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B O C S K A I  I S T V Á N  V É G R E N D E L E T E  


Én Bocskai István, Istennek kegyelmességéb!l Magyar- 
országnak és Erdélynek fejedelme, székelyek ispánnya. Noha 
testemben a Szent Istennek látogatásából ennyi id!t!l fogván 
való betegségem miatt er!tlen voltomat esmérem, de elmém- 
ben és lelkiesméretemben csendes lévén s meggondolván az 
halálnak minden rendeken személy válogatás nélkül való ural- 
kodását és annak órájának bizonytalan voltát, illyen testamen- 
tom tételemet rendelem meghitt lelkipásztorom és igaz idves- 
ségre tanitóm Alvintzi Péter uram el!tt, Eörvendi Pál uram 
tanácsink s kincstartónk el!tt és Péchi Simon deák meghitt 
bels! secretariusom el!tt: 


Igaz keresztény hitemr!l el!ször és vallásomról, mellyel 
idvességemre az én kegyelmes Istenemnek, Teremt!mnek tar- 
tozom: ilyen vallást tészek: hogy vallom az Atyát, Fiát, és 
Szent Lelket, a tellyes Szent Háromságot egy bizony Isten- 
ségben lenni, és az egy Ur Jézus Krisztusnak érdeméért minden 
bünömnek bocsánattyát, és noha ifjúságomtól fogva minden 
életemet, mind ! Szent Istensége, mind az emberek el!tt 
jó lelki esmérettel igyekeztem viselni: de mint Ádámtól 
származott és gyarlóság alá vettetett ember, por, hamu, nem 
angyal lévén, a bünnek terhe alá vettettetnek vallom, és 
esmérem magamat lenni; de er!s és bizonyos hitem minden én büneimnek 
bocsánatja fel!l oly vagyon, az én Idvezit! 
Kristusomnak érdeméért, hogy ha mind a széles világnak 
büneit, és annak számlálhatatlan voltát egyedül cselekedtem 
volna is, és terhe rajtam volna, az én Idvezit! Kristusomnak 
minden hivekért, és érettem is szegény bünös férgéért a kereszt- 
fán ki-ontott csak egy csep vére is azoknál nagyobb, hathatósb 
és érdemesebb lévén, én róllam azt el-mosta, Szent Attyánál 
nékem azzal kegyelmet és engesztelést szerzett, és az én igaz 
hitem mellett, engemet az Idvezülend!k száma közébe rendel- 
vén, a Szenteknek örök életre választott seregében, társaságában 
részessé, tett, és e képen minden kétség nélkül bizonyos levén 
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Idvességem fel!l, az én lelkemet ajánlom az én Idvezit! Iste- 
nemnek kezében, testemet penig viszontag a földnek, közön- 
séges Anyánknak hagyom, az honnét vétetett, tudván, hogy 
por volt, és ismét porrá kell lenni. De viszontag az igazaknak 
és idvezülend!knek száma között halottaiból az is fel-támad- 
ván az örök életre, az idvességre, dics!ségre minden Szentekkel 
egyetemben vitetik. 


Hitemr!l és idvességes örök életemr!l bizonyos vallást 
tevén, veszem szemem eleibe ifjuságomtól fogva való életem 
viselését, és minthogy minden emberi háládatosság között 
Hazánknak, Nemzetünknek tartozunk mindenek felett több 
jóval, Erdélly Országot mind édes Hazánkat, ki minket szült, 
nevelt, és tartott, kinek sok javát vettük, és lassan lassan vala- 
mire Istennek kegyelmességéb!l egész életünkben vezérel- 
tettünk, eredeti mind azoknak Hazánkból volt: azonképen 
holtunk után is hirünket ott igyekezünk inkább terjeszteni, 
nevelni és dicséretes emlékezetünket hagyni. 


Intjük azért és kérjük atyafiui szeretettel abban a kedves 
Hazánkban lév! minden hiveinket kicsinyt!l fogva nagyig, 
vegyék csendes füllel és elmével, és adgyanak hitelt illyen 
állapotunknak, mikor minden emberi hir, dics!ség-kivánást és 
kedve-keresést hátra hagyván, utolsó akaratunkról teszünk 
bizonyságot. 


Hogy a mi némü romlások és vérontások az elmult eszten- 
d!ben abban a kedves Hazánkban estenek, nem mi tanácsink- 
ból, akaratunkból se tettzésünkb!l lettenek, mert nem hogy 
romlására; hanem inkább javára s meg-maradására igyekez- 
tünk, s!t kész lettem volna mindenkor még életemnek el-fogyá- 
sával is néki szolgálni, ha az id! ugy hozta volna. 


Inkább annakutánna nagy méltatlanul, és minden igaz ok 
nélkül sok javainkból megfosztatván, és határin kivül mint egy 
számkivetésben lévén, valamiben az én szolgálatom kivántatott 
s valamikor er!m felett is magam fejét, életét személyem 
szerént koczkára vetvén, éjjel-nappal kész voltam, noha az id! 
alatt jószágomból ugyan ki-rekesztetvén voltam. 


Most utóiban illyen számkivettetett állapotomban, mikor 
a Római Császár " Felsége h#sége mell!l, kit annakel!tte 
sok hasznos emlékezetes, és az egész keresztyénségnek javára 
való szolgálatommal magamhoz kapcsoltam vala, ugyan az " 
Felsége tisztvisel!i éles kardgyokkal, fegyverekkel, és az ! Fel- 
sége ágyuival váraim foglalásával minden törvény nélkül el- 
kergetének az ! Felsége hivsége mell!l, életem oltalmáért fegy- 
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vert fogván az ! Felsége hadai ellen, és szerencsét próbálva 
igaz igyemben, és nyilvánvaló igazságomban Isten meg-segitvén, 
olly áldását mutatta dolgaimban ki, mind magam, és minden 
emberi reménség kivül, mint Mósest régen a pásztorságból, 
Dávidot a juhok aklából, a bujdosó számkivetett Jephtét ki- 
vette, és a Népnek fejedelmévé, királlyává tette; azonképen 
engemet is nagy kegyelmesen el!ször magam Nemzetéb!l, kik 
hiteknek és régi szabadságoknak meg-kereséséért mellém 
támadtanak volt, fejedelemmé választván: azután egész 
Erdélly Országa is hasonló állapotra fogadván; mellyben 
annakutánna csak hamar a két hatalmas császárok közül az 
egyik, a török meg is koronázott, a másik ezen fejedelemség- 
ben confirmálván, az Imperiumi Fejedelmek közében vett. 
Melly csudállatos velem való nagy jótéteményéért noha én 
tehetségemmel tellyes életemben éjjeli és nappali hálaadással 
tartoznám; de most illyen állapotomban, a mellybe az ! szent 
akarattyából jutottam, le-borulván el!tte tellyes szivb!l rövid 
szóval örök hálákat adok ! Felségének, hogy engemet méltatlan 
férget minden id!knek el!tte erre rendelt és választott volt: 
légyen azért ! Istenségének szent neve, mennyen és földön 
mind örökké áldott, szent és dicséretes. 


A Szent Istennek penig kegyelmessége után nagy háládatos- 
sággal veszem mindez jókat a Magyar Országi Uraktól, becsü- 
letes hiveimt!l, hogy engemet mint csak egy hoháti számkivette- 
tett embert bujdosó állapotomban meg nem utáltanak, és nem 
nézték azt, hogy nem ! Kegyelmök közzül való, sem nem 
közöttök n!tt nevekedett ember volnék, nem csak bé-fogadta- 
nak ! Kegyelmek, és nem csak szállást adtanak; hanem urokká 
és fejedelmekké nagy szeretettel és becsülettel választottanak; 
kiért én ! Kegyelmeknek tellyes életemben való háláadó szolgá- 
latra köteles levén, adósnak is tartván magamat, és meg-is 
bizonyitottam volna, hogy hasznos szolgája lettem volna ! 
Kegyelmeknek, ha életem határát a Szent Isten kegyességéb!l 
tovább nyujtotta volna. 


Az Magyar Országi becsülletes és vitézl! hiveinknek válasz- 
tása után Erdélly Országa is, és minden rendek vettenek, és 
szabad akaratjok szerént nyilván választottak az ott való 
fejedelemségre, kiknek mindenféle ellenségekt!l való meg- 
szabadittásában és csendes állapotra való juttatásában, magam 
személlyem szerént itt kün való hiveimmel együtt, mint fárad- 
tam, munkálódtam, ! magok lehetnek bizonyságok. 


Szivem örvend rajta és Istennek érette nagy hálákat adok, 
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hogy én ! Kegyelmeket és az Országot mint édes Hazámat 
most mindenféle ellenségt!l meg-szabadult állapotban hagy- 
hatom. 


Bels! egymás között való fel-zavarodott dolgok, hogy az 
id! alatt hirtelen le nem csendesedtenek, azt az itt kün való 
foglalatosságnak, és hoszszu betegségünknek tulajdonitsák, 
mert arra is mennél hamarább gondunk lett volna. Azért leg- 
els!bben is Erdély Országában minden hiveinket, és abban 
minden rendeket nagy atyafiui szeretettel, s jóakarattal 
követünk, ha mi fogyatkozás dolgainkban esett volna, vagy 
ifjuságunktól fogva akárkinek tellyes életünkben, vagy uri 
vagy fejedelmi állapotunkban valamit vétettünk volna, az 
egy él! Istennek kedvéért minékünk meg-bocsássa, hogy ! is 
Istent!l b#neinek bocsánatját vehesse. 


