kivül valóhoz. Melly Házasság- 
ban, Férjem mind szép Uri Familiájára nézve, mind pedig 
maga Személyjére nézve, illendö és elégedendö szerentse-is lett 
vólna, ha velem azon egy Hitben és Vallásban való lett vólna. 
De másként lévén a’ dolog, az által a’ Házasság által, mind ez 
mái napig való szörnyü nagy bánatra és kísértetre tétettem-ki: 
mivel-hogy ez felemás Házasságnak keserü Gyümöltsét szün- 
telen kóstoltatta Isten Én velem. Noha pedig Édes Szülö 
Anyámtól magamnak telyjes akaratom ellen adattattam ez 
szerentsétlen Házasságra; Én mind az által ebben senkit nem 
okozok; hanem meg-ismérem az Istennek igaz Utait: mert 
jól tudom Én azt, hogy kissebb dolog-is az Isten’ bölts vége- 
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zése nélkül véghez nem mégyen. Ez vólt irántam-is az ö Fel- 
sége szent tetszése, hogy Én ez szörnyü kisértetekkel küszköd- 
jem. Légyen ez után-is az ö szent akaratja szerént minden 
dolgom. 


Ez Én Lelkem’ keserüségét szerzö Házasságom pedig e’ 
szerént ment véghez: Az Ezer hétszáz tizen-hetedik Esztendö- 
ben lévén az Törökkel való Hadakozás Nandor Fejér-Vár’ táján, 
ez Hazában igen nagy félelem vólt a’ Pogányok’ bé ütésétöl, 
a’ mint-hogy bé-is ütöttenek Besztertzénél a’ Tatárok, és egy 
nehány Vármegyékben igen nagy rablást, és sok károkat tette- 
nek. Minden Uri Rendek azért Városokba költöztenek lakni, 
az bátorságosabban való meg-maradásért, a’ mellyet tseleke- 
dett Idvezült Édes Anyánk-is: ki Szebenben lakván velünk 
együtt, ott Gróf Haller Lászlo kezdett Engemet magának 
kéretni az Házassági Életre, Idvezült Édes Anyámtól; kit-is 
Gyermekségétöl fogva, mivel-hogy mostoha Fia-is vólt, igen 
szeretett. 


Nem lévén Nékem semmi kedvem és hajlandóságom, ez 
idegen Vallású Személyjel való Házassági Életre, ez jelen való 
Világ szerént jó szerentsémnek el-mellözését Idvezült Édes 
Anyám igen sajnállotta, mellyre nézve alattomban egyet értet 
Biró Sámuelné Dániel Klára Aszszonyjal, a’ ki Atyafiú-is vólt, 
hogy valami mesterséggel akaratomat hajtsa az jelen-való al- 
kamatosságnak kedvellésére; nem-is múlatott-el semmit egy 
egész Hónapnak el-telése alatt, a’ mivel meg nem próbált volna, 
de Engemet arra nem vehetett. Végre kedves Testvér Bátyám 
Bethlen Ádám Uram megtudván ezen kisérgettetésemet, szem- 
ben fogta, és igen keményen meg-dorgálta Biró Sámuelné 
Aszszonyomat, mondván: Mitsoda Lelki ismérettel múnká- 
lodja idegen Vallású Férjhez való menetelemet? rendeletlen 
dolog a’ mellyre akar venni. Vévén azért eszébe, hogy kedves 
Atyámfiainak ezen egyenetlen Házasság nem tetszik, meg-szünt 
a’ közben-járástól, és soha többé azt nem folytatta. 


Az után Gróf Haller Lászlo, vette-fel közben-járóúl 
Köleséri Sámuelt, akkori Feleségével Bethlen Judit Aszszonyjal, 
a’ kit-is, mint-hogy igen okos és nagy tanátsú Embernek tar- 
tottak abban az Idöben, jovallását igen bé-szokták vólt venni 
és követni. Ennek tanátsa, mellyet adott Édes Anyámnak, 
rontott-meg Engemet-is; mert járván ezen dologban minden 
haszon nélkül, egy Vasárnap Estve a’ Jegy Gyürüt el-hozta, 
és Idvezült Édes Anyám’ kezénél hagyta, mellyben Én semmit 
nem tudtam: ki-is, egy ideig magánál tartván, végre illy ke- 
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mény és Engemet meg-rettentö szókkal Kezembe ád: Ha 
Gyermekemnek akarod hogy tartsalak, ezt a’ Gyürüt vedd-el; 
ha pedig nem, én soha tégedet Gyermekemnek nem tartalak, 
és mindenemböl ki-is tagadlak. Oh kemény szók, Világ’ jovai- 
val élni akaró Ifjúi Elméhez, Édes Anyjához mindenben Enge- 
delmességet mútatni kívánó, ’s-e’ féle Probákhoz szokatlan 
Leányhoz! Mit tudtam azért tenni, még viszszá szóllani-is 
nem mervén, a’ Gyürüt elvévém. Oh szerentsétlen óra! a’ melly 
másoknak nagy örömet szokott szerzeni, nékem szerzett ki- 
mondhatatlan keserüséget és szomorúságot; mert el-szemlél- 
vén a’ két-féle Vallásúak’ különbözö isteni tiszteleteket, köny- 
nyen fel háborodó Életeket, és e’féle Házasságnak egyébb mér- 
ges Gyümöltseit, olly nagy kisértetben és gyötrelemben vóltam 
azon az egész Éjtszakán, mellyet le-irnom nem lehet. Ugy-hogy, 
azt látván Idvezült Édes Anyám-is, magát a’ keserves sirástól 
ezen dologért nem tartóztathatta. Még-is mind azon által hogy 
a’ Gyürüt viszszá küldje, siralmas kérésemmel-is arra nem ve- 
hettem, söt végre olly keményen meg-feddett, hogy többé meg 
sem mértem említeni. Oh Én Ifjúságomnak Istene! a’ ki 
meg-engedted, hogy illy kísértetbe essem; de nem engedted, 
hogy abban el-veszszek, a’ Te Irgalmasságodról emlékezem, 
légyen áldott a’ Te Szent Neved örökké. 


Ennyire menvén a dolog, kedves Testvér Atyámfiait kér- 
tem arra, hogy lennének múnkások ez kelletlen szövetkezés- 
nek fel-bontásában, hogy valamiképen ez tökéletességre ne 
menyjen. El-is követett mindent kedves Testvér Atyámfia 
Bethlen Ádám Uram, mint nagyobb Atyafi, mind Idvezült 
Édes Anyánk elött, mind másútt, de a’ mit a’ Bölts Isten 
végezett, azt az halandó Ember el nem bontja. 


Egyet értett azért a’ Gróf Haller Lászlo Atyjafiaival, a’ 
kik hasonlóképen ellenzették azt, hogy idegen Vallásút ne vinne 
Familiájokba az Atyjokfia, ’s e’ szerént el ne venne. Véghez-is 
vitték azt egyezett akarattal, az a’kori Pápista Püspök elött, 
(:ki-is vólt Martonfi Márton:) hogy minden Szerzetbéli Papok- 
nak Parantsolatot adna ki, hogy minket külömben egybe 
ne eskessenek, hanem-ha Én Pápistává lészek, ez Parantsolat 
minden-felé ki-ment az Országban. 


Azonban Szebenben Hirtelen Pestis kezdetvén, onnan az 
Uri rendek el-széledtenek. Idvezült Édes Anyám-is velem együtt 
ki-ment Rétenbe; Haller Lászlo pedig Fejér-egy-házára. Én-is 
vóltam immár nagy Szívbéli örömben, hogy az Isten a’ Püspök’ 
Parantsolatja által ezen dolgot el-bontotta, ’s éppen nem-is 
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gondoltam, hogy ez már soha-is meg-lehessen. De szemléld-el, 
mint nem tehet az Ember semmit, melly kevés ideig tartott 
az én örömem, ’s vége szakadt reménségemnek. 


Egy Udvarhelyji túdatlan Barát szintén kóldúlni ki ment 
vólt akkor, midön a’ Püspök’ Parantsolatja érkezett Udvar- 
helyre, ’s ö abban semmit nem tudott. Ez egy Szombaton Est- 
vére érkezett Haller Lászlohoz Fejér-egy-házára, ki-is vala- 
mint Én vártam a’ töle való meg-válást, úgy kereste min- 
den úton módon ’a velem való egyben kelést, figyelmezvén az 
alkalmatosságokra. Beszélget azért a’ Baráttal, és alattomban 
ki-tanúlja, hogy a’ Barát semmit nem tud a’ Püspök Parantso- 
latjában. Meg-örvend azért, reménlvén ez által szándékának 
végben vitelét. Mindjárt akkor Éjtszaka Rétenbe túdósitja tit- 
kon az Idv. Édes Anyámat, hogy immár Pátert kapott az 
Esketésre. Idvezült Anyánk-is Keresdröl mindjátt hívatta Test- 
vér Atyámfiait, Móhából Petki Nagy ’Sigmondot, Vasárnap 
Estvére azért mind ezek jöttek Rétenbe, oda jött Haller 
Lászlo-is, de Én, mint légyen a’ dolog, akkor abban semmit 
nem tudtam. Már Hétfön Reggel, midön mindnyájan fel-köl- 
tünk vólna, a’ Püspök’ Parantsolatjával egy Hajdú elérkezett 
mellyet a’ Barátnak írt vólt. Ezt senki más nem tudta, hanem 
Gróf Haller Lászlo, és egy Szarka ’Sigmond nevü Inspec- 
tora; ismét Petki Nagy ’Sigmond, ki-is titkon Idvezült Édes 
Anyámnak meg-jelentette, hogy azért Bátyám Uramék ezen 
dolgot ki ne tudhatnák, és meg ne gátolhatnák, Engemet nagy 
hirtelenséggel elö állitának, és meg-esküdtetének, három vagy 
négy Szóból álló Esketéssel, mint-hogy a’ melly dolgok Vallá- 
som ellen vóltak, azokat Én el nem mondottam. Mind addig 
Én el nem tudtam azt hitetni magammal, hogy az Isten ezen 
rendeletlen Házasságot meg-engedje; mert Gyermekségemtöl 
fogva irtóztam a’ Pápista Vallástól: de úgy tetszett Isten- 
nek, hogy az Én gyenge Hitemnek meg-próbáltatására meg- 
engedje ezt így lenni. 


Minekelötte ez az Esketés lett vólna, még az elött kedves 
Testvér Atyámfiai félvén attól, hogy semmiképen ez egyben 
kelést el nem ronthatják, vettenek vólt erös Contractust Gróf 
Haller Lászlotól, mellyben erös Hittel lekötötte magát, hogy 
soha Vallásomban nem háborgat, és ha Gyermekeink lész- 
nek, a’ Fiú Pápista, a’ Leány Reformáta Vallásban neveltessék. 


El-végezvén a’ Barát az Esketést, megadták néki a Püspök’ 
Levelét, de már késö vólt. Én ezen dolognak végben mehetését, 
Emberi mód szerént szólván, túlajdonítom Nagy ’Sigmondnak, 
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mert ha kedves Bátyám Uraméktól el nem titkolta vólna a 
Püspök Parantsolatjának ott létét, az véghez nem mehetett 
vólna. 


Nagy szaporasággal azon Nap meg-lészen a’ Lakadalom-is, 
hogy inkább meg-változás a’ dologban ne lehessen. Ezek így 
meg-lévén; látván Idv. Édes Anyám, melly nagy szomorúság- 
gal és kedvetlenséggel vagyok, maga Házától el nem eresztett 
egy egész Hónap alatt, az holott könnyebben tölt úgyan ked- 
ves Atyámfiaival az Idö; de az után Fejér-egy-házára men- 
tünk, az hová-is el-kisértek vólt kedves Atyámfiai, kik nem 
sokára el-hagytanak, ’s Én maradtam tsak idegen Vallású Fér- 
jemmel. Felette keserves Napjaim vóltak azok, melyekben az 
Én Istenemet, a’ mint kívántam vólna, nem tisztelhettem: 
mivel az Udvarban isteni Szolgálatot tétetni meg nem enged- 
ték: Templom úgyan vólt a’ Faluban, de mint-hogy ott négy 
pár Református Embernél több nem volt, a’ Pap is tsak épen 
az Eklésiához hasonló volt, úgy-hogy, Lelkem’ fájdalmával kel- 
lett a’ Templomba mennem; mind az által akármelly nagy 
kedvetlenséggel-is, de mindenkor tsak el-mentem, hogy annál 
inkább reménséget az idegen Vallásúak irántam ne végyenek. 
Az Én Férjem pedig, lévén az Édes Anyámtól-is nagy függése, 
Vallásom iránt nem szóllott, söt Papjainak-is, hogy ne szól- 
janak, megparantsolta. 


Kevés Idö múlva mentünk Hévizre, az hol töltöttük Ka- 
rátsont-is, de Nékem ez-is keserves Karátson vólt, mivelhogy 
az Isten-félő jó Házasok’ szokások szerént, együtt az Istent 
nem tisztelhettük, mert az Én Uram Fagarasba ment elsö 
Napján isteni Tiszteletre. Ebbéli szomorúságomat látván Idv. 
Édes Anyám, akkor kezdette jobban Eszébe venni, minémü 
Kisértetbe ejtett Engemet; mellyért az után maga-is egész 
Világból való ki múlásáig fellette gyötrödött és siratott, de 
immár ezt meg-fordítani nem lehetett. 


Mentünk Uj Esztendöre Rétenbe: onnan Idv. Édes 
Anyánk Kolo’svárra vitte ’a Kollégyiomba Bethlen Farkas 
Ötsém Uramat; mi pedig mentünk Fejér-egy-házára. Hozta- 
nak vólt Martonfi Püspöktöl az Én Férjemnek, még Rétenbe 
létünkben, Levelet, mellyben a’ Püspök a’ maga akaratját, mit 
fogna el-követni, meg-irta vólt; de ezt Rétenbe el-titkolta, 
mert jól tudta azt, hogy ha ki mondaná, Engemet az Én Idv. 
Édes Anyám véle el nem eresztene. 


Fejér-egy-házára érkezvén azért, látom az Én Uramnak 
igen nagy kedvetlenségét, de miért légyen, az okát nem tud- 
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hattam: hanem egykor azt kezdi mondani: Én félek attól, 
hogy Tégedet valami Bú fog érni. Én ezt hallván, mindjárt 
így gondolkodtam, hogy talám az Idv. Édes Anyám’ Beteg- 
sége iránt hallott valamit, kinek-is immár Egéssége igen meg 
kezdett vólt gyengülni, mellyre nézve erössen meg-szomoro- 
dom. De vévén észre, hogy min ijedtem meg, monda osztán: 
nem az a’ Bú ér, hanem az, hogy a’ Püspök küldi reád az Udvar- 
helyji Gárdjánt nehéz követséggel. Mellyre mondék: Bizony 
olly követséggel küldheti, hogy vészen Választ. Haza érkezé- 
sünk után, négy vagy öt nappal, egy Estve el-érkezik a’ Gárdján 
a’ követséggel. Az Én Uram elöre bé-jövén az Én Házamba, 
kért erössen, hogy érette ne feleljek keményen. Fogadám Én-is, 
hogy valamire az Isten segélt, tiszta indúlatból véghez viszem. 


A’ Gárdján bé-jövén az Én Házamban, el-kezdi hoszszas 
Orátzióját, mellyet elöre el-készitett vólt, hogy Engemet meg- 
kövessen, mint-hogy az Uj Esztendő’ kezdetében illyen ked- 
vetlen hírrel kellett hozzám jöni. Én el-únván hoszszas kedvet- 
len maga mentegetését, mondék néki: Kegyelmed illy hoszsza- 
son Engem ne kövessen, hanem mondja-el, a’ mit kegyelmedre 
bizott a’ kegyelmed Elöl-járója: mert Én úgy gondolom, hogy 
a’ melly dologról kegyelmed azt gondolja, hogy Énnékem szo- 
morú kedvetlennek fogna tetszeni, az Énnékem igen kedves és 
örvendetes fog lenni. Mellyre monda, hogy az felette kedvetlen: 
mert Méltóságos Püspök Uram Nagyságodat én általam tíltatja, 
hogy együtt ne lakjanak, mert nem igaz Házassági Életben 
vagynak. Erre Én felelém: Szeretném tudni, mi okon nem 
élünk mi igaz Házassági Életet? Mert úgy monda: Nem igazán 
tette-le Nagyságod a’ Hitet, sok el-maradott benne, a’ mit 
el-kellett vólna mondani. Felelém erre: Hiszem a’ kegyelmed 
keze alatt lévö Barát esketett meg, miért vólt ö ollyan túdat- 
lan Szamár, hogy még azt sem túdta, hogy kell esketni? Erre 
osztán nagy szánakozással mondja: Jól mondja Nagyságod, 
mert ö vétett benne, mellynek ell-is vette jutalmát; de úgyan 
tsak Nagyságod azzal meg nem menekszik; ’s hogy Engemet 
meg-ijeszthetne, Krókodilusi szemekkel szánakodott rajtam. 
Kérdi osztán, Mi választ adok hogy vigyen? Én mondám 
nékie: Köszöntse kegyelmed Méltóságos Püspök Uramat Én 
szómmal, és mondja meg: Minthogy magam szabad jó akara- 
tomból bizony soha idegen Vallásúhoz nem mentem volna, ’s 
ide-is jó Szível nem jöttem; azért tiszta Szívemből való öröm- 
mel viszszá mégyek; mert tudom azt, hogy az Én Édes Anyám 
engemet, a’ míg Isten élteti, jó Szível lát maga mellet, ’s ha 
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az Isten ki-vészi-is e’ Világból, kevés Jószágom úgyan tsak 
lészen, abból élek Istennek. Mikor látta vólna, hogy nem az 
ö gondolatja szerént vagyon az Én Elmém, és a’ mivel ijesz- 
teni kivántak vólna, azt Én nagy örömemnek tartanám: kezdi 
mondani, hogy Példátlan dolog vólna az, és ö Engemet igen 
szánna, mellyre nézve kiván Tanátsával-is éltetni, ’s a’ Püspök 
elött-is e’ dolgot tsendesiteni, tsak Én-is végyem-bé az ö jó 
Tanátsát, mert eddig sajnállotta ki-mondani nékem, de még 
nagyobb dolog-is vagyon: Mert az Én Uramnak Halál vagyon 
a’ Fején, miért eskütt meg velem úgy, hogy Én Pápista Hit 
szerént meg ne esküdném. Ezen boszszúsággal és haraggal el- 
telvén, mondék néki: Tsúdálkozom kegyelmeden, hogy illyen 
haszontalansággal akar el-hitetni Engemet, mint-ha Én az a’féle 
bolondságot el-hinném, de ha szintén lehetne-is, hogy egy más 
után tizen-hétszer el-ütnék a’ Fejét, Lelkem el-vesztésével soha 
Életét meg nem tartanám. 


Néki minden jovallása és szemtelenkedése azon vólt, hogy 
Én lennék Pápistává, mikor látná, hogy semmire sem mehet, 
azon kért, hogy avagy tsak igérjem reá magamat, hogy-ha a’ 
Pápista Vallást igazabbnak fogom ismérni, arra állok. Mellyre 
Én azt feleltem, hogy Eb kötelezze kegyelmednek semmire-is 
magát; mert ha Én igazabbnak ismérném a’ Pápista Vallást, 
úgy nem az Én Férjemért, sem nem a’ kegyelmed jovallásáért, 
hanem az Igazságnak isméretéért lennék Én Pápistává, de azt 
sem kegyelmed, sem más nem éri, hogy Én Vallásomat el- 
hagyjam. 


Ugyan tsak ö mint szemtelen és arra régen el-készült Lélek, 
meg nem szégyelvén magát, mikor látta vólna, hogy elö nem 
mehet szándékában, az Isten’ Beszédéböl, mint-hogy ahoz 
semmit sem-is tudott, nem-is kívánt szóllani; maga azt mon- 
dotta; Én Nagyságoddal a’ Szent Irásból nem kívánok szóllani, 
hanem tsak a’ külsö dolgokból, noha ahoz-is tudnék, olly dol- 
gokat kezdett beszélleni az Embernek maga meg-tartóztatásá- 
ról, Életének tiszta vagy tisztátalanságban való el-tölthetésé- 
röl, a’ mellyeket a’ Keresztyéni Szemérmetesség nem engedi, 
hogy le-irjak: vett ö is olly feleleteket szemtelenségéért, hogy 
az után meg-vallotta némelly Református Emberek elött, hogy 
készebb vólna akármi nagy dolgot tselekedni, mint sem több- 
ször Énnékem valami követséget hozni. Utóljára ismét kérdi: 
Már mi választ vigyen a’ Püspöknek? Egyszer meg mondot- 
tam, (:felelék reá:) érje-bé véle, velem kegyelmednek már semmi 
beszéde nintsen, Püspök Uramnak-is velem nintsen semmi dolga. 







261 


Ezen vége szakadott velem való beszédének, ’s szemtelenkedve 
el-ment elöllem: többször ezt az útat nem-is próbálták. 


Míg Isten éltette Édes Anyámat, addig többire ott vólt 
lakásunk, ’s az próbálgatásra-is alkalmatosság nem vólt; de 
óh melly igen kevés ideig lön az: mert MDCCXVIII. Esztendö- 
ben, Pünkösd Havának tizenkettödik Napján, Isten ö Felsége 
Hévizen ez árnyék Világból ki-szóllítá. Melly nékem épen Lelke- 
mig béható nagy keserüségemre lön; mivelhogy addig vólt 
kire vetnem Szememet, ha talám Férjem Vallásomért igyeke- 
zett vólna háborgatni. Ezen való keserüségem és siralmas gyöt- 
rödésim, lévén egyszer’smind Nehezes állapottal-is, annyira el- 
erötlenített, hogy úgyan a’ Betegség által az Ágyba szegez- 
tetném. 


Azon Esztendöben Édes Anyánk’ Temetésére mentünk 
Keresdre; az holott a’ Temetés’ alkalmatosságával a’ Fájdal- 
mak’ kötelei környül fogván, hoszszas kínaim után, kettös 
Fiakkal meg-betegedtem: Melly Betegségben, mind Testem- 
nek gyenge vólta miatt, mind az egyszers’mind reám tódúlt 
Lelki és Testi Nyavalyák’ ’s keserüségek miatt, annyira el- 
erötlenedtem, hogy minden Emberi reménség kivül vólt Életem 
tétetve. Öregbitette Nyavalyámat az-is, midön láttam, hogy 
Gyermekimet idegen Vallású Pap kereszteli meg. Kiket az Én 
Uram Rétenbe vitetvén, keresztelték az elsö szülöttet Sámuel- 
nek, Pálnak a’ másikat. 


Keresden feküdtem kedves Bátyám Bethlen Ádám 
Uram Házánál, ki-is kedves Ángyom Aszszonyjal, és több 
Testvér Atyámfiaival, ollyan súlyos Nyavalyámban hozzám 
igen szorgalmatos gondviseléssel láttatott. Melly gondviselése- 
kért az Urnak Áldása légyen ö Kegyelmeken. Vóltanak itt 
mellettem igen jó Lelki Orvosok-is, kik a’ Temetésre oda 
gyültenek vólt; azok között vólt Tiszteletes Nádudvari Péter 
Uram-is, ez elött Édes Szüléimnek Udvari Prédikátorok; a’ ki 
Éjjel és Nappal szorgalmatos vólt körülöttem. Tetszett azért 
a’ mindeneken szabadoson úralkodó Istennek, minden Em- 
beri erö és reménség felett, még az Én Életemet nyújtani, ’s 
ez súlyos Betegséget könnyebíteni. 


Három hetek múlva azért Nyavalyáim könnyebülvén, 
fekve el-vittek Fejér-egy-házára, az hová el-jöttek kedves 
Atyámfiai-is; de itt Lelkemnek felette való nagy Fájdalmával 
töltenek Napjaim, mivel-hogy három Hónapokig Ágyamból 
fe-kelnem nem lehetett, és mikor leg-inkább arra szükségem 
vólt ’s kívántam, isteni Tisztelet nélkül kellet lennem, mind 
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addig míg Isten meg-gyógyitott, hogy a’ Templomba jár- 
hatnék. 


Ezen Betegségemben történik körülöttem illyen dolog. 
Maradott vólt még hátra az Én Uramnak, Gróf Haller 
János Ur’ Testvér Bátyjával, valami osztozása, mellynek el- 
igazitására hivattatott Dallatzra, a’ mint-hogy el-is ment a’ 
Margit napi Medjesi Sokadalomra. Gyültenek vólt akkor oda 
több Uri Atyafiak-is, a’ fenn maradt osztozásnak el-igazitására 
bé-mentenek Medjesre, az hol vólt Gubernátor Kornis ’Sigmond 
Ur, Kornis István, Haller György, Petki Dávid Uramék; 
az Én Uram lévén igen vídám, rendes tréfájú, magát kedvel- 
tetö Ember, minden Atyjafiai szerették: azért el-is vitték 
magokkal együtt Balás-telkére, onnét Abas-falvára, kérdezték 
egyéb beszéd közben, ha lehet-é reménség hozzám, hogy Vallá- 
somat el-hagyathassa velem? Azt felelte: Nem vette észre 
semmi hajlandóságomat. Itt, ki egyre, ki másra, tanitotta, hogy 
mit tselekedjék velem, hogy annál hamarább el-tántoríthasson. 
Oh Én Istenem, Te erösitettél meg Engemet mind ezek 
ellen! Kornis Istvánné, Gyerőfi Borbára, ki Atyámfia vólt, 
az Atyafiság’ jussán adott az Én Kisértetésemre illyen Tanát- 
sot: Édes Sogor Uram! Ötsém Aszszonyjal most Gyermek 
Ágyában bánnyék Kegyelmed igen keménnyen, minthogy 
már Édes Anyja-is meg-hólt, nints kihez folyamodjék, a’ Test- 
vér Atyafiak-is távúl vagynak töle; ne kedvezzen kegyelmed 
semmiben; mikor látja kegyelmed, hogy alúnni akar, akkor 
dörömbözzön jobban: ne kérdje ett-é, annál inkább az Asztal- 
ról ne gazdálkodjék, maga néha menyjen-bé, de ne igen szóljon 
hozzá, mútassa kedvetlenségét, Reggel ne túdakozza, vólt-é 
nyúgodalma? ’s a’ t. Ha találja kérdeni: Miért kedvetlen- 
kedik kegyelmed? Azt kell felelni, elég van Nékem miért ked- 
vetlenkedjem, soha addig jó kedvem sem lészen, a’ míg Vallá- 
sodat el-nem hagyod. Ez a’ leg-jobb út az Ötsém Aszszony’ 
meg-téritésére, Engemet is így téritett vólt meg a’ szegény 
Uram Gyulafi László. Ezt a’ Tanátsot a’ több Atyafiak-is mind 
hellyben hagyták, és jovallották, hogy tsak tselekedje, igen 
jó lészen. 


