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T O L D A L A G I  M I H Á L Y N A K  


AZ ÖREG RÁKÓCZI GYÖRGY FEJEDELEM 
TANÁCSÁNAK ÉS MAROSSZÉKNEK F!KAPITÁNYÁNAK 


EMLÉKEZETÜL HAGYOTT IRÁSA 


1613. 


Anno 1613. kifutván Erdélyb"l Báthori Gábor fejedelem 
Váradra in fine septembris, választatik közönséges akaratból 
erdélyi fejedelemségre Bethlen Gábor. 


In eodem mense Báthori Gábort Szilasi János, Ladányi 
Gergely, Zámbó Balás több nem jámborokkal, ugyan Váradon 
Géczi András tanácsából megölik, noha vélle sok jót tett vala. 


In eodem mense az mely török hadak Szkender kanisai 
basának szardársága alatt, és Sahin Girai szardársága alatt az 
mely tatár hadak Báthori Gábor ellen török császár parancso- 
latjából, együtt az molduvai s havaselföldi vajdákkal jöttenek 
vala, de nem kevés rabbal azok kimenvén, megérték Szebenben 
Báthori Gábor kapitányi Kakonyi István és Nagy Gergely 
az fejedelem halálát: Szebent üres tárházzal Bethlen Gábornak 
megadák, melyet kézhez vévén az fejedelem — az Farkas- 
ágyut több löv"szerszámokkal edgyütt, Fejérvárat lövöldözteté 
bel"lle, és karácson után resignálá az szász nemzetnek, hogy 
inkább az ország szabadságát azzal is restaurálja. 


1614. 


Mense martio 1614. Megyésen generalis gyülést cedáltata 
Bethlen Gábor az fejedelem az országnak, az mely gyülés alatt 
Szilasi Jánost, Ladányi Gergelyt, Zámbó Balást többekkel együtt 
Báthori Gábor haláláért megölék. 


Ugyanekkor öreg Bethlen Istvánt és Erdélyi Istvánt f"- 
követségben az portára expediálá az fejedelem, engem pedig 
pro continuo oratore kapitiának külde. 


Az Oláhországban Havaselföldében ekkor Michne Radult 
találtuk vajdaságban. 
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Az portán császárságban szultán Ahumetet, f"vezérségben 
Nazzuf bassát. Ott létemben az portán ekkor az fejedelemnek 
és az szegény hazának volt igen nagy gondja, hogy Husztot, 
K"várat, Bányát — az melyeket az Báthori Gábor fejedelem- 
ségének változása idején német császár számára adipiscálták 
vala — török császár követség jártatása által mint adják vissza 
Erdélyhez. 


Homonnai György az erdélyi fejedelemséget, Sorbán — az 
kit Ráduly vajdának is hivtak — az havaselföldi vajdaságot 
kivánván, mivel onnan is üzetett vala ki: nehezen resistálha- 
tánk azoknak, mivel sok külömb-külömbféle igéretekkel futják 
vala az portát; német császár és lengyel király akaratjukból 
sok török nagy úr emberek is voltak az dolgoknak fautori. 


Ez id"ben az f"vezért császár az persákra nagy haddal 
küldvén, maga helyébe kajmekámnak hagyá Giurcsi Hadon 
Mehemet bassát, egy igen eszes vén vezért, ki még szultán 
 Szulimán császárnak is bels" titkos embere volt. Ez maradván 
azért az kajmekámságban, Lippát kérni kezdek, Kadi Zadi Ali 
budai bassa tanácsából, hogy az fejedelem töröknek adja. 
Nyegónál Homonnai nem csak Lippát, hanem Jen"t, Lugost, 
Karánsebest is oda igérte ugyanazon nevezett budai vezér által, 
csak török császár az erdélyi fejedelemséget adja néki. 


1615. 


In anno 1615. mense octobri az vén szentdemeteri Balassi 
Ferenczet béküldé az fejedelem f"követségbe az portára, ön 
helyembe kapitiának Daniel Deákot. Látván azért Balassi 
Ferencz mint vagyon az dolog Lippáért, az két gonosz között 
az kisebbiket választá : és " is oda igéré Lippát, praeveniálván 
azzal minden ellenkez" dolgokat, és véllem együtt választ t"n 
minden dolgokról, de Lippa oda igéretivel. 


De császár szemben velük nem l"n, hanem csak kihozák 
az kaftányokat reánk, mely nehéznek tetszék, mivel immár 
tudjuk vala, hogy Ali bassa ellenünk tractál Homonnai és 
Sorbán vajda mellett, mivel portára is azt irta és izente az 
kaputsi bassától, hogy hatalmas császár se az erdélyi követ 
Balassi Ferencz, se az én szómnak semmit se higyjen, mert 
minden dolgunk mer" hamis csalárdság; hanem engedje Ho- 
monnai Gy"rgynek az erdélyi fejedelemséget, és " béküldi, 
kezes is lészen érte, hogy valamiket oda igért, mind megadja 
az török császárnak. 
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Sok tracták után arra kelle az dolognak menni, hogy az 
követnek, Balassi Ferencznek ott benn az portán kelle maradni, 
azt állitván az vezér, hogy az mig Lippát megadják, légyen ott 
benn addig, ily véggel: hogy az fejedelem gonosz akarói con- 
fundáltassanak benlétével az követnek. Engemet azért expediálá- 
nak Erdélybe in mense februario 1616. Martiusban béérkezém 
Erdélybe, találván az fejedelmet az Sárkány erdein, Barczába 
men" utában lévén. Az fejedelem azért Feketehalomban száll- 
ván meg, per seriem mind megbeszéllém az dolgokat nékie, 
melyet az akkori jövend" ország gyülésire differála az fejedelem, 
irván Balassi Ferencnek az portára, hogy ország akaratjából 
meg nem fogyatkoztatná szavában. 


Eljövén az tavasz, ad mensem aprilis generalis gyülést hir- 
detvén és celebrálván, országostól elvégezék: hogy megadják 
török császárnak Lippát. Annakokáért egy Er"s Benedek nevü 
gyalog hadnagyot száz két gyaloggal alá küldék Lippára; 
annakutánna nagyobb gondviselésért Keresztesi Pált, ki akkor 
ugyan lippai kapitány vala. Azon gyülésb"l küldék Balassi 
Mihályt is ugyan Lippára, hogy az ott való minden rendeknek 
eleibe adják az dolgot, miben légyen, és annakutánna ki is 
költöztessék az lakósokat bel"le, az löv"-szerszámokat is, és 
ugy resignálják az várat császár számára Deák Menhet bassa 
kezibe, ki akkor temesvári bassa vala. 


De mind másképpen l"n az dolog; mert az kék gyalogok- 
kal együtt Er"s Benedek elárulá az fejedelmet; Balassi Mihályt 
az székely gyalogokkal bé nem bocsátták, hanem mintha futva- 
szabásun bocsátták vissza "ket; kire az Keresztesi Pál maga 
haszna keresése vagy gondviseletlensége is segitté. Ez igy lévén, 
in mense junio az fejedelemnek haddal kelle alája menni Lippá- 
nak, és meg kelle l"tetni, ugy adhaták meg császárnak. 


Engem ugyanakkor Budára expediála az fejedelem az 
bassához, hogy szemire hánynám minden cselekedetit és el is 
hitetném vélle, hogy csak haszontalan hiába való reménység 
volt t"lle az, hogy Homonnainak és Sorbán vajdának hitt, mert 
azoknak dolgok csak mer" hazugság volt. Mely dolgok szép 
szóval eleibe adván az budai vezérnek, elhivé és jóakaratját 
az fejedelemhez hittel igiré. 


Hogy pedig Homonnait és Sorbánt lecsendesítse Szolnokhoz 
jöve, az hajduságot megfenyegeté; mely dologgal meg is csen- 
desedének, mivel Rhédei Ferencz immár Konyárdnál megverte 
vala egyszer "ket. 


Ezekután az fejedelemnek porta parancsolatjából Ráduly 
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vajda és Szkender bassa mellé [a lengyel] Goreczki ellen [kelle] 
segitséggel menni. Engemet azért Budáról való megjövetelem 
után, els"bben az dolgoknak modalitassáról békülde oda követsé- 
gen; s mig én beérkezém Jászvásárhoz hozzájok, addig Goreczkit 
megverték. Onnat visszatérvén, Bereczknél találám az fejedel- 
met el"ll szép haddal. Megértvén t"llem az dolgot, megtére, hadait 
házakhoz bocsáttá. Ezen "szön Sarmasági Sigmond és Gombos 
András bizonyos számu, de igen jó hajdu-hadakkal Homonnai 
és mások küldetésib"l rá jött Erdélyre, kit Isten az fejedelem 
serény gondviselése és hadai által megszégyenitett. 


1619. 


Anno 1619. in mense augusto az fejedelem megindula római 
császár ellen haddal; Kassára érkezvén, örömmel acceptálák — 
Dóczi Andrást fogva Szántóra eleibe hozák — ott egy kis gyülést 
csinálván, Kassán Magyarország követet választa török császár- 
hoz — Korlát Istvánt, római császár ellen való querelákkal; 
az erdélyi követ Balassi Ferencz mellé — ki immár az el"tt 
portáról megjött vala — az ki mellé erdélyi kapitiának Kör"si 
Istvánt választván, mid"n L"csére érkezett volna az fejedelem, 
Kör"si István helyébe nékem parancsolá, hogy kapitihaságra 
elmennék. Mid"n azért Késmárkra érkeztünk volna, ugy expe- 
diála Balassi Ferenczel és Korlát Istvánnal hárman portára 
bennünket. Az erdélyi adót is megvittük császárnak, ugyan 
akkor küldvén az vezérnek és az portai nagy rendeknek aján- 
dékokat t"llünk. 


Ezeket igy elrendelvén az fejedelem, minket elbocsátta, " 
maga az hadak után felméne. 


In mense decembri beérkezénk mind együtt Kucsuk- 
Csekmeczére; Korlát uramnak az vezér akaratjából ott kelle 
maradni, és mi beindulánk Balassi Ferenczel Konstantinápolyba. 
De mig bémentünk volna, tizenegyedik die decembris Kon- 
stantinapoly és Kucsuk-Csekmecze között az mez"n oldal félen 
talála szultán Oszmán császár bennünket. (Azt hiszem, data 
opera jött volna látni, mivel még ez el"tt szabadon magyart 
nem látott volt, mivel az attya halála és az báttya szultán 
Musztafa megfogása után, maga is nem régen mint ifju legény 
lett volt császárrá.) Mely reánk találásakor jó csomó aranyot 
külde nékünk Balassi urammal az császár Bosztanczi Recset 
bassától, kiben Balassi Ferencz — igen szeretvén magát — 
nékem csak tizenhatot ada. Beérkezvén mi azért Konstanti- 
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nápolyba, mi utánnunk Korlát uram is béjöve. Ekkor adtak 
nékünk Balassi urammal egy napra huszanöt tallért élésünkre, 
és öt tallér ér" árpát, Korlát uramnak is adtak husz tallért 
minden napra. 


Ezek után minden ajándékokat az mint az fejedelem 
rendelte vala, az szerént megadtuk kinek kinek. Hogy az 
divánba felmentünk, nagy becsülettel láttanak bennünket, az 
vezérek mind fennálván el"ttünk — ugy csókoltuk meg kinek 
köntösét, kinek kezét. Azután Balassi uram az fejedelem követ- 
ségét megmondván, az erdélyi adót is praesentálá, és megven- 
dégelvén, azután császár eleibe bévivén bennünket, megkaftá- 
nyozának nyolczan. 


1620. 


Anno 1620. 2. januarii «Daud Passa» nevü helyen kün 
lévén török császár, végezé el, hogy az következend" 1621. esz- 
tend"ben hadat inditson az lengyelek ellen; mely végezésre az 
vezéreket, muftit, kazeczkereket és hocsát mind kihivatott 
vala, az kiknek jelenlétekben igen nagy diván lett vala. 


Huszonkilenczedik januarii eodem anno tractált Balassi 
Ferenczel, Korlát Istvánnal és Borsos Tamással az mufti, hogy 
ha tetszik, Erdélyben három vajdát tegyenek, egyiket az 
nemességben, másikot az székelységben, harmadikot az szász- 
ságon; mely dolgot az el"tt hidvégi Nemes Balás, gelenczei 
Csoma György, brassai Reginárd János az három nemzet 
képiben — az két nemzetnek: magyarnak és székelynek hirek 
nem lévén bennek — tractáltanak azok nevekkel is. Meg is 
kinálta Balassi Ferenczet akkor az mufti az székelyek vajda- 
ságával; de emez mint jámbor nem acceptálta, de ellene sem 
mert szollni, félvén attól: hogy ha látja az mufti, hogy " mint 
jámbor nem akarja országa s ura kárára acceptálni, más latrot 
keresnek, az ki acceptálja — hanem csak gondolkodásra halasz- 
totta az dolgot. 


Die 2. februarii tiltá meg az vezér, Csárpár embertelensége 
miatt, hogy egy keresztény orator is bé ne menjen sollicitálni 
az divánba, hanem csauzok által ágálják dolgokat. 


Ugyan die 3. februarii az Teftedár az adóból hátra maradt 
ötezer aranyat kéré, kir"l Balassi Ferencz azzal menté magát, 
hogy császár engedte meg; kire emez azt mondá, hogy mig 
hatalmas császár levelét nem hozzuk, meg nem engedik. 


27. die hozták meg hirit, hogy az öreg Bethlen Istvánt 
erdélyi gubernatorrá tészik. 
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16. aprilis jöve bé az fejedelemt"l Illyei János az cseh 
király szolgájával Henricus Vichterrel sok levelekkel. 


19. die l"nk szemben Huszain aga, az lovász mester által 
az hocsával, Bosztanczi bassával és az kezlár agával, az kinek 
intercessiojára császár azon nap kihivatá az f"vezért és egy- 
néhányat többet is az vezérekben, kiknek praesentiájokban 
szemben l"n Korlát Istvánnal és mi velünk is, ki miatt csaknem 
kétségbe esének az németek; Starzert is akkor akarják vala 
Bécsbe ereszteni, de annak is esze vesze. 


Ugyan 25 aprilis l"n audentiája Offonoczki Jérémiásnak 
az lengyel király követének, ki azel"tt meger"sittetett békesség- 
nek diplomáját hozá bé, de nem l"n helye szavának, magának 
is becsületi; egy ideig ugyan az német követ szállásán is sugorga. 


Ugyan 17-dik die junii t"n választ az f"vezér ezen követ- 
nek, hogy a király mivel meg nem tartotta az frigyet, hatalmas 
császár haddal j"ne reá. 


Ezen juniusnak hetedik napján ira az vezér kedve szerént 
való választ az fejedelemnek. — 27 ejusdem bocsátottam 
Török Sigmondot Juszuf agával Buda fel"ll az fejedelemhez az 
koronázat dolgából az császár és f"vezér levelével együtt. 


Tricesima ejusdem elbucsuzásra felvitetvén Ludovicus 
Molárd német császár követje, és harminczad magával kaftá- 
nyozták meg mind törökkel együtt. 


1 julii császár mazullá tevé [szám#zte] az kezlár agát Musz- 
tafát, az kinek egy millió aranyánál egyéb pénze és marháján 
kivül többet vittek el császár számára. Ez igen expertus eszes 
ember vala, az fejedelemnek s az magyar nemzetnek igen jó 
akarója és fautora vala. 


Ezen nap tudósitottam az fejedelmet, hogy az német köve- 
tek is elbucsuztak császártól, és hogy az vezér is neutralista. 


25 julii adá császár Michne Ráduly vajdának az havas- 
elföldi vajdaságot, Gábriel Mogillát mazullá tévén az vajda- 
ságból. 


1 augusti kiáltatá meg az f"vezér, hogy éjjel is minden 
boltok nyitvák legyenek, s mint szintén nappal éjjel is ugy 
áruljanak, ha kinek mi kára lészen, " fizeti meg; az szerént is 
árulának minden kár nélkül egész Bareáig. 


13 augusti hozák meg, hogy Gabrillás vajda Erdélyre ment 
és elvitte az ország adóját, kit portára kellett volna küldeni. 
És az vezér megértvén az dolgot, engem hivatván, hát igen 
haragszik, hogy béfogadták Erdélybe. Kinek haragját meg- 
csendesitvén és elhitetvén vélle, hogy az pénzt is nem vitte el: 
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de az vezér nékem ugyancsak megparancsolá, hogy megirjam 
az gubernatornak, hogy oly gondot viseljenek Gabrillás vajdára, 
hogy Erdélyb"l el ne menjen, és császárnak kára miá ne légyen. 
Másod napon az Gabrillás öcscsét Mojszin vajdát Ráduly vajda 
kezébe adták ki "rizet alá ott az maga házánál. Gabrillás helyin 
adá az császár az molduvai vajdaságot Alexander vajdának; 
azután két nappal indula Ráduly vajda is a portától az havas- 
elföldi vajdaságra. 


26 augusti hozák meg császárnak, hogy Várnánál felmen- 
tenek az kozákok, és az törökökben sokat levágtak, és valami 
százötvennek szemét kitolták és ugy bocsátották el; kin igen 
megbusulván császár, letette az kolcsos tollakat fejéb"l oly 
fogadással: hogy mig boszszut nem áll az lengyeleken, addig 
tollat nem visel. 


13 octobris hozák hirül az vezérnek az Szkender bassa 
emberei, hogy Czuczovánál az lengyel táborának egy részét 
megverték, Gratiani Gáspár is elveszett, és Septelics hetmant 
karóba verték az bassa és Galga szultán parancsolatjából az 
megmaradott lengyel tábor el"tt. 24 ejusdem hozá bé Szali bék, 
császárnak Szkender bassa és Galga szultán névvel az Sugoczki 
Szaniszló fejét — ki lengyel királynak f" cancellariussa és orszá- 
gában hetmánja volt — ki ott Molduvában hadastól megveret- 
vén, maga is ott veszett; kinek fejét hogy inkább mindenek 
lássák, az sz. Sophia temploma eleibe egy idegre felfüggesztet- 
ték, homlokára czédulát ragasztván nevér"l és állapotjáról 
— egynéhány napig ott tartották. 


4 novembris jöve bé az kazul bassa f" követje igen nagy 
pompával, hozván császárnak több ajándékok között négy 
elephántot, két eleven tigrist lecticában, az kik egyikét két- 
két teve huzott vala, ezenkivül egy rinoczerust. 


14 novembris jövének bé az portára az követek, ugy mint 
Magyarország részér"l Dóczi István, Rimai János, Csehország 
részér"l Köln János, az több austriai, morvai, slésiai és lusatiai 
követekkel együtt, kiket igen nagy pompával hozának bé; 
ezek eleiben azel"tt való nap mi is kimentünk vala Balassi 
Ferenczel. 


21 ejusdem volt az vezér szemben ezen követekkel; adtunk 
az vezérnek mind együtt tiz kupát, és egy hébénumfa ládát, és 
más jáspis igen szép ládát, egy mosdót korsóstól, egy szép tükört. 


20 ejusdem hozák meg hogy az budai bassa Karrakás Men- 
het Váczot megvette, melynek ott nem kellett volna lenni; 
querelákkal sollicitálák az vezért, s megigéré, hogy mazullá 
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teszi érette. Ezen dolog végett l"nek szemben az vezérrel az 
feljebb emlitett magyarországi és ahoz társalkodott országok 
követi, és panaszolkodának Vácz dolgáért; kik el"tt az vezér 
hittel mondá, hogy se neki, se császárnak hire és akaratja nem 
volt abban, és azoknak is igéré, hogy mazullá teszi az bassát 
érette, és az több mellette való tisztvisel" embereket. Praestálá 
is mindenkinek szavát: Kara Mehemet bassát — ki Miszirb"l 
jött vala — tevén budai vezérré. 


6 decembris Balassi Ferenczel az feljebb emlitett követek 
l"nek szemben igen nagy pompával, az erdélyi adót is béadván. 


9. decembris hozák az követ uraknak az fejedelem levelit, 
kiben parancsolja, hogy az vezérnél panaszoljanak Vácz felöll: 
miért hogy az budai vezér 2 novembris megszállotta, ágyukkal 
l"tette, és quarta die megvette. 


11 die az silesiai követ, utánna való vasárnap az csehországi 
követ öcscse hala meg. 


1621. 


Anno 1621. 4 januarii hala meg szegény öreg Balassi 
Ferencz is. 


8 ejusdem érkezének valami német posták, két kapucsiá- 
val Buda felöll Caesargalhoz olyan hirrel, hogy az német hadak 
megverték Prágánál az cseh király hadát azokkal az magyarok- 
kal együtt, kik mellette voltanak az Fridericus hadának, és az 
gy"zedelem után mindjárást megvették Prágát is — " maga 
az cseh király futva szaladott. 


11 ejusdem öleté meg szultán Oszmán császár szultán 
Mehemetet, az öcscsét, és ugyanazon nap temetteté el is az 
attyok szultán Ahmet mellé. 


1 februarii az egész követekkel l"n tanács az országok 
állapotjáról, és 3 februarii az f"vezér házánál igen nagy diván 
l"n ujolag: hogy ha adnak é segitséget az magyar nemzetnek az 
német ellen vagy nem? Végre azt concludálák, hogy az magya- 
rokat megsegéljék. Ezen nap vettük az gubernátor levelét, 
melyben olyant ir vala, hogy mintha az békességre menne aka- 
ratja az fejedelemnek s az országnak. 


6 ejusdem, ez nap rendelék szerdárnak Deák Menhet bassát 
az fejedelem mellé, de ugy hogy mig kiérkezik, azt tettesse, hogy 
békéltetni j". 


Ugyan hetedik die tractáltunk az hollandiai követtel az 
következend" esztend"béli had felöll. Más nap ekkor oly hideg 
lett vala, hogy Szkiderig az tenger és Bruszsza felöli is — mig 
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embernek szeme világa szolgált — mind béfagya; az jegen által 
Galatára Bessitásról az császár szerájával által jártak az embe- 
rek, kik közül az els"nek császár szpáhiaságot, az másiknak 
csauzságot adott. 


26 ejusdem expediáltuk Juszuf agát és Sámbucréti Miklóst 
az fejedelemhez és az cseh királyhoz az vezér leveleivel, hogy jó 
reménységben légyenek, mert az német ellen derék segítséget 
adnak, Deák Menhet bassa szerdársága alatt. 


1 martii ugy mint az uj holdnak els" hétf"jén tevék ki 
császár lófark zászlóját, és kinyiták az fegyverház ajtóját; 
nálok sok juhokat metszenek ott az ajtóban áldozatnak, melyel 
jelentik bizonyosan, hogy hada lészen császárnak maga sze- 
mélye szerént; ugyan ekkor sok mez"re — és várvivni — való 
szerszámokat  is kezdének kihordani  azon  fegyveres házból. 


Másod napon hozák bé Goreczkit, Lucas Schulkóczkit és 
Trausbakot sok lengyel inasokkal és öt taraczkal együtt az 
tatárok Konstantinápolyba. Ekkor vettük az gubernátor leve- 
lét, melyben tudósitott az fejedelem állapotjáról és az Ferdi- 
nandus hadainak kegyetlenkedésekr"l. Ez héten hozának Miszir- 
b"l Huszain bassától hirt, hogy három éjjel s három nap mind 
esett az hó, mely azel"tt örökké hallatlan dolog volt ott. Ugyan 
ekkor szabadittók ki Mojszin vajdát is az Jeddiculából; ugyan 
ekkor az magyarországi, csehországi s több lev" követek bucsuz- 
tunk el császártól — adának negyven kaftánt mindenest"l reánk. 


16 aprilis indultam ki portáról és Erdélybe jövén, az guber- 
natorhoz mentem Fejérvárra; onnat Kassára az fejedelemhez, 
az kit ilyen állapotban találtam: hogy hát immár Szécsi 
György, Forgács Sigmond az fejedelmet több sok magyar- 
országi urakkal s f" emberekkel mind elárulták, német császár 
mellé állottak, és azoknak ösztökélésekb"l Bukoj [Buquoi] 
Bonaventura valami hatvan ezer emberrel alá jött és Érsek- 
Ujvárat megszállotta, elébb Posont — Erdélynél az erdélyi 
hadakat is — mivel ugyan nem is tartóztathatta tovább, 
mind haza bocsátotta az fejedelem és Pécsi Simont — az ki 
f"cancellariussa volt — Váradon pünkösd hetiben arestáltatta 
Kamuti Balás által. 


Engemet Kassáról az fejedelem Landor-Fejérvárra külde 
Deák Menhet bassa eleibe, és az budai vezérhez, hogy segitséget 
sollicitáljon, kir"l parancsolatot is hoztam volt portáról, Landor- 
Fejérvárra érkezvén, az budai vezért ott találám; Deák Menhet 
bassa is azon nap oda érkezék. Szemben lévén véllek, el"ttem álló 
dolgomat eléggé sollicitálám, de az Deák Menhet bassa tökélet- 
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lensége miatt tovább egy holnapnál tartának ott hazugsággal; 
de sem maga az Deák meg nem indula, sem hadat nem adának — 
hazug szónál egyebet; sem magamat el nem bocsáttának addig, 
mig meg nem hozák az fejedelemt"l, hogy Pálfi Istvánt valami 
nyolcz ezer haddal az fejedelem megverte, annakutánna Érsek- 
Ujvárat megsegitette, és ott is az egész német armadát megverte, 
elüzte, löv"szerszámit mind elnyerte; és mig az fejedelem oda 
érkezett volna, addig Bukoj maga is elesett egy harczon. Igy 
ezt megértvén, valami reménységes hazugsággal elbocsáttának, 
és valami néhány törököt is küldének utánnam hogy már segit- 
ségre. Megindulván az fejedelem után, Nagy Szombatnál érém 
olyan állapotjában, hogy immár Nagy-Szombatot is meghódol- 
tatta: az benne való praesidium kijövén belölle az fejedelem 
eleibe, azokat megverték, sokat levágtak bennek; azután az 
többit Pálfi Mikóssal ugy bocsátotta el az fejedelem Morvára, 
kegyelmet nyervén az fejedelemt"l. 


Egynéhány nap mulva érkezék oda az jagendorfi herczeg 
igen szép német haddal, lovassal és gyaloggal, mint valami öt 
ezer emberrel, és öt öreg falkonnyal, azonkivül sok tüzes szer- 
számmal; megegyezvén azért valami ötöd-hatod napig tanács- 
kozának: mit kelljen indittani, és honnan kezdjék meg az 
ellenséget? Annakutánna mind együtt igen szép nagy haddal 
Poson felé indulának, és engem Szenczt"l török császár után 
expediála az fejedelem, mert immár megindult vala szultán 
Oszmán az lengyelek ellen. 


Megindulván azért, török császárt és tatár kámot Moldu- 
vában Hutin mellett az Neszter vize partján érém. Oda érkez- 
vén, az fejedelem reám bizott parancsolatja szerént sollicitáltam 
serio az segitséget; de interim azt eszembe vévén, hogy az két 
ellenség meg fog békélleni egymással, azt igen sietve megirám 
az fejedelemnek: hogy engem biztatnak az segitséggel, de 
viszont " magok meg akarnak békélleni, melyre nézve ahoz 
képest igazgassa dolgát. 


Végben méne azért az békesség császár és lengyelek közt 
in mense octobri, kiben én interessatus voltam; és igy sz. Deme- 
ter nap el"tt való kedden elszállának az lengyel tábor mell"l, 
viszsza menvén az császár Czuczováig, énnékem is valami három 
ezer tatárt adván. Ugyanakkor elbucsuzám császártól, az hol 
a bucsuzáskor ilyen dolog történék: hogy megkaftányozván 
bennünket, az császár sátora el"tt a f" vezér Giláner bassa, 
el"vivé tatár kámot a sátor kapujához, engem utánna állata, 
maga hiradni császárhoz béméne és mindjárt kijöve; kijövén 
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" maga az vezér, engem vín el"bb bé, tatár kámot vissza- 
marasztá néki nagy gyalázatjára — magamnak is mind az tol- 
mácsomnak szablya lévén oldaloman, mikor szembe löttem és 
beszéllettem császárral — mely dolog soha azel"tt nem volt. 


Másodnap Erdély felé indultam az mellém adott tatárok- 
kal — kiknek Czikkal merza vala szerdárjok — azonkivül Zárom- 
szag Nemhet kanisai bassával; mert mivel Deák Menhet bassa — 
kit feljebb emliték — kit portán szerdárul mellé hagytak vala, 
és el nem jöve segítségünkre, most mazullá tétettem vala, és 
tisztit–szerdárságát ennek adták vala. Erdélyen azért minden 
kár nélkül által vivén "ket, más f"embereket adván melléjek, 
én magam által uton felmenék az fejedelemhez, az holott Mor- 
vában Magyar Barátban hadai ott szélyel lévén kovártélyokban 
találtam, az német császár hadai is az Morva vizén tul lévén; 
találtam az fejedelemet ilyen állapotjában: hogy hát immár 
bizonyos commissarius urak által Nikelspurgban az békességet 
tractálja német császárral, mely végben is méne szinte kará- 
csonban. 


Azonközben hát az én tatárim is elérkezének, kiknek eleibe 
engem által külde az fejedelem Nitra vármegyébe: ott lecsen- 
desitsem "ket és kár nélkül kovártélyokba oszszam; melyet igen 
nagy gonddal, búsulással meg is cseleküvém Nemes-Kürt táján. 


Ez id" alatt valami háromszáz magával, az f" merzákkal 
és agákkal béhivatá az fejedelem Csillal merzát az szerdárt, és 
megvendégelé és ajándékozá "ket, és ugy bocsáttá el vissza 
szép szóval; noha elég búsulással, de minden kár és rablás nél- 
kül menének ki Magyarországból mind hazáig. 


1622. 


Ezek igy végben menvén, in mense januario Kassa felé alá 
indula az fejedelem minden hadával az Liptóságra, onnat Kas- 
sára. Ekkor temették el gubernator Bethlen Istvánnét Csáki 
Christinát Erdélyben Krakkón. 


Ez id" alatt portán olyan hirt költöttenek, hogy az fejede- 
lem török császár ellen békéllett meg római császárral; kit 
hogy deleáljak, in mense aprili portára békülde engem az feje- 
delem. Az hova béérkezvén, minden panaszokat deleálék, és 
semmivé t"k el"ttök. 


Ott létemben ilyen dolog történék: hogy Kiabéba akarván 
menni császár, minden kincsit el akarta vinni vélle. De az, hogy 
Kiabéba mégyen, csak szinmutatás volt, mert más, ilyen szán- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 58 


déka, akaratja volt: Eszibe vévén török császár Hutin alatt, 
hogy az " tisztvisel"i néki minden hadát, kiváltképpen az jan- 
csár rendet az erszénybe rakják, s nem viszik az hadba, azt 
akarta praeveniálni; de látta azt, hogy ha elkezdi de nem effec- 
tuálhatja különben, hanem igen nagy gonddal: ugy akart min- 
den kincsest"l általmenni, hogy oda általmenvén, uj hadat 
fogadjanak, az melyei visszajövén, az kik okai voltanak, 
azokat megbüntesse, és az szolgáló rendet az el"bbi rendtartásra 
hozza; azt effectuálván, ugy inditson római császár ellen dere- 
kas hadat. 


De ezt valahonnan megértvén az szolgáló rendek, in mense 
majo, mikor az kincset tevéken és öszvéreken Eszkeléig Bosztán- 
czi Huszain bassával meginditotta volna, az szolgáló minden 
rendek eleibe állván, el nem ereszték az bassát, hanem mind 
kincsest"l viszsza küldék császár szerájába ilyen szóval: «Az 
hatalmas császár el akar Kiabéba menni, menjen el; de a 
kincs ország oltalmára való és miénk, mert mi oltalmazzuk az 
országot, mi azért semmit el nem veszünk.» Más nap felesebben 
öszszegyülvén, császár kapuja eleibe mentenek fegyveres kéz- 
zel, követségeket jártatván császárhoz, az háboruságnak oká- 
nak az f" vezért és az kezlár agát jelentvén lenni: kivánták 
kézbe, hogy megbüntessék halállal; de császár egyiket is kézbe 
nem adta, noha mellette voltanak. Harmadnapján az mufti, 
Ezzárd Effendi melléjek adván az vitézl" rendhez magát, meg- 
ujittá az tumultust; ez pedig igen bosszus vala császárra, 
mivel az " törvénnyek ellen azon muftinak feleségét elvette 
vala császár. Es igy az mufti tanácsából keményebben fogák 
az dolgot és megizenék császárnak, hogy ha kézbe nem adja 
az feljül emlitett személyeket, "k más császárt tesznek; és igy 
bérohanván a császár bels" házaiba, az mely boltban volt 
szultán Musztafa, azt meghágták és feljül bérontották, és ott 
hozták ki szultán Musztafát, és az Eszkiszerájba vitték. Ezt 
eszibe vévén Oszmán császár, kezekbe adá az f" vezért és az 
kezlár agát, kiket azon nap az vitézl" rend levága. 


Azon éjjel az császár sok Bosztancsiákot, Achemoglánokat 
gyüjtött össze, hogy az Eszkiszerájra reá menjen, és kihozza, 
vagy megölesse szultán Musztafát. De ez szándékát az maga 
körül valók az muftinak megjelentették, az ismét az vitézl" 
rendnek, és azok érte mentek, és az Jancsárodában az mely 
Ortamecset vagyon, oda vitték szultán Musztafát, az hol nem 
féltették, de "rizték is. Azt megértvén az császár, maga szemé- 
lyében hajnal el"tt Huszain bassával, kit már f"vezérré tett 
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vala, az jancsár aga házához kimégyen — az ki néki régen igaz 
hive volt — sok pénzzel, hogy valamint az jancsárságot maga 
mellé vonja az által. 


Elküldvén azért az jancsár agát az jancsárok gyülésihez, 
ez dolgon hogy tractáljon véllek: ki elkezdvén az tractát, 
nem vihette végbe, hanem magát is levágták. Megértvén az 
jancsárság, hogy kijött az császár az szerájból és az aga házánál 
vagyon, oda rá mentek, császárt megfogták és oda az Orta- 
mecsethez vitték, onnan az Jeddiculába; Huszain bassát pedig 
még ott az jancsár aga házánál levágták, a ki császártól ujonnan 
tétetett f"vezérnek; szultán Musztafát pedig az szerájba vit- 
ték, és az császári méltóságba helyheztették. ! immár császár 
lévén, Daud bassát, egy f" úr embert f"vezérré téve, annak- 
utánna maga barátival tanácsba indulván, másnap virradólag- 
tájban szultán Oszmán császárt megfojtatá; másnap reggel 
eltemeték az szultán Achmet apja lábához. 


Daud bassa azért egynéhány napig lévén f"vezér, lecsen- 
desitti valamennyire az tumultust, de " rajta is ezenközben ilyen 
dolog esik: hogy " az császár fiait meg akará öletni, mivel az 
császár házában való ifjak az kapi agát megölék, mert azzal 
akarta megöletni az császár fiakat, és testét az rézkigyóra fel- 
akaszták. 


12 junii megértvén az vitézl" rendek az Daud bassa akaratját, 
ha el nem szaladhatott volna, megölték volna. Az elfutván, azon 
nap menten Huszain bassát — ki csak azel"tt négy nappal jött 
vala meg Miszirb"l — f"vezérré tevék; ki az fejedelemnek igen 
igaz jóakarója volt. ! azért az zürzavart menten lecsendesitvén, 
engem ott nem késlele, hanem igen szép ajándékokkal — olyak- 
kal az minémüeket János király idejét"l fogva Erdélybe nem 
hoztak — azonkivül minden jó válaszszal, az fejedelemhez, Der- 
vis agával — egy ur emberrel, engemet viszszabocsátta. Az 
fejedelmet Fogarasban érvén, az ajándékot ott praesentáltam. 


1623. 


Engemet az fejedelem ismét béküldvén az portára követ- 
ségben, az f" vezérrel szemben lévén, — akkor másodszor az 
fejedelem hadat akarván római császár ellen vinni, — tractál- 
tam; az mely hadra az vén Bosztra Ibrahim bassát adá az 
török hadak eleiben az szerdárnak, de úgy, hogy mindenekben 
az fejedelemt"l hallgassanak; azonkivül az silistriai bassát, 
egri, kanisai és tömösvári bassát az budai hadakkal együtt ren- 
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delé; Havaselföldéb"l ezer jó lovas kurtánt Szpotár Mihullal 
bocsáttá. Mely hadakkal megegyezvén az fejedelem, egyene- 
sen Nagy-Szombatra méne; azon feljül találván valami rész 
német hadat, azokat opprimálta; az római császár armadája 
is Szakolczánál — azokat ott találta, az Morván által üzte és 
Hodolihoz szoritotta; azok ott sánczba vévén magokat, egy- 
néhány hétig vitta reájok az fejedelem az sánczot, ugyannyira, 
hogy kényszeritette "ket hogy megbékéljenek vélle. Az végbe- 
menvén, az császár generálissának — lováról leszállván, az feje- 
delem pedig fennülve maradván — kellett kezet fogni. Onnat 
az fejedelem megtérvén, valamit végzett volt az hodolini tábor 
mellett, de mindent semmiben hagya német császár, és ujolag 
való tracta által kelle végben vinni az békességet az fejedelem- 
nek. Mely békességben az két herczegség Slésiában, és az ötven 
ezer tallér oda vesze — ide alá Ecsedet adták érte. 


1624. 


Engemet ennek a pacificationak hirivel az portára az 
fejedelem békülde hogy referáljam, hogy ha mások másként 
mondanák is, de ne adjanak hitelt néki. 


Onnan megjövén, "szszel Kamuti Farkassal és Borsos Ta- 
mással Budára külde az fejedelem, hogy az elmult esztend"ben 
az mint megbántódott az török és német között való békesség 
az hadak miatt, azt tracta által véghez vigyük. 


1625. 


Elmenvén azért Budára az vezérhez, az ki nagy tisztesség- 
gel fogadván bennünket, sok öszsze való irások után ugy egye- 
zénk meg: hogy az Párkány és Zödény között az hidas-gyarmati 
földön sátor alatt légyen. Az hova sátorokat vonatván fel ezer 
hatszáz huszonötben, mi is, az német részr"l való commissariu- 
sok is, közben egy nagy cserge sátort vontata fel az vezér; az 
alá gyülvén mindenki részr"l való commissariusok, mi is jelen 
lévén köztek: az mihez illett hozzá szolltunk, de sem egyik, sem 
másik fél mellett nem disputáltuk az dolgot ott in foro. Az com- 
missariusok az török részr"l ezek voltanak: egri bassa, budai 
tefter tihája, az budai Olaj bék; német részr"l valának: Mi- 
chael Comes ab Altan, Comes Nicolaus Eszterházi, Joannes 
Jacobus a Steften, Nicolaus Comes a Tersacz, Sigismundus Gai- 
ler Cziraki. 
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Ezek által sok disceptatiok után az tracta végbemene, 
az mint meg vagyon irva oda hátra; mi azért viszszamenvén 
Erdélybe, akara ismét az fejedelem valamit indittani, de az 
Szécsi Gy"rgy hertelen megölése miatt félben marada. 


1626. 


Esmét békülde engemet az fejedelem az portára, hogy török 
hadakat szerezzek melléje. Bémenvén oda, találám az kajme- 
kámságban Gürcsi Mehemet bassát; ki által mikor immár dol- 
gomat végben vittem volna, "tet megölik — Recsep bassát tevék 
helyette. Ismeretségem lévén azzal is, végben vivém az dolgot, 
és parancsolatokat vevék az budai bassára, és az több végbeli 
bassákra és békekre és két oláh vajdákra, hogy derék haddal 
meginduljanak az fejedelem mellett. Ez id" alatt hát meghalt 
az budai vezér, és szerdárrá s mind budai bassává Murtéza 
bassát — ki akkor bezrai bassa vala — adák. 


Én is in fine septembris viszszajövén az válaszszal, azon 
ezer hatszáz 26 esztend"ben megindula az fejedelem, engemet 
is Tokajig vivén: ott megajándékoza valami néhány ház job- 
bágygyal. Az fejedelem maga felméne, és Palánknál az római 
császár generalissával Vostannal csak közel menvén szemben 
egymással: az két had némti practicából látván azt, hogy még 
meg nem egyezett az fejedelem Monczfeld [Mansfeld] hadával, 
elöll nagy mesterséggel visszajött Szecsénhez, és ott megegyezett 
Monczfelddel az fejedelem. Azután az ellen felé nyomult Barshoz, 
és az ellenséget csatákkal fogyatta, amott is Palánktól a mint 
erre visszajött az fejedelem, az német is ugy ment viszsza. 
Barstól pedig az csatákkal annyira elfogyatta "ket, az pestis 
is reájok esvén, hogy békességre kellett menni az ellenségnek. 
Az mig Posonban concludáltatott az erdélyi békesség, addig az 
bányavárosokon és ott való tartományon volt az fejedelem 
hada, az török haddal; az törökök között suspensio armorum 
volt, és igy Murtéza bassa Budára, az fejedelem Erdélybe jöve. 


Erdélyb"l azért engemet Budára külde az fejedelem Mur- 
téza bassa budai vezér mellé; az palatinussal és magával is 
az német császárral sok egymáshoz való irogatások után, ugy 
külde fel bennünket Murtéza bassával Esztergomra, és onnan 
az tracta helyére Zehinbe, úgy mint: budai mufti, egri bassa, 
esztergomi bég, szónoki bég, budai Azál aga, az fejedelem részé- 
r"l én; és ott Komárom között Z"ny között való Forró nevü 
szigetben az két részr"l sátrakat vonatván fel, az sátrak között 
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közép helyen egy deszkaszint csináltanak, és az tractához kezd- 
vén, szintén septemberben l"n vége, az szerént, mint oda hát- 
rébb meg vagyon irva. Viszszajövék azért Erdélybe. 


Az fejedelem terminusokat celebrála az országban, maga is 
benne ült az törvényben — mind az magyarországi, mind az 
erdélyi törvényekben, az székely terminuson kivül. 


Ezek után Mikó Ferenczt"l az erdélyi adót béküldvén, nem 
tudom mi okból haragot hoza az fejedelemre, és semmi válasz- 
szal jöve ki; hanem Juszuf aga jöve ki utánna, hozván valami 
rossz lovakat és valami kaftányokat az fejedelemnek. 


Megértvén azért az fejedelem az dolgot, engem ugy külde 
az portára, hogy megcsendesitsem az dolgot. Hogy Fogarasból 
elindulánk az agával, Havaselföldében ugy mondá meg, hogy 
Szombathelyi Márton — mikor ott benn volt Mikó Ferenczel — 
elárulta az fejedelmet, azt mondván: hogy Erdélyben is van- 
nak annak az " dolgának társai, és ugy vett levelet az vezért"l. 
Mely dolgot menten megirék az fejedelemnek: hogy minden 
leveleket megtalálnak Szombathelyinél; kire való gondviselést 
az fejedelem Mikóra, és Debreczeni Tamás praefectusra bizván 
felkeresését az leveleknek, az kik lassan bánának vélle — Szom- 
bathelyi is elszökött és felment palatinushoz. 


Én is azért bémenvén portára, minden dolgokat szépen 
lecsendesitték. Szombathelyi Mártont is palatinus Eszterházi 
hát Lengyelország felöll béküldte portára — ott lévén római 
császárnak is követje — bizván reája fejedelem ellen való titkos 
dolgokat, ki igen titkon az molduvai Barnoczki vajda által bé- 
jöve Konstantinápolyba. Nékem is hirem lévén benne, mindjárt 
az vezérhez menék, mintha nem tudnám hogy béjött, ellene 
agálék; de az vezér megtagadá, hogy nem látta, maga azon nap 
viradólag volt szemben vélle. Kit mind addig keresék, hogy sok 
fáradságommal az fejedelemhez kihozám és az dési kamara- 
ispánságot néki szerzém. De mindjárást ujonnan elárulá az 
fejedelmet. Szombathelyit azért az ország gyülésében törvény 
szerént megsententiázá, Déván fejét véteté az fejedelem. 


Ezek igy lévén, az beteges fejedelem kiment Váradra, és 
onnan alig jöhete haza, mindjárt meghala. 


Kinek halála után az fejedelem aszszony özvegyen marad- 
ván, sok rút zürzavar indula az országban — ki egyfelé, ki más- 
felé vonván az dolgot. Kik között Csáki István az fejedelem- 
aszszonyt biztatta azzal, hogy "tet tartja meg az fejedelemség- 
ben; másfelöll Prépostvári Sigmondot, hogy "tet eligáltatja — 
az kett" között magát akarta eligáltatni: pártokat szerze magá- 
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nak, az fizetett katonák közül is Kovács Péter nevü kapitánt 
az alatta valókkal melléje voná. Kit megértvén Bethlen István, 
— ki akkor gubernator vala — nékem parancsolá, hogy Maros- 
Székkel mennék reájok. Elmenvén K"várvidékén találám "ket, 
egynéhányat levágaték bennek, az többit kiüzém az erdélyi 
határból. 


De Csáki ezzel meg nem szünvén elkezdett dolgától, alat- 
tomban ugyan valami hadat csinála, kit Kassáról, kit máshunnat 
hozatván; és úgy jöve bé az fejedelem temetésire és akkori 
ország gyülésire, hogy el"bbi szándékát el"bb vigye. De eszébe 
vevé az gubernator, és az vélle egyetért"kkel öszszeesküvének, 
hogy az ország oltalmára egyetértenek. Melyet eszébe vevén Csáki, 
mindjárt elfuta szökve, az hada is az szerént; magát Almás várá- 
ból hitre hivák az ország gyülésire. Oda jövén Csáki, eszibe 
vevé, hogy nem mehet el" dolgában; az fejedelem aszszonyhoz 
adá magát, és az mit kivihete maga kezihez, mind pénzt, mind 
egyebet kivive. 


Engem azon gyülésr"l az portára küldének, hogy az feje- 
delemségben az fejedelemaszszonyt confirmáltassam; kinek 
fejedelemségit oly jó állapotban hoztam vala, hogy jobb és er"- 
sebb állapotja volt, mintsem az urának. De haza jövén az portá- 
ról, hát szörnyü zürzavar az országban. Csáki majd mindenét 
elvitte az maga adásából az fejedelem aszszonynak. Kit eszébe 
vévén az gubernator, Medgyesen ország gyülésit hirdete, az hová 
az státusok oda gyülének: az hol az Isten oltalmaza meg ben- 
nünket, hogy egymást le nem vágók. De végtére megcsendesed- 
vén az dolog, az fejedelem aszszony is fejedelemségében, az guber- 
nator is gubernatorságában megmarada. Az gyülés eloszla. 


Onnat haza oszolván, ifju Bethlen István és Zolyomi Dávid 
öszszeadták az hajdusággal magokat, azt adván okul, hogy 
Erdélyre akar j"ni az kassai királyképe, és Erdélyben akar feje- 
delmet Prépostvári Sigmondot tenni. Ki ugyan ugy is volt. 
Az alatt Bornemisza János az kassai Vice Generalis által jövén 
bizonyos számu haddal a Tiszán, ifjú Bethlen István Zolyomi 
Dáviddal együtt felvevék az fejedelem aszszonyt, némelyek 
Szamos-Ujvárra vivék az gubernatorral az végre: hogy az 
gubernatort ott megöljék, és az fejedelem aszszony Prépostvári- 
nak adja az fejedelemséget. Ezt vévén eszébe az gubernator, 
kiszinlé magát onnan ily okkal: hogy haddal megyen az vejére 
[Zólyomira] és fiára és lecsendesiti "ket; és így mind együtt 
az fejedelem aszszonnyal Kolosvárra j#nek, és az alatt az 
egész ország hadát oda hivák Kolosvárhoz. És igy az ország- 
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beli urak és minden rendek oda gyülvén, sok számtalan 
altercatio után az fejedelem aszszony letevé az fejedelemséget és 
az gubernatort, az öreg Bethlen Istvánt választák fejedelemnek. 


Azonközben az sok rut zürzavart hogy lecsendesithesse és 
az országot a veszedelemt"l megoltalmazhassa, volt tractája 
az gubernatornak, hogy ha az fejedelem aszszony letenné az 
fejedelemséget, j"ne bé az erdélyi fejedelemségre. Az tractában 
voltak f"k: ifju Bethlen István és Zolyomi Dávid. Azonközben 
vévén eszibe azt az gubernator, hogy ha az fejedelem aszszony 
letészi az fejedelemséget, nem mást, hanem "tet választják feje- 
delemmé : megirta Rákóczi Gy"rgynek, hogy ha ki nem jött 
Patakból, ki ne jöjjön; az fiának Bethlen Istvánnak és az vejé- 
nek Zolyomi Dávidnak is megirván, hogy ki ne inditsák házából 
Rákóczit; de ha valamiképpen addig, mig az levél oda érkezik, 
meginditották, általjött a Tiszán, vigyék be Váradra, mert az 
ország "tet választja fejedelemnek. Ezekkel az levelekkel oda- 
érkezvén tempestive az grófhoz és Zolyomihoz, nem engedték 
"k, Rákóczi Gy"rgynek megadni az levelet, kit öreg Bethlen 
István irt volt néki; hanem az két ifju egymás értelméb"l, ugyan 
Zolyomi általmenvén Patakra — az mint értettem az ipjára 
az gubernatorra való boszszuságban — nem mondotta meg 
Rákóczi Gy"rgynek az dolgot: hogy letötte az fejedelem az 
fejedelemséget és Bethlen Istvánt választották fejedelemnek. 
Igy nem lévén hova lenni Rákóczi Gy"rgynek, bémene Váradra 
és onnat tractálá az dolgot, de tracta által végbe nem mehete. 
Végre haddal indula Erdély felé, Kolosvárt lévén az alatt az 
ország hada; és az uj fejedelem, Katharina fejedelem aszszony 
pedig minden marhástól Fogarasba méne. 


Megindulván Rákóczi Gy"rgy az hajdusággal és Bihar- 
vármegyének egy részével Váradról, egy Topa nev# faluban l"nek 
szemben egymással Bethlen István fejedelemmel és ott ugy con- 
cludálának: hogy hat hétre generalis gyülést promulgáljon az 
fejedelem Segesvárra, és az fejedelem letégye az fejedelemséget, 
és azután az két fél közöl az melyiket választja az ország, az 
légyen. Eljövén azért az az id", választák Rákóczi Gy"rgyöt; 
és onnan tiz uras embert választának utána, kik béhivják az 
fejedelemségre — kik közül én is egyik voltam. Oda érkezvén azért 
Váradra, nagy örömmel, sok öröm-ágyulövésekkel fogada Rá- 
kóczi Gy"rgy bennünket. Ott egynéhány napig mulatván, bé- 
indulánk Fejérvárra, szinte csak karácson el"tt való másod 
napon 1630. Addig az öreg Bethlen István az országbeli statu- 
sokat mind bégyüjtvén Fejérvárra, igen szép pompával szent 
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Imréig jövén Rákóczi Gy"rgy eleibe, minden rendekkel fogadá 
bé; másod napon, ugymint karácson estin megesketék az feje- 
delemségre. Ott lévén egynéhány napig az ország, azután haza 
bocsáttá az fejedelem ily parancsolattal, hogy bizonyos számu 
haddal menten induljunk Várad felé, mivel az palatinust 
[Eszterházy Miklóst] érti, hogy haddal jöjjön alá. Az hagyott 
napra azért megindulánk és Kolosvárra menénk; onnan 
Szilágy felé indulánk, de Somlyót alig haladhatván meg, 
engem Váradra hivata az fejedelem és onnat a budai 
vezérhez külde, és ott sok versenygésem után jó válaszszal 
jövék meg. Az én oda létem alatt bizonyos követek által 
az palatinussal az békességet tractálta, de interim az hadak 
mind két részr"l fenn voltak. Az fejedelem hadai az palatinus 
hadát Rakamaznál megverték és Kállónak az városát is meg- 
égették. Én is elérkezém Váradra az fejedelemhez valami bizo- 
nyos számu török és tatár haddal. Azonközben a békesség meg- 
l"n. Engemet az fejedelem több f"emberekkel együtt az császár 
részire való hajdusághoz, hogy "ket lecsendesitsük, de ez uttal 
végben nem mehetvén, viszsza kellett mennünk, és másodszor 
osztán Nánásra menénk; tul is palatinus részér"l Nyári István, 
Keczel András oda jövének, és igy egyeztet"k meg !ket az haj- 
dukkal igen sok bajjal. Viszsza menvén Váradra, onnat bémenénk 
Erdélybe. 


Azonközben Katharina fejedelem aszszony megunta Foga- 
rasban lakását és ki akarván menni Munkácsba; els"bben az 
fejedelemmel végze, és Munkácsnak felét az fejedelem fiának, 
Rákóczi Sigmondnak köté, oly conditioval, hogy ha meg nem 
állaná végzését, Fogaras is az fejedelemnek veszszen. 


Annakutánna kimenvén Munkácsra Katharina, onnan 
Leleczre ment, hogy az fejedelemmel való kötésr"l fateáljon 
ott az Konventben. De Csáki István nem engedte, s"t per frau- 
dem magának akarta Munkácsot kezéhez venni. Kit megértvén 
Balling János, kirekesztette mind magát s mind szolgáit Mun- 
kácsból az fejedelem aszszonynak, azért: hogy odamenvén 
el"ször az fejedelem aszszony megeskütötte vala mind az kapi- 
tányt, mind az vitézl" rendet az fejedelem aszszonynak; és 
igy minden ruhái, arany ezüst marhái benn maradván Munkács- 
ban, maga Tokajba ment. 
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A Z  I R Ó K  É L E T R A J Z I  A D A T A I  


KESER!I DAJKA JÁNOS 1600-ban született Érkeser"n, 
Debrecenben tanult, majd a wittenbergi, marburgi és heidel- 
bergi egyetemeket látogatta. Hazatérve nagyváradi református 
lelkész lett, innen hívta meg Bethlen Gábor udvari papjának, 
1618-ban pedig erdélyi püspökké lett. Egyházi beszédei marad- 
tak fenn, résztvett az «Öreg Graduál» c. énekeskönyv szerkesz- 
tésében is. «Antiqua non minus atque inclyta est Bethlenorum 
in Transsylvania prosapia» cím" levelét, melyet itt fordításban 
adunk, már Czwittinger közölte Specimenjének 67–77. lap- 
jain, majd Engel a «Monumenta Ungrica» c. gyüjteményében, 
mint Bojti Veres Gáspár munkájának függelékét. 


BOJTHI VERES GÁSPÁR, a biharmegyei Bojton született 
1595 körül, atyja János felszabadított jobbágy volt. 1617 és 1620 
közt Bethlen Gábor költségén Heidelbergben tanult, hazatérve 
a fejedelem unokaöccse, Bethlen István nevel#je lett, majd Maros- 
vásárhelyre került tanárnak. 1623-ban a fejedelem gyulafehér- 
vári tanárrá, káptalani levéltárossá és udvari történetírójává 
nevezte ki. I. Rákóczi György diplomáciai szolgálatait vette 
igénybe, Németországban is járt titkos küldetésben. 1640 után 
halt meg. Kisebb jelent#ség" m"vei közül kiemelkedik «De 
rebus gestis magni Gabrielis Bethlen libri XII» c. munkája, 
melynek nagy része elveszett. Három könyvet közölt Engel 
János «Monumenta Ungrica» c. gyüjteményében (Bécs, 1809.). 
Életrajzát megírta Makoldy Sámuel: Bojthi Veres Gáspár élete 
és történetírói munkássága. Nagykároly, 1904. 


REDMECZI T. JÁNOS 1605-ben lépett Debrecenben a 
kollégium fels# osztályába. Tanulmányai elvégzése után refor- 
mátus lelkész lett, 1621 körül valószín"leg Tarcalon. Ez év el#tt 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 141 


Bécsben is megfordult. Némi klasszikus m"veltséggel is bírha- 
tott, amint az munkájából kiviláglik. Erdélyben, Széken volt 
birtokos. Egyetlen ismert írása: «Az felséges Bethlen Gábor- 
nak ... eöt rendbeli... Isten Anyaszentegyházával cselekedett 
jó téteményérül»Kassán jelent meg 1622-ben, egyetlen csonka pél- 
dánya a marosvásárhelyi ref. kollégium könyvtárában van meg. 