Azonképen a Magyar Országi becsülletes hiveinket, mind 
urakat, nemeseket, községet, és az egész hajdu vitézeinket 
is kicsinyt!l fogva nagyig kérjük, hogy ha mi valamikor az ! 
Kegyelmek jó akarattyának háládatossággal meg nem felel- 
hettünk volna, vagy valakinek marhájában, javaiban ez háború 
id! alatt kárvallása történt volna, azt nem nékünk, hanem az 
id!nek tulajdonitsa. Ha kinek pedig vagy szónkból, vagy egyéb 
cselekedetünkb!l valamit vétettünk volna, kicsinyt!l fogva 
nagyig atyafiui szeretettel kérjük, és követünk minden rende- 
ket az egy él! Istennek kedvéért, és az ! szent Fiának érdemééért 
minékünk meg-bocsássanak, és holtunk után méltatlan dolgok- 
kal minket ne terhellyenek. 


Ezeknek utánna mint Nemzetemnek, Hazámnak igaz 
jóakarója, forditom elmémet a közönséges állapotnak el-rende- 
lésére, és abból is az tanácsomat, tettszésemet igazán, és jó 
lelki-esmérettel meg-hagyom s irom, szeretettel intvén mind az 
Erdélly és Magyar Országi Hiveinket az egymás között való 
szép egyességre. Atyafiui szeretetre az Erdélyiekért, hogy 
Magyar Országtól, ha más fejedelemség alatt lésznek is, el ne 
szakadjanak. A Magyar Országiakat, hogy az Erdéllyieket 
töllök el ne taszittsák, tartsák ! attyokfiainak, és ! véreknek, 
tagoknak. 


Ha a fejedelemségek, a mint szokott lenni, vagy Erdélly- 
ben, vagy Magyar Országban változnak, ! magok között a 
Respublicák az egyességet a Confoederatio szerént tartsák meg, 
és az id! ha mit hoz, egymás javát örvengyék, és egymás nyava- 
lyáját fájlallyák, és mindenben oltalommal, segitséggel legye- 
nek egymásnak, mert tudó dolog az, hogy a viszsza-vonással 
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nagy birodalmak is el-romlanak: viszontag az egyességgel ki- 
csinyek is nagyra nevekednek. Magyar Országot is, a mi Nemze- 
tünket idegen földr!l ki-szállitván az egyesség, erre a szép földre 
plántálta, naggyá nevelte, és sokáig floreáltatta a visszavonás 
viszont megszaggatta, elrontotta, és ebbe a jó napba hozta, 
mellyben mostan vagyon; szánkban az izi, az egynehány eszten- 
d!kben micsoda romlást hozott, hogy az Magyar egymást vágta 
rontotta, minden nemzetségeknek, még az nyilvánvaló ellen- 
ségeinknek is el!tte, szidalmunkra, gyalázatunkra, óllyon az 
Isten minden keresztény lelki-esméretet annak, s a félének 
csak gondolattyától is. 


Az egyességnek pedig örökösen való megtartásában ezt az 
utat látjuk: A fejedelemségek ha szintén változnának is, min- 
denik hellyen a szabad választás szerént, de a Respublicáknak 
soha egymás ellen senki ingerléséb!l, izgatásából ne tör!dgyenek. 
Valameddig pedig a Magyar Korona ott fen nálunknál er!ssebb 
nemzetségnél, a németnél lészen, és a magyar Királyság is a 
németeken forog, mindenkor szükséges és hasznos egy magyar 
fejedelmet Erdéllyben fen-tartani, mert nékik is oltalmokra, 
javokra lészen. Ha pedig Isten azt adná, hogy a Magyar Korona, 
Magyar Országban magyar kézhez kelne, egy koronás királyság 
alá, ugy az Erdéllyieket is intyük, nem hogy attól el-szakadná- 
nak, vagy abban ellent tartanának, de s!t segéllyék tehetségek 
szerént, és egyenl! értelemb!l azon Korona alá a régi mód 
szerént adják magokat. Melly dologról, ha valaha hitel felett 
való Confederatio lehet közöttük, felette igen javallyuk. 


Az Magyar Országi állapotot arra hadgyuk, hogy mint 
Császár ! Felségével végezetünk vagyon, a szerént minden 
foglyok exequáltassanak, és a Szent Békesség, kit egyszer véghez 
vittünk, fel ne bomollyon, s!t meg-er!sitessék. 


Az Erdéllyi állapot minthogy szabados dispositio alatt 
vagyon, noha tudgyuk, hogy azon Nemes Országnak eleit!l 
fogván való szabad választása volt, most is abban ! Kegyel- 
meknek semmit sem derogálván, tartozásunk szerént mégis 
az ! Kegyelmek javáért utánnunk olly successort nevezünk, 
kit ! Kegyelmek javokra, meg-maradásokra esmérünk lenni. 
Inttyük szeretettel, ne difficultálják, vegyék ebb!l a mi tettzé- 
sünket, és noha mind öreg idejü embereket és magunk vér 
szerint való attyafiait ez állapotra méltán magunk szolgálattyá- 
nak tekintetiért commendálhatnánk, de sok bizonyos okokért 
mind ifjuságához képest meg-ért jó erkölcs#, Istenfél! termé- 
szetiért, józan életiért, és Magyar Országban régi Tekintetes és 
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Nagyságos uri nemzetéért ezzel az Országgal is Erdéllynek 
hasznos szövetségéért, hogy innen nagyobb gyámola lehessen, 
mindenkor javalljuk, hogy a Nemes Ország mi utánnunk nem 
mást, hanem a Tekintetes és Nagyságos Homonnai Bálintot 
Uramat vegyék, válasszák és esmérjék fejedelmeknek. Ha ez 
tanácsunkat meg-fogadják, sok jót látnak benne, de leg- 
nagyobbat, hogy egész Magyar Országot evel magokhoz kap- 
csolván, nem tarthatnak ezután örökös megmaradásokra semmi 
ártalmat, mind eddig vagy Magyar Országból vagy a mint 
szokott volt lenni csak a két Oláh Országból is; és minden 
abból következend! jókat ha ide nem irhatunk is, a Nemes 
Országot Isten bölcs itélettel szerette, magoktól fel-találhatják 
és eleve meg-láthattyák. 


Az Erdéllyi fejedelemséghez haggyuk, hogy birassanak, 
Fagaras, Gyula, Szamosujvár, Várad, Lippa, Jen!, és minden 
végházak tartományostól. 


Az Koronát is, kit nékünk Török Császár adott, hagyjuk 
az ország tárházába, ugy hogy fejedelemségr!l fejedelem- 
ségre maradjon, és annak készen tartassék, a ki az Országnak, 
ura lészen aval a köves szablyával edgyütt, amellyet adott véle. 


Szathmárt pedig minden hozzá tartozó jószágokkal, jeles 
Hazánkhoz meg-mutatandó háládatosságunkért, és hogy a 
Posteritas is meg-emlékezzék jó szolgálatunkról, és a Nemes 
Ország illyen szép er!sséggel kerittessék, hadjuk Erdélly Ország- 
nak, és abban való Nemes Respublicának örökben. 


Intyük a Nemes Országot Erdéllyt, mint édes Hazánkat, 
s!t meg-maradásoknak örökségéért az Istenre kénszerittyük ez 
egy dologról. Látván mind jelenvaló, mind következend! 
állapottyokat, hogy a Székelly Nemzettséget a mi töllünk nékik 
adott szabadtságban tartsák meg, és successorunkat is intjük, 
erre légyen f! gondgya. Igy mind az Országnak és mind magának 
a birodalma örökösebb lehet. A Székelységet pedig mind kedves 
hiveinket intyük fejenként, szolgállyanak hiven Hazájoknak, 
és az Országban szép egyességgel alkuván, igyekezzenek az egész 
Magyar Nemzetségnek meg-maradására. Többé magyar vérbe 
fert!zni, és a nemesség romlására ne igyekzzenek; hogy minden 
nemzetségek el!tt dicséretes jó hirek, nevek fen maradhasson. 


Minthogy keresztyén hitünk tartása szerént az Ur Isten 
lelkünket e testünkb!l az idvezülend!k száma köziben meg- 
kivánván, testünknek el-takaritatására is gondunknak kell lenni. 
Az urakat, tanácsinkat, és minden rendbéli hiveinket szere- 
tettel kérjük és intyük, el!ttök viselvén mind édes Hazánkhoz 
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és Nemzetségünkhöz jó akarattal meg-mutatott szolgálatunkat, 
és ha mi abban hátra maradott volna is, arra jó akarattal való 
szándékunkat, és hogy Isten az ! Kegyelmek választásából 
immár mire hiva volt közöttük, és micsoda állapotra rendelt 
volt, mi a mi temetésünknek helyét rendeltük Erdéllyben 
Gyula-Fejérváratt mint szerelmes Hazánkban; minthogy az 
odavaló fejedelmek ott szoktak eleit!l fogva temetkezni: 
kérjük ! Kegyelmeket szeretettel, nem csak pompával, sem 
nagy k!ttséggel, hanem a mint állapotunk és a mostani id!nek 
fogyatkozása engedi, ugy temessenek el bennünket tisztessé- 
gesen. 
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B O R S O S  T A M Á S   


U T A Z Á S  A  F É N Y E S  P O R T Á R A  


In anno Domini 1613 Istennek kegyelmességéb!l indultam 
el házamtól, Maros Székely Vásárhelyr!l, az Báthori Gábor 
kapitihaságára [követségére], die 10-a aprilis; ez nap mentem 
Balassi uramhoz Szent Demeterre, jutottunk bé Balassi urammal 
Szebenbe die 12-a aprilis; die 20-a aprilis lött szemben velünk az 
fejedelem Báthori Gábor, és ugyan az nap adá fel az követséget 
imigy amugy nagy kevélyen, hogy úgy mond: «Mondjátok sok 
szolgálatomat az hatalmas császárnak én szómmal, ha sok nem 
lészen az szebeni háztól.» — Kire kaczagva monda Kákonyi 
István, hogy: «bizony Kegyelmes Uram, talám sok lészen az 
szebeni háztól.» — Ebéden ott maraszta hogy jól tartson, de én 
igen rosszul lakám, mert igen rosszul áll vala az gyomrom. 