A’ Gubernátor, Kornis ’Sigmond Ur’ Papja, kit hívtak 
Létainak, ez külömbözö Tanáts adásokat sokáig el-hallgat- 
ván, végre e’képen szóllott: Én a’ Nagyságtok’ Tanáts adását 
mind végig el-hallgatám: de ezeket Lelkem szerént nem joval- 
lom, hogy az Ur meg-próbálja, söt azt tanátslom, hogy min- 
denben kedvezéssel és utánna járással légyen az Ur, ha vala- 
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mire akar menni: mert ha a’ szerént tselekszik, a’ mint Nagy- 
ságtok tanátsolá, úgy el-fog az Aszszony idegenülni, hogy nem 
hogy Lelki egyesség lenne, de a’ Testi egyesség sem lészen-meg. 
Mert nagy Familiája, Jószága-is vagyon, oda hagyja az Urat, 
még véle sem fog lakni: meg-válik osztán mit tsinál az Ur. 


Az Én Uram Medjesröl Haza jövén, mindenben az Atyja- 
fiai Tanáts Adások szerént kezdi magát viselni. Bé-jött néha 
a’ Házba, a’ mellyben feküdtem; de szüntelen való nagy ked- 
vetlenséggel, melly tartott egy néhány Napokig; Én-is nem 
sokat szóllottam hozzá, hasonlóképen alkalmaztatván maga- 
mat, látván hogy nem sokat hajtok a’ kedvetlenségére, önként 
maga ki-beszélli kedvetlenségének okát, a’ szerént a’ mint fel- 
jebb le vagyon irva. Mellyjet Én hallván, mondám: Ez elsö 
dolog úgyan, hogy kegyelmed az Atyjafiai roszsz Tanátsokra 
ezeket tselekedje; de úgy gondolom, hogy ha Én ezt így el-szen- 
vedem, többször-is meg-lészen, söt nagyobb mértékben el fogja 
kegyelmed követni azt, kegyelmed azt maga-is tudja, hogy 
Énnékem erös Contractusom vagyon kegyelmedtöl, hogy ha 
Vallásomban háborgat, el hagyhassam. Azért tudtára légyen 
kegyelmednek, hogy mihelyt az Isten annyira való Eröt ád, 
hogy Ágyamból fel-kelhessek, kegyelmeddel bizony nem lakom. 
A’ Gyermekeket, mint-hogy Fiak, és a’ Contractus szerént-is 
kegyelmedet illeti, itt’ hagyom, lássa kegyelmed mit tsinál 
vélek. Erre azt mondá: Ugy-is mit nyersz véle, mert az Én 
Vallásom szerént el nem választanak tölem. Én arra nagy 
keserves Szível azt felelém: Ez az Igaz Isten, a’ kit Én 
Gyermekségemtöl fogva tiszteltem, és mostan-is tisztelek, tse- 
lekedje azt a’ nagy Irgalmasságát Én velem, hogy Esztendő 
illyenkor légyünk el-válva egy mástól, végyen-el az Isten 
vagy Engemet, vagy Kegyelmedet. Mellyet a’ nagy Irgalmas- 
ságú Isten meg-is tselekedett. 


Látván hogy Én mitsoda el-tökéllett szándékkal vagyok, 
szép szóra kezdi venni a’ dolgot, és mondani, hogy bánnya 
a’ Kornis Istvánné Aszszonyom roszsz Tanátsán való el- 
indulását. Akkor, mondá-ki osztán, hogy Páter Létai mitsoda 
Tanátsot adott vólt, ’s igen bánnya, hogy azt meg nem 
fogadta, ’s e’képen tsendesité-le Elmémet. Az után Engemet 
soha nem háborgatott, söt elö sem hozta Vallásomat egyszer- 
nél többször, hanem egy Betegségében, de akkor-is mindjárt 
meg-bánván, meg-követett rólla. 


Mint-hogy abban az Idöben a’ Pápisták magok Házoknál 
Udvari Papot nem szoktak vólt tartani, úgy az Én Uram sem 
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tartott, söt mikor Papjai jöttek-is, erössen óltalmazta, hogy 
valamit ellenem ne szóljanak. Mint-hogy pedig az Ember vélek 
a’ Szent írásból nem beszélhetett, mert azt ök kerülték, azért 
Én-is azt a’ módot vettem vólt fel, hogy ha ellenem szóllot- 
tak, mentöl keménnyebben és vastagabban kivántam nékik 
megfelelni; mellyre nézve ök-is nem mértek igen nagyjára 
beszédbe elegyedni velem, a’ kik pedig még nem ismértek, az 
Én Uram mindenkor meg-mondotta, hogy az Istenért ne 
szóljanak ellenem, mert igen meg szoktam felelni. A’ Tsúda 
tételeket-is meg-mondotta, hogy ne beszéljék elöttem, mert 
Én nem hiszem, osztán ’s tsak tsúfolódom véle. 


Egy Barát, épen nagy Böjtben lévén ott beszéd Asztalnál, 
az Húsvétra meg-szenteltetett Báránynak és egyéb szentelt 
eledeleknek erejekröl, a’ többi között, azt a’ tsúdálatos hasz- 
nát-is mondá, hogy egyszer a’ meg-szenteltetett Báránynak 
Tsontjából egy Tóba esett vólt valami részetske, ’s mindjárt 
a’ Tóban lévö Békák mind-el némúltak, úgy-hogy mind ez mái 
Napig-is azon Tóban egy Béka sem rekeg. Mellyre Én-is nevet- 
vén mondám; bizony igen akarom, hogy kegyelmed illyen jó 
Orvosságra tanitott, mert Én-is el-úntam itt a’ Békák’ ének- 
léseket hallgatni. Akkor-is az Én Uram mindjárt mondá: Az 
Istenért Atyám Uram, miért beszél kegyelmed a’ Feleségem 
elött illyeneket; mert ha tsak szert tehet reája, bizony meg- 
próbálja. 


El-telvén a’ Böjt, Húsvétra egy Magyar Országi Atyjafia 
az Én Uramnak, Haller Imre, ki-is igen nyúghatatlan vá- 
sott Természetü Ifjú vólt, oda jött, vóltak más Pápista 
Emberek-is, elsö Napján az Innepnek Én a’ Templomba men- 
tem; elmentek ök-is a’ magok Templomjokba, az holott ha- 
mar által esvén a’ Misén, a’ Templomból viszszá mentenek, 
Hoszszas Böjtjök után alig várták, hogy Húst ehessenek, késö 
vólt az Ebéd’ készülését várni; hanem a’ szentelt Ételekhez 
tsak sietve le-ültek, a’ szent Borból jól ittak, annyira, hogy 
mikor Én a’ Templomból haza mentem, a’ sok szent Elede- 
lekböl úgy laktak vólt, hogy a’ szent Kalátsal már egymást 
hajigálták. A’ szegény Barátot majd meg-ütötte a’ Gútta bújá- 
ban, hogy a’ szent dolgokkal ennyire viszszá élnek: szedte 
minden felöl a’ Bú-látott a’ szent Morsalékokat, hogy a’ tüzbe 
vethesse: eleget protestált, hogy kárhozatos vétek azt el-húl- 
latni; de mint-hogy már jól laktak vólt, arra semmit sem haj- 
tottak. Én-is meg-hagyom egy Legénynek, hogy a’ Bárány 
szent Tsontjából vagy két darabot szerezzen, mint-hogy a’ 
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külsö Tselédeink, egyen kivül, mind Réformátusok vóltanak 
a’ szegény Barát sem vigyázhatott minden felé, két jó vastag 
Tsontot az Inas el-dúgván, bé-hozott hozzám; mellyeket a’ 
Fejér-egy-házi Keritésböl kétfelé bé-vetettem a’ Tóba, hogy 
a’ Békák meg-némúljanak. Mikor Estve Vatsoránál ülnénk, és 
a’ Békák-is nagy rekegéssel szóllanának, kezdém a’ Baráttól 
újjabban kérdezni a’ szentelt Tsontok’ hasznait, mellyböl az 
Én Uram gyanitván a’ dolgot, kezdi túdakozni, talán meg- 
próbáltam: mellyre mondám, hogy meg minden bizonyjal. 
Ezt hallván a’ szegény Barát, igen meg-háborodik, és azon 
kezdi erössen az Én Uramat kérni, hogy ezt a’ tsúfságot el ne 
szenvedje. De monda néki: akkor-is meg-mondottam vólt ke- 
gyelmednek, hogy ne beszéljen ollyan héjjába valót, mert én 
igaz Pápista Ember vagyok, de még sem hiszem-el az illyen 
bolondságot, hát a’ Feleségem hogy hinné. 


Nem sokára az után Szebenbe mentünk, a’ Szebeni Jésui- 
ták’ Superiorjok akarván élni az alkalmatossággal, és meg- 
visgálni, ha vagyon-é valami hajlandóságom Vallásokhoz, kül- 
dött hozzám, Uramnak othon nem létében, egy tanúlt Jesuitá- 
tól, egy kis Sponyol Réz Keresztetskét, mellyet a’ Pápa hétszer 
szentelt vólt meg; mellyet igen hoszszas ahoz alkalmaztatott 
Orátzióval hasznait elö-számlálván, nékem ajánlott. Látván 
Én, hogy nints miért kapjak rajta, mondék néki: Köszönöm 
a’ Supérior Páter’ jó akaratját: ha valami szép drága köves 
Keresztet küldött vólna ö kegyelme, jó szível el-venném; de 
ennek a’ kis Réznek nem láthatom által, mi hasznát vehet- 
ném, azért el sem vészem. A’ Jésuita kezdi ismét hasznait 
számlálni, melly a’ többek között ez igen nagy, hogy mikor 
Égi Háború vagyon, Jég-essö jö, ha eleibe ki-tészik, el kell 
fordúlni a’ Jég-essönek más felé, kár nélkül. Erre felelék, hogy 
ha illyen nagy haszna vagyon, igen-is elvészem, ’s köszönöm 
az ö kegyelme jó akaratját. Mikor szintén el-venném, az Én 
Uram épen akkor lépék-bé az Ajtón, ’s kérdi, mire való az a’ 
Kereszt? Én meg mondám, mind a’ hasznát, mind pedig ki 
küldötte; ki-is fordúlván a’ Jésuitához, így szolla néki: Az 
Istenért Atyám Uram, miért adta kezében, mert ezzel Ö 
tsúfságot fog üzni. Mondék arra, hogy tsúfságot nem üzök; 
de ha a’ szükség kivánja, megpróbálom, mitsoda hasznai lé- 
gyenek. 


Fejér-egy-házára ki-menvén, tsak hamar a’ hétszer szen- 
telt Kereszt hasznára igen reá szorúlánk, mert igen nagy Égi 
Háború támadván, nagy zúgással való Jég-essö jöt. Én-is ki 
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tévém a’ hétszer szentelt Keresztet, épen szembe az Essövel 
a’ mint jöt; nagy Jég-essö lön, melly az egész Határt el-verte, 
a’ Majorságot is, valamellyet kün kapott, mind meg-ölte, mikor 
az Essö és Zápor le tsendesedett vólna, mint-hogy azt-is mon- 
dotta vala a’ Jésuita, hogy ollyankor egyben horgad, ’s az után 
újjabban úgy egyenesedik-fel, mondám az Én Uramnak, a’ 
hétszer szenteltetett Keresztet Én ki-tettem, mihellyt a’ zúgá- 
sát hallottam a’ Jég-essönek, látom sokat használt, már meg- 
nézem, ha öszve horgadott-é a’ Szentség miatt, de szintén ollyan 
egyenesen és lapossan találtam az Ablakon, mint az elött vólt. 
Az Én Uram odá fordulván, tölem el-kapta, de Én sem bán- 
tam; mert immár minden hasznait ki-tanúltam vólt. Igy jár- 
tak azért, mind a szentelt Bárány Tsontal, mind a’ Pápától 
hétszer meg-szenteltetett Sponyol Keresztel. Valamint az Igaz- 
ságot sokáig el-takarni nem lehet, úgy a’ Hazúgságot sem. 


Mint-hogy akkor más forma Idö vólt, az Én Uram-is nem 
vólt akármit vaktába hívö Pápista, valamikor oda haza vólt, 
mindennap egy Váradi Bibliaja lévén, azt olvasta szorgalma- 
tosan; úgyan az-is vólt az oka, hogy akármi beteg Barát 
álmodta Tsúdának nem hitt. Énnékem-is töle több Vallásom- 
ban való meg háborításom nem vólt, mellyért Isten nyúgossa- 
meg ötet. De Én-is azért áldom míg élek az Én Istenemet, 
ki nem engedte, hogy az Én Gyenge Hitem nagyobb próbákra 
menjen, tudván az Én Gyengeségemet; söt elöre olly Kegyel- 
mes gondot viselt, hogy hoszszas együtt való lakást nem enge- 
dett. Mert ha élt vólna, a’ mint változott attól fogva e’ nyo- 
morúlt Hazában az állapot, a’ minémü gyülölségessekké lette- 
nek a’ Pápisták elött a Reformátusok, lehetetlen hogy felette 
való Kisértetre ne jútottam vólna, igaz Apostoli Katholika 
Vallásom mellett: mivel-hogy néki-is a’ mostani Világhoz kel- 
let vólna magát szabni, ’s még akaratja ellen-is meg-háborí- 
tani. De az Isten könyörült Én rajtam tsúdálatos Böltsessége 
és Kegyelmessége szerént. 


Ez Hazában MDCCXIX. Esztendöben, a’ Pestis nagy mér- 
tékben úralkodván, mindenfelé el-kezdödött a’ mi Jószágínk- 
ban-is, mind Rétenben, mind Hévizen, ’s minket szoritott Fejér- 
egy-házára, az hol még nem vólt. Ott lévén mi, az Én Uramat 
Pünkösd elött egy Héttel Estve a’ Hideg erössen kileli, ’s Napon- 
ként roszszabúl-is kezd lenni, úgy-hogy, Eszén kívül-is sokat 
beszéllene. De Én a’féle dolgokhoz a’kor nem tudván, meg-sem 
gondoltam hogy Pestis légyen. Vólt Medjesen egy hires Borbély, 
ki belsö Curával-is szokott vólt orvosolni, Én ezt el-hozat- 
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tam, ki-is Pestisnek lenni mindjárt meg-ismerte; de senkinek 
akkor semmit nem szólván felölle, nagy szaporán elébb állott 
onnét. 


Nehezedvén naponként kívánta látni Gróf Haller János 
Urat Testvér Bátyját; de az Ur nem igen kívánta az Ötsét 
meg-látogatni, félvén attól ha Pestis talál lenni. Pünkösd’ 
másod Napján Bethlen Imre Bátyám Uramat kezdé emlegetni 
az Én Uram, olly formán hogy imádkoztattná; de Bátyám 
Uram ott nem vólt. Vetödött vólt oda egy Barát, de midön 
látná hogy halálozó félben vagyon, meg-ijedett töle, és azt 
mondotta: ö bizony ott nem lészen; mert ö még soha Halálos 
Beteg mellett nem vólt, ’s ha mindeneket rendesen véghez nem 
viszen, néki sok Penitentia tartása lészen érette: Én-is jó Szív- 
vel dolgára botsátám, ne hogy Bünbe essék nyavalyás a’ Tudat- 
lanság miatt. Másokat a’ Házból ki rekesztvén marada velem 
tsak egy Nemes Aszszony és az Öreg Aszszony, magam kezdém 
imádkoztatni. Kedden Ebéd útán Szeredán virradtig semmit 
nem alútt, hanem utánnam szüntelen imádkozott: szépen 
vallást tétettem véle, hogy tsak egyedül a’ Jésus Kristus- 
nak tökélletes Elég-tétele és Közben-járása által kiván idve- 
zülni, minden maga Érdeméhez és Szentek’ Esedezéséhez való 
ragaszkodást el-tagadván. Ez így tartott virradtig. Virradt után 
kezdett lenni olly nagy Fántásiája, hogy senkit meg nem ismért. 
Szeredán Estve oda érkezett Haller János Uram; de már a’kor 
senkire nem ügyelt a’ Szívét a’ Nyavalya törés erössen 
háborgatván. 


Tsütörtökön Reggel mikor épen a’ Nap fel-jött, meg szólalt 
nagy Ének szóval és el-mondotta azt: Hiszek egy Istenben, 
mindenható Atyában, Mennynek és Földnek Teremtöjében. 
Ezen a’ Szón mindjárt meg-hólt minden Pápista Tzérémónia 
nélkül. És így a’ könyörülö Isten az Én Szívemnek mélly- 
séges keserüségéböl lett kivánságomat meg-tellyesitette, töle 
Világi Életemet el-választotta. El-hitetem magammal, hogy 
ötet-is az Isten a’ maga Szent Színének látásával meg-örven- 
deztette. Hólt-meg Életének XXII-dik Esztendejében. Én 
pedig maradtam Özvegységre két egyszer’smind született Fiaim- 
mal, ’s újjabban Nehezes állapottal. 


Testvér Atyámfiai mindjárt hozzám eljövén Szombaton 
Koporsóban tették, minden irtózás nélkül bántanak véle, sen- 
kinek Eszében nem jutott hogy a’ Pestistöl irtóztanak vólna; 
az után elmentenek mindnyájon Keresdre, Én Fejér-egy-házán 
maradtam. 
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Mindjárt a’ közelebb következendő Szeredán a’ Pál nevü 
Fiam’ dajkája meg-betegszik Pestisbe; de ö azt titkolta, és 
lévén Ágyékában nagy tsomója, mondotta Sérvésnek lenni ’s 
el-is hitette, azonban Tsütörtökön a’ Falúban hat Háznál a 
Pestis el-kezdödött; Minémü állapotban légyek kedves Atyám- 
fiainak értésekre adom, egyszer’smind azt-is mitsoda szándék- 
kal vagyok; hogy tsak a’ Mezöre vagy a’ Kertbe, hol régen 
Barátok’ Klastromok vólt, költözzem lakni; mint-hogy Joszá- 
gimban mindenütt Pestis vólna. Vévén észre állapotomat és 
szándékomat kedves Édes Atyámfiai, egyenlö akaratból hoz- 
zám küldik Bethlen Sámuel Bátyám Uramat illy véggel, hogy 
ott való meg-maradásomat meg ne engedje, hanem magával 
ha szép szerént nem akarnék erövel-is vigyen-el, hogy légyünk 
együtt míg Isten éltet; ha pedig Isten Itéletit botsátja reánk, 
akkor-is mútassuk-meg egy máshoz igaz Atyafiságunkat, egy 
máshoz látván ’s egyik ’a másikra gondot viselvén. 


A’ Dajkát Bátyám Uram elött-is Lelkére kénszerítettem, 
hogy vallja-meg ha Mirigye vagyon; mert úgy Bátyám Uramék- 
hoz nem mégyek; de ö meg nem vallotta hanem tagadta. Azon 
Pénteken egy Leány a’ Házamban megbetegszik, kinek, Szom- 
baton meg-indúlván Bonyha felé a’ beteg Dajkával, magam 
Fejét meg-tapogatom ha forró-é, a’kor Estvére meg-hal Pestis- 
ben; de mint-hogy Reggel el-indúltam vólt, Én abban semmit 
nem tudtam. 


Mikor Bonyhához közelitenénk, az hová-is immár egybe 
gyültenek vólt az Atyafiak, a Dajka a’ Hintóban el-ájúl, a’ kit 
Spiritusokkal értetvén Eszére hoztam, ’s a’ Lelkére ismét kén- 
szeritettem, vallja meg ha vagyon-é Pestisse, hogy térjek-meg 
ne vigyem az Atyámfiai közzé a’ Veszedelmet. De ö a’kor-is 
tagadta, tsak a’ Nap sütötte-meg Fejét ’s azért ájúlt-el. Bony- 
hára bé-érkezvén a’ Dajkát két-felöl fogva vitték a Szállásomra, 
s’ mindjárt le-fekütt annyira elérte a Nyavalya. Éjtszaka a’ 
Gyermek sokat sirván a’ Dajka fel nem kelhetett, hanem ma- 
gam melléje fektettem ’s virradtig ott vólt. Reggelre kelvén azon 
kezdett könyörgeni, küldjem Haza Harang-lábra, a’ mint-hogy 
Haza-is küldöttem akkor Vasárnap, néki lévén hat Gyermekei 
mind a’ hat harmad nap alatt meg-mirigyesedik, de mi abban 
semmit nem tudtunk: mert Bonyhán-is Pestis kezdetvén, Ked- 
den onnan Isten’ vezérlése által mentünk Árok-allyára. Az 
én Gyermekemnek semmi gondja nem lett a’ Pestises Téjtöl, 
a’ Pestises Dajka’ melegében való fekvéstöl; az új Dajka-is 
mindjárt az el-ment mirigyes Dajkának háló egyetmásában 
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hált, annak sem vólt semmi betegsége. Nékem-is a’ Pestises 
Tejet kezembe fejte mikor magát mentegetné hogy a’ Teje igen 
meleg, oda fejettem noha ö azt semmiképen nem akarta. Ezeket 
illy hoszszason azért irtam meg, hogy innen-is láttassék meg az 
Istennek tsúdálatos Gondviselése az Ember körül. Tsak Te 
tartottál-meg Engemet-is Én Istenem, a’ Délszínben pusztító 
Dögnek ereje ellen. 


A’kor Bonyháról minek elötte Árok-allyára mentünk vólna, 
indúlt-el Bethlen Imre kedves Bátyám Uram idegen Orszá- 
gokra, nevezetesen pedig igyekezvén Ánglia Országba. 


A’ Pestis’ meg-szünése után el-jött hozzám a’ meg-pestise- 
sedett Dajka, a’ ki annyira titkolta tölem a’ maga állapotját. 
Kérdeztem mi okon kellett néki tölem annyira azt a’ veszedel- 
mes dolgot el-titkolni? Azért tselekedte azt felelte, Mert Én 
elötte azt mondottam vólt, hogy ha néki Pestisse vagyon Én 
az Atyámfiai közé nem mégyek, hanem Fejér-egy-házán mara- 
dok. Már pedig néki Elméjén mind a’ forgott, hogy-ha Én 
Fejér-egy-házáról a’ Pestisesek közül ki-mégyek, Életben mara- 
dok; de ha ott lészek, minden bizonnyal meghalok, és így ö 
lészen az Én Halálomnak oka, ha ki-mondaná a’ maga állapot- 
ját Gyilkosomnak tartaná magát. Azt-is mondotta, hogy egy 
nehányszor hozzá készült hogy ki-mondja már Száját-is fel- 
tátotta, de Lelke’ ismérete semmiképen meg nem engedte hogy 
szóljon. 


Vólt ez az Aszszony-Ember szelid, jámbor, jó erköltsű, 
Isten-félö, ’s ez után-is, a’ míg élt nagy hüséggel vólt Én hoz- 
zám mindenkor. Ezt-is azért tartom az Én Istenem’ nagy 
Irgalmasságának, hogy ö a’ maga Nyavalyáját így el-titkolta; 
mert ha szintén az ö vélekedése szerént meg nem hóltam 
vólna-is; de az Halálhoz hasonló félelmes Életem lett vólna 
a’ Mezön egyedül minden Atyjámfiaitól és Jó-akaróimtól el- 
rekesztetve olly hoszszas ideig. Mert szinte Esztendeig vólt az 
a’ hely a’ Pestis miatt bé-tíltva, a’ melly Idö alatt az Én meg- 
hólt Férjem’ Teste-is a’ Föld’ színén vólt, el-temetni nem 
lehetett. 


Azon Esztendöben terhes állapotokon kellett által mennem; 
midön mindenemtöl el-rekedvén feles Tseléddel kellett lennem, 
két szoptatós Dajkát tartottam: Ennek-felette Viselösön ma- 
radván-el Férjemtöl, ugyan ott Árok-allyán meg-is betegedtem 
Szent Mihály Havának tizenegyedik Napján Haller Borbára 
Leányommal, a’ kinek sok bajaim között is igen örűltem, mint 
hogy meg-hólt Férjemtöl vólt erös Contractusom, hogy a’ 
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Leányom Reformáta légyen. Oh tsalárd Öröm haszontalan 
Reménség. 


Háládatossággal emlékezem itt kedves Bátyám Bethlen 
Ádám Uram’ és kedves Ángyom Aszszony’ hozzám mútatott 
Atyafiságokról, a’ kik a’ nehéz Idöben magok Házoknál szük- 
séges jókkal böven tápláltak, ’s magamra gyámoltalan Ifjúi de 
nehéz és terhes állapotomban nem hagytak: mellyért Isten 
mind a’ két Életre tartozó Jovaival ö Kegyelmeket áldja-meg. 


Fel-szabadúlván a’ Helységek az Isten’ kemény Itélete 
alól a’ Pestis’ meg-szünése által, Én is MDCCXX. Esztend. 
Pünkösd Havában Fejér-egy-házára mentem, hogy meg-hólt 
Férjemet el-temettessem, a’ mint-hogy el-is temetettem Szent 
Iván Havában. 


Mikor már a’ Temetésre készülnék, az elsö szülött Fiam 
Sámuel Betegségbe esék. Szerettem ezt a’ Gyermeket felette 
nagy indúlattal, úgy-hogy Anyának Gyermekéhez való nagyobb 
Szeretetét ki-gondolni nem lehet; de Szeretetem mindenkor 
Istenhez való fel-fohászkodással vólt, hogy az Én Istenem 
végye-el Én elölem, minek elötte a’ jó és gonosz között vál- 
tozást tudna tenni, ’s ne engedje hogy e’ Világgal megmotskolja 
Lelkét. 