KEMÉNY JÁNOS, magyargyer#monostori, 1607-ben szü- 
letett Bükösön, atyja Boldizsár, anyja Tornyi Zsófia volt. 
1623-ban Bethlen Gábor apródja, udvari inasa lett és résztvett 
második és harmadik magyarországi hadjáratában. 1630-ban 
utódja lett apjának a fehérmegyei f#ispánságban és a fogarasi 
kapitányságban. A két Rákóczi legbizalmasabb tanácsosai közé 
tartozott s mint egyik legkiválóbb katona, vezet# szerepet ját- 
szott a moldvai, havaselvi és lengyelországi hadjáratokban. 
1657-ben a Lengyelországból menekül# II. Rákóczi György rá- 
bízta az erdélyi sereg vezetését, de a fáradt és üldözött csapatok 
rövidesen tatár rabságba kerültek. Kemény maga is két évig szen- 
vedett fogságot, végül rokonai kiváltották. Hazakerülve Magyar- 
országra, Aranyosmedgyesre költözött s csak II. Rákóczi György 
halála után tért vissza Erdélybe, mint fejedelem-jelölt. Barcsai 
Ákost lemondatta és magát megválasztatta, majd szerencsét- 
len vetélytársát megölette. Mivel a török nem ismerte el, Bécs- 
ben keresett segítséget, a melléje küldött Montecuccoli generális 
azonban gyáván visszavonult és Keménynek egyedül kellett 
felvennie a küzdelmet. 1662 január 23-án Nagyszöll#snél csatát 
vesztett és maga is elesett. «Gilead Balsamuma» címen vallásos 
munkát írt, elkészítette családjának genealogiáját is, de nevét 
önéletírása tartotta fenn, melyet tatár fogsága idején szerkesz- 
tett. Nyomtatásban csak 1817-ben adta ki Rumy Károly, addig 
azonban kéziratban terjedt és az erdélyi nemesi társadalom 
kedves olvasmányai közé tartozott. Újabb, megbízható kiadása 
a «Magyar Történelmi Emlékek» c. sorozat I. kötetében (Pest, 
1856.) Szalay László gondozásában. 


TOLDALAGI MIHÁLY a XV. század közepe óta Erdély- 
ben virágzó el#kel# nemesi család sarja, atyja Toldalagi Balázs, 
anyja Bessenyei Borbála volt. El#ször 1603-ban t"nik fel, mint 
Székely Mózes fejedelem híve, annak brassai csatavesztése és 
halála után a gy#ztes Radul vajda fogságába került. Bethlen 
Gábor uralkodása idején többízben volt portai követ s a nagy 
fejedelem diplomáciájának egyik legügyesebb, legeredménye- 
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sebb eszköze. Mint marosszéki f#kapitány, 1630-ban kiverte a 
fejedelemségre vágyó Csáki Istvánt Erdélyb#l és I. Rákóczi 
György h"séges híve s befolyásos tanácsosa, f#lovászmestere 
lett, ezután is gyakran fordult meg a portán követi min#ségben. 
1639-ben a francia királlyal kötend# szövetség ügyében járt el. 
1642-ben halt meg. Emlékiratát, melyet itt egészében köz- 
lünk, Mikó Imre adta ki az «Erdélyi Történelmi Adatok» I. kö- 
tetében (Kolozsvár, 1855.), követségi naplóját Ötvös Ágoston 
az Akadémiai Értekezésekben (1861–62). 


BETHLEN GÁBOR, iktári, 1580-ban született Maros- 
illyén, atyja Bethlen Farkas, anyja Lázár Druzsiána volt. Tíz- 
éves korában, mint teljesen árvát, Lázár András nev" nagy- 
bátyja vette magához s a gyergyószárhegyi várban n#tt fel. 
Még mint gyermekifjú, Báthori Zsigmond udvarába került s 
tizenhat éves korában résztvett a havaselvi gy#zelmes had- 
járatban. 1600-ban már önállóan vezetett sereget. Basta rém- 
uralma el#l török földre menekült s mint a bujdosók vezére, leg- 
f#bb tényez# volt Bocskai Istvánnak a felkelésre való meg- 
nyerésében, majd annak erdélyi fejedelemségében. Mint Bocskai 
generálisa és f#tanácsosa adományba kapta egyéb birtokok 
mellett Hunyad várát és a hunyadmegyei örökös f#ispánságot. 
Báthori Gábort is az # fáradozásai segítették a fejedelmi székbe, 
1607-ben fogságot is szenvedett miatta. Báthori uralma alatt 
a fejedelemség vezet# politikusai közé tartozott, mivel azon- 
ban Báthori romantikus politikáját helytelenítette, életét csak 
újbóli török földre való meneküléssel menthette meg. Török 
segítséggel 1613-ban elnyerte a fejedelemséget. 1629-ben halt 
meg Gyulafehérvárt. Ifjúsága Erdély legzavarosabb éveiben 
telt el s emiatt neveltetése is hiányos volt, de m"veltségének 
hézagait nagy akarater#vel pótolta. A Bibliát 26-szor olvasta 
végig, buzgó református volt, de éppen olyan b#kez"séggel pár- 
tolta a katholikus kultúrát is. Gyulafehérvári f#iskolája és egész 
kultúrpolitikája emelkedett szellemének tanubizonyságai. Mint 
levélíró irodalmunk nagyjai közé tartozik. Levelezését Szilágyi 
Sándor adta ki (Bethlen Gábor fejedelem kiadatlan politikai 
levelei, Budapest, 1879. és Bethlen Gábor fejedelem levelezése, 
Budapest, 1886.). Végrendeletét Koncz József adta ki. (Maros- 
vásárhely, 1878.). Életrajzát megírta Szekf" Gyula (Bethlen 
Gábor, Budapest, 1929.). 
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K E M É N Y  J Á N O S  


B E T H L E N  G Á B O R R Ó L  


Ab anno 1588 Erdély mind háboruságban, veszedelmezés- 
ben forgott usque annum 1613. Ekkor választatott Bethlen 
Gábor, és ekkor szünt meg az háborúság, úgy hogy noha az 
országon kivül viseltetett hadakozások feliciter voltanak, de 
az haza földét ellenség lova lába nem nyomta, sem hada nem 
ruináltatott ez boldogtalan 1657 esztend!beli hadakozásig. Az 
emlitett id! alatt terjedett vala hire neve az magyar nemzetnek, 
és birodalma is Erdélynek, kezdett vala tárházok lenni az erdélyi 
fejedelmeknek, épültek várak, várasok, kastélyok, udvarházak, 
templumok, szaporodott sok jó vitézl! rend, és bövölködtek 
tudós tanitó és professorok; de jaj, esmét elfordítá az úr Isten 
az ! atyai kegyes orczáját sok b"nökkel megterheltetett szegény 
hazánkról. 


Ez Bethlen Gábor kénszeritetett volt töröknek igírni Lippát 
és Jen!t, melyeket Báthori Zsigmond idejében Borbély György 
recuperált volt, melyeket azután örömest megtartott volna; 
Jen!t pénzével, eszével, tekintetivel nehezen meg is tartotta; 
de Lippát csak meg kelletett adni, mellyel hitele annál 
inkább nevekedett. Azonban Szkender passa Lengyelországra 
indulván, s melléje felvevén az két oláh vajdákat is, Erdély- 
nek és Bethlen Gábornak is parancsolt török császár, s el 
nem kerülhette, hanem felülvén, melléje kelletett menni, 
Moldvában egyezvén meg velek, Huttinig mentenek; s 
bizonyos dolog, Bethlen Gábornak volt correspondentiája az 
lengyelekkel, mint keresztény fejedelemnek, hogy ha az dolog 
harczra ment volna, nem ártott volna az magyarok fegyvere 
nekik, mindazáltal ugy esmervén hasznosbnak, Bethlen Gábor 
interponálta magát, és megbékéltette !ket, melylyel ujobban 
igen nevekedett tekinteti, hitele, és terjedett is hire neve 
mindenfelé. 
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Onnan visszatérvén, nemsokára Homonnai György német 
factióból, és némely erdélyi pártosoknak is izgatásából, fejede- 
lemséget akarván keresni, el!ljáró hadait Gombos Andrással, 
ki noha szegény legényb!l álló, de törökre csatázásból igen 
elhiresedett vitéz ember volt, és Sármasági Zsigmonddal s 
annak mostoha fiával Jósika Zsigmonddal (ez Sármasági 
Zsigmond urember volt Erdélyben, birta az kövesdi jószágot, 
felesége után pedig és mostoha fiai Jósikák után, gerendi, 
branyicskai, zsidóvári, és több jószágokat is, de áruló volt, 
Jósikák is mind magok, s mind atyjok Jósika István, ki Báthori 
Zsigmond idejében cancellárius volt, az volt, és exiliumban, 
Szatmárt vötték is fejét) beinditotta, akarván csak véletlenül 
tanálni, mid!n szinte országgyülését celebráltatná Segesváratt 
Bethlen Gábor, de mid!n hire érkezett volna fel!le, maga ki 
sem mozdulván onnan, ország hadát is felültetéssel nem fá- 
rasztván, csak az tájékon lev! vármegyékbeliekkel, marus- és 
aranyasszékekbeli székelyekkel Kamuti Balást (ki tanács ur, 
Doboka vármegyének f!ispánya, Egren lakott, s tanult vitéz 
ember, tanácsos, de termetében és magaviselésében rusnya, és 
igen fortélyos és kegyetlen ember is vala), Cserényi Farkast 
(ki is tanács ur, és Bels!-Szolnok vármegyének f!ispánya, jeles 
böcsületes udvari ember, értelmes, jó deák, jó olasz,) expediál- 
ván eleikben, Désnél harcoltak meg és verték meg is az Ho- 
monnai hadát: Gombos elszaladott, Sármaságit, Jósikát elfog- 
ták. Az erdélyieknek az kegyelmes fejedelem életeknek meg- 
engedett, s!t ma is birnak jószágokat az maradékok; még én is 
mind jószágot, s mind pénzt felest adtam mindkét familiának, 
mind atyai s mind anyai némely praetensiók miatt, melyr!l 
az levelekb!l láthatnak b!vebben gyermekeim, noha anyjok is 
igen tisztátalan életü volt. Egy latrának gerendi ablakon ki- 
ugratás miatt szakadott volt nyaka; Marko vajda latorral 
pedig az gerendi templumban volt fertelmesked! helyek, Marko 
akkor Csucson lakott. Gombost azután elfogván törökök, és 
portára vivén ad perpetuos carceres, az b!i várban tartották, 
onnan Bethlen Gábor szabaditá ki; ! is holtig hiven szolgálá 
az fejedelmet. Az említett két urak noha catholicus emberek 
valának, mindazáltal tanálván szablyatarsolyában confessiójáról 
való jedzésit Sármaságinak, az fejedelemnek praesentálták, ki- 
ben többek közt voltak ily istenteleneségek is: Prodidi dominum 
meum clementissimum decies et septem vicibus. 


Ezekután az fejedelemségben meger!södvén Bethlen Gábor, 
foglalatoskodék többek között ez nevezetes dolgokban, az 
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mennyire az hadakozások is engedték. Ugy mint: deákoknak 
az fels!bb academiákban küldésében, tanétatásokban, Magyar- 
országból kész tanult, tudós predikátoroknak behozatásokban, 
kik között nevezetesek valának: Milotai István, Keserüi János, 
püspökemberek; az imperiumból hires professoroknak hozatá- 
sokban, nevezet szerént: Alstedius, Piscator, Bisterfeldius, 
igen nevezetes tudós emberek, kik oda fel is ritkák s kedvesek 
valának; már szegények mind elhalának. Állatá helyben az 
fejérvári collegiumot, ahoz és több sok helyekhez rerdelt bene- 
ficiumokkal, kikb!l élnek maig is az egyházi szolgák. Cselekedék 
sok épitéseket, többek között nevezeteseket: az fejérvári öreg 
templumnak és toronynak is renovatióját, csonka toronynak 
épitését, sok szép öreg harangok öntetését, fejérvári bástyákat 
és fejedelmi házakat, váradi öreg bástyát és bels! várát, 
Fogarasnak három bástyáit és bels! egyéb fejedelmi házait, 
ezeken kivül mennyi kastélyokat, udvarházakat épite. Állatá 
helyben az hazának törvényes dolgait is, azt mint meg 
mutatják az articulusok, kiváltképen az 1619 esztend!beliek; 
mindazáltal amaz irtózásra való jus ligatumnak dolgát nem 
hozhatá helyben, mely innen vött eredetet, hogy mid!n Báthori 
Zsigmond az oda felemlitett jámbor urakat megölette volna, 
és azoknak jószágokat elosztogatta volna az maga kedvelt 
emberinek, és azon veszedelmes tanácsadóknak, azonoknak 
inventiójokból, hogy az ártatlan uraknak maradékai is ne 
kereshessék, az országgal végezteték, hogy jus ligatumban 
lennének azoknak keresetek, melyet azután Rákóczi Sig- 
mond felszabaditott vala istenesen; de mivel nagy emberek 
voltanak azoknak possessori, igen megháborodván valami intes- 
tinum periculumnak félelme miatt, esmét megkötötték; és így 
ezen okból Bethlen Gábor is ezt nem bolygatta meg. Szerzé 
azért egyben az fiscalis várakat s jószágokat, mert azokat Báthori 
Zsigmond és Gábor annyéra dilapidálták volt, hogy ha élt 
volna Báthori Gábor, nem sokára, hanemha az bátyja Zsigmond 
példája szerént esmét az urakat ölette s fosztatta volna meg, 
külömben fejedelmi módon el nem élhetett volna; mely fiscale 
bonumoknak recuperatiojában az ország bizonyos módokat 
praescribált volt is. De mégis, mivel nem mindeneknek eshetett 
kedvek szerént, ahozképest Bethlen Gábornak aziránt való 
cselekedetit is sokan kárhoztatják: nem is voltak vétek nekül 
némely ! dolgai is, de annak még is valami palástja látatott 
lenni, ugy mint az szükség; mert több az végeken kivül nem 
maradott volt meg Fejérvárnál, Szamosujvárnál, Fogarasnál, 
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azokhoz kihez két s kihez három faluk ökrökkel vonyatták fel 
az kapukat, praesidium az várakban nem levén: de azután 
igen exorbitálának az fejedelmek, és törvényes szinek alatt 
sok törvénytelenségeket is hozának be az szegény hazában. 
Isten bocsássa nékiek, és afféléket tanácslóknak s hizel- 
ked!knek. 


Ezenközben az csehek rebellálván Ferdinandus secundus 
római császár, és cseh s magyar király ellen, s magoknak Fride- 
ricust választván királyoknak, mely rebelliót causált az religió- 
nak persecutiója, és azon bántódás levén Magyarországban is, 
mind csehek s mind magyarországiak közül valók invitálták 
Bethlen Gábort is, confugiálván az török portához is. És igy 
török engedelmével Bethlen Gábor is anno 1619 haddal indult 
Ferdinandus ellen, és igen nagy progressusa is lött annyéra, 
hogy Magyarországnak Dunán innen lev! minden helyeit kezé- 
hez vötte, és Ausztriára is penetrált. Bécs alját is nyargalták, 
s!t ugyan meg is szállották, morvai hadakkal és némely slésiai 
rebellis hercegekkel, kevésben is múlt, egy szóban meg nem 
vötték, nem ostrommal, vagy lövéssel, hanem az várasban lev! 
nagy factiok által, mely miatt igen nagy extremitásban forgott 
az császár személye is, benn levén szorulva; de azonban Prágá- 
nál Fridericust megvervén, az rebellis konfoederatusok confun- 
dáltattak; hát megé pedig Homonnai György lengyel hadak- 
kal kiütvén Magyarországra, és Rákóczi György hadát megver- 
vén, kire volt bizattatva az ide hátra való vigyázás, az fejedelmet 
Bécs alól revocálta. Nihilominus az országnak gyülése levén 
Beszterczebányán, Bethlen Gábort királynak választották; az 
koronát is alá hozta volt szinte Ecsedig, Kassára jüvén alá 
maga is. Azonban Érsekujvárát Buquoy generál császár armá- 
dájával megszállotta, melynek segítségére el!ljáróban Horvát 
István nevü részeges, de igen vitéz embert, mezei hadainak 
generalisát bocsátván; azután maga is Kassáról megindult, de 
csak kevés haddal, mert az derék hadakat Erdélyre vissza- 
bocsátotta volt, Bornemissza Jánost is egyik kapitányát el- 
bocsátván, azt Rimaszombatnál felverték filekiek több végbeliek- 
kel; amott Horvát István éjjel nappal nyughatatlankodtatván az 
német hadat, noha nem volt legfeljebb is négy ezer embernél, 
de az nehéz német had semmit nem árthatott neki, mert mikor 
harczolni akart volna, az magyar könnyü és csak lovas, de jól 
fizetett had olyankor elállott el!le, s amaz leszállván, meg rajta 
termett, annyéra, hogy azok elfárasztván, és azonban Bethlen 
Gábor menetelének s!t érkezésének is hirét hallván, gyalázato- 
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son, nagy veszedelemmel, minden artelleriáját elhagyván, 
kelletett Csallóközre s onnan az Dunán által Ausztriára szaladni; 
hatalmas nagy és szép álgyukat elnyervén az fejedelem ugyan 
feles számuakat, melyek maig az váradi czejkházban tartatnak. 
Ezután nem sokára ugyan ruináltatott is ujobban császárnak 
azon armadája, maga is Buquoy general elveszvén. Esmertem 
én is az katonát, az ki megl!tte s fejét is vötte. (Csongrádi vala 
vezetékneve, keresztnevére nem emlékezem), nem derék harcz 
hanem csak ellenkezésben közben lött alkalmatossággal; pari- 
páját is esmertem az fejedelemnél, egy gesztenye sz!rü fakó, 
közép lónál kisebb valamivel, nem is apró szinte de oly hatal- 
mas iramó, kinél jobb sebesebb iramó lovat nem láttam, szép 
testü vala. 


Más rendebeli armadája is császárnak, az feljebb emlitett 
els!bb felmenetelikor az fejedelemnek ruináltatott volt Dánpir 
[Dempierre] generálja alatt, az ki is maga is Pozson várának os- 
tromlása alatt veszett el fült!n l!tetvén; az mely drabont l!tte, 
azt is esmertem, uraságában Rákóczi György gyalogja volt, az ki 
szinte akkor érkezett Pozsonhoz, mid!n obsidealta Dánpir, 
valamely részhaddal igen szükséges alkalmatosságban, mert az 
fejedelem Bécs tájékján volt akkor, s az Dánpir hada Dunán 
és mellette innen ereszkedett volt alá Pozsonhoz. Ezekután 
tractátusra menvén az dolog, megbékélett Bethlen Gábor csá- 
szárral, de az királyi titulusnak cedálni, az koronát restituálni 
kellett, birodalmot az Fátráig engedtek neki éltéig, és Slésiá- 
ban opoliai, ratiboriai dukátusságot cum titulo: annak 
felette az felséges név és princeps imperii titulusokkal conde- 
coráltatott. 


Ez eddig irt hadakozásokban az bátyám, kit oda fel emli- 
tettem, Kemény Péter forgott, és oda is veszett; az atyám is az 
els! expeditiójában Kassáig volt az fejedelem mellett, de onnét 
vissza expediálta Erdélyben locumtenensnek constituálván, és 
Dóczi Andrást kezéhez adván Erdélyben hozásra, mely Dóczi 
András, kassai királyképe, és egyszersmind szatmári kapitány 
is volt, és mid!n Kassa várasa magát megadta, akkor az gene- 
rálist Dóczit kézhez adták: el!ljáróban levén Kassa alatt 
Rákóczi György, és ! általa levén az tracta; kit az atyám be- 
hozván, Fogarasban tartaték fogságban, de tisztességes álla- 
pottal, ugy hogy az atyám vadászni, vendégeskedni kihordozta, 
noha vas volt lábain; felesége is mellette lakott, de circiter esz- 
tendeig ha éle, meghala fogságban. Ezentul való dolgokban 
én magam is forgottam. 
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Kemény János neveltetése. 


Az természeteket visgálóknak olyan értelmek fog lenni, 
hogy nemcsak születésével hozzon az ember jó avagy rosz erköl- 
csöket, és nem csak az atyák anyákról propagáltatnak azféle 
indulatok, hanem az tejb!l is inbibálja az gyermek az minemü 
természetit dajka tejével neveltetik; és azután az educátióval, 
nevelésnek módjával is jóvá vagy roszszá tétethetik. Educatio 
enim est altera natura. Ugy vagyon; mind atyám, anyám 
jámbor, tisztaélet" keresztény kegyes természetü emberek 
valának, dajkám mindazáltal leány volt, ha szabad úgy mondani, 
de talám inkább leányasszony, leány annyéban, hogy ura nem 
volt, asszony mert fia volt, s teje volt b!vön; marusszéki szé- 
kely asszony, jó énekes, jó hajdu tánczos, katonaasszony volt, 
kinek sok jóval voltam azután, mert mid!n házas gyermekes 
ember voltam is, élt sokáig, és gyakran megkeresett; fiát is, 
kivel egy tejet szoptam, drabont levén, kétszer haláltól men- 
tettem meg, s azonkivül is sok jóval voltam neki. 


Mid!n annyéra nevekedtem, hogy tanítatni kezdettek, 
akadott az apámhoz egy Martinus Albissi székely deák, ki vallá- 
sában unitarius volt, de azt simulálván Rómába is tanult, egyéb- 
iránt f! deák, de természetiben részeges és elméjében néha 
freneticus vala, ez volt mesterem az grammatikáig, kit is azután 
házas gyermekes koromban tápláltam sok jókkal, s tartottam 
sok ideig udvaromban is. 


Ezután fejérvári schólában adatattam, az holott tudós, 
böcsületes, academikus mesterim voltanak, többek közt egy 
Gelei [Katona] István, ki püspökségben hala meg. Ez pap fel!l 
nagy dicsiretes emlékezetet hallottam azután, noha ellenkez! 
vallású volt, amaz nagy Pázmán Péter kardináltól is. Dere- 
kasban Csulai György mostani püspök, szállásom is egy ideig 
akkori püspök Keserüi [Dajka] Jánosnál volt, azután az mesterek- 
kel, professorokkal egy fogadott asztalom, voltam azután külön is. 
Ezek jól és jó erkölcsben tanitottak s neveltek, noha egyébiránt 
volt ez fogyatkozás, hogy az atyám valamely öreg legényt mellet- 
tem nem tartott, hanem csak magamhoz hasonló hitván inast; 
és az schólán kivül jót nem láthattam, tanulhattam, hanem 
inkább sok roszat. De az ottvaló lakást is és tanulást kevés 
ideig continuálhattam, ugy hogy tizenöt esztend!ben járó 
koromba hadtam el az scholát még az alatt is sok id!t vesztettek 
el velem haszontalanul. Egykor fejérvári pestis miatt haza 
vivén, circiter fertály esztendeig vacáltam. Másszor betegségem 
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miatt, s azonban az atyám Székelységre commissariuskodván, 
akkor is mulattam el fertály esztend!t, melyekhez képest nem 
csuda, ha jó deákká nem lehettem, hanem inkább, hogy csak 
ez kevés is ragadhatott rám; ugy is vagyon, hogy noha az fun- 
damentumot vetettem ugyan fel az scholában, de azután való 
experientiákból tanultam többet. 


Mid!n tizenöt esztend!s volnék, és járnék tizenhatban, 
löttem volna pedig tizenhat esztend!s decembernek fogyta felé, 
két héttel csak karácson el!tt, az fejedelem Bethlen Gábor 
maga parancsolta az atyámnak, adjon udvarában, mert látta, 
hogy már az scholát is nem continuáltatta velem, s udvarnál 
forgottam az atyám mellett gyakrabban; ekképen nevelésem 
fel!l kegyelmes igiretet is tevén, adtak udvarában anno 1623 
14-ta augusti, olykor mid!n Erdélyb!l másodszori, de az Kassá- 
ról löttel harmadszori hadi expeditioja lött Ferdinandus secun- 
dus ellen; ezen nap indult ki Kolosvárról az hadakkal. Én noha 
igen gyermek állapottal valék, mindazáltal ugy tanálá hozni 
valami keresetlen alkalmatosság, hogy azon napon mindjárt 
az fejedelem szekerének ablakjában ültem, egyébiránt csak 
maga és az öcscse öreg Bethlen István ültenek. Ebédet Gyalu- 
ban evék, Kamuti Farkas vendégelvén; utána ugy megbetege- 
dék, hogy többire halálos betegségben szekérben feküve vittük 
Váraddá. Én noha uj inasa voltam, mindazáltal continue 
szekere ablakjában voltam s legyeztem: fekvék circiter három 
hétig, az hadak addig helyben voltak, könnyebbülése semmi 
doctori orvosságokkal nem lehet vala, hatalmas forró nyava- 
lyája levén, hanem az doctorok tilalma ellen l!rét kezde sokat 
innya, az meginditván gyomrában az természetet, talám közel 
száz rendbeli széki volt mig megtisztula, s ekképen gyógyula 
meg. Volt is pedig olyan gyanó, hogy Kamuti Farkas nem maga, 
mert jó ura volt, hanem felesége az akkori vendégségben adatott 
volna be ételben avagy italban ártalmas eszközt, és az causalta 
volna az nyavalyát; de bizonyosan nem tudatott. 


Ez udvarhoz adatásomnak is módja igen alkalmatlanul l!n, 
mert ugy vagyon, egy Morgondai Gáspár nev" öreg legény 
szolgáját rendelte ugyan az atyám mellém, ki inspectorom 
legyen, mely azután is sok esztendeig szolgálván, fogarasi f!- 
porkolábságra promovealtam, fiaiban magam kett!t, harmadi- 
kat Kemény Simon udvarában neveltettem s tartottam; de az 
nem lakhatott mellettem, csak néha néha látott. Commendált 
pedig az atyám singulariter egy Görög András nevü akkori f! 
gyalogkapitánynak, ki vitéz, igen kemény, de erkölcsös drabont- 
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ember vala, s részeges is, másik Páris Pál, ki is vitéz ember, 
udvari tréfás, de fajtalan ember vala, ki fel!l oda hátrébb is 
van emlékezet. 


Meggyógyulása után azért az fejedelemnek Váradról meg- 
indulánk az hadakkal, és az Tiszán által kelénk Löknél; az mely 
nap az Tisza mellé érkezénk, tréfáson járt vala Vitéz György 
f! ember atyánkfia, mert Debreczent!l is elindulánk az 
vizetlenség miatt egy végtében szinte Tiszáig kelletvén 
mennünk. 
# jó er!s moldvai kék paripáján virradtig mind ugy ment, 


hogy két lábain az oldalnyüg rajta volt, az tudatlan lovásza 
ugy adta alája, le nem vévén, magának is szemei homályosok 
valának; panaszolkodott az utban f!ember társainak, hogy 
nem tudja, mi lelte lovát, csötöl botol alatta, ki azel!tt ép és 
jó lábos ló volt. Az végházak között azért felmenvén el!ljáró 
mezei hadai, akkor is az feljebb is emlitett Horvát Istvánnal 
oda el! levén, mid!n az Fejérhegyen által feles német praesi- 
diumot inditottak volna, hogy Nagyszombat városát azzal 
muniálnák, azokra tanálván Horváth István, ellenkezéssel tar- 
toztatta, de nem ruinálhatta, mert nagyubb részént gyalog 
muskétás volt, azok is mindazáltal nem állhatván, sem mez!- 
ben az menetelt is nem continuálhatván tovább, noha már közel 
voltak az várashoz, egy templumhoz szorultanak, melynek k!- 
keritése vala, ott oltalmazták magokat, az Horváth István hada 
körülötte csirippolt, de semmit nem tehetett neki. Meghozván 
hirét az fejedelemnek még az Vágvizen innen létünkben, éjjel 
indula sietséggel, virradtig menvén, más nap oda érénk, ugy is 
az lovas haddal semmit nem árthatánk vala nekik, hanem ha 
gyalog szállva igen nagy veszedelemmel ostromlottuk volna 
meg, melyet károsnak esmervén az fejedelem, csak oltalmaztatá 
kimenetelt!l !ket, addig miglen az gyalogság és löv!szerszám 
elérkezék. 


Kezdvén azért l!tetni, az miatt is, de mind élésekre, s 
porok, golyóbisokra nézve, vevék eszekben, nem tarthatnák 
sokáig, fejér zászló jeleket t!nek ki, és accordálának ugy, hogy 
fegyvereket, zászlójokat lerakván, az ki el akarna menni, sza- 
bad lenne; de nagyubb része az fejedelem fizetésére álla; az 
volt els! kezdeti az Bethlen Gábor német gyaloginak tartásának, 
azután többültön többült; annak maradéka még az az regi- 
ment, mely Alvinczen szokott vala quartirozni, az hová tele- 
pitette vala Bethlen Gábor az onnan feljül hozott uj keresztény 
német mester embereket is, kik eddig fennvadnak. 
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Bethlen Gábor második hadjárata. 


Udvarhoz állásom, és annak els! intradája mint lött, ide 
el!bb megjelentettem; mindazáltal ezt is el nem felejthetem, 
hogy els! intradában Váradon ellopák általvet!met minden 
fejér ruhámmal, költségecskémnek is jobb részét, mert nem 
volt egy szolgám is, avagy csak inaskám is, magamnak fejede- 
lem körül kellett forganom; melyet az mint azután de haszon- 
talanul az mint megtudtam, egy Nagy Péter nevü udvari 
katona keritett volt el, ki azután Monostoron lakék s hala meg 
is: jádzi ember vala; mentémet is egy Nagy András ajtónálló 
ellopta vala, azt váltságon adá vissza; minden hálószerszámom 
egy fejér velencze s egy köpönyeg volt, sok rétben fogtam azt 
össze keskeny ágynak, hogy valamivel puhább lenne. Azonban 
két agarakat biza reám az fejedelem, igen kedves ebeit, Hóka 
és Kormos nevüeket, kiket Komis Zsigmond adott vala, azután 
többeket is, annyéra, hogy volt néha hat hét, egyszer nyolc 
agarai az fejedelemnek gondviselésem alatt, mivel tudta sze- 
gény fejedelem, hogy igen vadász ember az apám, s én is igen 
szerettem az ebeket; az volt az baj, szolgám nem volt, hanem 
az ebek prebendájára vöttem mellém egy Horvát Szabó János 
nev" legényt, ki Fogarasban telepedék azután; de az emlitett 
két agaraknak mindenkor magam adtam ennyiek, akkori id!ben 
én nem szégyenlettem, mint mostani némely csak közember 
gyermekéb!l álló inasok is. Mikor helyben voltunk, házseprés, 
tüzrakás, és mivel gyalog árnyékszéket hordoztak vele, annak 
kiöntését, tisztitását, haragudtam, veszekedtem, egy Pap 
András nevü inastársomra, ki szegény legény gyermeke volt, 
csak hogy atyja az fejedelmet uraságában szolgálta, s meg- 
halván, árva fiát azért tartotta, mid!n ki kellett öntenünk, 
ottan-ottan elokádta magát. Vala pedig ily rendtartás is: 
hogy néhány f!emberek s urak gyermekib!l álló inasit maga 
lovain mer! páncéloson, azon feljül páncélszorító veres virágos 
bársony zubbon, avagy szorító mentécske könyökbe vak, 
szkófiummal varrott bársonyos tegzesen, szkófiummal varrott 
nuszttal prémezett bársony sivegesen jártatta ; mert igen csinos, 
és királyi pompás módos magavisel! fejedelem levén, ahoz 
képest udvart is csinost tart vala. 


Engemet is olyanformán jártattak; nehéz járó lovon az 
szerszám igen megvert, fárasztott, annyéra elbágyadtam néha, 
hogy mid!n az készül!t verni kezdették, oly nehezen esett, 
mintha engem is vertek volna. Meg is betegesedtem vala hideg- 
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leléssel egy ideig. Nem levén pedig szabad az fejedelem lovain 
széljel járnunk, hanem csak maga körül, ezen felmen! utunk- 
ban szökve elmenék csatára az fenn emlitett szolgámnak Mor- 
gondai Gáspárnak egyik paripáján katonákkal, mert vala veze- 
téken is egy lova; ott kicsinben mulék, hogy el nem lövének, 
melyen nem kevéssé szeppent vala meg az atyám szolgája is, 
melyet az fejedelem megtudván, mivel nem régi szolga is voltam, 
ekkor els!ben csak pirongatás esék rajtam. Ez volt els! próbám 
az katonai játékban. 


Az mint feljebb irám, mid!n az nagyszombati váras mel- 
lett lev! templumban szoritatott németekre indulnánk éjjel, 
ekkor is másodszor ugyan az szolga lován el!ljáróban ellopám 
magamat, ott nyorgoldozván többekkel az templum körül, alig 
maradék, el nem lövének muskétával, mellettem lev! katona 
lován esék. Elérkezvén az fejedelem és ezt is megtudván, akkor 
kicsinben mulatám el az ütögetést magam is, de az szolgának is 
megigirteték, ha többször lovat ad alám; nem is adhata, mert 
ottan hamar ellopák azt az jobbik paripáját, azon szegénysé- 
gemben is megmaradott kevés pénzemen ugyan mást szerzettem 
vala neki. 


Itt az fejedelem nagy magnanimitása tetszék meg és reso- 
lutussága, mert oda érkezvén sátorát az hol felvonák, ebédhez 
ülvén, sátorán nehány muskéta golyóbis járt által; sokan 
tanácslották, félbenhagyná, hogy tovább költöztetnék, de csak 
contemnálá; tul maga sátorán Petneházi István hires vitéz 
urember sátora levén, azon ebéd felett asztalárul egy cipót 
elsodrott muskéta golyóbis, de embert nem sértett. 


Véget érvén azért azon németek dolgában, és maga beszáll- 
ván Nagyszombat városában, az derék hadak pedig az váras 
körül, Kornis Zsigmondot, ki maga után f!generálisa vala az 
egész hadaknak, és Horvát Istvánt mezei generálisát egy része 
hadával általküldé az Fejérhegyen Morvára, az kik szemben 
tanálkozván császár armadájával, kinek az emlitett és már 
ruináltatott hadnak nyomán kellett volna jüni Nagyszombat 
felé, kezdettek rajtok kapdosni derekason, melyet eszében vevén 
az ellenség, hogy nem volna bátorságos mez!re, Fejérhegyre 
fogni, szekérsánczban vevén magát, defensive fordult és balla- 
gott az Morva vize mellett alá Hodolin felé, és oda közel meg- 
ágazván az viz, szállott az két viz közzé, kisirvén rajtok-kapdo- 
sással, az magyar hadak nem árthattak derekast neki. Ezt az 
fejedelemnek értésére adván, maga is indula Szombatból az 
derék hadakkal el!ljárójának segítésére. Érkeztek vala pedig 
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segitségére feles török hadak is, kiknek szerdárjok egy Szárhos 
Ibrahim passa vala, bosznai passa. 


Ekkor rajtam ilyen dolog esék: hogy afféle állapothoz 
tudatlan levén, mivel az szó ugy volt, hogy egy hét alatt való 
késedelemnél több oda nem lenne, visszajünénk Szombatba. Én 
is az ellopottak után az mi fejérruhanemüecskét szerzettem vala, 
ott hagyám, s amoda talám három holnapig lakván, mulatván, 
igen megtetvesedtem vala; azel!tt nem tudtam, mit tegyen 
azféle, ha mikor igen néha mosathattam, akkor az Feneki ingé- 
nek melyet hínak, vöttem reám, azaz mezitelen testre az dol- 
mányt és nadrágot. V!k az kótyavetyén igen szép leped!t, hogy 
abból csináltassak; meglátván Nemes Tamás, ki akkor f!- 
konyhamester vala, kiváná t!lem pénzen, s ajándékon adám, 
mert barátságára szükségem vala; azután majd fottán az 
dolognak ismét valami temérdek gyolcsot Szakóczára küldvén 
be, valami ottvaló asszonyok nem tudván az magyar formát, 
minthogy az németek gatyát nem, inget hosszat, szük ujjut 
viselnek, oly szoros gatyát csinálának, alig ülhettem lóra benne, 
de csak meg kellett lenni; inget is alkalmatlant; így tisztulék 
az mint lehete az sz!ke marháktól. 


Mikor azért közelitettünk volna az Morva vize felé, meg- 
szállván az fejedelem táborostól, ebédje felett érkezék hir Kornis 
Zsigmond és Horvát István generálisoktól, hogy az ellenség 
megértette volna az fejedelem jüvetelit, és az Morvának inneks! 
ágán lev! hidat elégetvén, megindult és Hodolinhoz kezdene 
általköltözni. Ebédjét azért elhagyván az fejedelem, mindjárt 
dobot üttete, és indula maga csak körülötte lev! udvarnéppel, 
miglen az több hadak érkeznének; érkezvén az vizpartra, az 
hidon által nem mehete, azonban az moldvai havasalji hadat, 
mely állott circiter 4000 emberb!l, parancsolá általköltözni, az 
magyar hadakat felült seregekben tartván, kiknek szpatárjok 
egy Mihuly szpatár havasalji termetes ember, de rosz vitéz vala; 
révet tanálának ugyan roszat, de kimen! partja igen nehéz 
vala, az ki mint kimászhatott azon, mentek mentek az kurtá- 
nyok, kevés kinek tegze meg nem merült, az emlitett szpatár 
csak az viz közt állván onnan hajdagatott; az fejedelem az viz- 
partról eléggé pirongatta de heában, nem mene által. Magyarok 
pedig seregest!l nem bocsáttattak, hanem csak szállangolók 
mentek valahányan. Az fejedelem étkeinek borsolója jó nemes 
ember, vitéz ember Teke Sándor itt vesze el; az németség 
többire békével általköltözék, mert az magyar hadnak igen alkal- 
matlan szoros berkes helye vala az két viz között. 
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Itt nekem is harmadik próbám igy esék. Sok kérésemre az 
sógorom Szalánczi János, kivel jegyben volt az hugom Erzsé- 
bet, adá alám egy jó er!s deres paripáját, kin ellopván 
magamat, akadék Fekete L!rincz hadabeli jó lengyel és 
egyéb nemb!l álló nehány katonáira. Ez Fekete L!rincz noha 
magyar nemzet, de Lengyelországban lakván, nevekedvén sok 
id!kig, más egy igen vitéz Fekete István nevü magyarról 
kiváltképen hiresedett volt el: mely Fekete István az fenn- 
emlitett id!ben, mid!n Bethlen Gábor Szkender passával 
Moldváig az lengyelek ellen való expeditiokor ment volt, de 
megbékéltette volt !ket, ez akkor szökve ment volt Lengyel- 
országban, mert sok csintalansági voltak, sokat el is szenyve- 
dett az fejedelem neki, mint jó katonának, de már megesett 
volna. Ez Fekete István cselekedett csudálkozásra méltó vitéz- 
ségeket Hutinnál, mid!n Oszmány török császár lengyelek 
ellen ment volt, kir!l leszen hátrébb emlékezet. Az emlitett 
Fekete L!rincz maga is, jó böcsületes, és nem is bátortalan, de 
igen magas termetes ember vala; azután Erdélybe telepedék 
Somborra, jeles gyermeki is vadnak. Ezzel jüttek vala ki valami 
háromszázig való lengyel, és oda be hadakban forgott, lakott 
horvát, rácz, s közösleg többire lengyellé vált magyarok is, 
vitéz legények, jó fegyveresek, paripások, köntösösök, fejedelem 
fizetésére. Ezfélekhez akadván én is, általverg!dvén az Morva 
szakadékján vesz!dtünk, ellenkeztünk, tartoztattuk volna az 
ellenség menetelit; de az erd!s berek közzül sür!ven lövén nem 
árthattunk, azok bennünk sok károkat t!nek, s elmenének. 
Én akkor is csaknem odaveszék, melyet is az fejedelem meg- 
tudván, az sógoromat is eltilták és mindeneket, hogy lovat 
alám ne adnának ; és igy ez expeditio alatt külömben nem jár- 
hattam széljel hanem csak fejedelem körül. 


Az ellenség annakokáért szorula Hodolin vára és várasa 
alatt az Morva vize mellé, besánczolván magát az mez! fel!l 
igen er!s sánczczal, más fel!l az vár és viz levén er!ssége, az 
fejedelem is az derék Morva vizén hidat köttete által, és által- 
költözvén, obsideálá az sánczban szorult német armádáját csá- 
szárnak, kinek generálja vala Hieronymus Carafa conte de 
Monte Nigro, de közönségesen csak general Nigronnak nevez- 
tetett. Sok nagy nemzetü urak és officérek valának vele; és 
mivel az ellenség harczot mez!n nem ada, megostromlani pedig 
az er!s sánczban az igen tüzes népet, kinek lovasa kevesebb, 
gyalogja négyszerte is több, azért igen veszedelmes vala noha 
az fejedelem tettette mintha akarná; de az török hadat is 
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semmiképen az Morva vizén által nem szállithatá, annakokáért 
csak er!s obsidióban tartók az ellenséget circiter három hol- 
napig, annyéra, hogy élésb!l is megfogyotkozának, mert noha 
az emlitett várból igen táplálák, de az sok nép megemészté; ha 
sánczból répára, káposztára, vagy valami egyéb élés-kapásra 
kijütt, azt mindjárt vagy elfogták vagy levágták; löv!szer- 
számokkal is igen vesztegettette az fejedelem !ket, az mellett 
éjjel s nappal nyughatatlankodtatta, melyet nem állhatván, 
tractára vevék az dolgot: levén mediátor abban akkori pala- 
tinus Turzó Szaniszló, melyre az fejedelemnek is reá kelle lépni 
ily okokból. 1. Mert az id! is elhidegedék, az mez!ben lakást 
nem szenvedé. Másodikból, mert az törököt sem általszállásra, 
sem annál inkább ostromra nem veheté, s!t mivel ordinarie 
!k szent Demeter nap után táborozni nem szoktak, az szerdár- 
nak is sátorát nyakában vágák. 3. Mert az magyar hadak is 
megunatkozván, s nem annyéra megfáradván, mint megtöltez- 
vén prédával, igen kezdettek vala zugolódni és békételenkedni; 
ki miatt hallottam felette nagy busulással szegény fejedelem- 
nek szájából: csak az egy uttal Isten engedné boldog végét 
dolgának, soha többé, szidva mondotta, az ilyen s ilyen nemze- 
tével derék dologhoz nem kezdene. 4. Mert immár elveszteget- 
vén nagy darab földig az élést igen messzimen kell vala zsák- 
mányolni, mely mind igen fáradságos s mind pedig nem is bátor- 
ságos vala, ha az hadnak zsákmányra létele alatt, kit rendesen 
bentartani nehéz vala, az ellenség vagy Bécs felé, vagy tábo- 
runkra indult volna. Meg kelle azért békéleni, és induciákat 
csinálának az tractának végéig, s az obsidio solváltaték, az 
ellenség elbocsátaték, kinek éhség, fegyver miatt sok ha negyed- 
része maradott vala, kikkel az fejedelem szemben l!n, és ez 
obsidio alkalmatosságával s az szembelétellel történének ilyen 
nevezetes dolgok: 


1. Hogy mid!n az general Nigron mellette lev! sok nagy 
emberekkel, officérekkel az szemben lételre az sánczból kijütt 
volna, az fejedelem is sok szinnéppel az hagyott közhelyre köze- 
litettek volna, igen frissen öltözvén levén mind maga s mind 
lova tollason, tetteté, mintha az lóról leszállani akarna ! is, 
melyet az német generál is cselekedni akarván, lováról le- 
szálla, az fejedelem pedig lova hátán marada, s amaz confun- 
dáltatván, mind az splendort látván, s mind pedig az alatt 
számtalan trombiták harsogási, nagy lövések, körülálló szin- 
népek látatván s hallatván, gyalog marada s úgy foga kezet az 
fejedelemmel, s köszönté; mely miatt császár s az tanács s 
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egész udvar el!tt igen nagy disgratiában esék Nigron, hogy 
császár reputátióját szemei el!tt viselni nem tudta, kinek 
képét az armádában viselte, és az generálságtól is priváltaték, 
kit azután láttam magam is Bécsbe: ott tekergett, büszkelt egy 
szép frauczimer után, az ki elhiszem adományáért, az mi jó 
szócskát adott s kedveskedett neki, mert egyébiránt rut, fekete, 
himl!helyes és vén ember is vala, és igy csak azon despectus- 
ban marada haláláig. 


2. Kimenvén az táborról az fejedelem csakhamar odaszál- 
lásunk után, hogy az sánczot contemplálná, mid!n egy helybe 
megállapodék az körülötte lev!knek megoszlását parancsolá 
ugyan hogy az csoporthoz álgyuval, toroczkkal ne irányoz- 
hatnának; mindazáltal egynéhányan nem messze levén körü- 
lötte, csak azel!tt harmad nappal Holics nev" várat megadván 
annak kapitánya, elbocsátaték, az fejedelemmel szemben levén, 
ki az sánczbeliekhez menvén, perspectiva által megnézte s esmerte 
az fejedelmet, s hozzá igazitván két taraczkokat, nem volt fel- 
jebb fél kopiáninál háta megett Fodor György nevü f!ember 
udvari szolgának, kinek viszont én állottam háta megett, lovát 
úgy lövék, hogy oldaláról az kardot els! karikájánál, mentéjét, 
dolmányát elsodrá, és az lónak els! lapoczkáján általszakaszta 
az golyóbis: más golyóbissal Huszár Péternek is lovát ellövék, 
ki akkor én rendem szerént való bejáró inas vala. Az fejedelmet 
sokat szólongaták uri rendek, de csak contemnálá, s igy felele: 
Hol láttátok vagy hallottátok, jó uraim, hogy királyt vagy feje- 
delmet öreg löv! szerszámmal ell!ttek volna? S ugyan nem 
hagyá szándékát mindazáltal, csak hogy abaköpenyeget, közön- 
séges süveget vevén, abban kerülé, nézegeté meg az sánczot 
s t!n dispositiókat. 


3. Egy éjjel kiütvén az sánczból az ellenség, az honnat 
valami felemelt sáncztöltésb!l l!ttek reájok, kicsinben mind az 
ott lev! löv! szerszámokat el nem nyerék, ott hagyván Petendi 
nev" német tolmácsát az fejedelem, annak is fejét l!tték vala 
s meghala; de az táborról segiték meg !ket. 


4. Egy Farkas Gábor nev" mezei hadnagy csudálkozásra 
méltó vakmer!séggel egy éjjel öt vagy hat katonával az Morva 
vizén általusztatván az sánczra, ott néhány fejet vöttek, seb- 
hettek, s annyi tüzes nép közül egynek elveszése nekül vissza- 
jüttek. 


5. Ez sáncz körül l!tték vala farban Petki Istvánt, ki 
akkor étekfogó vala, mostan fejedelem hopmestere és csiki 
kapitán. Horvát Istvánt is ezen expeditio alatt, de nem az 
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sáncznál farban l!tték vala, Puskás János mezei kapitánt az- 
szerént. 


6. Az ide el!bb nevezett Páris Pál is, ki mintegy comissá- 
riusok vala az oláh hadaknak, minthogy ugyan oláh fi is volt, 
egy korban az sánczból ellenkezni kijütt német rajtereket 
többekkel együtt megnyomván, és szinte az sánczban beüzvén 
annak kapuján, annyéra ment, hogy kezebeli tollas botját 
behajtotta egy német után az sánczba, bel!l sür!séggel állván 
s lövén az számtalan muskétás, annyi lövés között is békével 
eljüve. 


7. Az oda elébb dési harcznak alkalmatosságában emlitett 
Kamuti Balásnak az fejedelemmel l!n ilyen tréfája, hogy az 
fejedelem begyüjtetvén az hadaknak f!tisztvisel!it, parancsolá 
nekiek, hogy kiki alattok lev!knek intimálná és inducálnák 
arra !ket, hogy az ostromhoz gyalog szállanának az lovas hadak 
is, igirvén kinek-kinek rendi s állapotja szerént hópénzt, nemes- 
séget, s kinek egyéb kegyelmességét: és hogy az sáncznak árká- 
ban hányatandó vessz!nyalábokat is kötnének, ha ostromnak 
kellene lenni; melyre többek is ajánlván magokat, Balás is 
monda: Kész vagyok, mond, kegyelmes uram én is mind 
alattam lev!knek intimálni (mert az erdélyi vármegyéknek ! 
vala akkor generálisok), s mind magam is gyalog szállani, csak 
egy dologból való könyörgésem van; felséged hallgassa meg. 
Felele az fejedelem: Mondja kegyelmed, meghalljuk. Balás 
monda: Még ifiu legén koromban, Egren laktomban er!s hit- 
tel fogadtam vala, seregben léve, hidon menve, szélül nem 
járok; megvert futó hadban utól nem maradok; ostromra 
el!l nem megyek. Ezeket ha lehet eltávoztatom: azért felséged 
is csak azt ne kívánja, hitemet megszegjem; jelen leszek én is 
valahol s nem is utól az ostromon, de el!l egyáltaljában nem 
megyek. Értvén az fejedelem az tréfát, mind maga, mind több 
hallók sok nevetséggel mulattak; az fejedelem ily választ 
t!n: Nem kénszeritjük, mond, kegyelmedet hiti megszegésére; 
hanem hagyjuk csak az maga emberségére. Ez noha tréfa, de 
olyan állapotokban valóban observálásra való dolgok. 


8. Az fejedelem ily szerencsén is forga ekkor: hogy egy 
alkalmatosságban az Morva szakadékján lev! hidon menvén 
által, az hid egy helyen megtanálván lyukadni, lovának lába 
besuhanván eld"le; verg!dvén az fejedelem, nyakra f!re az 
magas hidról leesék az vizben. Egy Szegedi István nevü ken- 
gyelfutója minden tartozás és cunctatio nekül töstént ugrék 
utána és megragadá köntösét, s magát is segitvén neki, mind 
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ketten talpokra állának, mert nem vala nagyubb mélységé 
mint csak vállhegyig ér!; azután többek is az part fel!l kerülve 
menének be, de az fejedelemnek nagy bátorsága látszék ez ca- 
susban is, mert semmi confusio és alteratio benne nem esmer- 
teték; az kengyelfutót megnemesité, örökséget és ahoz portiót 
conferált vala, azon kivül köntöst, pénzt és mindenképen hol- 
táig jó ura l!n. Sok vélekedés volt ez fel!l, rosz omennek magya- 
rázván sokak; de azért Isten jó véget ada dolgának. 


Ezek után az fejedelem Morvából az hadakkal vissza- 
fordula Nagyszombatban az Fejérhegyen által, hogy az tolvajok 
néhány helyeken ütötték meg az hadbelieket; néhul töttek is 
károkat, kiváltképen szekerekben. Szomolyánnak városában 
evék egy ebédet az fejedelem rettenetes kegyetlen hideg üd!- 
ben: az hadaknak sem beszállani, sem kerteket, sem gyümölcs- 
fákat megégetni nem engedteték; kinn voltak addig, mig az 
fejedelem vendégeltetett az várnak urától. Onnan Nagyszom- 
batban menénk. 


Ez Szomolyánban az vendégség alatt rajtam ily tréfa esék, 
hogy igen jó egy bokor vidra kesztyümet ellopák, mivel az 
fejedelem körül forgódván, letöttem vala az házban; olyan 
szörnyü hidegben valóban roszul esék. 


Nagyszombatból az fejedelem az tractára követeket bocsáta, 
maga, udvari hadával és gyalogsággal az várasban szálla, az 
több hadakat quartirul falukra rendelé. Az török és tatár had- 
dal is azszerént akar vala, mert vala tatár is circiter két vagy 
három ezer: Haczikei passa vala elöttök; begyüjtvén !ket, 
eléggé intimálá, megvárnák végét az dolognak, mert az ellenség 
megértvén elmeneteleket, keményebb leszen az tractában; azok 
is szemben tetteték megmaradásokat, de kimenvén csak meg- 
indultak. Az fejedelem az Vág vizén lév! hidakat !riztette, 
hogy el ne bocsátatnának; de azok révet tanálván, az ebek 
csak elmennek; az fejedelem is alattomban hirt tevén, az 
magyar végházakban reájok gyülekezének, és Érsekujvár tájék- 
ján megvervén !ket, sokat levágának, többek között az Kliszi 
béket is elfogák, ki igen deli ifiu legény vala. Azután mi is nem 
merészlénk sokáig Nagyszombatnál quartirozni; az élés is 
megszükülvén, menénk Beszterczebányára, ott egy ideig levén, 
az erdélyi hadakat is nem tarthatá: el kelle bocsátani; 
azután maga is aláindula Kassára. Mely nap kiindulánk, valami 
igen nagy havasos erd!n kelletvén általmennünk, az sok szának, 
szekerek miatt oda rekedénk, és az havas közt az utban egyfelé 
is ki nem mehetvén az rettenetes hó miatt, ott hálánk; az feje- 
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delem paripán igen nagy veszélylyel, csak valahány magával 
kitörtetett falura. Más nap mi is onnan Rosemberkre, tizenhárom 
városokra sat., Kassára. Ez utban láttam, lován ülve megvötte 
az fullajtárt az hideg, halva esett le; az német czirkáló fennállva 
fagyott s holt meg. Kassán kitöltvén az telet, tavaszszal beme- 
nénk Erdélyben, mert azalatt az békesség is végben mene, és 
az csak az hét vármegye Kassával éltéig, Munkács, Tokaj, Ecsed 
maradának az fejedelemnél, ki summában, ki örökben; az mit 
elkaphatánk az bánya-városokon, pénz, ezüstöt, aranyat, rezet, 
azt elhozók. 


Én reám !szön esvén az negyednapi hideglelés, noha mind 
stugnai, bajnóczi föröd!kben, váradiban is próbáltam, orvos- 
ságokkal is, de mind háborgatott nyolc holnapig: Erdélyben 
media megvágásával hagya el. Erdélyben bemenvén helyben 
voltunk 1624-dik esztend!ben, melyben én is töltöttem el 
tizenhetedik esztend!met. 


Bethlen Gábor második házassága 


Anno 1625, mid!n fordultam s jártam volna tizennyolcza- 
dik esztend!ben, az mint reá emlékezem, vagy végin juniusnak 
vagy kezdetiben juliusnak inditá az fejedelem követül cancella- 
riusát Kovacsoczki Istvánt, f!komornikját, igen kedves embe- 
rét és rokonságát is Mikó Ferencet, egy német kapitányát, 
ki az jagendorfi herczegt!l Joannes Georgiustól maradott vala, 
látott hallott, böcsületes vitéz embert s tanácsost is, egyszer- 
smind Schultetus nevü doctorát. Az emlitett német kapitány- 
nak neve Quad vala, kit több helyekre is jártatván az fejede- 
lem, egykorban az svecziai királyhoz is Gustavus Adolphushoz, 
amaz igen hires vitéz királyhoz expediálván Lengyelországon 
által, akkori Zsigmond király arestáltatott vala, elvétetvén az 
leveleket is; de felszakasztani nem merészlették, visszaküldték 
vala mind levelest!l. Egy secretariusát is küldvén f!követségen 
az fejedelemhez, igen nagy kevélyen jüve; az grádicsokon 
feljüvén, megpihenésért az audentiaajtó elött akarván leültetni, 
megharaguvék, hogy ! nem ül erdélyi fejedelem ajtaja elött, 
mondván és bevivén az hopmester az audientiára, ott is nagy 
zelussal és negédséggel süvegét feltevén, az fejedelemmel kezde 
pántolódni, kin az fejedelem is commoveáltatván, s szokott 
álló helyében is meg nem állhatván, kemény szókkal felele; 
nem bizván végtére csak cancellariusra az tolmácsságot, ezen 
szókat mondá: Regem tuum honoro, sed non timeo nec curo, 
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rex enim tuus non est meus dominus, quoad titulum rex me 
major, sed minoris authoritatis in Polonia, quam ego princeps in 
Transsilvania, neque in toto orbe est famosior. Ezeken kivül 
váloszok is l!nek, kin amaz is confundáltatván elbucsuzék, s 
alámene; ily gyalázatot ejtvén rajta az fejedelem is, hogy 
böcsülettel hintón solennitással hozták vala fel, s azt elvivék, 
nem adák alája, szerencséjével magának is lovat hoztak utána, 
azon minden solennitás nélkül bocsátaték alá. Ha él vala megis 
tronfolja vala Bethlen Gábor, kir!l talán ide hátrébb fog lenni 
emlékezet. 


Az fennemlitett német kapitán Quad, nehány esztend!vel 
azután meghalván Fejérváratt, az fejedelemnek utja levén, 
engem hagyott vala hátra, és exenteráltattam, bélit kivétetvén: 
kinek büzi miatt az borbély ki vele bajlódott, megbetegedék s 
meghala; nekem is csinált vala valami alteratiót, de f! borral 
s er!s aquavitával meggy!zém; teste megtartaték, mig az 
fejedelem visszajütt, s tisztességesen temetteté, maga is jelen- 
levén, az fejérvári schola mellett lev! kis templumban. 


Az megirt követeket azért expediálá az fejedelem ily tanu- 
sággal: hogy els!ben római császárhoz menjenek és meglátván 
kisebb leányát, neki feleségül, ha látják módját, szerezzék és 
kérjék: kit azután lengyel király Uladislaus, Zsigmondnak 
nagyubb fia vött vala; ez sem vala igen szép de az nénje 
rutyabb: azt az fejedelem nem akarta, emezt amannak el!tte 
nem adák. Az öregbiket azután vevé baváriai elector, maga 
hatvanhárom esztend!s korában, az menyasszony harmincz- 
három levén; mégis azután nehány gyermekek l!n, azt beszé- 
lették, skorpióval hizlalt kappanokkal élt, talám abban volt 
valami virtus arra való. Hogy ha pedig az nem succedálna, 
onnan, császárnak is interpositiója által, mennének az brande- 
burgumi electornak Georgius Vilhelmusnak huga Catharina 
eljedzésére. Simulált is szegény fejedelem az religio dolgában, 
hogy azzal is kedvességet és hitelt szerezhetne; ekkor csinál- 
tatá az fejérvári öreg templumban az uj predikáló széket, és 
akarja vala az orgonát is, de elmulván az házasság, el nem 
készülének azok is; religiojára nézve nem adák neki: noha 
más tisztességes szint csináltanak a dolognak. Bizony dolog, 
ha az házasságbeli szövetség végbenmehet vala, s hihettek volna 
egymásnak, jó fundamentummal török ellen való hadakozás- 
ban is egyveledni kész lött volna, kiben azután én is néhány 
utakat töttem, mint hátrébb megemlítetik. 