Ez üd! alatt, mig Szebenben mulatánk, menénk egykor 
Kamuti Farkas szállására ugyan Kákonyi Istvánnal; hogy ott 
beszélgetünk vala, monda nekem Kamuti Farkas: «Borsos 
uram! elmegy-e ugyan az Portára?» — Mondám: «Ha ! felsége 
elküld, elmegyek.» — Monda arra: «Eleget egyél, hogy ihassál 
reá.» – Mondám én: «Ha leszen mit, eleget eszem.» — Monda: 
«Annyit egyél, hogy megihassad az tengert reá.» — Mondám 
arra: «Vajki értem, mit beszél Ked; de bizony nem félek attól; 
vagyon nékem olly er!s Istenem, ki engem megoltalmaz attól 
s arra forditja, az ki nékem azt szánta.» — Monda ismét Kamuti 
uram: «Ha oda juttok: mond sok szolgálatomat az hatalmas 
császárnak s mond meg, hogy egy muteferrikád vagyon Erdély- 
ben, Kamuti Farkas, az ki azt izené, hogy mindenben jó választ 
tégy, mert im ! is német császárhoz mégyen, s ha jó választ 
nem tész, annyi németet hoz reád, hogy Konstantinápolyban 
sem maradhatsz meg.» — Én is hirtelen mondám: «Ha Ked 
annyi németet hoz; ha én is valahol tatárt találok, annyi 
tatárt hozok rátok, hogy Németországban sem maradhattok 
meg!» — Monda erre Kákonyi uram Kamuti Farkasnak: 
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«Koma mit beszélsz az Istenért! bizony elijeszted Borsos ura- 
mat.» — Monda Kamuti: «Jól esmerjük mi egymást Borsos 
urammal; tudja, hogy csak tréfálok.» — Arra én is mondám: 
«Bizony elég izetlen tréfa; de az én Istenemre bizom s hiszem 
hogy megtart, hogy nem kell meginnom az tengert.» — Mondá 
ismét arra: «Régi barátom vagy ; ha akarod, szóljunk az feje- 
delemnek: hogy küldjön mást helyetted.» — Mondám arra: 
«Én bizony arra soha Kedet, sem mást soha nem kérem; ha 
! felsége elégségesnek itélt arra az szolgálatra, örömest elmégyek, 
és meg is látja ! felsége, hogy hivséggel szolgálok.» Ez l!n bu- 
csuja t!lem Kamuti uramnak. 


Uti költségünkbe adának valami igen rosz garast, kiben 
énnékem juta száz negyven öt magyar forintom; magam saját 
pénzemet hoztam el házamtól más fél száz forintot, az kit 
Konstantinápolyig elköltöttem. 


Jutottunk Fogarasba 22-a die aprilis, az hol az udvarbiró 
Lészai Gáspár emberséggel gazdálkodék; Egri György eleget 
latorkodék, trágárkodék körülünk. 


Jutottunk Tergovistiára [Havaselve f!városa] die 27-a 
aprilis; ott igen nagy czigány tisztességgel fogadának, mert 
ugyan nem vala azért Ráduly vajdának igaz az szive Báthori 
Gáborhoz; sok f! boérok egész udvar népével jöttek vala ki 
el!nkbe, és nagy becsülettel kisérének be az szállásra, igen tisz- 
tességgel, b!séggel gazdálkodtatott az vajda az szállásunkra; 
más nap nagy tisztességgel f! f! lovakon vitete bé Balassi 
urammal udvarhoz, és ugy l!n szemben velünk ; harmad nap 
maga palotájában, az melly az Jalumnicza [Jalomi"a folyó] 
fel!l vagyon, megvendégle, az hol én igen részeg voltam, hogy 
csak alig vihettem az oláh lakást az szállásra, ott valóban 
okádtam. 


Ez az Tergovistia egen szép helyen vagyon — téren; 
mellette igen szép folyó viz megyen alá, az kit !k Jalumniczá- 
nak hivnak; dél fel!l mellette igen szép sz!ll!hegyek vagynak, 
az kiben igen jó borok teremnek. Igen nagy mez! város; 
ház ugyan igen sok vagyon benne, csakhogy igen rut oláh 
formán csinált házak; mint Erdélyben az minémü disznópajták 
az jó üd!ben valának, csak ollyanok, de sok gazdag áros nép 
lakik benne. 


Indultunk ki Tergovistiáról die 1-a maji; jutottunk Niká- 
polyba az Duna mellé 4-a die maji, az hol mulattunk usque 
ad 8-um diem ejusdem mensis maji. Itt is alkalmason vendég- 
lettek, de f!képpen itt olly felettébb való jó édes borok valá- 
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nak, hogy én nem ihattam jól benne az nagy édességét!l és 
erejét!l; szinte akkori, ott az Dunában fogott új tokkal, tok- 
ikrával igen jól laktam, az utra is vittem vala egy öreg fazék 
tokikrát, az zsidók is hoztak vala ajándékon két igen nagy 
sós pozsárt, kinek az nagyobbikát Balassi uramnak adtam. 


Ez az Nikápoly szinte az Dunaparton vagyon; az vára 
vagyon egy igen nagy er!s oldalon, k!sziklán. Az városa va- 
gyon; egy része alatta, egy igen rut gödörben, ocsmány helyen; 
egy része mellette nagy szörny# oldalon, az hova szekérrel 
semmiképpen nem mehetnek, hanem minden élést, fát, mit, 
egyebet szamáron, öszvéren, lóterében, vizet töml!kben hord- 
nak a városba szélyel; az várost Mihály vajda mind elégette 
volt, még most is nem épült jól meg; az várat is megtörette 
volt egy darab helyen; volt az sánczra az szöll!hegy fel!l nagy 
helyen; az hová látni mentem vala, de az várat még is meg 
nem vehette volt. 


Nikápolyból elindulván, az Dunától fogva más fél nap 
igen szép mez!séget mentünk, ki hasonló az erdélyi Mez!ség- 
hez, csak hogy bezzeg közel [sem] ollyan kövér föld, mint az 
erdélyi Mez!ség, hanem sovabb, vizetlen. Azután nyolczad 
napig rettenetes rut, iszonyu havasos, k!sziklás, erd!s völgyes 
helyet mentünk, az hol csak egy városra is nem találtunk; 
azt hivják Novák havasának. Az Dunától fogva az havas 
aljáig való falukban igen sok selyemszaró bogárfiakat találtunk 
az szállásokon, kiket csak akkor költöttek vala ki, az ki mind 
ollyan vala, mint az igen apró z!ld hirnyófiu. 


Itt az Novák havasának az végében vagyon egy szép tér- 
mez!ség szabásu föld, kinek ugy látszik, hogy az hossza is 
vagyon két magyar mérföld, az szélessége is annyi; annak az 
közepin vagyon császárnak egy szaraja [szerája] — az az császár 
szállása — noha messze vagyon Konstantinápolytól, de néha az 
császárok oda mennek mulatni, vadászni. Amaz hires neves 
Várna vára is, az hol az magyarok parázna Zsigmond királyát 
megverték volt az törökök [1444., nem Zsigmond volt, hanem 
I. Ulászló!] közel vagyon ehhez az szarajhoz; az orozcsiki 
[ruszcsuki] ut szinte itt egyezik meg az nikápolyi úttal, s!t az 
derék ut innen Drinápoly felé Kambolira mégyen, onnat jobb 
kézre hagyja egy napi járó földdel Drinápolyt és Babára mégyen, 
aztán az az rettenetes derék országuta Konstantinápolynak az 
egész Európából az szárazon; de mi áltabb utra mentünk, 
hogy már az kerklizai utra, de rettenetes iszonyu k!sziklákra, 
s mind azokon az rettenetes hegyeken mentünk által, az kit 
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Virgilius montes Thraciaenek ir, kir!l irta az Bucolicát; voltunk 
itt die 15-a maji; ebben az szarajban mi meg sem szállottunk; 
ez eddig még mind Bolgárország határa. 


16-a die maji jutottunk Eszkipolisra, az hol megháltunk; 
itt szökék el az Balassi uram szakácsa; itt is igen jó borok 
valának, és az Balassi uram gazdája az Balassi uram szolgáit 
mind vendéglette, hogy inkább valami bántása ne légyen; de 
annyit használa szegény vele, hogy az gazdát is nyakon köték 
az törökök az szakácsért — hogy az város népe inkább meg- 
keresi az szakácsot — és nyakon kötve hozák Kerklizába; 
de abban semmi nem kele, hogy az szakácsot meghozzák, hanem 
ugyan ebben szégyenekre is el kelle ereszteni az gazdát, s az 
szakács is oda l!n. 