Vólt ez a’ Gyermek ábrázatjában igen szép, kellemetes, 
vidám tekéntetü, mindenek elött a’ kik látták kedves, ideje 
felett való szelid engedelmes, noha még két Esztendös nem 
vólt mikor az Isten magához vette; de sok olly jelek vóltak 
benne; a’ mellyek által Reménséget vettem, hogy ö iránta az 
Isten Engemet meghallgatott. A Pápista Papokat el nem 
szenvedhette, hanem erössen félt és irtózott tölök. Megpróbál- 
ták az Atyjafiai, Képet Olvasót adtak kezében, azt mindjárt 
ha tüz vólt a’ Házban oda igyekezte vetni, ha pedig tüz nem 
vólt a szék alá hányta. 


Egy versen Besztertzén lévén, Haller György Uram kívánta 
látni a’ Gyermekeket, kiket oda-is küldöttem; adtak a’kor-is 
hasonlóképen Képeket és Olvasót a’ Gyermekeknek: Sámuel 
a’képen tselekedett az úttal-is; mellyet látván Haller György 
Uram, így szólott sokaknak hallásokra: Vigyázzanak reá, az 
a’ Gyermek vagy meg-hal kitsiny korában, vagy ha él, soha 
igaz Pápista nem lészen, mert ebben egészszen az Anyja Vére 
vagyon. Pál ollyan kitsiny korában-is mindenben ellenkező- 
képen viselte magát, a’ Képeket minden mondás nélkül meg- 
tsókolta, szerette, kiröl-is azt mondották, hogy mindenben 
Édes Atyja Fia. 
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Meg-betegülvén ezen kis Sámuel Fiam egy Vasárnap, 
más-fél Hétre az Én jó Istenem iránta való keserves Anyai 
Szívböl származott kívánságomat meg-tellyesitette; mert ötet 
ö magához vette. Mellyért-is Szent Neve ditsöittessék mind 
örökké. Szintén következőleg lévén az Atyja Temetése, azzal 
együtt Fejér-egy-házán el-temetettem. 


Nagy örömem vólt azon hogy Isten Engemet ebben meg- 
hallgatott, hogy az Én kedves Gyermekemet magához vévén 
nem engedte hogy Vallásommal ellenkezö Vallásban neveked- 
jék-fel. A’ Leányom felöl kétségben sem hoztam azt, hogy igaz 
Hitemben és Apostoli Vallásomban ne nevelhetném fel. Minden- 
képen jól vólt állapotom; mert az Én Uramtól tisztességes 
Jószágban maradtam vólt, Ifjúi Eröben lévén Egésségem igen 
jó járt; meg-hólt Férjem’ Atyjafiai között szép tsendes Életem 
vólt. Testvér Atyjafiai lévén Gróf Haller Gábor Ur, a’ ki igen 
barátságos Igazságot szeretö jó Ember vólt, és Gróf Haller 
János Uram a’ ki ismét szelid Természetü vólt, úgy-hogy Enge- 
met egész Özvegységemben leg-kissebbel-is meg nem szomorí- 
tottak. Mellyért Isten maradékjokkal-is tégyen jól. 


Igazán irhatom azt, hogy eddig el-folyt Életemnek ezen 
Özvegységben való Életem legkönnyebb és majd minden 
Kereszt nélkül való része vólt. Áldom-is az Én Jó Istenemet, 
ki azt az Irgalmasságát tselekedte Én velem, hogy az idegen 
Vallású Atyafiak között-is olly tsendes és minden meg-szomorit- 
tatás nélkül való Életet parantsolt, és nem engedte hogy a’ 
gonosz Nyelveknek mérgek Engemet meg-sérthessenek. 


Özvegységben töltöttem-el három Esztendöket és hat Napo- 
kat, az után kedves Testvér Atyámfiai és Gróf Haller Gábor 
Uram tetszéséböl; hozzá járúlván a’ magam akaratja; de 
kivált az Én reám kegyelmesen gondot viselö Sz. Istenem- 
nek rendelése, mentem Férjhez a’ Római Szent Birodalombéli 
Gróf Urhoz, Széki Teleki Jo’sef Uramhoz. Vólt meg a’ Laka- 
dalmunk Hévizen MDCCXXII-dik Esztendöben Pünkösd útán 
való Kedden. 


Szemléltem már itt-is az Istennek hozzám való nagy 
Szeretetét és Jó-vóltát, fö képen ebben hogy már egy igaz Hit- 
ben Vallásban egy Szível és Szájjal tisztelhetem az Én Teremtö 
Istenemet az Én Édes Férjemmel. Világ szerént-is tisztes- 
séges állapotban és rendben vóltam helyjeztetve, a’ mellynél 
kivánva-is jobbat kivánni nem kellett, az Istennek Áldása-is 
bövségesen vólt a’ Házunkon. Az Én Uram pedig igen jó okos 
Keresztyénül magát hozzám alkalmaztató Ember vólt, mint-ha 
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úgyan Édes Atyám és nem Férjem lett vólna, úgy kivánt Enge- 
met Ifjúságomban tanitani, és el-késziteni elöre a’ reám követ- 
kezett sok és nehéz Kisérteteknek el-viselésekre; mivel jó ren- 
din által látta vólt azt hogy Nékem töle el kell maradnom. 


Gyönyörködtetem vala Én-is Szívemet e’ sok jóknak szem- 
lélésével; de nem tetszék az Istennek hogy az Édes közzé 
Keserüt-is ne töltene még pedig hamar, hogy ez Világgal ne 
lenne semmi öszve elegyedésem. Mert három Hónapok’ el-telé- 
sek után az Én Édes Férjemhez való menetelemnek, Egéssé- 
gem bomlani kezde, a’ Nyavalyák környül vének: soha az 
után-is Egésségem helyre sem állott; de a’kor rész szerént 
Ifjúi jó Eröm; rész szerént pedig az Én kedves Férjemmel 
való tsendes és jó Életem azt nékem igen meg-könnyebitette, 
úgy-hogy könnyen lehetett szenvednem. 


Meg-álda az Isten MDCCXXIII-dik Esztendöben Böjt- 
más Havának VII-dik Napján egy szép Fiú Magzattal, kiért 
mind Édes Atyjának mint nékem vólt nagy örömünk. Ennek 
a’ Szent Keresztség által ’Sigmond Név adatott. 


Ezen való nagy örömemet keserüség találá nem sokára. 
Mert akkori Gubernator Gróf Kornis ’Sigmond Uramtól, és 
Kantzellárius Kászoni János Uramtól, kinek Felesége Test- 
vérje vólt az Én elsö Férjemnek, szüntelen ösztönöztetvén 
Gróf Haller Gábor Uram, kinek nevére mint Nagyobb Atyafiú- 
nak Dekrétumot-is küldvén a’ Kantzellárius, hogy elsö Férjem- 
töl való Gyermekeimet végye-el. Certificáltak azért az Én 
Gyermek-Ágyamban való fekvésemnek negyedik Hetében Gu- 
bernium eleibe a’ Gyermekeimért, mellyen akkor kezdették 
Gyermekeimért való sok háboríttatásomat és gyötrettetésemet. 


Kolo’svárra menvén Ország Gyülésére az Én Férjem Sz. 
Mihály Havában azon Esztendőben, el-mentem Én-is. Kolo’s- 
várra való érkezésünknek utánna Gróf Teleki Pál Uram Lónára 
ki-hivatott, mivel egy Nevét viselö Fiatskája meghimlözvén 
igen nehezen kezdett vólt lenni, a’ mint-hogy mikor oda érkez- 
tünk azon Éjtszaka meg-is hólt. 


Azon Éjtszaka Én le nem feküdtem a’ Nyúgodalomra, 
Szívemet pedig igen bágyasztották a’ Gyermekeimről való nehéz 
gondolatok. El-bágyadván azért egy székre le ültömben el- 
szúnyodtam, és sok nehéz gondolatim ’s képzelödö Elmélke- 
désim után illyen Álmat láttam: Hogy egy esméretlen Ember 
elömbe jövén Nékem így szóllot. Én tudom mitsoda gondolat- 
tal ültél ide, mert azt gondolod vala: Én Istenem! ez a’ 
Gyermek ha élt vólna-is, úgy reménlem hogy a’ Szüléi Vallá- 
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sokkal ellenkező Vallásban nem neveltetett vólna, ez még-is 
meg hala: az Enyimeket pedig a’ kiket Tölem el akarnak 
venni, ’s Én Szent Felségednek jó Szível adnék, Életben tar- 
tod. De a’ melly Dékrétumat most hoztak, attól ne félj: mert 
az Isten Mennyböl küld más Dékrétumat, melly ezt el-rontja. 
Ezen serkentem-fel Álmamból. Épen azon Gondolatokkal-is 
ültem vólt le a’ székre. Ezt Én azért jegyzettem-fel, hogy innen- 
is ki-tessék az, hogy az Isten sokszor az övéinek tsudálato- 
son meg-jelenti dolgait azoknak vigasztalásokra; mert ezt a’ 
dolognak ki-menetele-is meg-bizonyitotta. 


Mert más Nap Haller Gábor Uram meg betegszik, ’s egy 
Hétre meg-is hal. Mint-hogy pedig a’ Dékrétum tsak az Ur 
Nevére vólt irva, akkor az a’ Per-is félbe szakadott. Gróf Haller 
Gábor Uram látván ezen dolgot mind Természet és Haza tör- 
vénnyével ellenkezni, igen sajnállotta, hogy neve alatt kellene 
a’ dolognak folyni; mellyröl mind Engemet mind az Én Ura- 
mat szépen meg-követett: de a’ Gubernátor Urtól nyúgo- 
dalma nem vólt. Meg-is mondotta azt az Én Uramnak, hogy 
mint Haza Törvényét jól tudó Ember kövesse-el az útakat és 
módokat, mert nintsen semmi jussok a’ Leányhoz. Az Én Uram- 
is pedig mint az a’féle dolgokhoz jó tudó jó Lelkü igaz Refor- 
mátus bátor Szívü Ember mindeneket jó Lélekkel véghez vitt, 
mind addig, a’ mig lehetett nem gondolt sem költségével, sem 
elö-menetelének meg-akadályjoztatásával. 


Ujjabban MDCCXXIV-dik Esztendöben Dékrétumat hoz- 
tak Gróf Haller János Uram nevére, mint-hogy rajta-is vóltak 
hogy mentöl hamarébb el vehessék a’ Gyermekeket, és így a’ 
magok akaratjokat véghez vihessék: de az Én Uram semmi- 
képen az Ország’ Törvénye mellöl el-nem állot: az Udvarnál-is 
szintén akkor Bétsben lévén Teleki Pál Uram mindent vég- 
hez kívánt vinni. Meg-mútatta azt, hogy Haza Törvénye 
szerént-is el venni nem lehet, mert a’ melly okok abban fel- 
vagynak téve, úgy mint ha Esztelen, Erköltstelen, Tékozló és 
Vesztegetö, Én bennem azokat fel-nem találják, magok sem 
vádoltak a’félékkel; azért jussok az el-vételre nintsen. A’ Leány 
Contractus szerént-is engemet illet. A’ Fiat fel-neveli a’ Pápista 
Vallásban, mint-hogy az a’ Haza Törvénye, Contractusúnk 
szerént-is úgy illik. A’ Jószágokkal-is meg-kénáltatta annak 
elötte-is, hogy vegyék kezekhez. 


Látván a’ Katólikus Urak, melly Szívesen folytatja az Én 
Uram az Én dolgomat, másképen kezdék próbálgatni. Az a’kori 
Püspök Antalfi az Én Uramat kisérgetni kezdi értetlen szavai- 
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val illyen formán: Méltóságos Gróf Uramat felette sajnállom, 
hogy mitsoda Haza szólgálatjára termet ember, kinek nagy 
hüsége még a’ Felséges Udvarnál is tudva vagyon, még-is Pro- 
motioja illendöképen nem lehet az Aszszony’ dolga miatt. Én 
azért azt jovallanám, hogy ezt a’ nagy kötelességet tenné félre 
az Ur, és ezen dologban állana el az Aszszony’ mellöl, hadd 
vehetnök-el a’ Gyermekeket: én úgy reménlem, hogy mindjárt 
Promotioja lenne az Urnak, de e’képen Promotioja az Aszszony 
miatt nem lészen. Az Én Uram-is mint a szót bátran ki-mondó 
Ember, elsöben meg-köszönte a’ Püspök szánakozását, hogy 
Promotiora érdemesnek isméri, ’s el-mellöztetését sajnálja, ’s 
az után így szóllot: Nagyon tsúdálkozom hogy az Ur engemet 
még jól nem ismér: Én igaz Református Ember vagyok, ’s 
tudom hogy valami a’ jó Istennek tetszik, a’ mégyen kör- 
nyülöttem véghez. Nem az Én Feleségem az Én Promotiom- 
nak rontója és akadályoztatója, hanem az Én igaz Hitem és 
Vallásom: de úgy gondolkodjék az Ur én róllam, hogy ezen 
dologban valameddig lehet minden kötelességemet véghez 
viszem. 


Látván nagy állhatatosságát a’ Püspök az Én Uramnak, 
más útat gondolt-fel, mint-hogy az Egri Püspök és Károlyi 
Sándor Ur-is szüntelen irogattak, hogy ne szenvedjék ezen 
dolgot sokáig, ne hogy a’ Gyermekek valamit bé-szíjjanak a’ 
Kálvinista Vallásból. Az Én Uramat azért bé-hivatatván a’ 
Guberniumba, a’ Gubernátor Gróf Kornis ’Sigmond nagy ke- 
ményen mint-ha mindjárt szavától el-ijedett vólna így szóllott: 
Azt kérdem Bátyám Uramtól, a’ Gyermekekkel mit akar, ki 
akarja-é adni, vagy nem? hadd irjúk-fel a’ Felséges Udvar- 
hoz. Arra azt felelte: A’ Gyermekek nem enyimek, hanem az 
Anyjok-é, ha az ki adja, én nem tartok ellent benne. Mellyre 
a’ Gubernátor azt mondotta: Mert az Aszszony szép szerént 
ki nem akarja adni, hanem kegyelmed adja ki. Az Én Uram-is 
azt kérdezte: Ezt Excellentziád parantsolja-é vagy jovalja? 
Azt felelte, hogy parantsolja. Meg-háborodván azon az Én 
Uram-is így szólott: Excellentziádat követem hogy ki kell 
a’ dolgot Magyarán mondanom: de Excellentziád énnékem 
egy tseppet sem parantsol, ha vétek, vagyon a’ Hazának Tör- 
vénye, ’s keressen reá Excellentziád; de ez e’féle Parantso- 
latra én semmit nem hajtok. Igy hallván ezeket a’ Guberná- 
tor, ’s észre vévén hogy parantsolatja semmit sem ér, meg- 
tsendesedett. 


Mondotta ezek után a’ Püspök, ezt külömben a’ mint 
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látom véghez vinni nem lehet, hanem Exékutzioval. Bálintit 
György Uram is azt mondotta: úgy-is kell ezt véghez vinni. 
Vesselényi István Uram pedig, a’ ki Presidens-is vólt, azt 
kérdi nevetve, ki mégyen Exékutziora? Arra Bálintit Uram 
azt felelte, Én el-mégyek. Eddig az Én Uram tsak hallgatván 
felelt Bálintit Uramnak, Kegyelmed nem régen jött le Béts- 
böl, ’s talám nem-is olvasta-el még ez iránt az Országnak mi- 
tsoda Törvénye vagyon. Mind az által bizony szeretném ha 
Exékutziora jöne kegyelmed az Házamhoz: mert gondolom, 
hogy a’ Bétsi Majoránna büz a’ melly most a’ kegyelmed orra 
alatt vagyon, el-kopnék onnét. Ezen a’ Katholikus Urak mind 
meg-haragudtak az egy Haller György Uramon kivül; a’ Refor- 
mátusok nevettek: a’ Püspök pedig mondott, hát ha én mé- 
gyek Exekutziora, mit tsinál az Ur velem? Azt felelte az Én 
Uram: Meg-látja az Ur Püspök Uram akkor mit tsinálok. 
Protestált-is ott a’ Gubernium elött az Én Uram, hogy senki 
a’ Házára Exékutzióval ne menyjen, mert minden személy 
válogatás nélkül Haza’ Törvénye szerént bánik véle. 


Ezeket így hallván a’ Gubernátor, szépen kezdette kérni, 
ne rontsa-el egy Aszszony miatt a’ Promótzioját. Mellyre így 
felelt az Én Uram: Hát azt gondolja Excellentziád, hogy Én 
ollyan bóldogtalan Ember vólnék, hogy el-hinném azt, hogy 
a’ Feleségem’ dolgáért nintsen nékem Prómótziom: nem az az 
oka, hanem Vallásom; mert ha Vallásom nem tett vólna aka- 
dállyt, eddig Érdemem szerént elébb ültem vólna a’ Zöld Asztal- 
hoz, mint Excellentziád; mert mind Felséges Uramnak, mind 
Hazámnak; többet szólgáltam Excellentziádnál. Ezzel az Én 
Uram-is ki-jött a’ Guberniumból. 


Beszélgetvén egymás között, senki sem mérte bíztatni ma- 
gát hogy Exékutziora ki-jöjjön; hanem azt végezik hogy az 
akkori Commendérozó Generálistól, ki-is vólt Báró de Tige, 
kérjenek Katonákat. Melly végezést meg-értvén az Én Uram, 
Kolo’svárról sietve bé-ment Szebenbe a Generálishoz; és reá 
emlékeztette mitsoda Parantsolat adatott ki a’ Generálisoknak 
ez elött, az Exékutzióra Katona ki adás iránt. 


Mert nem igen régen történt vólt illyen dolog, hogy Jo’sika 
István Uram Németeket kért ki a’ Generálistól Matskási 
Boldi’sárné Aszszonyomra, és felette Törvénytelenül ’s igen 
bestelenül bántak az Aszszonyjal, mellyért-is a’ Felséges Ud- 
vart meg-találván, ollyan parantsolat jött az Udvartól, hogy 
senkinek Exekutióra a’ Generálisok Katonákat adni ne méré- 
szeljenek, valameddig a’ Felséges Udvartól meg nem enged- 
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tetik. Erre a’ Parantsolatra emlékeztetvén az Én Uram a’ Gene- 
rálist, Németeket a’ Gubernium’ kívánságára adni nem mért. 
Söt meg-értvén ez idegen Nemzet azt az Igazságtalan dolgot, 
könyörületességre indúlt ’s azt-is felfogadta, hogy-ha szintén 
onnan feljül az Udvartól jö-is Parantsolat hogy Katonákat 
adjon, de addig nem tselekszi, a’ míg Hírt az én Uramnak nem 
tészen. 


E’képen semmire nem mehetvén, más Gubernium’ Gyülé- 
sére maradt; mellyen mi-is bémentünk Kolo’svárra. Ott a’ 
Püspök vendégelvén némelly Urakat, egy Református Ember- 
nek szolgáját hívták hogy segéljen Étket fogni: midön már 
az Étket fogni akarták vólna, a’ Tálak igen melegek lévén a’ 
Püspök’ Szolgája Papirossat adott, hogy azzal fogják a’ Tála- 
kat; azon Legénynek-is adnak egy Levelet, mellyet irt vólt 
Károlyi Sándor ezen dologban a’ Püspöknek; ezt látván 
a’ Legény a’ ’sebibe tészi és othon az Ura’ kezébe adja, 
az az Uri Ember pedig az Én Uram’ kezében küldi. A’ Levél- 
nek Summája ez vólt: Nagy tsúdálkozással tsúdálkozik mind 
a’ Gubernátoron mind Püspökön, hogy mind eddig-is a’ Gyer- 
mekeket annak az Eretnek Anyának kezéböl ki nem tudták 
venni, tudván azt, melly erös Eretnek Familiából való mind 
maga Teleki Jo’sef Uram, mind az Anyjok. Az a’ Re- 
formáta Vallás pedig olly veszedelmes, hogy akaratja ellen-is 
reá szokott az Emberre valami belölle ragadni, a’ ki ö vélek 
társalkodik; annál-is inkább azon szegény ártatlan Gyerme- 
kek bé-szíjják azt a’ mérges Tudományt. Mellyre nézve ha az 
Haller Familia sajnálja ebben fáradni, maga az Udvarnál foly- 
tatja és keze alá fogja a’ Gyermekeket. 


Ez a’ Levél annál inkább fel-indította mind a’ Guber- 
nátort, mind a’ Püspököt, hogy valamit tsak tudnak mindent 
el-kövessenek. Gróf Haller János Uram-is ebben erössen 
múnkás kezdett lenni, ösztönöztetvén erre Feleségétöl Apór 
‘Su’sánna Aszszonytól, kinek-is soha Gyermeke nem vólt, ’s 
mind az Istentöl, mind pedig Én tölem erövel kivánt magá- 
nak Gyermeket szerezni. A’ felettébb Gyermekhez való kíván- 
ságnak miatta néha ollyakat tselekedett, a’ mellyekkel mint- 
egy eröszakkal akart venni: mellyekkel tele vólt ez az Ország. 
Nem engedett azért nyúgodalmat Férjének, hogy inkább a’ 
Természet fogyatkozását e’képen pótolhatná ki, ’s maga kiván- 
ságának eleget tehetne. 


Az Én Uram-is ezen dolgot a’ Felséges Udvarnál serényen 
folytatta: sokszor a’ Ministerektöl, nevezetesen pedig Euge- 
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nius Hertzegtöl, a’ Levelekre a’ mellyeket az Én Nevemmel 
iratott az Én Uram, ollyan válaszok jöttenek, a’ mellyek egész 
reménséget nyújtottanak, azt irván, hogy nyilvánságos az Ud- 
varnál, hogy Én bennem azok az okok fel nem találtatnak, a’ 
mellyekért a’ Gyermekeimet el-vehetnék. Ennek felette mind 
az Isten’ Törvénye, mind a’ Természet’ Törvénye, mind 
pedig ennek az Országnak Törvénye azt hozza magával, hogy 
mint Édes Anya Én tartsam és neveljem a’ Gyermekeimet. 
Azért úgy reménlik, hogy Felséges Urunk-is azt az Igazságot 
ki-szolgáltatja, és ennek az Országnak Törvényét meg nem 
bontja; de Én tsak a’ bíztatással maradtam. 


Végre azt találják-fel a’ Guberniumban, hogy tsak itéljék- 
meg hogy vétessenek-el Gyermekeim, a’ Deliberátumat küldjék- 
fel az Udvarhoz, és azzal kérjenek Militziát a’ Felséges Udvar- 
tól, a’ melly által el-vehessék öket. Ezen két Nap mind dolgoz- 
tak: a’ Réformátus és Lutheránus Tanáts Urak voxolni semmi- 
képen nem akartak, ezt mondván: ez mind Isten’ ’s mind 
Haza’ Törvénye ellen vagyon, azért azt hogy el-vegyék soha 
nem itélik. Ha pedig ö Felsége úgy parantsolja hogy el-vétes- 
senek; Miért kell Voxot kivánni ezen dologra? Harmadik 
Nap mindenik Réformátus és Lutheránus Tanáts Urnak meg- 
mondották, úgy menyjen a’ Tanátsba, hogy ennek végének 
kell szakadnia: Vesselényi István Uram’ ö Excellentziája’ 
változása esvén, de nagyobbára ezen való bújában mint Vallá- 
sát szeretö jó Lelkü Ember fel nem ment azon Napon a’ 
Guberniumba, még fel sem öltözött: küldöttek egy néhány- 
szor utánna, de tsak nem ment, végre azt kivánták hogy 
küldje-fel Voxát; arra azt felelte: Én nem küldöm, mert a’ 
mire Hites vagyok t. i. az Haza’ Törvényére, a’ szerént én 
régen ki-mondottam az én Voxomat. Már ha az nem tetszik, 
lássák Eröszakkal mit tselekesznek, abban belé nem elegyitem 
magamat. 


A’ több Urak Báró Kemény László, Szentkereszti András 
Uraimék, Köleséri Sámuel Sékrétárius és mind a’ Lutheránus 
Tanáts Urak Könyvhúllatással hallgatták a’ Tanátskozásokat, 
kiket szorongattak hogy szóljanak hozzá; de egyik sem szólott. 
Látván a’ Püspök hogy egyik sem szól semmiképen, mondotta: 
Mi Katholikusok szóljunk hozzá. Erre azt felelte Haller György 
Uram: Én igaz Katholikus vóltam mindenkor ’s a’ vagyok 
most-is; de azt mondom; adta vólna Isten hogy soha ezen 
dolgot ne értem vólna: mert ezt látom véghez vihetjük, de 
bizony mind az Haza’ Törvényét, mellyhez Hittel kötelesek 
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vagyunk, meg-rontjuk, mind pedig a’ magunk Lelkünk Ismé- 
retét erössen meg-sértjük. 


De ezzel a’ több Urak, Gubernátor Kornis ’Sigmond, 
Kornis István, a’ Püspök, Bálintit György, és a’ Vallását nem 
régen változtató Fest, semmit nem gondoltak, hanem a’ mint 
nékik tetszett Kun ’Sigmond Urammal Déliberátumat irattak. 
Az Én Uram-is az Ország’ Házában fen lévén, bé-hivatták a’ 
Guberniumba, ott elötte a’ Déliberátumot el-olvastatják, és 
azt kérdezték arra mit felel? Mellyre az Én Uram így szólott: 
Én egyebet nem tudok felelni, hanem hogy Excellentziátok 
és Nagyságtok nézze meg jól a’ dolgot, ha úgy itélt-é hogy 
mind az Isten’ ’s mind a’ Haza’ Törvényével meg-egyezzen; 
mert külömben félhetö hogy Lelkeket meg-sértik. Mellyre akkor- 
is nagy meg-háborodásával Haller György Uram azt felelte: 
Ezzel bizony meg-sértettük. 


A’ Gubernátor Ur azt kérdi: Már ezen Déliberátum sze- 
rént ki-adja Kegyelmed a’ Gyermekeket? Mellyre az Én Uram 
azt felelte: Én bizony nem adom, söt ezen dolgot Felséges 
Urunk’ Kegyelmes Szemei’ eleiben kivánom terjeszteni, Ha 
azt parantsolja hogy e’ szerént légyen, akkor Én-is Fejet hajt- 
ván engedelmeskedem: és úgy ment lészek az Isten’ Itélö 
Széki elött-is. Mert én mind az én Istenemhez való köteles- 
ségemet, mind Feleségemmel le-tett Hitemet meg-tartottam, 
‘s a’ mennyiben rajtam állott véghez vittem. 