Minthogy pedig nekem természeti hajlandóságom vala az 
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peregrináláshoz, az fejedelem felküldvén Bethlen Péter gróf 
öcscsét, az öreg Bethlen Istvánnak kisebb fiát az imperiumban, 
Galliában, Rómában peregrinálni, azzal is én el akarok vala 
menni. El is készültem vala, de az szegény anyám, néném, atyám- 
fiai addig siránkozának az atyámon, megváltoztaták; bizony 
dolog, ha elmehetek vala, el volt magamban titkoson tökélve, 
hogy mind Hispaniákat, Indiákat megjárjak, vissza ne jüjek 
együtt az gróffal; noha az grófnak nem használa az peregri- 
natio: corrumpáltatván erkölcse semmirekell! emberré lött 
vala, nem mint az bátyja ifiabb gróf Bethlen István, kit is oda 
fel mind academiákban tanitata, s mind peregrináltata az feje- 
delem, Pétert is az szerént; és mindenik mellett derekas jó embe- 
rek valának, de az öregbik igen virtuosus, mind okos mind bátor 
jó emberré vált vala, kár l!n igen ifiu korában meghalása váradi 
generálisságban; feleségül vötte vala Szécsi György leányát, 
Máriát, kit azután Kun István v!n, de elhagyá urát, harmadszor 
Vesselényi Ferencz mostani palatinus, gyermeke egyikt!l sem 
l!n. Péter pedig vötte vala Illyésházy Gáspár leányát Katát; 
ennek sem l!n gyermeke. Elmaradván azért ez uttól, és imez 
alkalmatosság adatván, kéredzém az fejedelemt!l, s igen örö- 
mest bocsáta, mert gyönyörködött igen abban, az mely hazafiá- 
ban jó indulatot látott; bezzeg valóban apjok is volt, nem- 
külömben tanitván, oktatván szegény bennünket, mint jó atyja- 
fiait; látni, hallani örömest küldözött, segített maga költségén; 
ha mikor követségek érkeztek, annak hallgatásában adhibeált, 
néhai titkos követséget titkos helyekr!l halgattata közzülünk 
némelyekkel. Igy azért örömest elbocsáta, hozzá készite, segite 
és instruála is mit lássak, mire vigyázzak abban az állapotban, 
noha én csak gyermek valék. Sok utakat és országokat jártam, 
nagyubb részént mind az fejedelem költségén; mindazáltal 
soha az oda járásomnak ideje alatt is fizetésem el nem tartatott, 
hanem szinte ugy kiadatott szolgáim kezekhez, mintha honn 
löttem volna. 


Felmenvén azért, császárt valami pestilentia miatt Bécs- 
ben nem, hanem találók Németujhelyben, az hol öt hétig lakánk. 
Itt nagy bajom l!n; mert nem levén több egy paripámnál, az 
men! utunkban meg is turósodék, ott helyben meg is kehese- 
dék; orvosoltatván csaknem meghala, mindazáltal szeren- 
csémre meggyógyula, és ugyan megjárá azon hosszu utat; 
vezetékem nem volt, mert az mint lehetett, kevesebb lóval kel- 
lett csak mennünk az költéskémélésért. Nem succedálván azért 
az leánykérés, onnan megindulánk Bécs felé, s Morvára, Szile- 
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ziára, Lusátia, Vandalia szélin által Marchiában az elector lakó- 
helyére Berolinumban, utunkat dirigálván Olomuczra, Nikes- 
purgra, Braszlóra, és több nevezetes várasokra. 


Bécsben érkezvén, engemet vendégségbe hiva Hofkirker 
nevü urember igen böcsületes vén ember, ki Erdélyben is lakék, 
mid!n exulálták vala !ket, sok morvai, sleziai csehországi her- 
czeg és urembereket, császár ellen való rebellionak idején; ott 
mind az atyámmal esmeretes levén, sok jóakaratját is vevén, 
magamat is esmervén, igen nagy szeretettel láta s vendégle, 
levén kett! de kiváltképen az kisebbik igen igen szép leánya, 
kivel is gazdálkodtatván, köszöntettetvén, mint afféle ifiuság- 
beli nyalkaságban én is örömest mulattam. Azonban az követ 
urak megindultanak; hiremmé levén, én is elbucsuzám s menék, 
és az bécsi hidakon, melyek az Dunán vadnak, érém el az ura- 
kat; szolgám el!l elballagván, tanálkoztanak az hid végin valami 
arczczal jüv! szekeres horvát emberekre, kikkel veszekedvén 
többekkel együtt az én borittas szolgám is, az urak ott az hidon 
levonyatván, jól megverték, ki felülvén lovára nagy haraggal, 
szitkozódással, részegen elrugaszkodott, esküvén, hogy tovább 
nem jü velem az vereség miatt; kit akkor én magam eszemben 
sem vettem; egykorban értésemre adván, voltam igen nagy 
busulásban, mert szolgám is az egynél több nem vala, olyan 
utamban, költségem is fejér ruhanemü eszközömmel turbában 
lova farán levén, elmaradása nagy alkalmatlanságomra vala; 
utánmenvén azért, sok id! mulva, keresésem, kiáltozásom után 
egy erd!r!l jüve elé, s nagy bajjal beszélém le furiáját az hitván 
embernek. 


Az fennemlitett Ujhelyben szoktak csinálni igen jó szablya 
és hegyes t!rvasakat. Én is csináltatván nehányat, többi között 
egy kardvasat foka fel!l darabig aranynyal megverettem vala, 
nevemet, esztend!számot és ez sententiát verettem vala reá: 
Honestum pro patria mori; mert még gyermeki állapotom- 
ban is buzgottam az hazának és az böcsületnek szeretetivel; 
mely kardom viselése mellett minden böcsületet, jó hirt-nevet 
Isten segedelme után szerzettem s kerestem vala, szerencsésen 
viselvén és tisztességesen sok jó s gonosz állapotokban mind- 
eddig; hanem ez mostani boldogtalan hadban [1657. évi lengyel 
hadjáratban] vesze velem együtt. Igy, és eddig volt határa az 
jó Isten tetszésének. 


Az feljebb irt móddal mig szolgám el!keresésében mulatoz- 
nám, azalatt az követ urak messzére haladtak, kiknek nyomokat 
követém az mennyiben lehetett, mint olyan országos uton sok 
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jüv!-men! embereknek nyomok miatt, legnagyubb nehézség le- 
vén az nyelvnek nem tudása. Egykorban elestveledém egy falu- 
nál, az hol akarám keresni az papházat, avagy scholát templum- 
hoz közel, hogy deákul kérdezkedném; melyet látva az falu- 
beliek, hogy nyelvet nem tudva, csak másodmagammal szélve- 
dezek ott, köntösömr!l is esmervén és lovaink szerszámáról, 
fegyverünkr!l, magyarnak lenni, egyébiránt is azel!tt nem sok 
id!vel azon az földön pusztitván az magyarság, igen rosz affec- 
tussal levén hozzájuk, kezdének gyülekezni dorongokkal, fej- 
székkel. Eszemben vevén rosz szándékjokat, kirugaszkodám 
közzülök által az falun, azonban elsütétedék az id!, az utból 
kitérék kevéssé, akarván kopároztatni paripáinkat, míglen 
megvirradna; hagyám szolgámnak, vigyázva lenne ! is, én is 
lovamnak fékeszárát kezemben tartván, egykorban lovam kezde 
fülelni, vigyázni; én is ahhoz képest hallgatózni. Tehát feles 
emberek jüttek ki az faluról utánunk; hihet!, megfogásra, ha 
ölésre nem is; felköltvén szolgámat, lovakra ragadozánk és 
elszaladánk; és másutt leszállván virradánk meg. Voltam felette 
nagy busulásban, utánok menni az követeknek nem tudtam, kér- 
dezkedni sem tudhattam, nyelveken nem értvén; visszapiron- 
kodnom hazámban halálnál nehezebbnek tartottam az gyalá- 
zatjára nézve; resolválám magamat, hogy valamint járok, de 
vissza nem térek. Elfogván azért iránzásképen egy uton, vün 
egy mez!várasocskára, holott bemenvén, az utczában láték ko- 
vács-mühelt, és abban mível! kovácsot; noha nem vala szük- 
ségem reá, mindazáltal két patkaját lovamnak levonyatni 
hagyám, és ujólag patkoltatni. Szolgámat ott hagyván, ma- 
gam gyalog elmenék az templum felé, s ott az pap házát 
feltanálám; bemenvén, hát tanulóházában van az pap, catho- 
licus, azzal deákul beszédben ereszkedém és az magyar köve- 
tek fel!l tudakozám, az ki mondá, hogy hallotta elmene- 
teleket, de nem azon váras felé, hanem más uton mente- 
nek Nikespurk felé; mindazáltal igen mostoha módon kezde 
beszéleni az erdélyi magyarok és Bethlen Gábor fel!l; nem is 
csuda: mert azon várason is megteszik vala az pusztitás; én 
is simulálám magamat császár magyar cancellariusa Sennyei 
István szolgájának és az követek után küldetettnek lenni, mely- 
hez képest jó kedvvel l!n hozzám az pap, s igíre kalauzt valamely 
faluig, ebédet is készitete; és igy lovaimat is oda hozatám az 
patkolás után, Isten fizesse az jámbornak, jóltarta; egy inasát 
ló farára ültetvén, egy faluig utat mutattata, azon inas ott egy 
igen jó gyalog kalauzt szerze fizetésemért, az ki szinte Nikes- 
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purkig vezete, ott érém az követeket. Az Uristen igy vezérle, 
oltalmaza mind az veszedelemt!l s mind gyalázattól; kiért buz- 
góságoson is könyörgöttem, azszerént adtam hálákat is ! fel- 
ségének. Ez helyben lakik vala az morvai cardinál de Tristein 
nevü kisded vén ember, az ki igen nagy böcsülettel látott s ven- 
déglett is. 


Innen elmenvén Slesián által Lusatiában egy városba, kinek 
nevér!l elfelejtkeztem, mind pedig possessorának nevér!l, nagy 
ember ugyan, herczegi ember vala, igen nagy böcsülettel láta, 
vendégle; felvitetvén hintókon, els!ben istálójában vün, holott 
hatalmas szép lovait igen szép csinossággal tartottakat muto- 
gatá; onnan gyönyörüséges szép kerteit, mind virágos, fáczá- 
nos és vadkerteit sétáltatá; azután szép agarait, madarait; 
azután vün fel igen frissen épült s öltöztetett házaiban, holott 
kevessé levén s beszélgetvén, azalatt az ebéd elkészült; s el- 
fogtak, kivivén ebédl! palotájában, kijüvének édes anyja, 
tisztes öregember, felesége, igen szép ifiu asszony, három 
hugai, igen szépek s frissek, kijüvének és velünk asztalhoz 
ülének, s igen böcsülettel, pompáson és gazdagon vendégle 
bennünket. 


Itt láttunk mi magyarok els!ben olyan asszonyemberi öltö- 
zetet, hogy mellyek mezitelen, kinyitva legyenek, mellyekre ittas 
is és egyébiránt is igen venereus ember az szegény Mikó Ferencz 
sokat ácsorga, de csak száraz korcsomája l!n. # szegény minden 
szépet igen örömest szeretett volna, de !tet nem; mert az Isten 
ostora volt rajta, hogy szerelmes szivet adott volt beléje s ahoz 
rut termetet, mert kisded, igen sz!rben borult, sz!ke, igen kék 
szemei valának, egyébiránt pedig is religiójában névvel uni- 
tárius, de valósággal semmi religióju ember vala. Az pápista- 
ságban az purgatoriumat és czeremóniákat javallotta; zsidó- 
ságból az szombatot; kib!l egyet, kib!l mást, és az millenárius 
id!ket hitte, s voltak szegénynek sok superstitiói, de ez világ 
szerént igen értelmes, elmés, expertus, jó bátorságu, familiárius, 
jó hazafia, nekem vérszerént is atyámfia, egyébiránt is igen sin- 
guláris jóakaróm vala. 


Mid!n Marchiában érkeztünk volna, meghallván hogy az 
elector nem volna residentiájában, hanem más házainál mulato- 
zásban, az két f! követ ur között hasonlás és sok contentio l!n 
ugyan gyülölségesen, ki miatt egész napot is helyben mulatánk 
el, egyik azt állatván, hogy egyenest menjünk ad locum resi- 
dentiae, másik azt, hogy az hol az elector volna; praevaleálván 
az els!, arra indulánk, kire volt az electornak vigyáztatása, s haza 
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jütt, és igen nagy pompával excipiáltatánk, és az várban szálli- 
tatánk, berolinumi lakó helyében az Sprea vize mellé. 


Itt ilyen dolog esett: hogy mid!n els! audientiára mennénk, 
Mikó Ferencnek süvegéb!l az darutollakat az szél leveté, noha 
felvövék ugyan, de talám ugyan rosz omenje l!n az jüvend! 
dolgoknak. Köszöntvén mind az electort, mind pedig az oda- 
hátra említett Fridericus cseh királynak egy testvér öcscsét, kit 
is az elector tartott, exul levén, és egy fejedelem bátyját is az 
electornak, azután az fejedelmi asszonyokat és leányokat, ott 
lévén anyja is Fridericusnak, azután az dologban eljáránk és el- 
jedz!k az elector hugát Catharinát, s jó ideig ott megnyu- 
gován, haza fordulánk. Ez elector nekem is igen szép arany- 
lánczot ajándékozott vala, maga képére vert öreg arany függ- 
vén rajta. 


Ez házasságra az fejedelmet vivé kiváltképen az ok: mivel 
igen méltóság- és nagy hírt nevet szeret! ember vala, hogy nagy 
királyokkal, fejedelmekkel, annálinkább császárral való sógor- 
ság által, mind méltóságát, hirét nevét, s mind birodalmát ter- 
jeszthetné, s er!södhetnék állapotjában; és az mint hátrább is 
irám: ha római császárral való szövetsége végbenmehet vala, 
igen szomjuhozza vala az pogányság ellen való hadakozást, 
noha küls!képpen igen szinezett, és kereste kedveket; de az 
nem succedálván, az brandeburgumi házban házasodni, mind 
az electorokért, levén atyafiságosok, többek is nemcsak az bran- 
deburgumi, de leginkább az svecziai akkori híres hadakozó 
királyért Gustavus Adolphusért, kinek felesége is azon házból 
való vala. 


Haza érkezvén azért ez utból, az fejedelem az követ urakat 
sok kegyelmességgel látá, engemet is azon gyermeki többire 
mint ifiui állapotomban, tizennyolcz esztend!ben jártomban, 
f! innyaadóvá téve. Tiz lóra fizetést, azon kívül személypénzt 
rendele. 


Expediála azért ujobban az eljedzett fejedelemasszony alá- 
hozására az pactumok szerént, mely végezések közt dotalitium- 
jában az fejedelemasszonynak Fogarast, Munkácsot, Tokajt 
bizonyos summákban, melyekben maga is az fejedelem birta, 
felküldvén azokról való diplomát is azon követekt!l; azok pedig 
valának: Rákóczi György, az öregbik, ki fejedelem képét 
repraesentálta az solennitásban, és mind az juramentumot 
deponálta, s mind az matrimoniumnak küls! árnyékát véghez 
vitte az fejedelemasszonynyal ágyra kevés ideig ülésekkel. 
Követek esmét Károlyi Mihály, Mikó Ferencz, Kassai István, 
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ezek és velek több f!emberek, urfiak felesen és pompáson mené- 
nek. Termináltaték Kassára érkezések, és az lakodalmi solen- 
nitásnak napja mense febr., die .... 1626. Melynek el!tte az 
fejedelem is jó id!vel kimene Kassára igen nagy készülettel, de 
az napra el nem érkezének, mert az utban az fejedelmi kisasszony 
megbetegedett himl!vel, egyéb testén sür!vel, de ábrázatján 
alig csak tíz szem himl! is ha költ, oltalmazván orvosságokkal 
is. Ez utra el nem mentem vala én az urakkal: hanem meghoz- 
ván az menyasszony betegségének hirét, s azon az fejedelem 
igen megszomorodván, sietséggel expediála engemet elejben oly 
reménséggel, hogy nem levén talám oly derekas az nyavalya, 
Magyarországban Rosomberk tájékján fognám el!ltalálni. In- 
struála szegény, hogy szorgalmatoson megvigyáznám, az mint 
már azel!tt is láttam vala, ha az betegség valami megveszte- 
getést ábrázatjában nem csinált-e? Megindulék azért csak 
másod magammal postán; de az postalovaknak sz"k volta 
miatt el kelle hagynom L!cse tájékján, és csak egyedül sietve 
continuálám az utat. Esék ez útban ily dolog rajtam: hogy 
indultam vala meg tatár nyeregben, melyet nem tudtam azel!tt, 
hogy hosszas és szünetlen való postálkodásra olyan igen alkal- 
matlan legyen; mely engemet annyéra megrontott vala, hogy 
ha még csak egy nap kellett volna continuálnom, lehetetlen 
vala, hogy megnaplanom, nyugodnom nem kellett volna, egy 
vagy két napokon s éjtszakákon is. Szerencsémre azért Szent 
Miklós nevü falun tul, holott egyik postahely vagyon, tanálko- 
zám szemben Petki Istvánnal, ki is postán az fejedelemasszony- 
tól j" vala, kit!l megértém, hogy szinte Sléziában fognám találni 
az fejedelemasszonyt; melyhez képest nem jelentvén okát, 
hanem tettetém azt: szép uj tatár nyergemet, mely feles pénzt 
érne, károsnak tartanám olyan bizonytalan útra vinnem, mivel 
az posták utjából ki kelletik térnem, történhetik, lovat nem 
kaphatván, gyalogjárással kell toldanom, s nyergemet el is kell 
hadnom; bajos is volna az nyergelésnek változtatásban, igen 
rut fergeteges id! is levén; hanem mivel az szokás szerént 
szemben tanálkozván az két posták, csak egymás lovára kellene 
ülnönk, azért ! az én alattam való lóra ülvén, vigye el nyerge- 
met és azon lev! minden szerszámokat, én is az övét, ki csak 
paraszt, de jó ülésü katonanyereg vala. Ezen megegyezvén, 
én ugyan megujulék, hogy azon nyerget kaphatám, ! pedig 
sokszor panaszolkodott, s tréfánk szép volt fel!le, alig vihetvén 
véghez az utat Kassáig. 


Én azért elmenvén, és Rosomberken tul elválván az posták 
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utjáról Sztreczen Bugyatin felé, és az Jablonka havasán által 
kelle mennem, mely útban igen nagy bajjal tudtam pénzzel 
fogadni, de igen rossz lovakat, ugy hogy egyébiránt gyalog jár- 
tam többet mellette, hanem csak az az hasznom, hogy az nyer- 
get hátán vitte és vizeken általvitt hátán az rossz ló; egyéb- 
iránt igen szaporátlan volt járásom, csak valamint az eke vagy 
szekér el!tt szokott járni az rosz ló, csak azszerént lépdegelt. 
Két dologban igen szerencsén forga életem. Egyikben, hogy 
Kisicza nevü igen sebes folyó vizen, sok helyeken kellett általkel- 
nem, kinek áradása levén, nehány helyen alig maradott el nem 
dültötte alattam az rosz lovat. Végre szinte az utolsó réven el is 
csapa forgatván lovastól, szerencsémre az part mellett levén 
szinte, mind lovam, magam, lábra kapánk, s kimenvén vezetém 
az hitván lovat ki fékemlejénél fogva, s ottan közel lev! faluban 
szárazkodám, és az mi roszul tudtam, intve s szólva az tótokkal, 
más lovat alkuvám és kalauzt is, hozának pedig hasonló rosz 
lovat. Megszárazkodván azért, akarék keveset alunni; ugy is 
tudván az tótok hogy aluszom, az mint érthetém, igen rossz 
szándékkal l!nek, hogy az utban rajtam ejtene valamit az 
kisír!, látván egyedül s csinos köntösben karddal, lódinggal 
lételemet; mely miatt kimene szememb!l az álom, és noha félve, 
mindazáltal az böcsülett!l izgattatva, ugyanazon éjjel elindulék, 
mert csak sütét estve érkeztem vala oda. Az kisír! egy nagy er!s 
tót volt kalauzom, nagy hosszunyelü fejsze kezében, az ló mel- 
lett én is gyalog mentem, ! is gyalog volt; örömest nehány- 
szor hátam megé maradott volna jüve. Én is vevém eszemben, 
az ló fékit adám kezében, s elöttem az lovat vezettettem vele, 
s magam utána mendegeltem. 


Jutván azért az Jablonka havasára, tehát az passust csá- 
szár praesidiumja !rzötte, sánczok levén az tetején, az utakon 
strázsájok; azon éjjel az strázsára juték, holott arestálának, 
és az sánczhoz vivén, tanálkozék az officérek között deákul 
tudó, s megbeszélvén járásomat, nem hivének külömben, hanem 
arestum alatt kisírének mind tót kalauzostól, s vínek az havas- 
nak tulsó aljabeli ugyan Jablonka nevü varasban, ki az havasról 
neveztetik, az holott volt dereka az praesidiumnak és kapitánjok 
is; mig oda érénk nagyon megvirrada, s ime tehát az kapitán 
megesmere, s én is !tet, mert azel!tt is az követekkel azon jüvén 
alá, megesmerkedtem s ittam is volt vele; és igy Isten meg- 
oltalmaza az második nyavalyától is. Böcsülettel láta az kapitán, 
jól tarta, s jó lovat is adata alám, és kisírésnek szine alatt négy 
lovas német rajterrel vezettette szinte Thessen nevü városig 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 91 


Sziléziában, holott tanálám az fejedelemasszonyt az vele lev! 
comitivával és magyar urakkal, kik örömmel látának. Az feje- 
delemasszonynyal szemben levén, köszöntvén tolmács által, 
neki szóló fejedelem levelét is megadám, s harmad napig meg- 
nyugován, expediáltatám azon uton vissza; utánam az feje- 
delemasszony is harmad vagy negyed nappal megindult, mert 
immár jól megkönnyebbedett volt, és engem igen szép gyémántos, 
sz"formán metszett kövü arany gyürüvel megajándékozván, 
(kivel jedzettem is el az feleségemet magam, az után öregjebb 
fiam is feleségét) elmenék. Visszamentemben római császár 
képében expediált f! követet magyar cancelláriust Sennyey 
Istvánt az Fátra hegye alatt való vendégfogadóban tanálám, 
ki is szeretettel láta, ira és izene is az fejedelemnek, és igy Isten 
kegyelmes vezérléséb!l békével Kassára érkezvén, az fejedelem 
is kegyelmesen láta, s értekezvén minden szükséges dolgokról, 
kiváltképen az fejedelemasszony állapotáról, contentálódék 
relatiómmal. Ez volt anno 1626. Én fordultam tizenkilenczedik 
esztend!re csak nem régen. 


Ezekután, mid!n az násznépe az fejedelemasszonynyal 
Kassához közelített volna, az fejedelem is nagy pompával mene 
ki és excipiálá !ket, maga virágos fejér vont-ezüst köntösben, 
nuszttal béllett galléros mentében, kolcsostollason mind maga s 
mind f! lova. Minekelötte az szembenlétel l!n, nagy contentio vala 
az méltóság felett az baváriai elector és brandenburgumi elector 
f! követjei között; az bavarus egyéb id!ben az imperialis sessio- 
ban els!bb levén az brandenburgusnál, itt is azt kivánta; amaz 
pedig ellenben azt állatta, hogy ! nemcsak követ abban az állapot- 
ban, hanem örömatya képében, loco patris et fratris vagyon az 
fejedelemasszony mellett, melyért !tet illeti, valamintha atyja, 
vagy az helyén bátyja az ki tartotta, ha jelen volna személye 
szerént, bátor az bavarus is személye szerént, de az alkalmatos- 
ság azt kevánná, hogy böcsület neki adatnék, mint atyának. 
Ez végett sokáig az pompa csak helyben állott mindenik fel!l; 
amazok az fejedelemasszonynyal az Hernád vizén tul az hegy 
alatt, imezek az fejedelemmel innen az váras fel!l. Praevaleála 
azért az brandeburgus része, járulván római császárnak és több 
imperialis fejedelmeknek s electoroknak is követjeknek tetszése. 
Az brandeburgus képében vala egy gróf Svarczemburg, régi 
nemzet, termetes ember, eszes tanácsos és udvari ember is, az 
electornak legbels!bb és nagyubb embere, religiojában nem igen 
apertus ember, névvel catholicus, mindazáltal igen austriacus, 
mint ki soha nem is hagyá az electort az több evangelicus feje- 
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delmekkel confoederálni az imperiumi hosszas hadakozások 
alatt is, noha országa az neutralitas miatt az két ellenkez! fél- 
t!l igen pusztítaték, maga is inkábbára mind prussiai és pome- 
rániai birodalmában lakék az hadakozások alatt. 


Miglen az contentio és disputatio tartott, engemet küldözött 
az fejedelem, és jártatott talám négy vagy több izekben is egyik- 
hez is, másikhoz is, mig az complanatio meglött, levén már esme- 
retségem is köztök. 


Megegyezvén azért, az fejedelemasszonynyal lev! nász- 
népe általjüve az Hernád vizén, az fejedelem is lován az hintó 
mellé, mene f! lován meghántatván magát, de egyik fél is nem 
szállván le akkor; hanem felvont igen fris sátorok el!tt az 
herczegkisasszony hintójából, az fejedelem is lováról leszáll- 
ván, fogának kezet és adának csókot egymásnak s menének 
sátorokban az nevezetes személyekkel mindkét részr!l. Az szem- 
benlételkori kézfogás és köszöntés után levén nagy lövések, 
dobok, trombiták harsogási az fennül! seregek közzül, az sátor- 
ban nem sokáig beszélvén és mulatván, megindulának; az 
fejedelem esmét lovára, az herczeg-menyasszony hintóban ültet- 
teték, melyet készítetett vala neki az fejedelem; veres bárso- 
nyos vala mindenütt az szokott helyeken és szkófium aranynyal 
gazdagon megvarrva, melyeket Konstanczinápolyban varrot- 
tak vala; minden vaseszközei az holott lenni szoktak, meg- 
aranyazott ezüsttel buritottak, hámjai az lovaknak veres 
bársonyosok és varrottak, hámhuzói hasonlóképen, és mind 
azok aranyfonallal elegy selymes rojtosok; kocsis, fellejtár, 
veres bársony köntösökben, és még az ostorok is buritottak 
mind nyelest!l, kengyelfutók azszerént. Csináltatott vala mást is 
Lengyelországban igen gazdagon aranyfonallal varrottat, ara- 
nyazott vas szerszámival, de imez méltóságosb vala. Az hintó 
ablakában ülve két igen f! lantos gyermekek czifra öltözetek- 
ben: egyik német, másik franczia. Az várasban bemenvén, 
esmét hatalmas lövések; azután mid!n megtelepedének, currus 
triumphalis az utczán mesterségesen vonás nekül mutatta magát. 
Voltak gyür!öklelések és quintanák. Végtére concludálta az 
mulatságot az fejedelem bolondja, Mihály biró, ki igen f! mes- 
ter, jádzi ember, de termetében is mer! csuf ábrázatu, kelevészt 
töre az akkori f!lovászmesternek Balási Ferencznek jádzi bo- 
londjával, Cserkesz nevüvel, ki egyszersmind heged!s is vala, 
azután szegény Bethlen Ferencz sógorom szolgája l!n, Küküll! 
vizében részegen holtáig; az nyereség Cserkeszé l!n orra mellett 
öklelni tanálván Mihály birót, kivel annál rutyabb l!n azután. 
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Az lakodalomnak napján az v!legényé l!n az legels! táncz, 
azután az menyasszonynyal római császár követjéjé, ki mivel 
papi ember vala, ez volt az mód: hogy egy szép keszken!nek 
az egyik végét az pap ur, másikát, de nem hosszan egymástól az 
menyasszony fogta, és ugy tánczoltak. Az solennitásnak min- 
den igazgatói és gondvisel!i nagy urakból, f!emberekb!l állot- 
tak; sok külömbkülömbféle musikák, mesterséges tüzes szer- 
számok l!nek, melyek alatt mene véghez az lakodalom. Az hintó 
el!tt való lovak hat, fejér-kék, igen szép török lovak oroszlány 
módon uszolig festettek valának. Ezen solennitásra az török 
császár is követjét küldötte vala igen pompáson Budáról: 
neve vala Jahia passa, de nem l!n jelen az lakodalom napján 
ily okból, mert az fejedelemnek igen nagy szorgalmatossága 
vala fel!le, mint lehessen az két császároknak contentatiojokkal 
böcsületeket megadni, egyszersmind; azonban ugy hozván az 
alkalmatosság, hogy az fejedelemasszony megbetegedén, az 
praefigált napra el nem érkezheték, hanem néhány napokkal 
azután, az török pedig tempestive eljött vala, az római császár 
követjét minden utamban tudósitottam vala, s mindazon kivül 
az fejedelem is eleiben küldött vala, többeket is, az kiket lehe- 
tett, tudósitott, s azok tartózkodva alkalmaztaták magokat; 
imezt azért az fejedelem igen splendide vendégelvén, ajándé- 
kozván, nem várakoztatá, hanem elbeszélé, ott hagyván csá- 
szár ajándékát; azután az lakodalom idején l!nek az keresztény 
fejedelmekt!l és egyéb helyekt!l sok külömbkülömbféle gazdag 
ajándékok. 


Az solennitások után Erdélyben az fejedelem az uj fejede- 
lemasszonynyal bemene, elkisírvén az megnevezett gróf Svar- 
czemburg vele lev! több német urakkal, uri és hercegasszonyok- 
kal, többek között az electornak f! marsalkja Borsdorf, can- 
cellariusa Knizbech; egy nénje is az fejedelemasszonynak, 
brunsvigi herczegné elkisíré, mindenütt, nagy, pompás ven- 
dégeskedések levén: de én nem láttam s másoktól is nem hal- 
lottam, kit akármennyi bor italja is ugy meg nem változtatta 
volna természetiben, mint azt az Svarczemburgot, kin csak arról 
esmerszett meg az részegség, hogy ha megrészegedett, hallga- 
tott, nem beszélett, egyébiránt mind igen temperanter volt mind 
maga alkalmaztatása. Vége levén annak is, azok elmenének, 
marada csak az végezések szerént való maga udvari népe az 
fejedelemasszonynak. Ez lakodalom pedig l!n anno 1626. Els! 
terminusa, tudom, vala februariusban, de betegsége miatt hala- 
dott vala valamit, s nem emlékezem jól az napjára. 
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Bethlen Gábor harmadik hadjárata 


Ezen 1626-dik !sz felé esmét római császár ellen hadra 
indulánk. Én akkor jártam tizenkilenczedik esztend!mben. 
Várad felé menvén ki, és az váradi bányában levén szegény 
fejedelem, maga jelzászlójának hordozását is reám bizván, noha 
f! innyaadója is voltam, arra vicejül rendelék, ugy emlékezem 
reá, váradi Gargócz Mihált; ! volt sok ideig, azután Dániel 
Ferencz volt vicém: nekik kellett hordaniok az fejedelem italját 
is, mikor helyben voltunk Fejérváratt, télben az Sebes vizér!l, 
nyárban az királyné asszony forrásából, mely Kisfalud felé 
van; más helyeken levén s járván, az hol alkalmatosb vizet 
tanáltunk. Az jelzászló-hordozásra fizetésemet többitvén, lovat 
aranyos szerszámmal párduczb!rrel ada; azon bányában azért 
szegény fejedelem maga kezeivel szegezé fel az kopiára az jel- 
zászlót, s adá kezemhez, megszerencséltetvén. Az zászló veres 
kamukára, négyszegüre, aranyas czimerével vala készitve, rojt- 
jai és lefügg!, öreg gombos boncsókja veres selyemmel elegy 
aranyfonalból varratva. 


Váradra azért bemenvén, ott sem késtünk, az hadakkal 
felindultunk; mid!n kimentünk Váradról, az ló én alattam lassu 
járásban elesék, kit az fejedelem adott vala, hogy az jelzászlónak 
is töve fel!l egy darab eltörék, melyr!l is sok roszat ominálta- 
nak; de az Uristen jó kimenetelt ada azon utunknak is, noha 
nagy szerencséken forogva. Ez expeditiója is az fejedelemnek 
volt correspondentiából töröknek és egy Manczfeld [Mansfeld] 
generálnak, ki az imperiumbeli némely confoederatus fejedel- 
mek akaratjokból continuálta az római császár ellen való hada- 
kozást; és ezekkel kellett volna tempestive megegyeznünk és 
conjunctis armis hadakoznunk. De ezt római császár is jól 
tudta, mert intercipiálták vala az abban járt embereket; Turócz- 
vármegyében Sklabinyán lakott egy Révai Ferencz egyébiránt 
mind religiójában s mind egyéb dolgaiban igen állhatatlan, 
rosz erkölcsü ember, ki azel!tti rebelliójáért azzal captált volt 
grátiát császárnál; ekképpen azért császár armadája eleiben 
ment Valenstein [Wallenstein] nevü generálissal. 


Ez Valenstein igen hires, gazdag, szerencsés ember is, de 
felette kegyetlen, negédes, dühös ember, halálban buburékolva 
gyönyörköd! ember vala, kir!l irnom nekem nem szükség, mint 
hadakozott császár mellett h"ségesen, miképpen degradáltatott 
gyalázatoson, viszont reá szorulván mint restituáltatott, azután is 
mint szolgált, és büzt költvén hozzá, gyalázatoson mint öletett 
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meg; azt az imperiumi históriák declarálják, noha irták az 
mint tetszett, talám nem mindenekben az dolgoknak igazsága 
szerént. Nagy haddal ment igen eleiben Manczfeldnek Valen- 
stein, hogy impediálja alájüvetelit és egész Szilézián által min- 
denütt rajta kapdosott: de vitézül csak eljött, noha nem lehe- 
tett ugyan kár nekül, kivel egy Kun Ferencz nevü szolgája az 
fejedelemnek jelen volt, s jütt az Jablonka havasán által Tren- 
csin felé, kiben correspondens volt az trencsini ur Illyésházy 
Gáspár evengelicus ember. 


Ekképen azért Manczfeldnek kellett volna megegyezni 
velünk Palánk táján, az töröknek is hasonlóképen, és mindket- 
t!ben igen megcsalatánk, csaknem rajta is veszt!k az dolgot, 
mert Manczfeldet Valenstein tartóztatá, az budai vezér is 
Murteza passa Nógrádot obsideálá: mi pedig utunkat conti- 
nuáltuk az hadakkal. Itt az fejedelem nagy busulásban vala, 
mert mezei fizetett és szinhadát el!ljáróban Horvát István 
mezei generálisával elküldötte vala, hogy megsegitené és egyezne 
Manczfelddel. Ennek hirét császárnak megvitték, más fel!l azt 
is, hogy Nógrádot az budai vezér megszállotta; azt is féltvén, 
és Manczfeldet is meg nem tartóztathatván, Valensteint az arma- 
dával révocálta ily rendeléssel: hogy Nógrádot megsegitvén s az 
törököt alóla elvervén, az velünk való török conjunctióját impe- 
diálja; azonban az Manczfeld hadának is eleiben eshessék. 
Ezeket az fejedelem is értvén, mind igaz magyarságára nézve, 
Nógrád is hogy pogány kézben ne essék, mind maga szerencséjét 
is féltvén, hogy szakadozva ne tanáltatnék, szüntelenül szor- 
goztatta az vezér jövetelit, alattomban pedig titkoson megbiz- 
tatta az várbelieket is, várta volna az Manczfeld hadát és annak 
eleiben küldött maga szinhadát is: de mindeniknél el!bb jut- 
ván mi Palánkhoz, ime az ellenség is ugy serénykedett, hogy 
minden nehéz terhet elhagyván Érsekujvárnál, mint kész harczra 
csak ugy jütt, hogy akár az töröket lephesse Nógrád alatt, akár 
mireánk vagy Manczfeldre tanálkozzék elébb, tartozás nélkül 
megharczoljon, az minthogy, nem hogy külön külön nem bírt 
volna akármelyikkel is, de mindegyütt is nagy gondot adott 
volna, mert csak német válogatott, jó és exercitatus had több 
volt harminczkét ezernél, azokon kivül magyarság az pala- 
tinussal Eszterházy Miklóssal, horvátság Zriny Györgygyel. 
Mid!n azért Palánkhoz érkeztünk volna, ott akarván megvárni 
az conjunctiót az törökkel, az fejedelem csatát bocsáta Érsek- 
ujvár felé Egri István nevü igen jámbor böcsületes vitézi kapi- 
tány emberrel; azonban palatinustól követ érkezék, Kíri János 
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nev" urember, békeségnek tractájára, ki mid!n tractálna, jüv- 
hir az csatától, hogy hátán hozná az ellenséget, és segités keváne 
tatnék; kinek segitésére küldé Böjti István igen hires vitéz 
kapitány embert, az ki igen szükséges id!ben érkezett, mely 
segit! csatát, maga az fejedelem kimenvén, az seregekb!l kópia 
alatt számlálva bocsátott vala bizonyos számuakat, maga is 
kimenvén az fejedelem Palánkig, várván az török hadakat is, 
kiket sok ijesztéssel és persvasiókkal nehezen mozdithatott 
vala el Nógrád alól, mindazáltal utoljára megizenvén, hogy 
jü az ellenség, f!lovászmesterét Balási Ferenczet küldvén az 
vezérhez, és az agák el!tt megmondatván, hogy ha valamelyik 
rész-hadon esik szerencsétlenség, hatalmas császár el!tt ! lenne 
oka. Nem vevén azért tréfára, megindult; el!ljáróban érkez- 
vén az pesti tatárokkal Iván aga, ki tisztvisel!jök vala, azt az 
fejedelem megajándékozván, mindjárt bocsátá az ellenség elei- 
ben az megirt két magyar csatának segítésére, kik olykor érkez- 
tenek, hogy az ellenségnek könny" hada, az magyar és horvát- 
ság az mieinket megnyomván, hátokon hozták; megujulván 
azért az érkezett tatársággal s reménséget vevén több török és 
magyar érkezése fel!l is, mert az tatárság csak egy zászlóalja 
vala, de igen vitézül emberkedvén, az futócsata is megfordult, 
és ekképpen az üz!ket is megforditották, és szinte az derék 
armadára hajtották, mely azt használá, hogy az ellenség is 
tartozkodvásban jüne, azalatt az török hada is elérkezék. Az 
palatinus követjét az fejedelem ily szókkal bocsátá: Mivel az 
urad mint mediator pacis tégedet ily szines követséggel tractára 
bocsátott, más fel!l azalatt ellenségemet reám hozta: azt érdem- 
lenéd, elüttetném fejedet (valóban meg is szeppent vala Kíri 
János uram), de hogy megesmerjed mind te keresztény fejedelmi 
indulatomat, mind az urad megtudja, hogy reménsége szerént 
való csalárdságával nem használ, és készebben tanál, mint sem 
gondolta; azért ez uttal menj el és mondd meg: elvárom az 
uradat vele lev!kkel, s Istenre bizom az szerencsének kimenetelit. 
Ezzel elmene az követ, elkisírtetvén nehány magyarokkal; az 
fejedelem pedig dobot üttetvén, mivel mások igen eloszlottak 
vala, én pedig sátorának általrekesztett részében hallgattam 
mig expediálá, tudván maga is az fejedelem, én levén jelzászló- 
hordozója, els!ben is én ültem lóra, az fejedelem is felülvén, az 
hadak is felülének, noha sok része zsákmányra kioszolva vala, 
az török hadak is még jól meg sem telepedtenek vala. 


Itt az fejedelem ily fogyotkozást tött vala: hogy az 
hadak eleiben mint másszor bizonyos generálist nem praeficiált 
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vala, noha jelen vala azel!tti hadakozásiban Rhédei Ferencz 
halála után succedált, generálisságot viselt vitéz ur Kornis 
Zsigmond. Volt egyik oka az, mert immár akkor kezdette vala 
nevelni Zólyomi Dávidot, udvari kapitányává és mezei hadak 
f! generálisává tevén, noha Horvát István járt velek, az ifiura 
bizni nem volt alkalmatos, annak is despectusával az emlitett 
öreg urat is nem praeficiálhatta; lehetett ily oka is: mert 
Haller Györgyöt, ki praedecessora vala Zólyominak, cum dis- 
gratia et disgustu bocsátotta vala ki tisztib!l, mert igen austria- 
cusnak tapasztalta vala lenni, és alkalmatlan szavait is fejede- 
lem confoederatiói fel!l értette volt, kinek Kornis Zsigmond 
felette nagy fautora volt. Ezen Haller György ezen occasióban, 
mid!n az ellenség reánk jöve, ugy is deprehendáltatott, hogy az 
hadi edictumok ellen ellenkezésnek szine alatt az ellenséggel 
beszélett: mely cselekedetiért az fejedelem nem bántá, hanem 
contemnálván, ily magnanimitását mutatá, hogy ugyan Kornis 
Zsigmondtól izené meg neki: tudom, ugymond, latorságát és 
árultatását, kiért halált érdemlene, de menjen vissza házához, 
ne kellessék én miattam elveszni, itt ne árulkodjék s practicál- 
jon, egyébiránt elesik az feje. Melyet megmondván ugyan, de 
el nem mene, hanem az fejedelmet sok böcsületes uremberek 
megengesztelék, mint ki természeti szerént igen kegyes és kegyel- 
mes természetü, emberöletést!l irtózó, mind hamar indulatu, 
de azt megbirni tudó, haragot pedig nem tartó, boszut 
nem üz! fejedelem vala; melyet többek közt magán is 
Kornis Zsigmondon megmutatott vala, mert fejedelemséginek 
kezdetiben bizonyos okokból !tet is megfogtatta vala, és 
valahány ideig Fogarasban az atyám kapitánsága alatt 
tartaték fogva, de igen tisztességesen, mellette lakván fele- 
sége is mikor akarta, egyébiránt is egyre vendégeskedvén 
vele az atyám: de nemsokára megengesztel!dvén hozzá, és 
minden jószágit, javait restituálván annál nagyubb böcsületi, 
hitele és igen nagy kedvessége volt, sok kegyelmességével is 
éltette, bátyjának hitta, az minthogy ugyan volt is valami 
rokonság közöttök. 


Az mint azért emlitém, hogy bizonyos generalis az hadak 
el!tt nem vala, azonban az ellenségnek hertelen s véletlen (az 
megirt alkalmatlanságok, s az hadaknak megszakadozva léte- 
lek alatt, és igen szoros s magyar török hadaknak szoros helyek- 
ben lételekkor) érkezése miatt, bizony dolog, még az nagy feje- 
delem is csak nem confundáltatott vala; kit maga is azután 
megvallott, és hallottam, hogy soha oly szoros igye nem volt, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 98 


kinek végit ugy rettegte volna, méltán is; és mid!n felült 
volna, s az táborról harcz helyét és az ellenséget nézelni indult 
volna, az hadak is ülvén s állván ki, az vezérnek is megizené, 
hogy hadait, kik elérkeztek, avagy zsákmánra nem oszlottak 
volna, felültetné. Nem Kornis Zsigmondnak még is, hanem vala 
egy Petneházi István jenei kapitány, kisded, módos, immár 
öreg idejü, de hires vitéz urember, annak parancsolá, hogy 
azalatt az seregeket rendelné, az ki is igen háborodva felele: 
nem most volna annak ideje, ha mit akart felséged énreám bizni, 
holott az hadaknak nincs arról ordinantiájok, s ki fogadja az 
én parancsolatomat? «Menj el csak uram, meghisznek, mert 
esmernek tégedet.» Az fejedelemnek fegyverhordozója Rosályi 
Kun István levén, annak kezéb!l vevé az fejedelem tollas bot- 
ját, s azzal mene el az seregeket rendelni. Ez Petneházi István 
birta Világos várát Jen! mellett; melyet az ! gondviseletlen- 
sége miatt lopva vött meg az török s birja máig is; melyhez 
ártatlan vérontással jutott volt, el!bb possessorát, hogy ! 
ölette volna meg, hire ugy volt; kétszer is jó vitéz emberek 
mesterséggel meglopták azon várat, az kapuján is bementek, s 
megölték az kapusokat, de csak két három ember által vissza- 
verettettek, megrémítettek; nem akarta Isten hozzá-jutását, 
kit az pogányok magok is kárhoztatással vetni szoktak szemekre 
gyakran. 


Én is azért az fejedelemnek jelzászlóját hordozván, mon- 
dék: Kegyelmes uram, ha el nem viszem böcsülettel felséged 
jelzászlóját valahová kevántatik, bátor fejem essék el érette; 
de egyik kezemmel azt, másikkal fékeml!t viselvén, oltalmazá- 
sára elégségem nincsen: azért maga méltóságában járván, 
rendeljen az jelzászlóra vigyázókat is. Melyhez képest Barcsai 
Zsigmond urembert, Körösi Istvánt az váradit, ki is nagy 
f!ember vala, rendelé mellém, kik az zászlóra vigyáznának. 
Kiállitván azért az gyalogságot és löv! szerszámot, vala egy 
keskeny sáros árok, kin általköltöztek vala, de visszaállítá !ket, 
hogy azon passus sáncz helyén lenne el!ttök; magával felmenénk 
egy oldalban, az honnan megnézheté az ellenségnek seregeit, 
kik is immár az sági szoroson általköltözvén, harczra rendelték 
vala az seregeket; kiket jól megszemlélvén, látá, hogy tüzeket 
kezdenek rakni, az id! is már nap-haladásnak el!tte nem vala 
feljebb, mint két órával. Az expertus fejedelem considerálván az 
id!t, helyet, az seregek állását, tüzek rakását, kitanulá ottan, 
hogy azon nap nem volna szándékja sem módja az ellenségnek 
az megütközésre; menénk az vezérhez is, ki is immár harczra 
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kiállatott seregei között áll vala kész resolutioval; beszélvén 
azért vele tolmács által, megmondatá, hogy az ellenség ma 
harczot adni nem akarna; mivel pedig az lovas hadaknak az 
mi részünkre oly szoros helyek vala, kit az ellenség el nem fog- 
lalt vala, hogy csak két vagy három ezer lovas seregeknek is 
megütközésére alig vala alkalmatos, erd!k, berkek és vizes 
helyek levén, egyébiránt is annyi tüzes néppel s mellette lev! 
könnyü haddal is az harczot megkisírteni kétséges vala, mert 
még az Manczfeld hada is velünk meg nem egyezett vala: az 
fejedelemnek is fizetett mezei hadai, mely szine vala hadának, 
Horvát Istvánnal oda valának, noha Manczfeldt!l is elvált 
volt Horvát István, az ellenség felé indulván, de sem arra nem 
ment, hogy rajta kapdosott és tartóztatta volna, sem hátulját 
nem infestálta az ellenségnek, sem hirrel az fejedelmet nem 
tartotta, sem annálinkább meg nem egyezett, ki miatt nagy 
suspicióban is hozta vala magát, mert az vele lev! mezei kapi- 
tányok is aggraválták, mivel az palatinusnak emberei men- 
tek s jüttek hozzá, kikkel secrete mit tractált legyen, ! tudta, 
de mivel nem adhibeálta az kapitányokat, kik az fejedelemnek 
hiteles, zálagos, h" emberi voltak, nevelte az kétséget annyéra, 
hogy azután soha nem is l!n az el!bbi hitele, s!t csak letött 
állapotban hala meg is; kitudák Ecsedb!l is, mert az ott való 
kapitánságot adta vala azel!tt neki az fejedelem. 


Ekképen forogván azért az dolog, az fejedelemnek l!n az az 
tanácsa, hogy beesteledvén, visszaszállanának Szécsénhez, hova 
hogy ha az ellenség utánunk nyomakodnék mind harczra alkal- 
matosb mez! lenne az lovas hadaknak, s mind azonban Mancz- 
feld is elérkeznék, és igy conjunctis armis bátorságoson harczol- 
hatnának meg, Horvát István is azalatt megegyezne; de az 
vezér ebben ellenkezik vala, praetendálván azt, jobb volna 
mindketten az fejedelemmel elveszniek tisztességesen harczon, 
mint sem hatalmas császár gyalázatjára elfutniok, és birodal- 
mára hátokon ellenséget vinniek. Kire az fejedelem felele ily 
példabeszéddel: Az kos minél hátrább mász mid!n mással 
harczol, annál sebesben és keményebben ütközik; én is 
azért nem elfutni, hanem hátrébb szállani az emlitett okokért 
akarok. Megmutogatván az alkalmatlanságokat, ellenben az 
meger!södésre való hasznokat, persvadeálá neki, és elvégezék 
az hátraszállást: napestig azért az seregek mind harczra készült 
állapottal állának szemben az ellenséggel. Azonban az feljebb 
emlitett Kiri János palatinus követségével ismét érkezék, kinek 
noha nem hiszen vala ugyan, mindazáltal az fejedelem is tetteté 
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az békeség tractájához hajlandóságát, és els!ben azt expediál- 
ván, s el is kisírtetvén szintén az ellenség táborára, mihelyen 
besütétüle, els!ben is az tábori szekerek és impedimentumok az 
táborhelyr!l meginditatának, azután az addig rendben állott 
seregek is hagyván dandár-seregeket csak hátra helyben-vigyá- 
zásért, és hogy az ellenség is eszében ne venné, az táborhelyen 
sok tüzek is csináltatának. Mint olyan éjtszakai dologban meg- 
egyveledvén török és magyarság, sok csintalanság is esék, 
egymást fosztogatván s némelyeket életekt!l is nem csak 
javoktól. Érkezvén Gyarmathoz az fejedelem, ott az várasban 
megállapodék, evék és keveset nyugovék is, azalatt az seregek 
takarodtak; vala pedig titkos jele az fejedelem nevének azon 
éjjel: fejér ló. 


Mid!n az fejedelem enni akara éjjel, uj bort kevánván, 
mert az forratlan csip!s mustot innya igen szereti vala, paran- 
csolá, hogy az várban bemennék, és olyan italt szerzenék számára; 
elmenvén, mivel az utczákon az takarodó seregek megszorulta- 
nak vala, megtorzlódván egymásban, felette igen nagy szoron- 
gással, vesz!déssel kellett kés!re általverd!dnöm köztök az 
sütétben, sok szidás, riogatás esvén rajtam, mivel nem esmertek, 
ütés is néhányszor kevésben mult és kopia töveivel való döföl- 
dözés hogy nem esett; az mi kés!re lehete ugyan hozék, de 
hát immár az fejedelem ételét elvégezte, le is nyugott. De azon- 
ban serkenvén indulánk, és ekképen én éhen is maradék, nem 
is nyughatám sem magam, sem alattam lev! lovam, az es! is 
jól megáztata, mert zápor talála hertelen s nem vihettem vala 
köpönyeget, maradék csak az megirt veszélyekkel. 


Másnapra virradván azért, jutánk idején Szécsénhez, har- 
madik napján elérkezék nagyfáradtan és éhezve Manszfeld, és 
vele az veimári herczeg Ernestus, circiter nyolcz ezer emberrel 
igen szép és rendes, tanult haddal, könnyü szép löv! szerszá- 
mokkal, mert az többi az utban elveszedelmeztek. Csudálko- 
zásra való dolog is volt, miképen jühetett annyi földr!l császár 
birodalmin által, rajta lévén császár ereje is; kiket az fejede- 
lem is, kimenvén személye szerént is, nagy szép mezei pompá- 
val excipiála az budai vezérrel együtt; és mindenik táboron 
sok kenyereket gyültenek fejedelem sátora eleiben halmocskák- 
ban, melylyel megprófontolák az német hadat. Ez Manszfeld 
rá nézve egy közönséges musketásságot sem érdemlett volna; 
igen kicsin, fonnyadt, nyulábrázatu, vén emberke, n!telen, 
de nehány szép frauczimeri, egyébiránt hires practicus had- 
visel! ember. Az veimári herczeg ellenben igen termetes nagy 
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ember, s személyében is hires vitéz ember, egy kék lovát is 
olyat láttam, kinél nagyubbat soha sem: mindazáltal ugyan 
Manszfeld volt az f!; szótalan alá néz!, álnakságot mutató 
ábrázatu ember vala ez Manszfeld, én alig láttam valaha 
deformisabb embert. Ugyan ugy is láttam, sok helyeken 
csufságképen leképzették, hogy egy nyulat irtak ülve s német 
fodrot nyaka körül, s intituálták Manszfeldnek; egyébiránt 
hatalmas varrott czifra köntösit láttam. 


Ezalatt mi történék, lásd az Istennek csudálatos cseleke- 
detit; mert mid!n mi visszaszállanánk az ellenségnek vélet- 
len érkezett nagy erejét!l és az harczhelynek alkalmatlanságá- 
tól való féltünkben, az ellenség abban semmit eszében nem 
vevén, Istent!l megrémítetvén, azt hitetvén el velek, hogy mi 
ellenben mindenik rész hadakkal megegyeztünk volna, és reg- 
gelre kelve megharczolnánk vele; ha pedig szokások szerént 
muniálnák magokat sánczczal, és ugy akarnának oltalmazkodni, 
s!t ha csak halaszthatnók is harczot adni, megszoritván éhhel 
halnának meg, mert mint kész harczra csak harmadnapi éléssel 
jüttek volt, elhagyván terheket Éreskujvárnál; — ekképen 
azért az ellenség is azon éjjel visszaszállott, de nagy kárral, 
mert éjjel levén visszaszállások, vagy mondjam futások, mihelyt 
virradott, az hátrahagyott dandár magyar seregek eszekben 
vevén, hátuljában sokat elhullattanak. Az Úristen csudálatos- 
képen az szinte csöppön!leg lev! keresztény vérontást így 
távoztatá el, mint két vak embert, kik nem látván, egymástól 
félve egyik egyfelé, másik másfelé másznának hátra, úgy választá, 
futtatá egymástól el. Ilyen munkáit az Istennek ezzel három- 
szor értem majd egymással hasonlókat, kikr!l bizonyos jegyek 
alatt ide hátrébb fog emlékezet lenni. 