Ez az Eszkipolis volt régen az Görögország határa Bolgár- 
ország fel!l, az ki régen igen er!s kolcsos város volt, de most 
pusztában hagyták; hanem alatta vagyon egy oldalban egy 
kis mez! város, az kiben görögök laknak; ez az puszta vár 
igen rettenetes nagy k!sziklák tetején vagyon, hogy az ki 
tova az tenger felé Cilibria fel!l megyen, meglátja tizenkét 
magyar mérföldr!l az hegyet várostól, az melly k!sziklás rette- 
netes havasok, elkezdvén azon az Eszkipolison, nyulnak fel az 
fekete tengerre szinte Várnáig, az melly havasokat most parasz- 
tul hivnak Kerklize havasának; az régi históriákban hivják 
ezeket: montes Thraciae. 


Onnat elindulván die 17-a maji jutottunk Kerklizába, egy 
nagy török városba, az mellyet az görögök régen hivtak: 
Quadraginta Ecclesiának; az is török városban szép város; 
ett!l az várostól fogva Konstantinápolyig semmi tisztességes 
emlékezetreméltó uton, városon nem jártunk, hanem csak igen 
rut, ocsmány, erd!s, köves utakon mentünk. 


Jutottunk bé Konstantinápolyba die 22-a maji. Igen nagy 
pompával, tisztességgel vínek bé minket; ! maga az csauzbasa 
is és az mellett az császár mellett járó két seregnek két f! agája 
jöttek ki el!nkbe sok csauzokkal. Azt mondják fel!le, hogy 
Kendi Ferenczen kivül erdélyi követet senkit ollyan nagy 
tisztességgel semmi üd!ben nem vittek bé az Portára mint 
minket, az kinek bizony mi is igen örülünk vala, azt tudván, 
vagy gondolván, hogy igen jól jártunk; de ha az dolognak az 
derekára kelénk, ha [hát] látjuk, hogy csak szemfényvesztés 
volt az mi akkori tisztességünk. 


Lettünk szemben el!ször az f! vezérrel Nazuph basával 
die 25 maji, az mikor minden ajándékot az vezér egyszersmind 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 179 


eleibe vitete, és el!rakatván meglátogatá, kit kinek vittünk. 
Végre aztán sem az magának való ajándékot el nem vevé, 
sem másnak rendelt, küldött ajándékot senkinek nem hagyá 
megadni, hanem mind egybe rakatá és azt mondá, hogy mind 
császárnak kell adni, s ! azt azért cselekedi, hogy császárnak 
inkább kedveskedhessünk. De abban igen vétett az jámbor: 
mert azután ugyan directe megmondá, hogy azért nem vette 
el az ajándékot, hogy ! maga sem kellett Báthori Gábor, s 
ajándéka sem kellett; s az több basáknak is ezért nem hagyta 
megadni az ajándékot, hogy Báthori Gábornak senki ne legyen 
jó akarója az hatalmas császár Portáján. 


Az császárral löttünk szemben die 29-a maji az tengeren 
tul Ázsiában az Iszkider mellet való kertiben; az császár ül 
vala egy szép nyári házban; vala rajta vont ezüst mente, 
csonka uju, és dolmány is ollyan vala el!tte; vala az nyári 
házban alatt az földön egy igen szép sok szegü fejér mármány- 
k!b!l csinált csekme, az kiben hugyozott fel az szép viz tizenkét 
cs!b!l és ismét ugyan ott elenyészett. Az nyári ház körül valá- 
nak számtalan sok különb különbféle virágok és gyümölcsfák; 
abban az kertben láttam el!ször arkicsoknak is az fáját, kiben 
az uton ettem is, de elég rosz gyümölcs. Ez nap l!n szemben 
az császárral az flandriai követ is, de azt elébb vivék bé hogy 
nem minket; az igen sok számu ajándékokat hoza az császár- 
nak, de inkább mind azon föld: az az bokályok, fazék, tál, 
tányér vala; réz gyertyatartó, aranyas ládák, alabárdok, bár- 
sonyos székek, egy néhány véggel selyem müv: az az atlasz, 
kamuka csemelye; egy gálya orrára való igen nagy kristály gyertyatartó 
lámpás; úgy itéltem, hogy noha kevesebb vala 
az mi ajándékunk, de azoknál mind többet ért volna, s szebb 
is vala. 


Itt addig czigánykodék Olasz Bernáld, minthogy az el!tt 
én sem láttam az féle dolgot, hogy az melly kaftányt én reám 
adnak vala, ! maga Bernáld addig igazgatá reám, hogy látá 
hogy sokkal jobb az, hogy nem az harmadik, az ki !tet illeti 
vala az seriesben, hogy egykor tekintém s tehát ! magára 
ránditá, s aztán az harmadik ugy juta nékem. Memhet aga és 
az tihája is itt addig czigánykodának, hogy !k is két kaftányun- 
kot elvevék, ki miatt nekem csak egy szolgámnak sem juta 
kaftány. Balassi uramnak is csak két szolgája jöhete bé: Pálfi 
Ferencz és Balog Ferencz, azoknak juta kaftány, az kikt!l aztán 
Balassi uram elvevé az kaftányokat és négy paplant csináltata 
bel!le. Szalánczi Istvánnak nem adának kaftányt, mert az el!tt 
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néki kett!t adtak volt azon utban, hanem hogy immár mi 
felöltöztünk vala, ! ott az divánban rútul kiáltozott Balassi 
uramra, hogy ! is Báthori Gábor szolgája, s miért nem adnak 
néki kaftányt; bizony meg nem szolgálja, hogy ! néki kaftányt 
nem adnak; aztán Juszuf csauzról levonák az kaftányt s azt 
adák Szalánczira, az kit eléggé szégyenlénk; aztán ott állottunk 
addig, az mig Juszuf csauzra kaftányt kerestek. 


Mikor által menénk az tengeren csak alkalmas hab vala, 
de mégis nékem az fejem az habhányás miatt elszédüle; sem 
általmenet sem visszajövet nem nézhettem szélyel az tengeren, 
hanem az hajó szélire borultam le és rettenetesen okádtam, 
hogy csak nem kifordult az belem is, az az hogy semmi purgatio 
inkább meg nem purgálhatott volna, mint ekkor az tenger 
habja megpurgála. 


Löttünk ujólag szemben az vezérrel 5-a die junii, az mikor 
az postulatumokat is beadtuk, de bezzeg akkor sok szégyent 
vallánk; mert az többi között kérdé az basa Balassi uramtól, 
hogy «megbékélett-e Báthori Gábor az országgal, Brassóval, 
Segesvárral, s az többivel, s vagyon-e az ország békességben?» 
Monda arra Balassi uram, hogy «megbékélett és az ország jó 
békességben vagyon.» — Monda arra az vezér, hogy «Jabana 
szulaz ag szakall köpeg!» az az magyarul: «Hiában szóllasz agg 
szakállu eb, mert én tudom, hogy nem békélett.» — Másodszor 
azt kérdezé, hogy «Báthori Gábor hive-e az hatalmas császár- 
nak?» Kire monda Balassi uram, hogy «igen is hive.» Monda 
arra az basa, hogy «ha hive, miért nem adja meg az hatalmas 
császár várait: Lippát, Jen!t ?» — Ekkor csak mind ez felér!l 
l!n az vetélkedés; ekkor kéré Balassi uram, hogy ne késlelne, 
hanem bocsátana vissza jó válasszal; kire csak azt mondá: 
«Az te urad az én szolgámat négy hónapig ültette Szebenben 
s én még is nem siettettem; ti most jöttetek s immár nem 
gy!zitek várni; de várjatok csak, s választok lészen.» 


Vév!k eszünkbe, hogy urunknak rosszul vagyon dolga az 
Portán; titkon legel!ször irtuk meg ez dolgot urunknak, melly 
levelet küldtünk Tergovistiára Boér Péter kezébe die 15-a junii. 
Ez közben érkezék az Portára Mikó Ferencz Bethlen Gábortól. 
Mikó Ferencznek igen hamar válasza l!n, melly levelet csuda 
gyorsasággal, mesterséggel Mark Antonival megláttattunk, és 
abból teljességgel megértettük, hogy nékünk rosszul lészen 
dolgunk; mert az mit az basa Bethlen Gábornak fogadott, azt 
teljességgel véghez akarja vinni, és urunkot az fejedelemségb!l 
ki akarja vetni; kinek oka nagyobb nem volt, hanem hogy 
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urunk sem követét, sem kapitiháját, sem csak egy postáját is 
az Portára nem bocsátotta, az ki itt benn Bethlen Gábor trac- 
tája ellen szólott volna és gondot viselt volna, hanem valamint 
Bethlen Gábor akarta, minden dolgot ugy végezett el az vezér- 
rel. Aztán er!s htittel felfogadta az basa, hogy Bethlen Gábort 
Erdélybe béviszi. Ezeket megértvén nagy titkon, aztán ugy 
készit!k el Pálfi Ferenczet valami Duna mellé való oláhokkal, 
s ugy iránk meg minden dolgot urunknak: hogy lásson dolgához, 
mert soha minket itt olly szép szóval nem tarthatnak; hogy 
általán fogva az basa reá küld urunkra, hogy fejedelemségéb!l 
kivessék. Bocsátottuk el Pálfi Ferenczet die 17-a junii. 