Ezen Deliberatumat Kun ’Sigmond Uramtól mindjárt le- 
küldötték Én hozzám, hogy el-olvassa nékem, mint-hogy el-is 
olvasta. Kérdi az után Én mit felelek reá, hogy választ vigyen 
a’ Guberniumba? Arra mondék: Látom hogy az Én Gyer- 
mekeimet az Isten’, a’ Természet’, és a’ Haza’ Törvénye 
ellen el-itélték; azért kivánom hogy az igazán Itélö Isten, 
a’ melly igazán Én tölem Gyermekeimet el-itélték, minden dol- 
gaikban ö Excellentziájokat és ö Nagyságokat ollyan igazán 
segélje-meg, s’ úgy tégye állandókká Uralkodásokat ’s maradé- 
kokat. Kun ’Sigmond Uram erre monda: Én ezt a’ kemény 
választ a’ Méltóságos Guberniumba meg nem mondom, hanem 
Nagyságod tsendesitvén magát másképen izenjen. Én azt fele- 
lém: Az Én Istenem kegyelmedet-is büntesse-meg érette; 
ha ezen szókal meg nem mondja kegyelmed. Arra azt mondá 
ö kegyelme: Az illyen szókért még a’ Feje-is el-eshetnék az 
Embernek. Én azt felelém: A’ melly jó Lélekkel Gyermekei- 
met tölem el-itélték, azon jó Lélekkel a’ Fejemet-is el-ütethetik, 
tsak tselekedjék-is meg már, vagyon még egy igazán Itélö 
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Isten, a’ ki személy szerént-is megitéli ezen tselekedetekért 
ö Excellentziájokat. 


Illyen válaszszal Kun ’Sigmond Uram fel-ment a Guber- 
niumba, mellyet e’ szerént el-mondott. Azt hallván az Itélö 
Bírák, mindnyájon fel-háborodtak és mondották, hogy nem 
kell abban hagyni azon terhes szókat mellyeket szólottam. 
Akkor-is Haller György Ur azt mondotta. Ez igen meg-kesere- 
dett Lelkü Aszszonynak, meg-sebhetödött Anyának szavai, a’ 
ki-is méltó inkább a’ szánásra, mint a’ tovább való boszszon- 
tásra. 


Az Én Uram újjabban Nevemmel igen keserves Instántziát 
iratott, mellyröl elmondották azt, hogy Kö Szívnek kell annak 
lenni a’ melly arra meg nem lágyúl, fel-tévén azt-is, hogy ha 
Én rajtam könyörül az Isten Fiú Magzattal meg-áldván 
épitsen állandó Házat ö Felségének, hasonlóképen Felséges 
Aszszonyunknak-is különösen. Melly Instantziákat Ifjú Gróf 
Teleki Jo’sef az én Uram’ Fia, akkor jövén Hazafelé a’ 
Lengyel Király’ Szólgálatjából, ’s úgy szintén Gróf Teleki 
Pál uram-is Bétsben lévén bé-adták. A’ Minístereket-is ha- 
sonlóképen emlékeztette Levelében ez elött való jó válaszokra. 
Az Instántziára az a’ válasz lett Felséges Urúnktól: Az az 
Udvarnál már nyilvánságos, hogy a’ Haza’ Törvénye szerént 
a’ Gyermekeknek nálam kellett vólna maradni: de mint-hogy 
ö Felsége egyszer meg-igérte az ellenem valóknak hogy el-vészi, 
azért már úgy kell lenni, meg nem másolja. A’ Ministerek-is 
mindnyájon azt irták. Látják magok-is, hogy mind Isten, 
Természet’, és ez Haza’ Törvénye-is azt kivánja, hogy nálam 
maradjanak a’ Gyermekek; de Felséges Urúnk örökös Feje- 
delme lévén ezen Országnak, a’ Törvényt-is megbonthatja. 


A’ Generálisnak jött osztán ez iránt Parantsolatja, hogy 
akár hol találtassanak az Én Gyermekeim, rendelvén két Kom- 
pánia Katonát-egy Fö Strása-Mesterrel vegyék-el. Ezt a’ Gene- 
rális fogadása szerént az Én Uramnak mindjárt értésére adta, 
hogy vagyon immár Parantsolatja, Teleki Pál Uram-is Bétsböl 
meg-irta. Vévén a’ tudósitásokat az Én Uram igen nagy búban 
vólt, mellyet mikor látnék okát tudakoztam; de tsak azt 
mondotta hogy roszszúl vagyon. 


Mikor már tovább titkolni nem lehetne, hivatta az Én 
Uram Deáki Jo’sef Uramat a’ Kolo’svári Papot, ki most 
Erdélyi Réformátus Püspök, kinek-is által adta a’ dolgot, hogy 
hozza elö nékem. Maga pedig nem kívánván látni keserüsé- 
gemet, el-ment Báró Kemény Lászlo Uramhoz, mint-hogy 
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igen erössen szerették egy-mást, mint-ha ugyan Vér szerént 
való Atyafiak lettenek vólna. Az alatt Deáki Uram el-jövén, 
mint ollyan Emberhez illendö vólt, úgy kívánta Elmémre adni 
a’ dolgot. De Oh ki irhatatlan Gyötrelem a’ mellyben vóltam! 
nem sok vigasztalást nyújthatott Ember Énnékem. Tsak te 
erösitettél-meg Én Istenem, hogy el ne fogyatkozzam. 


Haza jövén az Én Uram, Kemény Lászlo Urammal 
eléggé kívánt vólna vigasztalni, de magának-is a’ vigasztalás 
közben sokszor Szeméböl Könyvei ki-tsordúltanak. Elömbe 
adta hogy ha magamnak azzal tsendességet szerezhetek, nagy 
kissebségére szolgál úgyan, de nem bánnya az Exekutziót bé- 
várja a’ Házára, nem hajt kárára-is, tsak Nékem légyen köny- 
nyebségemre. 


Látván végre hogy ezen dolgot megfordítani nem lehet, 
mások-is azt jovalván hogy ne várjam-meg hogy a’ Németek 
reám jöjjenek, hanem a’ Gyermekeket hagyjam-el magamtól, 
Én-is azt tselekedtem MDCCXXV. Esztendöben, Karátson 
Havának 4. Napján a’ Fiamat Kolo’svárt, a’ Leányomat 
pedig hagytam Lónán Teleki Pálné Aszszonyomnál, magam 
Kövár-Vidékére mentem az Én Urammal telelni. A’ Fiamat 
Gróf Kornis ’Sigmond Gubernátor ö Excellentziája, a’ Leányo- 
mat Gróf Haller Katalin Tsáki ’Sigmondné Aszszonyom vitték 
el. E’képen az Én Gyermekeim el-vétetének tölem, hogy ma- 
gam azokat Anyai gondviselés alatt ne nevelhetném az Én 
Vallásom szerént. 


Sok terhes gondolataim, nehéz kisérteteim vóltak e’ dolog 
miatt, hogy néha tsak nem el-olvadott az Én Szívem bennem, 
de az irgalmas Isten nyújtott vigasztalást illyen állapotom- 
ban-is; a’ mellyre igen sokat használt az akkori Papunk 
Krizbai Mihály, ki Tudós Okos ember vólt. Itt-is Én Istenem 
a’ Te Irgalmasságidról emlékezem, a’ Te Ditsöségedre; mert 
nem hagytál Engemet Én magamra. 


Kolo’svárra viszszá mentünk MDCCXXVI. Fébruáriusban 
igen kemény hidegben, lévén fen-járó nyavalyáim azokat öreg- 
bitette egy erös és kinos betegségem, mert a’ Fejembe kellvén 
az annyira el-erötlenitett, hogy épen semmi reménsége Életem- 
nek meg-maradása iránt nem vólt’ Doctor Köleséri Uramnak-is 
a’ kinek Kurája alatt vóltam, mellyet meg-mondott az Én 
Uramnak-is. Öregbitették ezen nyavalyámat az Gyermekeim 
iránt való terhes gondolatim, ’s kisértetem annak felette akkori 
Terhes állapottal való lételem; Nyavalyámnak súllya miatt 
meg-is süketültem; melly annál nagyobb szomorúságba és 
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gyötrelembe ejtett. Mellyet eléggé kivántak orvosolni; de 
semmivel használni az ellen nem lehetett. 


Három Heteket így töltvén-el, mikor annyira könnyebed- 
tem hogy fel-ülhetnék, Kolo’svárról ki kívánkoztam magunk 
Házához betegülni. Az holott hoszszas és nagy kinaim után az 
Isten Sz. György Havának elsö Napján meg-vigasztalt egy 
Gábor nevü Fiammal, mútatván hozzám egyszer’smind azt 
az irgalmasságát-is, hogy süketségem-is önként minden Orvos- 
ság nélkül akkor el-múlt. Nagy vólt a’ Te Eröd Én Istenem 
itt-is az Én nagy erötlenségemben. 


Idö telvén, az Én hozzám kegyelmes Istenem egy egy 
kevés vigasztalást Gyermekeim iránt engedet Nékem; el-gon- 
dolván azt hogy ha szintén azok el-vétettek-is Én tölem, adott 
az Istenem nékem másokat, kiket igaz Hitemben és Vallá- 
somban fel-nevelhetek. ’Sigmond Nevü Fiam vólt igen jó 
forma, egész Férjfiúi termettel és ábrázattal fel-rúháztatott, 
ídeje felett való szép Elmével meg-áldatott. Gáborom pedig 
igen szép ábrázatú, szép Elméjü, de igen gyenge és egésség- 
telen vólt Születésétöl fogva. 


Az után Böjtmás Havának kilentzedik Napján, MDCCXXX. 
Esztendöben az Isten meg-áldott egy kis Leánykámmal, kinek- 
is a’ Keresztségben Klára Nevezet adatott, vólt ez igen jó 
forma szép Test állású Gyermek. 


Ezekben az Esztendökben sok terhes és nehéz Nyavalyá- 
kon mentem által, úgy-hogy sokszor vóltam az Halál kapújá- 
ban, fen-járólag hordozható Nyavalyák nélkül pedig egyszer 
sem vóltam. De minden Nyavalyámat és Terhemet meg-könnye- 
bitette nékem a’ Házamban való tsendességem, mert az Én 
Urammal tsendes és igen kedves jó Életem vólt. Ennek felette 
az Istennek Áldása-is Házunkon nagy vólt, úgy-hogy ditse- 
kedhetem az Én Istenem’ Ditsőségére azzal, hogy semmiben 
nem hogy fogyatkozást de még kevés szükséget sem szenved- 
tem: a’ menyiben lehetet mindenekkel Békességben kíván- 
tam élni: meg-szükült Felebarátimat segélteni. A’ kikkel pedig 
Én kivántam jól tenni, az Én Uram abban soha akadályt nem 
tett, nem-is bánta. Maga-is igen Barátságos Ember vólt, Barát- 
sága minden szín mútatás nélkül való; mások dolgára nem 
vigyázott, a’ magáéhoz hozzá látott, mivel ez Országban igen 
híres jó Gazda-is vólt. Senkiét nem kivánta, a magáét nem 
hagyta: egy szóval jó lelkű, Vallását igazán szerető Haza’ 
Fia vólt. Én hozzám az én Istenemnek Méltatlan Szolgáló- 
jához nagy Áldásai meg-köszönhetetlen Jó-téteményei vól- 
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tanak; mert Én ezekre érdemes nem vóltam. A’ Te Nevedé 
légyen hát Én Istenem, a’ Te Nevedé mind ezekért a’ Ditsö- 
ség mind Örökké. 


Még kitsiny korokban Édes Gyermekeimet kezdettem ta- 
nitattni, remélvén hogy az Isten azokban nékem állandó 
Házat épitett, igen nagy gyönyörüségem vólt bennek midön 
annyira nevelhettem, hogy Tanúlásokat-is láthatnám: kivált 
‘Sigmond vólt Szívemnek kiváltképen való öröme, a’ kit az 
Isten Testi külsö szépsége mellett ideje felett való Böltses- 
ségel-is és Engedelmességgel fel-rúházott vólt. Valakik látták 
mindenek elött kedvessége vólt; azt-is jövendölték iránta, 
hogy nem fogom fel-nevekedését meg-érni; mert a’ kiket az 
Isten idejek felett való Böltsességgel és Kegyességgel fel- 
rúház, eleve magához szokta venni, mint az idején érö Gyümöl- 
tsöt hamarább le szokták szakasztani. A’ minémü szókat Én 
igen nehezen hallottam. Az Én Uram-is sokszor Könyves Szem- 
mel mondotta: hogy ezen Gyermeknek nem idejére való dolgai 
vagynak, fél rajta hogy mi abban nem sokáig fogunk gyönyör- 
ködni. De Én épen arra nem hajthattam Elmémet, hogy ettöl 
való meg-fosztatásomról gondolkodnám. Mint-hogy a’ Gyer- 
mek-is, ép, erös, egésséges vólt. 


Az ö kérdezkedése gyakrabban az Vallás’ dolgáról vagy 
a’ Felsöbb Hatalmasságokról vólt, úgy-hogy azt tsúdálkozva 
lehetett hallgatni. Mondotta sokszor melly nehéz néki hogy 
Haller Pál egy Test-vér véle, ’s még-is nints azon egy Hitben 
Vallásban véle. De óh kimondhatatlan Keserüség! melly En- 
gem talála MDCCXXXI-dik Esztendöben, Kis Aszszony Havá- 
nak XI-dik Napján, tizen-három Napokig tartó Vér-hasi Nya- 
valya által ez Én Szemeimnek egész gyönyörüsége, Szívemnek 
vídámsága, kedves ’Sigmondom Én tölem el-véteték Életé- 
nek épen Kilentzed-fél Esztendejében. Kivel-is Házamnak to- 
vább való fen-maradásáról minden Reménségem el-múlék, mert 
Gábrisom felette gyenge lévén ahoz Reménség épen nem 
lehetett. 


Ollyan vólt ennek Halála-is, hogy-ha magam szüntelen 
mellette lévén nem láttam vólna, el nem hihetném. Nem-is 
tudtam azt gondolni, hogy olly Gyenge Edényben az Isten 
olly nagy Kegyelmét tette vólna le. Mihelyt meg-betegedet e’ 
Világról egészszen el-vette Elméjét, ’s minékünk-is vigasztalá- 
sul azt mondotta: Édes Atyám Uram! Édes Aszszonyom 
Anyám! tudom hogy ha Istennek a’ tetszenék-is hogy én 
meggyógyúljak, azért kivánnák azt, hogy az én Istenemnek 
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Ditsöségére éljek, ’s végre az én Istenemnek Szent Szinének 
látására által menyjek: már Istennek a’ tetszik, hogy én 
tovább ne-éljek, hanem az Istenhez menyjek, az hová ked- 
ves Atyám Uram-is és kedves Aszszonyom Anyám-is jönek, 
ott-is együtt lészünk az Istennél. Azért én érettem ne gyöt- 
rödjenek. Azzal mind a’ kettönket közelebb hivott magához, 
és kezeinket meg-tsókolván botsánatott kért. Az Én Uramra 
nézvén látá nagy keserüségét ’s azt mondá: Atyám Uramat-is 
szánom; de még-is inkább szánom Aszszonyom Anyámat, mert 
Atyám Uram nem sokáig él. Azzal reám forditván Szemeit, 
így szóla: Édes Aszszonyom Anyám! az Ur Isten minden 
Könyvhúllatásit kedves Aszszonyom Anyámnak szedje a’ maga 
Tömlöjébe, és mikor az Emberi Reménség meg-szünik, akkor 
tsúdálatosson vigasztalja meg. Az után mondá: Én felettem 
Prédikátziót arról tégyenek: Az Ur Isten az én Világossá- 
gom ’s Idvességem, ’s hát kitöl féljek? mert ha szintén egy 
felöl ezer Ördög, más felöl tiz ezer, állana-is, még sem félnék, 
mert engemet az én Jesusom meg-váltott, és én Övé vagyok, 
azért jövel hamar Édes Jesus én hozzám. Ehez hasonló 
Szavai igen sokak vóltanak, de nem Tzélom hogy ide minde- 
neket fel-irjak. A’ Papot úgy kivánta hogy szüntelen mellette 
légyen és imádkoztassa. 


Vala egy Német Inassa-is Pápista Vallású, mint-hogy im- 
már Németül-is tanúlt vólt annyira, hogy derekason beszéllet, 
ez mellé állván az Ágyának, mondja: hogy Isten gyógyitsa- 
meg. Arra azt feleli: Hallodé én nem félek az Haláltól úgy 
mint te, mert én tudom hogy mihelyt meg-halok, az én Lelkem 
mindjárt vitetik az Isten’ Szine eleibe. De a’ te Vallásod 
szerént te félhetsz, mert még a’ te Lelkedet a’ Purgátoriumba 
küldik. Másképen attól ne félj, mert az nintsen, hanem félj a 
Pokoltól. 


Már ezt meg lehet minden Keresztyén Atyai és Anyai 
Szívet viselönek gondolni, melly nagy Bánat és Keserüség lé- 
gyen Embernek illy jeles Gyermekitöl meg-fosztatni. Mi-is hogy 
inkább keserves Bánatúnkat enyhithessük, nem sokára Ker- 
tzesórán el-temetettük Házunknak egész gyönyörüségét. 


Ezzel keserves Bánatúnknak nem lön vége; mert nem 
sokára Klárám elsöbben, és harmad Napra utánna Gáborom 
meg-betegszik Sorostélyjon Himlöben, kik-is úgyan azon 
MDCCXXXI. Esztendöben, Szent Mihály Havának XVII. 
Napján mind ketten el-halának. Gáborom Ebéd elött kilentz 
és tíz Ora között Életének hetedik Esztendejében. Klárám 
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Dél után három és négy Ora között Életének második Eszten- 
dejében. Akár ki légy a’ ki ezt szemléled, tsúdálva mondhatod: 
Oh Istennek nagy Ereje, ki a’ nagy Erötlenségben mútatja 
ki magát, mert ezt a’ szörnyü kisértetett nem Emberi, hanem 
az Isteni Erö gyözte-meg Én bennem. A’ Te Kegyelmed 
vólt az Én fájdalmas Szívemnek meg-erösitö Balsamomja, 
Édes Atyám! 


Az Én Uramnak-is Egéssége bomlani kezde, és bokros ke- 
serüségei miatt szemlátomást fogyni: a’ Viz-kórság száraz 
Betegséggel együtt reá esék, ki mellet minden rendes külsö 
eszközökkel való élést, mint-hogy Isten jó módot adott vólt- 
is benne, véghez vittem: de nem tetszett Istennek meg- 
szentelni az eszközöket. 


Az Én Uram-is Halála elött minden dolgokról le vévén 
Elméjét, szüntelen az Istenhez való készülettel töltötte Ide- 
jét. Engemet-is pedig mindenben kivánt késziteni terhes kisér- 
teteimnek el-viselésére: sok dolgokat mint Okos Ember elöre 
el-látván mi fog következni megmondotta, hogy ha úgy talál 
lenni mi tévö légyek. Testamentum tételében-is a’ miben az 
Ország’ Törvényével meg-egyezhetett, mindenekben kivánt jó 
rendben hagyni. 


Mint-hogy pedig akkor Fejér-vár-megyének Fö Ispánja 
vólt, az utólsó Gyülésen meg-mondotta hogy többször nagy 
Gyülést nem gyüjtet; azért mindenekben számot vétetett a’ 
kikkel illett, és minden dolgokat Irásban tévén, Nékem úgy 
adta kezemben, a’ Vitzé Tisztek jelenlétekben, ezt mondván: 
Ezt tedd-el, mert azt tudom hogy senkinek semmijét el nem 
vettem, és szánt-szándékkal senkinek nem vétettem; de ez 
a’ háládatlan Világ ollyan, hogy a’ kinek leg-többet szólgál az 
Ember a’ fizet roszszabbúl; az Én Hóltom után-is lehet ollyan, 
hogy kíván Engemet meg-motskolni és Tégedet megkárositani; 
azért abból el-igazithatod ha bajod lészen. A’ Vitzé Tisztek- 
nek pedig monda, bizony kegyelmeteket az Isten meg-veri, 
ha Hóltom után reám valamit fog és a’ Feleségemet meg- 
szomorítja. Mellyre mindnyájon igérék magokat hogy nem 
tselekeszik: de a’ felöl meg-tselekedték; de Én mind azokra 
meg-tudtam felelni. Mert Engemet ollyan formán készített 
kisérteteimre és sérelmes Özvegyi Életemre, mint a’ ki Házától 
kevés Idöre el-távozik, és rendelést tészen a’ Háza Népének 
mit tselekedjék. 


Már Én mind ezeket minden Nap nagy keserüséggel szem- 
léltem: végre Gyermekeim iránt való keserűségemet örömmel 
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félre tettem vólna, tsak az Én Uramnak Életét nyerhettem 
vólna meg; de az Istennek a’ sem tetszett; hanem fenn 
járó sinlödése után Ötöd Napi fekvése közt igen szép készüllet- 
tel mind végig való szóllással Én mellölem elvévé, ki nem 
irható keserüségemre Szebenben, MDCCXXXII. Esztendöben, 
Szent András Havának elsö Napján, és Engemet az én Istenem 
úgy hagya, mint a’ meg-szedett Szölöben való Kunnyót egye- 
dül. Oh drága Kegyelem! melly Eröt adtál Énnékem az Én 
sok súllyos Keresztimnek el-viselésekre; lakozzál ez után-is 
Én bennem mind utólsó pihenésemig. 
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HERMÁNYI DIENES JÓZSEF 


Minthogy már életemnek hatvanadik esztendejébe bélép- 
tem, s enyedi deákságomnak első esztendeitől fogva is egészsé- 
ges ember nem voltam; már pedig az idő mellé járult a köszvény, 
lábamnak kiorbáncosodása s egyebek: nem halasztom tovább 
leírni életemet, s abban mind a jót, mind a gonoszt, melyek 
eddig én reám jöttek Istentől. 


Az atyai ágon nagyatyám volt Hermányi Dienes Péter, 
ki is nagyanyámat (kit vénségében sokszor láttam, véle beszél- 
lettem) Kis Pető György Orsolyát feleségül vévén, csakhamar, 
élete virágjában meghala, hagyván a nagyanyámat viselősen, 
az atyámmal; ki is mint posthumus, e világra születvén, 
néhai édes attyának nevére keresztelteték Péternek. Látván 
pedig egy Albert Ferenc nevű hermányi formás legény, hogy 
nagyanyám kőházakban maradt és marhák s külső, belső 
örökség is vagyon a kezén, feleségül vevé a nagyanyámat, a 
szép termetű, jó formáju, életre való s nem igen szegény me- 
nyecskét, és bé szálla a nagyatyám házaiba és mindenébe. Ott 
az édesatyám mint nevekedett s mint neveltetett az ifjú háza- 
sok között, soha nem kivánta beszélleni. Az igaz, hogy három 
esztendeig nem járt; meghimlőzvén, a tyúkok szedegették a 
holyagos himlőnek varait ő róla. Midőn pedig már járó gyer- 
mekecske volna, a mostoha attya pedig mint ritka jó kádár 
és ács, holmi épületre való fán furásokat tenne, az atyám pedig 
egy furott lyukba dugta volna bal kezén való mutató újocská- 
ját, vigyázatlanságból másfelől reá fúra a mostoha attya azon 
lyukra és mostoha fiacskájának kis újocskáját a középső ízben 
elszakasztá történetből az éles fúróvas; a mely félszegségét 
az édesanyám egész életében, még ebéd s vacsora alatt is úgy 
eltitkolta, hogy kevesen vehették észre. Ezeknekutánna, nem 
lévén a helységben tanítómester abban az időben, vivé a nagy- 
atyám az atyámat Sepsi Sz. Györgyre oskolába, mert az oda- 
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való mester, Bibartzfalvi Zsigmond, az a felette részeges és 
kegyetlen ember, attyafia vala az atyámnak s fogadá is házába 
s vállalá, hogy táplálná is asztaláról, tanítaná is. De atyám 
nem lévén arra való, hogy szolgálatot tehetne, nagy legény 
szolgát tartott mellette s tanittatta is Abeczere, mire, s szép 
elme lévén a gyermekben, felment a grammatikáig; sőt az 
alatt szörnyű, pusztító döghalál uralkodván azon városban, 
az édesatyám megmaradott életben, sok tanuló társacskái el- 
hullván s elhalván. Mely sok halott temetések között két szo- 
morú dolog esett, vagy ha három is. 


1. Megházasodván a mester, az én atyámnak bátyja és 
nem vevén számba az Istennek haragját, minden napon meg- 
részegedik vala és kezdé üldözni a feleségét, néha pallossal, 
lóháton ülve, űzvén az asszonyt a halott-kisérők között is. 