Noha azért másod napján az hír mindjárt érkezék az ellen- 
ségnek hátraszállása fel!l; mindazáltal az megfáradott s éhezett 
Manszfeld hadát meg kelle valahány napokig nyugodtni s pro- 
viantolni, és azután indulánk, az ellenség pedig szállott Galgócz- 
hoz az Vág vize mellé, azon való hidnak tulsó végihez sánczol- 
ván magokat: mi pedig szállánk az Garan vize mellé Bars 
nevü faluhoz, mivel pedig az török végházakból tartások l!n, 
az magyar és horvát hadak szokott helyekre, az magok vég- 
házaikban oszlának. Az német hadak is mind közikben esni 
kezdett dögelhalás, mind commeatusnak alkalmatosban tanál- 
hatása miatt három részre szakadozának: egyik Deáki nevü 
faluhoz szállván Meroldi nevü valamely f! tisztvisel!vel az Vág 
mellé, de sáncz nekül. Másikja Tótujhelyhez azon viz mellett, 
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sáncz nekül azok is. Harmadik derekasb része galgóczi hidhoz 
az Vág vize levén derekas defensájokra való reménségek, 
Ekképen jár vala az két tábornak csatája egymásra sok ideig 
aprólékosb szerencsékkel; hanem l!nek nevezetesbek ezek: 


Egykorban Egri Istvánnal az fejedelem expediála egy derék 
csatát két ezer magyarral, ezer törökkel, ezer lovas némettel, 
kikkel én is elkéredzém, s nehezen elbocsáta az fejedelem; 
mid!n azért már jól haladtunk volna, azonban utánunk érke- 
zik más ordinantia, hogy visszatérnénk, mert az ellenségnek 
hirivel esett volna menetelünk, és derék készülettel várnának, 
minthogy ugy is vala az szándék, hogy ha általmehetnénk az 
vizen, egyik táborát megprobálnók az ellenségnek; ekképen 
azért visszatérvén az derekával Egri István, maradánk el 
Tepei Kovács Péter és Faragó András kapitányokkal csak 
valami három vagy legfeljebb négyszáz lóval, kikkel beáll- 
ván egy erd!be Galgóczhoz közel, és táborára nézvén az ellen- 
ségnek, mivel ott az vizen által nem mehetünk vala, sokáig 
várakozánk, ha valami szerencse j"ne reánk, aprólékosra ki 
nem mutatván magunkat. Azonban Faragó András vala- 
hány jó katonákkal más felé váltott, hogy ha mit kaphatna, 
mi is pedig feljebb indulánk a viz mellett, és Pöstény elle- 
nében jutánk, mely helyen vadnak az természett!l csudála- 
tosan rendelt fered!k, holott az Vágparton minél közelb akár- 
mely hidegségében is az viznek, ha megvájatik, mindjárt igen meleg és 
orvosságos föröd! viz fokadni szokott. Az erd!ken 
azért paraszt embert fogván, megmondotta, hogy Tótujhelynél 
táborozott német f!tisztek feles magokkal táborhelyet nézni, 
intézni az falukra jüttek volna, és hogy volna ott oly rév, 
melyen usztatás nekül elmehetnének által. Csak nagy hirtelen- 
séggel reá ereszkedénk az vizre igen szoros helyen elnyulva, és 
általkelvén oly mélységü vizen, hogy némely apró ló kevéssé 
meg is uszantotta, véletlenül megüt!k s felver!k !ket; némelyek 
szentegyházba szorulván maradának meg, némelyek keveseb- 
ben lovakon szaladának, elfogók azon tábornak elöttök lev!t, 
graf Slik nevüt, ki general artelleriae volt, f!strázsamester, 
nehány ifiu grófokat, officéreket, közlegényeket levágván fele- 
set, hintókat felvervén, sok szép nyereséggel térénk vissza, 
nem mulatozván mindazáltal, mert nem messze vala mind két 
táborok két fel!l. Nehezen tartám meg életét Sliknek, ki nagy 
ember vala, nevezetes, azután bécsi kapitány és praeses bellici 
consilii volt, kit érvén utól, s látván nem szaladhat, Kovács 
Péternek magának álla meg, s megadá magát, körülvevén az 
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katonák, leakarják vala vágni; én is pedig az kapitánynyal 
érkezvén, nevét adá magának, kir!l megértettem ki legyen, s 
úgy oltalmazám meg. Itt ilyen tanuságra való dolog esék raj- 
tam: hogy lovászom kezén levén, nyugott igen jó paripám kész 
fegyveremmel, kikhez biztam, és csak köz paripámon ülvén az 
másik kémélésejért, hertelen levén az dolog, az én lovászomat 
ugy elszoritották az szoros uton, hogy mid!n az vásár elmult s 
visszafordultunk, akkor tanáltam elölj"ni lovászomat lovam- 
mal, alattam lev! ugy el is bágyadván, hogy ha az ellenség 
megforditott volna, bizonnyal odamaradtam volna; ett!l fogva 
bezzeg olyan occasiókban emberre megválasztva biztam, s 
magamtól távozni sem hagytam vezetékemet. Ekképen azért 
nagy nyereséggel menénk vissza. Ez része azért az ellenség 
táborának confundáltatván, az ujhelyi táborokból az kik Pös- 
ténynél fel nem verettettek, takarodtak az f! táborra Galgóczhoz. 
Ezután nemsokára Horvát Istvánt rész magyar haddal, és 
az egri passát, ki vala Popazogli Mehemet passa részeges török, 
de igen hires vitéz ember, az fejedelemnek nagy jóakarója, mert 
közállapotból el!bb-el!bb az ! commendatiója által promoveál- 
tatott, küldé, mondom, az fejedelem az Deákinál lev! német 
tábor részére, az holott Meroldit dissipálták; az maradékja 
annak is Galgóczhoz szorula, kiket is ottan-ottan infestáltatott 
az fejedelem, és már élésb!l is megszükölvén, az dög is közikben 
esett vala; s az nagy hatalmas armadának már éhség, dög, 
fegyver miatt fele is nem maradott volna, kiket jobban is 
ruinálhattunk volna, de mivel már az hó is az mez!n ottan ottan 
reánk esett, nehéz vala az táborzás magyarnak is, és 
zugolódnak vala, az Manszfeld hada annál is inkább, noha 
azok faluban táboroztanak. Mindazáltal ezek még tovább is 
continuálják vala, de az töröknek szokása szerént szent 
Demeter nap után nem kell vala táborozni, kit régen elmulat- 
ván, kezdének rendkivül békételenkedni, és mint oda feljebb 
az hodolini táborozáskor szerdárjokkal, itt is ugy akarván 
cseleküdni az vezérrel, mid!n azt eszében vötte volna, felette 
igen addictus levén az fejedelemhez, értésére adá, maga 
pedig maga sátoránál maga h" emberivel harczhoz készülvén, 
ugy várta magára az rebellis népet; volt is már egymással 
ellenkezések. Ezt az fejedelem megértvén, hertelenséggel dobot 
üttete, és els!ben is maga lóra ülvén, indula, azt sem várhatván 
miglen puskáját lovára felköthetnék, csak valahány magával 
indula, az én pistolyomat vevén kezében, magam jelzászlójával 
mellette levén. 
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Eszekben vevén pedig az hadak, hogy törökre kellene 
menni, hallatlan és hihetetlen serénységgel ülének fel s vevék 
környül az török tábort; kik noha egyenl!k vagy több számuak 
is valának mint mi, de ugy tetszik, csak könnyü dolog leszen vala 
!ket mind fegyverre hánnunk; az természet szerént való ellen- 
ségre sokkal készebb furorral levén, mintsem valánk az németre; 
de elrémülvén az sok pogányság, senki fegyverhez nyulni, és 
kezdett akaratjokat continuálni nem merészle; és igy segit- 
ségére az vezérnek sátorához menvén, az fejedelem külömben 
meg nem csendesedék, hanem nehány f! agákat kénszeritetének 
kiadni, kik inditói voltak; és azoknak fejeket szedetvén az 
vezér sátora el!tt az egész török hadaknak nézésére, igy csen- 
desedék meg az dolog mindenik részr!l. Mely emlékezetes csele- 
kedetivel az fejedelem annyéra megszelidété az pogány hadakat, 
hogy ugyan szóbeszédben kele köztök: hogy nincsen már 
töröknek egyéb szent Demeter napja, hanem csak Bethlen 
Gábor napja; akkor mikor ! akarja, leszen az ! szent Demeter 
napjok is, kit !k Kászon Gyür! ugy hivnak. 


Mindazáltal az id!nek elérkezett téli keménysége az mez!- 
r!l elszorita bennünket. Az ellenség Galgócztól sok kárai után 
Pozson felé nyomakodék fel, mi pedig Körmöczbányára szállánk 
az fejedelemmel, az hadakat falukra osztván quartirul, az török 
hadakat is, kik is az keresztény falukon, noha mint az farkasok 
az juhok közt, oly csudáson, de oly szelidséggel quartiroztak, 
hogy az keresztény hadakat meghaladták. Azalatt utrinque indu- 
ciák alatt békeség tractáltaték s végbe is mene. 


Az törökség is hazájában takarodék. Manszfeld nem akara 
békéleni, hanem Velencze felé indula, hogy török földén által 
azon kerülne hazájában; de az utban megholt. Az veimári her- 
czeg is ugyan Magyarországban meghala; hadában kevés marada 
az pestist!l, azok Slezián által hazájokban bocsátatának, né- 
melyek fejedelem szolgálatjában is maradának. 


Körmöczbányán az fejedelem vendégelvén az budai vezért, 
és az materia hozván, láttam, hogy az sok közzül válogatott 
fegyverderekat hozván el!, néhány pistolyokkal meglövöldöz- 
vén, csak meg sem holypasztotta azoknak golyóbisok; az 
vezér pedig sziliktarjának adván kezében tartásra, nyillal kéz- 
jívb!l ugy megl!vé, hogy mellyén az fegyverderéknak az nyil- 
nak vasa jól általhata. 


Ekképen az fejedelem is alámene Kassára, kinek eleiben 
Szibin városánál jütt vala Catharina fejedelemasszony. Kassá- 
ról Erdélyben bemene, de ezkori békélésben is nem többet, hanem 
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ugyan csak az hét vármegyéket élteig tarthatá meg az fejedelem, 
azel!tt is birt némely várakkal együtt. Az hazamenetel l!n 
1627; én ekkor fordultam husz esztend!re. 


Kemény János követségjárásai. 


Az emlitett 1623 esztend!t!l fogvást forgott hadakozási 
s házassága közt való id!ben l!nek Bethlen Gábornak ily neve- 
zetes dolgai. Egyik hogy az havasali akkori vajda igen roszul 
kezdvén viselni az szomszédságot vele, kinek neve Leon avagy 
Alexander vala, szinte jól nem emlékezem reá, reá küldé Jancsó 
Pál nevü csak egy kapitányságviselt emberét, ki vitéz ember 
vala ugyan, de nem valami nagy állapotu ember, nem is sokad 
magával; mindazáltal hirével esvén, nem foghaták meg az 
vajdát, hanem székib!l kiugratván, török közzé szalada. 


Másodikat, hogy azután más vajda succedálván, azt is az 
bojérok roszul kezdvék kormányozni, kiváltképen levén f! eszköz 
egy Nicola Viszter, ki az el!tti vajdát is igen corrumpálta, reá 
küldi az háromszéki kapitán Béldi Péter urembert, ki igen jeles 
ember vala, az fejedelemnek hiteles kedves embere, mely mikor 
meghala Fejérváratt, ugyanott is az schola mellett lev! kis 
templumban temettette, és hallottam szájából Bethlen Gábor- 
nak, orczáján és szakálán könyvei lecsorogván, azt mondja 
vala: Oly szolgámat vesztettem ma el, hogy nem lehetett volna 
oly nagy és szoros igybeli s annyi számu hadam, melyben mint 
egyik kezemre, ugy egyik szárnyát hadaimnak akármely har- 
czon reá bizni nem merészlettem volna ; mert esze vala az ordi- 
nancziának megértésére, bevételére, bátorsága az jó példa- 
adásra, experentiája az dolgoknak igazgatására, hüsége annak 
véghezvitelére. Ez Béldi Pétert azért haddal reá küldvén, és 
véletlenül az vajda lakóhelyét körülvevén, senkinek bántása 
másnak nem, de Nicola Visztert fogva kihozatá minden javaival 
az mint kaphaták, azután magát is circiter 16 ezer arany san- 
czon bocsátá el az fejedelem, ki azután megcsufolta vele, hogy 
nem tudta legyen állapotja szerént sanczoltatni, mert hatalmas 
pénzes lator görög ember volt (ennek köntösiben és egy mer!n 
ezüsttel buritott tegzét nekem adta vala az fejedelem.) Ez két 
oláhországi dolgokban mindazáltal bezzeg nem ugy procedált 
! mint azután való fejedelmink, kik is az oláhországi dolgokban 
egyveledvén, nem csinálták volt ugy meg az fundamentumát, 
mint Bethlen Gábor, kinek semmi baja nem következett miatta, 
mert portán vetette meg az fundamentumát, és azonoknak 
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javaikból megcsinálta az nagy embereket; császár szakálában 
sem kapott, sem vajdát nem állitott, változtatott, sem országot 
nem foglalt, sem titulust nem usurpált, mint Báthori Zsigmond, 
Gábor, kikr!l emlékezet van, avagy mint azután Rákóczi 
György két fejedelmek cselekedének, kinek izi szájunkban elfe- 
lejthetetlenül marada. 


Az emlitett id!közben szultán Oszmán török császár az 
lengyelek ellen akarván hadat inditani, az minthogy személye 
szerént rettenetes er!vel és néppel ugyan reájok is ment vala: 
ezt Bethlen Gábor idején megértvén, az szándékot és azt is, hogy 
mint az két oláhországbelieknek és vajdáknak, ugy Erdélynek 
és az fejedelemnek is parancsolni fognának vele való elmenés 
fel!l ez hadra, mint keresztény fejedelem ezt tempestive mind 
az lengyeleknek értésekre adta, mind pedig római császárnak, 
kikkel titkoson correspondeált, az lengyeleket minden olta- 
lomra való hasznos informatiókkal tartván, császárral pedig 
colludálván. Minekel!tte az parancsolat érkeznék, egymás ellen 
szines hostilitást mutatának, hogy azzal obviálván, az török 
mellé menni ne kénszeritetnék, az minthogy onnan feljül is 
tettetének, hogy már hadat inditani; az fejedelem is Kassáig 
kimene fizetett hadaival és valami kevés néppel az országbeli 
f!rendek közzül, de az ország hadát fel nem ülteté, mindazáltal 
semmit egymás ellen nem cseleküdének; azonban követeket 
számtalan éléssel külde császár számára, mely oly kedvesen 
is acceptáltatott, hogy ha hadát küldötte, avagy vitte volna, 
annyéra nem böcsültetett volna, népe számlálhatatlan levén, 
élésb!l pedig felette igen megszükölt állapottal levén, mivel 
Huttinnál az lengyel hadban sánczban vevén magát, azt nem 
expugnálhatván, az számtalan nép élésb!l megfogyotkozék, és 
gyalázatoson békeséget kelle csinálni, s re infecta visszapiron- 
kodni az Oszmány császárnak, kit azután meg is ölének az törö- 
kök, mert az jancsárságot akará büntetni, kik az hadra igen 
kevesen mentek volt; s!t azt az ordót ugyan el is veszteni, s 
helyettek sziméneket állatni, ki miatt rebellio l!n ellene s meg- 
ölék. Az lengyel király pedig az respublica hadával hátrébb volt 
az ország közepiben, Huttinnál volt csak az hetmán fizetett 
német, magyar s lengyel hadakkal, kozáksággal circiter 50 ezer 
néppel; köztök levén az király öregbik fia László, de az het- 
mán volt f!, és László succedála azután az királyságban, ki 
igen dicsíretesen is viselé holtig; azután támada az lengyel- 
országi háboruság. Ez Huttinnál hatalmas vitézséget cseleked- 
tek egyebek is, de legnevezetesbet az kevés magyar fizetett 
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had Fekete Istvánnal, kit emlitettem oda hátra és az zap- 
roczki kozákság, ki az derék sánczban be sem szorult, hanem 
kivül csinált magának apró sánczocskákat, még az Dunához 
pedig eleiben menvén, hátán hozdogálta az császár erejét. Az 
emlitett László király ruinálta Szmolinczka alatt harmincz 
ezer emberrel az muszkáknak száz ezer emberb!l álló táborát, 
deditióra kényszeritvén !ket, minden löv!szerszámit neki prae- 
sentálván, és zászlójokat lábaihoz hányván; kinek viselt dol- 
gairól, elhiszem, exstálnak lengyel históriák, és ekképen kerülé 
el Bethlen Gábor azt az hadakozásban egyveledést, és arra való 
rosz példaadást, az mint ifiu János király idejében is majd 
hasonló állapot történt, és szines hadakozás német császár 
ellen; az török császár személye szerént indulván az végeken fel, 
imez Tokajt obsideálta szinesen, amaz más várvitatás közben 
megholt; s az Uristen igy orvosolta meg az akkori veszedelmet 
is bölcsesége szerént. 


Az fennemlitett hadakozásnak azért véget vetvén Bethlen 
Gábor, azután többször nem hadakozék római császár ellen, az 
békeséget vele az maga részér!l szentül megtartván; de mivel 
ezen hadakozásokban az török is benne forgott vala, az alatt 
pedig nehány száz falukat rablottak, égettek, némelyeket holdol- 
tattak vala, mindenik békélés után az törökkel is tractájoknak 
kell vala lenni, melyben az fejedelem commissariusi is jelen 
lenni szoktak vala. Az 1623-beli hadakozás után való tractában 
volt f! commissarius az fejedelem részér!l Kamuti Farkas, 
kir!l hátrébb. Ez igen elmés, discursivus, de természetiben 
rusnya, köszvényes és igen negédes, erkölcsös, kegyetlen ember 
vala; jó deák, olvasott, és hatalmas memoriáju ember 
vala, folyt mint az viz az discursusa, de solida conclusioja ritkán 
volt. Ekkori tractatusban én nem forgottam, hanem az 1626- 
beli hadakozás után az mely tracta l!n 1627-ben, abban való 
forgásomat oda alább emlitem. 


Interim, mid!n Kassáról az had és békeségcsinálás után az 
fejedelem Erdélyben indula, kevánkozván németországi nehány 
országok megjárására, meglátnom Lengyelországot is, az feje- 
delem igen örömest nem csak elbocsátást igire, de hogy böcsü- 
letesben lehessen járásom, mint nemcsak jó uram, hanem 
atyám, követségen ablegála az akkori krakai vajdához Stanis- 
laus Lubemierszki fejedelmi emberhez, ki ugyan princeps imperii 
is vala (kinek fia az mostani lengyelországi marschalk és egy- 
szersmind mezei hetman is két öcscseivel, kik is nagy emberek), 
mely akkor épitvén Visnicz nevü várát, az fejedelemnek pedig 
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és az magyar nemzetnek nagy jóakarója vala, mint kinek atyja 
az magyar nemzetbeli István királytól vött is volt derekasabb 
promotiót, az mint magától hallottam, és dicsekedvén mon- 
dotta: hogy az akkori királyt szolgált Lengyelországban lakott 
uraknak, és minden magyar rendeknek neveknek regestrumja 
megvolna nála, kik között az atyámnak is nevét látta; mert az 
atyám fegyverhordozó bejárója volt lengyel királynak, Báthori 
Istvánnak, kit!l mid!n kijütt, adta is volt neki detrehi és far- 
nosi jószágokat, melyeket az atyámnak anyjáról egy testvér- 
bátyja, de más atyától való Veres János nótával vesztett volt 
el Békéshez való adhaesiojért. Tréfáson is járt volt az atyám 
azon bátyjával; mert az atyámnak conferálván az király, neki 
haza Erdélyben levén utja az anyjához, bizta azon bátyjára az 
donationak extrahálását, mivel az is már akkor ott benn szol- 
gált, az mint Békés maga is; és elhitetvén, hogy per contractum 
az atyám cedálta legyen neki bizonyos conditiokkal, maga 
nevére iratta az donátiókat, és éltéig oda is kellett engedni az 
atyámnak; azután nehezen jutott az detrehi jószághoz, az 
farnosihoz pedig maig is nem. 


Az emlitett fejedelmi emberhez azért expediála, küldvén is 
feles rezet neki ajándékon akkor épitend! várában löv! szer- 
számok öntetésére; az ki igen nagy böcsülettel is láta, trac- 
tála, el sem bocsáta nyolczad napig; egy hugát házasitván, 
annak is lakodalmát megváratá velem, dicsekedvén jelenlétünk- 
ben; szállásért, lovaink gazdálkodásaért maga fizetvén meg az 
vendégfogadóban, és mid!n vagy maga asztalánál, vagy valakinél 
vendégségben nem voltam, maga konyhájáról ezüst tálaiban 
fogták szállásomra az étket, maga pohárszékivel készülvén 
emberi asztalomhoz, s olyankor f! ember szolgái is jelen levén 
mindenkor. Eljüvén, sok szép materiákkal ajándékoza; többi 
között maga ládájából el!ttem vevén ki, egy jahuz körmöt 
ada, commendálván, hogy maga puskása l!tte legyen annak 
vadját, et quidem in ipso coitu; az minthogy azt tartják fel!le, 
csak az olyankori l!ttnek körmében van orvosságos efficacia. 
Ugyanott létem alatt vendéglett egy barátom Dembinski 
nevü f!ember, kivel voltam esmeretes régen, lakván az feje- 
delemnél az Fekete L!rincz alatt, és kivel együtt is voltam ellen- 
ségen, az mint hátrébb. Ez lengyelnek levén egy szép 
mostoha leánya, beszélette, hogy tudván, feles pénz illetné azon 
leányt, kérette nehány izben anyjától, nem adta: de ! osztán 
az anyját kéretvén, örömest ment hozzája, s már mind jószág, 
pénz, egyéb sok érték, mind anyja, leánya, kezében van; kenált 
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vele, vegyem el feleségül; neve vala az leánynak Eleonora 
Vitkoczka Korusinka Zatroczka, maig nevét nem felejtettem; 
küldöttek ajándékot, és én is nekik, de akkor még házasságról 
nem elmélkedvén, nem akarám; Isten nem rendelte volt, egyéb- 
iránt talám nem jutottam volna ez boldogtalan sorsra. 


Ekképen azon egy télen szán-úton menvén be Krakóig, 
mivel Visniczen nem tanáltam vala, hanem Krakóban az vaj- 
dát, holott feles tréfákat is ejtettem némely szemtelen lengye- 
leken és zsidókon, kétképen: egyképen ugy, hogy ebéd, vacsora 
felett is, egyéb id!ben is néha lengyelek szemtelenkedvén, 
kenálatlan is asztalhoz ültek, zsidók pedig eladó partékájok 
hordását szünetlenül hordván, végre elunván, az ajtó felett 
vala egy musikáló hely deszkás, kiben felhágatván szolgámat s 
vizet b!vön adván kezéhez, jelt adtunk az mikor alkalmatlan 
id!ben alkalmatlan emberek jüttek be, nyakon öntözvén !ket; 
az vajda szolgái is igen nevették; és így elszoktatók !ket. 
Viszont éjtszakára is hálni mint vendég-fogadóban kezdenek 
bej"ni s hortyogtak er!sen, kit én természet szerént igen impa- 
tienter szoktam szenyvedni; reá lesvén azért mid!n ízesen alun- 
nának és hortyognának, ábrázatjokon jó csapásokat tétettem: 
morgottak, de a sütét házban nem tudhatták, ki !; és ekképen 
azokat is elszoktattuk vala. Ezen télen szán-uton jüttem ki 
Kassára, Rosályra, Szatmárra, Kolosvárra, Bükösre, az atyá- 
mot ott tanálván, Marus-Vásárhelyre, Beszterczére, az fejedel- 
met ott tanálván, onnan Segesvárra, Fogarasban; egy végté- 
ben ennyit szánkáztam. 


Nem sokáig nyugodván az fejedelem, postán az cardinál- 
hoz Pázmán Péterhez expediála, informálván császárt általa az 
törökkel akkor fennálló tractának folytatása fel!l, melyr!l oda 
feljebb emlékezém, igen nagy keresztényi sinceritással és sok 
haszontétellel, tudván az törököknek akaratjukat aziránt, és 
imezeket edoceálván fel!le; Toldalagi Mihály vala commissá- 
rius ez tractára fejedelem részér!l. Onnan is megjüvén, ezen 
1627-ben és 1628 kezdetiben, két utat tettem postán oda fel 
azon cardinálhoz, noha ifiacska voltam, de hatalmas dolgokról 
való tractátusban, kir!l adatott instructióim exstálnak. Az dolog 
pedig ilyen vala: hogy immár véget vetvén az fejedelem is 
római császár ellen való hadakozásnak, török ellen való hada- 
kozást forralnak vala, és az fejedelemnek offerálták vala, hogy 
lenne generalis exercituum christianorum contra turcam, melyre 
igen inclinatus is vala; mert noha szinezett nekik igen, de 
keresztény gyomorból gy"lölte az pogányságot s reá is igírte 
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vala magát, ha az imperiumbeli hadakozást akkorban császár 
sopiálhatja vala, és több olyan hatalmas dologhoz szükséges az 
fejedelemt!l proponáltatott mediumok suppeditáltatnak vala. 
Hogy pedig cardinál által tractáltatott ez dolog római császár- 
ral, oka ennek ez vala: mert az akkori palatinus Eszterházy 
Miklós az fejedelemnek igen nagy aemulusa vala, s vele nem mert 
communicálni semmit is, s!t az mennyiben lehetett titkolni 
inkább; mert egykorban az fejedelemnek kereszténység javára 
nézend! dolgokban communicált s iratott levelet ezen palati- 
nus az portára küldte vala, akarván nemcsak hitelét és tekin- 
tetit azzal az török el!tt elrontani, hanem ugyan egyébiránt is 
fejedelemségét megbolygatni; melyet arczczal küldtek volt az 
fejedelemre; nyomhatá le nehezen azzal, hogy nem ! keze- 
irása, az minthogy nem is az, hanem hiteles deákja mánusa 
volt, subscriptióját is pedig és pecsétit hogy csak imitálták 
volna; tudván azok is palatinust lenni nagy ellenségének, ugy 
hivék az mint hivék; de mivel ez dolog haladékban mene, azalatt 
az fejedelem is másra fordítá elméjét. Ez utaim után f! bejáró- 
ságra promoveáltattam sok urfiak között. 


Mert mivel az lengyel Zsigmond királytól igen offensus 
vala, Lengyelországból pedig az Raczivilekt!l [a protestáns 
Radziwill hercegek] és több nagy emberekt!l biztattatik vala, 
svecziai király pedig hadakozván ellene, igen izgatja vala, 
azon szerént az muszka is, az mint hogy muszka követ jütt 
vala is hozzája, mely soha azel!tt Erdélyben nem volt, az 
lengyelség igen meg is unta vala az királyát; ahozképest 
már azt practicálja vala minden uton, módon, miképen lengyel 
királyt exturbálhassa, nem várhatván halálát, mert valóban 
sokáig is éle, talán 40 esztendeig circiter birta az királyságot; 
melyre immár töröknél és tatárnál is nagy fundamentumot 
vetett vala, és bizonyosan meg is indul vala, ha megbetegese- 
dése s azután halála ne interveniáljon. Mely és egyéb dolgok 
végett Toldalagi Mihályt expediálta is vala 1628, az ország 
szokott adajának bevitelének alkalmatosságával !szszel. 


Én is azért kevánkozván meglátni ez portát is, mid!n jár- 
nék huszonegy esztend!s korban, kéredzém, s igen kegyelmesen 
el is bocsáta szegény fejedelem negyed magammal maga költ- 
ségén, s még holmi katona-szerszámok vásárlására pénzzel is 
segitvén, az követnek megparancsolván, hogy tanitson és min- 
den dolgokban adhibeáljon: már teljes hitelem és kedvességem 
levén. 


Történt pedig vala ilyen dolog: hogy ezel!tt való eszten- 
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d!kben egy Sövényfalvi Dániel deáknak fia, fejedelem étek- 
fogója elmenvén peregrinálni, az Indiákat, Persiát, Arábiát 
megjárván, mid!n megfordult volna, Konstanczinápolban meg- 
ölék, kin az fejedelem igen commoveáltatott vala, és kemény 
követséggel Mikó Ferenczet expediálván portára, azonban 
másunnan is olfaciálván valami idegenséget az fejedelemben, 
ki miatt kezdettek is vala diffidálni nekie. Ment vala be Mikó- 
val egy Szombathelyi Márton nev" nemes ember catholicus, 
ki vevén eszében az fejedelemhez való idegenséget, ott benn 
maradott az követtel, és eljüvén Mikó, kezdett practikálni az 
fejedelem ellen, az kajmekámmal Recsep passával, mert az 
f! vezér, Abara passa az kazulok ellen hadra volt, az római 
császár agensével egy értelemb!l kapván azon alkalmatossá- 
gon. Mely Szombathelyi ott azt elinditván, azzal felment Bécs- 
ben Konstanczinápolyból, continuálván az practikát. Azonban 
német császártól f!követ expediáltatott portára, azzal palati- 
nusé is, egy Pongrácz Mihály és Révai István. Ezek Buda fel!l 
török földén mentek Nándor-Fej érvárra s onnan Konstanczi- 
nápolyban; hogy pedig az dolog titkosabban lehessen, az 
emlitett Szombathelyi Márton is Bécsb!l expediáltatván, 
Lengyelországon ment által Moldvára s onnét portára. 


Immár azért mi is benn levén, hirünkkel lött vala elérke- 
zése, és az moldvai vajda majorjában, kit !k Csifliknek hínak, 
lappangtatása, és azután titkoson behozatása, és az kajmekám- 
mal szembenlétele. Mert valának két, keresztényb!l pogányokká 
régen l!tt ebek, mindenik akkor is vén emberek: egyik Zülfikár, 
ki magyar tolmács, és az fejedelemnek fizetett szolgája is, de 
idegen tökéletlen hamis ember, igen nagy hitelü és tekintetü 
ember az portán, kinek keze által forgának vala az egész keresz- 
ténységr!l portára men! levelek s expeditiók, és ! fizetéseket 
nagyokat veszen vala, mind magyar, német, muszka, lengyel, 
olasz császár, királyoktól és fejedelmekt!l, oláh vajdáktól, s 
többekt!l; és az török végbelieknek is kapikihájok vala. Vala 
pedig más is, egy Juszuf csauz, ez is jó magyar, és Zülfikárral 
igen egymást ért!k, barátságosok, de az fejedelemhez igazabb 
és hivebb; ez is fizetett szolgája, és ez értvén mindeneket 
Zülfikártól, nekünk megjelentette vala Szombathelyinek utban- 
létét, az Csiflikben lappangását, kajmekámmal szembenlételét, 
instructiójának beadását és fordításra Zülfikárnak kebelében 
lételét; akkor is mid!n arról examináltuk Zülfikárt s tudtuk 
jól, ! az eb még is tagadta. Azonban szállását megkémeltetvén, 
vala nekem egy Farkas nevü szolgám jó török, lengyel, rácz, 
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görög, tatár nyelveket tudó, ugyan oláh fiu, azt küld!k el; 
véletlenül csak benyitván reá, és nevünkkel köszöntvén, csak 
elbámult azon, hogy tudtuk legyen meg állapotját; ki által 
intetvén velünk való szembenléteire, ! is igíré magát, mert 
Isten megakadékoztatá dolgokat és practikájokat; végeztünk 
vala azért helyet az görög templumban, hogy ! is oda jüne, 
és én is oda mennék, de azt meghazudá, mert l!n ilyen do- 
log, hogy: 


Vala f!vezér Huszref passa, ki az mint feljebb is irtani 
tengertul lev! hadakozásra ment volt; és mind akkor, mikor 
Szombathelyi Mikó Ferenczt!l ott benn maradott s az practica 
kezdetett, s azután is continuálódott, oda levén, kajmekám Recsep passával 
tractáltatott, és !t corrumpálták is volt ado- 
mánynyal, igírettel; megérkezvén pedig ez Huszref passa f!- 
vezér, amarról minden directio leszállott, s nagy aemulatio is 
volt pedig az két vezér között; és ekképen nem folytathaták 
tovább az practikát, noha nekünk is történt vala akadályunk. 
ilyenképen: 


Huszref passa f!vezér nagy triumphussal jüve, meghozván 
azt az hires Abara passát, ki még Oszmány császár megölette- 
tésének alkalmatosságával rebellált, csilalivá lött vala, tengeren 
tul ezdrumi passaságot és Revanit is birván, s az kazulhoz adhae- 
reált vala, ki is Babiloniát birja vala; elvötte vala az törökt!l 
s nehány esztend!k alatt nem hogy Persiára, de csak Babiloniára 
sem penetrálhat vala az töröknek ereje, Abara passában ütközik 
s tartozik vala meg mindeddig. Hanem ekkor els!ben mezei 
harczon is megtolyadtatván, az várasban is az obsidiót nem 
sustineálhatván, persától is el nem érkezvén az segitség, Ezdru- 
mot Abara passa hitre adta volt meg és hajtott fejet maga is, 
kit akkor nagy triumphussal hoza be az f!vezér; mely nagy 
frequentiának nézésére én is kimentem s láttam azon pompát 
az bejüvetelben is. Observáltam pedig ez állapotban többek 
közt ily nevezetes dolgot azoknak tanuságára, kik török császár 
erejét nem tudnák mi legyen : hogy noha mi olykor mentünk 
be Konstanczinápolyban, mid!n császár ereje az tenger által 
volt az emlitett hadra az f!vezérrel; viszont mikor megérkez- 
tenek, is ott voltunk: de az piaczokon szinte ugy nem esmer- 
szett az népnek vagy az el!tt sz"kjebb, vagy azután b!vebb 
volta, mint az tengernek áradása avagy apadása; esmertök 
meg csak feketébbségekr!l az hadról jütt törököket. 


Másod nap is azért, mid!n császárral szemben kellett 
lenniek publica audientián, mind az f!vezérnek s mind Abara 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 113 


passának, és az hadra járt f! tisztvisel!knek, annak is nézésére 
elhivának az két kapikihák, Harasztosi Balás Deák, ki ott benn 
volt residense az fejedelemnek, Donát János, kit magunkkal 
vittünk be, megcserélni az els!t: de az tolmács Zülfikár nem 
vala velünk, hanem egy Huszain csauz kolosvári fiu, magyar- 
ból lött eb vala velünk, és az én Farkas nev", törökül tudó 
szolgám, levén sokféle vélekedés Abarának fejét elütés fel!l is. 
Vala hatalmas gyülekezet császár udvarában, holott nekem egy 
Székely János nevü régi öreg legény szolgámat jól meg is ütöge- 
ték és döfölék az nádpálczával az kapucsiak, mert felettébb 
el!menvén, noha intettem róla, de nem fogadván, esék rajta 
az dolog; nem hogy azért megölték volna Abarát, de s!t els!- 
ben f!vezért bevivén audientiára, azután velejárt f! tiszteket 
circiter nro. 200 megkaftánozván, azután Abarát is bevivék és 
kaftánozva hozák ki. Elvégz!dvén pedig ez solennitás, és oszolni 
kezdvén az számtalan nép, tetszék az kapikiháknak, hogy az 
kapun kivül félre állván, ne egyvelednénk az sok pogányság 
közzé, várnók meg miglen eloszlanának, s azután alkalmatos- 
ban mehetnénk szállásunkra. Azt cselekedvén azért, mid!n az 
szokás szerént utól az vezérek, kik ordinarie heten szoktanak 
lenni, jünének, és nem messze bennünket lovainkon ülve lát- 
nának, mi is fejet hajtván, azok is azont cselekedék; az f!vezér 
pedig elérkezvén és megnézvén bennünket, megállapék, s meg- 
riaszkodván, kengyelfutója jüvének az kapikihákat hiván. Az 
Huszain csauz megértvén, hogy az vezér haragudnék, és tolmá- 
csot s egyszersmind hóhért is kiáltana, elfuta mell!lünk; mint- 
hogy azért csak az kapikihákat hivák, én is örömest elmaradék; 
azok leszállván lovokról és odamenvén, köntösét csókolák; 
de az vezér nem szólhatván velek, parancsolta, házához vinnék, 
és  az tolmácsot  is  megkeresnék.  Ezzel elmenvén  az  vezér, 
csauzok jüvének, s az kapikihákat elvivék, kikt!l én elmarad- 
hatok vala, de nem l!n bátorságos elszakadnom t!lök, hanem 
én is elmenék, levén velünk csak az én szolgám nyelvet tudó. 
És igy reggeli kilencz óra tájtól fogva arestumban tar- 
tattunk az vezér házánál délyesti négy óra tájig, mert az vezért 
privata audientiára esmét felhitták vala császárhoz; azalatt 
voltunk igen nagy rettegésben és sokak sokféle vélekedésben, 
hirek esvén az várasban az keresztény oratoroknak és minde- 
neknek, magunk pedig tudván az urunknak árulóját benn 
lenni, és az ellene való practicákat, nem ok nekül vélekedhet- 
tünk. Annyéra vala az dolog, hogy az kapikihák ugyan despe- 
rálván arra intenek vala, !ket ha megölik is, de én ifiu legény 
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levén, ne öletném meg magamat; inkább lennék törökké s 
jüvend!ben még megszabadulhatnék, s nemzetemnek is szolgál- 
hatnék. Hire levén az dologban az f! követnek Toldalagi Mihály- 
nak, kerestette  Zülfikárt és Juszuf csauzt, hogy felküldené, 
de eliedvén azok is, mind elrejteztek, talám tized napra azután 
került el! Zülfikár; hanem vala egy Mustafa csauz magyarul 
tudó, az jüve fel, az alatt az vezérekhez elküldözvén ez dolog 
fel!l az f!követ: tehát azok az vezért igen reprehendálták az 
cselekedetr!l. Mid!n pedig megérkezett volna császártól az f!- 
vezér, behivatá az kapikihákat; mivel engem nem hivának, 
örömest künn is maradék az ajtónál hallgatván, mid!n !ket 
riogatá, szidogatá; kijüvén, kérdém, hova tötték az kaftánt, 
de nekik nem vala kedvek az tréfához. Az több vezérek el!tt 
az f!vezér azt praetendálta: nem esmert bennünket, azt gon- 
dolta, oláh kapikihák, kiknek lovok hátán ülve nem volna 
szabad nézni hatalmas császár vezérit; de ez csak fogás volt: 
igaz okát alább megirom. Ez állapotban az Csauz passa igen 
szivesen szolgált mellettünk, az fejedelemnek jóakaró embere; 
én ekkor voltam szinte egyik climacteriában s forgék ily sze- 
rencsén, az mit azután is minden hetedik esztend! nekem igen 
nagy alteratiókat szerzett. 


Oka azért ez dolognak nem volt az mi vélekedésünk szerént, 
hogy urunkra volt volna harag, és az vezér is hogy corruptus 
volt volna: hanem mivel hallottuk jüvetelit s meg nem vártuk, 
és az !tet illet! ajándékokat az kajmekámnak adtuk; melyet 
cselekedett vala azért Toldalagi Mihály, hogy hamarabb szalad- 
hassunk; az minthogy csak nem is lehete egyéb az dologban, 
noha már császárral is szemben voltunk, az adót praesentáltuk; 
hanem neki ujobban az szokott honorariumot meg kelle szerze- 
nünk, s ugy levén szemben vele, mindjárt minden dolgok jól 
fordulának. Viselte pedig az kajmekám ellen való rancor is ez 
dologban az f!vezért, kivel az római császár s palatinus követjei 
is szembe levén, császárral is szemben juttatván, mind kárát 
s mind despectusát praetendálta benne; és noha mi is meg- 
szeppentünk vala, mindazáltal igen jól esék az másik dologra 
nézve, mert nyaka szakada mind császár és palatinus követjei 
s mind Szombathelyi által indítatott practikának. 


Látván azért Szombathelyi is, hogy az mi dolgunk jobb 
karban legyen, mintsem reménlették, az kajmekámról is min- 
den directio leszállott volna, s!t az f!vezér annak ellenkez!je 
az fejedelemnek pedig jótakarója volna: desperálván, tractá- 
ban indula velünk, s assecuratiónkra szállásunkra jüve, kivel 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 115 


concludálánk, és az fejedelem kegyelmessége fel!l assecurálók, 
mentvén ! is magát holmi szines dolgokkal, és hogy Mikó 
Ferencz haragból hagyta volna el, s kénszeritette azt az utat 
magának venni, sat. Mi is ellenben elhitet!k vele, hogy az feje- 
delem nem hitte fel!le, hogy rosz dologban egyvelitette volna 
magát, melyre képest se jószágát és semminemü javait el nem 
vétette, háza népének inkább oltalommal, provisióval és segitség- 
gel volt, az mint hogy azt az politiát meg is cseleküdte vala az 
fejedelem. Assecurálván pedig ketten Toldalagi Mihálylyal, 
hogy csak jüjön ki, nem leszen semmi bántása, ea tamen condi- 
tione, hogy detegáljon minden dolgokat, melyekben forgott, és 
látott s hallott mind két császár portáján: mellyre ! is kötelezé 
magát. 


Ezt azért ekképen jó karban állitván, azalatt az muszka 
követekkel is, az lengyelországi, emlitett dolgokról trac- 
tálván (kikkel néha gorelykát szokásom s kelleten kivül is 
innom kellett), ez dolgokkal nekem el!l ki kelleték jünöm az 
fejedelemhez portáról, minekel!tte az követ indulhatna, magam 
lovaimon egész az erdélyi határig. És noha késedelmem esék 
együtt az utban egy nagy bolgár faluban megszállván, oly 
emberséges keresztény ember gazdára tanáltam vala, hogy pénz 
nekül gazdálkodván magunknak, lovainknak, s azon kérvén 
hogy ezután is ha valaha azon járok, másuvá ne szálljak, eskü- 
vén, ha más házhoz szállok, reám gyujtja, mert els! ember is 
volt azon helyben, borral igen meg is terhele, mely mivel nekem 
mindenkori természetemhez képest igen ártalmas volt, nehezen 
kelhettem fel s indulhattam: mindazáltal féltemben felvertem 
magamat, mert esmét égettborral, felestöközéssel kenálván, 
látom vala késedelmemet; nehezen menekedvén azért t!le, 
mihelyt els! falut értem, mindjárt lefeküdtem, és ott hevertem 
ki az borbeli nyavalyát, fél egész napot igy vesztvén el; Buku- 
restre is az vajdához kilencz óra elött érkezvén, estve kés! 
sütétben indulhattam. Fogarasba is késtem, mégis Bükösre 
tizedik napján reggel érkeztem az szegény atyámhoz; onnan 
ebéd után indulván, tizenegyedik napján ebédkor Görgénybe 
érkeztem az fejedelemhez, ki igen kegyelmesen is láta. 


Ez utamban tanált vala ily dolog: hogy men!ben az 
Novák havasa közt, az mint reá emlékezem, Csalikova nevü 
faluban szállásomon lefeküvén, lovaim kerthez kötözve levén, 
estve magam az kaput betettem, de hát szolgáim borra menvén 
lefekvésem után, az kaput nyitva hadták, s éjjel az lovak 
mind elszaladozván, magoktól-e vagy bocsátatva, mind elmen- 
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tek, maradván csak magamnak egy paripám, kinek nyeritésére 
serkenék fel, az társait nyeritvén, s tekintém, hát mind oda 
vadnak az lovak; felvervén az legényeket mint olyan utban 
minemü busulással, megitílheti akárki: élék azért hamarjában 
ily mesterséggel, hogy hosszú köteleket köttetvén az meg- 
maradott lónak kantárszárára, elbocsátatám, és végit fogván 
az kötélnek, az ló az többi nyomán menvén, vitte az legényeket 
jól távol az falun kivül folyó patakra, holott azel!tt megitatták 
volt !ket; s ott tanálták mind az lovakat, hevenyében levén 
utána, igy nem tanálta idegen ember !ket s jutának kezönk- 
ben. Haza jüv! utamban pedig felette kegyetlen hideg id!ben, 
lábaimat már az hideg elveszi vala, Meggyesen kivül valami 
jó emberséges czigányok melengetének meg, éjjel levén az dolog. 


Bethlen Gábor halála. 


Mid!n azért az emlitett mód szerént törné elméjét és 
practikálná dispositióit az lengyelországi állapotokon annyéra, 
hogy már nemcsak hadait, melyekkel indulni kellene, és melyre 
hatalmas correspondentiákkal pedig elrendelte volna, hanem 
még udvara népének is rendit, ruházását és egyéb requisitu- 
mokat: azonban megkezde betegesedni, ottan hamar portáról 
megérkezésem után, mely vala anno 1629 januariusban, én is 
már azel!tt circiter egy holnappal fordulván huszonkettedik 
esztend!ben; s!t már akkor is az fuladozás kezdette vala 
háborgatni az fejedelmet, azután az hydropisis is érkezék; 
melyb!l való curálásra mind maga ordinarius medicusi s mind 
küls!k confluáltanak ugyan, de semmit használhattak, mert 
az Istennek titkos rendelésén kivül is igen alkalmatlanul élt 
azoknak praescriptumi ellen, holott természeti szerént az 
gyümölcsöt minden felett, felette igen szerette, s ötte az tejet, 
az forratlan zavaros mustot annak idejében, annak felette az 
felette igen igen hideg vizet, azt annyéra, hogy télben, nyárban 
jeges vizben kellett italát tartatnunk; ezekben magát nem 
tartoztathatta, noha valóban tíkozlottuk az számára hordatott 
s házában álló gyümölcseit; betegségében pedig néha három s 
négy rendbeli parancsolatjára is nem hagytam adni az hideg 
vizet neki; kiért eleget is békételenkedett reám, de az urak, 
az öcscsei, az doctorok reménkedtek. Végre Bercsényi Imre, 
kit azel!tt az fejedelem disgustált vala, mely miatt amaz nyug- 
hatatlankodván, egykor Rómában devotiójának praetextusá- 
val kéredzék és jára; másszor Jeruzsálemben, mert igen catho- 
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licus ember vala, nekünk atyánkfia; azok megjárása után 
ugyan ki is bontakozék, és római császár birtokában telepedék, 
els!ben nógrádi kapitányságban, azután pozsoni f!kamarásság- 
ban állítaték; noha valami magyar hadakat is azon tiszti alatt 
fogadván, svecusok ellen való hadra is ment vala, és oda vesze 
is el, fiai élnek; — ez azért egykorban, mid!n már az fejedelmet 
az fuladozás igen háborgatná, de az hydropisisnek még csak 
kevés jele vala, lábai kezdvén dagadozni, jüvén be Erdélyben, 
az fejedelmet is salutálá, s commendála neki egy morvai doctor 
embert, ki római császárnak is ordinarius medicusa vala, jelent- 
vén, mintha !tet hasonló nyavalyából gyógyitotta volna meg; 
melyen kapván és hivén, mint vizben halálozó ember szokott 
cselekedni, egész gonosz akarójának tanácslásából megbékélt, 
de testi lelki ellenségét!l ellenséget (kinek hazáját azel!tt 
pusztitottuk) kéretvén és hivatván, igen könnyen el is bocsáta- 
ték. Elérkezvén pedig, recta mindjárt a savanyu vizhez maga 
vitetését és azzal élését persvadeálá. Mely ellen publica obtesta- 
tiókat, protestatiókat, hosszas kibocsátott irásbeli discursusokat 
t!nek az maga doctori: kiváltképen egy Schultetus német 
doctor, evangelicus, más Riberius zsidó doctor; de ugyan csak 
praevaleált imeznek tanácsa, azt állítván, hogyha szinte az 
többinek discursusok szerént nyilván elérkeznék is az hydro- 
pisis az savanyu viznek italja miatt, de azon viznek bene- 
ficiumjával els!ben az fuladozást curálván, könny" dolognak 
tartaná azután az hydropisisnek is tollálását. És így az udvar- 
helyszéki Vargyas és Olaszteleke közt száldobosi határon lev! 
savanyu vizhez menének, és ott talám három avagy négy hétig 
itatá vele az savanyu vizet, mely nem hogy használt volna, de 
egészlen reá hozá az vizi betegséget; s azzal elmene az doctor, 
egész bizonyos imformatiót vivén az ellenkez! helyekre, az 
fejedelemnek meggyógyulhatatlan nyavalyája fel!l, kire nézve 
meg is indulának az practikák még életében; és noha azután 
is continuálták ugyan az curatiót maga doctori, de heában; 
hordozók gyógyi fered!ben, váradi hévizben, Sombornál is valami 
hitván forrásnak vizében fereszteték eléggé, de mind heában. 
Eszében vevén pedig maga is még halála el!tt többel fél 
esztend!nél, hogy nem fogna meggyógyulni azon betegágyából, 
igyekezék váltig szegény, miképen mind országát, abban az 
Isten anyaszentegyházát, feleségét, atyjafiait, és jámbor szol- 
gáit, hiveit minél jobb állapotban hagyhatná, és Magyarország- 
nak azokat a részeit is, kiknek holta után redeálni kell vala 
római császárra; de sokakban már elvétette vala utját, kivált- 
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képen mivel feleségét Catharinát már fejedelemségben successo- 
rának választatta és portával is confirmáltatta vala, kit maga 
is vétkesnek lenni megesmert és mondott vala, de már kés! 
vala. Váraddá convocáltatván az magyarországi akkori urakat: 
Rákóczi Györgyöt, Prényi Ferenczet, Gábort, Györgyöt, Kun 
Lászlót, Prépostvári Zsigmondot, Lónyay Zsigmondot, Melith 
Pétert és Györgyöt, Bornemisza Jánost, Nyári Istvánt, és több 
urakat s f!rendeket sokat consultálkodék velek; de holta után; 
mind nyaka szakada. Testamentumot is t!n halála el!tt többel 
fél esztend!nél, legálván királyi, császári, és kinekkinek méltó- 
ságához illend! jókat, német császárnak, svecziai királynak 
hatalmas f! lovakat gazdag szerszámokkal; török császárnak 
gazdag ezüst mosdókat, kupákat; magyarországi és erdélyi 
uraknak, f!rendeknek fejedelmi köntösöket, udvarbeli f!rend 
szolgáknak köntösöket, lóra való szerszámokat, aranyakat, 
tallérokat, némelyeknek jószágokat, ezüst marhákat; az fejér- 
vári collegiumhoz az enyedi jószágot, az collegium építésére 
nehány ezer forintokat, viszont annuatim Debreczenb!l nehány 
ezer forintokat, egy igen gazdag medályt circiter kilenczezer 
tallérost, tokaji hegyen az hét sz!l!ket és többeket is, kikb!l 
az collégium épitetnék, az professorok, mesterek, alumnusok 
tartatnának, deákok tanítatnának. Ezeken kivül sok ekklesiák- 
hoz különb különb beneficiumokat, s!t nagy részént még élté- 
be is conferált, kib!l még maig is élnek; az ország számára 
is bizonyos számú ezer forintokat repositumol; minden udvari 
lovas és gyalog hadainak három hópénzt, mezei hadaknak két 
hópénzt; gubernátornak, ki öregbik Bethlen István vala, gróf 
Bethlen Istvánnak, Péternek, Zólyomi Dávidnak, Gyulafi 
Sámuelnek, — ez kett! sógori valának, — feles pénzt, ezüst 
marhákat, katonai és lóravaló  öltözeteket, s egyéb jókat. 
Ezeket pedig ilyen renddel: 


Az ország számára legált repositumot collocálák Szamos- 
Ujvárban, az egyéb privátus embereknek legáltattakat Dévá- 
ban, az collégium és ekklesiák számára valókat is Szamos- 
Ujvárban; az fejedelemasszony számára aranyakat 50 ezeret, 
tallért 50 ezereket, jóféle új ötpénzes garasokat ötvenezer 
forintokat, az kinnjáró aranyakon, mely vala ad numerum 
20000 huszezerig való, egyéb kinnjáró költ! pénzen és tallé- 
rokon kívül. Annak felette számtalan és gazdag ezüst marhák, 
lóra való eszközök, férfi és asszonyemberi gazdag köntösök, 
köves marhák, többek százezer tallér ér!knél. Ezek Fogarasban 
deponáltatának az atyám keze alá. 
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Testamentumosoknak rendelé az öreg Bethlen István öcs- 
csét gubernátort, Kovacsóczki István cancelláriust, és Mikó 
Ferenczet f!komornikot, kik effectuálják dispositióit. Mid!n 
azért dispositióit elvégezte volna, mind az ottvaló bánya ked- 
veiért, mind az hátrébb emlitett magyarországi conven- 
culumért Váraddá indult volna ki, az Kaján utján rettenetes 
szélvész tanálá, mely sok lovasokat, szekereket elforgata, rosz 
omennek magyaráztatván. Ezen utban Belényes várasában is 
alig kapók, hogy meg nem fúlada: Váradon pedig talám hár- 
man alig maradtanak körülötte forgolódó bejárói, kik le nem 
betegedtenek; ez is rosz jel l!n. L!csén lakott egy hóhér, ki 
doctoros ember is volt, ezt is oda hozták vala, és curálá, lábain 
sebeket nyitván, hogy az benne lev! nedvesség azon szivárognék 
ki; de heában l!n. Eszében jutván Törökországban jártában 
minemü béleseket ött, Gyuláról hozának bélessüt! asszonyokat, 
azok készitettek bélest neki, mig Váradon l!n. 


Én is Váradon lebetegedém, s magának szegénynek nagy 
praevisiója volt fel!lem, s lábra eredvén felballagék hozzája, 
kérdezkedvén mint legyek; tehát ! megértette volt, hogy én az 
kis betegeskedést is igen békételenül szenyvedtem legyen, mely- 
r!l igen istenes kegyességgel megdorgála; azután nyavalyám- 
nak speciesit tudakozván, s azt is ha emésztésem lehetneje, 
mondám: nehány napja nem volt, mert nem öttem; azon 
szegény elhiteté magával, hogy kólika háborgatna, s mindjárt 
doktor Schultetust hivatván, ki egyébiránt azon hagymázbeli 
nyavalyámból szabaditott vala meg, mert abban voltam, paran- 
csola praescribálni; az patikáriust pedig Sámuelt hivatván, parancsolá, hogy 
kristélt adna be akaratom ellen is; ezzel szál- 
lásomra menvén s az patikárius eljüvén, nehány tallért fizeték 
neki, hogy hazudjuk azt egy nyomon, mintha beadta és jól is 
succedált volna: kiben semmi sem volt, mert én tudtam, hogy 
nincs olyan nyavalyám. Azután szegényt!l bekéredzém Er- 
délyben, hogy az atyám és anyám házánál nyughatnám, míg ! 
beérkezik s elbocsáta. Azután az vérhas is esék rám, kib!l is Isten 
meggyógyitván, az fejedelemnek jüvetelit értvén, menék elei- 
ben Hunyadra, kivel szemben levén, szomoruan panaszképen 
monda: Bezzeg, jó öcsém, hamar elállál mell!lem s elhagyál 
ily nagy nyavalyámban. Mely szavai szegénynek szivemet igen 
megkeseriték, s felelék: nem hagytam felségedet, s nem is 
hagyom éltéig s éltemig; hanem engedelméb!l menvén vén 
atyám s anyám látásokra, magam is igen gyenge er!vel, kit 
azután esmét más nyavalyabeli recidivám követett, melyb!l 
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im most lábbodoztam fel. Ezen szegény megcsendesedvén, 
ottan mind nyavalyám s mind atyám anyám fel!l kérdezke- 
dék s azután egyéb dolgokról beszélgete nagy kegyelmesen. 


Hunyadról Kolosvárra menvén, egykor ételekre kioszolván 
az inasok, én fogam az legyez!cskét és legyezvén feküv! ágyá- 
ban, beszélgete egy s más dolgokról; azonban az alkalmatosság 
hozván, Bojer Simon nevü bortölt! szolgája mellett instálék, 
hogy Fogaras földén Kopácsélen valahány jobbágyocskát adna 
neki; kire felele: Nem régen adtam szép portiót Gajnar nevü 
faluban, most azzal elégedjék meg; hanem van azonféle jószág 
Gizás nevü faluban, azt neked adom. Ekképen adá szegény 
kéretlen azt az jószágocskát. 


Kolosvárról kiindulván, Tordára menénk, onnan l!n az 
rendelés más nap Enyedre, az utból Nagy Pál engemet, Borne- 
missza Pált, Rhédei Jánost, kik már az bejáróságból kikölt, de 
betegségében körüle forgolodó szolgái valának, hiva Földvárra, 
hogy ott hálván, és csak hajnalban indulván, Enyeden érn!k 
az fejedelmet; de hát elnehezedvén, doctorok tanácsából nem 
szállott meg, hanem csak elvitette magát az váras mellett az nap 
Fejérvárra; melyben mi semmit nem tudván, hajnal el!tt 
indulánk, és virradva Enyedhez jutván, ért!k meg az dolgot, 
s minél jobban lehete, paripákon sieténk Fejérvárra, az hová 
kilenczedfél óra tájban jutánk, s felmenvén udvarhoz, még 
életben tanálók, de igen elalilt állapottal. Eljüvén az tiz óra, 
enni hozának, melyeket én tartottam el!tte, s övék két vagy 
három kannálal korpacziberét, azután esmét mondolatejet, az 
utolsóban én is övém, kivivén el!le, s megint ottan bemenvén; 
az inasok enni takarodának udvarolván neki Nagy Pál, ki f! 
gyalog kapitány, Macskási Ferencz udvari vicekapitány, igen 
kedves emberei; én pedig legyezvén kis legyez!cskével. Azon- 
ban alig szólhatván, kére tentát, papirosa, pennát, melyeket 
eleiben adván, ira két rendet szépen, és elfordulván abban hagyá; 
amazok, s!t magam is, azt gondolván, hogy netalám azoknak 
mint kedves embereinek az közönséges testamentumon kivül 
akarna valamit legálni, mely irást letevén az közel állani szo- 
kott asztalocskára, intenek azok, hogy nézném meg; térdet 
hajtván kimenének, és inas jüvén be, az legyez!cskét annak 
adván, az irást megolvasám; és mintha aludni akarna az feje- 
delem, ugy tetszvén, én is kimenék: az irás pedig ezen szókkal 
vala, kinél többet sem irt, sem szólott annakutána szegény, 
mely most is fog lenni Rhédei Ferencznél, oda deveniálván az 
öreg Bethlen István halála után: Ha Isten velünk, kicsoda elle- 
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nünk? senki nincsen bizonyára, bizonyára nincsen. Ezzel én is 
kimenvén, megbeszélem az nevezett f!embereknek; és mind 
együtt az f! hopmester is, ki akkor Szunyog Gáspár vala, 
menénk ebédet enni Macskási Ferenczhez, holott alig teleped- 
heténk asztalhoz, futának érettünk, hogy az fejedelem halálra 
vált legyen, jelentvén; mi is sietve felmenvén, tehát immár az 
udvari pap Gelei István jelen van több bels! f!rendekkel, és 
imádkoztat, az fejedelem pedig szinte halólag van, talám tyuk- 
mony sültni id! alatt meghala ez nagy fejedelem, kihez hasonló 
magyar Mátyás királytól fogva, és István királyon kivül nem 
hallatott, nem is reménlhetni; ugymint ki eszes, vitéz, igen 
magavisel!, kegyelmes, liberalis, oeconomus munkában fárad- 
hatatlan, haszontalan dolgokban idejét nem tölt!, küls!képen 
tekintetiben oroszlán, conversatióban nyájas, józan életü, 
könyörgésében és az isteni szolgálatban nem küls!képen tettet!, 
de buzgó, szegényeken és könyörg!kön könyörül!, egyházi 
rendeket tiszteletben tartó, tápláló, ekklesiákat épit!, segit!, 
fundáló, tudós emberek conversatiojokban, disputatiók hallgatá- 
siban gyönyörköd!, minden rendeket promoveáló, az haza 
fiaiknak atyjok, az vitézl! rendnek mind jó tanitójok s mind 
tükörök, de édes atyjok is; megharagudni tudó, de azt 
megmértékl!; haragot nem tartó; nem kegyetlen és vértszomju- 
hozó, hamar megengesztel!d!; kinn az közönséges helyen 
magát nagy authoritással, benn pedig házában bels! szolgái 
közt nyájas szelidséggel magát visel!; f! lovakban, fris 
öltözetekben, musikákban, épitésekben, fejedelmi vendégségek- 
ben s néha tánczokban is, de nem részegséggel, mértékletesen 
gyönyörköd!: mert az boritalt feje fájása is nem szenved- 
hette; katona szerszámokban gyönyörköd! ember vala, és 
egyéb sok szép virtusokkal felékesített ember vala; noha 
mindazáltal emberi gyarlóságtól ! is üres nem lehetett, ez 
világra elterjedett emlékezeü ember vala; mindkét hatalmas 
császárokat is in aequilibrio tartja vala magához és hazájához, 
egyebek rettegik vala; az magyar nemzetet elhiresítette vala. 
Oh vajha reménlhet! volna valaha más! Oh vajha avagy ne szü- 
letett, avagy örökké élt volna. 