Ezekután felette igen sollicitáltuk az basát, hogy az elkez- 
dett dologról eltérithessük és Szalánczi Istvánt elbocsáthassuk; 
nagy dologgal ada imillyen amollyan szép szót, az kivel aztán 
die 29-a junii bocsátottuk el Szalánczi Istvánt; Szalánczival 
együtt küldtük el Szengyel Ferenczet. Szalánczitól küldtem 
János Deáknak egy levelet, kiben takartam az gazdámasszony- 
nak irott levelemet. 


Die 10-a julii adott aztán derekas audentiát az vezér, az 
hol noha valamennyire való szép szót is ada elvégre, de valóban 
minden dolgot felhánya; tudni illik, hogy «az hatalmas császár 
miért legyen valami jóval az ti uratoknak. Nem tudom-e én 
tü néktek minden dolgotokat? Ha ti is akarnátok, tudnátok 
mit mondani az ti uratok fel!l, hogy ti sem szeretetb!l jöttetek 
ide, sem szeretetb!l fogtok mellette, hanem féltetekben.» 


Erre er!sitettük azt, hogy Báthori Gábor az hatalmas csá- 
szárnak melly igaz és hü szolgája, nem is vétett az hatalmas 
császárnak semmit, hanem inkább nagy h#séggel szolgált, 
melly jó szolgálatjáért, és hogy inkább ragaszkodott az ! 
hatalmassága fényes Portájához, hogy nem az keresztény feje- 
delmekhez, erre képest Forgács Zsigmond és Sorbán vajda az 
magyarországi haddal reá j!vén, országát elpusztitotta, s mi- 
csoda nagy kárt vallott! de még is az hatalmas császár h#sége 
mell!l el nem állott; erre és sok ez féle contentionkra az basa 
igen sok haraggal való szókat szólott. — «Az hatalmas 
császár, ugy mond az ti uratok hüségét semminek tartja, 
mert Báthori Gábor mint Sorbán vajdával s mind az több 
szomszéd fejedelmekkel hogy egybeveszett s veszekedett, 
nem az hatalmas császár hüsége mellett cselekedte, hanem 
kellett kedvének, hogy fejedelemséget és prédát keressen, 
s azért ment Havasalföldére; ha igen akarta volna császár 
kiüzni Sorbán vajdát, nem volt-e annyi szablyája császárnak 
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mint Báthori Gábornak? De ! az hatalmas császár országát, 
konyháját elpusztitotta, kiért inkább Báthori nem jó akaratot, 
hanem büntetést érdemel az hatalmas császártól; melly jó 
vitézsége ám meglátszik: hogy ha az hatalmas császár meg nem 
segitette volna, most sem volna erdélyi fejedelem, hanem ki#zte 
volna Sorbán vajda országából is; de ha Báthori Gábornak 
országa el pusztult, ! maga pusztitotta el, nem más senki. 
Szebent is — az országnak f! kincses városát is nem más, 
hanem ! maga pusztitotta el. Jól tudja azt az hatalmas császár, 
hogy mikor az az Erdélyországa igazán az hatalmas császár 
hüségéhez tartotta magát, az hatalmas császár oltalma alatt 
olly gazdag volt, hogy még az szegény paraszt ember is ezüst 
kalánnal ett, de most az nemes ember sem ehetik ezüst kalán- 
nal; minden ember az ! maga !st!l maradt házában, 
várában békével lakott, törvény volt az országban; de mihelyt 
az hatalmas császár hüségét!l elszakadtatok, magatok ettétek, 
pusztitottátok meg egymást, nem az hatalmas császár; nám 
nem mondhatjátok, hogy az hatalmas császár csak egy házat 
is t!letek elvett volna; maga ha akart volna, inkább meg- 
ronthatott volna, hogy nem az német.» 


«Most immár ugyan azt akarja az hatalmas császár, hogy 
ha ! hozzája tartja az hüséget Erdély, épüljön is meg az békes- 
ségben, mert az hatalmas császár azért szerzett békességet ez 
széles világon való fejedelmekkel, hogy az ! birodalma alatt való 
országok megépüljenek, ne romoljanak. De Báthori Gábor azt 
meg nem gondolja, hanem imide is amoda is veti magát, más 
ember és nemzetség országin kapdos; ha tekinti, az maga orszá- 
gát sem tarthatja meg. Más az, hogy lehet ! fejedelem, ha 
országa nem lészen? Hiszen valamelly fejedelem ment!l épeb- 
ben tartja s oltalmazza országát, attól nagyobb s gazdagabb 
fejedelem lészen; de ha országát elpusztitja, honnat lészen 
fejedelem, mert más az övét néki nem adja? Az sok latrokat, 
hajdukat minden ok nélkül reá hozza országára; szabadon 
hagyja dulni, fosztani, kóborlani, s ! maga is más fel!l azt cse- 
lekszi; ha ki az ország fiai közül szól ellene, azt megöleti, kit 
országából kiüz, kinek törvénytelen országát veszi el. Az egész 
keresztény fejedelmek és az hatalmas császár között való fri- 
gyet, szent békességet ! akarja felbontani, s hogy szenvedhesse 
el ezt az hatalmas császár?» 
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Több ezféle számtalan sok rut dolgokat hánya az vezér az 
szemünkre, kire mindazáltal az mennyire az Ur Isten engedte, 
alkalmas válaszokat tettünk, de semmi mentségünknek semmi 
tekintete, semmi haszna nem l!n; s!t mondá azt az vezér, hogy 
«csudálom, ugy mond, tü az micsoda emberek vagytok, hogy 
csak egy szóval is mentitek, mert megirták nekem Erdélyb!l, 
hogy ha tü akarnátok, tü tudnátok b!vebben szólni az ország- 
nak Báthori Gábortól való bántási fel!l, mert végére mentem 
én annak, hogy tü igazi hazafiai vagytok, nektek is sok bán- 
tástok volt Báthori Gábortól.» De mi azért egy nyomot is 
az mi tisztünk kül nem mentünk, hanem mindenben men- 
tettük. 


Végre azért aztán szép szóra jöve az basa, az ki azért azután 
csak szemfényvesztés l!n, s monda, hogy «no most ám legyen 
Lippa s Jen!; az hatalmas császár három esztendeig engedte 
volt meg az adót, de azt az három esztend!t ismét meghaladta 
két esztend!, de az hatalmas császár azt az két esztend!t is 
megengedi s megtekinti az országnak is pusztulását: három 
esztendeig az adót tiz tiz ezer arany forintra engedi; az mel- 
lett az régi mód szerént való solymokat, aranyos kupákat, 
pogácsaezüstöket megkivánja. Az három esztend! után az Murat 
császár idejebéli tefter szerént az adót éppen ajándékkal együtt 
adjátok meg.» Mikor azt er!sitettük volna, hogy az hatalmas 
császár ennek az mi urunknak és az országnak Bethlen Gábor 
által mikor athnamet adott, abban az athnaméban ! hatalmas- 
sága az erdélyi adót örökben tiz ezer aranyra engedte; arról 
azt mondá az vezér, hogy adjuk elé az athnamét, s ha ugy 
vagyon, ! is abban hagyja; de mi azt elé nem adhattuk, mert 
mi nekünk kezünkbe nem adták; de még az cancellarius kezé- 
b!l is kivehetjük vala az párját, csak ötven aranyat adhattunk 
volna is neki, de azt sem adhatánk, mert otthonn nem adtak 
vala pénzt, s itt is minden ember idegen volt t!lünk s nem kér- 
hettünk kölcsön senkit!l; mindezáltal akkor arra vettük az 
vezért, hogy ha az tiz ezer aranyról athnaméja vagyon az 
országnak, az els! adóval küldjék be az athnamét, s megtartja 
abban az hatalmas császár az országot és az fejedelmet; mert 
Balassi uramnak erre az utra többet nem adtak vala mind költ- 
ségre s mind ajándékra 400 forintnál. 


Mikor ezek az dolgok az basa el!tt igy forgottak volna, 
végre ugyan akkor meghagyá, hogy az athnamét megirják és 
mindjárt elbocsátja Balassi uramat; de valami uj dolog találá 
az basát; ismét hamar megváltozék, abban egy csepp sem kele 
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hogy elbocsássa, s!t azután sokáig csak szemben sem lött 
velünk. 


Die 10-a julii k!ltöztem alá az erdélyi házhoz; minthogy az 
pestis az házba esett vala, és Géczi Péter meghala, nagy kedvem 
ellen addig er!ltete Balasssi uram, hogy alá menjek — mert az 
élést is elfogják az háztól — hogy igy nagy kedvem ellen alá 
költözém és mindjárt belé esém az pestisbe minden egész szol- 
gáimmal együtt. Én magam feküttem ebben az betegségben egy 
egész hónapig; Isten ugy akará még is, hogy az többi mind 
meglábbalók, hanem az szegény Mózsa Mihály holt meg belé 
die 27-a julii. Vettem néki leped!nek egy vég gyólcsot két tal- 
léron, adtam az koporsóért egy tallért, az sirásóknak és temet!k- 
nek adtam három tallért. 


Ez id! alatt egyszer volt szemben Balassi uram az basával; 
azután ugy küldöttük el Szeredahelyi Istvánt titkon Csukás 
Istvántól, de ekkor ugyan megmondta az basa Balassi uramnak 
egy átaljában, hogy Báthori Gábort nem hagyja az fejedelem- 
ségben, mert elunta az reája való panaszt hallani. 