2. Lévén nékie annyi tudománya a részegeskedése között 
is, néha-néha halotti oratiokat ír s mond vala a nevezetesbb 
halottak felett; és midőn egy éjtszaka oratioját készítené, úgy 
tetszék az ő corrupta phantasiájának, hogy az ő ajtaján egy 
nagy szarvas menne be s ott megállana, melytől elírtózván s 
rémülvén, azután úgy sem volt elméjén mint azután. De ugyan- 
csak maradt vala egy Zsigmond nevű fiacskája, maga pedig 
még sokáig élvén, érte vala papságát itt az édesatyámnak, 
látogatván házánál is; kit az édesatyám minden kedvetlenség 
nélkül atyafiságosan látott, melyet az édesanyám eléggé csudálni 
nem tudott, mert az atyámon pogányhoz is nem illő kegyet- 
lenséget vitt vala véghez az ő neveletlen s ártatlan gyermek- 
ségében, melyet az édesanyám tud vala. Mely is a harmadik 
dolog: 


Lön egykor, hogy az oskolamester korcsomáról vagy 
honnan felette részegen hazaérkeznék tógáson; ragada akkoron 
egy nagy görcsös botot és az édesatyámhoz üte, fejét arányoz- 
ván. De az atyám, mint Dávid az Saul dárdája előtt, ijedtében 
hírtelen elvoná magát és nem ütheté a Kain atyafi, mert akkor 
az édesatyámnak szörnyű halállal kellett volna meghalni. 
Mely nagy erővel való ütés után legottan a részeg mester le- 
esék botostól a földre a violaszín rókás tógában és legottan 
elaluvék a földön, mint a holt, másnapon semmit nem tudván 
furiája és elesése felől. De lön nem sokkal ezután, harmad napig 
való oda járása s részegeskedése után, hogy haza jönne és kezébe 
akadván egy nagy fazék, melyben valami szőröske vakaratlan 
disznóláb vala kaszás lével főve, melyről már azelőtt meg- 
hagyta volt, hogy az atyám ne tartaná ott, hanem enné meg, 
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az atyám pedig utálná megenni s annyi eszecskéje sem lévén, 
hogy annyi idő alatt az ebnek kiöntötte volna: úgy üté a Kain 
atyafi s mester az atyámnak fejéhez a disznóhúsos fazekat, 
hogy hátul az atyámnak feje koponyája in occipitio hosszan 
keresztül hasadna és a vére bővön kiomlana; mely miatt 
az édes atyám annyira magánkívül lőn, hogy magát sem tudná. 
Ezt látván a részeges, furiosus: kendőt ragada, a gyermek 
fején levő hasadást öszve igyekeze nyomni s a kendővel béköté; 
melyek között az atyám ennyire megeszméllé magát, hogy 
ilyen szót hallana: No! ördög lelkü helyén! Ezt bizony 
megölém. Azonban alkalmas orvos-asszony után futtata s 
az eljöve sietve. Annak ráhazudá, hogy a gyermek a pince 
torkába esett s úgy hasadott el a feje; mely orvos mindaddig 
gyógyítgatá az atyámat, míg a seb begyógyulna; de haláláig 
is oly forrásos sebhelyet viselt, hogy csudás dolognak tartottuk, 
hogy életben megmaradhatott oly nagy sebben azon gyenge 
gyermekségében. Úgy beszéllette nékem nem egyszer, hogy 
a memoriájában tapasztalható nagy kárt tapasztalt az után 
az ütés után és ugy itélt, hogy ha az a romlás fején nem esett 
volna, sokkal is tudósabb ember lett volna. A seb bégyógyul- 
ván, a nagyanyám látni mene; de megfenyegetvén gonosz 
báttya, nem volt feje reája, hogy az igazat az édes annyának 
is kimondja, hanem csak a pincze torkába esésnek költeményé- 
vel kellett elfedezni a tanítómesternek feneségét. 


De azonban az édes atyám jó szívvel szabadult volna jó 
móddal a kegyetlen kéz alól, de nem lehetett; házában is pedig 
csak mostoha atyára akadott volna, s a mellett, hogy szépecske 
örökségében maga vala az örökös egyedül, minden rajta lévő 
öltözet egy ing s egy gatya vala. Mely könnyű öltözetben, 
süveg nélkül s mezitláb, előre megtudván, hogy az erdőn innen 
Közép-Ajtán alkalmas, jó falusi oskola volna, titkon elindula 
per iránzom az erdő felé, míg a mester innia jára. Ki házához 
érkezvén s a gyermeket sohul nem találván s a városban is 
hijába kerestetvén, a harangot félreveré és a scholasticusokkal 
s a néppel keresni indula; de az édesatyám az erdő szélyből 
nézi vala, hogy másfelé mennek s ingyen sem akadtak útjába. 
Megbátorítván magát, néki indula az egy magyar mélyföldnyi 
szélességü erdőnek napenyészet előtt egy jócska idővel, ilyen 
gondolattal, hogy ahol elsetétedik, ott meghál egy fa alatt s 
az Isten megtartja. El is mehetett volna nagy messze, de kellő 
kies virágos tavaszi idő lévén, kökörcsin és narcissus virágokra 
találkozik az erdőn s azokat addig szedi mint gyermek, míg 
béestveledik. De meg nem retten azon a vadakkal bővőlködő 
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erdőn is, hanem midőn le akarná vonni magát egy fa alatt: 
meglátja, hogy távul tűz világol. Azért az ágakon, bogakon 
mindaddig mendegél, míg oda érkezik és látja, hogy ott sok 
ökörpásztor gyermekek vagynak letelepedve s az ökröket is 
ott fektették meg. A gyermekek közül ki nagyobbacska, ki 
kisebb volt; némelyek pedig akkorák, mint ő maga az atyám, 
de ifiú legény közöttük nem volt egy is. Ezek a bujdosó, ruhát- 
lan gyermeket magokhoz hívják és turóval, szalonnával s 
kenyérrel kinálják, jól is tartják. 


Ekkor megbátorodván az édesatyám, kérdi, hogy miért 
nincsenek vélek s annyi ökrökkel olyan erdős helyen nagy 
legények? Azok arra azt felelik, hogy vagynak sok nagy legények 
is, de azok elmentek harang-lopni az árapataki határra s majd 
haza jönnek. Úgy is lett; hoztanak is feles ökör-kolompokat. 
Ott az édesatyám hajnalig aluván a pásztorok tüzinél, béindula 
az ökrök után a legényekkel s gyermekekkel a faluba jó reg- 
gelre s ott mondák meg nékie, hogy az a falu Hidvége volna 
az Olt mellett; melyből édesatyám eszre vevé, hogy nem ta- 
lálta el a középajtai útat. De már nem is tudja vala, melyre 
volna az az oskolás falu, ahova szándékozott vala. Azonban 
midőn egy ingben s gatyában ott tévedezne, egy főember e 
mostan is virágzó Nemes familiából béviteté udvarába s láncra 
téteté az ebédlő házban, noha a lánc vékony volna és azt mondja 
vala, hogy az ő jobbágy gyermeke volna. Azonban pedig ebéd- 
kor s vacsorakor az asztalról gazdálkodik vala a főember a 
gyermeknek, talán azért, hogy édesedjék az udvarhoz, amint- 
hogy nem sokára szabadon is bocsátá. Azonban az édesatyám 
tudja vala, hogy ő jobbágy nem volna, hanem nemes; sőt 
már ez előtt az ármalisták conscribáltatván az ő csecsemő- 
ségében, azok közé a cirkálók (amint akkor neveztetnek vala) 
beírták vala a nevét, hogy bétennék az írást a fejérvári káp- 
tolomba, s az efélét az annyától hallván az atyám, megemléke- 
zik vala arról. Azonban kérdezkedik vala a láncon is, azután 
a faluban is, melyre volna Közép-Ajta, s eligazíták az Olt 
mellett le Nagy-Ajtáig s onnan fel menvén Közép-Ajtára s 
felkeresvén az oskolaházat, üle a kemence alá egy kis tűz mellé. 
Vala pedig ott az időben az oskolamester Ajtai Intze András, 
szárazajtai fi, és azelőtt enyedi collegium seniora, ki azután 
az édesatyámnak notáriusa vala erdővidéki esperestségében, 
melyet XXXV. esztendeig tisztességére visele. Ez a mester 
az édesatyámat mint árva, bujdosó gyermeket maga mellé 
vévé szolga gyanánt, a falusi emberek közül pedig ki condrát 
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vete nyakába, ki kucsmát a fejébe, ki bocskort a lábába. Azon- 
ban az édesannya, az én nagyanyám semmit nem tud vala 
benne, hol volna a gyermek. Itt könyvecskékre is verekedvén 
az édesatyám s ide is édesedvén, minthogy a mester komédiács- 
kákat is csinál vala, felmenvén az etymologiáig. 


Lön azonban egykor, hogy valami levéllel el inditaná a 
mester Nagy-Batzonba az akkori esperesthez, Udvarhelyi 
Andráshoz. Érkezék azért az atyám rongyoson s tetvesen 
Barotra s történetből kéredzék szállásra olyan pápista ember- 
hez, ki nékie attyafia volna. Ott reá esmervén, fejét megmossák, 
lábait a gazdaasszony sós vízzel megvontatá, reggel pedig 
meg nem maraszthatván, utra bocsátá. Esék pedig, hogy a 
baczoni esperest házánál talála lenni a nagyanyám, midőn az 
ő bujdosó fia odaérkezék, kit meglátván s condrája belső ré- 
szén tapasztalván, mint megtölt az oskolának eleven porával, 
vissza nem bocsátá, hanem magával haza vivé. Jól is lett, 
mert a középajtai mester Intze Andorjás (a mint nyomtatták 
vala ki a nevét csintalanságból holmi halotti chártán a Tót- 
falusi Miklós typographiájában) kijáró egy legény lévén, már 
az én atyámat is ezután több rosszra tanitja vala, mint jóra; 
mert már is éjjeli fegyverhordozójává tette vala. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  


Ennek az Ajtai Andrásnak vala Benjámin nevű fia, a 
gonoszról híres deák, a kin e napig is nem látszik az újjá-születés; 
de a rosz keresztyénről s gonosz papról nem irok semmit. 


Az atyám már maga hazájában s házában lévén, meg- 
esmerkedék Udvarhelyi Józseffel a baczoni esperest fiával; 
Fülei Boda Sándorral mint attyafiával, és méne tanulni az 
udvarhelyi Bethlenianum gymnasiumba, s lön szállása egy 
igen szegény foldozó vargánál, aki kevés lisztécskéjét, kenyerét 
s ázalékocskáját a nagy szegénység miatt mind megemészti 
vala, nem igen járván munkája egyébkor, hanem esős időben, 
a melyet igen óhajt is vala a szegény varga. Innen kániculákra 
haza jár vala az édesatyám és a mostoha attyát kézi munkájá- 
val nagyon segélli is vala, úgy, hogy azt akarná a mostoha 
attya, hogy hagyná az oskolát s fogná az eke szarvát, sarlót 
s fejszét, aminthogy a kádár mesterségbe belé is kapna az atyám. 
De az oskolát nem felejthetvén, olykor kánikula végén, egyedül, 
kevés útravalóval, pénz nélkül útnak indul vala, de a mostoha 
atyát a nagyanyám kemény szóval megtámadván, így szól vala: 


«Elbocsátod azt az árvát egyedül, pénz s költség nélkül, 
akinek a házában s jószágában lakol, ökrein szántasz; az 
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immár útat veszt a nagy erdőkön. Valahol a lelkedre megeszik 
a farkasok, s az Isten a lelkedből vészen számot, apjok!» Az 
ilyen szókra lóra ül vala a mostoha attya és az atyámat néha 
Vargyason innen, a Hagymás erdejében éri vala utol lisztecské- 
vel, mivel; a melybe a nagyanyám kevés pénzt szokott vala 
elrejteni, hogy a mostoha atya észre ne végye, de emellett 
az édes atyám úgy megkoplalt, hogy egész hónapig sem volt 
olyan ebédje vagy vacsorája, melyről azt mondhatta volna, 
hogy No, most jól lakám, amint ezt nem egyszer hallottam 
magától. De ennyi szegénység között is a lopástól oly idegen 
volt, hogy az öccse Boda Sándor, Bardotz-széki vice-királybiró 
szembe azt beszéllette az atyámnak hallatomra, hogy ő a 
piacra, vagy tilalmasból béhajtott juhokat s teheneket faza- 
kakra fejte s az édesatyámat azzal is dédelgette, de az atyám 
sokért nem nyult volna csak egy juhnak is a tölgyéhez. 


De azonban a szükség között is szorgalmatosan tanulván 
és sokakat felülmulván az atyám, a mostoha attya is maga 
házait jól megépítvén s beléje szállván, haza érkezék kániku- 
lázni a mostoha fia is, hogy nyárban is tanulgatna valamit, 
elvivé haza kevés könyvecskéit is. Midőn pedig a mezei munkán 
volnának, tűz emészté meg a mostoha attyának új épületjeit 
s mindenét, az édesatyámnak minden könyvecskéit is. Azért 
a mostoha attya ismét vissza szálla a Dienes-jószágba, de az 
atyám a könyvetlenség miatt úgy el kedvetlenedék, hogy az 
oskolába való visszamenetelt éppen letevé s elgondolá, hogy 
többet ne tanuljon s ne szenvedjen. Azonban eljöve szeptem- 
ber és Udvarhelyi József felmenvén az atyámhoz, mint tanuló- 
társához, hivni kezdé, hogy induljanak ki Udvarhelyre; de 
midőn az atyám azt forgatná, hogy könyve teljességgel nincsen, 
s haurit aquam cribro, qui vult sine discere libro, reá igéré 
magát, hogy ád ő könyveket, csak otthon ne maradjon. Csele- 
kedte is; ki azután Törökországban is megfordulván Tökölyi 
Imrével s a kuruc világban is kuruckodván, sokszor megfordult 
az édesatyám házánál s nóha szakadatlanul eskünnék minden 
kicsiny dologra, mégis az atyám megbecsülte, hanem intette, 
hogy az Isten nevével vissza ne élne; sed desperata erat emen- 
datio. 


Ezzel az Udvarhelyi Józseffel visszamenvén az oskolába 
az édesatyám, csakhamar kedvébe esék a scholae rectornak, 
Lethenyei Pálnak, ki nemzetére nézve tót, szakállat eresztett 
házas és gyermekes ember vala, jó deákságáért pedig és egyéb 
tudományáért is Erdélyben híres tudós, nóha domidoctus. 
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Ez az ember a maga házánál igen szép formáju leánykáját s 
fiait az atyámra bízá, hogy tanítaná s azután is az fiaknak 
privatus praeceptora az oskolában is az édesatyám vala, míg 
az attyok éle, mert etédi papságában meghalván Lethenyei 
Pál, azok a hitván fiak mesterségre adák magokat s a kisseb- 
bik ugyan az édesanyám attyának, Ötves Dávidnak mívhelyé- 
ben tanulta vala meg az ötves mesterséget és a Nagy Ötves 
Dávid az édesanyámat szintén úgy az Ötves Letenyei Pálnak 
szánta vala feleségül, mint a rector Lethenyei Pál az ő Sofiá- 
ját az atyámnak, látván, hogy az atyám jóerkölcsü és tudo- 
mányra született elméjü ifjú. Aminthogy még az édesatyám 
is nem volt volna idegen azután papságában a Lethenyei leány- 
tól, ha a leány ki nem adta volna magát árvaságában, mely 
igen reá szokgatna a drága és pompás köntösre, melyről az 
atyám a leányt meg is szólította, de elméjét róla éppen el is 
fordította. De ezek későn estenek azután. 


Nem állhatom pedig, hogy erről az udvarhelyi rectorról, 
Lethenyei Pálról holmiket meg ne említsek. Ez Cicerót halálba 
szerető, az Oratioit tapsolva tanító s poéták irásiban gyönyörködő 
ember vala, kinek tanítása által lőn az, hogy édesatyám is 
halálba megszereti az ékesen szóló Cicero munkáit is majd 
halálig maga mulatságára olvassa vala azokat, és mikor engemet 
tanítgat vala is a deák nyelvre, kevés időt tölt vala a grammatica 
reguláin, hanem a Cicerót s Erasmus Colloquiumit olvastatja, 
fordíttatja és phraseseit előmbe írja vala. A poésisben is csuda, 
mely sokra ment vala az atyám ennek a Lethenyeinek keze 
alatt. Továbbá nem egyszer hallottam az édesanyámtól, hogy 
az a szép tudományu s azután papságot viselt Lethenyei az 
úri imádságot soha el nem mondhatta. Mondotta titkon az az 
atyámnak, hogy inkább prédikállana kettőt, mint elmondana 
egy Miatyánkot. Nem is egyéb volt a Miatyánkja, hanem az 
első igét Mi, igen meghúzta, majd fél tyukmony sültig: Mi-i-i-i-i, 
azután megszaladt a nyelve s elmondotta az egész Miatyánkot 
zakatolva, de abban senki egy szót sem értett az Amenig, 
azt pedig a végén érthetőleg kimondta. 


Végezetre nem tudom bizonyosan mi okon, Lethenyei 
helyében Szathmári Pap Jánost [tették] (talán azért, hogy annak 
az udvarhelyi Betlenianum gimnasiumnak állapotja az akade- 
mikus mester vagy professor által feljebb-feljebb emeltetnék; 
Szathmári János olyan ifjú tudós akademikus lévén, aki már 
Franekerában, deák korában a Cartesius metaphysikájából és 
a Poiretből e cogitationibus de Deo, anima et malo, jeles köny- 







222 


vet adott vala világra, mely munkát én is láttam. Ennek a 
tudós professornak keze alatt az én atyám a theologiába kezde 
kapni s megkedvelé a Cartesiana filozofiát is, melyet holtig 
minden virginánál kedvesbb muzsikájának tartott is; de az 
atyámnak Szathmári P. Jánoshoz nem volt szerenéséje, mert 
nékie hivatala esett, talán ugyan a kolozsvári eklézsiába s 
elment. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 


Ezen Szathmári János után Rozgoni János lön udvarhelyi 
professor, ki azután fogarasi papságban hala meg. Ettől az édes- 
atyám theologiánál egyebet nem tanulhatott, mert még a deák 
nyelvben sem volt oly boldog, hogy vidámon tanithatott volna 
azon a nyelven; hanem inkább csak magyarul írt Catechisatiot 
és úgy is tanitott; nyelvekhez és filozofiához éppen nem értett. 


Már ennek idejében az atyám publicus praeceptorságokat 
viselt, igen jól tudván a classisokat; de megunván Rozgonit 
s az idő is úgy kivánván, onnan kibúcsuzott s jött Enyedre 
a Nagy Dési Márton keze alá. De minekelőtte enyedi dolgait 
kezdeném írni, holmi dolgokat nem illő elhallgatnom. Deákká 
lévén az édesatyám, már tógácska kell vala, de a jószága annyi 
idő alatt nem prosperált annyit, hogy a hasznából ki telhetett 
volna; hanem Albert Ferenc, a mostoha atya kisbaczoni 
határon levő szántó földeinket zálogba veté s úgy csináltata 
brassai fekete posztó tógát az atyám nyakába s annak sem vala 
bérlése. Midőn pedig azt a széllel bérlett hosszú mentét viselné 
az atyám, ilyen emlékezetre méltó dolog esék Udvarhely váro- 
sában: 


Külső habitusban, katona köntösben és sarkantyus csizmá- 
ban járt s lakik vala egy Pater György nevű jézsuita a jézsuiták 
residentiájában és az ő templomjukhoz tartozó harangozót s 
ostiariust Magyarinak hívják vala, aki midőn egy hajnalban 
szentelt vizet öntene a templom köszebénél lévő kő öblébe, 
melyet magam is láttam, megjelenék néki (amint ő mondotta) 
a Rafael angyal s mikor ezt kibeszéllette volna, megnémula. 
Sok exorcizmusra ismét másnap megszólala s az angyal szavá- 
val azt mondá, hogy 18 napok mulva világ végezeti lészen. 
Melyet hallván az oda csodult városi és falusi nép, nem kezdének 
dolgozni, hanem enni és inni, ha csak 18 napra való találtatott 
az ő házaikban, ugy, hogy a reformátusokat is megszédité a 
bolond profécia és az udvarhelyi pap Veszprémi István kéntele- 
nítteték prédikációval keményen feddeni hallgatóit s inteni, 
hogy ne hinnének a hitetőnek. Egy bizonyos napon post exor- 
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cismos ismét megszólala a harangozó és monda a Rafael szavá- 
val: Az Apafi fejedelem eretnekségitől sok lelkek kárhozatja 
függ s a magáé is; azért nékie Ebesfalvára kell menni, hogy a 
fejedelemnek ezt megjelentse, mint angyali izenetet. El is 
mene legottan, de a hír megelőzé őtet. Ő is nyomba bé-érkezék 
az udvarba nagy némán, mert meghagyta volt, hogy már az 
Rafael, hogy senkinek se szoljon, mig a fejedelemmel szem- 
ben nem leszen. Intzédi és Alvinczi nevezetű fő udvariak azon- 
ban bé viszik Magyarit egy palotába s egyik úri ember ragadván 
egy török baltát, verni kezdi Magyari előtt az asztalt és mond: 


— Hát tégedet hitetlen, átkozott ember, ki veve erre, hogy 
kegyelmes fejedelmeddel így csúfolkodjál? Nem látodé, hogy 
halál a fejeden? 


Elréműlvén e menydőrgő szókra a szegény harangozó, 
megszólala s monda: Engöm bizony uram Páter György csala 
meg. 


Ezzel Magyarit vasba verék s félesztendeig viselé azt. 
Páter György is titkon elmene. 


De azalatt még ezek esnének, egy városi jóakarója az atyá- 
mat egy deák társával együtt vacsorára hiva s vala ott egy 
neutralista [szolgadeák] is fejér foszlányban és fejér harisnya- 
nadrágban, ki a bort hordatta a korcsomából. Akit is a bor utol 
érvén s a ház is meleg lévén, ki mene a ház eleibe piac-szerbe, a 
barátok klastromán alól, a Kikellő felől való rendházaknál s 
midőn mint részeg finak, a levél-szín oszlopjánál szellőztetné 
magát, lévén szép holdvilág is, kijön a szomszéd háztól a pápista 
gazdasszony egy pendelyben, valami dolgára. És noha éjfél- 
tájban volna, mégis tétova tekinte, ha nem látná-é őtet valaki 
s meglátván az ott álló részeg scholasticust, de nem tudván ki 
volna, monda: Ki vagy? 


A részeg neutralistának fejében lévén a Rafael név, felele 
nagy durván: Rafael! mellyel az asszony a házba bészalada. 
A neutralista is béfordula az atyámék szállására s elbúcsuzá- 
nak. Másnap a pápista asszony elhírheszté a városban, hogy 
nékie is megjelent Rafael angyal s itt s itt, ennél az ágasnál 
a levél szín alatt és talpig fehér ruhában volt, mint a hó. Azon- 
ban a neutralista is ki aluván a bort, hallja a hírt s úgy jött 
eszébe, hogy ő volt annál az ágasnál s ő tréfált a pendeljes 
asszonnyal. 


Ezt az édesatyám igy beszéllette énnékem, és midőn 
mondanám, hogy jó lett volna leírni az ellenkezőknek confusio- 
jokra, maga is helyben hagyta, de maga nem írta le. 
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Ezután ilyen dolog esék: A templomban, a predikálló 
székben invocatio alatt megüté a gutta Veszprémi Istvánt 
ezen szóknak végén: Igen felséges, igen dicsőséges Isten s 
lerogyék; az honnan le vivék, de még idővel megépűle, püspök- 
séget ére s azt a tragédiát látá az édesatyám. 


De felépülvén s már az oskolában az atyám is seniorságot 
érvén, híre futamodék, hogy Apor István kárt akar tenni a 
mi oskolánknak. Ki ellen Veszprémi István hegyestőr pálcával 
mene ki, ki vivén az atyámat is, hogyha Apor potentiarius- 
kodnék, által ütné azzal a pálcával, de nem jöve el. 


Az atyám is ezzel búcsut vön Rozgoni Jánostól mint 
professorától, a kiben két csudás singulare volt. Egyik, hogy 
a cigányt nem szenvedhette házában s maga előtt és panaszát 
soha meg nem hallgatta. Második, hogy semmi marhabelet, 
kolbászt vagy hurkát nem ett. Ennek succedalt volt mvásár- 
helyi Tőke István professor, igen hasznos ember abban a gim- 
násiumban; hanem végre borozásra vetemedett vala s annak 
végébe Székre téteték papnak s ott hala meg a valóságos tudós 
ember. 


De én visszatérek az édesatyám dolgaira. 
Anno 1690 enyedi deákká lévén az atyám, lön tanítványává 


Dési Márton theologiai professornak, ki nemzetére nézve vala 
fia egy Hockmár nevü szásznak, ki is Segesvárról Deésre tele- 
pedett vala és M.-Vásárhely mellől, Sárpatakról vette vala 
feleségül magának egy gazdag jobbágy embernek leányát, 
kinek két férfi testveröccsei valának s az első lön végre kolozsvári 
pappá s ez az, ki a Noé bárkája nevü könyvet írta; kinek is 
leánya vala a néhai Enyedi István professor özvegye s ennek 
fia Enyedi István medicus, kolozsvári érdemes biró és senator. 
A másik jobbágy legénykéből lett vala Sárpataki Márton 
itélőmester, kinek fia vala Sárpataki Keresztes Márton József, 
ki is pápistává lévén, nyere grófságot s Küküllőben főispánsá- 
got; kinek unoka fia gróf iktári Bethlen Domokos. 


De mi térjünk vissza a professor Dési Mártonra. 
Ez az ember már igen hurutozó s szárazbetegségben levő 


vén ember vala, mikor az édesatyám őtet hallgatni kezdé. 
Legelső szava is az atyámhoz e vala: Vos Udvarhelyienses 
estis nostri filii? És mikor az atyámnak nevét hallaná, hogy 
Petrus Hermányi s tudná, hogy a Barczán Hermány nevü 
szász falu vagyon: az atyámat oda való szásznak vélvén, igen 
megkedvellé, maga is szász lévén, és azután többire minden 
ebédje, vacsorája az atyámnak e professornál vala. Két hét 
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mulva alumniát ada a javábul s e mind addig tarta (de az atyám 
ekkor a szeretetnek igaz okát nem tudja vala), mig egykor 
a décsei réten a barcasági dolgokról kérdezkednék az atyámtól 
a szegény Dési Márton, melyből látván az atyám, hogy őtet a 
professora szásznak tartja és a két Hermányt confundálta 
(noha nyílván az én hazámnak régi neve nem is Hermány volna, 
hanem Érmány, minthogy annak határa igen eres és vizes 
helyek, úgy, hogy csak a savanyó forrásoknak erei 20-nál 
feljebb mennek): felele az atyám: Ego non sum saxo, vir 
clarissime! Mely szó után csak egyszer-másszor ülhetett is a 
professora asztalához. 


Már ekkor Dési Márton nem is mindenkor mehetett az 
auditoriumba, de házánál szorgalmatosan tanított, mint valami 
magyar Coccejus, ki a Coccejus munkáit az édesatyámmal 
halálba megkedveltette is. Jovallásából e professornak zsidó 
nyelv tanulásához fogott. Mert az újtestamentomi görög nyel- 
vet Udvarhelyt úgy megtanulta volt, hogy Enyeden Homerost 
vett s ahhoz való foliant görög lexikont, melyeket most is 
tartok. De a jó praeceptor Dési meghalván, csak a juta az 
édesatyámnak, hogy édes mesterét könnyhullatással megsíratá, 
magát meg nem türtőztethetvén és a könyvei közül pénzén 
kettőt megvéve, t. i. a Calvinus Institutioját foliantban és 
Josephus Historicust, még pedig azt az exemplart, mely Gelei 
Istváné volt hajdan, mely könyveket én is jó kedvvel tartok 
tékámban, mind a könyveknek becses voltokért, mind e jó 
embereknek emlékezetekre. 