Egy id!ben élének ez három nagy magyarok: I. Bethlen 
Gábor. 2. Pázmány Péter. 3. Eszterházy Miklós, kiknek esmere- 
tekben voltam, köztök nagy dolgokban forogván nevekedtem. 
De jaj mint hagyatánk árvájul országostól, nemzetest!l! Az 
emlitett Pázmány mondja vala egykor nála létemben: Átkozott 
ember volna, ki titeket arra kísztetne, hogy törökt!l elszakad- 
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jatok, ellene rugoldozzatok, mig Isten az kereszténységen más- 
képen nem könyörül; mert ti azoknak torkokban laktok: oda 
annakokáért adjátok meg az mivel tartoztok; ide tartsatok 
csak jó correspondentiát, mert itt keresztény fejedelemmel van 
dolgotok, tudniillik római császárral, adománytok nem kell; az 
törököt töltsétek adománytokkal; mert noha im látod, édes 
öcsém, nekünk elégséges hitelünk, tekéntetünk van mostan az 
mi kegyelmes keresztény császárunk el!tt, de csak addig durál 
az az német nemzet el!tt, miglen Erdélyben magyar fejedelem 
hallatik floreálni, azontul mindjárt contemptusban jutván, gal- 
lérink alá pökik az német, akár pap, barát, vagy akárki legyen. 
Az Eszterházy Miklós is igen eszes, módos, authoritativus jó 
magyar vala. Ez kett!ben csak az vala káros, hogy az evan- 
gelica religiónak mindenik nagy üldöz!je, egyébiránt nemze- 
teket és annak szabadságit szeret! hasznos emberek valának; 
mert ha az nem obstált volna, egyébiránt mind Bethlen Gábor 
s mind Rákóczi György fejedelmek idejében igen szomjuhozzák 
vala az magyar nemzetnek szabadságát és magyar nemb!l álta- 
tandó királyságot, hogy restituálhatnák az régi mohácsmezei 
magyarok végezések szerént; err!l volt elég tractájok is, de az 
religio dolga nem juttathatta soha az megegyezhetésnek per- 
fectiójára !ket. 


Ez nagyemlékezetü Bethlen Gábor igen martialis ember 
vala, kit!l hallottam mondatni: hogy csak volna más, ki 
procurálná az hadak fizetését s derék hadaknak egybeszer- 
zését s ujitását, prófontálását, egyébiránt az hadviselést abban 
való minden molestiákkal örömest felvenné, és soha honnyá- 
ban is lakni békességben nem kevánna, hanem hadakozásban 
töltené egész életét. Nagy gyönyörüsége volt hadainak mustrá- 
lásiban, rendelésiben, az jó vitézl! emberekben; sok szép löv! 
szerszámokat öntetett, er!sségeket építetett; többi közt az 
Oláhországok fel!l való passusokat is muniálá várakkal. Sok 
hasznot tött Erdélynek sok dolgokban. Azel!tti portai tizen- 
ötezer aranyat is tekintetivei tizezerre szállitotta vala, kit is az 
utánavalók elvesztének. 


Ez nagy fejedelemnek mind magában lev! virtusokat s mind 
viselt nagy dolgait csak leirni is avagy meggondolni is, sok és 
dicsíretet érdeml! dolog volna, hát azokban forgani, azokon 
általmenni, és koporsójában boldogul szállani mennyivel mél- 
tóságosabb. 


Ez fejedelem mind annyi hadakozási, épitési, nagy udvar, 
igen fris és pompás öltözetek, sok fizetett hadak tartási között 
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is tárházában hagyott vala többet egy million számu kész pénz- 
nél, felette sokat ér! clenodiumok, gazdag pohárszékek és min- 
denféle külömb külömb ezüstnemü eszközök felette sokak; ki- 
nek egyéb virtusiról hátrébb is töttem vala rövid emlékeze- 
tet, melyhez hasonló az ! idejéig azel!tt, sem azután az erdélyi 
fejedelmek idejekben ekkoráig nem tanáltatott. 


Az mint azért éltében martialis ember volt, ugy testamen- 
tumában is azt rendelte volt, hogy !tet veres szinben gyászol- 
nák, temetését is azzal ékesitenék. De azt nem mivelék az testa- 
mentumosok. Legált pedig külön temetésére és monumentumi 
epitaphiumra is külön való nagy summát. Koporsóját maga 
éltében meghozatá és contemplálta jó ideig, várván nagy er!s 
férfiui bátorsággal s keresztényi kegyes reménséggel, s!t hittel 
utolsó óráját, kinek idvessége fel!l kétség nem is lehet, mind 
éltebeli sok jó cselekedetire nézve, melyekkel igaz hitit gyü- 
mölcsöztette, mind buzgó imádságira, isteni szolgálatjára, val- 
lásában állhatatos voltára, az Isten dics!ségéhez és anyaszent- 
egyházához, annak gyarapitásához és oltalmazásához való nagy 
indulatira is nézve, (noha ! az országban sine discretione reli- 
gionis kedvellette, promoveálta az embereket, levén négy recepta 
religio hazánkban, kinek idejében szép egyességben is éltenek az 
haza fiai, és nem olyan hideg atyafiszeretetben mint most) 
kiváltképen pedig csalhatatlan jele l!n Istennek elválasztásá- 
nak, mid!n halála el!tt circiter tizenegy holnapokkal megesmer- 
teté közelitését utolsó órájához, és penitencziára nem csak id!t 
engede, hanem ugyan kénszerité is az nyavalyák által: mely 
nyavalyáiban mind békeséges türéssel s mind egyéb jelekkel 
megmutatá penitencziáját. Többi közt hogy megemlitsem: az 
mely tagai szegénynek legvétkesbek voltak (ugymint az alsó 
függ!k) azok is kiváltképen szenyvedtenek, igen megdagadozván 
az vizi betegségben; melyet is tapogatván vele bajlódó bor- 
bélya János nevü, ki igen tréfás jádzi ember vala, mondotta sze- 
génynek: lakolik ám most az, ki sokat csintalankodott; kin 
szegény meg nem haragván, csak azt felelte: ugy vagyon, s 
megérdemli. Ennek némely inasok voltak hallói, s maga is az 
borbély megbeszélette. 


Hogy ezt is emlitsem szegénynek dolgairól: sok ebeket 
nem tartott; esztend!ben háromszor, négyszer ha kiment 
vadászni. Kopói circiter 50 ha volt; két peczér azokhoz; azok- 
nak én vöttem több hasznát s gyönyörüségét, szokás levén, 
hogy soha egy farkas-, egy rókab!rt beadni nem tartoztunk, 
csak egyébféle vadakból konyhájára. Én el!ttem mások, azután 
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én voltam f!jágermester. Házában szokott tartani egy-egy öreg 
szép hiv vizslát; többek közt egykor egy Tigris nevü levén, 
szokott vala az bársonyos maga székiben ottan feküdni, kit 
neheztellett szegény; én azért igen nagy gombost!kkel meg- 
rakám az széknek ületit, hogy az eb belé feküvén és szurdaltat- 
ván, szoknék el róla; én házából kimenvén, más inasra biztam 
ala reá vigyázását, az is elfelejtkezvén róla, az fejedelem 
tanált belé ülni: az t!k megszurdolván ugrott fel, kapott 
hátra er!sen, megharagván kérdette az inastól: ki dolga? az 
megmondotta, és okát is; nem hogy pedig érette megpironga- 
tott volna szegény, de megparancsolta az inasnak, meg ne 
mondja, szégyenelvén. 


De hogy derék dologra téritsem irásomat, láss egy csudás 
dolgot, még asszonyi állatban, s még feleségben, s még olyan 
méltóságos férjének teste felett. Maga hagyásából mely nap 
meghala, ottan testét felbonták, beleit és szivét s egyéb bels! 
részeit kivevén, melyben az doctorok forgolódván s az borbély, 
és mi valahányan bels! szolgák, Catharina az fejedelemasszony 
nemcsak nem irtózá nézni, s!t egyiránt fogdosni, tapogatni az 
felmetélt testnek szivét, felhasitott hasát, s egyéb tagait: de 
semmi szomoruságot nem tettete, s!t egy csepp könyvet nem 
ejte az istentelen, gonosz szivü, elvetemedett asszonyi állat. 
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R E D M E C Z I  T .  J Á N O S  


AZ FELSÉGES BETHLEN GÁBORNAK ÖT 
RENDBELI  ISTEN ANYASZENTEGYHÁZÁVAL 


CSELEKEDETT JÓTÉTEMÉNYÉR!L 


Rövideden való summája ez irásnak. 


Az els" részében Urunk " Felsége mostani expeditioja 
irattatik meg. Három részre osztattatik. 1. Az mutatódik meg, 
miném# igyében szolgált " Felsége mostani üd"ben Magyar 
Országnak. 2. Minémü szerencse kiséri " Felségét. 3. Mi móddal 
viseli " Felsége ebben magát. 


Az második részében vagyon szó arrul, Erdélyben az Isten 
Anyaszentegyházábul ki pusztult tanitóknak helyére való állat- 
tatásárul. Ebben is három nagy kérdés forog fenn. Eggyik 
ez: mely igen veszedelmes állapattya vagyon annak az ország- 
nak, ahol nincsenek az Isten szolgái, az tudós emberek. 2. Mint 
kell az bölcs embereket az országban elterjeszteni. 3. Micsoda 
itéletben lehet kiki, mid"n " Felsége ebben törekedik. 


Harmadczor emlékezem arrul, miképpen " Felsége az 
Tekintetes és Nagyságos, dicséretes erkölccsel tündökl" ifju 
Bethlen Istvánt felküldötte Német Országban az Professorok 
közökben az tisztességes tudományoknak tanulására és még 
mostan is " Felsége tudós emberekkel szorgalmatosan tanit- 
tattya. Ez mely nagy dicséretre méltó cselekedeti legyen " 
Felségének, ennek declaratiojára két rendbeli nagy kérdések 
szolgálnak. 1. Mely igen szükséges igy nevelni az nagy nembül 
származtakat. 2. Minémü nagy méltóságban és dics"ségben élt 
emberek javallják ebbeli gondviselését is " Felségének. 


Negyedik része vagyon az Sz. Bibliának oláh nyelvre való 
fordítatásárul. Ez is mely szent és üdvösséges gondolattya 
legyen " Felségének, er"s argumentomokkal megmutattam, 
mind az római valláson lev"k kedvekért, mind pedig az mi ma- 
gunk vallásán az kik vadnak, azoknak épületekért. 


Ötödik emlékezetes dolga " Felségének az Arianusok és 
Sabbathariusok ellen parancsolt disputatiója. Errül való beszél- 
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getésemben el"ször meg mutatom, mely igen veszedelmes az 
igaz Isten ellen való tévelygés az országokban. 2. Mely igen 
hasznos volt ezféle disputatio minden üd"ben az tévelygések- 
nek le nyomására. 3. Hozok elé egy nehány imperatorokat, 
kik nem igy istenessen, hanem nagy nyomoruságokra éltenek 
az embereknek. Ez minden rendi és folyása irásomnak. 


Els! jótétemény. 


Eggyik jó téteménye Felségednek, a kir"l emlékezni akarok, 
els"ben is ez, hogy Felséged ez mostani veszedelmes üd"ben 
saját tulajdon örökségét el hagyván, néminémü óriások mara- 
dékinak tüzében esett hazánkban, ad instantiam Regnicolarum 
bejött és illyen nagy igye fogyott állapatunkban bennünket 
meg szánt, fegyverével mellénk állott és nagy kegyessen szárny 
gondviselése alá szoritott. Ez jótéteménye fel"l, Kegyelmes 
Uram, mikor gondolkodom Felségednek, hogy én el"ttem és 
mindenek el"tt teccetésb és kedvesb lehessen, imez nagy dol- 
gokat szoktam elmémben forgatni. 1. Az iginek mivoltát. 2. Ez 
igy mellett járó szerencsét. 3. Ebben az dologban szent és keresz- 
tyéni módon való forgolódását Felségednek. Ezek közül a circum- 
stantiak közzül akár mellyikre fordittya akár kicsoda is szemét, 
bizonyára az álmélkodásra nagy alkalmatosságot talál önön 
magának és vagyon mir"l önön magát az Istenhez való buzgó 
háládásra és szolgálatra késziteni. 


Micsoda azért az igy? Sokszor izben immár nagy nyomoru- 
ságát, nehéz inségét és keserves állapattyát értem szegény 
hazámnak, de ennél sullyosbat, az kiben mostan Felséged szol- 
gált, soha sem értem az én itéletem szerént, a melyben mi nem 
különben immár, mint amaz Hadrianum tengeri vészben esett 
hajósok, ugyan meg eped"nk vala; néminem# nyughatatlan 
emberek, mid"n mind Istenünknek tisztességének, mind pedig 
hazánknak egynehány Sz. királyok üdejétül fogván fen álló 
szentséges törvénynek meg rontásában munkálkodnának. Elég 
kárunk, fogyatkozásunk l"n, Felséges Uram, mid"n az Ur Isten 
" Felsége az " méltó ítíletib"l országunknak szép er"s bástyáját, 
Eger várát nagy darab tágas, zsiros mezejével egyetemben az 
pogányság kezében adá. Mert kemény sziv" ember volt akkor az 
üd"ben, az ki csak abban az helyben lev" böcsületes f" hires 
neves vitézeknek is halálokon meg nem szompolyodott. De ehez 
képest, Felséges Uram, az minémü gondot értettenek vala most 
némely hazánkban feln"tt, országunk javával meg hizott 
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háládatlan emberek, nagyobbnak mondom és keservesbnek 
itélem. Mert akár mely tartománnak is nagy darabjának el esni, 
akár ki ítíletí szerént, sokkal jobb, hogy nem mint az miném# 
törvényekkel élt, hazájának és az isteni szolgálatnak rend tartási- 
ban, annak szabadságának meg nem állani. Mert valaki ezekben 
meg háborittatik, nem az jobb kezét ejti az csak el, hanem 
minden állapattyát is, valamiben gyönyörködhetnék ez ideiglen 
való világon, az két szeme világával egyszersmind el temeti. 
Mert az mint egy pogány bölcs mondgya, csak az küls" törvé- 
nyekr"l is: lex anima est civitatis. Az szabadságos törvény lelke 
az városnak. Mondgya pedig ezt ezért, mert ez kétféle állatnak 
egy tulajdonságok vagyon. Ha az Lélek az embernek testébül 
ki mégyen, ottan meg merevedik, meg büdösül, meg senyved 
és semmivé lészen; igy valamely város, avagy tartomány régtül 
fogván élt törvényit el veszti, ottan romlani kell annak. A má- 
sodikról pedig, tudni illik az lelki esméretben való meg hábori- 
tásrul, Christus Urunk azt mondgya: Mi haszna embernek, 
ha szintén ez egész világot sajáttyává tehetné is, ha az " lelké- 
nek kárhozattya vagyon. Egy szóval ezt mondgya itt " Felsége, 
hogy nincsen soha az embernek gonoszabb hóhéra ezen ez 
világon, mint az ki "tet igaz törvénybül ki veszi és az " terempt" 
Istenének tiszteletét"l el idegeniti. 


Ebben pedig mely igen serénkedtek az mi hátra esett 
ellenségink, meg tetszik az " sok különb különb féle álnokságos 
practikájokból. Mert valamit régenten az pogányok cselekesznek 
vala az Isten népének el fogyatására, szintén arra az útra 
indultak vala ezek is. Liciniusról Eusebius azt irja, hogy Con- 
stantinus császár ellen, az kivel együtt birja vala az Római 
Imperátorságot, az keresztyén nemes tisztbeli férfiakat mind 
ki hányja vala udvarábul és ezzel akarja vala "ket az igaz 
Istentül el idegeniteni. Ez az kegyetlen Tyrannustul gondolt 
ravasság el" jött vala az mi üd"nkben is. Mert immár annyiban 
költ vala az dolog, hogy valaki az Ave Mariat nem tudta, akár 
minémü f" nemzet volt is, de az királyok udvarában annak 
bizony meg nem töltötték az csészét, sem pedig tisztet nem 
adtanak néki. Immár mind ország birája, mind palatinus, mind 
vármegye ispánja csak az lehetett, az ki az Misére be járt. Az 
tanácsok is azok voltak. Bizonyára pedig foglyos mesterség 
vala ez. Mert immár csak egy várbeli porkolábságért is mindgyárt 
meg gyóntak az emberek Pater Szent Györgyhez. Ezt nem úgy 
irom mint valami bizonytalan homályos dolgot, hanem mint 
világos és nyilván meg lött casust. Mert én sokat tudnék ez 
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féléket nevezni, az kiknek elejek dicséretes fautori és nagy 
édesden való dajkái voltanak az Isten Anyaszentegyházának. 
Nem kár volna bizonyára ez illyetén két felé sántáló, világi 
dics"ségben be zabált Uraimat Constantius császár iskolájában 
küldeni, hogy meg tanulnák azt, ha használ-é valamit nékik az 
hitben való állhatatlanság, avagy semmit sem. Ez mihelyen 
az Római Imperátorságban be álla, ottan hamar meg próbálá 
az " udvara népét, tudni illik ki lenne azok közül hiv " néki s ki 
nem jövend"ben. Azt mondgya vala azért nékik, mikor öszve 
gy#tötte volna "ket: Qui sacrificare diis volunt apud me mane- 
bunt loco et honore pristino, qui vero id recusant illi recedant, 
gratiasque agant, quod eos gravius persequi nolem. Valaki, 
úgy mond, az idegen isteneknek áldozni akar, az meg maradhat 
az én udvaromban, mind pedig az el"bbi tisztiben, de valaki 
ezt nem akarja cselekedni, az menten mennyen és köszönje, ha 
még több is nem esik rajta. Mikor azért egynéhányan az keresz- 
tyének közzül az császár parancsolattya szerént cselekednének, 
egynéhányan ismég tisztektül inkább akarnának meg válni, 
hogy sem hüteket elhadni; az császár azt cselekedé, hogy imez 
h#tekben és isteni félelemben meg maradott keresztyéneket 
meg hagyá udvarában az " el"bbi méltóságokban, amazokat 
pedig mint hittül szakattakat, ki üzeté mindenest#l fogván. 
Mert ezt mondgya vala az császár: eos regi suo nunquam fideles 
fore, qui Deo infideles exstitissent. Soha, ugy mond, nem lehet 
az, hogy az " Fejedelmének igaz és hiv légyen, valaki az " 
Urának Istenének nem h#. Zozom. lib: I. cap. 6. Eus: lib. I. 
cap. 14. 


Noha pedig az emberek nem vészik eszekben mégis némellyek 
magokat, de ugyan igy is esett azért mostan is az dolog. Mert 
sokan jól lehet ezzel, mint amaz nagy magas cedrus szinte ugy 
fel huzalkodtanak vala, mindazonáltal mint járának, keresve 
keressed "ket, nem találhatod még csak a helyeket is. Mert az 
mint az Dávid mondgya, Psal: 34. az kik az igazat gyülölik, 
el olvadnak azok és az kik az Ur ellen gonoszt végeznek, az " 
haragja, mint amaz kemenczében lángozó tüz el nyeli és meg 
emészti azokat. Mert célul vészi az Ur az ollyaténokat magának 
és az " ívét meg vonsza " ellenek. Psalm. 21. az " szolgáinak 
pedig lelkeket meg szabadittya és az " szeme azokon örökké. 
Meg engedi ugy vagyon, hogy egy kevéssé még szinte az szomoru 
halálnak is sötét árnyékában be ereszkegyenek, de annak utána 
balsamommal, nárdussal, drága jó illatu kenettel meg keni az 
" fejeket. Psalm. 23. 
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Továbbá Julianus Apostata az " üdejében az keresztyén 
iskolákat be zárattya vala és hogy senki ne tanitana az Doctorok 
közül, er"s fenyiték alatt meg parancsolta vala. Nincsen pedig 
egy dolog ártalmasb az Isten Anyaszentegyházának, és eleitül 
fogván az Sátán semmivel keservesben az Isten hiveit nem suj- 
togatta, mint evel az vessz"vel. Ezt is tükörül vették vala ezek 
elejekben. Meg tetszik sok keresztyén templomoknak az ország 
statutumi ellen való el foglalásokból, az keresztyén tanitók 
jövedelmének defalcatiójábul, némelyeknek az Isten házábul 
való ki átkozásábul, könyv nyomtatásoknak tilalmábul. Mert 
holott "k mindent irtak az mi keresztyéni hütünknek gyalázaty- 
tyára egynehányszor, mi nékünk semmi istenes dolgot nem 
szabad vala nyomtatni. A mikoron valaki mit irt is, incerti 
authoris volt, az helyet sem merték meg signálni. !k gyültön 
gyültek mi ellenönk, minékünk pedig csak praedicatorok szen- 
telésére sem vala bátorságos immár Synodust convocálnunk. 
Láttuk szemünkkel az ország birájának is er"s parancsolat 
levelét, hogy az Divorttal is causaknak is békét haggyunk, az 
házasságban való fogyatkozásért senkit el ne válasszunk. Mert 
az Sz. széket illeti az, az jászai és szepesi káptalanokat. Ez 
felett, hogy más ember gabonájában vetettök sarlónkat, sok 
fenyegetelek is voltak. Az kinek Isten okosságot adott, meg 
gondolhattya, mi következhetett volna mind ezekbül. Az ég is 
el"ször csak dörög, villámlik, mikor az menk" alá akar esni. 


Diocletianus, Valentinus és Maximius Imperátorok üdejek- 
ben, az mint Tertullianus irja: Si Tyberis ascendit in moenis, 
si Nilus ascendit in arva, si coelum stetit, si terra movit, si fames, 
si lues, statim christianus ad leonem acclamatur. Ha valami 
éhség, dög halál, ár viz támadott, azonnal egyenl"képpen azt 
kiáltották, hogy az keresztyének annak okai. Azonnal mindgyárt 
az fene oroszlánoknak hántak egynéhányat bennek, azokkal 
szaggattaták el "ket. Szinte erre is rá jutott vala már igyönk. Mert 
soha semmi oly kicsin szerencsétlenség nem kezd vala esni az 
országban, az melynek okának lenni az keresztyéneket nem 
kiáltották. És immár erre nézve nem vala csak egy keresztyén 
urfi is, avagy f" renden lev" ember, a kinek mind titkon, mind 
nyilván, kegyetlen fene oroszlány természetü hóhérokat nem 
rendeltenek vala. Ha szegény nemzetünk között valami vitéz 
ember támadott, ottan pártosnak fogták, az nevét az császár 
házában fel irták. Hol pedig egyéb aránt hozzá nem férhettek, 
Mercuriommal vendéglették meg "ket. Hogy ez mind igy 
légyen, istenfél" keresztyén Nagyságos nemb"l származtanak 
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szomorú halálok, mely csak nem régen is esett, eléggé meg 
mutathattyák. Igy ezenképpen ez illyetének tisztességekben is 
meg romlottak. Sokszor az ország gyülésében Balásfi Uramék 
[Balásfi Tamás pécsi püspök], mikor praedikállottak, az isten- 
fél" urakat eretnekeknek mondani nem átallották. Találkozott 
ollyan is közöttök, az ki az tacskóját fel nyirette, magyar 
süveget tött az fejében és Calvinistának nevezte. Egy átallyá- 
ban nagyobb volt ezeknek az " mi rajtunk való kegyetlenségek 
az Aegyptus belieknek az " dihösségeknél. Mert azok az kicsin 
gyermecskéket hányák vala csak az folyó vizben, hogy ne 
szaporodhatnának az Sidók, imezek pedig azok után incselked- 
nek vala leginkább és azokat vesztegetik vala igéretekkel is, 
az kik nemzetünk között leg nagyobbak voltanak Istennek 
akarattyábul és az kik az keresztyéni vallásnak er"sebbik bás- 
tyái voltanak. Ez Pharahó insége kivül olvasok még az Sz. 
irásban más rendbeli inséget is, tudni illik az Sidóknak Babillo- 
niában 70 esztendeig való keserves sanyaru rabságokat. Ha 
kérdést vetne valaki el"mben ez aránt, merném-e hasonlítani 
ahoz az mi állapotunkat, az melyben Felséged szolgált ez mostani 
üd"ben mi nékünk? Sokan más ítíletben vadnak, de én bizonnyal 
mondom nagy bátorsággal pedig, hogy nem ért az " nyomoru- 
ságok az mienkkel. Hogy pedig ezt minden eszében vehesse, 
ezzel bizonyitom meg az el" számlált dolgok kivül még is. Mert 
azok noha hazájoktul meg fosztattak és egyéb örökségektül is: 
mindazonáltal ez mi leg szükségesebb ezen ez világon, az nálok 
maradott, az Istennek igéje. Mert az Propheták vélek voltanak, 
nem csatlották el azoktul "ket. Abban az rabságban jövendölt 
Dániel az Jesus Christusnak meg áldoztatásárul. Itt voltak 
Ananias, Azarias, Tobias, Raguel, az kik az er"s mindenható 
Istennek tiszteletiben példák voltak az Assiriusok között. 
Hieremias Prophetának az " levele, kit Hierusalembül irt vigasz- 
talásul, intésül, az Baruch Propheta által gyakran magyaráz- 
tatott. Ennek pedig az Prophetának ugyan választani hattanak 
volt ez kett"ben, hogy avagy el mennyen Babilloniában az több 
rabokkal avagy hon maradgyon Hierusaliemben. 


Az ki ezekr"l elmélkedik, szive szerént eszében veheti, 
mennyiben volt könnyebben dolgok az Babillon várasában lev" 
raboknak, mint mi nékünk. Ha pedig valakinek még ez sem volna 
elég, nézze meg az Esdras könyvét. Ott azt olvasom, hogy Cyrus 
király haza küldi az népet Babilloniábul Hierusalemben, meg- 
parancsollya, hogy az Isten házát meg épiccsék, az arany, 
ezüst edényeket, mellyeket el vitetett volt Nabogodonozor, mind 
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vissza adgya. Ezen kivül illyen parancsolatot is ada az kéncs- 
tartóknak, hogy az Isten házának és abban való ceremóniáknak 
véghez vitelére segítséggel légyenek száz talentum ezüstig, száz 
köböl buzáig, száz köböl borig, száz font olajig és sót az mennyi 
elég, annyit adgyanak az Isten házának épületire. Darius 
Longimanus hasonló jó akarattal vala ezekhez. Mert " is meg 
parancsolá minden gondvisel"inek, kik Siriában, Phaeniciában 
és az Libanuson valának, hogy az Libanus hegyér"l cedrus fákat 
hordanának Hierusalemben, azoknak az város építésében való 
segítségekre. Az templum épitésére pedig esztend"nkint husz- 
husz talentomot adnának, miglen fel rakattatnék. Az szent 
oltáron való áldozatra tiz-tiz talentomot szolgáltatnának. 
Magoknak, kik Babilloniábul haza mennek vala, az város épi- 
tésére szabadságot adnak vala. Az papoknak bizonyos számu 
szent ruhákat, az lévitáknak élést. Ilyen állapattyok vala azok- 
nak a raboknak. Itt az Sz. Historia három dolgot ad el"nkben. 
1. Az kik ott tartatnak vala az secularisok közzül, egyiknek is 
életét el fogyatni nem ügyekeznek az Assyriusok, s"t inkább 
parancsolatot adnak az f" népek, hogy hazájoknak meg épitésé- 
ben minden segítséggel legyenek. 2. Az Isten házát igen meg 
böcsüllik. 3. Az egyházi szolgákat az " méltóságokban meg nem 
háboritják, hanem minden táplálással vadnak nékik. Ez volt-é 
az indulat az miéinkben is? Bizonyára minémü jó akarattal 
voltanak hozzánk, meg értheti ki ki, mikor azt mondották 
mindnyája közönségesen: Jobb sokkal, hogy az szél fujja el 
házainknak még az hamvát is, rókák, farkasok, vadak, madarak 
lakó helye legyen országunk, hogy sem mint mi lakjuk, kiket 
"k Calvinistáknak neveznek, eretnekeknek és hütt#l szakattak- 
nak. Az praedikátorokat pedig magokat, hogy az szent házasság- 
ban élnek, latroknak mondották, feleségeket hires k...knak. 
Maga az szent Pál tiszta ágynak nevezi minden rendek közt 
az Sz. házasságot. Az Propheták is éltenek ez életnek nemében 
minnyájan. Némellyeket továbbá közzülök réti philemilének, 
némellyeket fecseg"nek, némellyeket egyéb gyalázatos névvel 
neveztek. Ezek mind nyomtatásban forgottak ez néhány 
esztend"kben el"ttünk. Az Isten háza fel"l talám jobb értelem- 
ben voltak? Mikor azokat is el foglalták t"lünk, addig sem 
solosmát, sem missét abban nem mondanak vala, hanem el"ször 
jól meg sepr#zték, verték azokat nagy marok nyir vessz"kkel. 
Az tisztátalan fertelmes asszonyállatokkal szokták ezt csele- 
kedni az plenger alatt. Miért cselekedték mind ezeket? Nem 
egyébért, hanem hogy az keresztyéni vallás utálatosságban 
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jusson napról napra az hallgatók el"tt. Meg tetszik már, mennyi- 
vel volt nehezebb az mi állapotunk az Sidókénál. Jobb volna 
bizony meg halni embernek, hogy sem mint illyen iszonyu 
gyalázattal ez világot élni. Ó, ki sokszor várta, Kegyelmes 
Uram, ez meg keseredett kevés keresztyénség, hogy az Felséges 
Isten, illyen nagy inségében, el" állassa már egyszer avagy 
Sámsomot, avagy Barachot, avagy pediglen Ehudot, avagy 
valakit egyebet az szent hadnagyok közzül. ! Felsége, az mi 
menyben lakozó Istenünk meg hallgata szintén akkor bennünket, 
mikor már az habok az hajóban kezdenek vala ugrándozni és 
Felségedet, mint egy fényes napot az égen való sürü homályból 
az vésznek közepette hánkódó keresztyénségnek fel mutatá. 
Légyen ezért dicséret, tisztesség ! Felségének örökkön örökké 
végnélkül az Atya Mindenható Istennek, az ! szent Fiával az 
Iesus Christussal és az örök életre el pecsétel", vigasztaló szent 
lélekkel, Amen. 


Az mi az második circumstántiát illeti, áldandó az örök él", 
mindenható Iehova szent Ur Isten, még ez üdeig az Felséged 
munkája és mellettünk való forgalódása nem volt haszontalan, 
hanem inkább nagy szép diadalmas csatákkal az meg szomoro- 
dott keresztyénségnek igen örvendetes lött. Els" esztendejében 
mindjárt Erdélyb"l való kijövetelinek, ugy mint 1619 esztend"- 
ben, sz. Mihály havának 12. napján Kassára be szállván, 24. 
napján ugyan azon hónak ország gy#lését szolgáltatván, fel 
indul Posomban. Ebbeli utát mint áldotta meg Isten, sok 
nemzetségek értették, nem csak azok pedig azkik közel való 
tartományokban környülöttünk laknak, hanem egész Ásia, 
Africa és Europa jól tudgya ezt és nincsen csak egy része is 
ennek ez világnak, az melyre mindgyárt az Felséged jó maga 
viselése ki nem terjedett. Mert nem sokára, csak három hét 
avagy annál is kevesebb üd" alatt országunknak régi üd"ben 
nagy dics"ség# szent és gy"zedelmes koronáját Felséged kezéhez 
vevé. 


Ennek pedig hogy az Felséged kezéhöz való akadása emlé- 
kezetesb legyen, fel tisztelé Isten Felségedet egy tisztes gy"ze- 
delemmel. Mert 17 avagy tizennyolc száz gyalog meg válogatott 
jó láncz vitézek, kik ennek meg "rizésére bocsáttatának vala 
el"l járóban, el hányák az fogokat, kiknek nem csak ez vala 
szándékok, hogy csak Posonban "rizzék az wártát, hanem még 
ez is vala az " igyekezetek, hogy Tokajban egyék meg, ha Isten 
reá segitené, az Sz. Márton ludat. Ugyan ebben az esztend"ben 
nobilitálá Felséged és meg ékesíté felette igen az magyar nem- 
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zetet ezzel is, hogy a Slesiai, Morvai és Cseh országi fegyveres 
keresztyén vitézeket, kik husz ezeren valának, egy néminem# 
sánczban magokat be ásván, az Ferdinánd császár tábora 
el"tt meg szabadittya. Kikkel Felséged mint cselekedett jól, 
megtetszik els"ben azoknak az követeknek cselekedetekb"l, kik 
az nagyszombati mez"ben Felségeddel szemben lettenek egy 
el"ször, kik térden állva, ha Felséged engedte volna, meg köszön- 
ték volna az Felséged jó órában való érkezését. Mert "k ugyan 
arra is az végre választattanak vala mint egy 80 lóval, hogy 
szintén Kassáig is alá jöjjenek és hogy ugyan meg lássák azt, 
ha való-é az, hogy Felséged meg indult. Másodszor, mely igen 
szükséges volt az Felséged segitsége, innen is meg tetszik. Mert 
alig látott, olvasott avagy hallhatott ember nagyobb örömet 
idegen nemzethez, mint akkor azokban volt az mi nemzetünkhöz. 
Örültenek, mihelyen meg látták az Felséged sürü lobogós, kopjás, 
fegyveres, pánczélos hadát, l"ttek, doboltak, trombitáltak, 
hálákat adtanak Istennek sziveknek minden erejéb"l. Mert 
bizonyos dolog az, hogy nem külömben volt " nekik is, szegény 
Christusban atyánkfiainak állapattyok egyszer immár, mint 
szintén az Jabes Gileádbelieknek, mid"n Nahaz, az Ammoniták- 
nak fejedelme környül vette vala "ket. I. Sam. II. Miképpen 
pedig Saul azt a pogánságot imide amoda el futtatta széllel az 
város alól, szinte igy Felséged ezeket nem kevéssé ijeszté meg. 
Mert a ki hon el viheté az dákost az kurta palásttal együtt, az 
mint kit"l lehete, el vivé Bécsfelé. Az kik után Felséged, mint 
egy Furius Camillus hazájáért, oda is el rugaszkodék egész 
hadával egyetemben. És ha néminemü vipera természet#, hazánk 
háládatlan kevély negédes fiai, Achab és Jezabel fajzati, nem 
dihösködnek vala országunkban az lengyel határbul, még akkor 
lészen vala az, hogy nem csak az mi szegény hazánk szabadul 
vala meg, hanem még több egyéb keresztyén nemzetségeknek 
is szép nyugodalmat szerezhet vala Felséged. Mert immár 
negyed napja vala, hogy Felséged az várast körül vette vala, 
mind az benne való táborral egyetemben, kik bizony igen véko- 
nyan készülhettek vala meg akkor mind eleséggel, mind egyéb 
er"sséggel az várasnak meg tartásához. 


Ez el múlt 1620 esztend"t pedig mint mulatta Felséged? 
Nem volt az is üres a Felséged jó gondviselését"l. Mert ebben is 
az Felséged viselt dolgait ha feljegyezném mind, sokra terjedne 
irásam. Azok közzül is csak kett"rül emlékezem. Ebben az üd"- 
ben l"n Felségednek egy igen szép triumphusa az német vité- 
zeknek reménségek kivül Posonnál. Mikor Felséged táborával 
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egyetemben fordult volna Német Ujvár felé Nagyszombatbul, 
fülében esék ez az császár egyik nevezetes generalis kapitányá- 
nak, Dampiernak. Ezokáért nagy hamar kompokon az Dunán 
Bécsbül le ereszkedék tizenkét ezer válogatott vitézekkel 9 nap- 
ján Octobernek, hogy Posont ujobban occupállya és az koronát 
kezéhez vegye, de az Tekintetes és Nagyságos Rákóczi György, 
Felségednek az többi között igaz hive és hazánknak jó akaró 
fia, Istennek csudálatos gondviseléséb"l reá érkezvén az csatára, 
az korona Posonnal egyetemben Felséged számára meg tartaték. 
Dampier pediglen ott marada. Mert el üték az fejét. Jóllehet 
Pálfi István az német uraimnak vigasztalásokért öszve varratá 
az derekával és az képét is ki iratá. Ez emlékezetes és szép 
triumphusa l"n Felségednek ebben az üd"ben. Mert az nagy 
görög Agamemnon császár táborában minémü tisztessége vala 
amaz tollas nevezetes vitéz Achillesnek, illyen méltóságban 
vala ez is a német vitézek táborában. Mert bizonnyal hallottam 
ezt, volt az üdeje, nem köz emberektül pedig, hanem az német 
urak szájábul, hogy jobb volna egy országnak elveszni, hogy 
nem mint Dampiernak meghalni. 


Továbbá noha csak ez egy Dampiernak veszedelme eléggé 
ez egy esztend"ben meg örvendeztethette volna az keresztyé- 
neket, mert bizony emberi mód szerint szólván az dologhoz, 
sok ezer embernek kellett volna addig el hullani, mig csak ennek 
ez egy Sisarának el kellett volna esni, mind azon által több 
örvendetes csatákkal is Isten " Felsége ezt az esztend"t Felsé- 
gednek és minekönk is meg üdvözlé. Beszéltek az kik jelen 
voltak becsületes f" emberek, az Fejér hegyen tul [Csehország- 
ban], mint és hogy hogy hullott egy nehánszor az Bucquoy 
kapitánsága alatt való németség is Szakócza és Strasnitza táján, 
sokszor jó lovakat, hintókat, bársonyos, aranylánczos német 
urakat fogtanak az szegény hajdu vitézek. Az köz német rabok- 
nak pedig ugyan számok sem volt. Végtére ugyan meg iszonyod- 
ván az nagy vér ontástól, sokszor a mikor mód volt volna az 
dologban is, el mulatták szántszándékkal az féle fegyverrel való 
iszonyu vérontást. Illyen szerencsékkel látogatta Isten Felsé- 
gedet ebben is az esztend"ben. 


Térek immár ez jelen való 1621 esztend"re. Ebben is Felsé- 
gednek mennyi ügye volt, ollyan nehéz volna mind meg irnia, 
mint azt, mennyi cseber viz az Dunában, meg mondani. Ezek 
közzül is azért csak némellyikr"l szólhatunk, kiváltképpen mi, 
kik Felségeddel egy uton nem járhattunk. Mikoron az német 
nemzetség vette volna eszében, hogy az bölcs Mindenható Isten 
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Felségednek el" menetelt adott dolgaiban, vevé erre magát, 
hogy Felségeddel frigyet tractállyon. Melyben hogy jobb móggya 
lehessen, kiváná az Franciai nagy hatalmas fejedelemnek inter- 
cessioját. Ebben nyilván vagyon az egész országgal örömest 
procedált, el"ment, terminust is adott Felséged, ugy mint Sz. 
János napját. Mert Felséged eleitül fogván mind kerülte az 
vérontást. Mellyet Felséged az egész ország hallatára, Isten el"tt 
való protestatiojával egy néhányszor meg bizonyított. De mint 
l"n az dolog? Ezt az jó szándékot az német uraimban az pokol- 
beli ördög igen meg irigylé. Mert " el"tte az emberek között 
való szent békesség igen utálatos. Az kiket Felséged ad loca 
pacis tractandae, az békesség tractálás fel"l való helyre küldött, 
azok közzül némellyekre arany-gyéket [?] bocsátott, némellyiket 
ez világ dics"sségnek kivánásával vesztegetettt meg. Az mi 
publicum, közönséges jó volt, nem bocsátta abban el", hanem 
csak az mi az magok el" menetelire tartozott, abban forgolótta- 
nak, annyira, hogy az egész keresztyénség csak egy kicsinnyen 
mulék el, hogy az elébbi, avagy még annál is nagyubb vesze- 
delemben nem esék. 


Ezek igy levén, kelleték, Kegyelmes Uram, Felségednek 
aláj"ni ide Kassára, hogy itt alatt az ujonnan támadott, napról 
napra inkább inkább gerjed"z" tüzet meg oltsa. Mig ebben fára- 
doz Felséged, Posont, Nagyszombatot el foglalja ismég az német, 
nem gondolván semmit azzal, hogy még az fel vetett cél elébb 
vagyon. Filek várát is pedig egy nehányan el üdegenitik az 
ország mell"l. Ezokáért itt is még az dolgot jó karban állatván, 
Sz. Iván havának 4 napján Kassárul ki szállván Gönczre, 
gondolkodván az országnak ujobban helyére való állattatása fel"l, 
nem sok üd" mulván juta Felséged Filek alá, az mellyet Felséged 
az benne való pártosokért földig le rontatni akara, de az nagy 
embereknek instantiájára ollyan régi er"s háznak kárát Felséged 
meg gondolá. Itt ezen az helyen az két Pálfival és Bosnyákkal 
az Duna két felér"l közel 8 avagy kilencz ezer ember az vár 
segitségére jövén, nagy készülettel, német fegyveresekkel egye- 
temben igen meg romlának és mint Chore, Dathan, Abirom, 
kik Mojses ellen fel támadtanak vala, szinte ugy járának. Mert 
mind sátorostul, barmostul az fegyvernek élire kelének, az kik 
attul meg maradának, 35 zászlóval, dobjokkal, trombitájokkal, 
vezérekkel eggyütt az Felséged táborára mint egy sereg nyáj 
be hajtatának. Igy járnak mind azok, valakik az Isten szeme- 
fényét pattogattyák és az " sokaságokban biznak. Meg romolnak, 
mint amaz kemény k" sziklára esett, f"dbül való edények. 
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Itt Filek alatt sokáig Felséged nem nyughaték. Mert 
Érsekujvárban is, hogy Felséged meg segítse az Tekintetes és 
Nagyságos Thurzó Stániszlót és az bódog emlékezet#, iffju- 
ságának virágában hazánknak sokat szolgált istenfél" Turzó 
Imrét, Mathius f"dével egyetemben, az németeknek szüntelen 
való vár lövése és az országban el"bb el"bb való terjedése igen 
kivánnya vala. Meg áldá az könyörül" Isten Felségednek ez beli 
utát is. Mert mikor dobját meg üttette volna Felséged és Uj- 
palánkhoz meg szállott volna, meg hozzák Felségednek az 
másik Ferdinánd generális kapitánnyának is, Bucquoynak tudni 
illik, az német uraimnak minden reménségek kivül való esett 
veszedelmét. Az Sándor hadában való vitéz Pármenióhoz hason- 
litották ezt az német fegyveres vitézek. Mert nem az császár 
birodalmában is termett volt ez az ember, hanem nagy messzön- 
nen idegen országbul hirre sok ezer arany forint zálog alatt 
nyerte volt ezt ki csak ideig az hadviselésre az Austriaca familia. 
De az él" Istennek gondviselésébül csak szinte ugy jára, mint az 
Philistaeusok között való nagy magas ember, az kit Góliáthnak 
nevez a Sz. Irás. Egyszer mikor Dampierral ez az nevezetes 
vitéz, nem tudom szintén meg irnia mi dologért, öszve szólal- 
kozott volna, Dampiert vakmer" vitéznek, magát pedig okosnak 
nevezé. Az mely mondásában sokkal jobbnak alittya vala magát 
lenni. Mert ugyan igaz ez, hogy akár mi dologban is, többet nyer 
az ember az üd"tül váró okossággal, hogy sem mint az hertelen 
vak mer" bátorsággal. Bizonyára pedig mennyit tulajdonitott 
az okosságnak, meg tecczik innen. Mert valamikor " az " táborát 
le akarta szállítani, mindenkor er"s viz szigetekben, avagy nagy 
s#r# erd"k mellett hányatott sánczot és oda szorulván, onnan 
várakozván az jó alkalmatosság után, sokszor jó szerencsékkel 
is járt. Mikor Érsekujvár alá jutott volna is, ez féle szoros 
helyet kivánt és igen is haragutt, az mint mongyák, az tábor 
járó mesterre, hogy a sik mez"n csak egy bokor szálat is nem 
mutathatott néki. Mind azonáltal oly mély, temérdek és nagy 
mesterséggel, casamatákkal, bástyákkal meg er"sittetett sánczot 
hagyott, amelyhez soha senki szeme hasonlót más nem látott. 


Csudára méltó ennek az embernek az " maga viselése. 
Beszéltem allyanokkal, a kik táborában jelen voltanak szinte 
akkor is, a mikor Érsekujvár alá szállott. Én bizony igazán 
mondom, hogy immár az mennyit éltem, sok nevezetes hadakozó 
embereket értem ez féle idegen nemzet közzül is, de ehez hasonlót 
még nem hallhattam miód gyermekségemtül fogván is az hadi 
dologhoz való készületre nézve. 
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Mikor az tábora fel"l kérdez"sködtem, mondották azt, hogy 
mindenestül fogván is, két ezer német Austriai alig volt körü- 
lötte, hanem mind amaz messze és távoli való tartományokbul, 
tengerek szigeteibül való külömb külömb féle er"s válogatott 
nemzetségekbül állott. Egynéhány serege volt, kiben csak 
Franczoz, fekete Olasz volt, voltanak némellyekben csak 
Spanyolok. Némellyik serege ismég csak Valonokbul, Olaszok- 
bul állott. Ezek pedig mind az " módgyok szerént ollyanok 
voltak, az akik már az el"tt nagy er"s kemény harczokon önön 
magával egynéhánszor, hol együtt, hol másutt jelen forgottak, 
régtül fogván látott, hallott, sokféle szerencséken által ment 
hadnagyok, kapitányok, urak, gróffok voltanak, jó lovakban, 
szerszámokban, pánczél, sisak, fegyver derekokban felette igen 
bizhattak. Szám szerint szinte menyin lehettek, önön magok 
tudgyák, mindazonáltal az mennyire az emberek vélekedhettenek 
fel"le, voltanak ötven vagy hatvan ezeren. Ha kevessen voltak 
volna, ollyan nagy négy roppant táborban nem szállottak volna 
egyszersmind. Mikor pedig helyébül ki mozdult, zászlóit meg 
eresztette, az mez"re ki kerekedett, az ottvaló síknak közel 
az felét el lepte. Soha valaki azt látá, nem vélte, hogy még 
annak valaki az utát meg gátolhassa, s"t még mikor valami 
oly f" embert el fogtak is közülök, azt merte mondani, hogy 
soha oly császár ereje nem lehet, az kivel szemben nem mennek. 
Ne is gondolkodgyék pedig soha senki az fel"l, úgy hogy azok 
meg nem vínának, egynéhány izben pedig, nem csak egyszer 
avagy kétszer. Ha pedig ismég táborban telepedett, alig hiszi 
el ember, az miném# rettent" késséggel volt. Ásója, kapája, 
kosara, fejszéje iszonyú nagy halmokkal volt két rendével is, 
pora számtalan tonnákkal az sáncz piaczán, golyóbissa nem 
csak imigy amugy szekerek hátán, hanem ugyan nagy raká- 
sokkal láthatta ember. Löv" szerszámai, álgyui, taraczkai, 
sereg bontói, örögek, szépek annyi, amennyit egy táborban 
sok üd"kt"l fogva sem nem láthatott, sem nem hallhatott ember. 


Szándéka pedig mi volt, mikor az fel"l is tudakoztam volna, 
azt mondották, hogy minden ok vetetlen, mihelyen az meg 
szállott várat meg vészi, mindgyárt ide alá fordittya hadait 
és ha tovább nem, de az Tiszáig alá j"jön és immár az mit 
régtül fogván akarnak az német uraim, azt " végben vigye. 
Az pedig ha jó volt-é, eszében veheti akár kicsoda is ebb"l. 
Mert mihelyen valakit az magyar vitézekben meg ragathattak, 
azonnal mint az rókát, meg nyuzták az b#riért. Kegyelmes 
Uram, ha Felséged többet nem szolgált volna szegény hazánk- 
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nak, csak szinte ez egy sárkány természet" Holophernesnek 
életét hogy el fogyatta, örök tisztességet érdemlene Felséged. 
Mert ha az reménség kivül mi nekünk segitségünkre siet" 
Hatalmas Mennyei Ur Felségedet ez eleiben mint egy er"s 
óriást nem állatta volna, régen eddig ez egész föld keserves 
gyászra, utálatos pusztaságra jutott volna, sok szép faluinknak, 
várasainknak csak az hamva és iszöge sem volna eddig. Mert 
mint az kegyetlen Teeli oroszlánok, meg dihösödött fene far- 
kasok, fészkekben meg bolygatott darasok, ugy jöttenek reánk 
feleségest#l, gyermekestül, ebestül. Mez"nknek barmait meg 
emésztették volna el"ször, annak utánna szerelmes gyermekinket 
szemünk el"tt mind az szablyára hánták volna. Az gondvisel" 
f" népeket nyuzták, sütötték volna. Az kik az fegyvertül meg 
maradtak volna, azokat pórázon hurczolták volna, orczájokra 
pökdöstek volna és ezerszer az éles fegyverrel való halálnál 
keservesb nyavalyára jutottak volna. Egy szóval csudává 
lettünk volna minden nemzetségeknek, kik ez egész ég alatt 
laknak. Hogy pedig ennek is az f" embernek el esése emlékezetesb 
lehessen, ez mellett egy néhány nevezetes f" római kapitánok 
is esének rabbá. Az kik pedig fegyver miá el hullának, mint 
csak ollyan, véletlen köz csatán, azok is voltanak többen három 
száznál. 


Harmadczor mikor Felséged Érsekujvár alá fel érkezett 
volna, meg hallván az Fünektül való ellenség az Felséged lova 
lábainak dobogását, mint egy Benadad király hada Samaria 
alatt, meg rémüle, meg nem meré állani az nagy er"s sánczot, 
hanem jó eleve arról gondolkodék, melyre esnék Posony felé 
átalabb az út. Meg mozdula ollyan nagy vasas roppant tábor. 
Itt is az bölcs Mindenható Isten bátoritván Felségedet, nagy 
szép nyereséggel meg áldá mint egy Josaphát királyt. Mert noha 
az is szép dolog, hogy egy nehány száz el hulla az futó ellenség- 
ben, de ennél örvendetesebb sok nagy öreg és csudára méltó 
szép álgyuknak gazdag nyeresége. Mellyeket Felséged üde, az 
mi tartományunkra való szép er"s házainkat, ugy mint Kassát, 
Patakot, Váradot igen fel tisztelé ez mostani üd"ben. 


Örvöndezéssel hallotta ezt a jó szerencséjét Felségednek 
üde alá az egész keresztyénség, azok között én is. De leginkább 
örvendeztem ezen, hogy hallottuk az Felséged fel"l, nevezetes 
f" emberektül, hogy minek utánna az ellenség el széledett volna 
és a harcz is meg sz#nt volna, az vitézek minden fel"l az #zésb#l 
az dob, trombita szóra öszve gyültenek volna, Felséged le vévén 
az süvegét az egész tábor közepin, intett nagy szép hathatós 
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beszédekkel mindeneket az isteni buzgó háláadásra. Maga is 
pedig Felséged szolgálta az Ur Istent és hálákat adott " Felsé- 
gének, nagy szép ájtatos buzgó fel gerjedett szívvel. Ezen, 
mondom, felette igen örvendeztem magamban. Mert azonnal 
el reménlettem azt, hogy az nagy Menyben lakozó Ur Felsé- 
gedet ez után nem sok üd" mulva több szép diadalmakkal is 
meg kezdi látogatni. Mert igaz az, amit Chrisostomus doctor 
mond: Invitat ad plura, qui gratanter suscipit modica, valaki 
az el vett jókrul hálákat ád Istennek, több jobbnak meg adására 
készeriti ismég " Felségét. Ellenben az kik az Istentül el vett 
jókrul meg nem tudnak emlékezni, azokrul az Sz. Bernard 
meg azt mondgya: Accipiendis vere est indignus, qui de acceptu 
fuerit ingratus. Nem méltó az bizonyára, úgy mond, több követ- 
közend" jóra, valaki az vett jókrul el feledkezik. 


Negyedczer azt az én szivemben be rekesztett reménséget 
nem hagyá az mi kegyelmes Istenönk sokára, hanem ismég 
Felséged fel"l ujabb jó örvendetes hirt ada hallanonk. Mert 
Felséged téritvén hadát Érsekujvár alól Nagyszombatra, az 
melyben tizenöt száz fegyveres németek valának Pálfi Miklóssal 
és az hamburgi kapitánnyal. Itt is az mi jó Istenönk jó kedvét 
mutatá Felségedhez. Mert az el"l járó vitézek azokban az kik 
az városbul ki jüttek vala, egész Farkashidátul fogván mind 
az város kapujáig er"ssen vágák, hullaták az ellenköz" félt. 
Az Hamburgi kapitán is ott foglyá esék, akinél, az mint hallom, 
az egész császár hadában majd jobb hadvisel" ember alig 
lehetett Dampier és Bucquoy után. Mikor pedig Felséged el 
érkezék és valamennyire meg iesztette volna "ket valami tüzes 
laptákkal és egy nehány álgyu golyóbisokkal, kegyelmet kéré- 
nek, meg adák az várast. Az császár fegyveresi közül öt százan, 
látván az Felséged jó szerencséjét, meg maradának az Felséged 
táborában, az többi el menének Pálfi Miklóssal. 


Ötödczör, Kegyelmes Uram, térité Felséged örvendetes 
dob, trombita szóval és ez szép nyereséggel ujonnan meg vidult 
hadát Posony alá, kis asszony havának csak mint egy az kez- 
deti felé. Mert ott ásta be ujonnan ismég igen er"s sánczban, 
az Duna szigetében közel csak az városhoz az Érsekujváráról 
el szaladott Buquoy nagy hada. Itt is azért az helyben micsoda 
szerencséje forog Felségednek, arra fordítom pennámat. Azért, 
hogy Felségednek oda való indulása hirekkel legyen Bécsben 
az embereknek, le bocsátá el"l járóban Felséged Austriára 
nyolcz ezer magával az Tekintetes és Nagyságos Rákóczi 
Györgyöt, tudni illik, hogy meg lássa, mennyire lehetnek azok, 
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az kik az Bethlehem tartományában való kicsin csecsem" 
gyermecskéknek torkokat meg akarják metélni. Azt mondgya 
egy irás magyarázó Doctor: Lento quidem gradu procedit 
vindicta divina, sed tarditatem supplicii gravitate recompensat. 
Lassan lépdegélik el" az Isten bosszú álló haragja, de amikor 
elérkezik osztán, az késedelmet az büntetésnek nehéz voltával 
állattya helyére. Szinte ugy járának ezek is, addig álnokoskodá- 
nak, az frigy tractálással addig hányák imide amoda az hálót, 
hogy meg fizete Isten " nekik. Mert reménségek kivül onnan is, 
a honnan nem várták volna, mint Illyés üdejében, t#z szálla 
" reájok és sok szép falujokat, városokat meg égeté Istennek 
méltó itéletibül. Onnan mig ez felyül meg irt nevezetes hive 
Felségednek meg tére, addig Felséged is Posony vára és várasa 
körül le telepedik, bono omine, jó reménség alatt. Mert csak 
addig, mig Felséged oda érkezik, az Felséged maga szeren- 
cséjébül szép kivánatos szerencsék fordulnak hol honnan Fel- 
séged eleiben. Mind azokat meg is nem irhatom, hanem leg 
inkább ezen is ez helyen két kiváltképpen való emlékezetes 
dolgáról emlékezhettem csak Felségednek. 


Mikor az vármegyér#l való f" f" népeket hadokkal egye- 
temben ide alá az országban való vigyázásra el bocsátotta volna 
Felséged, itt fülökben esék ez az Bécsben beszorult német 
uraimnak. Azért nagy hamar kilencz ezer válogatott nevezetes 
fegyvereseket az udvar népe közül bocsátának Posonhoz éczaka 
csak sajkákon, hogy ezek az Duna szigetében be szorult temérdek 
sok néppel az Felséged táborát meg üssék, kik hertelenében 
ugyan károcskát is tettenek, az mint hallom, az váras alá vetett 
sánczban való vitézekben, az mig Felségednek értésére esett 
az dolog. Az mi kegyelmes jó akaró szent szemeivel reánk 
vigyázó Menybeli Atyánk ezekkel is ugy cselekedék ujobban, 
mint azokkal az kik az Izrael népe után az tengerben indulának. 