28-a julii bucsuzék el t!lem Tófalvi Gáspár, ki olly nehezen 
esék, hogy ujabban megbetegedém annál inkább az sok bubá- 
nat, félelem miatt. 


4-a die augusti indula el Csukás István haza felé; küldtem 
t!le az gazdámasszonynak és az vásárhelyi tanácsnak külön 
leveleket; az gazdaasszonynak magának küldtem egy kék 
soliát, Istóknak egy kék soliát kapczástól, az két leányomnak 
száz dram kék selymet, hajfonónak valót. 


14 die augusti l!nk ismét szemben az basával; akkor 
jobb kedvü vala, és igen sokat disputáltunk, altercáltunk vele, 
és ugyan végre sok számtalan törekedésünk után meghajla; 
mert valóban meg is mondók néki, hogy csak hijában lészen az 
Bethlen Gábor dolga, mert mi tudjuk, hogy az ország ! mellé 
nem áll, mert !tet nem szeretik; más az, hogy Erdély Báthori 
Gábor helyett más fejedelmet nem választ, de ha ! nagysága 
igy békét nem hágy Báthori Gábornak, bizony nagyobb busu- 
lást szerez az hatalmas császárnak, mert Báthori Gábornak az 
keresztény fejedelmek között sok jó akarója vagyon, magát 
elköti valamellyfelé s ugy is nem hagyja magát és az országból 
ki nem fut, s bizony nagyobb gondot ád az Portának. Mire azt 
mondá a basa, hogy «talám az németekkel vagy lengyelekkel 
fenyegettek? Mit gondolok veletek, ha mind Német-, Lengyel-, 
Olasz-, Franczus s az több országok mellette lésznek is? Semmit 
nem tartok t!letek; ugyan is, mikor az német az el!tt is az 
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hatalmas császárral hadakozott, tü is azokkal együtt az hatal- 
mas császár ellen voltatok, Kazul, Chilalj, mind az hatalmas 
császár ellen volt s mit használtatok vele? Az Isten az tü maga- 
tok fegyverét forditotta reátok és azzal veretett meg; most 
is ugy jártok.» 


Ezféle számtalan sok veszekedésünk l!n az basával, kire ! 
mind elég választ tött, kit megirni longum foret. Végre er!l- 
tettük arra, hogy tégyen választ, vagy jót teszen vagy rosszat; 
nagy sok számtalan disputationk után aztán végre monda: 
«Noha az ti sok szótok után nekem arra kell hajlanom, hogy 
Báthori Gábor megmaradjon az fejedelemségben; azt is meg- 
cselekszem; de adja meg az adót az hatalmas császárnak, 
Jen!t, Lippát, s Bethlen Gábornak is kegyelmezzen meg; adja 
meg néki Dévát s nem bántom, s légyen hü szolgája az hatal- 
mas császárnak, még koronát küldök néki. Immár azért tovább 
nem tartóztatlak, hanem elbocsátlak s megirom Szkender basá- 
nak s Magyar Ogli Ali basának, hogy ha eddig az országba bé 
nem mentek, bé ne menjenek, hanem veszteg légyenek, s te 
menj bé Báthori Gáborhoz s im irok neki is: ha ezeket meg- 
cselekedj legyen veszteg az fejedelemségben, de ha meg nem 
cselekedi, reá menjenek; de te néked Szkender basa után kell 
menned, s onnat kell Erdélybe bé menned.» 


Eleget veszekedék Balassi uram, hogy nem megyen ! 
Szkender basa után, mert nem ! az f! vezér, és nem ! hozzája 
küldötte az ura !tet, de azért ugyan utána kelle menni kény- 
telenségb!l is. 


20-a die augusti bucsuzék el Balassi uram az basától, elég 
nagy gyalázattal, mert az basa sem egy bineczet, sem egy czofa- 
geldit nem monda néki, hanem csak azt mondá: hogy, «az 
mit az el!tt is veled beszéltem, im mindeneket megirtam urad- 
nak s eredj el vele.» Az régi jámbor mód szerént sem bucsura 
császárhoz bé nem vinek, sem kaftányt reánk nem adának; 
nagy kiáltására, panaszolkodására Balassi uramnak hagyá az 
basa, hogy uti költségére két száz tallért adjanak, de azt sem 
adák meg, hanem csak czédulát adának néki, hogy men! utá- 
ban Sophiában és Philippében az emnigekt!l végye fel. Az el!tt 
való muteferrikaságában adott vala az vezér Balassi uramnak 
300 tallért. 


Ekkor én is láttam, hogy ollyan rosszul áll az a dolog; 
valóban valék rajta, hogy az fejedelemnek való levéllel engem 
bocsásson az általon Havaselfölde fel!l Erdélybe, hogy hama- 
rébb érhessük az fejedelmet, hogy én is kiszinelhessem magamat 
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innét, de az basa megriaszta s monda, hogy «talán megijedtél? 
ne félj, nem bánt téged senki, hanem ülj veszteg s tisztességed 
lészen.» 


Indula el Balassi uram Konstantinápolyból Landorfejér- 
vár felé Szkender basa után die 24-a augusti, kivel bocsáta el 
az vezér egy igen lator csauzt. Másik csauzt bocsátottam el én 
is Havaselfölde fel!l Magyar Ogli Ali basa után, az kit!l küldöt- 
tem el az fejedelemnek az vezér leveleit és az magam leveleit; 
ez indula el innét die 28-a augusti. 


Itt egy falka ideig voltam csak félelmes várakozásban. 
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A Z  Í R Ó K  É L E T R A J Z I  A D A T A I  


NAGY SZABÓ FERENC 1581-ben született Marosvásár- 
helyt. Atyja Nagy Szabó János marosvásárhelyi módos polgár, 
anyja Borsos Anna, a krónikaíró Borsos Sebestyén (lásd I. 
kötet) leánya volt. Atyja bíróviselt ember, nagybátyja, Borsos 
Tamás (lásd alább) két fejedelem alatt portai követ; maga 
iskolákat végzett s bár atyjának két városi háza és több job- 
bágya volt, mesterséget is tanult. Fiatal korától kezdve bele- 
került a közérdek! események forgatagába, 1611-ben a Forgách 
Zsigmond elleni felkeléskor a marosvásárhelyi lovasok másod- 
hadnagya lett, 1618-ban szül"városa kastélyát, melynek építé- 
sében a század elején családja dönt" szerepet játszott, " szerelte 
fel, 1619-ben «látás és hallás kedveért» Konstantinápolyban 
járt, 1642-ben a görgényi fejedelmi uradalom tiszttartója, 1643- 
ban II. Rákóczi György lakodalmán felügyel" gazda volt. Házá- 
nál az ország vezetésében résztvev" urak fordultak meg és 
"maga is érintkezésben volt a kor jónev! embereivel, bár a 
magas politikába, polgárember létére, nem volt alkalma bele- 
szólást nyerni. 1658-ban, a tatárbetöréskor városa védelmében 
halt h"si halált. Munkája, melynek «Memoriale» vagy «Emléke- 
zetül hagyott irás» címet adott, 1580 és 1658 között Erdély 
legérdekesebb korszakának eseményeit tárgyalja, nagyatyja, 
Borsos Sebestyén feljegyzéseinek folytatásaként. F" érdekes- 
sége éppen az, hogy nem politikus vagy katona, hanem egy- 
szer!, bár m!velt és érdekl"d" polgár írta, az akkori közép- 
osztály érzelmeit és felfogását örökíti meg. Az emlékiratnak, 
helysz!ke miatt, sajnos, itt csak kisebb részét közölhetjük. Az 
egész megjelent nyomtatásban Mikó Imre «Erdélyi Történelmi 
Adatok» c. gy!jteménye I. kötetében (Kolozsvár, 1855.). 


GYULAFI LESTÁR, rátóti, 1557-ben született, atyja 
Gyulafi János, anyja Devecseri Choron Dóra volt. Ifjúságát 
családja dunántúli birtokain töltötte, majd 1573-ban a bécsi 
császári iskolába került. Hamarosan Erdélybe költözött és 
Báthori Kristóf, Zsigmond, Endre fejedelmek konyhamestere, 
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titkára és diplomatája volt, 1582 és 1599 közt tizenkétszer volt 
követségben Lengyelországban, de járt Konstantinápolyban és 
képviselte fejedelmét Bastánál is. Báthori Zsigmond végleges 
távozása után félrevonultan élt. 1606 körül halt meg. Korának 
egyik legm!veltebb, legolvasottabb embere volt. Olvasmányai- 
ról és a politikai eseményekr"l feljegyzéseket írt, melyek Szamos- 
közinek is forrásul szolgáltak. Hézagosan fennmaradt jegyzeteit 
Szabó Károly (Gyulafi Lestár följegyzései. Monumenta Hun- 
gariae Historica, Scriptores 31. és 32. kötet, Budapest, 1881.) 
és Szilágyi Sándor (Gyulafi Lestár történeti maradványai, Buda- 
pest, 1894.) tették közzé. 