Dési Mártonnak az ő maga tanácsából succedála Enyedi 
István, ki is oly hasznoson kezdé a theologiát tanítani, hogy 
az atyám semmi kárt nem láttatott tapasztalni a Dési Márton 
halálában. Legelsőbben is az Enyedi István inauguralis ora- 
tioját le irá az atyám, melyet mostan is tartok. Azután a zsidó 
bibliában annyira mene, noha a Manasses apró betüs editiojá- 
nál jobbat nem kaphatna, hogy ahol megszólították, mindenütt 
fordíthatta a szentirást és nagy segítségül a Coccejus lexikon- 
ját is megszerzé nyolc forinton s 40 pénzen, melyet is sokszor 
két ökörnél is többre becsüllött. De a szent nyelv tanulásában 
igen sokat gyertyázván, annyira megrontá a szemeit, hogy 
orvosok keze alá kelle ereszkedni s akkor egy enyedi vén asszony 
az erős orvosságokkal szintén el is veszté a szemeit. 


Professor Kolosvári István éppen csak geometriát tanítván 
s hasznát a deákok nem látván, majd hallgatók nélkül marada 
s akkor az ifjuság reá izene, hogy a mathesist abban hagyná 
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s kezdene a filosofiához és zsidó nyelv tanításához. Melyen 
megindulván Kolosvári István, feljöve az auditoriumba, s 
minthogy igen jó deák s hatalmas beszédü orator, egész óráig 
tartó invectiva oratiot monda el s megraká az ifjuságot állat- 
jára. Más napon ismét feljövén és előszólitván a fekete tábla 
mellé egy oly tanítványt (a neve Dávid Grausa vala, annak a 
Belényesinek jobbágy cigányának fia, kinek egy alumnusa 
van az enyedi kollégiumban, kiről Belényesinek is hívták ezt 
a deákot, noha vaskóhi cigány volna), aki felől gondolta, hogy 
ért a matematika figurákhoz. Ki is előjövén, egy nagy virágot 
ira krétával a táblára, jó ideig pepecselvén rajta s végre azt 
megtekintvén a professor, kérdé a cigány matematikustól: 
Quid hoc est domine? Melyre felele a deák: Deus novit clarissime 
domine! — s ennél többször mathesist nem tanita Kolozsvári 
István, hanem filosofiához és zsidó nyelvhez foga s hát mindenik- 
ben hatalmas és hasznos professor, ki által igen megkedvellé 
az atyám a Cartesiana filosofiát; megvevé a filosofiai munkáit 
egy aranyon és holtig kedvellé. 


Gyönyörködve hallgatta Pápai Ferencet is a deák nyelvért, 
mert a tanitásai a deákságon kívül sikertelenek voltanak. 


Ekkor gróf Teleki Pál Enyeden tanulván, s kollegiumi 
cursusát végezvén, attyának, az öreg Teleki Mihálynak tetszésé- 
ből készült vala az akadémiákra; ki is az atyámat sokat hívá, 
hogy menjen el véle s az ő költségén Hollandiáig peregrinálhat. 
De atyám azt gondolván, hogy Teleki Pál nem fog tanulni, 
hanem csak experiálni kiván és így az atyám is nem tanulhat 
mellette, reá nem vette magát, hogy novitius korában peregri- 
nálni menjen, mely is nem volt jó gondolat. Maga gróf Teleki 
nekem is beszéllette ezt az atyámhoz való indulattyát s szándé- 
kát. Igy bizony mondhatom, hogy még professorságra is lett 
volna az idvezült atyámnak accessusa és mindenképpen nagyobb 
ember lett volna. Gróf Teleki Sándor is nagy jó emlékezeteket 
tészen vala az atyámról holta után is. 


Három már megemlített professorai alatt tanulván az 
atyám, esék veszedelmes sárgaságba. És nóha Pápai Ferenc 
medicinae doctor volna, és nagy patikája volna, mindazonáltal 
kurálni nem tudá és mindenek úgy hiszik vala, hogy azon 
nyavalyában meghalna s maga is magát a halálra elkészítette 
vala. De az alumnusoknak praesese lévén, a kollégiumnak 
szász sütője tanitá arra, hogy a kutyafának megfőzött hajáról 
való ivás hasznos orvosság volna, a mely által hamar is meg- 
gyógyula. 
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Mikoron az atyám az alumnusok praesességét viselé, 
olyan gondolattal vala az egész ifjuság, hogy legelső alkal- 
matossággal publicus praeceptor lenne, mert a poesisben mássa 
akkor őnékie nem vala, aminthogy mikor azután azon classis- 
ban volnék, akármiről, extempore igen szép deák verseket 
diktál vala nékem secundum diversa carminum genera, de én 
azokat mint gyermek meg nem tartottam s bánom. Sőt a néhai 
Tsernátoni Sámuel, kézdi tractus esperesti haláláig tudta memo- 
riter azokat a szép deák verseket, melyeket nékie gyermek 
korában írt volt az atyám azalatt, míg egy polturára tabákot 
hozott a piacról számára. De akármit s hogy volt atyámnak 
poetica venája, csak nem érte el abban a praeceptorságot, 
pedagogarcha lévén Pápai P. Ferenc a professor, melynek az 
atyám két okait beszéllette. Egyiket azt, hogy Pápai Ferenc a 
Magyarországról jött ifjaknak igen nagy patronusok volt, bár 
rosszak s bár gonoszak lettek légyen is, hogy így édesgetné 
azokat az enyedi kollégiumhoz s általok másokat; a székelyek- 
kel pedig — igen csufondár ember lévén — minden naponként 
szerfelett satirice szerette bánni. S akkor is egy mala moneta 
magyarországit véve fel poeseos praeceptorságra. Második 
oknak azt vélte az atyám, hogy midőn egykor historiát 
tanitana Pápai Ferenc és Noéról beszéllene, találta kérdezni 
az atyám: 


— Noachus cum ageret annum aetatis suae 600 genuit 
Semum, Cham et Japhetum. An igitur unius ejusdemque anni 
partus fuerint tres Noachi filii? 


Az eféle közbenszólásra az Enyedi István szokása báto- 
rította az atyámat, aki efélét nem ellenzett. A kérdésre Pápai 
azt mondotta: Non possumus omnes difficultates enodare; — 
és azután atyámtól mind láttatott idegenkedni. Látván ezt az 
atyám, a praesességről számot ada a professorok előtt és Pápai 
Ferenc kivánja vala megadósítani feles búzával, mert abban 
az időben sokan valának oly úri emberek s nemesek, akik alum- 
nust ugyan nem tartanak vala, de sok buzát szállítanak vala 
a professorok keze alá, hogy ha az ifjuság megszükülne, abból 
legottan segiltetnék és a szegény tanulók ne éheznének. Az 
eféle alamizsnát ugyan majd mind a professorok élik vala meg; 
de az atyám, ha a privátisták megszorulnak vala, a professorok- 
tól kölcsön kér vala az eféle alamizsna-buzából, de soha meg 
nem fizeti vala, hanem az alumnusoknak fenn maradt buzáját 
pénzzé tévén, oszlóra bocsátja vala, mely miatt midőn számot 
adna, megakarák adósítani a professorok. De ezt találván 
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mondani: Quem igitur in finem deponitur apud vestras Clarita- 
tes ejusmodi elimosyna? belé hagyák a professorok a praetensiót, 
nehogy kimenjen a híre; hanem aztán találta volt mondani 
Pápai: Hermányit megadósithatjuk vala feles buzával, de 
nem akaránk. 


Itt már hivatala esék az atyámnak a küküllővári mester- 
ségre; mely hivatal nem is vala akkor gyümölcstelen, mint 
ma, mert az a dominium még akkor Apafianum vala és az 
udvarból mind papnak, mind mesternek szép fizetés jár vala, 
s udvari tisztekkel a mester sokszor ebédel s vacsorál vala. 
De mégis az atyámnak mesterségre való kimenetelét nagyon 
ellenzé professor Kolosvári István s a többi között mondá 
ezt is: Hoc Te in aeternum poenitabit; — mert úgy itél vala, 
hogy kár volna az atyámnak akadémiákba nem menni, hanem 
tanulásit üszögben hagyni. De minthogy a három professorok 
éktelenül háborgattak egymással, feleségeik is egymást rágal- 
mazták, Pápai Ferenc pedig mint practicus medicus az uraknál 
nagy tekintetben volt s a gimnasiarchatus is övé volt: keveset 
gondolt kollégáival s azoknak favoritait bántani igen keze 
ügyiben volt s maga clienseit elő taszíthatta. Ezek között a 
figurák között lön az atyám küküllővári mesterré s vala a papja 
Nánási István. 


A kántorságban nemcsak tiszta, hangos szava vala az 
atyámnak, hanem a zsoltárokat, azoknak igaz nótájokon még 
a kollégiumban mind egyig megtanulta vala, nevezetesen egy 
szegény tóttól, ki az éneklésnek mesterségét fundamentaliter 
tudja vala és az atyámat egy sustákért XXVII zsoltároknak 
nótájokra megtanította egy alkalmatossággal. A régi énekek- 
nek nótáit is tudja vala az atyám. Sőt a halotti énekeken kivül 
még a Balassa s Benitzki énekeinek is sok nótáit tudja vala. 
A classisok tanítására ritka, mely alkalmatos vala. De nevezete- 
sen a papságra az egy esztendőnek elforgása alatt csuda a mely 
igen erősen készüle, nolle-velle. Mert a papja időske és kényes, 
sőt reggeli spirituosumokkal élő ember lévén, s magát hypo- 
condriacusnak is tartván, minden vasárnapra oly készen kel- 
lett az atyámnak lenni, hogy ha a papjának vagy maga házá- 
nál, vagy benn a templomban is változása esett, az atyámnak 
legottan elő kellett állani a sacra functiora. És megesett az is, 
hogy Nánási István fel ment a prédikálló székbe s a nép lebo- 
rult imádkozni; a pap elszédült, vagy mi lelte s az atyám 
hirtelen felment helyébe s azon vette észre a nép, hogy a mester 
kezdett a szolgálathoz. Igaz ugyan, hogy tanításával s könyvei- 
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vel a prédikátor nagyon segéltette az atyámat s könyvei közzül 
csak azt nem adta oda, a melyet atyám nem kért. 


Minthogy pedig Nánási igen élt az angliai könyvekkel, 
arra vitte az atyámat, hogy megkedvelje az anglicana metho- 
dust. Irott is itt az atyám sok prédikációkat, melyek e napig 
megvagynak. Irta le holmi akkori nagy tudósoknak is prédiká- 
cióit: egyet a Dési Mártonét de Sabbatho, Enyedi Istvánét 
is de transfiguratione Christi; nevezetesen Nagyari Józsefnek 
a fejedelem papjának holmi rövid prédikációit, melyek között 
kettőt igen nevezetesnek tartok, t. i. azt, a melyet Teleki Mihály 
felett mondott és azt, a mellyel dehortálta a statusokat, hogy a 
portának adott hiteket meg ne szegjék. Igy gyakorolván magát 
a prédikálásokban, annál könnyebben ment ki a híre, mentől 
több emberek jelentenek meg az Apafi-udvarban és abban a 
sokadalmas városban. És lett is hivatala azon esztendő vége 
felé papságra Udvarhely mellé, a patakfalvi és telekfalvi eklé- 
siákba, melyet amplectálván s Ferentzi István patronusa s 
vicekirálybíró előtt kedvességet találván, esztendő telve vette 
magát házasságra, vévén feleségül az édesanyámat, Ötves 
Sárát Abástfalváról, kivel is 49 esztendőket élt. Itt pedig új 
alkalmatosságra talál, mellyel maga tudományát nagyon öreg- 
bité, mert udvarhelyi pap lévén Nánási Mihály, és esperest 
is az udvarhelyi tractusban, nem sajnálja vala igen szép tékájá- 
ból ki adni könyveit a szomszéd eklésiában, melyeket az édes- 
atyám cum judicio megolvas vala, maga céljára excerpál 
vala, mely dolog éppen aurifodina scientiarum Drexelius jézsuita 
szavaként. Némely könyvekből pedig egész prédikációkat csi- 
nál vala a maga eklésiájának épületére. 


De azonban Nánási Mihály mint kényes, időske, feleségé- 
nek szépségében halálba gyönyörködő s esperestséget viselő 
ember a maga cathedráját igen gyakran bízza vala az atyámra, 
mind otthon, mind künn létében és vasárnap mindenkor aquavi- 
tával kinálja vala az atyámat s sacra functio előtt, azt azzal 
commendalván, hogy az emberben levő spiritusokat corrobo- 
rálná; de az atyám soha csak egyszer is nem iszik vala aféle 
bátorságra valót. 


Ez a Nánási Mihály ajándékozta meg az atyámat a Tofeus 
zsoltárokra való resolutiojának egy exemplárjával; de az 
atyám azt a munkát igen nagyra nem becsülte, sőt nem egyszer 
mondotta, hogy Tofeus a Messiásról szóló zsoltárokat Apafi 
Mihályra szokta volt magyarázni. De ezen állapotjában az 
atyám sokkal több hasznát vette a m.-vásárhelyi Tőke István 
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udvarhelyi professorral való erudita conversationak s tékájá- 
nak. Nem vala akkor az udvarhelyi tractusban oly hasznos 
ember csak prédikáció irással is, mint ez a Tőke, mert a falusi 
papok közzül magától prédikációt egy sem ír vala, hanem írják 
vala a Tőke István munkáit mind diákok, mínd papok. És 
valaki az én atyám irásit kaphatja vala, jó szívvel írja vala 
s ki is adja vala mind küküllővári, mind patakfalvi prédikációit. 


Ez említett két tudósokkal való hasznos társalkodását 
tartotta az atyám olykor vasárnapokon; minden héten pedig 
kedden, mert a városban azon napon szokott vala esni a vásár 
és vékony konyhájára az atyám a hust akkor vásárolja vala 
a hives időkben egész hétre is. 


Tréfára kimenő dolog esék azonban egy kedden, mert 
midőn az édesatyám a Nánási Mihálylyal való beszélgetés 
miatt magát ott felejtette volna, későre vevé észre, hogy húst 
kellett volna vétetni. Ki küldé ugyan a pap szolgálóját a piacra, 
a mészárszékbe, de az hírt hoza, hogy elfogyott a tehénhús, 
hanem csak valami hitvány kecskehús vagyon; az atyám 
azért kéntelenitteték kecskehúst vétetni, de meghagyá, hogy a 
szolgáló a húst vagdaltassa a hentessel apró darabokra. Mely, 
húst mikor az atyám haza vitt volna s kérdené az anyám, 
hogy micsoda hús az, monda az atyám: Hát nem látod, hogy 
bornyu hús? Mert a csontja igen vékony vala. S elhivén az anyám, 
hogy valami gyenge borju hús, mindvégig megfőzé és süté, 
jó ízüen evé is az atyámmal, noha ha tudta volna, hogy kecske, 
egy falatot sem ett volna benne, minthogy soha is nem szerette 
a kecskehúst, noha az atyám igen azt szokta vala mondani, 
hogy Istennek is áldoztak kecskével. 


De minthogy már az édesanyámat egynehányszor említém, 
vétkezném, ha anyai ágon való eleimről, nagyatyámról s nagy- 
anyámról és az édes anyámról is bővebben nem emlékezném. 


Az édesanyám Verebélyi Ötves Dávidnak Petene Ferenc- 
től származott Petene Sárától származott legkisebb leánya volt. 


Volt a nagyanyámnak valami kevés ideig más férje is; 
de attól, kit igen szeretett s halálig sem felejtett, igen idején 
maradván özvegységre, igen szép s nagy jószág s egynehány 
jobbágy is szállott a nagyanyámra Abásfalván. 


A nagyatyám pedig, ki deáki tudományt Debrecenben 
tanult vala és azt félben hagyván, egy nehány mesterségeket 
elpróbálván (az édesatyja mészáros lévén), utolszor az ötves 
mesterséget kedvellé meg. Mint mesterlegény pedig bévándo- 
rolván az erdélyi városokat, mívhelybe bé álla Udvarhely 
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városában s idővel hírét hallván a nagyanyámnak s jószágá- 
nak, megtekinté s feleségül vevé. Hozzá fogván pedig a kisebb 
s nagyobb baromtartásoknak, nyájastól tart vala egész eszte- 
nára való juhokat, kecskéket. Tart vala lovakat s ökrököt; 
sőt a nagyanyám udvarában is talált vala eféléket; kezdé 
űzni a mezei majorkodást. Plántála s oltata sok gyümölcs- 
fákat. De nevezetesen az ötves mesterséget két s három legény- 
nyel s inassal űzeti vala. És hogy kontárnak ne tartatnék, a 
marosvásárhelyi ötves céhba beálla. Inast ott szegődtet vala, 
s azokat a céh artikulusi szerint ott szabadítja vala fel s a céh 
könyvében most is nekie fel van írva a neve. Az erdélyi ötvesek 
között igen ritka mesterember lévén, s ez a mesterség is divatjá- 
ban folyván, igen járja vala a sokadalmakat s a maga mívével 
két, két asztalt tölt vala bé. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 


Ezzel a nagyanyám meghala, az édesanyám pedig in 
capillis marada. Ez idő tájban tanulá az ötves mesterséget a 
nagyatyám műhelyében egy magyarországi kormos inas és 
ott is legénykedék, kinek neve vala Turotzi Sándor, ki azután 
a nagyatyám pénzét jól kimarkolá s Kézdi Vásárhelyen telepe- 
dék, kinek fia Sándor Karkóban nem régen hala meg, József 
fia pedig Gróf Teleki Józsefné prafectussa. Ugyan ez előtt egy 
tekergő magyar, Komáromi nevű harminc zlotig felkére a 
nagyatyám pénzéből, s elmene vele. Ott hagyta volt ugyan 
a ládáját zálogba, de midőn felnyitották volna, egy Balassá- 
nál egyebet nem találának benne. Azonban a nagyatyám foly- 
tatja vala a gazdaságot s mesterségét, az édesanyám pedig 
mint gyenge leány csak vékonyan a gazdasszonyságot. 


Házasságra vevé magát titkon a nagyatyám és egy pap- 
nét hoza feleségül fiával együtt a házhoz, a ki ugyan holtjáig 
a nagyatyámnak hivségét megtartotta. Próbálta, hogy az 
anyámat a maga fiával összveházasítsa, de az anyám éppen 
idegen volt a legénytől. Ezt látván a mostoha anya, igen sok 
kárt tett a nagyatyám maradékinak. Ennek idejében estek 
a cigány jobbágyok az Ugron urak birtokába, kiken a nagy- 
atyámnak sem volt volna hatalma. 


Azonban Éthfalvi Sámuel, az akkori farcádi pap, ki a nagy- 
atyám [házából] házasodott vala jó barátja lévén az én édes- 
atyámnak, nagyon kezdé sürgetni, hogy venné feleségül az Ötves 
Dávid kisebbik leányát, Sárát, az ő feleségének testvérjét. Elmene 
az atyám és megtekintvén, megkedvellé. Éthfalviné a leányt 
s reá vevé, hogy menne által a nagyatyám házán a boltba, 
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mintha valamit keresne ott s mentébe tekintse meg az atyámat, 
ki ott beszélget vala Éthfalvival s a nagyatyámmal; de az 
anyám a szemérmetesség miatt nem meré csak szemit is vetni 
az atyámra. Azonban az atyám a maga szándékát kijelenté, 
melyre summáson az én nagyatyám azt felelé, hogy maga 
akarna a leányával szólani s tetszésit venni. Külön szólitván 
azért leányát monda nékie: 


— Ihon: kettő előtted a szerencs, válassz benne 
De midőn az anyám a választást az ő édes atyjára bizná, 


monda a nagyatyám: 
— A mesterembernek aranyos a körme, a papokat pedig 


hányják, vetik s költöződnek helyből-helybe, mint a cigányok. 
Én inkább javalnám, hogy mennél ehez a Lethenyei Pálhoz. 
A Pál mester pedig akkor is a nagyatyám műhelyében dolgo- 
zik vala s azt az édes anyám jól esmeri vala, de az atyámat 
soha sem látta vala és szeretni sem tudja vala. Mely dolgot 
megértvén Éthfalvi Sámuel és a felesége, monda az anyámnak: 


— Hogy mennél édes öcsémasszony azok közé a félszeg, 
féleszű, nyomorék népek közé? Hiszen ez a Pál amint vagyon; 
de az ő testvérjei mind csúfok. Ennek sincsen egy talpalatnia 
is, hanem ha Tótországban, mert oda való volt az apja. Ez a 
Hermányi Péter pedig jószágos, szabad ember s. a. t. Éthfalvi 
Sámuel is nagy kedvességben lévén a nagyatyámnak, mint 
bátor, formás, szós és magát alkalmaztató ember, serényen 
forgatá az atyám causáját, dicsérvén az atyámat nagy tudo- 
mányáról, jó erkölcséről s. a. t. És így igéretet tön a nagyatyám, 
de Éthfalvi is azon lön, hogy azon napon este meglenne mind 
mátkaság, mind copulatio, s úgy is lön. Azután nem sokkal 
rneglön a lakodalom is. 


De az atyám is, az anyám is igen gazdagon nem házasítta- 
ték ki, noha a jusa nagyobb volt volna, mint a testvérjeinek, 
mert ő in capillis maradott volt édes anyja halálakor. Adott 
ugyan ezután is a nagyatyám holmikat, de azok nem érték 
fel csak azt is, a mi argenteriakat kilopott volt az anyám ládájá- 
ból a mostoha anyja; melyet, hogy nagyanyám halála után 
ne keresne az atyám, vétette volt azt a régi szőnyeget, melyen 
írom ezt a historiát, melyet a nagyatyám az udvarhelyi eklésiá- 
tól vett volt. 


Adott vala a nagyatyám az én anyámnak még ezelőtt 
egy vén cigány jobbágyot is. De midőn az lopásba elegyitette 
volna magát, s látná az atyám, hogy már ennek maradéki 
nem lesznek, nem fogá pártját a birák előtt, hanem kicokigatá 
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házából s az elmene dolgára mind e mai napiglan. De az Isten 
megáldá az anyámat maga sorsával való megelégedéssel. És 
idővel ada nékie fiat, Dienes Józsefet, mely is igen szép gyer- 
mek vala, de 10 hónapos korában onas himlőben meghala; 
kit az anyám annyira bán vala, hogyha lehetséges lészen vala, 
maga is vele együtt meghal vala. És sok ideig is vala nagy 
bánatban. Mely időben midőn egy öreg hallgatója kérdené: 
miért szomorkodnék annyira, megmondá az atyám, hogy az 
ő elsőszülöttén s egyetlen-egyén. Melyre mondá a paraszt 
ember: Csudálkozom kegyelmeden prédikátor uram; más 
helyébe. Mellyel úgy megharagitá az atyámat, hogy kemény 
pirongatásra fakada ki hallgatója ellen. Azután anno 1699, 
azon esztendőben, melyben Josephus I.-nak születék az ertz- 
hertzogin, a ki osztán lengyel királyné vala s nem régen hala 
meg, születtem én. Születtem pedig 26 Szept. mint az atyám 
jegyzésiben láttam; vagy mint édes anyám tartotta: Ferenc 
napja elött ötöd nappal, azaz Mihály archangyal napján. És 
utánnam születének az én négy testvérjeim: Judit, ki most 
Erdővidéki esperestné és 12 gyermeknek anyja és feles unokák- 
nak nagyanyja. Második hugom Susánna, ki példátlan petyergő 
gyermek vala, most Zalányi Istvánnak, a mohai predikátornak 
házastársa. Harmadik Rebeka, Középajtai Monos Nagy Már- 
tonné, ki meghalván, hagya két árvákat: Szászvárosi Nagy 
Józsefnét, Nagy Mihályt, mostan debreceni deákot. Negyedik 
testvérem Kata, Csernátoni Cseh Istvánné, kinek nagyobb 
fia a mostani reformata gubernátornénak alumnusa. 


* 


De térjünk vissza az édes szüleimnek patakfalvi lakásokra, 
onnan aztán szálljunk alább. 


Patakfalván az édesatyám csak három esztendeig lakott. 
Volt pedig ezen mater eclesianak filiája Telekfalva, mely a 
papot és mestert inkább tartja vala, mint a sovány mater, 
hanem a Ferentzi fiak, mint nemesek és nevezetesen Ferentzi 
István vice-királybíró tesznek vala valamit. Ez időben megvala 
még az a régi szokás, hogy ünnepeken a nép kalácsokkal meg- 
rakja vala a sacramentomos asztalt s némelyek gyümölcset, 
a gazdagabbak pedig pénzt is tésznek vala le, úgy, hogy a papné 
bár ne igen sütött kalácsot az innepekre. 


Innen hata az édesatyámnak jó hire az olasztelki Daniel 
uraknak s nevezetesen a főkirálybirónak, a jámbor Daniel 
Ferencnek fülébe, minthogy Ferentzi István a maga főtisztjé- 
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nek gyakran is udvarol vala. Vala pedig a Daniel urak akkori 
papja Szederjesi nevű, kivel malecontentusok valának; ki 
nagy méhész vala, de maga az urakat, felesége pedig az úri 
asszonyokat összvehordja vala. 


Mig pedig az atyám Patakfalván lakék, nagyon oktatá 
a nagy gazdaasszony Ferentzi Istvánné az anyámat sok jóra. 
Meghagyá, hogyha a férje szólítja, legottan menjen s még 
addig se halassza, mig a tőt egyszer általvonná a varnivaló 
vásznan. Vigyázzon, hogy papi köntösének alja sáros ne légyen. 
Szükséges is vala itt a tanitás, mert az anyám az árvaságban 
nem tanulhatott vala valami vígyázó, okos és serény gazdasz- 
szonyságot, az atyám is pediglen éjjel-nappal csak a könyve- 
ket búvja vala, elannyira, hogy ebédkor az anyám az étket 
feladja vala s az atyám arra nem figyelmezvén, meghűl vala, 
ismét megmelegitik vala s feladván meghűl vala. Egykor pedig 
kemény téli időben kását főze az anyám vacsorára s az atyám 
szavára kitevé tálastól a hóba, mert a falutól távol vala a 
parochia s magok pedig a szüleim kutyát nem tartanak. Mikor 
pedig vélnék, hogy már meghült a kása, kimene érette az anyám 
s üresen, szépen megnyalva találá a kásás tálat. De ez tréfa vala. 