Nagy része ennek is az Duna levét issza, sokat pedig az 
fegyver emésztett meg. Mert az mint végére mehettem, csak 
az sánczbul ezer nyolczszáz és hetven testet hántanak ki. Az 
Dunának pedig seregenkint ugrattak. Ez nap is azok oda vad- 
nak. Ezeken hogy Istentül bocsátatott bosszu állás légyen, 
ez innen tecczik meg. Mert az várbul akarván meg segiteni 
"ket, álgyu és taraczk golyóbisokkal, oly veszedelmek l"n 
onnan is, mikor mind az váras mellé szorulnának és magyarok- 
nak vélnék "ket, az mellyet ugyan derék ütközetben is, ha 
szenyvettek volna ellenségektül, meg érhetnék egyszer vele. 


Igy cselekedék régen az Ur az Amorrheusok hadával is. 
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Mert azok közül is, az kiket fegyverrel le nem gy"ze vágni 
az " népe, k" ess"t bocsáta az maradékára az égbül és azzal 
vereté agyon "ket futtokban. Miképpen pedig Hogy akkor az 
égen való nap is meg állott és szolgált az Isten népének, 
igy ebben az igyében való csatáját Felségednek égen való 
világosság nemesitette meg. Mert egész éczaka bizony dolog 
ez, hogy oly fényesség tecczett itt az mi tartományunkban 
oda Bécs felé mind virattáig, mint mikor az meg tölt hódnak 
ragyogó tündöklése el fogja az hegyeket, mikor szinte fel akar 
emelkedni. Szabadon mint nappal, akinek hova kedve volt, 
el mehetett. 


Ó, sok veszedelemre, utolsó romlásra jutott kevés keresz- 
tyén magyar nemzetség, ne feletkezzél el kérlek illyen nagy jó 
gondviseléséról az könyörül" Istennek! Áldjuk az " nevét, 
zengjen az mi szánkban az " dicséretinek szava. Mert ime 
ujobban ismég meg elevenitette az mi lelkünket és nem engette, 
hogy az mi lábaink meg iszamodgyanak. Be vitt volt minket az 
hálóban, meg szoritotta az mi derekájakat, az mi fejönkre 
ültette volt az embereket és tüzbe vizbe vetett vala bennünket, 
mind azon által ismég ime ollyanokká tén minket, mint a Nap, 
mikoron fel támad az " erejében. Mert ime az Menyekb"l lám- 
pást tart az mi ellenségünknek meg romlására és az csillagokkal 
az " helyekbül szolgáltat minekönk. Psal. 66. Judic. 5. 


Én Istenem, én Istenem, szomjuhozott tégedet az én 
lelkem, mint amaz puszta és víznélkül való földön idestova 
futosó, igen megszomjuhoz[ó] szarvas. Hogy a te hatalmasságo- 
dat és dics"ségedet láthatnám. Mikoron azért az te nevedben fel 
emelném az én kezeimet, mit az kövérséggel, ugy betellyesedék 
az én nyelvem, mikor vig ajakkal dicsérhet tégedet az én szám. 
Meg emlékezem Uram, te rólad az én agyamban és éjjeli vigyá- 
zásomban gondolkodom te fel"led. Mert nékem segítségem 
voltál és az te szárnyaidnak árnyékában örvendezek. Az én 
lelkem te hozzád ragaszkodott és az te jobb kezed meg "rizett 
engemet. Azok pedig kik veszedelemre keresték az én lelkemet, 
az földnek az alsó részére szállottanak, az szablyának élire 
jutottanak és az vadaknak, égi madaraknak lettenek eledeli. 
Psa. 63. 


Hatodszor más rendbeli csatája is volt Felségednek ugyan 
ebben az helyben, de mint és hogy hogy esett, végére még ez 
ideig annak nem mehettem. Hogy pedig ez az csata meg volt, 
bizonyos innen vagyok. Mert Sz. Háromság után való 16. vasár- 
nap Gönczön hált egy aranyas zászló allya rab német, kik 
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között sokan voltanak bársony lomban. Ezek, vas lévén az 
fél-fél lábokon, Váradra küldötte Felséged, az mint mondgyák. 


Hetecczer tecczék Felségednek mind ezek után ez egy dolog, 
hogy Felséged noha már igen meg rontotta Posony várasát, 
mind azon által el szállyon alóla. Mert jobb reménsége érkezék 
Felségednek. Jöve azért Felséged vissza Szenczhez az Duna 
mellé. Itt két napnál tovább Felséged nem késék. Mert Bor- 
nemisza Jánost két száz lóval és hét száz gyaloggal rendelé 
Nagyszombatban, hogy onnan az várasbul Posony felé néha 
néha ki vigyázzon. Maga pedig Felséged által költözék újobban 
Szomolyánál az Fejér hegyen Morvában. Itt az Ur Isten nem 
sok id" mulván Szakóczát, Strásniczát, Magyarbrodot Felséged- 
nek kezéhez adá több egyéb szép várasokkal és várakkal egye- 
temben. Veselie körül hallom, Kegyelmes Uram, hogy Felséged- 
nek legnagyubb munkája volt. Mert bizván az helynek mi 
voltához, Franciák szorultanak vala abban, de ötöd napnál 
tovább itt is meg nem maradhattak. Mert Felséged három felöl 
egyszersmind hat hat ágyut szegeztetvén az falainak, szünetlen 
éjjel nappal löveté, mind addig, hogy az tornya is nyolc avagy 
kilencz ölnyire le szakadott, egyéb k"falai bástyáival egyetem- 
ben rakásra öszve romiának mind szinte fondamentomaig. Az 
várasát is ennek Felséged t"bül ki égetteté, hogy soha többé 
azt emberek ne lakhassák. 


Nyolczadik és utolsó próbált szerencséje volt Felséged- 
nek Slésiában, ez el mult esztend"nek szinte az utolyán. Mikor 
meg hozták volna Felségednek Magyarbrodban az hirét, hogy 
egy nevezetes kapitány ott legelne széllyel az falukon mint egy 
ezer magához válogatott fegyveres vitézekkel, rá külde Felséged 
ezekre is és magát az kapitánt kilenczed magával el fogák, az 
hadában, akiket hon elé vehetének, abban nem sok méne el, 
társzekerekkel és egyéb portékájokkal az meg fáratt vitézek fel 
osztozának. Ha, Kegyelmes Uram, soha senki egy szót nem szól- 
lana az Felséged gy"zedelmessen viselt dolgaihoz, ez egy neveze- 
tes kapitány ember hat igével annyit mond azok fel"l, a melynél 
soha senki többet nem mondhatna, bár Athenasban tanult volna 
is. Mert mikor senki nem kényszerítené reá "tet, ezt beszélgeti 
vala, hogy egész Olasz országban és még az Spanyol nemzet 
között is valahon mi nevezetes hadvisel" vitéz ember volt, 
erre ez mostani expeditióra mind ki jött volt, de azok közül soha 
csak eggy is többé vissza nem fordul. Mert egyszer is, másszor 
is mind az fegyver miá el hullottanak... 


... Ezt pedig hogy történetnek ne vélnénk, az nagy ke- 
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gyelm# Isten égen való csudálatos jegyivel is meg jövendöltette. 
Mert az Felséges kü jövetele el"tt tellyességgel egy esztend"vel, 
úgy mint 1618 esztend"ben sz. Mihály havának els" napján az 
égen ugyan Erdély fel"l egy nagy fényes szarv formára hajlott 
oszlopot támasztott volt mi el"nkben, az mely három hétnél 
tovább minden nap reggel hajnal el"tt fel tetszett, egész nap 
fel költeig, nagy ragyogással ki nyulván ide Németország felé, 
mint egy sebessen ég" kemenczéb"l ki lobogó láng. Melyre 
felette igen szorgalmatossan számot tartottam. Mert az Fel- 
séges Istennek az " meg szomorodott hiveinek nyomorult 
állapattyokbul rövid id"n való meg szabadítása lámpásának 
esmértem lenni és jövendöltem azonnal fel"le az Dániel irásábul 
a hol az szarvak mit példázzanak, igen könnyen eszében veheti 
a keresztyén olvasó. Miképpen azért Mojses hadnagyságát Isten 
meg er"ssíté az " népe el"tt való... fényes felh"vel és nappali 
árnyékot visel" köddel, így az Felséged országunkban való 
jó hasznos be jövetelit ezzel adornálá fel az örökké él" Minden- 
ható könyörül" Jehova Ur Isten. 


Örülnek ezen az Római Imperiumban való dicsiretes keresz- 
tyén Electorok, Anglia és több istenfél" országok és valahon 
ez egész világon az él" Isten igazán tiszteltetik, mind áldgyák, 
magasztallyák ezért Felségedet, hogy ebben az dologban nem 
csak költségét nem kiméllette Felséged, hanem még fejét is az 
ellenség eleiben vitte, életét szerencsére vetette egynéhány iz- 
ben. Mi is pedig mindnyájan minden rendek örvendezünk az 
mi szivünkben, valakiknél az Istennek tisztessége és hazájának 
meg maradása kedves. Hálákat is adunk ezért szüntelen, hogy 
az bölcs Mindenható Isten egynéhány nemzetségeket és nemes 
fejedelmeket igy fel inditott mostan és az " sziveket az Felsé- 
gedével az " dics"ségének oltalmazásában illyen igen egyessé 
tötte. Mert mostan kezdi az él" Isten végben vinni derekason 
a mit Apoc. 17. v. 16. az Sz. János Evangelistának látásban is 
meg jelentett. 


Felséged is pedig mi vélünk méltán örvendezhet. Mert az 
örök Mindenható Isten Felségedet nagy szép hirrel névvel igen 
fel tisztelte. Ez pedig mind aranynál, ezüstnél jobb, azt mondgya 
Salamon. Ennek keresésében sokat fáradoztak régen az nagy 
emberek. Mert, az mint olvasom, Julius Caesar, hogy valami 
hirt nevet kaphasson, csak az polgári hadak kivül is tizenegyszer 
való száz ezer embert vágatott le. Herostratus az Ephesumbeli 
Dianának nagy templomát, az mellyet egész Ásia két száz husz 
egész esztendeig építtetett, fel gyútá, hogy az " hire neve is, mig 
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ez világ fenn állana, mind addig meg maradna. De ez féle hir név 
meg mocskallya embert inkább, hogy nem mint meg ékesiti. 
Az mivel pedig Felséged magának méltóságos emlékezetit, hiret 
nevet terjeszt, az mind Isten el"tt, mind pedig ez világi igaz 
keresztyének el"tt igen kedves. 


Az mi az harmadik circumstantiát illeti, Felségednek els" 
rendbeli jó téteményit bizony ez is igen ékesíti, Kegyelmes 
Uram, hogy Felséged ebben az dologban önön magát foglalván, 
soha az tudós embereket még ez ideig táborábul mell"le el 
szakadni nem engedte, hanem azok közül hol egyikkel, hol 
másikkal az Istennek Nagyságos dolgait az vitézl" népek el"tt 
szüntelen praedicáltattya, könyörgéseket, szép oratiokat gya- 
korta recitáltat. Ezt Felséged cselekszi felette igen dicsiretessen. 
Mert soha bizony az hadakban az kard éli annyit nem fogott 
az ellenségen, mint az imátság, az Istennek segitségül való 
hivása... 


Második jó tétemény. 


Ha ott jártam volna, Kegyelmes Uram, ahol az nagy 
attyoknak még az unokája sem ny"heti el az saruját, avagy 
onnan jöttem volna, aholott 24 órára ha be tészik az meg holt 
embert a földben, meg rothad mindgyárt és csak az csontya 
marad, ez világi embereknek, valamit irnék, mind inkább 
tetszenék. Mert természet szerint igen örülnek az emberek az ujságnak. De 
ám bár valaki i[vot]t légyen az Euphrates vizében, 
sokat bujdosott légyen egyik tengerrül az másikra, látta légyen 
az a tartománt, ahol az Elephantok, Unicornisok, Párduczok 
teremnek, avagy ugyan jött légyen bár Americábul, a kit uj 
világnak neveznek, mind csak el mulandó dolgok azok, nem 
hoz semmit is az léleknek üdvösségében való épületire. Nagyobb 
dolog ez annál, az kit én az én elmémnek kohában mostan be 
foglaltam: az mit tudni illik, Kegyelmes Uram, Felséged cse- 
lekedett Erdélyben az Isten Anyaszentegyházával. Mikor az 
Ur Isten székiben Felségedet be ültette volna, látá azt Felséged, 
hogy az az ország az Isten Anyaszentegyházában vigyázó "r- 
állók nélkül felette és ki beszélhetetlen igen meg szükült, gon- 
dolkodék mingyárást Felséged több gondgyai között err"l, hogy 
azt a nagy szomorú és fájdalmas köserves sebet meg orvosollya, 
ha lehet. Ennek három rendbeli utát találá fel Felséged. Els"ben 
mindgyárt, valahol az Magyar országi dicséretes iskolákban 
tudós iffiakat találtathata, azokat egyszer is, másszor is, nagy 
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szép költséggel Német országban fel küldözte. 1614 esztend"ben 
az debreczeni iskolának seniorát és collaboratorát. 1615. eszten- 
d"ben az berekszászi iskola mestert másod magával. 1617. 
esztend"ben Martinus Szilvásit az pataki iskolábul az szakmár- 
némethi mesterrel. Ezek, Kegyelmes Uram, csak azok voltak, 
az kikre én számot tarthattam. II. Ezzel sem elégedék Felséged, 
hanem még másképpen is elmélkedék Felséged ugyan ezen dolog 
fel"l. Az fejérvári iskolát szépen fel épiteté Felséged, abban 
két f" tudós embereket rendelvén esztend"rül esztend"re, az 
országban az hol mi arra való iffiuság találtathaték, mind 
be gy#teté Felséged, azoknak tisztességes eledelt, ruházatot, 
könyveket szereztete Felséged, hogy az meg pusztult siralmas 
ország, sok id"ktül fogván minden javátul, ebbeli örömétül 
is hasonlatosképpen meg fosztatván, venne valami ujulást, 
vidámságot s kát [?] önön magának. Ebbeli jó téteménye 
Felségednek mind ez mai napig is fenn áll. III. Ezek mellett 
Felségednek ebben az dologban l"n ollyan okossága is, az 
mellyet mi, kik itt Magyar országban lakunk, csak ugyan alig 
remélhettünk volna. Míg amaz ujonnan plántált és még csak 
virágában lev" tanuló iffiúságnak valami eszit, gyümölcsét 
érezhetné az ország, nagy hosszú id"nek tetszék ez Felségednek. 
Ez okáért még is közelben nyula Felséged az dologhoz. Mert 
valahon itt az mi országunkban és annak határiban is az tudós, 
bölcs, ékesen szóló, hasznosan tanitható keresztyén praedica- 
torokat meg hallhat Felséged, azokat mind igéretivel, mind 
szép beszédével magához be hivatá. Az többi közül az kiket én 
eszemben vehettem, volt " Kegyelme Keserüi [Dayka János] 
Uram, Erdélyben mostan az Helwetiai confessión való keresztyén 
tanítóknak püspöke. 2. Amaz bódog emlékezet#, görög és sidó 
nyelvben gyönyörköd" bölcs férfi Vári Szárnyas János Uram 
volt. Ezt Felséged mindgyárt, ahol az " vigyázása leg szüksé- 
gesebb volt, nagy méltó bölcs ítíleti szerint Kolosvárban állatá 
bé. Az harmadik volt Milotai [Nyilas] István Uram, mind 
erkölcscsel, mind pedig tudománnyal böcsületes ember, az 
Tiszántúl való tizenkét ecclesiáknak püspöke. Ezen kivül ha 
némellyeket az egésségtelenség, némellyeket az földhöz való 
szokatlanság meg nem tartóztatott volna, bizony dolog az, hogy 
ez mi országunkban lév" ecclesiák sok nevezetes f# emberektül 
váltanak volna meg. Mert Felséged sokhoz mutatta ebbeli jó 
akarattyát. S"t ezeknek felette ispánság visel" nevezetes f" 
emberekt#l ezt is hallottam, hogy Felséged irton irt az vár- 
megyékre is ide, hogy oda be tanítókat rendellyenek. Ne légye- 
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nek az emberek ollyak, minem# az oktalan állatok, nem esmér- 
vén az terempt" Istent. Mint magasztallyam, Kegyelmes Uram, 
Felségednek ebbeli cselekedetit? Bizonyára, minémü az érczek 
között az arany, az nap az planéták között, az drága kövek 
között az carbunculus, az vadak közt az oroszlány, az fák 
között az Libanuson z"del" cedrus, ollyan én nálam az alatta 
valóknak javokra és Isten tisztességére ügyekez" fejedelem... 


... Valamig az föld rosmarint, liliamot és rósát terempt, 
mind addig sem lehet csak egy nemzetség is keresztyén tanítók 
nélkül. 


Valamikor az pokolbeli ördög az Isten háza népére ez világi 
kegyetleneket fel támasztya, mindenkor ezeken cselekedett leg 
nagyubb kegyetlenséget. Mi üd"nkbeli dolgokkal bizonyitom 
csak ezt meg. Tudom volt az üdeje, hogy az keresztyén tanítót 
az szekér elé kötötték, mint valami házi oktalan állatot. Austriá- 
ban volt ez. Tudom azt is, hogy az hóhérnak pallost adtak 
az kezében és úgy kísírtették ki az városrul, mint egy gonoszul 
cselekedett szömélt, az Isten emberét. Hogy ide be csapott 
vala Lengyel országbul amaz undok, veszedelemre termett nép 
is, kikkel cselekedtek ugy, mint az szegény tanitókkal? Volt 
oly ezek közül, az kinek az fején az b#rt négy részre hasították 
és úgy vonták alá az nyakára. Ez pedig csak nem messze történt 
hozzánk. Csepregben pedig mint mészárlottak mind mestert, 
deákot, praedikátort az Isten házában, ha valaki siket nem volt, 
meg hallhatta tavalyi esztend"ben... 


Harmadik jó tétemény. 


Amaz római nevezetes consul, az bölcs Cicero, Kegyelmes 
Uram, azt mondgya: Bono viro non minori curae debet esse 
qualis respublica futura sit post mortem suam, quam, qualis 
sit hodie. Az jó magistratusnak nem kissebb gondgyának kell 
arra lenni, miném# légyen állapattya az " holta után az közön- 
séges társaságnak, mint életében aminém#. Ebben is, Kegyelmes 
Uram, Felségedet [sic!] felette dicséretessen cselekszik. Mert 
nem csak arra vigyáz Felséged, hogy míg él Felséged, csak 
addig légyen jó állapattyok az embereknek, hanem még ebben 
is fáradott Felséged, hogy holta után is az Felséged jó tétemé- 
nyével élhessenek nagy sokan sokáig. Miképpen? 1618 esztend"- 
ben fel küldé ismég Felséged két tudós emberrel, úgymint 
Gellei [Katona] Istvánval és Boyta [Veres] Gáspárral az Nagy- 
ságos és Tekintetes Bethlen István Uramnak, mostan erdélyi 
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gubernatornak egy szép gyermekét Heydelbergában az profes- 
sorok kezében, hogy az tisztességes tudományban és isteni 
félelemben idejével öszve fel nevekedvén, mint az nap az " 
fényével az föld kerekségének, hazájának úgy " is jövend"ben 
szolgálhasson... 


Negyedik dolog. 


Járul az Felséged jó téteményéhez ez is az negyedik dolog, 
hogy az Sz. Bibliát amaz isteni ismeret kívül való balgatag 
népnek, az oláh nemzetségnek idvösségekre és lelkekben való 
épületekre az " magok saját érthet" nyelvekre tudós emberek 
által transferráltatta. Ez mellett ez el"tt csak talán három 
esztend"vel az váradi ország gyülésében 60 vagy hetven oláh 
praedicatorokat is szenteltetett Felséged. Nagy halmot hajt, 
Kegyelmes Uram, ez is az dolog az Felséged magossan meg 
tetézett és ugyan mind az fényes égig fel nevelkedett szép 
böcsületes dicséretihez... 
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I D ! R E N D I  T Á B L Á Z A T  


1613. okt. 23. Bethlen Gábor fejedelemmé választása. Nov. 13. 
Sarmasági Zsigmondot, Kassai Istvánt és Benkner Jánost 
követségbe küldi a német császárhoz, de ez nem ismeri 
el fejedelemségét. Dóczi András fels"magyarországi f"- 
kapitány elfoglalja Erdély határszéli várait. 


1614. febr. 18. Bethlen visszaadja a szászoknak Szebent. Márc. 
a medgyesi országgy#lésen megölik Báthori Gábor gyil- 
kosait. Daróczi Ferenc és Lassota Erik császári követek 
Várad átadását és a török elleni szövetséget követelik, 
de visszautasíttatnak. A török Bethlen elismertetése fejé- 
ben Lippát és Jen"t igényli. Bethlen Kapi Andrást, 
Weyrauch Dávidot és Kovacsóczi Istvánt újabb követ- 
ségbe küldi a császárhoz és a magyar rendekhez, a Báthori- 
val kötött szerz"dés megújításáért. Aug. 23. elutasítják. 


1615. máj. 6. török nyomásra Nagyszombatban egyezményt köt 
Bethlen és a magyar király, melynek értelmében az elfog- 
lalt várak egy részét Erdély visszakapja. Bethlen vissza- 
adja a jezsuitáknak kolozsvári templomukat és iskolá- 
jukat. 


1616. Khlesl bíboros, császári miniszter támogatásával Ho- 
monnai György trónkövetel" és Kendi István, aki Bá- 
thori Gábor ellen tervezett meghiusult összeesküvése 
után Magyarországra menekült, katonákat gyüjtenek 
Bethlen ellen és Thurzó nádor csendesítése ellenére jún. 
10. a felbérelt hajduk betörnek Erdélybe, de vereséget 
szenvednek. Jún. 12. Bethlen átadja a törököknek Lippát. 
Homonnai felbujtására Gombos hajdukapitány Désig 
hatol, de nov. 20. megverik. 


1617. júl. 31. a második nagyszombati egyezmény meger"síti 
az els"nek (1615) pontjait. 
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1619. ápr. 11. Ferdinánd császár elismeri Bethlen fejedelmi 
címét. Aug. Bethlen az ú. n. harmincéves háború ki- 
törését felhasználva, megindul a császár ellen. Szept. 5. 
Rákóczi György elfoglalja Bethlennek Kassát, Dóczi f"- 
kapitányt elfogják, fogarasi börtönében meghal. Okt. 14. 
Bethlen elfoglalja Pozsonyt és átveszi a szent koronát, 
körülzárja Bécset. Nov. 18. összeül a pozsonyi ország- 
gy#lés, melyen kitiltják az országból a jezsuitákat és 
Bethlen ellenfeleit. Nov. 21. Homonnai lengyel csapatok- 
kal betör a Felvidékre, de kiverik. 


1618. jan. 15. Bethlen szövetséget köt a csehekkel, jan. 16. 
fegyverszünetet a császárral. Aug. 25. Bethlent a besz- 
tercebányai országgy#lésen magyar királlyá választják 
és új támadásra indul. Okt. 9. Dampierre császári tábor- 
nok sikertelenül ostromolja Pozsonyt, elesik. Nov. 8. a 
csehek a fehérhegyi csatában dönt" vereséget szenved- 
nek. A császáriak Magyarországon is sikereket aratnak. 


1619. júl. 17. Buquoy Longueval gróf császári tábornok Érsek- 
újvárnál elesik, a császáriak visszavonulnak, Bethlen 
betör Morvaországba. A morvaországi menekült ana- 
baptista iparosokat Alvincen telepíti le. 


1620. jan. 7. nikolsburgi béke. Bethlen lemond a magyar koroná- 
ról, római szent birodalmi fejedelmi címet kap, Oppeln 
és Ratiborn hercegségét, hét felvidéki vármegyét és 
pénzt. A bécsi békét (1606) meger"sítik. Az erdélyi ország- 
gy#lés Bethlen kívánságára felszabadítja a Mihály vajda 
ki#zése óta jobbággyá lett székelyeket. A gyulafehérvári 
akadémia megalapítása. 


1621. szept. Bethlen második támadása. Elfoglalja Nagyszom- 
batot. 


1622. máj. 8. bécsi béke. 


1623. Bethlen maga veszi kézbe Erdély ökörkivitelét. 


1624. márc. 2. Bethlen esküv"je Brandenburgi Katalinnal, akit 
utódjává választat. Belép az angol-dán-holland «west- 
minsteri szövetségbe». Szept. Bethlen harmadik támadása. 
Szept. 30. Drégelypalánknál találkozik Wallensteinnel, ez 
visszavonul, Bethlen üldözi. Dec. 20. pozsonyi béke. 


1629. Bethlen megnemesíti az erdélyi ref. papokat. Nov. 15. 
Bethlen halála Gyulafehérvárt. 
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B E V E Z E T É S  


Az önálló Erdélynek több fejedelme volt, mint évtizede, 
voltak köztük a fukarságig takarékos, jó gazdák és esztelenül 
pazarlók, kiábrándítóan józan, számító elmék és vesztükbe 
rohanó fantaszták, világraszóló gy!zelmeket arató hadvezérek 
és békés filozófusok, koruk színvonalán álló kim"velt emberf!k 
és faragatlan tuskók, európai hírnev" államférfiak és szinte 
észrevétlenül jöv!-men! szürke egyéniségek, mikor azonban 
különleges hangsúllyal ejtjük ki, hogy: «a fejedelem», minden 
erdélyi egyetlen egyre, Bethlen Gáborra gondol. A maga korá- 
ban gy"lölet és bálványozás kereszttüzében állott, de sem 
barátai, sem ellenségei nem értették meg, sok tekintetben ma 
is rejtély, történészek szenvedélyes vitáinak kiapadhatatlan 
forrása. Csonka életm"ve nemzetünk történelmének a Mátyás 
királyé után legnagyobb és legtragikusabb torzója, kegyetlen 
figyelmeztetés önmegvalósításunk életöl! korlátaira és örök 
biztatás a makacs továbbküzdésre; végleteiben is a legmagya- 
rabb magyar sorsok egyike. 


Célkit"zései, eszközei helyességén, nyilatkozatai !szinte- 
ségén, szerepének jelent!ségén, sikerein vagy sikertelenségén 
vitatkoznak, egyet azonban az egyre növekv! és egyúttal egyre 
világosító távlaton át, mely !t t!lünk elválasztja, senki sem 
von kétségbe: egyéniségének leny"göz!, tiszteletet parancsoló 
nagyságát. Ezt az egyet, bármennyire különböz!képpen ítélt 
fel!le, kora is — kénytelen-kelletlen — tudomásul vette. «Mint 
egy fényes napot az égen való s"r" homályból az vésznek 
közepette hánkódó keresztyénségnek», úgy mutatta fel Isten 
!t a végromlásra jutott magyarságnak: így látták !t hívei 
(Redmeczi szavai); mint a keresztény kultúrára pusztulást 
hozó, hitét, fajtáját eláruló, törökkel cimboráló alvilági hatalmat 
gy"lölték a túlsó oldalon állók. De dicshimnuszaikkal és rágalom- 
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hadjárataikkal egyaránt elárulták, hogy sokat várnak, vagy 
nagyon félnek t!le, egyszer"en azért, mert egyénisége nyug- 
talanítóan nagyméret", nem mindennapi volt. Már életében a 
világirodalom regényh!sei közé került, John Barclay «Argenis» 
cím" kulcsregényében Perianhelus (azaz Erd!ntúli) néven ját- 
szik szerepet és keresztnevét sokáig a «fejedelem» szóval szi- 
nonim értelemben használták Európa-szerte. 


Ez az ember, aki nemcsak önmagát, hanem eldugott kis 
országát is nehány évre egy világrész érdekl!désének központ- 
jába emelte, mikor életútjára elindult, senki és semmi volt. 
Családja régi temesmegyei törzsökös magyar família, de tagjai 
évszázadokon át a névtelenség homályában meghúzódó vidéki 
birtokosok, akiknek jelent!sége és tevékenysége alig emelkedik 
túl a megyei politika sz"k körein. Apja vitéz katona, aki családi 
jószágainak török uralom alá kerülése után az erdélyi fejedelem 
zsoldjába áll és Marosillye szép kis uradalmát nyeri szolgálatai 
jutalmául s a székely kiskirályok, a Lázárok leányai közül visz 
magának református létére — katolikus feleséget. A család 
karrierjének e szerény kezdeteit derékbatöri Bethlen Farkas 
és felesége korai halála; kiskorú fiaik, Gábor és István anyai 
nagybátyjuk gyámsága alatt, a csiki hegyek közt nevelkednek, 
nemcsak a szül!i szeretett!l és gondoskodástól, hanem a katonai 
vagy szellemi m"vel!dés lehet!ségeit!l is távol. A fejedelmi 
szeszély szül!otthonuktól, Marosillyét!l is megfosztja !ket, 
kegyelemkenyéren teng!dnek és szegény rokonok módjára már 
már elsüllyednek Lázár András szolgái között. 


A nagyrahivatott életer! azonban utat tör magának. 
A tizenhárom éves Bethlen Gábor maga veszi kezébe sorsának 
irányítását, addig kilincsel, levelezik, amíg sikerül a fejedelem 
udvarába kerülnie. A csélcsap, fellengz! Báthori Zsigmond kör- 
nyezetében, az el!szobákban lebzsel!, ide-oda futtatott nemes 
inaskák sorában azonban csak a fonákját ismeri meg a «magas 
életnek», egy a névtelen tömegb!l, akir!l a kor forrásai még 
nem vesznek tudomást. De összeszorított foggal, makacsul 
küzd, nyitott szemmel jár és mivel gyermekévei Erdély törté- 
netében éppen nagy sorsfordulóra esnek, lát és hall eleget. 
Szinte gyermek még, mikor résztvesz a nagy garral indított és 
szégyenteljes erkölcsi kudarccal végz!d! törökellenes hadjárat- 
ban s egy alkalommal az a váratlan kitüntetés éri, hogy elkísér- 
heti a fejedelmet prágai útjára, Rudolf császár udvarába, ahol 
akkor a világpolitika szálai futottak össze. Lassan feléje fordul 
a figyelem, korához és helyzetéhez mérten magas állások betöl- 
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tését bízzák rá és  még  nincs húszéves,  mikorra  visszaszerzi 
az apai jusst, Marosillyét. 


Közben gyermekkorának világa összeomlik, a Báthoriak 
humanista körér!l, vidám farsangjairól, sötét és véres intrikáiról 
híres udvara a t"zbe-vérbe borult országban nehány év alatt 
olyan távoli emléknek t"nik már fel, mintha csak szép mese 
lett volna; Erdélyben a halál farsangol, Basta és Mihály vajda 
zsoldosai falvak százait pörkölik fel, török-tatár hordák ezer- 
számra hurcolnak el rabokat, a nemesség virága a csatamez!kön 
és feldúlt kúriák romjai alatt pusztul el, pestis, éhhalál lesel- 
kedik azokra, akiket a fegyver megkímélt és a szerencsésebbek 
borzongva hallják, hogy itt-ott már egymást falják fel az 
emberek kínzó éhségükben. 


Akik Báthori Zsigmondot végig követték gyakori pálfordu- 
lásai során, drágán fizették meg h"ségüket. A dévai fegyveres 
országgy"lésen Basta, a császár zsoldosvezére porig alázza azt 
a néhány erdélyi nemest, aki még megmaradt, kivezényelt 
hóhérainak látványával kényszeríti !ket, hogy kegyelemért 
könyörögjenek s lemondjanak nemcsak emberi méltóságukról, 
hanem Erdély önrendelkezési jogáról is. Bethlen azok közt van, 
akik Székely Mózes kísérletének bukása után inkább vállalják 
a szám"zetést, mint a meghunyászkodást és török földre me- 
nekül. Az emigránsok e lépése abban az id!ben hallatlan valami 
volt: keresztény ember pogány földre csak akkor menekült 
eddig, ha valami cégéres gaztett törvényes következményeit 
akarva elkerülni, az akasztófa helyett a hitehagyást választotta, 
mert ezek nagyrésze törökké is lett. Hazafiúi elkeseredésb!l, 
tiszta lelkiismerettel és szándékkal, s!t a nemzet megmentésé- 
nek érdekében el!ször ez a kis csapat fordult a törökhöz. Semmi 
sem mutatja ennél jobban azt az óriási lelki válságot, melyen 
Erdély nem egészen egy évtized alatt átment. A keresztes- 
háború lelkesedése, melybe az ország ujjongva követte ifjú 
fejedelmét, keser" csalódásnak adott helyet. A Habsburg- 
támogatás, majd uralom el!ször két pártra osztotta, azután 
pusztulásba taszította az erdélyieket. Ráébredtek, hogy a csá- 
szár nemcsak hogy nem tudja !ket megvédeni a törökt!l, kinek 
bosszúját így oktalanul felingerelték, hanem a bels! békét is 
feldúlja, a túlnyomóan protestáns, de törvényesített vallási 
egyensúlynak örvend! országban er!szakos katolizációt kezdve 
meg. Még Castaldo idejéb!l gy"löletes emlék" idegen zsoldosok 
élik fel, mint mindent letaroló sáskajárás, a lakosság javait s a 
szerencsétlen Erdély idegen célokért harcoló idegen katonák 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 VIII 


csatatere lett. A lelkekben már kialakulva lappangott a vég- 
zetes szó, melyet nemsokára Bocskai mond ki s amelyik évszá- 
zadokra kettészakítja a nemzetet: kuruc és labanc félre. 


Bethlen kétségtelenül az els!k egyike, aki elég merész volt, 
hogy magában és másokban tudatosítsa ezt az új szemléletet. 
Évekig törökök közt élve, török zsoldban harcolva, számos 
barátot szerzett magának köztük s kés!bbi szavaiból, leveleib!l 
kitetszik, hogy ezek a kapcsolatok gyakran a politikai hasznos- 
ságokon túl egyéni rokonszenveken is alapultak. Embert látni 
a fenevadnál is jobban megvetett és gy"lölt pogányban: a 
kor szemében megbecstelenít! b"n volt s a töröknél nagy 
kegyben álló, nyelvén beszélni tudó Bethlennek éppen a török- 
barátság, s!t törökösség vádja ártott legtöbbet s nem egy !szinte 
barátját idegenítette el t!le. A magyaroknál, akik két évszázada 
véreztek a török elleni küzdelmekben, még érthet! volt ez, de 
nyugati állítólagos barátai esetében, kiknél régóta az elvekkel 
és érzelmekkel nem tör!d! «államrezon» irányította a politikát, 
egyenesen hipokrizisnek kell tartanunk azt a kegyetlen eljárást, 
melynek során titkon buzdították Bethlent a török segítség 
felhasználására, de az európai nyilvánosság el!tt minden kö- 
zösséget megtagadtak a kereszténység elárulásának bélyegzett 
e lépéssel. Annál inkább, mivel Bethlen csakúgy hazájának és 
hitének !si ellenségét látta a törökben, ha egyrészt a hosszas 
együttélésben kifejl!dött emberi megértés, másrészt a politikai 
szükség miatt más szemmel nézett is rá, mint a távolból könnyen 
ítélkez!k. 


A politikában azonban, végzetszer" választás elé állítva, 
valóban a török mellett és a német ellen döntött. A Basta- 
korszakban elszenvedett személyes üldöztetés és a török vendég- 
barátság ellentéte is kétségkívül keser" szájízt hagyott benne 
hátra a keresztény szolidaritás frázisaival szemben, de a korra 
nézve szinte gyerekember, lélekben és tapasztalatokban azon- 
ban valósággal koravén Bethlen értelmével is belátta, hogy 
Erdély jóléte a törökkel való békességnek még elviselhet! áldo- 
zatok árán is fenntartásától függ, s!t, hogy — egyik halálos 
ellenséget a másikkal üttetve — a törököt a Habsburgok ellen 
is fel lehet és kell használni a magyarság érdekében. A határo- 
zott és gondolkodásban teljesen kialakult, férfivá érett ifjú 
hamarosan az emigránsok szellemi vezére lett, ! tüzelte nevük- 
ben Bocskait felkelésre és az ! levelezésének elfogatása keverte 
az akkor még habozó Bocskait gyanúba a császáriak el!tt és 
robbantotta ki a forradalmat. Ugyancsak oroszlánrésze volt 
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Bocskai török kapcsolatainak kialakításában, bár ezekben az 
években még az események hátterében mozgott. A szabadság- 
h!s fejedelem halála után sem lépett fel trónkövetel!nek, bár 
emigráns és török körökben már évek óta emlegették fejedelem- 
ségét. A Báthori-ház utolsó, kiváló tehetség", de féktelen ter- 
mészetével nem biró férfisarját, Gábort támogatta az öreg 
Rákóczi Zsigmonddal szemben, aki, mint Erdélynek Bocskai 
által kinevezett kormányzója, a választás idejére lefogatta, 
hogy ártalmatlanná tegye a veszedelmes kortest. 


Mikor kés!bb Báthori Gábor mégis trónrakerült, bizalmas 
környezetébe fogadta és nagy birtokadománnyal halmozta el 
áldozatkész hívét. A barátság azonban nem tartott sokáig, a 
mulatnivágyó és erkölcsi szempontból teljesen gátlásmentes 
fejedelem nem talált Bethlenben ivócimborát, sem délibábot 
kerget! politikájához készséges eszközt, ezért elhidegült irá- 
nyában s gerinctelen és tehetségtelen hízelg!kkel vette magát 
körül, akik mind lejjebb taszították a lejt!n. A puritán felfogású, 
komor és metsz!en józan gondolkozású Bethlen már puszta 
jelenlétével is ingerelte Báthorit, úgy, hogy végül heves jele- 
netekre került sor közöttük; egy izben — nem tudva magán 
uralkodni — kardot rántott rá, máskor meg ég! gyertyát 
nyomott szakállába, s!t feleségét, a hasonlóan szigorú erkölcsi- 
ség" Károlyi Zsuzsannát is megkísérelte er!szakosan meg- 
környékezni. Az ország forrongott, a Szeben elfoglalása miatt 
vérigsértett szászok a császártól a szultánhoz szaladgáltak, hogy 
a zsarnok ki"zéséhez segítséget kapjanak s a kalandos politi- 
kában, értelmetlen hadjáratokban kifáradt és a Báthori által 
behívott hajdúk garázdálkodásai által elkeserített nemesség egy 
része is a személyileg egyébként vonzó és származása miatt 
tisztelt fejedelem ellen hangolódott. Az elégedetlenek az újból 
török földre menekült Bethlen Gáborban látták vezérüket s 
mikor a Báthorit ki"z! török csapatokkal visszatért, ! volt az 
egyetlen lehetséges jelöltje a megüresedett trónnak. 


Harminchárom éves volt megválasztásának évében (1613), 
de egész valója többet mutatott. Szemeinek komoly tekintete, 
melyben villámló harag és metsz! irónia tudott felcsillanni, 
hatalmas orra, er!svonalú, duzzadt ajkai, melyek körül állan- 
dóan keser" vonás t"nik fel, sápadt arcát keretez! fekete sza- 
kálla, jellegzetes, vállai közé húzott fejtartása, mely minden 
képén szembeötlik, sok szenvedésen átment, nehéz gondoktól 
terhelt javakorbeli férfi benyomását keltette. Testében két 
emigráció és harmincnégy csata nyomait, lelkében egy tönkre- 
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tett ország felett érzett aggodalmakat és két korán elhalt gyer- 
mekének gyászát hordozta. Lelki tulajdonságai is ezt a különös 
kett!sséget mutatják; óvatos, ravasz, s!t néha cinikus, mint 
a kiábrándult öregek, józan, mint aki mögött egy hosszú élet 
súlyos tapasztalatai állanak, de ruganyos, csüggedést és fáradt- 
ságot nem ismer, mindig kész a támadásra vagy a visszavágásra, 
elméje csak úgy ontja a gyakorlatias megoldásokat és a merész 
terveket, de ha valami nem sikerül neki, bámulatos lélekjelen- 
léttel fog azonnal újabb, az el!bbivel homlokegyenest ellenkez! 
vállalkozásba. A politikai szálak mesteri fonogatásában nyíl- 
vánuló szinte játékos kedve, minden csalódáson átsegít! ter- 
mészetes, száraz humora és a dolgokat és embereket kell! érté- 
kükre szállító iróniája elpusztíthatatlan, örökifjú életkedvének 
minden küls! látszatot meghazudtoló bizonyítékai. 


A felszabadult tettvágy hatalmas lendületével fog hozzá a 
zilált erdélyi viszonyok rendezéséhez, bár nagyratör! terveinek 
szárnyát mindegyre lefogják a kicsinyes hazai és külpolitikai 
körülmények. A duzzogó szászok Szeben átadását követelik, 
meg sem várva, hogy a feldúlt Gyulafehérvárat helyreállítsa és 
esküvel er!sített biztosítékait egymásután utasítják vissza. 
A nemesség már érzi a kemény kezet és rakoncátlankodni próbál. 
A török visszaélve a helyzettel, engedelmessége bizonyítékaként 
a Báthori Zsigmond által visszahódított két végvárat, Lippát 
és Jen!t követeli. A császáriak a legnagyobb bizalmatlansággal 
nézik a törökbarátságáról hires új fejedelmet s azt híresztelik, 
hogy már «török gubernátora» van Erdélynek, akit mihamarabb 
ki kell vetni országából, nehogy törökké tegye az egészet. Az 
udvari tanács nagyhatalmú els! minisztere, Khlesl bíboros biz- 
tatására Forgách és Dóczi magyar kapitányok sietve elfoglalják 
a nyugati végvárakat s mikor Bethlen visszaadásukat kéri, 
ráadásul még Várad átadására is felszólítják. Köröskörül ellen- 
ségek, benn zavar és bizonytalanság, de Bethlen pillanatra sem 
hagyja el magát. Egymásután jártatja követeit a Portára, a 
császári udvarhoz, a magyarországi rendekhez s ha egyiket 
elutasítják, másikat elfogják, újabbakat küld. Kora reggelt!l 
kés! estig dolgozik, tárgyal, leveleket ír, rendeleteket ad ki 
(ellenfelei azt állították róla, hogy délt!l reggelig részeg s nem 
lehet vele értelmes szót váltani!), fenyeget, rábeszél, hízeleg, 
szidalmaz, igér és követel, ha valami nem sikerül, más oldalról 
kezdi újra és végül megállja a helyét. A szászok belátásra térnek 
és kibékülésük jeleként önköltségen építik fel a fejedelmi szék- 
hely egyik nagy sarokbástyáját. Lippát átadja a töröknek s 
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ezzel olyan erkölcsi t!két kovácsol magának, hogy nemcsak 
Jen! megadásától tekintenek el a Portán, hanem a török biro- 
dalom legkészségesebb hívének tudják, akire lehet számítani, 
s!t akinek önálló vállalkozásait is érdemes támogatni. Követei, 
levelei a magyarországi közvéleményt teljesen pártjára vonják, 
meggy!zi a rendeket, hogy ! valósággal a béke angyala, akit 
méltatlanul támadtak meg a császár katonái s e miatt a török 
már régen megtámadta volna Magyarországot, ha ! nem tar- 
taná vissza a bosszuló hadjáratot. Bécsben azonban a törö- 
kökkel fenyeget!dzik s ezzel szerzi vissza elveszett várait. Benn 
er!s kézzel csinál rendet, visszaveszi a Báthoriak által köny- 
nyelm"en szétosztogatott állami javakat, s!t újabbakat szerez, 
letöri a drágaságot, el!mozdítja a külkereskedelmet, úgyhogy 
1619-ben az országgy"lés régóta nem hallott szavakban szögezi 
le országépít! munkájának eredményeit: «Istennek kegyel- 
méb!l az országban minden b!ség vagyon». 


De ! többet akar, mint a sz"k keretek közt elpazarolni 
elemi er!vel feltör! munkakedvét és tehetségét. Az évszázados 
nagy cél, minden magyar álma lebeg szemei el!tt: vissza- 
állítani Mátyás birodalmának egységét, mégpedig a maga jogara 
alatt. # az els!, aki ezt nem nyugat, hanem kelet fel!l, Erdély- 
b!l képzeli el megvalósíthatónak. Bocskai még nem szánta 
ezt a szerepet Erdélynek végrendeletében, ! csak ellensúlyt 
látott és kívánt benne a nemzetellenes Habsburg-törekvésekkel 
szemben, a nagy gondolat Bethlen termékeny agyából pattant 
ki. Az els! pillanatban fantasztikusnak ható elképzelés az adott 
pillanatban nem is volt abszurdum. A két hatalmas szomszéd, 
a török és a német ellenségekt!l és bels! válságoktól szoron- 
gattatva, tehetetlen, a túlnyomóan még protestáns, bár már 
feszül! katolikus energiáktól pezsg! császári Magyarország 
forradalmi hangulatban van és készen arra, hogy protestáns 
f! alatt egyesüljön. A cseh forradalom, a harmincéves háború 
el!játéka megadja az alkalmat a fellépésre és Bethlen gondol- 
kozás nélkül megindul. 


Három támadása és a köztük és alattuk lefolyt lázas 
diplomatizálás, bármennyire is bizonytalan útkeresésnek, pil- 
lanatnyi helyzetek kihasználásának látszik, mind ezt az egyet- 
len célt szolgálta. A fejedelem szövetségeket kötött, hogy azokat 
adott alkalmakkor félredobja, fegyverszüneteket hozott létre, 
hogy azalatt még jobban fegyverkezzék, hitegetett barátot és 
ellenséget, hogy szükség esetén egyaránt megcsalja mind a 
kett!t, mindezt csak azért, hogy semmit se mulasszon, ami 
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tervét el!bbrevihetné. Szükségtelen lenne eljárását a kortársak 
hasonló tetteivel mentegetni, felmenti !t az, hogy amit csele- 
kedett, a magyarság egysége érdekében cselekedte, mindenkit 
megcsalhatott és ha tehette, meg is csalt, csak a magyarságot 
nem. Semmivel sem volt kevesebb joga a maga részér!l kezde- 
ményezni a nemzeti egység helyreállítását, mint a nyugati 
félnek. Országlásával bebizonyította, hogy ! volt az egyedüli 
korában, aki ezt a szerepet megérdemelte s ha a nemzet lelki 
kettészakításával vádolják, méltán hull ez a vád azok fejére 
vissza, akik — bár világnézetük és helyzetük érthet!vé teszi 
állásfoglalásukat — az egységnek Bethlen alatt való létrejöttét 
megakadályozták. 


Nem volt út és mód, amit meg ne próbált volna célja 
érdekében. Eleinte — mint annakidején Mátyás — arról ál- 
modozott, hogy a Habsburgok ellen fellázadt csehek !t fogják 
királyukká választani s akkor mint választófejedelem, a német 
birodalom politikájába is beleszólhat, kivívhatja magyar király- 
ságát és két koronával a fején, a birodalom támogatásával for- 
dulhat a török ellen. A csehek azonban — vesztükre — nem 
!t választották meg és szabadságharcuk csúfos végével Bethlen 
reményeit is semmivétették. Maradt volna a magyar királyság 
a német birodalom protestáns fejedelmeinek támogatásával, 
azonban Habsburg Ferdinánd elnyerte a császári trónt, a 
protestantizmus szolidaritása pedig éppen olyan szép frázisnak 
bizonyult, mint a keresztény szolidaritás. A koronával a kezé- 
ben, megválasztott királyi címmel vissza kellett Bethlennek 
vonulnia, s ezekr!l való lemondása árán csak annyit ért el, hogy 
Erdély helyzetét eddig még soha nem ért mértékben meger!sí- 
tette és kis országát európai politikai tényez!vé tette. Most már 
mint erdélyi fejedelem igyekezett területi hódítás útján a ma- 
gyar egységet kiterjeszteni. «Accroitre nos limites» — Richelieu- 
nek az a mondása nemzetközi politikai jelszó volt és franciák, 
dánok, svédek egyaránt ezt a terjeszkedési vágyat burkolták 
szép szavakba, mikor a harmincéves háborúban hol a protes- 
tantizmus jöv!jét, hol az európai egyensúlyt féltették. Bethlen- 
nek nem lett volna szüksége szép szavakra, bár a kor szokása 
szerint ! is hangoztatta a nemzeti és vallási szabadságot, mint 
támadásának el!idéz! okait; terjeszkedése nem idegenajkú 
népek területeire vágyó imperializmus, hanem egy méltatlanul 
szétszaggatott ország helyreállításáért vívott küzdelem volt. 
Reményeinek mélypontján már azzal a kétségbeesett gondo- 
lattal is foglalkozott, hogy török segítséggel állítja helyre az 
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éppen a török által megsemmisített nemzeti egységet, ez azon- 
ban a magyarság többségének éles tiltakozását vonta maga 
után. Csodálatos rugalmassággal tett ekkor éles fordulatot, 
feleségül kérte Habsburg Ferdinánd császár leányát és kilátásba 
helyezte, hogy áttér a katolikus vallásra, ha a császár lemond 
Magyarország tényleges uralmáról, csak a királyi címet tartva 
meg magának és Bethlennek engedi át a kormányzást guber- 
nátori címmel. Hogy ez nem sikerülhetett, annak els!sorban 
Bethlen ellenségei, Pázmány érsek és Eszterházy Miklós nádor 
az okai, akik nemcsak a katolicizmus szép kezdeti sikereit 
(mindketten neofiták voltak!), hanem egyéni pozíciójukat is 
féltették t!le. A munkás élet eltelt ezekben a tervezgetésekben 
és hiábavaló er!lködésekben. A megtört test és lélek kihúnyása 
el!tt még utolsó er!feszítéssel fordult egy lehet!ség felé. Báthori 
István példáját tartva szemel!tt, mely eddig is, ezután is 
mindig kísértette Erdély fejedelmeit, a lengyel trónnak svéd 
segítséggel való megszerzésén gondolkozott, nagy sógora Gusztáv 
Adolf svéd király oldalán. A halál azonban meggátolta, hogy 
szövetségesei sikerét megérje és gyümölcseit a maga és nemzete 
javára is learathassa. 


Nagysága éppen ezekben a tervezgetésekben s abban a 
rugalmasságban nyilvánul meg, ahogy a vereségeket fogadni 
tudta s lankadatlanul követte más utakon célját. Egyénisége 
nem is annyira sikereiben, mint törekvéseiben mutatkozik meg 
és leghívebb tükörképét levelei adják. Nem abban az értelem- 
ben mintha ezekben a levelekben, melyeket többnyire saját- 
kez"leg és hihetetlen számban írt, meztelenre vetk!zne kortárs 
és utókor el!tt, hiszen politikai levelei (s majdnem minden 
levele az) éppen a hitegetés mesterm"vei, hanem úgy, hogy 
egy óriási szellemi fölénnyel bíró ember bontakozik ki bel!lük. 
Mint író is korában egyike a legnagyobbaknak, hatalmas érzelmi 
skálát tud megszólaltatni, ösztönös stílusm"vész, aki a leg- 
finomabb árnyalatokat is kihozza a nyelvb!l, melynek színe- 
sebbnél színesebb kifejezései, fordulatai csak úgy ömlenek tolla 
alól. Fölényes gúny, izzó gy"lölet, szelíd kérés, alig kimondott, 
de annál hatásosabb fenyegetés váltakoznak néha ugyanazon 
levélben s az elhitetésnek, a rábeszél! tehetségnek egészen 
kivételes példáját nyújtják. De nemcsak leveleiben, hanem a 
gyakorlatban is szerette fölényét megmutatni. Egyizben, bár 
ritkán élt szeszes itallal s inkább a csip!s mustot szerette, úgy 
asztal alá itta a német császár követét, Meggaut, hogy az, 
mámorában teljesen meggy!zve attól, akinek meggy!zésére 
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küldték ki, az asztalra borulva hajtogatta: «mit tehetek otthon 
én magam, annyi német között!?» Bethlen csak élvezte a hely- 
zetet s bár többet ivott a másiknál, nem tett egyebet, mint hogy 
kinyittatta az ablakokat és könnyebb ruhát vett fel. Hasonló 
eset a Kemény János által megörökített hodolini találkozó, 
melynek során Caraffa de Montenegro császári generális, látva 
a fejedelem készségét, hogy lováról leszállva, gyalog üdvözölje 
a császár képét, túlbuzgóságában hamarabb leugrott a nyereg- 
b!l, Bethlen pedig visszalendülve, a magasból fogadta nagy 
trombitaharsogás és ünnepi disz között a kegyetlenül meg- 
tréfált hadvezért, akinek ez a mal!r pályafutásába került. 
Valóban igazat kell adnunk Szekf" Gyulának, aki szerint a 
politika játékai önmagukban is örömére szolgáltak Bethlennek. 
Szinte egyedüli nemcsak az erdélyi fejedelmek sorában, hanem 
a kortárs-uralkodók közt is, akinek nem volt magánszenvedélye, 
s egész életét betöltötte és minden érdekl!dését kielégítette az 
államvezetés. Éjt-napot egybetéve dolgozott, nem vadászott, 
nem farsangolta végig az országot, mint szerencsétlen el!dje, 
s udvara fényét is inkább tekintélye emelésére, mint saját 
szórakozására tartotta fenn. 


Erdély újjáépítésével is nagy célját akarta szolgálni. Be 
akarta bizonyítani, hogy méltó a nagyobbra, jobban el tudná 
kormányozni Magyarországot, mint akkori vezet!i. Mint ural- 
kodó, meglep!en korszer", s!t modern volt. Az Európán ural- 
kodó politikai eszméket külön tanulás nélkül, ösztönszer"en 
tette magáévá és érvényesítette. Erdélyi fejedelemsége a korai 
felvilágosodott abszolutizmus érdekes kísérlete. Cselekedeteiben 
nem ismer magántekintetet, rendi szempontokat, s!t lelki- 
ismereti gátlást sem; mint ahogy kortársait a «raison d’état», 
úgy vezeti !t a «közönséges jó» elve. Gazdaságpolitikája a 
XVII. században még csak gyermekcip!iben járó merkantiliz- 
mus sajátosan erdélyi változata, célja a bels! termelés fokozása 
a minél nagyobb külkereskedelem érdekében. Ezért próbálkozik 
nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi szerz!déseket kötni Velen- 
cével s a svédekkel és ha az akkori kezdetleges közlekedési és 
közbiztonsági viszonyok miatt e kísérletei nem is mutattak fel 
eredményt, más utakon mégis sikerült gazdasági fellendülést 
teremtenie. Az állami birtokok vezetését személyesen ellen- 
!rizte és szigorú intézkedésekkel akadályozott meg minden 
visszaélést vagy hanyagságot, a bányák felvirágoztatására 
seregest!l telepített, néha er!szakkal is, idegen bányászokat az 
országba, az ipari verseny felkeltésére a Morvaországból el"zött 
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anabaptistáknak menedéket nyujtott és gazdasági kiváltságok- 
kal halmozta el !ket, az eddig monopoliumot élvez! szász 
iparosság nem kis elkeseredésére. Maga is kereskedett, a há- 
borúban zsákmányul szerzett lovakat a szászokra tukmálta és 
a cserébe kapott ökröket jó pénzért adatta el a bécsi piacon. 
Ha egy-egy áru kiviteléb!l hasznot remélt, eladási tilalmat 
rendelt el s a maga ügynökeivel vásároltatott össze marhát, 
lovat, nyersb!rt, ércet, mézet, viaszt. Az ország erejét kímélte, 
háborúi a lakosságot alig terhelték, mert zsoldoskatonákkal 
harcolt, ezeknek fizetésére azonban óriási összegek kellettek s 
minden pénzszerzési forrása kiapadván, pénzrontáshoz kellett 
folyamodnia. De még ekkor is a népesség jóléte lebegett szemei 
el!tt, országos árellen!rzést léptetett életbe s felállította magyar 
földön az els! iparhatóságot, mely az árdrágulást és a ter- 
melés zavartalanságát volt hivatott ellen!rizni. A külföldi 
piacot állandóan szemmel tartatta, az árszabályzatot a külföldi 
jelentések alapján állíttatta össze. Az általános életszínvonal eme- 
lésére egyenesen fény"zési kényszert vezetett be, kötelességévé 
téve a keresked!knek, hogy drága szöveteket, kristályedényeket 
s más luxuscikkeket hozzanak be a sok nyomorúság közt már- 
már életkedvét vesztett ország kulturigényeinek felkeltésére. 
Törekvései a gazdasági vonalon teljes sikert arattak, magának 
évi közel félmillió forint bevételt biztosított s Erdély minden 
társadalmi rétegében megindult a vagyonosodás. 