KRAUSS GYÖRGY 1607-ben született Nagyszebenben, 
ahol atyja Ádám gazdag szász keresked" volt. Kolozsvárt és 
Nagyszebenben tanult, 1627 és 1631 közt beutazta Német- és 
Olaszországot, miközben a strassburgi és a páduai egyetemeket 
látogatta. Szül"városába hazatérve kereskedéssel foglalkozott, 
míg 1646-ban Segesvár városa meg nem hívta jegyz"jének. 
A várost szolgálta haláláig, 1679-ig. Három munkája maradt 
fenn német nyelven, az els"ben 1599 és 1606, a másodikban 
1608–1665 közt írta meg az erdélyi eseményeket, a harmadik- 
ban Segesvár történetét adja. Els" m!vét, melyet egészében köz- 
lünk fordításban, Kemény József adta ki «Deutsche Fundgruben 
der Geschichte Siebenbürgens» I. kötetben (Kolozsvár, 1839.). 


SEPSI LACZKÓ MÁTÉ Lorántfi Mihály f"úrnak volt 
udvari fogalmazója, majd 1614 után Erd"bényén református 
lelkész. Krónikája, mely Bocskai felkelésének legjellemz"bb 
magyarországi visszhangja, s melyet 1624-ig folytatott, Mikó 
Imre kiadásában az «Erdélyi Történelmi Adatok» III. köteté- 
ben jelent meg (Kolozsvár, 1855.). 


BOCSKAI ISTVÁN Kolozsvárt született 1557-ben. Atyja, 
György abban az id"ben Kolozsvárt volt fogságban. Politikai 
pályáját, mint udvari apród Bécsben kezdte, majd testvére, 
Erzsébet feleségül menvén Báthori Kristóf fejedelemhez, " is 
Erdélybe került és unokaöccse, Báthori Zsigmond németbarát 
politikájának buzgó híve lett. Része volt 1594-ben a törökbarát 
f"urak kivégeztetésében is. Mikor Báthori Zsigmond 1598-ban 
el"ször tért vissza Erdélybe, Bocskait küldte Prágába Rudolf- 
hoz közvetít"nek, de mivel Zsigmond meggondolta magát és 
Báthori Andrásnak adta át az uralmat, Prágában maradt s bir- 
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tokait is elkobozták. Ezután évekig a közélett"l elhúzódva élt 
magyarországi birtokain. A Bécsb"l indított vallásüldözés és 
nemzeti sérelmek miatt elkeseredett magyarság s f"ként a török 
földön bujdosó erdélyi szám!zöttek, ismerve Bocskai hadvezéri 
kiválóságát, melynek többek közt az 1595. évi havaselvi had- 
járat sikere is tulajdonítható, benne látták a nemzeti ellen- 
állás vezérét és megpróbálták maguknak megnyerni. Bocskai 
még nem döntött, mikor véletlen folytán a császáriak megtalál- 
ták Bethlen Gáborral folytatott levelezését és Belgiojoso kassai 
f"kapitány megtámadta "t otthonában. Bocskait ezzel úgy- 
szólván belekényszerítették a felkelésbe. A hajdúk melléje áll- 
tak és segítségükkel a nemzeti felkelés már kitörésének évében, 
1604-ben az egész királyi Magyarországot hatalmába kerítette 
és a Basta rémuralma miatt elkeseredett erdélyiek is fejedel- 
mükké választották Bocskait. Erdélyi uralmát f"ként a széke- 
lyeknek hozzáállása biztosította, mert a sokat csalódott nép- 
nek a fejedelmek közül " volt az els" igazi jóakarója. Röviddel 
azután hogy a császár-királlyal Bécsben a magyarság szabadság- 
jogait biztosító bécsi békét megkötötte, 1606 december 29-én 
Kassán meghalt. Végrendelete a magyar politikai irodalomnak 
korszakos remeke. Közzétette Rumy Károly György «Monu- 
menta Hungarica» c. gy!jteményének második kötetében (Pest, 
1817.). 


MIKÓ FERENC, hídvégi, 1585-ben született, atyja Mikó 
János, anyja Háportoni Forró Borbála volt. El"bb Barcsai 
András, majd Bethlen Gábor szolgálatába lépett. Mikor ura 
fejedelem lett, h!séges hívét csiki f"kapitánnyá, majd 1622-ben 
f"udvarmesterré és kincstartóvá tette. Többízben járt külföldön, 
mint követ; 1625-ben " kérte meg Brandenburgi Katalin kezét 
Bethlen Gábor számára. I. Rákóczi György alatt is az ország 
diplomatái közé tartozott. 1635-ben halt meg Gyulafehérvárt. 
Históriáját, mely az 1594 és 1613 közti eseményeket foglalja 
magában, Bíró Sámuel fejezte be. Megjelent a «Monumenta Hun- 
gariae Historica» c. sorozatban, Pesten, 1863-ban. Életrajzát meg- 
írta Nagy János a Keresztény Magvet" 1875. évi folyamában. 


BÍRÓ SÁMUEL személye és életrajzi adatai ismeretlenek, 
csak annyit tudunk róla, hogy " folytatta Mikó Ferenc históriá- 
ját. A XVII. század utolsó évtizedében valószín!leg még élt, 
mert fennmaradt Rabutin tábornokkal folytatott levelezése. 
Latinnyelv! néhány munkája kéziratban van. 
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BORSOS TAMÁS, ózdi, 1566-ban született Marosvásár- 
helyt, atyja Borsos Sebestyén, a krónikaíró, anyja Köpeczi 
Krisztina volt. 1597-ben szül"városában jegyz", 1599 és 1604 
közt f"bíró, mint ilyen kezdeményez"je és vezet"je a maros- 
vásárhelyi templomvár építésének. 1603-ban szül"városa követ- 
nek küldte a dési országgy!lésre, 1605-t"l fejedelmi táblabíró 
lett. 1606-ban Bocskai országgy!lésén is követ volt. 1613-tól 
kezdve többízben volt a Portán fejedelmi ügyviv", majd Bethlen 
Gábor békekötéseinél két alkalommal fejedelmi biztos. Való- 
szín!leg 1634-ben halt meg. Polgári származása ellenére szép 
közéleti pályát futott meg s tehetségének érvényesülését a feje- 
delmek el"tt még az üldözött szombatos felekezethez való tar- 
tozása sem akadályozta meg. Els" portai utazásának (1613) 
leírását és emlékiratát (1584–1612) Kemény József és N. 
Kovács István adták ki az «Erdélyország Történetei Tára» c. 
gy!jtemény II. kötetében (Kolozsvár, 1845.), második portai 
követségének (1618–1620) leírását és leveleit Mikó Imre közölte 
az «Erdélyi Történelmi Adatok» II. kötetében (Kolozsvár, 
1856.), végül budai követségér"l szóló emlékirata (1630) a «Tör- 
téneti Tár» 1884. évfolyamában jelent meg. Életrajzát megírta 
Barts Gyula (Marosvásárhelyi Borsos Tamás élete és történelmi 
szereplése, Kolozsvár, 1912.). 
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S E P S I  L A C Z K Ó  M Á T É  


KRÓNIKÁJÁBÓL 


A magyar keresztyénség a törököt szíb!l gyülölte, vele 
szive szerént harczolt és semmi szövetsége vele nem volt, mig 
Rudolphus császár ! felsége meg nem háborította. 


1604. 11 januarii [Belgiojoso] Jakab János az olasz uj 
generalis Kassán, a magyarországi német és olasz praesidiariuso- 
kat béhiván fegyveres készülettel Kassára, a templomot elveszi 
er!vel a keresztyénekt!l, és mindjárást misét mondat benne 
Dominica 1. post Epiphanias. A városbelieknek meg nem engedi, 
hogy predikáltathassanak. A keresztelést is megtiltja és a meg- 
holtaknak keresztyéni ceremoniával való eltemetésöket. Szabó 
György házánál egy vasárnap predikállani kezdöttek volt az oda 
gyülekezett keresztyénségnek; de a király képe Jakab János 
de Belgiojosa ágyukkal akará reájok rontatni a házat. Szabó 
Györgyöt megfogván, minden marháját elfoglalá és elpecsétlé: 
vött rajta 25 hordó bort és háromezer forintot. 


1604. 6 augusti hallatik, hogy Jakab János a kassai gene- 
ralis Magyarországban közönséges persecutiot akarna az impe- 
rator akaratjából inditani. 


1604. Rudolphus császár országgyülésre hivja a magyaro- 
kat. Báthori István [az országbiró] után sokat praktikálnak 
hogy Ecsed várából kihitegethetnék, mivel ! t!le igen tartanak 
vala, és ! igen eszén jár s azt mondja vala: Elmennék a gyülésbe, 
ha Ecsed vára elj!ne velem. Az ország a gyülésre felmenvén, 
articulusokat ira. Az országnak hazajövetele után pedig ilyen 
articulust irának ország hire és akaratja nélkül: 


«Végezetül: habár " császári és királyi felsége, mind a hitelt 
érdeml! jelentésb!l, mind pedig abból a két rendbeli kérésb!l, 
amelyeket azok, a kik magukat Magyarország karai és rendei 
többségének nevezik, a fennebb emlitett fenséges fejedelem 
Mátyás, ausztriai f!herczeg, sat., az ! igen kedvelt testvére 
utján terjesztettek föl, mint eddigel! még szokatlan és épen uj 
dolgot csodálkozással és kedvetlenül értette meg: 


1. §. Azt, a mit azok az ! vallásuk megháboritásáról, temp- 
lomaik és jövedelmeik elvételér!l, papjaik vagy prédikátoraik 
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elmozditásáról ! fenségének ugy irásban, mint szóval el!ter- 
jesztettek és fölfejtettek: 


2. §. És ezenfölül ! fenségének a szentséges császári felség 
el!tt való közbenjárását alázattal a végett sürgették, hogy 
" felsége mindazokat nekik visszaadja, hogy vallásuknak sza- 
bad gyakorlatában maradhassanak, avval élhessenek s annak 
örvendhessenek : 


3. §. De ! fenségének a megkeresésére és figyelmeztetésére, 
sem kérvényükre azok, a kik annak részesei lenni szándékoztak, 
saját nevüket aláirni nem akarták, sem azt, hogy melyik vallás- 
hoz tartoznak, be nem vallották, sem azt, hogy a miért panaszol- 
tak, hogy mely templomokat és jövedelmeket vettek el t!lük, 
el!adni nem akarták: 


4. §. Hanem csak általánosságban maradva, a föltett 
szándékuktól magukat egykönnyen eltántorittatni nem enged- 
ték, és ez által ezen országgyülés közönséges tárgyalásait nem 
kevéssé hátráltatták, és az ország többi h# rendeinek is botrányt 
okoztak és rossz példát szolgáltattak. 