Ezen parochiában laktában jött vala az atyámhoz Váradi 
Mátyás, ősz, öreg, szakállas predikátor. Ez chiliasta [millenista] 
lévén ad causam suam dicendam, ezelőtt megjelent vala a nagy- 
enyedi synodus generalisban és a chiliasmusról való sok irásait 
akarván felolvasni, — melyeket prédikálván, imitt-amott zűrt- 
zavart vala, az irások fel nem olvastatának, hanem a phantásta 
vén ember ad stivam [ekeszarvához] relegaltatott vala, de papi 
köntösét még is le nem vetkezvén, papokról papokra járván, 
élődik vala a boldogtalan ember. Kit az édes atyám ismér 
vala, a kapuba köszönté s ott mindjárt kezdődék kettőjek 
között a disputatio de chiliasmo és vacsora felett is meg nem 
szünvén, eltarta éjfélkorig indulatoskodásokkal és sok voci- 
ficatiokkal s reggel utjára indula. Ezután nem is hallatott tud- 
tomra chiliasta reformátusnak hire Erdélyben. Erre is talán 
Piscatorról s Alstediusról a fejérvári régi professorokról szállott 
vala ez a haszontalan opinio. Ez időben jár vala Erdélyben 
egy Bányai nevű phantasta is, ki azt hirheszti vala maga felől, 
hogy ő nem oskolákban tanult, hanem Istentől tanittattott 
immediate. És prédikál vala a falusi eklesiákban, de nagyobbára 
mind csak a nemeseket s papokat infestálja vala szer-szóval a 
parasztság előtt, melyért a nép igen hallgatja vala. Eljön ez is 
az atyámhoz egy vasárnapra és megkéré a patakfalvi cathedrát 
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s ott majd setét estig tartá szalmázó szer-szóval a hallgatókat 
és az atyám igen megbáná, hogy nékie prédikállani engedte volna. 


Itt laktában az atyám egy ideig meg nem hagyatá a szakál- 
lát, noha abban az időben azt az estperest s a házasulást az új 
papoktól igen megkivánja vala és a szakál eresztést; noha az én 
atyámtól azt Nánási Mihály esperest nem kivánja vala. De mint- 
hogy az esmeretlen parasztok udvarhelyi vásárra való bejártá- 
ban csak mesturamnak szólítják vala, megszégyelné az anyám 
magát s oka lön, hogy az atyám is meghagyatná a szakállát 
s szép szakálla is vala. De hosszú hajat nem visel vala, hanem 
csak üstöket, melyben 83 esztendős korában sem vala egy ősz 
szál; de a szakálla kezdett vala őszülni már utoljára. Vala 
pedig középtermetű, csontos, vállas, piros ábrázatu, serény 
járásu, jöttében s mentében a köszönésekben mindeneket 
megelőző, szekid és hasznos beszédü ember; kinek tréfái is 
ártatlanok, de igen elmések valának, melyek másokat meg 
nem sértenek vala. 


Ennek a jó embernek, tudós papnak s jó atyánknak hiva- 
tala esvén Erdővidékére, Olasztelekre, tén igéretet a Daniel 
uraknak s az eklésiának. És az esperest Udvarhelyi András 
az atyám házához szállván, Patakfalván, consensust is ada. 
De Nánási Mihálynak a vala szándékja, hogy az Udvarhelyi 
tractusban maradna az atyám, s lenne petki pappá, minthogy 
ott dézmája jár a papnak. Az atyám mindazáltal csak kiván 
vala közelebb esni a maga hermányi jószágához és a fő király- 
birónak is, Daniel Ferencnek, nem akará kedvét szegni. Eljö- 
vén a transportationak ideje, bé is indula az atyám. De vala- 
mint s valahogy esett az, egy irott prédikációja a patakfalvi 
kemence tetején maradott vala. És az atyám successora becsüle- 
tes s jámbor, de vékony készületü pap csakhamar kifogya 
minden prédikációból; úgy kifogya, hogy nem volna hová 
tekeredjék a lelke. Hanem valami egyébért, s talán ugyan 
egy pipaszárért, feltekint a kemence tetejére s szerencséjére 
ott találja az atyám irását, melyet maga megtanulván s el- 
mondván, úgy töltheti bé szolgálatját; melyet azután maga 
beszélett az édes atyámnak. Midőn pedig már az atyám útban 
volna, ráizennek a Daniel urak az olasztelki papra, Szederjesi 
Jánosra, hogy költözzék ki a parochiából, mert jő a hivatalos 
új pap. De ő nem cselekedé, hanem az estperesthez mene Ba- 
czonba, ki prédikátorokat is külde, kik Szederjesit turbáltatni 
s az atyámat bészállani ne engednék. De a főtiszt, Daniel Ferenc, 
püspök Veszprémi Istvánhoz levelet expediála e dologban. 
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Azonban pedig megparancsolá a népnek, hogy Szederjesit ki- 
raknák, melyet midőn cselekednének, Szederjesiné forró lug- 
gal öntöz vala az eklésiabeliekhez. 


És az atyám portékáival jött szekereket bevivék a paro- 
chiába, noha protestálnának a papok, s utóbb az atyám is el- 
érkezék és bészálla; de az estperest feletkezvén adott con- 
sensusáról, partialist gyüjte s deliberative az atyám arcealta- 
ték a cathedrától. Azonban pedig visszaérkezék a püspök jó 
válaszával a fejérvári követ, ratihabealtaték az atyámnak 
olasztelki hivatala s bémenetele. A tractus is nem léve difficilis, 
hogy az atyámat maga társaságába ne venné; annál is inkább 
kezdvén mindjárt becsűlleni, mentől kevesebb vala közöttük 
a tudós ember. Hallottam is az édes atyámtól, hogy a halotti 
alkalmatosságokkal, melyekre a nemesek igen hívják vala őtet 
prédikállani, egy prédikációt sem hallott akkori erdővidéki 
pap társaitól, a melyekben ne volt volna heterodoxia s káko- 
doxia. 


Egy nem volt közülök, a ki zsidó s görög nyelvhez értett 
volna, a ki csak tudta volna is, mi a filozofia. Egyébaránt 
voltak közöttök régi, vén és nagy subájú emberek, és egy 
olyan is, ki még váradi deák volt, midőn ott reformata neveze- 
tes oskola vólna. Azonban meghala esperest Udvarhelyi And- 
rás baczoni papságában és vivék helyébe ama nagy papi beszédű, 
nagyszáltermetű, izmos, kövér akademicust Szokolyai Istvánt, 
oly véggel, hogy az esperestségben is succedálna, minthogy 
kemény, igazgatásra termett embernek is látszék vala. Idővel 
mind udvarhelyi, mind marosszéki tractusokban esperest- 
séget visele s m-vásárhelyi papságában hala meg; kit már 
magam is sokszor láttam gyermek koromban, és midőn az az 
udvarhelyi gimnáziumban a classisokat látogatná naponként 
(nem lévén akkor ott professor, noha várják vala a Vesselényi 
udvarból Szigeti Györgyöt), sokszor hallottam, hogy ezt a 
verset éles beszéddel elmondotta: Pastorum soboles sunt omni 
tempore boves; sudant quando vocant, frigescunt, quando 
laborant; és ha valamely papnak fia jól felel vala, így mondja 
vala ki: Pastorum soboles sunt omni tempore flores. 


Erről az esperest Szokolyai Istvánról igen sokat tudnék 
irni. Imé jegyzek is fel holmi aprolékosokat. Hogy azzal is 
erősítené állapotját s öregbitené autoritását, elvégezé magá- 
ban, hogy feleségül venné a Veszprémi István kisebbik leányát, 
noha a leánynak annya és nagyobbik leánya Juczi és a fia is 
Veszprémi István, hallatlan részegesek valának. De kisebbik 
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leányról a volt a hír, hogy bornemissza s bizonnyal az is volt. 
Vala pedig igen szép s kisded asszony a nagy hushalom Szokolyai 
mellett. Kivel is midőn Szokolyai össze akarna kelni, az atyá- 
mat magával elvivé Fejérvárra, holott az atyámnak az a sze- 
rencséje esék, hogy professor Kapusi Sámuellel nem csak meg- 
esmerkedék, ki is abban az időben keze, lába, sőt épen esze 
vala a szegény apoplecticus püspöknek; sőt ez a nevezetes 
ember épen barátságába vevé az atyámat, ráritásait museumá- 
nak megmutatá, akadémiai útját kibeszéllé, s az atyámhoz 
való szeretetét holtig fenn is tartá, látván, hogy az atyám őtet 
nem csak megérti, hanem igen becsüli és szereti tőle értekezve 
tanulni; mely barátság az atyámnak az ő irigyei ellen igen 
sokat használt. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 


A mi még az édes atyámat illeti, vala közép termetü, 
fekete haju, vállas és izmos, de nem kövér ember. A tanulás- 
ban telhetetlen, igen librarius pap, kinek még mezőre s útra 
mentében is könyv vala úti társa; igen mély elmélkedésü 
tudós; az egyenes, együgyü beszéd mellett inimitabilis kö- 
nyörgő. A mit egész héten olvas vala serio (mert időtöltő, 
elmés könyveket is olvas vala mulatságból), azt üti vala elmél- 
kedve vasárnapra prédikációkba; s minthogy mind azokat 
olvassa vala, a melyekből maga épül vala elsőbben: azért 
vala, hogy a nép együgyüségéhez nem ereszkedik vala le a 
tanitása, s azért a nép azt nem mindenkor veheti vala fel. 
Halotti alkalmaztatásokban senki kedvéért nem hizelkedik s 
nem hazudoz vala. Ha értelmes emberek hallgatják vala, nem 
lehet vala, hogy ne becsülnék s ne csudálnák. Pestisnek idein 
százakat temetett, de egy prédikációt kétszer el nem mondott. 
Micsoda, mély elme lett légyen nála, bizonysági annak a sok 
prédikációi, melyek dolgokkal éppen dugva vagynak. A prédi- 
kátor vejei kárnak tartják vala, ha csak egy tenyeremnyi 
jegyzése elveszne is, de maga sok aféle jegyzéseket vet vala 
a tűzbe. Könyörgéseket nem igen írt, noha a vejei kérnék, 
hogy cselekedje, mert kár volna egészen meghalni magával 
annak a könyörgésbeli tehetségnek. Igen szereti vala, ha valaki 
nagy dolgokról, Szentírásból s filozófiából kérdezkedik vala ő 
tőle, és terhére vala, ha a vejei semmit sem kérdenének, mikor 
látogatni jőnek vala. Ételiben mértékletes vala, bort akkor 
iszik vala, mikor olyas vendége jő vala; hanem a pálinkát 
végre issza vala s meg is hatja vala, úgy hogy megesmerszenek 
rajta; s midőn egy phantasta hallgatója vagy kétszer azt 
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mondotta volna szemébe, hogy részegen látta volna, úgy meg- 
szégyenlette magát, hogy azután soha csak egy cseppet is be 
nem vészen vala szájába holtáig. Meg tud vala hirtelen hara- 
gunni; de haragot nem tart vala. Gyermekeit majd minden 
verés nélkül nagy félelemben tartja vala, azokra nagy gondot 
visel vala, azokat tanitja vala, de soha édesgető szókkal fiam, 
leányom nevezetekkel nem simogatja, de igen szereti vala. 
Nem jut eszembe, hogy engemet egyszernél többször fával 
megütögetett volna, és fiának nem szólitott deák koromig, 
még akkor sem mindjárt; de mindent kiszolgáltatott valami 
kitölt és kivántatott. Úton, útfélen tanított, de soha nem 
nógatott, hogy tanuljak. Nem is tanultam egy embertől többet, 
mint ő tőle. Jobb atya nem lehetett. 


A mi engemet illet: látván, hogy leánykái vagynak, de 
csak én vagyok egyedül fiu, nagyon igyekezett engemet tanitani, 
s taníttatni elsőbben a trivialis, vagy falusi oskolában; de 
minthogy bennem kicsiny koromban attentio és memoria nem 
igen volna, hogy elsőben csak a Miatyánkot is nehezen tanulha- 
tom vala meg, mely miatt fenyeget vala, hogy talpig ködmönbe 
öltöztet, és csákányt adván kezembe, Hermányba küld ma- 
lomkő-vágni, melytől én igen félek vala. De nem sokára fel- 
menvén a coniugatiókra, soha meg nem tanulhatok vala egy- 
egy tempust egy leckére, mert öszvezavarom vala magamat 
a magyar transitivumon és absulutumon: Szeretem, szereted, 
szereti: szeretek, szeretsz, szeret s. a. t. A szegény Szent- 
Györgyi Istvánnak sem volt esze, hogy gyötrötte elmémet 
azon, s mind eddig nem is tanulok vala jó kedvvel, hanem ama 
szerint: Nec juga taurus amat, quod tamen odit, habet. Ez 
időben mondotta az atyám gyakorta az anyámnak: Bárcsak 
azt érhetném meg, hogy deákul szólhatnék, s beszélhetnék 
véle, melyet időre s hára megért vala; és midőn egykor De 
generatione filii et morte fidelium a Roëliana dissertatiokat 
megolvastam, s az atyám ellen defendalnám s talám mód nélkül 
is mint ifju, béjöve az anyám a museumba s monda: Nó meg- 
érte kegyelmed, hogy deákul beszél a fiával! Melyre monda 
az atyám: Hallgass! mit szakasztod félbe a beszédet? 


Midőn az etymologiára promoveáltak volna, igen-igen 
megszeretém a tanulást, elannyira, hogy alunni sem igen 
akarnék; és a régi grammatikát, s Orbis Commeniit úgy meg- 
tanulnám memoriter, hogy addig mondhattam, még elállott a 
szájam; de a catechesisnek locusokkal való tanulásához, 
vékony kedvem volt, mint azután a Commenius Januájához 







239 


is. És midőn egy Málnási Gábor nevü tudatlan mestere akadott 
volna az atyámnak, megunám őtet és az ő boldogtalan tanitá- 
sát és beteggé tévém magamat, s végre tettetém mintha el- 
aluttam volna. Akkor mond az atyám az anyámnak: Ez a 
gyermek nem beteg, mert tapasztám a fejét, hanem azt a rosz 
mestert fogta megunni; hanem készitsük el s vigyük Udvar- 
helyre, s el is vivének anno 1711-ben, szeptemberben, és egy 
pompás kőházhoz, Borbély György nevü öreg borbélyhoz 
szállitának, kinek nubilis leánya Sára, és unoka fia, s leánya 
felette rühösök valának, magok pedig felette szegények, noha 
három, vagy négy szép házaik volnának és egyikben egy kis 
patika is. Holott is tavaszra igen megrühösödém; de az alatt 
ez a szegény nép mindenemet megemészti vala, noha minden 
hónapban jő vala az atyám, vagy anyám, vagy más valaki 
az éléssel. 


Az oskolát szeretem vala, s mind publicus, s mind privatus 
praeceptorom a szegény Gyujtó Ferenc vala karácsonyig, a 
ki minden nap részeg vala, de publice tanitgat vala, privatim 
soha sem; hanem mint igen cifra iró, szép exemplárt akar 
vala imitaltatni. Ez nem sokára Enyedre jöve, azutan ebesfalvi 
udvarbirája vala a herceg Apafinénak, s végre valami jobbágy 
legényei ölék meg s úgy eldugák a testét, hogy talám soha 
nem akadtak reája. Ezután nem volt privatus praeceptorom 
soha, nóha nem ártott volna. 


Anno 1712. praeceptorom lőn Krizbai Mihály, kinek 
emlékezetje is legyen áldott! Ez hirtelen haragvó, igen colericus, 
magas, száraz, csuda, a mely könnyü és sebes futó ember vala. 
Már udvarhelyi diákságában szép tudományu legénynek kel- 
lett ennek lenni, mert jezsuita pater Pogány gyakran lejár 
vala hozzája disputálni, és nóha a dolgokat nem értettem, de 
láttam, hogy Krizbai a jezsuitának mosolyogva felelget vala. 
És mikor Krizbai brassai mesterségre kimene, s kikésérők, 
kijöve páter Pogány is és egy darabig kisérvén, megcsókolá 
Krizbait, s igen édesden búcsuzék el tőle. Ez az én jó praecepto- 
rom fejérvári papságában hala meg; a kit enyedi professornak 
két kézt vészen vala az ifjuság, de nem érheté el. Ennek a jó 
embernek esztendeig voltam tanitványa, de soha csak egy 
plágát sem kaptam tőle; minden examenben pedig decla- 
matorrá tészen vala, mert csengő, tiszta szóm és memoriám is 
vala. Hiv vala Brassóba is igen erősen; de az atyám nem engede 
mennem, holott mái elmémmel adnám olyan helyre az unoká- 
mat; de akkor még Erdély nem tudta hasznát a német nyelv- 
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nek úgy, mint most, s elég nagy tanácstalanság is volt a regnans 
nemzetnek nyelvét megvetni. 


Krizbai Mihálynak egy kis mulatsága vala velem, mert 
Bedő János, azután bágyi s farczádi academicus pap holmi 
syntacsistákat tanit vala privatim és azoknak stylusokat 
corrigálja vala. És az én stilusomat nem corrigáltatom vala, 
s mégis az ő stilusa hibásabb vala, s az ő tanitványát minden- 
kor lehúzatja vala velem; de az is le von vala engemet a 
Commenius Januajából, mert Kovásznán azt a Commeniust 
erősen tanulta vala. Ez a szegény Bedő János atyámfia vala, 
de nem vettük számba soha. 


Ekkor Gombkötő Mihálynál tartottam szállást, kik mind 
feleségestől jó emberek voltanak, és az asszonynak öreg édes 
annya viselt reánk gondot, és felette nagy bünnek tartotta 
a kártyázást; de azzal mi keveset gondolunk vala. Itt estem 
elsőbben hideglelésben, s a centauria gyógyíta meg az atyám 
házánál. 


Ezen aetasomban igen szép formáju adolescens valék és 
szászos hosszu mentét viseltet vala velem az atyám tetszésem 
ellen; és a piacon sokszor hallom vala, hogy az asszonyok 
így szóllanának: Ennye bestye-kura szász kölyke, be szép 
gyermek ez, s magok a pápista asszonyok is a hova bé megyek 
vala, kedvelnek vala, s kinálnak is vala serrel, mivel. Ezután 
laktam Halászi Istvánnál is; és ott laktamban urnapi sokada- 
lom napja után való napon itatának meg holmi neutralista 
tanuló társaim brassai méhserrel és akkor részegedém meg 
elsőbben; mert az előtt soha nem voltam vala részeg. De ekkor 
kereng vala velem a Halászi István háza, sokat is okádozám, 
s az után még enyedi deák koromban sem szenvedhetem vala 
a méhsernek illatját. 


Promoveálának a sintaxisra; de az atyám szavára meg- 
maradék még fél esztendeig; noha Szigethi György professor- 
nak ellenére esik az. 


Poeta koromban tanitványa levék Szathmári Sámuelnek, 
meg nem mondhatom, mely szelíd, jó tanitó praeceptorom vala 
ez: csak, hogy sokat borozik vala, s végre ugyan n. bányai 
mester korában a sok vendégség rövidité meg életét. Vala 
igen termetes és szép ábrázatu legény, és ritka jól tanult deák 
Enyeden is. Ennek idejében tanultam a rethorikát is, melyből 
promoveálván minket, eljöve Enyedre. Én a poeták verseit 
s fabulait igen szeretem vala; de a versírásban némely tanuló- 
társaim engemet megelőznek vala. Ekkor kivántatik vala né- 
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kem Ovidii Metamorphosis; de sem Udvarhelyt, mi sem 
másutt az atyám nem találhata, s nem szerezhete; hanem a 
levelemre választ téve és egy sajtot is külde; mert noha szüle- 
tésemtől fogva XII. esztendős koromig egy falat turót, vagy 
sajtot is nem ettem vala, de így koplalt állapotomban, meg- 
kostólván, jól hozzá szoktam vala. 


Rhetor koromban sem szerezhete az atyám semmi classicus 
könyveket, az ilyen könyveknek szörnyű szük voltok miatt; 
hanem egy Florus akadott volt hozzám; és Cicero egy néhány 
oratioinak valami régi editioja, kezdet s vég nélkül. És a tanulá- 
som is bizony nem lehet vala olyan, a mineműnek kell vala 
lenni. A mostani gyermekek aetasa tizszerte is boldogabb. 


* 


Kimenvén a classisokból a logikában, lettem tanitványa 
professor Szigeti Gyula Györgynek, s annyira tanultam vala 
a deák nyelvet, hogy minden ő tanitásit könnyen érteném. 
Subscribálék pedig májusban, s minthogy látám, hogy a Clau- 
bergius Contracta Logikáját memoriter kivánja tanulnunk, s 
publice leckét mondanunk, ha megszolítana, legottan a kániculán 
jól megtanulám azt a két könyvet. Ezen a nyáron fogám olvasni 
Ovidii Amorum Libros et Libros de arte amandi; de magamon 
tapasztalva írom, hogy az a sok trágár vers sokszor gerjesztette 
a véremet roszra, s jovallanám, hogy az ifjuság csak hagyna 
békét aféle verseknek. De az atyám nem tudja vala, et quod 
anguis lateret in herba, s talám jól is esett, mert ha tiltotta 
volna azt az olvasást, annál inkább kaptam volna rajta. 


Azonban eljöve szeptember s visszamenénk az oskolába. 
Continualni kezdé a professor a Claubergiust, de leckét kérd 
vala tőlünk a togában is. Minthogy pedig nyárban azt a kis 
könyvet megtanultam vala, két annyit is elmondok vala, 
mint ő praescribalja vala. Lakom vala pedig akkor egy kama- 
rába a szegény Árapataki Jó Ferenccel, ki osztán voldorfi pap- 
ságban hala meg (szép legény vala; de majd példátlan hazug 
ifju). Ez csak azt nézi vala, mikor venném elő a logikácskát, 
s ő is csak akkor veszi vala elő az övét, és soha nem tudja vala 
a leckét. Engemet négy hét mulva felszabadita a professor a 
leckézés alól; de a szegény Ferencet pirongatta az alatt annyit, 
hogy alig tudta mit csináljon már. Akkor mondám meg nekie, 
hogy az én példámat ne kövesse, mert én már a kánikulán 
megtanultam azt a könyvecskét, s már most csak a kell, hogy 
csengetéskor egyszer megolvassam. Azonban nagyon teccik 
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vala nékem a tógában is játék, s addig dulakodtam, játszod- 
tam, heverődtem magamhoz hasonló hopcziher társaimmal, 
hogy az én tógámnál porosabb tóga nem volt a gimnáziumban. 
A professornak egy leckéjét sem mulattam ugyan el; de ma- 
gam nem tanultam semmit is, úgy tecvén, hogy abban a sze- 
derjes tógában felléptem üres fővel éppen a tudománynak 
felső grádicsára. 


Azonban látom, s hallom, hogy Körösi György, ki most 
küküllővári tractus esperestje, akkor egy töbörsök s idős adoles- 
cens, Ajtai Mihály mostani erdővidéki esperest és Sz. Györgyi 
István, nálamnál jóval idősbb ifjak s okosbb legények, kik 
között csak olyan voltam, mint egy fenék-fészek, tanulják 
a Pasor Syllabusát, Uj Testamentumát, és mintha most jöttek 
volna Athénéből, egymáshoz görögül szólanak. Megszégyenlém 
magamat, mert holmi sovány ambiciócska csak furdalt enge- 
met; hozzáfogék azért én is a görög nyelvhez. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  


De még ez előtt, hogy a göröghöz fognék, minjárt azon 
értetlen logikus koromban opponensé téve professor Szigeti 
György a theologiában, quam ne a limine quidem salutaveram; 
még pediglen de objecto praedestinationis. Nem tudom, szán- 
jam e dolgomat, vagy nevessem e bolondságot! E nehéz materiá- 
ban, mely nélkül talán örökké ellehetett volna az eklésia, nem 
voltam tudósabb az oláhfalvi juhásznál. Macrovius contro- 
versiai nálam voltak, de nem tudtam azzal is élni, hanem 
Sz. Györgyi Istvánnak megmondom bajomat, s nóha hasonló 
tudatlan volna, ragadá a pennát és íra egy argumentumot, 
mely három vagy négy sillogismusból állott, s olyan verbosák 
voltak a propositiok, hogy sem én nem értettem, sem a res- 
pondens nem tudta felvenni, de én megtanultam vala s oly 
okosan argumentáltam minden értelem nélkül, mint egy indiai 
szajkó. Ugy itéltem ebből hogy igen nehéz a theologia s azt 
én talám meg sem tanulom soha. Ekkor igen sok órákon tanita 
is a néhai Szigeti György de objecto praedestinationis; és 
sokszor emlegeti vala, hogy Belgiumban létében a remonstranso- 
kat miképpen megszorongatta in materia praedestinationis; 
és én azt mind ugy hittem s azzal is tartottam, hogy nálánál 
tudósabb professor nem is kell. 


Tanit vala pedig logikát; a theologiában Risseniust; 
igen szépen catechizál vala vasárnap estve, s még városiak 
is jönnek vala arra. Tanitott Haeresium Historiam, melynek 
Haeresilogia nevet adott vala, de ezt untam. Diktált vala 
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100 paragraphusból álló methodus concionandit. Holmi borju- 
kat is anatomizál vala s ott sokat beszélvén etc. sok elmarad- 
hat vala benne. Scioterikát [csillagászat] is tanított, de nem ex 
fundamento. Minden ünnepre ád vala ki egy-egy fényes prédi- 
kációt, melyet jó kedvvel hallgatnak vala az udvarokban és a 
kollégiumbeli deákok is. Ezek között leghiresebb volt a Szent 
Lélek ellen való bűnről elmondott prédikációja, melyet én mon- 
dék el elsőben Vajda-Szent-Iványon, a Bethlen György udvará- 
ban s ott az asszony Kollatovith Kata is leiratá magának. Ezt 
a praedikációt négyszer mondották el az enyedi templomban egy 
esztendőnek elforgása alatt. A Rissenius szerint is diktál vala 
holmi ideákat, a melyekben citálja vala a theologusokat, a 
melyekből ki kellene dolgoznunk, de a mi kezünkben ott egy 
sem volt azok közül a könyvek közül és egyet sem is dolgoz- 
tunk ki. De geografiát, historiát, literáturát, görög nyelvet, 
metaphisikát s fizikát soha nem tanitott szegény Szigeti György, 
de fenyitékben tartott nagyban, annál inkább, hogy odavaló 
jövetele előtt, Tőke István professor idejében ölték vala meg 
a Varga Márton fiát a mátkájánál, mely halálért hat reformá- 
tus deákok esztendeig heverének a megyesi tömlöcben, de 
mind megszabadulának s látám őket szabadulások után ron- 
gyos állapotban. 