Szellemi téren is kifogyhatatlan a gondoskodásban. 1622- 
ben Gyulafehérvárt akadémiát állít fel, Báthori István egyetem- 
alapítási kezdeteit folytatva és külföldr!l csalogatja magához 
a nemzetközi hír" professzorokat. Mint református többség" 
ország református fejedelme, természetesen el!ször egyházát 
er!síti. A Basta-korszak alatt szétszóródott intellingenciát póto- 
landó, hivatalos úton hirdetteti ki Fels!magyarországon, hogy 
az Erdélybe költöz! papokat és tanítókat szívesen látja. Való- 
ságos népvándorlás indult meg erre Erdély felé, melyb!l így 
lett a magyar reformátusságnak nemcsak politikai, hanem 
szellemi központja is. 1629-ben az összes református papokat 
utódaikkal egyetemben nemesítette, címerük alá saját pályáját 
legjobban jellemz! jelmondatot adva: «Arte et Marte dimican- 
dum.» Nagy áldozatokkal tartott alumnusokat külföldi f!isko- 
lákon, a nagy hittudósok, írók egész nemzedéke nevelkedett az 
! költségén. A társadalmi ellentétek csökkentését szolgálta híres 
rendelete, melyben megtiltja a földesuraknak, hogy a tanulni 
vágyó jobbágyfiak iskoláztatását megakadályozzák. 
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Míg egyházáért annyit tett, mint egy fejedelem sem el!tte, 
vagy utána, korában érthetetlen s e miatt hol politikai oppor- 
tunitásnak, hol vallási közönbösségnek magyarázott türelmes- 
ségével lehet!vé tette minden felekezetnek az életet. Kétség- 
telen, hogy jó és buzgó református volt, hív! lélek, aki huszon- 
hatszor olvasta el a bibliát, de nagyságában felül tudott emel- 
kedni sok el!ítéleten is. Visszaengedte a jezsuitákat Kolozs- 
monostorra, katolikus vikáriust engedélyezett, tanácsosai és 
legel!kel!bb tisztvisel!i közt egyaránt volt katolikus, unitárius, 
szombatos, bár a két utóbbi felekezetet ill. szektát nem szen- 
vedhette, mégis elaltatta a szombatosok ellen hozott kemény 
végzések végrehajtását. Katolikus oldalon is elismerték, hogy 
uralkodása alatt semmi komoly panasza az erdélyi katolicizmus- 
nak nem lehetett, s!t még az is el!fordult, hogy saját hitfeleit!l 
vett el templomot s adta a katolikusoknak, ahol azok, az üldöz- 
tetés megsz"nvén, számbeli fölényt értek el. Katolikus isten- 
tiszteleteken személyesen is megjelent, máskor udvari zenészeit 
adta kölcsön a miséhez s a katolikus szellem" m"veltséggel 
szemben is tudott adakozó lenni, Káldi György bibliafordításá- 
nak kiadását ! tette lehet!vé. A jezsuiták munkásságát, bár 
nem szerette, de tisztelte és tanítási módjukról egyenesen el- 
ismer!leg nyilatkozott. Vegyesvallású ország nem kívánhatott 
volna magának ideálisabb uralkodót, mint ! volt. 


Az erdélyi uralkodói szuverénitást ! fejlesztette ki, eddig 
Erdélyt a köztudat Magyarország részének tartotta s ha feje- 
delmei viselték is a fenséges címet és gyakorolták is az uralkodói 
jogokat, igazi elvi alapja uralmuknak nem volt. A kálvini 
szellem" Isten kegyelméb!l uralkodó abszolút hatalmú fejede- 
lem, aki nem h"bérese vagy tisztvisel!je semmilyen idegen 
hatalomnak, mint amilyennek Bethlen el!dei tudták magukat, 
el!ször benne jelenik meg. Udvarát is királyi fénnyel tartotta, 
a róla szóló gonosz pletykák után d’Angoulème herceg, XIII. 
Lajos francia király követe csodálkozva állapítja meg, hogy a 
fejedelem udvarában «rien de barbare». Gyulafehérvári nagy- 
szer" építkezéseit, az erdélyi renaissance legszebb alkotásait 
nemcsak honfitársai, hanem idegenek is csodálták. Palotáját 
stukkódisz, gobelinek, velencei kristályok, ezüst és arany 
edények ékesítették, öltözködésében ugyan az erdélyi törökös 
divatot követte, de a legdrágább nyugati kelméket viselte. 
Német és olasz zenészeket tartott, zenés daljátékokat adatott 
el!, szép könyvtára mellé könyvtárost és tettei megörökítésére 
állandó történetírót (Bojti Veres Gáspár) alkalmazott. Erdély 
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a Báthoriak kora óta elszokott az udvari élett!l, a Basta-féle 
id!k után fejedelmei amolyan utazgató uralkodók voltak. 
Bethlen visszahozta, s!t túlszárnyalta a régi szép id!ket, a 
nemesség kedvet kapott a városi, udvari élethez, Gyulafehér- 
várt a fejedelem palotája mellett hamarosan az urak, s!t a 
városok is építgetni kezdték házaikat. 


Az erdélyi mintaállam virágzása annál inkább kiemelte a 
császári Magyarország elhagyatottságát. A Habsburg-ház ab- 
szolutizmusa és a sajátmagát túlél!, korszer"tlen magyar 
rendiség vívta itt élet-halálharcát. Szekf" Gyula mindenben 
helytálló ítélete szerint «a magyar rendiség még lehanyatlásában 
és széls!séges egoizmusában sem volt alacsonyabbrend" politikai 
képz!dmény, mint a nyugati abszolutizmus e csökevénye, a 
kátyukban döcög! ausztriai kormányzat, melynek ekkor még 
álmában sem jutott eszébe a népek java és amely Magyar- 
országot, ha kezébe fogja, éppoly kevéssé tudja el!revinni az 
európai jólét és m"veltség útjain, mint saját tartományait». 
Micsoda éles ellentétben áll ezzel Bethlen igazán népjóléti 
abszolutizmusa és micsoda kín lehetett ennek a lángésznek, 
hogy tétlenül kellett néznie két olyan er!nek birkózását Magyar- 
ország kormányzása fölött, melyeknek egyike sem lett volna 
képes nemcsak a nyugati országokkal egyenrangú fejl!dést, 
hanem még igénytelen, de nyugodt vegetálást sem biztosítani! 
A magyarországi rendiség, mely a század végéig még úgy, 
ahogy meg!rzi uralmát a Habsburg-törekvésekkel szemben, 
talán a legtöbb keser"séget okozta Bethlennek minden politikai 
tényez!k közt, melyekkel csak dolga akadt. A magyarországi 
nagyurak szalmalángja, a megyei közigazgatás eredménytelen- 
sége, a rendi önösség és sz"kkebl"ség egyik legnagyobb aka- 
dálya volt tervei végrehajtásának s legkeser"bb, legindulato- 
sabb szavait szóban és levelekben éppen erre a rendiségre és 
képvisel!ire mondja ki. Ha pedig a magyarság nem ismerte fel 
benne a neki adatott legnagyobb ajándékot, hogyan várhatnék 
azt idegenekt!l, félbarátaitól és esküdt ellenségeit!l? 


Bethlent egész életében teljes magányosság vette körül, 
mint az emberiség igazi nagyjait. Barátai, cimborái nem voltak, 
els! felesége, aki h"séges, megért! társa volt, korán meghalt 
és az új asszony, Brandenburgi Katalin hiú, üres, korlátolt és 
erkölcsileg teljesen megbízhatatlan lévén, legfeljebb a fejedelem 
érzelmeire tudott hatni. Munkatársait el!szeretettel emelte 
alacsony sorsból magához, ebben is az abszolut fejedelmek 
hivatalnok-állító szokásait követve, de nagy gondolataiból csak 
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töredékeket bízott reájuk s így nem maradt olyan szabású 
ember utána, aki m"vét folytathatta volna. Öccse, István, 
jóakaratú, derék, de teljesen jelentéktelen valaki volt, unoka- 
öccsei közül Istvánt nagyon szerette, de a szépremény" fiatal- 
ember korán elhunyt. Így mikor meghalt, méltán kiáltott fel 
ravatalánál Kemény János, a kés!bbi fejedelem: «Meghala 
ez a nagy fejedelem, kihez hasonló magyar Mátyás királytól 
fogva és István királyon kívül nem hallatott, nem is reménl- 
hetni... Oh vajha reménlhet! volna valaki más! Oh vajha 
avagy ne született, avagy örökké élt volna!» 


Üstökösszer" pályája, korai halála, alkotásai mélyen 
impresszionálták a kortársakat és emléke legendás maradt, 
mint Mátyásé. De sem igazi nagyságát, sem terveinek értelmét 
és valódi célját nem tudták felfogni. Úgy olvassuk a róla szóló 
kortárs-írásokat, mint egy megmászhatatlan csúcsnak a völgy- 
b!l felvett képét nézzük, a gomolygó ködb!l csak itt-ott villan 
ki a szikrázó hótakarónak egy kis darabja, melyet a mélyb!l 
láthatatlan, felh!takarta napnak sugarai dicsfénnyel vesznek 
körül. Neveltjei, papjai, Keserüi Dajka János, Bojti Veres 
Gáspár, Redmeczi T. János csak az elhaló tisztelet hangján 
tudnak róla szólni, h"ségesen visszaadják az akkori református 
közvéleményt, mely az egyház és nemzet szabadítóját látta 
benne. Toldalagi Mihály, hadvezére és diplomatája, tetteir!l 
számol be, anélkül, hogy azok valódi összefüggését mégcsak 
kutatná is; apródja, Kemény János, egy emberölt! távlatából, 
az Erdélyt elsöpr! katasztrófa árnyékából gondol vissza ifjúsága 
eszményképére s írásából a fejedelemnek megkapó emberi képe 
bontakozik ki. Végrendelete bölcs, de szomorú olvasmány, 
tanácsokat ad elárvulandó hazájának, de nagy terveir!l nem 
árul el benne semmit. Ezeket magával vitte a sírba. 


MAKKAI LÁSZLÓ 
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B E T H L E N  G Á B O R  V É G R E N D E L E T E  


Az mindenható Felséges Istennek bölcsessége, hatalmas- 
sága, az minthogy e világnak benne való minden állatokkal 
együtt semmib!l való teremtéséb!l látszik derekasabban meg: 
ugy kibeszélhetetlen nagy irgalmassága az elesett embernek a 
bün alól való feltámadásából, szent fiának e világra való bocsát- 
tatásából tündöklik ki, a ki az ! szent atyjának ellenünk méltán 
fellobbant haragjának eleget tenne, megmentene minket az örök 
halálnak kárhozatjából, és az ! benne igazán hiv!knek örök 
életünk lenne. Bizonyára, ha ennél több jót nem cselekedett 
volna is velünk, az Ur Istent senki eléggé nem csodálhatná, 
se meg nem köszönhetné, ha ezt a világot által élhetné is. De 
ezeken kivül mennyi irgalmasságát számlálhatatlanul közlötte 
az ! hiveivel, ki [tudná] azokat sok id!k alatt is el!számlálni? 
Nagy háládatlanság annak okáért, a ki az ! teremt!, idvezit! 
Istenének ilyen jótéteményér!l elfelejtkezik és valamit akar 
ezekben magának tulajdonitani, melyeket Istent!l v!n, holott 
semmi sincs az embernek, melyet Istent!l nem vött volna, 
ingyen kegyelméb!l és nem érdemére. 


Ezeket nem ok nélkül irom, mert én is az én Istenemnek 
azon életb!l közönségesb!l fel vett legbünösebb fiának ismerem 
magamat lenni: megvallom azt, hogy számlálhatatlan képpen 
vétkeztem ! Felsége ellen és talán ingyen reám ruházott áldásival 
gonoszul éltem az én kicsinységemt!l fogva, holott nem napon- 
ként, hanem óránként és csaknem minden szempillantásonként 
! szent Felségét sok büneimmel megbántottam, méltó haragra 
és bosszuállásra felinditottam, mely sok büneim az örök kár- 
hozatnál egyebet nem érdemelnek. De adok mindeneknek 
felette teljes szivemb!l hálákat ! szent Felségének, ki az én bü- 
neimnek tenger fövenyéhez hasonló sokaságát nem tekintette 
e napig, énnekem érdemem szerint nem fizetett, a bünnek sár- 
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jában nem hagyott, ellenségem kezében nem adott, hanem vég- 
hetetlen irgalmasságából örök id!knek el!tte az én idvezit! 
Jézus Krisztusomban az örök életre elválasztott, keresztyén 
atyától és anyától való születésemet bénnaság nélkül engedte 
volt, azótától fogva tartott, táplált, éltetett, sok rendbeli áldá- 
sát fejemre ki árasztotta. 


Ezekért mondom, az imádandó szentháromság egy Istent 
áldom, imádom és magasztalom, mert ez az, a kinek ama jó 
lelki ismeretek kezébe adásának a szent keresztségnek Sacra- 
mentumában nevemet felvette, kereszténségemet jól inditotta, 
szent ismeretére juttatott, igaz hittel, él! reménységgel meg- 
ajándékozván, méltóságos uri állapotra, abból fejedelemségre 
felemelt és a ki minden dolgaimban véghetetlen kegyelméb!l 
igazgatott, az hadakban alkalmatossággal, bátorsággal meg- 
áldott és a ki sok gonosz akaróimat megszégyenitette, sok ellen- 
ségim ellen szép gy!zedelmekkel megáldott, nyomoru hazámat 
marokni nemzetemmel megtartotta és oltalmazta. Ez az, a ki az 
én hazámnak gondviselésére elégtelenségemb!l elég- 
ségessé, tudatlanságomból annyira való okossággal tudósitott, 
hogy tizenhat esztend!knek elfolyásiban ellenségünk lovaiknak 
lábok hazánk földét nem nyomták; mit kivánhattam volna 
az én Istenemt!l ezeknél egyebet, holott jó egészséggel [is] 
ingyen való kegyelméb!l megáldott volt. Ennek egyedül tar- 
toztam a háláadással, ha arra elégségem volna; de minthogy 
ember magától a jónak még csak meggondolására is elégtelen, 
azért kérem ! szent felségét, hogy ha mi részecskéjét életemnek 
hátra tartotta, vezéreljen igazságosan és tégyen elégségessé szent 
lelkének tiszta vigasztalása által, szerelmes szent fiáért, hogy 
utolsó órámig reám kiöntött s velem közlött b!séges kegyelmes- 
ségét dicsérhessem, áldhassam, magasztalhassam, háláadó kö- 
nyörgésem által. Ámen. 


Mivel pedig a mi büneinkért mind fejenként a testi halan- 
dóság alá vettettünk, melyt!l senki meg nem menekedhetik, 
én is, ha mostan az én Istenemnek sulyos kezeit viselvén, ma- 
gamban gondolkodván állapotamról, nem tudván, mit végezett 
el az Isten ! Felsége fel!lem, hogy szintén készületlenül ne talál- 
tassam, mindeneknek felette igyekezem a Felséges Istennel 
megbékélleni, az én idvezit! uram Jézus vérének erejével Sacra- 
mentumaliter, minden alkalmatossággal élvén, el nem mulattam, 
kinek érdemében bizván, religiomat Isten kegyelmességéb!l 
az igazságra adatott igaz Apostoli szent Evangeliumi vallá- 
son fundálni er!lködtem és abban meggyükerezni s lelkemet 
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megnyugotni fáradoztam, ugy, hogy e napiglan soha senki nem 
mondhatja méltán, hogy semmi változó rendeknek persecutio- 
jakban hitemet (melyben keresztény szüleimt!l educáltattam, 
noha pápista fejedelem házában nevekedtem ötödfél esztendeig) 
megcseréltem volna, Istenemet elárultam volna. Hazámhoz is 
oly álhatatos szeretetet viseltem, hogy soha vélle nem ellenkez- 
tem, hanem szabadságára vigyázó tagaival egyet értettem és 
készebb voltam exiliumokat kárvallásaimmal is inkább szen- 
vedni, hogy sem mint veszedelmében, romlásában egyetértenék 
némelyekkel. Atyám fiaitól, hiveimt!l intetvén, nem hagytam 
szintén utolsó órámra Dispositiomat: akarván azért tisztemnek 
ebb!l is eleget tenni hazámhoz és benne lev! hiveimhez való 
szeretetemet igyekezvén declárálni, az ide alább specificált inté- 
seket hozzájok sincerus affectusomból akarván tenni, intek, s!t 
obtestálok minden rendbelieket, ha miben fogyatkozás esik, abból 
engemet senki meg ne itéljen, és koporsom után senki gonoszul 
ne gyalázzon, mert szánszándékkal senkit közüllök gonoszra 
inditani nem akarok; hogy ha pedig fogyatkozások lesznek, 
vagy elégtelenségem, vagy hosszu id!kt!l fogva való betegségem- 
t!l származott igen nagy er!telenségemnek tulajdonitsák, mert 
csak az egy Isten tudja ezeket is, mely nagy fáradtsággal viszem 
véghez, ha vihetem is. 


Az országokat benne való statusokkal együtt és szabadsá- 
gokat és törvényeket, régi jó szokásokat, rendtartásokat, mint 
és micsoda utakon szokták megtartani a fejedelmek és mint 
végezték el is magokkal együtt, nem látom szükségesnek, hogy 
azokkal a példákkal papirossat töltenék és id!t vesztegetnék, 
noha ugyan eleget mondhatnék, [de] két okra nézve studio 
elhagyom. Els! ok, mert vadnak köztetek olyak, kik sokat 
olvastanak a görög és római birodalmoknak veszedelmekr!l, 
hogy ide a sinai és persiai birodalmat ne hozzam. Másik ok, 
mert a magunk nemzetink veszedelme nem homályosabb azok- 
nál. Mindazonáltal kíiántatik szükségesképen, hogy az én szerel- 
mes öcsém, az igaz haza oszlopaival, kiket immár az országra 
való gondviselésre országul magok mellé rendeltek, azokról ! 
kegyelme megemlékezzék, szüntelen szeme el!tt viselje, elméjé- 
ben forgassa, micsoda okkal kellett ! kegyelmének akkori 
electiojára menni fel, tudjuk azt, hogy eleit!l fogva semmi 
inkább nem vesztette a mi szegény hazánkat, s!t az egész 
magyar korona alatt lév! országokat, provinciákat, mint az 
magok között való ördögi irigység, halálos gyülölség, rettenetes 
pártütések, fejedelmekben való válogatások, melyb!l nagy 
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árultatások és abból nagy familiáknak elfogyások következik, 
azonban az ország utolsó romlásra jutott. 


Mely szép virágjában maradott légyen Magyarország is 
mind addig, valamig a maga nemzetéb!l választhatott fejedel- 
met, constál, és az historiák bizonyitják. De mihelyt derekasan 
a magok nemzetekb!l való electiót megutállák, megveték, ide- 
gen fejedelmek alá veték s adák magukat, micsoda haszon 
következék bel!le? nem egyéb két felé szakadásnál, a dolog 
talám magában világosabb annál is, a mint kivántatik. E mi 
szegény hazánk véghazáját, hogy az Ur Isten ingyen való kegyel- 
méb!l megtartotta, megoltalmazta légyen ennyi id!k forgásiban, 
változásiban az idegen nemzetb!l való fejedelmek reá való el- 
végezett gonosz szándékjoktól, kinek paisul való oltalmára 
mint rendelte volt a török nemzetet, mindeneknél nyilván 
vagyon és valamig a török nemzettel való frigy mellett meg- 
maradtak, mell!le el nem állottak, volt-e valakit!l valami 
bántások? János király idejét!l fogva arról magunk tehetünk 
bizonyságot. De mihelyt a német nemzet mellé állának, micsoda 
jutalommal fizete, szájunkban az ize; azzal tudniillik, melylyel 
régen kivánta és mesterkedett benne, hogy nemzetünket el- 
fogyathassa, kegyetlen halálnak nemével megölhesse, országun- 
kat a földdel egyenessé tégye, vagy éppen elpusztithassa, és 
ha a Felséges Ur Isten csudálatos képen a török nemzetet 
ujjabban hozzánk nem gerjeszti s kapcsolja vala és igen jó, 
jámbor Urat nem támaszt vala végbevitelére, (mely dologban 
mennyit szolgáltam légyen, tégyen az Ur Isten bizonyságot 
róla), ki meri azt mondani nemzetünk közzül, hogy Erdély 
országát idegen nemzettel meg nem töltették volna? hol volna 
az Isteni tisztelet? hol volna a magyar nemzet? és hol volna 
szabadsága? azt itélem, hogy itt nem szükség arról szóllanom. 
Annak okáért mindezeket minden hazájokat igazán szeret! 
rendeknek considerátioban venni igen szükséges és a meg- 
történt experientiával tanult veszedelmes állapotokat eltávoz- 
tatni azért, hogy abban többé ne essenek, igy kerülhetik el. 
Ha magokban egyesek lesznek, az Istent igazán tisztelik, félik 
és ! kicsiny anyaszentegyházának h"séges gondvisel!i lesznek, 
egymást tökéletes szivvel szeretik, a religio felett egymással 
nem veszekednek, hanem annak megitélését ama nagy papra 
bizzák, a ki lakik menyben és az hol kinek-kinek, a mint ér- 
demlette, megfizet; ne légyenek papokká, ne idvezitsenek er!- 
vel senkit, légyen szabadságban az ország constitutioja szerint, 
a négy recepta religio vallás közül, ki melyiket amplectalja. 
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Az alattomban való veszedelmes, practikáknak, — kérek az 
Istenért mindeneket, békét hagyjanak, ki-ki elégedjék meg a 
maga sorsával s állapotjával, ne igyekezzenek ujabb változást 
csinálni, kit!l ujabb t"z gerjedjen közöttünk, becsüljék, féljék 
fejedelmeket [t. i. Brandenburgi Katalint], ne contemnálják, 
hogy femineus sexus, mert Istent!l rendeltetett és közön- 
ségesen országul eligálták magoknak, igyekezvén jövend! álla- 
potjokról jó idején gondot viselni, a mi engedelmünkb!l, s!t 
szép intéseinkb!l. Mi pedig micsoda okból cselekedtük az in- 
téseket, magok is megemlékezhetnek rólla, mert jól tudhatják 
azt, ha mikor az ország interregnumra elmaradott, ha fejedelem 
gondviseletlenül talált közülök kiköltözni e világból, mennyi 
szabadságra adott okot sok statusoknak és ebb!l micsoda 
veszedelmes állapotok következtenek, csak a Békés Gáspár 
példája is eléggé megbizonyitja. 


De quod majus. Hogy se németnek, se egyéb competito- 
roknak ne lehessen utjok, módjok vagy alkalmatosságok az 
országban való kapásban, melyb!l mind az országnak végs! 
romlása, mind sok nagy familiáknak extermináltatások követ- 
kezhetnék, eltávoztatására ennél jobb occassio nem találtatha- 
tott; szükségesek azért a végezések és az electiok mellett meg- 
maradni: mert ugyan is, noha a fejedelem idegen nemzetb!l 
láttatik lenni, mindazáltal az országnak directioja, gondviselése, 
törvények administráltatási magok nemzetekb!l álló Guberná- 
torok és f! atyafiai mellett maradnak magok végezések szerint, 
nem tartoznak semmi névvel nevezend! tisztségre idegent 
bevenni, (s!t, kit Isten szerelmes szent fiáért eltávoztassan, ha 
történetb!l a fejedelmek állapotjokban valamikor változások 
esnének is, eo facto in tali casu felszabadultattaknak esmerjék 
és tudják mind fejenként, a neki való h"ségt!l és kötelességt!l 
magokat lenni). Nem illik azért senkinek elméjében gonosz 
gondolatot és pártütésre való intentumot viselni, mert, per- 
niciosa adulatio perpetuum malum, cujus opus saepius, quam 
hostis, regnum evertit. Elkerülje ki-ki fejedelme körül való 
hizelkedését, ne igyekezze senki azzal állapotját nevelni s 
promoveálni, quia non erit diuturnum; egymás ellen ne árul- 
kodjanak, mert nem igen tisztességes, ne kövessék azt, amit 
követtek én körülettem némelyek, egymást sokszor deferálták, 
mert együtt nem engemet találnak mindenkor, a ki eddig egy 
vádoló szavának is nem szoktam vala hitelt adni, hanem el!ször 
a dolog valóságának bizonyosan végére igyekeztem menni, és 
azután az id!nek alkalmatosságához szabtam magamat. 
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A gonosz igyekezet" embereknek mindazáltal gonosz és 
veszedelmes dispositiójokat el ne titkolja senki, hanem lelke 
veszedelme alatt tartozzék superioribus detegálni, hogy a gonosz 
és veszedelmes állapotoknak obveniálhassanak és el fordithas- 
sák a gonoszt magoktól közönségesen. A fejedelem mindenek 
felett istenfél! és kegyes élet", vallásban tökéletes, állhatatos, 
az Isten tisztességét mindenekfelett !rizze s oltalmazza, az 
Isten anyaszentegyházát igyekezze propágálni, benne való 
hiveit !rizze, felette is a mennyiben lehet oltalmazza. Semmi 
hizelked! személynek el!tte becsülete, hitele ne légyen, igen 
meg tudakozza az embereknek állapotjokat, természeteket, ha 
kikkel akar társalkodni, hogy miattok maga méltóságában meg 
ne gyalázódjék és az országra valami veszedelem ne következ- 
zék, melyet maga is gyalázatosan halljon jövend!ben: abban 
igen magára és méltóságára vigyázzon. Udvarában tökéletes, 
tiszta élet", tanácsos embereket igyekezzék tartani, ne valami 
udvar hazugit. 


Bels! fehér háznépet a szerint: kik között két f!asszonyt, 
kik erkölcsökkel, tiszta életekkel, tanácsos állapotjokkal tisz- 
teknek megfelelhessenek és becsületet vallhasson véllek, mind 
maga és azok az asszonyok; kegyetlenségre senki tanácsából 
ne vetemedjék, hanem kegyes és kegyelmes légyen, mert a 
fejedelmek a kegyességért hivattattak kegyelmes fejedelmek- 
nek; kegyelmes, misericors, igazságszeret! légyen: mert miseri- 
cordia et veritas custodiunt regem, et roboratur clementia 
thronus ejus. 


Meggondolja az én szerelmes feleségem azt, hogy noha 
nagy fejedelmi ágból való, de a jó renden lév! fejedelmi asszo- 
nyok közül több talán nállánál nem választatott, melyet sem 
méltóságos atyafiai véghez nem tudtak volna vinni, ha az ország 
státusitól az én tekintetem, s!t hasznos szolgálatom néki nem 
fogott volna: meg becsülje azért Istent!l való hivatalját s 
választatását, Istenhez háláadó légyen és az ! híveihez, szegé- 
nyekhez, az anyaszentegyházban igazán szolgáló személyekhez. 
Hiveinek érdemlett becsületeket megadja, ne contemnálja !ket, 
hanem magát véllek szerettesse; mert a magyar nemzet is a 
becsületet szokta szeretni, a mint erre is sokszor intettem. 


Az én atyámfiait meg ne vesse, hanem szolgálatjukkal 
(kik arra elégségesek és érdemesek lesznek) bizvást éljen, hüsé- 
gekben megnyugodjék, hozzájok ne kegyetlenkedjék. 


A tékozlás, hogy mind Isten el!tt, mind e világ el!tt hasonló 
utálatos légyen, mint szintén az undok fösvénység, az Isten 
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könyvében is megbizonyosodik: a fösvénységet azért elkerülje, 
de az utálatos tékozlást is ne kövesse, hanem a két gonosz 
fogyatkozás között a közép uton járjon; mert ha fösvény 
leszen, mindenekt!l gonoszt hall; ha tékozló lészen, azzal is 
szidalmaztatik, hogy a szegény ország nem gy!zi tartással, ki 
miatt el kell pusztulni az országnak. 


A nemes ország pedig akár mely állapotjában és változásá- 
ban is mint viselje magát, nincs az én tanácsadásomra szüksége, 
melyre én elégtelen is volnék; a sok példák, experientiák meg 
mutatják, tanitják; mindazonáltal, hogy üressen ne menjek el 
e mell!l is, egy nehány szómmal vékony censurámat communi- 
cálom ! kegyelmekkel. Mivel a természet is az emberben oltotta 
azt, hogy a szabados életben gyönyörködjék és még csak az 
oktalan állatok is szoktak abban gyönyörködni: bizonyára azt 
hiszem, hogy senki mi közülünk nem találkoznék oly, a ki szabad- 
ságban nem akarna élni és ha azzal nem élhet valamely nemzet, 
respublicát örömestebb szolgál; mert mind idvességesebb, 
mind tisztességesb volna, keresztyén fejedelmek gubernálási 
oltalma alatt élni, szolgálni. De az ur Isten attól is megfosztotta 
nemzetünket, (mert a kit!l minden oltalmat kellene várni, 
attól vettünk eleit!l fogva sok gonoszt) nem tehetünk róla. 
A kételenség cselekedtet velünk; oly protectiót kellett keres- 
nünk, kinek szárnya alatt azok ellen magunkat országostól 
meg oltalmazhatnók, a mint hogy a jó Isten az ! kegyelméb!l 
majd e világnak csudájára a természet rendikivül ugy vezérlette 
azt az oltalmazásunkra rendelt nemzetet, hogy még meg nem 
fogyatkoztunk benne, valamikor arra okot nem adtunk. 


Az én tetszésem és tanácsom az én hazámhoz ez: hogy 
valamig egyéb nem lehet benne, a török nemzettel való egyes- 
séget szenvedhet! károkkal is megtartsák, t!le el ne szakadja- 
nak, hanem minden uton-módon kedvét keressék. 


Császár háta megett legfeljebb egy-két vezért, vagy bels! 
agák közül magoknak igaz fautorokat szerezzenek, kik által 
minden jó és veszedelmes állapotoknak végére mehessenek, a 
gonosz szándékot idején praevéniálhassák; tela enim praevisa 
minus ferient: a szép szónak nem szokott feje betörni. 


A portán mint viseljék magukat a követek és a continuus 
orátorok, immár azokkal, kiket én oda jártattam, nagy dolgo- 
kat a nagy embereknél általok tractáltam, azokat micsoda 
methodussal, magoktól, de kiváltképpen a nekik adatott irások- 
ból, instructiokból, a kiket illet és a kiknek incumbál, judicál- 
játok; végére mehettek, és a mi haszonra valót azokban is 
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találhatni, nem árt követni. S!t a portára expédiált követeknek 
iratott és continuus orátoroknak t!lem adatott sok rendbeli 
instructiojokat, t!lök beszedni, hogy ha kik közülök meghol- 
tak, minden leveleinkkel együtt kikérni maradékoktól, igen 
kivántatik. 


Az ország cancelláriusa egy könyvbe irassa, tartsa oly 
bátorságos helyen, a honnét el ne veszszen; hasonlóképpen 
római császárokkal és egyéb fejedelmekkel tractálni szokott 
követeknek adtat ugy kiszedni igen szükséges, (most azt neve- 
tik, a ki olyat el!hoz,) mert a meg-lett dolgokból sokat tanulhat 
az ember és alkalmatos kincsnél is drágább néha. Az én t!lem 
minden követeknek, orátoroknak meg volt hagyva, parancsolva, 
hogy az instructiokat és nekik irott leveleket beadják megjöve- 
telek után. Cancelláriusoknak is delegálva volt, de hogy miket 
szedett be s miket nem, nem tudom, de még beszedni nem kés!. 


Ajándékot a portára nem keveset küldtem, a mig az ország 
adóját megengedték; de azt, hogy bekezdették küldeni, [az 
ajándékokat] én is megkevesitettem, mind a császárét s mind 
vezérekét, melyért némely vezér eleget is dörgöl!dött, de a régi 
szokás mell!l nem akarván elmenni, az országot többel ter- 
helni, szép szóval complácáltam !ket, jó akarattal, jövend! 
szolgálattal. A consignátiokból a követek megmutogathatják, 
melyik, mikor, mennyit vitt, és extraordinarie is sokszor miket 
vittenek; mert az extraordinarie küldött ajándékok sokszor 
meghaladták a szokás szerint való datumokat, a mint az id! 
hozta magával. Affélékb!l vehetik eszekben ! kegyelmek, mennyi 
sok f! töréssel, elme fárasztással, számtalan sok expensával, 
sok vigyázással, testem töredelmével vittem én végben a gond- 
viselést és mint tartottam meg !ket az Istennek kegyelméb!l 
szent segitsége által országostól. 


Csak az eleit!l fogva ide küldetett sok törökökre mennyit 
költöttem légyen, a deákoknál lev! registrumokból mehetnek 
végére, ha kedvek lészen megértésekhez. Ezeket azért irom és 
hozom-be, hogy értsék a török nemzettel való frigyet, mely igen 
szükséges légyen megtartani. De azt kedveskedéssel adomány- 
nyal vihetni végbe, nem különben. Én mégis azt adom tanácsul, 
hogy Erdélyországa el ne szakadjon t!le, hanem ha vetné el 
magától a porta az országot, kit!l ugy tetszik, nem félek, csak 
innét ne adjanak okot reá, az egy Jen!n kivül, melyet én soha 
nem svádéálék oda adni különben, hanem ha megtartására 
az ország teljességgel elégtelen lenne. De ugy se adja soha 
per manus, hanem el!ször az igaz hazafia atyjok fiai által a 
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portán inditsanak tractát a f! vezérrel és a mennyire értékekkel 
felérik, adománynyal, igérettel, fizetéssel tentálják, sok reális 
rátiokkal állatván: a mellett micsoda veszekedés következnék 
annak elvételéb!l; némettel való békesség mint bomlanék fel? 


Interim a németekhez felküldjenek másfel!l arra rendelt 
elégséges atyjok fiait, a kik által tudósitsák afel!l való török 
szándékáról; instálván azon, ne hagyja olyan szép végházát 
Magyarországnak; a mig a szegény ország ereje, értéke engedte, 
mind adományokkal, vitézl! népeknek tartásával az ideig meg- 
tartották; mostan is a portát probálták mindennel, de semmit 
sem fog; vagyon hátra csak a fegyverhez való nyulás, melylyel 
az ország [a török ellen való] megtartására elégtelen, és ha 
egyéb nem lehetne benne, bonis modis & contentis, jobb keresz- 
tény kézbe ejteni, mintha a benne valók adták volna oda magokat, 
hogy sem mint magok adják meg a törököknek. Ha fel kell 
pedig küldeni in tali casu, nemcsak császárt, hanem magyar- 
országi statusokat is kelletik requirálni, protestatiokkal, obtesta- 
tiokkal élni, melyeket pro futura cautela Conventekben kell 
beiratni. Palatinustól, Érsekt!l, Judex Curiaetól testimonialis 
leveleket venni. De az id! mutat meg mindeneket, minek mint 
kellessék lenni, szükséges, hogy occasiokkal éljenek, semmit el 
ne mulassanak. 


A keresztyén fejedelmekkel való jó szomszédságot, annál 
inkább frigyet vagy confoederatiot szükség igen megtartani 
ugy, hogy innét semmi ok ne adattassék annak violálására. 
Ha mit veszedelmekre való igyekezetet ejtenek ellenek, a ke- 
resztyénségt!l nem méltó eltitkolni, hanem igen meghitt atyafia 
által titkon értésekre adni. S!t, ha miben magok veszedelme s 
károk nélkül nékik segithetnének, titkon azon legyenek: ugy 
felelhetnek meg keresztyén felebarátjokhoz s nemzetekhez való 
keresztyéni indulatjoknak s affectusoknak. Ha pedig a német 
minden okvetlen vélek akar garázdálkodni, mint az megtörtént 
a mi id!nkben is, Forgács Zsigmondot reá küldvén, in tali casu 
minden erejöket együvé hozni, az ország gubernátorának igen 
szükséges, idején pedig; a hireket nem illik megvetni; s!t, 
minimus etiam hostis non est contemnendus. A töröket kiván- 
tatik éjjel-nappal ment!l derekasabb segítségért solicitálni; 
kik ha megigértetnének, szükséges a segitséget meg várni; 
addig az ellenséggel semmit nem próbálni: mert virtus unita 
plurimum valet. Némettel szemben való viadalt elkerüljétek 
minden uton, hanem abból kövessék az én hadakozásom módját. 


Mindeneknek el!tte keressenek egy jó alkalmatossággal 
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való helyet, mely mint natura tali, ezt meger!sitvén, éléssel 
rakják meg, rakodjanak belé, onnan harczoljanak az ellenség- 
gel; de ha egyéb lehet benne, elkerüljék, az országba ne bocsás- 
sák ellenségeket, hanem eleibe menjenek, és a határon kivül, 
vagy a szélyében tartoztassák; mert experientia sumus docti, 
hogy mikoron országunkba bebocsátottuk ellenségünket, in tali 
casu romlottunk derekason; árulásokra, pártütésekre akkor 
adták némelyek magokat: elein az alkalmatossággal élvén, 
abból magok hasznát remélvén, az olyanak követhetik, holott 
az Isten kevés id! mulva megszégyenitette. Az igaz hazafiai is 
olyankor vonatnak el a fejedelmek s hazájok szolgálatától; 
mert látván ellenségek által hazájokban házaikat égettetni, 
feleségeket, gyermekeket raboltatni, marhájokat, javokat pré- 
dáltatni, nem tudja: országa mellé menjen-é? vagy egyet más 
javain kapdosson? Nem kételkedem én abban is, hogy in tali 
casu a magyar nemzetnek jobb része mellettetek fel nem tá- 
madna, mert el kell hinniek, hogy nékiek is hasonló mértékkel 
fizetnek, holott !k is együtt voltak velünk minden dolgokban, 
és bizony nem kevésbé gy"löli !ket is a német nállunknál, csak 
legyen kinek animálni, inducálni !ket igaz ratiókkal. 


Az hadakozásban pénz, serénység és fegyver kivántatik: 
szükség azokra gondot viselni idejében az én szerelmes öcsém- 
nek, és a mennyiben elérkezik az ország vékony jövedelméb!l 
lovast, gyalogot, illend!képpen a praesidiumokban valók közül 
udvaránál is tartani; nem a mennyire kivántatnék, hanem a 
mire elérkezik; a nélkül magokat ne hagyják. Repositumot is 
a mellett tartani, gyüjtegetni, hogy a szükségnek idején legyen 
mihez nyulniok, ne szoruljanak a kölcsön koldulásra, joszágok- 
nak zálogba való hányására, mert nincsen annál veszedelmesebb 
állapot, mint akkor kölcsen keresni. 


Löv! szerszámokat én szépeket s akármely viadalra szer- 
zettem, arra nem kelletik költenetek; port is annyit szereztem 
a várokban, hogy mez!re is eleget vihetnek ki a szükség idején. 
De mindazonáltal ezekt!l oltalmazzon a nagy kegyelmü Isten 
országostól, ne jusson állapotjok hadakozásra, s!t szent fiáért 
vegye !riz! szárnyai alá fejenként !ket, szent angyali által jár- 
tasson tábort környülöttek, hogy semmi veszedelem !ket el ne 
borithassa, és az ellenség közül senki nekik ne árthasson. 


A Felséges Isten bölcsességnek, igazságnak, er!sségnek 
lelkével és bátor szivvel !ket öltöztesse fel, hogy legels!ben mindeneknek 
felette az Istennek tisztességére, az ! igaz tiszte- 
letére, igaz religiojokra viseljenek egyenl!képpen gondot; 
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annak utánna fejedelmekre és országokra vigyázhassanak, a 
gondviselésben egyet akarhassanak, a visszavonást, ördögi 
gyülölséget, irigységet magok közül gyökerest!l kigyomlálhas- 
sák, melyet ha cselekesznek, ugy remélhetik az Istennek is 
 küls! gondvisel! segitségét magokra. 


Római császárral ! Felségével való megbékéllésünk Erdély- 
országát mennyiben illeti, a diplomában megláthatják; szükség, 
hogy a conditiok szerint való punctumokat diligenter observál- 
ják; okot, causát, a békesség felbontására ne adjanak, s!t a 
mint oda feljebb emlékezetet tettem arról, mint keresztyén 
emberek igyekezzenek ! Felségéhez sincerus affectussal lenni, 
szolgálni, (ha veszi); a magyar nemzetnek pedig, mint magok 
nemzetjek javakra, megmaradásokra forgolódni. 


A hét vármegyéknek, azokban lév! városoknak resignálásá- 
ban, a hajduságból lett nemzetséggel együtt, micsoda módtar- 
tást observáljanak, szóval arról, a kikkel illett ! kegyelmek 
közül, eleget discuráltam és arról való censurámat, opiniomot, 
megmaradásokra leghasznosabbat, a mit véltem, megmondot- 
tam, ha tetszik egyenl!képpen mind a két résznek, talám nem 
árt követni, melyhez a magyarországi statusoknak nagy ked- 
vét láttam és értettem; de azt cselekedjék, a mi nekik jónak 
fog tetszeni. 


Ezek után pedig, hogy a privátumokra térjek, illend!nek 
és szükségesnek látom: mindeneknek el!tte pedig szerelmes 
gróf Bethlen István ur, nékem egyetlen egy kedves atyámfia, 
kivel egy testvér voltam, tudom sokakban kegyelmedet meg- 
bántottam és nem mindenekben cselekedtem kedve és kivánsága 
szerint, melyek, ha miben és mikor estenek, hogy nem minden- 
kor studio, hanem vagy tisztem szerint, vagy alkalmatosságok 
miatt kellett cselekednem: Kegyelmedet atyafiui szeretettel 
kérem, nekem mindenekr!l megbocsásson; tiszta szívb!l kivá- 
nom és kérem az Ur Istent, hogy tisztinek fogyatkozás nélkül 
való megfelelésére szent lelkének erejét adja, kinek igazgatása 
által lehessen elégséges mindenekre. 


Többi között kérem és intem s kényszeritem az én halá- 
lommal árvaságra maradandó feleségemre viseljen oly gondot, 
a mint nékem tartozó hittel kötött kötelessége kivánja: becsü- 
leti, mint fejedelemnek megadassék, arra vigyázó, ne engedjen 
senkinek is rebelliot, avagy csak okot is, hogy az félére adjon. 
Ha [kit] afélében találtatnak, comperta rei veritate absque 
ulla misericordia megbüntessék, ne kedvezzetek a latroknak, 
tollite malum et perversum e medio populi et sic habebitis 
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pacem; abból én reám, hogy fegyverrel keveset büntettem 
még a nyilvánvaló latrokban is, ne nézzetek, mert talám nem 
mindenkor adatik néktek a magatok és országatok oltalmazá- 
sára olyan mód, mint énnekem. 


Az fejedelem asszony ifju ember és idegen nemzet lévén, 
kivántatik az oktatás néki. # kegyelme semmi alkalmatosságot 
el ne mulasszon, hanem ha miben (és mikor) kivántatik intse, 
minden deliberátióit a tanácsnak eleiben bévigye és referálja, 
fejedelmi authoritását mindenekben meg adván néki: német 
udvar népet in universum ex utroque sexu nro septuaginta, vel 
ad summum octoaginta tartsanak néki; a német gyalogon 
kivül (nro 200) legyen egy nehány kiket ! kegyelmének az én 
tetszésemb!l megtartsanak; az magyar gyalogoknak sok bujdosó 
és tanulatlan voltakra nézve, nem sokkal mégyen több reájok; 
annyi magyarnak, hogy ha proventussit a fejedelem aszszony 
illetlenül és helytelen helyekre kezdi profuse osztani, költeni, 
arról mint és micsodás rátiokkal kellessék meginteni, ! kegyelme 
magamtól efélét eleget hallott. 


Továbbá mivel én nem privata persona voltam (! közöt- 
tük) és csak lehetetlen dolog, hogy omnibus placere potuissem 
és kit-kit kivánata szerint, bene contentum reddere potuissem, 
melyre, noha Istenemet hivom bizonyságul, hogy igyekeztem, 
de a fogyatkozott állapotok, a hosszu hadakozások, a sokfelé 
való követségekkel való fárasztások és extraordinarie való 
számtalan expensák jó intentiomban is gyakorta meggátoltak: 
mindazonáltal mind fejenként hiveim, atyámfiai, barátim, jó- 
akaróim, nékem megbocsássanak, és koporsomban ne gyalázza- 
nak se átkozzanak, ! kegyelme által minden rendet kérek és 
intek, melyért az Isten nekik is kivánságuk szerint való áldá- 
sokat terjesszen fejekre, mert mindazonáltal kinek-kinek be- 
csületit igyekeztem megadni, ha szinte ugy nem lehetett is 
mindenkor, a mint kivánták volna; kiváltképpen az hadako- 
zásokban kedveskedni is, kivált az érdemeseknek el nem mu- 
lattam, a mennyire érkeztem, a minthogy mostan is az utolsó 
dispositiomnak idején az én kedves jó uraimról, a kikre elérkez- 
tem, nem voltam rólok felejdékeny, hanem jámbor szolgálatjuk- 
ról megemlékezvén részeltettem ! kegyelmek közül sokakat. 


Ezek után az én kedves atyámfiát a ngs. ruszkai Kornis 
Sigmondat kérem, nékem megbocsásson, hogy nékem hivatalom 
szerint ellene kellett cselekednem: mert egyebet, ha lehetett 
volna tennem, bizony miattam haja szála sem esett volna el, 
de azon állapot a mint magával hozta, kényszerittettünk közön- 
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ségesen hazánk veszedelmét eltávoztatni; ! kegyelmének pedig, 
mivel el!ttem becsületi meg adatott, hitele minémü volt én 
el!ttem, arról az hadakozások és a mindennapi együtt való 
tanácskozások tesznek bizonyságot. # kegyelmét intem, s!t 
kényszeritem gubernátor ur öcsémmel mindenben értsen egyet, 
és a szegény hazának és a fejedelemasszonynak szükségeknek 
idején bizonyitsa meg, hogy igazán hazafia, nekem is igaz 
atyámfia és creaturám volt, melyet ha cselekedni fog, az Isten- 
nek szent áldási szálljanak reá. Hasonlatos képpen ngs. Ková- 
csoczki István és Mikó Ferencz hiveim! tudjátok azt, hogy 
egyiteket gyermekségét!l, a mástokat fejedelemségnek kezdeti- 
t!l fogva vettem hátom megé, tanitványaim, creaturáim vagy- 
tok, melyr!l szükség megemlékeznetek, hála adó voltatokat az 
én szerelmes feleségemhez continue igaz szolgálatotok által 
megmutatnotok, bizonyitanotok, mind a recenséált punktu- 
mokra, mind arra való nézve, hogy ! néki voltatok els! eszközök 
a Brandenburgéa házból való kihozásának: intelek, s!t kérlek 
is, jó atyámfiai, udvarból ki ne bucsuzzatok, hanem mellette 
legyetek és öcsém-uram után igaz hüséggel szolgáljatok néki, 
melyért az ur Isten lelki-testi jókkal áldjon meg mind maga- 
tokat és maradéktokat. 


Ha pedig hálátlanok lesztek hozzája, az Isten itél!széke 
eliben czitállak és ott adjatok számot. Hazátoknak mint kelles- 
sék szolgálnotok, arról semmi intést tenni szükségesnek nem 
látom. Az Isten, szerelmes hiveim, segitsen, igazgasson benne- 
teket az igaz egyességre és szeretetre. 


Végezetre valakik én creaturaim vagytok, édes hiveim! 
arról cum gratiarum actióne megemlékezzetek, én fel!lem jól 
emlékezni meg ne szünjetek. 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 7 


 
 
 
 


B O J T H I  V E R E S  G Á S P Á R  


A  N A G Y  B E T H L E N  G Á B O R  T E T T E I R ! L  


Miután Bethlen Gábor az Erdély feletti uralmat elnyerte, 
úgy gondolta, hogy a fejedelemség meger"sítésére felettébb 
szükséges, hogy három dolgot megtegyen. Mindenekel"tt a 
gy"zhetetlen török császár tetszését a köteles hálával meg- 
nyerni, azután Mátyás császárnál, a keresztény világ ural- 
kodójánál és a lengyel királynál, kiknek udvarában maró rágal- 
makkal halmozták el, tettér"l és fejedelemségér"l számot adni, 
végül országa népének lelkét a békére és egyetértésre való 
törekvésével, s a régebbi jogtalanságok teljes elfeledésével meg- 
gy"zve, annyira megnyerni magának, hogy eltemetve a nem- 
régi romlásoknak, fosztogatásoknak és pusztításoknak az emlé- 
két, rászánják magukat, hogy — az " kormányzása alatt — 
az ország régi törvényeinek és szokásainak érvényét újra vissza- 
állítsák, s a hazának rút romladékait az el"bbi épségbe vissza- 
állítsák és felvirágoztassák. Mindezeket egy id"ben, éjjel-nappal 
követek s levelek küldésén dolgozva, nem kisebb szorgalommal 
s fáradhatatlan buzgalommal, mint országának igen bölcs kor- 
mányzásával s "rköd" gonddal véghezviszi. A fényes Portához 
követül küldte Gerendi Mártont; az a császárt s Nazuf nagy- 
vezírt az [1613] október havában történt dolgokról tudósította 
s nekik nagyszer# szavakkal hálát adott, hogy a hazát Báthori 
zsarnokságától megszabadították, s elérte nemcsak azt, hogy 
fejedelemségét a császár és a vezérek közös akaratával meger"- 
sítették, hanem azt is, hogy Mátyás német császárhoz, Thurzó 
György magyar nádorhoz, Forgách Zsigmond kassai helytartó- 
hoz a Portáról leveleket küldenek, melyekben figyelmeztetik 
"ket, hogy ne támadjon az egyszer megkötött béke sérelmével 
a német császár tartományaiból valami új dolog Bethlen Gábor, 
Erdély fejedelme ellen, hanem inkább minden vár, város, köz- 
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ség, falu, mely régt"l fogva bekebeleztetett és hozzácsatolta- 
tok Erdélyhez, az erdélyi fejedelemnek engedelmeskedjék, s 
a német császár tisztvisel"i semmit suba alatt el ne idegenít- 
senek. 


Hogy a német császár és tanácsosainak lelkét is, ahelyett, 
hogy er"szakkal, s szerintük rablással megszerzett uralkodásá- 
val bosszúra ingerelné, szelídséggel, s önmaga alárendelésével 
megnyerje, Sarmasági Zsigmondot, ezt a nemes és tanult férfit, 
aki a császári udvarban is ügyesen forgolódott, Kassai Istvánt, 
az ország tanácsosát és kincstárosát, s a brassói Bengner Jánost, 
ezeket a ragyogó erény# s hüség# férfiakat [1613.] november 
negyedikén követségbe küldte a császárhoz, hogy mind az " 
védelmében, mind az ország lakóinak tisztázásában ügyesen 
tárgyaljanak, s minden buzgalommal és fáradsággal irtsák ki 
a f"urak lelkéb"l a hamis pletykák gyökereit, tegyék a rossz- 
akarókat jóakarókká, az ellenségeket barátokká. 


Ezek tehát hosszú utazással Bécsbe igyekezve, miután a 
levelet bemutatták az illetékeseknek, nehány nap múlva a 
tanács elé bocsáttattak, és Sarmasági a fejedelem védelmé- 
ben szóllott. 


De mikor erre a beszédre a választ néhány napra elhalasz- 
tották, megértették a császári tanácsosokkal folytatott magán- 
beszélgetésekb"l, hogy a császár nagyon rossz néven veszi a 
fejedelem törvénytelen megválasztását, mert fegyveres gy#lé- 
sen kiáltották volt ki fejedelemnek. Erdély helyzetér"l ugyanis 
Dóczi András és Homonnai György hamis hirekkel töltve meg 
az udvart, elérték, hogy szinte semmibe sem vették a követe- 
ket, s Kassai Istvánt ugyan Bengner Jánossal elbocsátották 
azzal, hogy legyenek jó reménységben, Sarmasági Zsigmondot 
azonban, a nemzetközi jog ellenére, a császári udvarban tisz- 
tességes "rizetben visszatartották. S ámbár e fel"l a dolog fel"l 
a fejedelem Khlesl püspököt, a nádort, s az összes császári 
tanácsosokat jóakaratának kézzelfogható igéreteivel megke- 
reste, az irigység és bizonyos ostoba el"ítélet nagyobb erej# 
volt, hogysem elismerjék, hogy méltó a fejedelmi cimre; s nem 
gondolták meg, hogy a leghatalmasabb királyságok, virágzó 
államok, gy"zhetetlen királyok gyakran lenézhet" kezdetb"l 
jutottak el sok országnak szerencsés birtokába. 


Közben odahaza mindent új izgalmak nyugtalanítottak: 
néhány város, Szeben, Fogaras, Jen", Lippa, K"vár, Nagy- 
bánya s Huszt vonakodtak kötelességüket teljesíteni, [pedig a 
fejedelem], ahogy mondani szokás, kézzel-lábbal törekedett, 
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hogy ezeket mindjárt legel"ször hatalma alá hajtsa. Belátta 
ugyanis, hogy hiábavaló dolog külföldiek barátságát keresni, 
ha otthon kényszert kell alkalmaznia, akár a kötelességüket 
teljesíteni vonakodókkal szemben is, hiszen nem a katonaság 
fegyveres kezében, hanem az alárendeltek jóakaratán, h#ségén 
és szeretetén nyugszik az uralkodók biztonsága. Szebennel és 
Fogaras várával kezdte. Szebent Kákonyi István, a Báthory 
háznak kora ifjuságától kezdve tisztel"je, neveltje, és Szepesi 
Nagy György, a Báthoriak test"rz" csapatának kapitánya, 
600 gyalogossal s néhány zászlónyi lovassal tartották; Fogaras 
várának pedig a környéken lakó nemesek "rségével Balling 
János volt [a parancsnoka], s társnak melléadták Bojér Istvánt. 
Jóllehet ezek Báthori szomorú haláláról már sötét kószahírek- 
b"l értesültek, mégis úgy gondolták, hogy nem becsületes dolog 
elhagyni az " h#ségét. A fejedelem úgy határozott, hogy szil- 
vási Cseszelitzki Boldizsárt s Rettegi Jánost, az udvari prédi- 
kátort küldi hozzájuk követekül; azok elmondván Báthori 
végzetes halálát, s józan ésszel kimutatva nekik, hogy halálá- 
val a h#ség kötelékeit"l nyugodt lelkiismerettel feloldva érez- 
hetik magukat, keresztülvitték, hogy megigérték: a fejedelem 
uralmát elfogadják. 


A szebeni polgárok is, helyzetük miatt aggódva, városuk 
jogainak visszaállítását sürgették, melynek szabadságát és privi- 
légiumait Báthori sokféleképpen megsértette, s ezért a fejede- 
lemhez követségbe küldik Kolozsvárra Régeni Jánost, Szücs 
Bertalant, Posztócsináló Pált s Vajda Jánost, kitün" erény# 
és h#ség# férfiakat, hogy a szász nemzet egyeteme nevében 
terjesszék el", hogy ha az alább következ" feltételeknek eleget 
tesz, a város elfogadja fejedelmi hatalmát. 


1. Mint a fejedelem beiktatásának idején szentül meg- 
igérte Szeben egyeteme jogainak helyreállítását, úgy állítsa 
helyre valóban, a maga kezeivel, s adja vissza és er"sítse meg 
a régi szabadságokat. 


2. Hívja vissza a kegyetlen és ártalmas Báthori-uralom 
miatt számüzötteket, s házait, birtokait minden egyesnek adja 
vissza. 


3. A károkat, melyek helyrehozhatók, s amelyeket meg 
lehet találni, értsd: az okmányokat, s a várost érdekl" irásos 
dolgokat egyaránt állítsa vissza régi érvényükbe bárkivel 
szemben is. 


Ezeket a feltételeket a fejedelem szivesen aláirta, s nem 
kis jelent"ség# dolgot tett [ezzel] az elnyert fejedelemség meg- 
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er"sítésére. Elhagyva ugyanis Kolozsvárt, november 22-én Sze- 
benbe ment, s elhatározta, hogy hosszú bujdosását s minden- 
féle szenvedéseit kipihenend", itt tölti a telet. Néhány nap 
mulva megjelent el"tte Ibrahim aga kapudzsi basa kormány- 
pálcával, zászlóval, kisázsiai himzéssel kidolgozott kaftánnal 
(ezeket az ajándékokat a leghatalmasabb szultántól minden 
egyes újonnan kinevezett fejedelemnek meg szokták vinni), s 
átnyújtotta a szultán levelét, melyben az a fejedelmet h#ségé- 
nek nyilvánítására s Lippa és Jen" váraknak az átadására 
buzdítja. Ez a kegyetlen és alkalmatlan parancs annál kegyet- 
lenebbnek bizonyult, mennél nehezebb volt ebben az id"ben, 
— mikor még a pusztítások friss emléke miatt, jóformán senki- 
nek a szive nem gyógyult meg, — akárcsak meg is emliteni; 
de a nehézséget még csak növelte, hogy Jen" és Lippa vára 
a német császár emberei által is szorongattattak, s inttettek, 
hogy a veszedelmet, mely a keresztény országoknak és tarto- 
mányoknak nem kis kárára lenne, serényen el"zzék meg. Pethne- 
házy István, derék és serény férfi, Jen" várát egyáltalában nem 
engedte elidegeníteni Erdély testét"l; István, a karánsebesi 
vajda, aki Lippa "rségének volt parancsnoka, mivel megértette, 
hogy [a várat] els"sorban a török sürgeti magának, állhatato- 
san ellenállt. A dolgok ilyen nagy nehézségei között mit tegyen 
a fejedelem? milyen meggondolást kövessen? — nagyon meg- 
fontolandó volt. Tehát a szükségt"l kért tanácsot, s miközben 
Ibrahim nehézségeket támasztott, Suki Benedeket futárként 
a portára küldötte, általa mindenekel"tt mély hálát adott a 
hatalmas szultánnak a megkapott uralkodói jelvényekért, a 
kormánypálcáért s a zászlóért, magát újból elkötelezte igéretei- 
nek teljesítésére, s minden dologról felvilágosította. 