Kinála Szigeti György engemet praeceptorsággal az utolsó 
classisban egy idő mulva, de tanácstalanságból esék, hogy el 
nem vevém. Azután második esztendőben téve poeseos és 
oratoriae praeceptorrá, mert nagy tanácstalanul azt a két 
classist egy praeceptor, még pedig udvarhelyi deákocska ta- 
nítja, vagyis nyomorgatja vala; mert vékony vala a fizetés 
és Szigeti György minden jövedelmecskét maga fizetésében el- 
vészen vala, s a régi szokás szerint Enyedről nem hozhatnak 
vala praeceptorokat. De a professor is veti vala magát, hogy 
ő is találna a maga tanitványai között is, akik tanitanának 
annyi épülettel, mint az Enyedről hozathatható deákok, s talán 
néha ugy is volt. De Szigeti uram impatiens consortis lévén, 
látta, hogy az olyan collaborátorok nem igen függenének, ő 
pedig szegény, kisded ember vala, de imperiosus. Részemről 
elhiszem, hogy nem voltam elégséges annak a két classisnak 
tanitására, de élnek még holmi papok, kik akkor tanitványaim 
voltanak, s beszélik, hogy nekik Virgiliust oly promptitudo- 
val forditottam magyarra, mintha leirtam volna. Azt nem 
tudom, de jut eszembe, hogy sokat éjtszakáztam a Virgiliuson 
és Floruson hogy folyvást exponálhassam. Egyéb classicus 
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autort nem is tractáltam, mert nem volt. Vala ugyan Curtiu- 
som, de az egész oskolában sem volt annál több. Oh könyvet- 
len aetas. Már ekkor esztendő alatt, seniorocska is valék, mert 
következik vala ugyan seniorságra a szegény torjai Kováts 
József, kit a disputatiokon, s egyébkor is sokat vagdaltam éles 
tréfákkal, de az ifjuság engem választa. 


* 


Ekkor pedig az országban nagy éhség és felette sok helyen 
nagy döghalál vala. Már azelőtt, mikor novitius volnék, a tatár 
is béütött vala Beszterczénél [1717]. De az udvarhelyi gimnázium 
kenyérrel bővőlködik vala, s én is járék benne, hogy Petki 
Nagy Zsigmond 100 forintért 100 véka buzát adna. Ada is, 
nóha másnak kétszáz forintért is eladhatja vala. Azelőtt ama 
buta úrhoz, főtiszt Korda Zsigmondhoz is Idecsre fáradtam 
vala, hogy a vécsi 70 véka buzánkért cserébe adatna Bögöz- 
ből annyit, de azt felelé nagy generositással: 


— Eb adjon s eb is gondolta meg. — Sőt azt is mondá: 
— Hiszem megmondám Szigeti uramnak, hogy idő előtt 


ne vigyék be a mely buzát rendeltem bögözi jószágomból. 
Arra mondék én: 


— Azt bévittük s elkölt, de csak két köből volt. Melyre 
monda végre: 


— Kjed öcsém igen okos! 
Azután vacsorához ültete magával, de oly rossz és virá- 


gos bort adata innom, hogy életemben oly rosszat nem ittam. 
Hanem a vacsora végén, megértvén azt is, ki fia vagyok, monda 
a pohárnok inasnak, látván, hogy nem iszom: 


— Te micsoda bort adtál oda? — Felele az inas: Az 
uram praemonda. 


Melyre monda a vén Korda: Te! a csak vendégnyomorgató 
bor; adj jobbat ő kegyelmének; ada is. És azzal felkelénk s 
a kapuba kisétálván, monda: Hányan vagyon kjetek deákul? 
Felelék amint a dolog volt, hogy XXXIV-en vagyunk; melyre 
mondá: 


— Hom! bizony sokan, de a pokróc nem éri. Hiszem! 
megmondtam vala Szigeti uramnak, hogy akik hazul elélhet- 
nek, cipót azoknak ne adjanak. Én sem tudék hallgatni, mint 
szós ifjú, s haragszom is vala, azért mondék: 


— Talán egy sincsen, aki hazul el ne élhetne, ha csak 
kenyérrel is, de ha arra a regulára szoritnak bennünket, el 
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tudunk menni más kollégiumokban és kegyelmed, tekintetes 
uram könnyen megszámlálhatja az oskolában a deákot. 


Melyre monda Korda úr: Fennyen beszélsz öcsém, s ezzel 
elbucsuzám, de szállást egy szásznál ugyancsak adata; de 
nem tudom hol háltam oly rosszul, mint ott. 


Haza érkezvén, mindeneket megbeszélék a professorom- 
nak, s megharaguvék Kordára, de végre elnevetvén magát 
mondá: Bizony csuda, hogy jókat nem ütött reád. De ha 
Korda nem ada is buzát, adott Isten s annyira bővőlködünk 
szép nagy cipóval, hogy holott két scholastikus titkon egész 
télen által mind lopta a buzánkat, s eladván vendégeskedtek 
belőle, még sem vettük észre, hogy kárunk vagyon. Nékem is 
hoza egyik, Botos nevü, eféle buzából egy nagy tál pánkót, 
de nem tudtam honnan költ, s csak csudáltam a szegény le- 
génynek ajándékát. Mely lopók tavasszal kézre akadának és 
alighogy fel nem akasztatá őket Ugron János; de a mi kezünk 
lévén rajtok, ki nem adók, hanem sokat fizetének, s megszabadu- 
lának. Ekkor annyi volt a kenyérkérő koldus, hogy csak az 
oskolánkban is sokan fordultak meg, de mindennek nem adha- 
tunk vala, hanem igyekeztünk a reformátusokat másféléktől 
megválasztani. Ha vallásáról kérdettük a koldust, az egy 
lábig mind igaz kálvinista nevet vett, hanem azt kezdém egyszer 
mondani: Mond el hát a Miatyánkat! s mihelyt valamelyik 
azt mondja vala a végén: de szabadits meg a gonosztól, Amen, 
azt üres kézzel bocsátom vala. De csakhamar minden pápista 
koldus végig megtanulá az uri imádságot, s ugy mondja vala el. 


Étkekkel is igen jókkal élek vala e nehéz időben, mert 
Petki Nagy Sámuel is, és a Márkó Sándor fia Bálint, ki most 
bardócszéki királybiró, tanitványaim valának, kiknek gazda- 
asszonyaik két jó föző ifju asszonyok valának és azok dühöd- 
tül űzik vala egymást, s keresik vala a rossz erkölcsü ifjaknak 
kedveket. Nékem pedig a vén Koronkai Mihályné vice kurator 
felesége főz vala igen-igen jól s anyai indulattal, — az Isten 
a maradékját is tegye áldottá! noha én ennek házánál is csak 
akkor voltam, mikor megfogadtam. 


E pestises és éhező időben commendatoriát vevék a profes- 
soromtól, és ada is igen szépet, melyet most is tartok és egy 
német pápista kereskedő s szabó mesteremberrel az enyedi 
exaudi sokadalomra elindulék, hogy Enyeden subscribáltat- 
nék, s onnan visszajövén innepelni Fíadfalvára a Nemes urak- 
hoz és a szegény Torma Györgynéhez, a pünkösdi ünnep után 
kánikula felé bucsuznám ki az oskolából, s úgy mennék az 
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atyám házához, kinek eklézsiájában nagy pestis vala. Elindulék 
azért az én pápista mesteremmel s addig jődögélénk a Kis- 
Kikellő mellett, sok bétöviselt, pestises falukat elkerülvén, 
mig a viz mellett egy helyen megtelepedék a szép időben, s 
midőn ott eddegélénk, hozzánk érkezek egy obsitos vén német 
s az én szekereseimmel németül beszélgete nyájason. De én 
nem értvén a beszédet, ragadám a flintámat, melyet csak arra 
az útra vettem vala abban az éhezett időben bátorságra, s 
azután egy Káldi magyar bibliáért adtam és látván, hogy ki- 
repül egy varju a fészkéből, lelövém egy fűzfáról s vivém a 
szekérhez; midőn pedig az obsitos német igen kérné, neki 
adám, mert különben is elhajitottam volna. Ki is szépen meg- 
tépé, kettéhasitá, belől megsózá, s bétevé a patron-táskába, 
mely is a szük időnek egy jele vala. Innen társaságostól érke- 
zénk Herepére, és valának egy néhányan, a kik jól tudják vala, 
mely jó borok teremnek ott, és hogy a néhai Elekesiné asszony- 
nál mindenkor igen jó bort talál az ember, bémenénk oda s 
ivánk. Soha addig az ideig olyan jó bort nem ittam vala; ugy 
tetszett, hogy sokat nem ittam vala, de azon a völgyön le- 
mentünkben magamon kivül voltam, s Lapád felett aludtam 
ki magamat. Ott hallám azt is, micsoda inhospitalis rossz 
emberek valának a lapádiak. 


Enyedre érkezvén, professor Szilágyi Péter értvén a levél- 
ből is, de commendatoriámból is látván, ki fia vagyok, úgy 
fogada, hogy többet nem kivántam. Szigeti Istvánon áll vala 
minden, hova az atyámtól is, de pestises helyből levelet hoztam 
vala a commendatoriám mellett és Szigeti Györgytől is levelet, 
melyben leirta vala, mint viselnének gondot egymás házára, 
ha valamelyik a pestisben meghalna. De ezt az embert rossz 
kedvében találók; az leveleket elvevé, de felém veté, hány- 
torgatá, hogy kenyere nincsen a kollégiumnak, deákat bé nem 
fogadhatnak, s bizony kuldult is a kollégium Magyarországon, 
s azzal pótolta. Itt több szók is estenek, elannyira, hogy már 
arról gondolkoznám, hogy Kolozsvárra indulok, mert hittem, 
hogy professor Udvarhelyi Mihály, az én atyámnak gyermek- 
ségektől fogva való lelki barátja, bizonnyal béfogad engemet. 
El is halasztá dolgomat Szigeti István, s ki jövénk; de én fel- 
tevém, hogy ha mind így beszél éllel féllel a jó professor, veszem 
commendatoriámat s elmenyek; de mig az udvaráról ki nem 
jöttünk vala, visszaszólita és jó válasszal elbocsáta s menék 
a commendatoriámmal az akkor substitutus contrascribához 
Borosnyai Lukács Jánoshoz, ki most erdélyi püspök. Ez meg- 
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olvasván a commendatoriát, s látván benne Horatiusnak holmi 
verseit, s Aristotelesnek is egy görög mondását, mondá: Amat 
graecissare et poetissare dominus Szigeti. Mely szó előttem oly 
büszke szónak látszék, egy deáktól, hogy elhülnék belé; s en 
bizony Borosnyai János uramtól is úgy elidegenedém, hogy 
akkor kezdém megszeretni, midőn enyedi káplánná lőn Vásár- 
helyi István mellett, látván, hogy hasznosan tanít, noha igen 
gondolkozva. Azonban csakhamar subscribálék, és Rátz Kele- 
men s mások kapdosnak vala belém objectiokkal; de mint 
az idegen kutya a farkát félti, nem igen mérek vala vélek dis- 
putálódni, noha igen viszketeges valék másszer a félékben, 
mint a féle hasamenő büszke ifju. Enyeden ezután kiadta 
magát a pestis, s megoszlott a kollégium. Vissza menő utam- 
ban nem esett egyéb rajtam, hanem, hogy a jobb lábam ujján 
által mene a kerék, s megromla, mely romlással érkezém inne- 
pelni Fiadfalvára. Ott bizony Nemes Mátyás és Domokos 
urak (de az ur titulust bizony fel nem vették volna) és Torma 
Györgyné, a ki is Nemes leány vala, úgy fogadának engemet, 
hogyha enyedi senior voltam volna is, többet nem kivánhattam 
volna; de ők egymás között nem valának egyesek. Mátyás 
szegény, de szelid, jó keresztény fő-ember vala és vala egy 
szép kisasszony leánya, s majd nubilis. E metél vala retket s 
mindenkor gazdálkodik vala nékem, de a bizony mindenkor 
répa vala. 


Az innep harmad napján este, a midőn az attya enné a 
retket, mondá: E répa és nem retek. Kérdé tőlem: Ha az a 
mit eszem retek-e? Én pedig mondék: — Répa ez is és hiszem 
mindenkor répát ettünk. Mondá nevetkezve a Mátyás ur: 
Hát miért ette meg kijed? Melyre mondék: Mert én igen 
szeretem a répát nyersen, gyermekségemtől fogva; melyet 
elneveténk, de az asszony, s kisasszony láttatnak vala szégyen- 
leni, hogy retek helyett az innepen mind répával tartottak. 
Én pedig a répát egyszer is meg nem sózom vala. 


A Domokos ur pedig igen szép és nekitölt ember vala. 
Ő szegény azt gondolta, hogy tudom az ő életét, de én bizony 
nem tudtam semmit, míg meg nem jelentette egy jóakaróm, 
hogy ott egy mindenes asszony vagyon, a kihez oly nagy tisztes- 
séggel szóljak, hogy ha az előtt kedvet nem találok, az innep 
után is kevés discretiot [jutalmat] vészek. Oda menvén azért udva- 
rolni, elől találám az asszonyt, s úgy köszöntém, s úgy találék véle 
beszélni, hogy ő is egész kedvet mutata és az urhoz is útat 
nyita. A szegény Nemes Domokos kivive a kertbe, egy filegória 
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alá, s csak kifakasztá, hogy róla, mint nőtlen emberről mit 
szóllanak, de nagyon obtestála, hogy ne hínném s. a. t. Melyre 
mondék amit mondék, gondolék amit gondolék. 


Azután az innep másod napján kezdé beszélleni, mint 
jött vala az ők kastélyokba egy Türkösi nevü deák lévitának, 
kit onnan kiigazitottak volt a professorné bajai között; a ki 
is mint adta magát Torma Györgynéhez, az ő hugához, s mint 
kellett elmenni az kastélyokból is. A Türkösi dolgát jól tud- 
tam, sőt nagy oka voltam, hogy onnan eljőjjön, de nem beszél- 
lettem Domokos úrnak. Akkor Domokos úr egy csomó levelet, 
s cédulát elővéve, melyet Tormáné s Türkösi firkálgattak 
egymásnak, s Türkösi lévén a literarum conservator, elejtette 
volt a templomban, mert vala is ott abban a romlott kastély- 
ban egy szép templomka. Azt tudom, láttam, s olvasgattam 
mosolyogva, hogy Tormáné Türkösinek irott egyik levelét 
ama versen kezdette: 


Gyöngyöm, gyöngyvirágom, rózsám, narcissusom, 
Aranyom, gyémántom, szép kárbunkulusom, 
Dianám, Minervám, Junóm és Venusom, 
Minden dicsőségem, koronám, laurusom... 


Ez a Türkösi pedig egy zömök, vállas, izmos, tenyeres talpas 
legény vala. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  


* 


Udvarhelyre érkezvén Fiadfalváról, a professoromat nem 
találám, mert Kemény Jánosnéhoz, vagy kihez ment vala 
innepelni s még haza nem érkezett vala, s míg a lábom ujján 
a kötőt ujítom vala, nagy sietve jön az oskola sütőnéje s mond: 


— Siessen kjed senior uram, mert asszonyom őkegyelme 
szinte hal, s tiszteletes uram őkegyelme sincsen itthon. 


— Melyre mondék: Én nehezen mehetek ezen fájós 
lábon, s ha menyek is, én életben őkegyelmét meg nem tartom. 
Hiszen csak most érkezém sároson, s akkor a kapuban áll 
vala őkegyelme. 


De a sütőné addig siettete, hogy azt a vizes, hitvány csiz- 
mát feltekervén, bémenék a professori első házba, s látom, 
hogy levetkezve ott fekszik a szegény asszony, de oly pirosan, 
mint a rózsa, de nem szól vala hozzám, sem máshoz, hanem 
leülék vala az ágy eleibe várván, ha megszólít. Egy idő mulva 
esz nélkül mondá: 
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— Hát uram! hol vagynak azok a lovak, melyeken ke- 
gyelmed haza jött? Én pedig mondék, mint aféle jól örlött: 


— Itthon vagynak mind ketten ezek az apostolok kabalái; 
egyik megbénula az uton. Mutatok vala a lábaimra. A profes- 
sorné többet nem szóla, de az ott levő asszonyok eleget cir- 
molának, hogy olyan szomoru helyen is tréfálódzom. Azután 
más napon eret vágának a mi asszonyunkon, s meggyógyula. 


De azonban Udvarhelyen a pestis magát ki adta vala, 
s valának bétövisselt házak. Sőt az oskolában is egy Fülei 
nevű szegény neutrálista, de majd incomparabilis tanuló meg- 
mirigyesedék, melyet előbb béfuvának a félelmes professorné- 
nak, mint én megtudnám. Hivata azért engemet s mondá: 


— Fülei pestisben van; miatta mind kjeteket, mind 
engemet bérekesztenek, bizony szomjuval is megőlnek, hanem 
ezen az éjszakán titkon vitesse ki kjed Matzkosni. (Ez Fülé- 
ből oda vetődött ember vala, ennek házán kezdődék Udvar- 
helyt a pestis, és bétövisselve vala a telekje, s minden cselédje 
elhulván, csak maga maradott vala. A boldogasszonyfalvi 
papnak háza is bé vala ekkor rekesztve). Éjjel Matzkost kére- 
tém, hogy Füleit fogadná bé, de semmiképen nem cselekedé. 
Azon éjjel megjártatók nyargalva a professor lován Boldog- 
asszonyfalvát is, de csak hijában. Akkor mondék a professor- 
nénak: 


— Tiszteletes asszonyom, ne féljen kegyelmed! Ha meghal 
Fülei, egy classisban oly titkon eltemettetem, hogy senki meg 
nem tudja. 


De az asszony csak nyughatatlankodván, szólék Füleivel 
hazugul, hogy szállást kértünk nékie Matzkosnál; ha az oskolá- 
ban meghalna: minket bérekesztenének, s. a. t. Erőt vevén 
azért magán a szegény legény s vezetői is lévén, rést csiná- 
lánk a tőviselésen, s minthogy az ajtó járását jól tudja vala, 
bémene s lefekvék, a gazda pedig mélyen aluszik vala. Én 
hirt vivék a professornénak éjjel, egy óra tájban. Más nap ki- 
kiáltoza Matzkos, hogy Fülei oda ment éjjel, s megholt. Csinál- 
tatának neki koporsót s bététők a tövissen s. a. t. 


* 


Már végre igen kivánom vala látni édes szüleimet s test- 
vérjeimet, mert 270 ember nagy és kicsiny kiholt vala az atyám 
eklézsiájából, s még sem szünt vala meg az Isten haragja. 
Marasztott vala ugyan ez előtt való télen maga udvarában 
Petki Nagy Zsigmond ur, hogy a pestis előtt mennénk Désre, 
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és a pestis megszünvén mennénk Enyedre, Sámuel fiával, s 
ott nékem is asztalt tartana, de rá nem vehetém magamat, 
hanem vissza jövék, minek utánna négy forintot vetett volna 
fáradságomért a nagy gazdaságu fösvény. Akkor is a szüleimet 
nem akarom vala messze hagyni. A pestistől már nem is tudok 
vala iszonyodni. Kibúcsuzám azért az oskolából, elbúcsuzám 
professoromtól, aki engemet könnyhullatással meg is sirata. 
Mikor az erdővidéki falukon mennék, kezdém hallani a sok 
sirásokat elébb-elébb a házakban és a sok harang kongatásokat 
a tornyokban, melyen megindulék én is szivemben, s érkezém 
az atyám házához estvére; hát ő szegény csak akkor érkezék 
haza a pestises, dögös házaktól, nagy főfájással, és künn az 
ablak alatt magát pipázással mulatja. De még addig a házá- 
nál pestisben senki nem vala, hanem azután kettejének szökék 
mirigye, a kisebbiknek nagy pokolvara is vala, de mégis meg- 
maradának életben. Tarta még ezután is az Isten csapása 
egy ideig, és midőn egy halottat elénekelnénk a sir felett, az 
atyám mestere, Berkes István elvégezé az éneklést s monda 
nékem: — Jaj édes József deák uram! nékem mirigyem szökék. 
Melyre mondék, mint ifju: 


— Közel jár hát hozzám az öldöklő angyal; bánnám, ha 
belém garáználkodnék. 


Ezzel haza menénk, s a mester harmad napra meghala, 
kin a pestis is megszünék. Marada szép ábrázatu, termetes, 
kedves beszédü menyecske felesége, kit az anyám annyira 
kedvele, hogy sokszor mondaná, hogy ha olyan heverő fia 
volna, kit házasitani kellene, elvétetné feleségül vele. Nékem 
ugyan házasuló szándékom akkor nem vala, de az asszony 
előttem is bizony kedves vala és az atyám előtt sokat is szol- 
gáltam nékie. Végre az anyám meg is ijedett vala, hogy ha 
megszéditett engemet az a szépség, s nagyon munkálódta, 
hogy férjhez menjen; ment is. Én gonoszt abban az asszony- 
ban nem láttam, de az enyedi kollegiumot bizony száz olyan 
szép asszonyért sem adtam volna. Azután hallottam, hogy 
részegségre adta volt magát, ha talám nagyobbra is. 


Már ebben a pestises időben esztendeig az édes atyám házá- 
nál töltém az időt, nem kevés kárommal. A görög testamentu- 
mot ugyan adhibitis Bezae notis által olvasám egyszer, a zsidó 
nyelven is tettem egy kis munkát, s olvastam Ovidiust, s Hora- 
tiust is, de nagyobbára az idő hijába telék el. 


Itt azonban ezeket jegyzém meg: Abban a pestises idő- 
ben az özvegyek hamar és sürüen házasodnak vala, a melyből 
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sok viszálykodások származnak vala és mind a házasok, mind 
maga az atyám levél által megkeresék vala Sós Ferenc püspö- 
ket Kolozsvárott, s most is becsülöm a mely okosan válaszol 
vala mindenekre az a püspök. Pestisben meghalván Benei 
István, a baczoni pap, más napon oda hivák az atyámat prédi- 
kállani, s elvive engemet is, s ott valánk harmad napig. Én 
mindenkor az ő pestises ágyában hálok vala, de az Isten meg- 
tarta. A nagy pénzes papnak nem találák annyi pénzét, hogy 
a cselédinek abból megfizethettek volna. Itt kérék az atyámat, 
hogy töltetné ki velem az esztendőt Szent-György napig (vala 
pedig julius), és venném el az egész jövedelmet, de nem engedé, 
attól félvén, hogy elvadulok a kollégiumtól. Én pedig annyi 
szolgálatot bétölteni nem tudtam volna, mert még akkor ma- 
gamtól két prédikációnál többet nem irtam vala. A Brauniust 
ugyan olvastam vala, de a prédikálásban magamat nem gyakor- 
lottam vala. Azt tudom, hogy ott való szolgálatommal a kollé- 
giumtól el nem idegenedtem volna, mert halálba kivánkozom 
vala oda, noha kevés pénzem volna. Azonban megszünék Udvar- 
helyen is a pestis, és professoromhoz való jó indulatomnak 
megbizonyitására, kilovaglék Udvarhelyre és udvarlást tevék 
Szigeti uramnál, ki is engemet ritka szeretettel s becsülettel 
maraszta, kiváltképpen megértvén, hogy csak az ő látogatására 
jöttem s ebédhez marasztván, sok beszélgetéssel vontatá az 
ebédet. Monda azok között az asszony: 


— Jaj édes Hermányi uram! Kegyelmed mint egy proféta, 
egészen megjövendőlte vala az én házam állapotját. 


Mondék arra: 
— Nem emlékezem tiszteletes asszonyom semmi aféle 


proféciámra. Ő pedig azt mondá: — De bizony mikor a szegény 
Füleinek mirigye lön, azt mondom vala: Csak attól félek, 
hogy minden gyermekim meghalnak e pestisben, kjed pedig 
azt mondá: Ezekben halhat is meg, s maradhat is. Ugy lön, 
mert hárman meghalának, s hárman megmaradának. 


Maga pedig Szigeti György uram beszéli, mint holt volna 
meg Kandó nevü kevély pápista és részeges ifju borbély. Ez 
előre arra igérte vala magát, hogy holtig iszik, ha érzi, hogy 
meg kell halni; elsőbben a kancsót a lábaihoz teszi borostól 
és elrugván, úgy hal meg, és úgy is esett halála. De mikor 
mirigye szökött volna, ment egy Borbély Péterné nevü minapi 
ifjú özvegyhez, s azt kérdette attól: — Nó ebadta, mit izensz 
uradnak, mert én hozzája megyek. Melyre nagy együgyüségből 
mondotta: — Mondjon kegyelmed ő kegyelmének sok jó- 
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egésséget; én egyebet nem izenek. Erre monda Kandó: — Ahá 
ilyen atta bolond asszonya! Hiszen én pokolba megyek urad- 
hoz, s ezzel maga szállására menvén, csak hordatta a bort 
halálig. Oh bolond! 


Más megholtaknak halálokat is beszéllék akkor, de leg- 
nevezetesebbnek tartottam az odavaló papnénak és a papnak, 
Jenei Sámuelnek halálokat, mely két halál három hét alatt 
megesett. Jenei hunyadi és k.-vásárhelyi papsága után lön 
udvarhelyi pappá, s tractus estperestjévé. Vala pedig gyermekte- 
len ember eleitől fogva; jó tanitó, szép könyörgő, egy néhány 
szőrből álló szakállú, vékony egésségü, időske és igen haragos 
ember. A pestisben meghalván a felesége, jeles, jó és kövér 
asszony, olyan békételenségre fakada ki Jenei, hogy az Isten- 
nel mintegy szembe szöknék, mondván: 


— Miért vevéd el az én feleségemet, a ki nélkül én semmi 
vagyok? Miért nem ölél meg elébb engemet! sat. Igyekezte 
Szigeti György csendesíteni, de csak hijába. Azonban a harma- 
dik hét nékie is végét vetette, s éppen akkor hordanak vala 
fövenyet a templomba, hogy egyenesítsék ujabban a pádi- 
mentumot, minthogy oda temették vala. Ezzel én is vissza 
menék Közép-Ajtára. De ez után való dolgaimat más könyvbe 
írom: a következő paginák maradjanak holmi toldalékoknak. 