Mig ezek igy történtek, Géczy Andrást, Báthori megölésé- 
nek szerz"jét és intéz"jét, ezt a vérszomjas és csalárd embert 
december 2-án Szebenben, ugyanabban a házban, melyben a 
legsúlyosabb esküt tette Báthorinak, elfogják, s miután Bal- 
ling János Fogarasba vitte, hosszú éheztetés és meg"rülése 
után (melyben Isten igazságos itélete nyilatkozott meg), 1614. 
tanuár 10-én a cigány hóhértól megfojtatva, csúfosan meghalt, 
jestét ganéjjal telt tyúkketrecbe tették, horoggal egészen a 
tömlöc lépcs"jéig huzták, s ott, mint nyilvános tolvaj s apa- 
gyilkos temettetett el. 


Eközben más nehézségei támadtak — még hozzá két fel"l 
is — a fejedelemnek. Ugyanis biztos hiradással jelentették, 
hogy Mátyás császár Csehországban, Ferdinánd f"herceg pedig 
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Ausztriában sürg"sen gyülést tartanak, s tavasszal Magyar- 
ország, azután Erdély ellen akarnak hadakozni, s hogy Dóczy 
András Pernyeszi Gábor közvetítésével mindenféle igéretekkel 
sürgeti Huszt és K"vár várainak átadását, s a parancsnokokat 
már majdnem megrontotta vesztegetéseivel, Ecsedet pedig 
Antraiter Mihály kapitány árulása folytán, már hatalmába is 
kerítette. Otthon pedig a szász nemzet el"kel"i, mert Szeben 
jogait nem állították vissza, Segesvárt összejöttek, a tizedet 
s az adót megtagadták és a h#ségesküt egyáltalában nem akar- 
ták letenni. Az igen bölcs fejedelem, hogy ezekb"l a bajokból 
ki tudjon evickélni, úgy vélte, hogy az otthoniakat, mint ve- 
szedelmesebbeket és ártalmasabbakat el"bb kell elintézni, 
[ezért] Gyer"fi János és Mikola János tanácsosokat Segesvárra 
küldte, hogy bemutatva mind az ", mind az ország vezet"i- 
nek leveleit, minden er"vel azon legyenek, hogy a szászok 
kötelességükben megmaradjanak, s ezenfelül a három nemzet 
uniója ujból meger"síttessék. Ezek december 11-én Segesvárra 
megérkeztek és ékes szavakkal sokat beszélvén Szeben jogai- 
nak biztos helyreállításáról, a fejedelem igérete szerint, s jót- 
állóknak magukat kötelezve el, három követelményt terjesz- 
tettek elé: Ujítsák meg a három nemzet között az uniót s 
a várva-várt egyetértést. Szászsebest, mint a fejedelmi szék- 
helyhez legközelebbi községet építsék újra. A fejedelemnek 
szabad legyen — a város el"jogainak sérelme nélkül — egész 
télen át, Szebenben id"zni. Ezt az utolsót különösen meg kell 
adniok a tyrannustól megszabadító fejedelemnek, a haza sza- 
badsága helyreállítójának, ha nem akarnak a fejedelemmel 
szemben csunya tanuságot tenni hálátlan lelkükr"l; emlékez- 
zenek ugyanis, hogy jóllehet sok polgáruk vére hullatásával s 
végtelen költségekkel Szeben jogainak visszaállitását hosszu 
ideig sürgették már mindkét császárnál, a halhatatlan Isten, 
s az id", a dolgok legjobb intéz"je, megmutatta nekik, hogy 
semmit sem tudnak keresztülvinni a magyar nemzet segítsége, 
s els"sorban a fejedelem fáradsága és munkája nélkül. 


Erre, bár sokan elvesztették bátorságukat, a brassóiak 
és mások véleménye fenntartotta, hogy a fejedelemnek, noha 
jelenleg akármilyen jótev", s a szabadság helyreállítója is, 
semmit sem engednek, mig Szeben falai között tartózkodik, 
kivéve, ha esküvel er"sített biztositékot ad. Ezt a határozatot 
a követek a [szászok] egyetemének hivatalos pecsétje alatt, 
a tanácsból megvivén, rávették [a fejedelmet], hogy úgy hatá- 
rozzon: a jelenben háborgó lelkeknek, hogy id"vel engesztelé- 
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kenyebbek legyenek, eltévelyedésüket elnézéssel meg kell bocsá- 
tani; s tehetségét az ország más ügyei felé forditotta. 


Ugyanebben az id"ben ugyanis, noha a német császártól 
elég barátságos levelek jöttek, s úgy látszott, hogy a császári 
tisztek valamennyijének lelke a kegyes béke s a jó szomszéd- 
ság meg"rzésére hajlik, nemkevésbbé nyájas szavak leple alatt, 
Dóczi András szatmári kapitány Tasnádot, Erdély várát, el- 
foglalja, s Pemyeszi Gábort sereggel küldve, minden er"vel 
arra törekszik, hogy Huszt várát a máramarosi vidékkel, Nagy- 
bányát, valamint K"várt a környékével fenyegetésekkel, ígére- 
tekkel, csalárdsággal és gonosz csellel leszakítsa Erdély testé- 
r"l és nyilvánosan s magánbeszélgetésekben terjeszti, hogy a 
német császár, Magyarország királya nem akarja Bethlen Gá- 
bort Erdély fejedelmének elismerni, hanem kora tavasszal ki 
akarja kergetni tartományából. Ez a dolog az otthoni ellen- 
tétekt"l csak az imént megszabadult fejedelmet ugyancsak fel- 
ingerelte, s gondokat okozott neki, hogy mi módon, s milyen 
vigyázással tudna szembeszállani a császáriak alattomos cselei- 
vel. Tehát minden vidéknek (mi megyének nevezzük) ispánját 
serény vigyázásra buzdítja, s Dóczit s Lónyai András kállói 
kapitányt illend" levélben figyelmezteti, hogy ne folytassák 
tovább Erdély végeinek, er"sségeinek, várainak, városainak 
elfoglalását olyanféle alattomos mesterségekkel, amilyenekkel 
kezdték, az annyiszor megismételt szerz"dések kijátszásával és 
semmibevevésével; legyenek a bizonyosnál is bizonyosabban 
meggy"z"dve, hogy akárkinek a tanácsára is mertek ilyen- 
fajta gazságokat elkövetni, azokkal sem a német császárral, 
sem a meggyötört magyar nemzettel szemben nem szereztek 
dics"séges érdemeket, hiszen, aki minden igaz belátás nélkül 
ennek a szerencsétlen nemzetnek a maradékai között öldöklést 
és kölcsönös mészárlást idéz el", az a legdrágább hazát, a két 
veszeked" között az örvendez" harmadik zsákmányává akarja 
tenni. Vegyék észre ugyanis, hogy Erdély határainak megvédé- 
sére milyen figyelmes szemekkel vigyáz napkeletr"l a leghatal- 
masabb szultán, akinek hosszú kezei nem csak keveseknek és 
silányaknak a törekvéseit hiúsíthatják és el"zhetik meg, ha- 
nem bármennyire meger"sített er"sséget is elfoglalhatnak, 
[ezért] vigyázni kellene, hogy mig idegen uralomnak az árnyé- 
kát követik, el ne veszítsék a magunk javait. Ezután Kákonyi 
Istvánt K"vár várába követül küldte. Ennek a helynek pa- 
rancsnokságát Báthori megbizásából, aki eltaszított feleségét, 
Horváth Annát, ide helyezte, Szilágyi János (nem a régi Szilágyi 
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familiából, hanem ismeretlen s alacsonyrangú szül"kt"l szár- 
mazott) viselte. Ez elbizakodva a hely alkalmas voltában, mert 
igen magas, sziklás hegynek a gerincén feküdt, s nemcsak a 
természet s a tudomány er"sítette meg, hanem a Lápos folyó 
is, mely az alatta lev" völgyben folyt, s mindenfelé szakadékos, 
és szinte járhatatlan hegyek övezték, azt hitte, hogy nem lehet 
ostrommal elfoglalni, s ezért igen alkalmas arra, hogy hasznot 
húzzon bel"le, s a maga vagyonát gyarapítsa, akár Erdélynek, 
akár a császáriaknak ajánlaná fel átadását, [tehát] Báthori 
halála után majd ide, majd oda nyilatkozott. A fejedelem 
ennek az embernek az elbizakodottságát és állhatatlanságát 
megvetette, s úgy gondolta, hogy nem kell sem igéretekkel, 
sem jutalommal a maga pártjára állítani; hitte ugyanis, hogy 
e gonosz ember elbizakodottsága id"vel nemcsak megkisebbe- 
dik, hanem teljesen semmivé lesz. E méltánytalanságra (" annak 
tartotta) Szilágyi felindult, s nem mulasztotta el, hogy Dóczi 
Andrással és Lónyaival titkos levelezésben ne tárgyaljon a vár 
átadásáról. Kákonyi december 18-án érkezett meg hozzá, s 
hosszú beszédben szemére lobbantotta, hogy még mindig nem 
tette le a h#ségesküt a fejedelemnek, nyiltan szemére vetette, 
hogy Erdélyország oly fontos er"sségével a [maga] hasznára 
visszaél, s követelte, hogy minden vonakodás nélkül " és az 
összes vitézl" rendek tegyék le az esküt a fejedelemnek és az 
országnak. Minthogy azonban semmit sem ajánlott, s nem igért, 
ezzel a kapzsi emberrel szemben, aki a hasznot többre becsülte 
a becsületnél, s akinek árulása jutalmául Dóczi András a császár 
szavával megigérte Óvárat, semmit sem ért el. Ezenközben 
Szilágyi János, elhalmozva Dóczi ujabb igéreteit"l, s megkapva 
a császár szavával adott biztosító levelet Óvár adományozásá- 
ról, K"várt a császáriaknak átadja, s ugyanabban az id"ben 
Nagybányát a körötte fekv" részekkel együtt aláveti a német 
császár fennhatóságának. Jóllehet ez újság miatt a fejedelem 
lelke fel-felindult, mivel ilyesfajta elfoglalásra semminem# okot 
nem szolgáltatott, lelkiismerete tisztasága miatt felettébb ör- 
vendezett. S már folyt az új, 1614-ik év, tehát a fejedelem 
tehetségének minden erejét, s bölcsességének az élét két dolog 
felé, mintegy kit#zött célokra fordította: el"ször, hogy magát a 
béke és egyetértés legbuzgóbb mivel"jének, s a világ két császára 
között a szerz"dések egyedülálló tisztel"jének mutassa meg; 
másodszor, hogy az elveszett dolgokat visszaszerezze, s hogy 
akármi egyenetlenkedés, zavar, különbség támadna a két csá- 
szár között, bebizonyítsa, hogy mindezeknek az els" kezdete, 
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s nemkevésbbé a szerz"dés megszegése a német császár párt- 
jától indult ki. Ezután két követséget állított össze, egyiket 
Thurzó György nádorhoz, s Magyarország egyéb f"rend# ve- 
zet"ihez, s ennek élére ruszkai Kornis Zsigmond tanácsost állí- 
totta; a másikat ugyanabban az id"ben Magyarország minden 
részéhez, melyeket megyéknek nevezünk, s ennek vezet"jévé 
két nemest tett, Ujnémethi István középszolnoki alispánt és 
Spakai Gáspárt. 


Kornis Zsigmondnak ezt kellett elmondania: Erdély feje- 
delme a két császár között igen er"s szerz"désekkel és szövet- 
séggel meger"sített békének és egyetértésnek a leglelkesebb 
hive és semmi okot nem akar nyujtani annak megsértésére, 
szivéb"l kivánja, hogy ezt "szinte lélekkel tanusítsa Magyar- 
ország királya is; mert nem érdemes [ugyan] vitatkozni a 
békének — melynek már puszta neve is édes — a hasznáról, 
[de] visszautasítását annál veszélyesebbnek kell tartani, mert 
aki Erdély határait ellenséges szándékkal támadja meg, az 
tettével a gy"zhetetlen szultán szakállát tépi meg, s nemcsak 
az Erdéllyel, hanem az ottomán birodalommal kötött békét is 
megszegi. Ezt a követséget Kornis valóban nehéz id"ben, ami- 
kor mindenkinek a vonzalma és lelke elfordult Erdélyt"l, olyan 
nagy mérséklettel és becsülettel intézte, hogy a császártól és 
vezet" emberekt"l az ellentétek elsimítására követek küldését 
biztosító leveleket csikart ki, s megnevezték deregny"i Daróczi 
Ferenc beregmegyei f"ispánt és szepesi kamaraispánt, s Lassota 
Imre sziléziai kamaraispánt, igen tekintélyes szenátorokat, hogy 
kora tavasszal Erdélybe tartoznak menni. Ujnémethi István 
és Spakai Gáspár pedig becsülettel megértették, hogy a dolog 
az " h#ségükre és szorgalmukra van bizva, az ország nyugalma 
és a magyar nemzet fejl"dése össze van kapcsolva, [tehát] 
éjjel-nappali munkával és vigyázattal igyekeztek, hogy külö- 
nös kitartásukkal és engedékenységtikkel tervüket bárhogyan 
végrehajtandó Magyarország minden vármegyéjéhez, f"- és al- 
ispánjaihoz eljussanak, s nekik világos szavakkal elmondják, 
hogy a fejedelem a kegyes békének s az arany egyetértésnek 
a leglelkesebb híve; s a béke bontóinak bosszulójára, a leg- 
jobb és leghatalmasabb Istenre kérték "ket, hogy a haza és a 
közös vér érdekében, ne támogassák az izgága emberek b#nös 
és veszedelmes törekvéseit, hanem a régi és az új békék köve- 
telménye szerint, minden módon akadályozzák meg azokat. 


Azután magánbeszélgetésekben a fejedelem békeszeretetét, 
tisztaságát, s lelkének becsületességét ajánlva a derék férfiak- 
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nak, sokakat azok közül is, akik egyébként a gonoszok rossz 
beszédeit"l elbolondítva ellenfelei törekvéseit segítették el", jó- 
akaróivá tesznek, s nagyon sokat találnak, akik a legjobb szán- 
dékkal pártolják Erdély ügyeit, úgy, hogy szerte falvakban, 
községekben s városokban emlegetik a békés, a mérsékelt és 
nyugodtlelk#, a bölcs és idejében megfontolt fejedelmet, az 
ellenséges törekvések leleplez"jét. 


Ezenközben a fejedelem azon buzgólkodva, hogy országá- 
nak közönséges biztonságot és nyugalmat szerezzen, s nem 
csak a külföldieknél sürgesse az elveszett dolgok visszaadását, 
hanem helyreállítsa otthon is az id"k méltatlansága miatt fel- 
forgatott törvényeket, megzavart szabadságokat, a némely 
fejedelmek szörny# tékozlása által szétszórt kincstári javakat 
pedig visszaszerezze, s az ország más ügyeit is helyrehozza, 
mindezekért országgy#lést hirdetett Medgyes városába Remi- 
niscere-vasárnapra, azaz február 22-re, s erre díszes felkészült- 
séggel Erdély minden vidékér"l özönlöttek a három nemzet 
kiküldöttei, s maguk a Báthori-gyilkosság szerz"i, Szilasi János 
és Nadányi György is megjelentek társaikkal, hogy megkapják 
a gyilkosság jutalmát. A fejedelem hatszáz gyalogossal, három 
század lovassal, s az udvari ifjakkal, a kiknek ifjui lelkében 
még élt a Báthori kedves emléke, február 23-án megérkezett, s 
három napot a pihenésnek szentelt. Ebben az id"ben a fenn- 
héjjázó orgyilkosok, mindnyájan sisakosan, aranyos kardokkal 
övezve s töltött karabélyokkal felszerelve forgolódtak a nyilvá- 
nosság el"tt, de a lelkiismeret mardosásai miatt nyugtalankodva 
soha nem érezték magukat biztonságban, s magánbeszélgetések- 
ben majd ennél, majd annál puhatolóztak, hogy kiki mint 
vélekedik az " emberölésükr"l. Közben a katonák a város 
összes kapuit megszállják s meger"sítik válogatott "rségekkel, 
a városon belül "rszemeket helyeznek el és s#r# káromlással 
szidalmazzák az orgyilkosokat, s gyakran, mikor a nyilvánosság 
el"tt mutatkoztak, ujjal mutogatnak rájuk, felhánytorgatva, 
hogy ezek azok, akik uralkodó urukat, jótev"jüket méltatlan 
halállal megölték, akik közönséges orgyilkosok és apagyilkosok, 
akik a Báthori-családot, annyi király és fejedelem szül"jét 
kiirtották; a nap is elpirul, ha reájuk tekint, a föld pedig, 
mindnyájunk közös anyja, megtagadja, hogy hátán hordozza 
"ket; s mindezt oly nagy lelki felindulással, s annyi helyen 
cselekedték, hogy ez aljas gyilkosok megölésére már csak a 
kinyujtott kezek hiányoztak. Tehát február 26-án, amikor már 
az ország ügyeit tárgyalták, a megzavarodott gazok diszes 
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ruhákba öltözve, sisakosan és fegyveresen el"ször Mikola János 
országtanácsoshoz, majd Angyalosi János biróhoz, akit itél"- 
mesternek mondunk, kora reggel elmennek, s az udvari katona- 
ság sértegetése miatt sok szóval panaszkodnak, s hozzáteszik, 
hogy nekik az országnak a zsarnoktól való megszabaditásáért 
nem szidalmakat, gyalázásokat, szemrehányásokat, hanem 
földeket, birtokokat, falvakat s tisztségeket igértek sok bizto- 
sító-levélben az ország lakói. Ezek egyhanguan a Karokhoz és 
Rendekhez utasították "ket, s azt ajánlották, hogy a szabad gyülés elé 
járuljanak, s panaszaikat az ország rendeinek adják 
elé; ha tettüket az országlakók tanácshatározata alapján haj- 
tották végre, kérjék érdemeik jutalmát. Ezekre a szavakra 
még mindig nem szabadultak meg a gyilkosok a félelemt"l, s 
miután ugyanazon a napon az ország lakói összegyültek volt, 
egy tömegben fegyveresen benyomultak a gyülésbe a gonosz 
lelkiismerett"l elváltozott arccal, borzasztó látványul. Ott 
Szilasi parasztosan szélesen beszélve panaszkodott a katonák 
túlkapásai és szidalmai miatt, akik "ket orgyilkosoknak, apa- 
gyilkosoknak nevezik, holott tény az, hogy "k nem magán- 
gyülölett"l vezettetve hajtották végre azt a tettet, hanem az 
országlakók tanácsi határozatából távolították el a tirannust, 
s vették el a tüzet és vasat a haza nyakáról. Az összes rendek 
iszonyú lármája közben megparancsolják, hogy azonnal hall- 
gasson el. Azután felállt a szebeni királybiró, s méltóságos 
szavakkal kijelentette, hogy azok közül, amiket ezek a gonosz 
emberek beszéltek, semmit sem az ország közös határozatából 
hajtottak végre, s méltók arra, hogy a gyülésr"l kizavarják, s 
biróság által elitélve a jöv" nemzedék s a szomszédos népek 
példájára rettenetes büntetéssel kivégezzék "ket. Tehát mindenki 
kiabálása közben, s szégyenteljes szidalmakkal elhalmozva 
kilökik "ket a gyülésb"l. Ezt az "rtálló katonák rögtön észre- 
vették, s legel"ször is mindegyiknek a holmiját szállásukon fel- 
prédálták. Azután kitanítottak egy fiatalembert, hogy lopjon 
el egy kenyeret a szatócstól, s el"le menekülve a gyilkosok felé 
fusson, mire egyesek nagy lármával üldözni kezdték az elemelt 
kenyérrel futó fiatalembert. Ezt a zenebonát a gyilkosok is 
észrevették, s látták, hogy a katonaság feléjük tart, a rossz 
lelkiismeret miatt elárulva magukat, nyakukba szedték lábukat, 
s egy sz#k utat találva a régi kolostor tornyát, mely most a 
takácsok tornya, megszállják; útközben Szilasi fegyverhordozó- 
ját, kinek Váczi Péter volt a neve, s Báthori selyemujjasát 
nagyon fennhéjjázva viselte, megszorítják és fejét veszik. Ez 
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a torony a város északi részén emelkedik, napkeletr"l összefügg 
egy elhagyott templommal, s a fels" kaput "rzi, mely Segesvár 
felé nyilik, délfel"l a város székesegyháza, s a nyilvános piac, 
északról a szomszédos falak s a városnak egy része, nyugatról az 
alsókapu (mely Gyulafehérvár felé nyilik) uralta, magassága 
körülbelül 26 láb, szélessége az egyes sarkok között 8 láb, téglá- 
val volt borítva, s a tet" alatt vörösfeny"vel szegélyezett 
kiugró folyosóval volt körülvéve, bent pedig egy kis szoba volt, 
melyben egykor az "rök háltak. Ebbe a toronyba, miután az alsó 
ajtókat a katonák fegyvereit"l s a puskagolyóktól megvédeni 
nem tudták volna, a garádicsokon s csigalépcs"kön felkapasz- 
kodnak, s ugy gondolták, hogy a garádicsok és a csigalépcs"k 
sz#k helyeit a magasból könnyebben fogják tudni védelmezni, 
addig, mig a fejedelem, akibe legf"bb reményüket helyezték, 
valakit segitségükre küld, hogy megzabolázza a katonák dü- 
höng" lelkét. Azonban amikor elérkezik az isteni büntetés, 
hiábavaló az emberekbe vetett remény, bármilyen hatalmasok 
is legyenek azok. Ugyanis mind a gyalogosok, mind a lovasok, 
akik az " elpusztításokra összever"dtek, a golyók s#r# záporát 
zúditották rájuk mindenfel"l, s a garádicsok szoros részeib"l a 
toronyban lev" szobácskának a szembenlev" ajtajára szapora 
puskázással lövöldözve rövid id" alatt elérték, hogy néhány 
gyilkos halálosan megsebesült. Eközben Bethlen István gróf, 
Nagy György, s Bethlen Farkas a zavargástól felizgatva oda- 
érkeznek, hogy a fejedelem tekintélyével lecsillapítsák a katona- 
ságot, de amikor észrevették, hogy az elvadult emberekkel 
szemben nincs semmi foganatja a figyelmeztetésnek, eltávoznak. 
Ekkor a gyilkosok kétségbeestek (ez a legutolsó rossz a rosszak 
közül ebben az életben), s megértették, hogy rút halállal el kell 
veszniök. Mégis, hogy ne pusztuljanak el bosszulatlanul, meg- 
érintve régi dics"ségük emlékét"l, s vitézi hirnevükre — mely- 
ben mindenki véleménye szerint kitüntek — visszaemlékezve, 
elhatározták, hogy elszántan halálig fognak küzdeni; tehát 
azon a vörösfeny"-folyosón kivont kardjaikat villogtatva 
fegyvertánc s katonai tánc után, elszánt lélekkel viselve a sors 
jelen alakulását, fegyvereiket a szembenlev"kre sütik, s nyolc 
katonát részben megsebesitenek, részben azonnal megölnek. 
A katonák halálos t#zzel akarván elpusztitani az egész tornyot, 
egy cseppet sem álltak el elvadult lelkük bosszujának óhajtott 
tervét"l. Mikor err"l a polgárok is tudomást szereztek, a temp- 
lom beboltozott fels"részéb"l egy könny# téglával beburkolt, 
s fel a tet"re vezet" nyilást mutattak meg, ahonnan felfelé a 
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toronyban lev" szoba padozatát fel lehet törni, s a gyilkosokat 
a katonák hatalmába lehet keríteni. Ezt a dolgot mindnyájan 
nagy örömmel hallották, s rövid id" alatt úgy végrehajtották, 
hogy a gyilkosok végre megértették, hogy életük végére jutottak. 
Észrevették ugyanis, hogy a katonák a szoba (melyben összezárva 
szorongtak) padozatának burkolatán dolgoznak. Ett"l a féle- 
lemt"l megrémülve Nadányi György a folyosóra kiugrik, s 
kirántott kardjával a garádicsok és csigalépcs"k fordulataiban 
lev" katonákat teljes erejéb"l vágni akarja, de a felette lev" 
gerendába vaktába belevágott kardját nem tudta kihúzni, s egy 
katona puskájának vascsövével úgy halántékon vágta, hogy azon 
a helyen meghalt, a többi katonák pedig, miután áttörték a pado- 
zatot, el"ször kézipuskákkal rontottak az orgyilkosokra, azután 
megfosztva "ket minden ruhájuktól el"ször Nadányit, azután 
Szilasit és Zámbó Balázst a toronyból a földre hajították, ahol 
a tömeg kivont karddal fogadta "ket, s "si szokás szerint egy 
pillanat alatt izekre vágta. Marhás Lukács is, Szilasinak a száza- 
dosa, egy otromba és durva ember, hasonló sorsra jutott. Ugyanis 
a szállásán Deli Kozma rác nemes meglepte, legf"bb csúfságra 
meztelenül a nyilvánosság elé hajtotta, s a haragos katonák 
darabokra vágták. Mindnyájuknak teste beleikkel és ürülékükkel 
keverve, — miután három napon át a disznók és kutyák prédája 
volt, végre a nyilvános hóhérok által egy sekély árokba huzatott 
kampókkal és kapákkal, s porral és kövekkel behányatott. 
Miután ez megtörtént, a fejedelem, mintegy nyilvános engesz- 
tel"áldozattal feloldva, mindenkinek még nagyobb szeretetébe 
jutott, s lelkét az ország ügyei s megfontolt elhatározások felé 
fordítva oly ügyességgel találta meg a hányatott haza számára 
az üdvös gyógyszereket, hogy szinte második Machaonnak, 
vagy az égb"l aláhullott Aeskulapiusnak hitték, aki a vég- 
veszedelemben szenved" hazának segítségére jött. 


[Az országgyülésen] több, az egyház régi dics"ségét s az 
ország közös hasznát szolgáló törvényt er"sítettek meg az 
ország lakóinak nagy tetszésével. 


Eközben, miután befejez"dött az országgyülés, [a fejedelem] 
az egyes megyék f"ispánjait fej- és jószágvesztés terhe alatt — 
amint ez nehéz id"kben történni szokott — kemény vigyázatra 
intette, s nagyon szigorúan meghagyta, hogy az ellenfelek 
minden mesterkedésével szemben lankadatlan buzgalommal 
álljanak "rt, s gyakori levelekkel sürgette Forgách Zsigmondot 
és Dóczi Andrást a határok helyreállítására, s hogy a császár 
követei biztosabban merjenek az országba lépni, részükre szabad 
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útazást biztosító levélr"l gondoskodott. Azonkívül ünnepélyes 
követséget indított a fényes portára, s élére állította Bethlen 
István grófot, Erdély kormányzóját, s Erdélyi Istvánt, az 
ország nemes tanácsosát. Ezek a követség intézésében elég 
szerencsésen jártak el, s a dolgot kedvez"en, s mindenki tet- 
szésére elintézve athnámét nyertek [a szultántól]. Azután a 
legel"kel"bb vezérek szivét maguknak ajándékokkal elköte- 
lezték, néhánynak várakozását még nagyobb és értékesebb 
ajándékok reményével felcsigázták, s általában mindenkit jó- 
akarójukká tettek. Miután a keresztény királyok követeivel össze- 
jöttek, s velük a barátság els" alapjait megvetették, végül 
Mehemet aga és kétszáz lovasa kiséretében, nagy ajándékokat 
vive, július 25-én hazatértek. Míg ez a követség a külföldön 
oly szerencsésen járt, odahaza egy másik, gáncsoskodó, z#r- 
zavaros és sokkal ártalmasabb [követség] érkezett meg, a német 
császár követsége, melynek élén Daróczi Ferenc és Lassota 
Imre állottak. Május elsejére ugyanis a fejedelem ismét gyülést 
hirdetett az ország lakóinak Kolozsvárra, hogy a haza fontos 
ügyeir"l tárgyaljanak, s azon teljes erejével csak azon munkál- 
kodott, hogy hogyan tudná kicsikarni az ország elfoglalt er"ssé- 
geit és határmenti részeit a német császár kezéb"l, aki Khlesl 
Menyhért bécsi bíboros püspök, a titkos tanács elnöke biztatá- 
sára hajthatatlannak és keménynek mutatkozott. Éppen jókor 
történt, hogy a császári követek május negyedikén Kolozs- 
várra érkeztek, s mig néhány napig ott id"ztek, igen pompás 
lakomákra meghíva elmondták küldetésük lényegét az ország 
lakóinak. [A fejedelem ellen felhozott] vádak f"bb pontjai 
lezek voltak: 


Hogy: Bethlen Gábor fejedelem a császárt a török szultán- 
nál bevádolta, mintha háborúra készülne Erdély ellen s segít- 
séget kért és kapott t"le. Hogy: a nagyvezir csauszt küldött a 
császárhoz, hogy az elfoglalt várak visszaadását követelje. 
Hogy: maga a fejedelem nem szabadon, hanem er"szakkal 
választatott. Hogy: Rhédei Ferenc török "rséget fogadott be 
Várad várába. Hogy: maga a fejedelem Magyarország vármegyéi- 
hez panaszokkal és esdekl" kérésekkel telt leveleket irt, s ezzel 
a császárnak tartozó h#ségükben megingatta "ket. 


Mikor ezekre a vádaskodásokra a karok és rendek részben 
nagyot nevettek, részben pedig úgy vélekedtek, hogy azok 
ügyetlen és ostoba szóbeszédekb"l, tudatlanságból, s nevetséges 
gyanusítgatásból eredtek, kérték a követeket, hogy becsületesen 
intézzenek mindent, az illend" feddhetetlenséget szem el"tt 
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tartva. A császár követei végül izgatott beszédben kérték, hogy 
Váradot adják a császár kezére. Mihelyt ez a követelés a rendek 
közönséges tudomására jutott, olyan nagy méltatlankodás 
viharzott fel mindenki lelkében, hogy egy szájjal és érzéssel, 
nagy átkozódással a császár kivánságának ellentmondanak, s 
azt visszautasítják, s megfogadják, hogy ezt akár életük árán 
sem teszik meg. Igy a császári követeknek a végs" választ május 
hó 12. napján megadták. 


Miel"tt a császárhoz visszatértek volna, a nekik adott telj- 
hatalommal felruházó levél erejével a fejedelemnek, s a karok- 
nak és rendeknek országos hit alatt biztosítólevelet adnak, 
hogy a [most kezd"d"] tárgyalás egész ideje alatt éppenséggel 
minden ellenséges szándéktól és támadástól, melyek nyiltan 
vagy titokban keletkezhetnének, a császáriak részér"l tartóz- 
kodni fognak, s Erdélynek és csatolt részeinek biztonságot adnak. 


Eltávozásuk után a fejedelem, hogy ne kelljen magának 
szemrehányást tennie, hogy valamit nem tett volna meg, 
elhatározta, hogy az elfoglaltak visszaszerzésére, ennek a fegyver- 
nyugvásnak az ideje alatt ismét új követeket küld a császárhoz, 
mind a maga, mind az összes Karok és Rendek nevében; meg- 
nevezte kapivári Kapi Andrást, s a tudós Veyrauch Dávidot, 
K"halom szász szék királybiráját, tekintélyükre és hazaszere- 
tükre nézve kitün" férfiakat, s er"sen a lelkükre kötötte, hogy 
a fejedelem, az egész nemesség s a szász nemzet nevében nemcsak 
a császárnál, hanem aggályoskodó tanácsosainál is, szerény 
kérésekkel, s különböz" esdeklésekkel legyenek er"sen azon, 
hogy méltóztassanak övéiknek közönséges nyugalmát, az összes 
keresztény országok jólétét olyan kedvesnek tartani, hogy 
félretéve az izgága emberek jelentéktelen hasznát és törekvéseit, 
az elfoglalt várak visszaadásával újabb bajok okainak elébe- 
vágjanak, s a béke megszegésével új támadásra ne adjanak 
alkalmat azoknak, akik keletr"l oly nagyon éles szemekkel 
vigyáznak ezekre a határokra. Miután a császári tanácsosok 
teljes egy hónapig húzták ezt a tárgyalást, s kér"ztek rajta, 
végül a magyar tanácshoz utasították. Ugyanis ebben az id"- 
ben Mátyás császár a magyar rendeknek Pozsonyba július 
hónap 13. napjára gyülést hirdetett, s több tisztvisel"je, els"- 
sorban Dóczi András, Lónyai András és Forgách Zsigmond úgy 
vélekedtek, hogy ezen a gyülésen megtörténik a törökökkel 
kötött szerz"dés teljesen felbontása. Éppen ezért a kassai 
"rség, bizonyos Nagy Lukács vezetésével különféle portyákat 
bocsátott Eger és Fülek felé, s felgyujtva a várost, nemcsak 
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a törökök marháit hajtották el, ellenségesen, hanem az aradi 
rácokét is, ami már erdélyi birtok, s azt emlegették, hogy ezt 
Forgách ösztönzésére tették, s meg fog történni, hogy a császá- 
riak részér"l a török szerz"dést néhány nap mulva felbontják: 
a gonoszaknak ezt az ostoba és haszontalan véleményét nem- 
csak az id", hanem az ország józanabb tanácsosainak az ítélete 
is nyiltan helytelenítette. A fejedelem ugyanis err"l a dologról 
azonnal értesítette a törökök vezireit, a két oláh vajdát, a német 
császárt, s annak legel"kel"bb tanácsosait, azonfelül a cseh, 
morva és sziléziai rendeket, elmondva, hogy mind a két résznek 
mit kell kerülnie, s mit remélnie. A törököket is állandó vigyá- 
zásra buzdította, ami a keresztényeknek ebben az általános 
megzavarodásában er"sen megkivántatott; a keresztényeknek 
tanácsolta, hogy a barbárok megszámlálhatatlan csapataival 
szemben, akikt"l a jóemlékezetü egykori király, Lajos halála 
óta, a szerencsétlen mohácsi csata után, különösen mikor János 
király és Ferdinánd között fellángolt a bels" egyenetlenkedés 
tüze, elnyomattak, ebben az oly veszedelmes id"ben semmit 
se kezdjenek, s ne forditsák a halálos vasat egymás szive ellen, 
ha nem akarják a hazának végs" pusztulását kés"n könnyez" 
szemekkel megsiratni és látni. Tehát a Pozsonyba hirdetett 
gyülésre Kovacsóczi István nemesszármazásu ifjút, aki hires 
volt a tudományok ismeretét"l, melyet német földön szerzett, 
s Belényesi Györgyöt küldte ki, s er"sen rájuk bizta, hogy éjjel- 
nappal, amilyen gyorsan csak lehet, haladjanak, hogy a magyar 
rendeknek Linzbe a császárhoz küldend" követeivel, mig még 
Pozsonyban tartózkodnak, összejöhessenek, s sürgethessék, 
hogy a török szerz"dést sebtiben és vaktában fel ne bontsák. 
Ezek, útközben Kassára érvén, miután a fejedelem levelét 
Forgách Zsigmondnak és Daróczi Ferencnek átadták, nyiltan 
a szemükre lobbantották, hogy a szerz"dés megsértése, s a 
hajduk meg nem engedhet" kirohanásai a császári tisztek s 
els"sorban az " uszításukra történt. S ha a béke nem borult is 
fel a rablók gonosztettei miatt, a legkisebb szikrából is keletkez- 
hetik nem kivánt hatalmas tüz, amelyet vagy nem tudunk elol- 
tani, vagy kés"n emeljük fel arra a kezünket. Ugyanis a Nagy 
Lukácshoz irt levelek bizonyítják, hogy szavaiknak, igéreteiknek, 
követségüknek a tetteik és szándékuk nem felel meg. Ha "szinte 
lélekkel akarják a békét szolgálni, megéri a fáradságot, hogy az 
efajta jogtalanságoktól, melyek a béke megszegésének alkalmai 
és miattuk a keresztény névnek ellenségeket szerezhetnek, tar- 
tózkodjanak. Ezekt"l üres igérgetéseken, s néhány — részben a 
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tudatlanságra, részben a zsákmányra és rablásra szomjazó hajduk 
gaztetteire hivatkozó — mentségen kívül semmi egyenes választ 
nem tudtak kicsikarni; nehéz hallgatással és vigyázattal foly- 
tatták utjukat, kerülve a cinkosok megpirongatását, valameny- 
nyire izgatottan Pozsonyba megérkeztek. Innen Belényesi 
György Linzbe utazott, ahol a birodalom rendjei sulyos ügyek 
miatt összegyültek, a mi követeinkhez, részben megbízó- 
levelekkel, részben egy köteg más levéllel, amelyeket magán- 
úton kinek-kinek szét kellett osztania. Kovacsóczi pedig Pozsony- 
ban maradt, s a fejedelemnek Magyarország összes f"uraihoz és 
nemeseihez intézett nagyon barátságos s keresztény érzülettel 
telt, kinek-kinek szóló leveleket átadva, mindegyikét magán 
beszélgetésekben is a béke és az egyetértés meg"rzésére buzdí- 
totta a fejedelem nevében. Ezt a követséget, mivel a közjóra 
irányult, a derék és jó lelkiismeret# tanácsosok nagy helyes- 
léssel fogadták. Forgách Zsigmondot, Dóczi Andrást és Homon- 
nai Györgyöt, akik a török végek megrohanásainak szerz"i 
voltak, az ország nevében nyilvánosan igen súlyosan megrótták, 
s szent királyi s császári felségéhez, Ausztria f"hercegeihez, a 
konföderált országokhoz hazájukat és a békét szeret" követeket 
választottak ki. Az igen neves és igen bölcs emberek tanácsa, 
melyet mindenféleképpen mérlegeltek a konföderált országok 
és tartományok összes kiküldöttei, s maga a császár is, végre 
odavezetett, hogy mindenkinek a lelke arra hajlott, hogy a 
törökkel a békét meg kell "rizni és meg kell szilárdítani. Ezért 
határozat lett: a török szultánnak igen nyájasan kell válaszolni, 
hogy a megkötött békét olyan érzéssel és értelemben, amilyen- 
ben kötötték volt, minden pontjában és záradékában "szintén 
megtartják; hogy Erdélyt abban az állapotában meghagyják, 
amiben volt régebben. Azután a császár magát valami általános 
válasszal kimentve Grapter Kristóf császári titkár által kegyesen 
megigérte, hogy a tárgyalást a törökökkel a béke meg"rzése 
érdekében, s az elfogadott záradék szerint, valamint az Erdély- 
lyel megkezdend" tárgyalást munkába fogja venni, s semmit 
nem fog elmulasztani, ami "rá tartozik, hogy végre az országok 
és tartományok kevésbbé félve a tapasztalt ellenség cselvetésé- 
t"l, biztosabb és nyugodtabb csendességet élvezzenek. Ugyanis 
ugyanebben az id"ben érkezett meg a portáról az új csausz 
Gratiani Gáspárral, aki Galatában volt, hogy a törökökt"l a 
keresztény, a keresztényekt"l a török rabokat kiváltsa, s hatal- 
mas vagyonra és mérhetetlen birtokokra tett szert (olasz 
ember volt, s magát el"ször Naxos hercegének, majd Moldova 
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vajdájának képzelte) s ezek bizonyos meghatározott pontokból 
és fejezetekb"l kihüvelyezték, hogy a szerz"dést a német császár 
részér"l megszegték, s az összes tanácsosok lelkébe nagy izgal- 
mat ojtottak. Bethlen Gábor fejedelemt"l is újabb követek 
érkeztek a határmenti részek visszakérésére, s igy végül vala- 
hogyan kicsikarták, hogy Galgócot mint semleges helyet, meg- 
nevezzék, ahol mindkétfel"l, az erdélyi tárgyalásra összejöhet 
nek a teljhatalmú megbizottak. 
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K E S E R Ü I  D A J K A  J Á N O S  


BETHLEN GÁBOR NEMZETSÉGE, JELLEME ÉS TETTEI 


!nagyságának a családja amilyen nagyon régi, épp any- 
nyira igen nevezetes és igen virágzó volt mindig. Hosszú lenne 
ennek a családnak egészen az eredetét"l mindent elmondani, 
s az egész leszármazást összeállítani, csak a szépapákig szállok 
fel. Bethlen György Mátyás uralkodása alatt Szörényi bán volt, 
s ugyanekkor a vármegyének a f"ispánja. Hogy pedig mekkora 
volt egykor a báni tisztségnek a méltósága, s kiválósága, az ki- 
t#nik abból, hogy a magyar korona alatt van hat f" zászlósúr, 
akinek a tekintélye a király után a legnagyobb az országban: 
tudniillik a nádor, az erdélyi vajda, a nándorfehérvári bán, 
aki egyúttal az els" a bánok között, a Szörényi, aki a második, 
a horvát és a szlavón bán. Ezek között volt tehát az említett 
Bethlen [György], s hozzá éppen nem mint utolsó. Ugyan- 
ebben az id"ben vagy nem sokkal kés"bb Bethlen Domokos 
erdélyi vajda volt, s az " adománylevelei és levelei a levél- 
tárakban és a gyulafehérvári káptalannál még most is meg- 
vannak, s olvashatók. Ennek a fia házassági kötelékkel kap- 
csolta magához Kinizsi Pálnak, a kiváló harcfinak hugát, s 
vele nemzette Bethlen Gábort, a mi dics"séges fejedelmünk 
apai nagyatyját, aki Lajos királlyal jelen volt abban a nagyon 
gyászos és soha eléggé meg nem siratható csatában, melyet 
Mohács mezején, figyelembe nem véve az el"kel"k tanácsát, 
szerencsétlenül vívott hazánk és nemzetünk "si ellenségével, 
Szolimán török szultánnal, s ott hatszáz lovas lándsásnak a 
kapitánya volt. Azután kiváló tettei miatt a felséges I. János 
[királynak] az udvarmestere, s az udvari katonaságnak f"- 
kapitánya lett, s hogy ott a nehéz és hányatott dolgokban 
a h#ségnek és nagylelk#ségnek milyen példáit adta, még friss 
emlékezetében él az embereknek. Örökösül hátrahagyta Bethlen 
Farkast, aki éppen nem fajzott el az "si virtustól, aki h#ségét 
Gyulán Ferdinánd királynak szentelte, a lovagi rend ezredesé- 
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vé tették, s kiváló vitézségét és a háborus dolgokban való 
nagyfoku ügyességét dicséretesen tanusította máskor is, de 
leginkább annak a várnak [Gyula] a megszállásánál és ostro- 
mánál, mert a törökök tömege által körülvéve bátran harcolt, 
s tizenhét sebbel megsebezve kitört és kiszabadult. Ennek a 
dolognak a hire II. János [Zsigmondhoz] is eljutott, Erdélybe 
hivta, s élete végéig nagy becsületben tartotta. Az " halála 
után Báthori István, a János [Zsigmond] utóda, aki lengyel 
király is lett, éppen olyan kegyben tartotta, ezokból a 
lázadó Békes Gáspár elleni harcban kapitánynak nevezte 
ki, míg a királyi méltóságot felveend" Erdélyb"l Lengyel- 
országba utazott; s mikor kevéssel utóbb Danzigot ostromol- 
ták lázadásáért, az udvari katonaság kapitányságát a leg- 
teljesebb dics"séggel töltötte be. Nem kétséges, hogy még 
most is lehetne találni Lengyelországban él" tanukat, akik 
a moszkvai hadjáratban, s a lázadókkal szemben az " egyedül- 
álló vitézségét és kiválóságát láthatták. Ezért István király 
várral és nagyszer# javakkal ajándékozta meg, s mind ", mind 
utódai nagy tisztességben tartották. Két gyermeket hagyott 
maga után: Gábort, a mi mostani kegyes fejedelmünket, s 
öccsét, Bethlen Istvánt, aki most " nagysága udvarában a 
kegyességnek és büntelen életnek a legjelesebb példaképe, s 
az udvari katonaságnak legméltóbb s legodavalóbb kapitánya. 
Szül"i halála után mindkét fiú gyámság alá került. Amint 
pedig a dics"séges fejedelem serdülni kezdett, természetes 
hajlammal az udvari és hadi dolgok felé fordult, s korán be- 
jutott a felséges fejedelem, Báthori Zsigmond udvarába, s 
nem sokkal kés"bb a bizalmas udvarnokok sorába felvétetett. 
Ebben az id"ben már a vad és kegyetlen Mars a mi sokat szen- 
vedett hazánkat mind küls", mind bels" zavargásokkal zak- 
latta, így " nagysága alig hagyta el az ifjúkorát, mikor a hadi 
szerencse és kockázat megkisértésére kényszerítette erejét 
és korát felülmúló mértékben az apai nagyapja vitézségével 
igen derekasan verseng" természete. Jelen volt a havaselvi 
hadjáratban Szinán basával szemben, s Tömösvár kétszeri 
 megszállásánál is. Mikor a kegyes emlékezet# Bocskay Istvánt 
Várad ostroma után II. Rudolf német császárhoz küldte 
[Báthori] Zsigmond ünnepélyes követséggel, " nagyságát is 
mellé adta, részben hogy a követség hitelét emelje, részben 
hogy a császári udvar fenségéb"l és fényéb"l megszerezze 
ismereteinek nem megvetend" alapjait. Végre mikor [Báthori] 
Zsigmond, nem tudni miféle elgondolástól vezettetve a német 
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császárral országának valamelyik birodalmi hercegséggel való 
elcserélésér"l egyezkedett, miután Erdélyben itt is, ott is ellen- 
tétek és vetélkedések támadtak, melyeket csak karddal lehetett 
elvágni és lecsillapítani, majdnem minden csatában és csete- 
patéban, a legvéresebbekben is ott volt, most ezért, majd 
azért a pártért küzdve, ahogy az ország érdeke megkövetelte. 
Sok csapás után, miután Básta György Erdélyt leigázva mér- 
hetetlen zsarnokságot gyakorolt, s a haza és a mi szabadsá- 
gunkat teljes erejével ki akarta irtani, majd borzalmas vallás- 
üldözést rendezett; Bocskay István, az orthodox hit buzgó 
védelmez"je felkelt, akihez " nagysága mindjárt az els" alka- 
lommal csatlakozott, s a haza szabadságának visszaszerzésé- 
ben és a zsarnokok üldözésében kiválóan buzgólkodott. A fel- 
séges Bocskay megfontolva az " hüséges szolgálatait, hatszáz, 
Simon vajda kérésére Havaselvére segítségül küldött lovasnak 
a generálisává tette. Mi beszéljek többet? Mindig és mindenhol, 
ahogy a végtelen harcokban a sors és a szerencse hozta, vitéz- 
ségének és nagyságának ragyogó példáit adta. Az igazi csaták 
számát, melyekben résztvett, harmincnégyre lehet tenni, 
inainak átvágását, csontjainak törését, az innen oda [huzódó] 
sebhelyeket, melyeket f"leg a törökökt"l és tatároktól kapott, 
megmutathatja. És sok ilyenféle kiállt fáradalmával nagy- 
apjának és apjának a rangját s méltóságát, minthogy Báthori 
Gábor fejedelem udvari katonaságának kapitánya lett, elérte. 
De néhány vetélytársának méltatlan vádaskodása miatt a 
fejedelemnek ellene támadt haragját megorrontva kénytelen 
volt életét nagyon nem kivánt futással megmenteni, s Török- 
országba (mert a távolság és a papok gyülölete miatt Magyar- 
országra mennie nem volt biztonságos) menekülni, hogy a 
közeli szomszédságból alkalmasabb id"ben egyrészt ártatlan- 
ságát a fejedelem el"tt bebizonyíthassa, másrészt, ha haragja 
esetleg megengesztelhet" lenne, azt lecsillapítsa, vagy — ha 
a fejedelemnek ugy tetszenék, — magával szemben törvényes 
vizsgálatot kieszközölhessen. De mikor a fejedelmet semmiféle 
módon nem lehetett rávenni, hogy " nagyságával szemben a 
jogszerinti eljárást vezesse be, sem semmimódon irgalmasságra 
nem lehetett hajlitani, más módot volt kénytelen keresni, hogy 
visszaszerezze minden b#ne nélkül elkobzott vagyonát. Ke- 
véssel el"bb ugyanez a fejedelem az ország rendei közül sokakat, 
de leginkább a szászokat és az " szabad városaikat Szebennek 
elfoglalásával és elpusztitásával ellenségévé tette, azok minden 
követ megmozgattak, hogy a velük történt elviselhetetlen 
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jogtalanságot bármilyen módon meg bosszulják. Ezért a ke- 
resztény fejedelmeknél éppúgy, mint a török szultánnál be- 
panaszolták és vádakkal halmozták el, s nem hagyták abba, 
hogy gyülöltté tegyék, mig vele szemben minden fel"l segitséget 
nem szereznek: hogy ha a császári fegyverek nem kényszerit- 
hetik Szeben jogainak és a közönséges szabadságnak helyre- 
állitására, akkor a török fegyverek kényszeritsék. Ezeknek a 
segitsége nagy ajándékok és igérgetések árán már harcrakészen 
rendelkezésükre állott, s a [szebeniek] közös panaszához és 
esetéhez hozzájárult még " nagysága magán sérelme és esete. 
Tehát a fejedelem ellen fegyverkez" törökökhöz csatlakozott, 
f"leg azzal a szándékkal, hogy a fejedelem és a törökök között 
közvetít" legyen, s az ügyet vér s hazája veszedelme nélkül 
elsimítsa ugy, hogy a fejedelem is sérelme nélkül megmarad- 
hasson a fejedelemségében, s a feldühödött szászok is vala- 
mennyire megenyhüljenek, közben pedig " nagysága maga is 
visszaszerezze a fejedelem régi kegyeit, visszanyerje a t"le el- 
vett javakat, s a hazájába visszatérhessen. Mig " nagysága 
ennek teljes erejével nekilátott, a fejedelem g"gös és hajt- 
hatatlan lélekkel egy cseppet sem enyhült meg. Eközben saját 
ügyében s az ország el"kel"inek h#ségében nem bizva, vagy 
erejének elégtelensége miatt megrettenve, az országra bizta, 
hogy a rendek az alkalomhoz képest a fejedelemséget vissza- 
vonják t"le, s vissza is vonták ünnepélyes tiltakozással a népes 
kolozsvári gyülésen, mert tettei, ha nem is mindenkinek, de a 
nagyobbik résznek lelkét gyógyithatatlanul megsértették. Uj 
fejedelem választását annál inkább sürgette a szükség, mert 
a Báthori ellen jött török-tatár tábor igen közel, Tordán állott. 
Már szavazásra akarták bocsátani a dolgot, mikor a dics"séges 
fejedelem [t. i. Bethlen], akit az országlakók a táborból hivtak 
meg az országgyülésre, az el"kel"k között felállt nagy esede- 
zéssel és a szavak hosszu sorával intette az összes jelenvalókat, 
hogy a haza szabad választási jogát, melyet annyi veszély 
között egészen idáig sértetlenül meg"riztek s megtartottak, 
a mostani alkalommal fel ne adják s meg ne becstelenítsék, 
sem Szeritmir [Szkender basa szerdár], sem a török nem a feje- 
delemség birtoklása végett jött, " maga is, lelkiismerete rá a 
tanu, sohasem nyult ez után a méltóság után, s különösen nem 
a szenved" hazának ebben a veszedelmes helyzetében; a török 
nem bánja, akárkit is választanak meg, csak a méltányosság- 
nak és a békének a hive legyen, s " nagyon szivesen ismeri el 
urának, csak a Báthori által minden vétke nélkül elkobozott 
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vagyonát kapja vissza, a török is mindjárt kitakarodnék az 
országból. Ezt hallván az el"kel"k, Isten nevét szólítván sza- 
badon szavaztak: s valami végzet vagy isteni elrendelés " nagy- 
sága felé irányította "ket. Azután egy hangon régi szokás 
szerint az el"kel"k az ország karainak és rendjeinek szabad 
szavazatával Erdély választott fejedelmének jelentették és 
hirdették ki, s igy egyes magán emberek irigykedésére, gyülöle- 
tére és ellenérzésére a fejedelmi méltóságot nyerte el. Tehát 
nem az ottomán hatalomtól nyerte el fejedelemségét, hanem 
az ország szabad választása alapján. Hogy pedig mi a törökkel 
a békét keressük, azt nagy és elkerülhetetlen szükség kény- 
szeriti ránk, mióta II. Lajos Mohácsnál a Szolimánnal vivott 
csatában a legjobbakkal együtt elesett, s Zápolya János akkori 
erdélyi vajdát emelték a királyi méltóságba "si szokás szerint a 
pesti mez"n, a nagyobbik párt egyetértésével, s meg is koro- 
názták, de Ferdinánd császár néhány átszökött pártoskodó 
f"úr ösztönzésére háboruval támadt rá, s mikor vereséget 
szenvedett, végs" szükségében kénytelen volt török segitségért 
könyörögni, s életét háboruk tüzében élve le, fia és utódai az alá az iga alá 
kerültek, mely most reánk vár. Megkisérelte 
ugyan néhányszor a mi nemzetünk, s f"leg Erdély ezt az igát 
a nyakáról lerázni, bizva a keresztény világban, leginkább 
pedig a német birodalomban; de hogy milyen szerencsétlenül, 
azt ma is nagy sóhajtozással érezzük. A német császártól nagyon 
messze vagyunk, valóban az oroszlán torkában vagyunk, s az 
oroszlán könnyen darabokra téphet és szétmarcangolhat minket, 
mig " szent császári felsége tanácskozik fel"lünk; ha a törökt"l 
oly távol fekv" országok, vidékek, királyok és fejedelmek nagy 
pénzen igyekeznek megszerezni a törökt"l a békét, mi cso- 
dálatos van abban, ha mi, oly sok év háboruitól összetörve 
és teljesen elgyengitve ugyanezt tenni kényszerülünk? Mégis 
nem vagyunk törökök, akiknek azt kivánjuk, hogy bárcsak 
mindjárt pusztulnának s tünnének el, akármit is hazudoznak 
rólunk az emberek; a kegyes és méltányos uralkodási mód 
tanusítja, hogy a mi dics"séges fejedelmünk igazi keresztény. 
A jó és keresztény fejedelemnek leginkább két dologban kell 
foglalatoskodnia: Isten dics"ségének el"mozditásában, s az 
ország jólétének növelésében, békében és nyugalomban való 
meg"rzésében. ! nagysága pedig, mid"n átvette az ország 
gyepl"it, Isten dics"ségének el"mozditásáról intézkedett, melyet 
ellenfelei borzalmasan letipornak s pusztulástokozó tévely- 
géseikkel elborítanak, nemcsak szépreményü ifjaknak német 
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egyetemekre való kiküldésével, hanem a legtanultabb férfiaknak 
Magyarországból való behivásával is. Hogy a kegyes buzgóság 
Isten dics"ségének megvédésében, " nagysága ideje óta minden 
kisebbités nélkül meg"riztetett, és fennmaradt, annak oka az, 
hogy a német egyetemeken nagy költségekkel segitett növen- 
dékeket tartott. A szent beszédek hallgatásában, akár úton 
volt, akár hadjáratban, akár nagy gondoktól elfoglalva, akár 
otthon, békében és nyugalomban, olyan nagy szorgalmú volt, 
hogy ebben a tekintetben semmi további kivánnivalót nem 
találtam " nagyságában. Az orthodox [t. i. református] hitben 
annyira jártas volt, hogy bármely másvallásúnak, amilyen 
az ország törvényei értelmében elég sok volt környezetében 
még a tanácsosok között is, a hit bármely cikkelyében könnyen 
meg tudott felelni. S tudom, hogy semmi sem kellemesebb, 
semmi sem kedvesebb " nagyságának, mintha valaki akár az 
asztalnál, akár bármely id"ben bölcsen értekezik theologiai 
dolgokról. Egy hajszálnyival sem hátrábbvaló az ország veze- 
tésében sem: mindenki tudja, hogy uralkodása kezdetén 
milyen zavaros, szerencsétlen s hányatott volt Erdély helyzete; 
bels" s küls" zavargások miatt annyira szenvedett, hogy sokan 
azt hitték: a tüzzel, vassal, rablásokkal mindent elpusztitó 
annyi sok ellenség dühét és hevességét nem lehet lecsende- 
siteni; de ezeket mind, amilyen fáradhatatlan munkával s 
szorgalommal csak tudta, nemcsak lecsendesítette, hanem 
mindenkit kényszerített, hogy a maga helyére visszatérjen. 
Majd a t"le hajótöröttekként elszóródott és elidegenedett, 
elvadult lázadó alattvalói lelkét nagy szelidséggel, bölcsességgel 
és okossággal a százszor-szent egyetértésnek, az igazságnak, 
az irott törvények fegyelmének, s az üdvös engedelmesség 
igájának megnyerte. 