5. §. A mi ugyanis, a miképpen " császári és királyi felségé- 
nek kedvére nem lehet, éppen ugy " felsége sem emlékezhetik 
arra, hogy ! felsége nekik a felhozott vallásukra nézve valami 
méltatlanságot okozott volna, vagy valamely templomot, avagy 
ennek jövedelmét (f!képpen a saját !si fekv!jószágukból) el- 
vette volna. 


6. §. " császári felsége ezeknek a homályos követelésére 
nézve semmiképpen magát el nem határozhatja, f!képpen 
azért, mivel ugy hiszi, hogy azok az uj vallás gyakorlatának az 
el!térbe tolásában, az ország szabad városaival (a melyek a 
szent koronának és " császári felségének, mint nemes Magyar- 
ország királyának a tulajdonai) némileg összejátszanak. 


7. §. Minthogy pedig a császári és királyi szent felség, a 
boldog emlékü néhai felséges !seinek és el!deinek ugy a római 
császároknak, mint a magyar királyoknak a példájára, a szent- 
séges római katholikus hitet és vallást !szintén vallja és azt 
országaiban és tartományaiban is, f!képpen e Magyarországá- 
ban az annyi tévtanoktól és felekezetekt!l megtisztitva, a min- 
denható Isten dicséretére és dics!ségére mindenütt felvirágoz- 
tatni és terjeszteni óhajtja és uralkodói köteles tiszténél fogva 
azt tehetségéhez képest megoltalmazni és megvédelmezni 
törekszik. 


8. §. Ezért " szent felsége önkéntes elhatározásából és királyi 
teljes hatalmánál fogva, ugy Szent István királynak, a magyar 
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nemzet apostolának, valamint a többi Összes néhai felséges 
magyar királyoknak, az " felsége el!deinek az említett szent 
római katholikus hitre és vallásra vonatkozólag, bármely id!ben 
dics!ségesen és kegyesen kiadott és kihirdetett decretumait, 
végzéseit és czikkelyeit, éppen ugy, mintha azok a jelen levelébe 
szóról-szóra beiktatva és beirva volnának, eme különös czikke- 
lyével kegyelmesen helybenhagyja és meger!siti: 


9. §. És hogy ezutánra, f!képpen az ország közönséges 
gyülésein és ennek fontos tárgyalásain, senki a vallásügyet a 
közös tárgyalások késleltetésére és félbeszakitására, bármely 
szin és ürügy alatt büntetlenül napirendre ne hozhassa, kegyel- 
mesen megállapitotta és komolyan elhatározta, hogy az ilyen 
nyugtalankodók és uj dolgok után kapkodók ellenében, a fel- 
séges néhai magyar királyoknak decrétumaiban és czikkelyei- 
ben megszabott büntetés szerint azonnal eljárjanak és azokat 
másoknak való példaadás végett mulhatatlanul megbüntessék.» 


Szörnyü nagy háborságot és romlást hoz ez az articulus 
az országoknak és sok tanácskozást szerze. Az ország protestál, 
hogy az articulust nem acceptálja, s!t a státusok a császárnak 
a pecsétes articulusokat vissza küldék; mivel a Diaeta eloszlása 
után irattatott volt ország hire nélkül ez 22-ik articulus. 


1604. Juliusban Básta Erdélyb!l kijöve; Jakab Jánossal 
Kassán elvégezé, hogy ! inditsa el az persecutiot, ! pedig föl- 
megyen hadat gyüjteni, hogy alá jöjjön melléje segitségre. 
Azután Kassáról fölmene Pozsony felé hadat késziteni és gyüj- 
teni, hogy a megirott articulust az ország protestatiója ellen, 
fegyverrel exequálják. 


1604. 10. augusti a magyar hadak gyülnek a zsold kiáltásra 
Jakab János mellé császár számára. A hajduság is igen megyen 
reája. A hajduság fel!l pedig ily vélekedésben valának: de csak 
a hajduknak adjunk zsoldot, mind atyjokat anyjokat levágat- 
hatjuk velök, ha a zsold mellett szabad nyereséget is adunk 
nekiek. De megcsalá !ket ez velekedés. 


1604. 15. augusti. Rakamazra gyülnek táborra szállani a 
hadak mindenfel!l. 


A had gyüjtésében és indulásában Jakab János mind azt 
tetteti vala, hogy az ország javára igyekeznék, Gyulát akarná 
a török kézb!l megszabaditani. Ezért jó szivvel mennek vala 
a táborba fizetésre. De mérög vala alatta. 


1604. 18. augusti Jakab János de Belgiojosa a kassai gene- 
rális kiszállván Kassáról Tokajba ére, hogy Rakamazhoz menne 
a táborba; de egy néhány nap mulva Kassára vissza tére. 
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Ez Jakab János indulásában ilyen omen esék. Mikoron ki 
akar indulni a kassai házából, a lovasok oda gyülének. A korona- 
zászlóval a zászlótartó a házból kijöve és a kassai piaczon a 
ház el!tt megálla. Azonban a ló tapodni kezd és tekergeni 
alatta, és nagy busulva bészágulda vissza a generális házába; 
és mikoron ott is szöknék a zászlótartóval a ló, a korona-zászló- 
nak a nyele vagy fája megakada a bóthajtásban, ketté törék és 
a zászló a földre leesék. Ebb!l eszébe vehette volna, mint jár, 
ha akarta volna. 


21. aug. két zászlóalja katona szálla Lyszkára, viszsza 
jövén Rakamaztól, hogy nem mustrálta meg a király képe. 
Ez id! alatt Pethe Márton is a magyarországi Locumtenens a 
Rudolphus császár Patens Mandatumával alá j! Pozsonyból, 
hogy a több szabad királyi városokban is a templomokat el- 
vegye. Maga is a Locumtenens Patens Mandatumot készitött 
vala, hogy a maga authoritásával is ugyanazon dolgot véghez 
vinné az országban, mely két mandatumok Lyszkán akadának 
kézbe, mint ide alább megláthatod. 


9. septembr. ismét másodszor Jakab János Kassáról alá 
jöve Tokajba 2 óra tájban déljest; igen er!lködik a templomot 
Tokajban elfoglalni és elvenni a város népét!l; de Ruber György 
tanácsából nem engedének néki, noha a tanácsbeli embereket 
a biróval együtt igen fenyegeti vala. Állhatatosok és er!sek levé- 
nek a tokajiak. Látván a regale brachiumot a keresztyén ma- 
gyar urak, mint a tekintetes és nagyságos Báthori István, 
Bocskai István és a többi, látván a feljöv! vezér basa is ezt az 
alkalmatosságot: levele által a magyar nemzettel való frigyöt 
igen kezdé jártatni; csak azért a nagy szükségt!l és veszede- 
lemt!l kénszerinttetvén, hogy mind a két császár ellenségök 
ne lenne, a törökkel frigyöt kötének. 


11. septembris Rakamazhoz szálla táborba Jakab János. 
A magyar hadakat megmustrálván a király képe, arra er!ltette, 
hogy a zsoldot fölvevén, ugy esküdjenek meg neki, hogy valaki 
! neki ellensége és valakikre viszi, azok lesznek ! nekiek is 
ellenségi. A magyar hadak eszökben vészik, hogy: «Latet 
angvis in herba» [kigyó buvik a f#ben], megjelentik az uraknak 
(Báthori István vala a f!tanács) Jakab János kivánságát, kik- 
nek iniqua conditionak tetszék. Azért meg nem esküvék a 
hajduság az ! kivánsága szerént, hanem ugy : hogy hivek lesz- 
nek, ha törökre viszi !ket. Mert a király képe praetextusa a 
vala, hogy törökre viszi !ket és Gyula várát akarja megszállani. 


1604. 12. septembr. Pestb!l a magyarok a vezér basa el!tt 
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kij!nek, porral elvettetik és pusztán hagyják. A török Esztergom 
segitségére j! vala, melyet Básta György megszállott vala, hogy 
a magyarok az ! tanácsát eszökbe ne vennék. 


Hatvanból is kij!nek és török száll belé. Veszik vala eszökbe, 
hogy Jakab János nem jó dologban törekedik. 


19. 7-bris szörnyü vörös rettenetes nagy égbeli jegy mint 
egy hadi kerek sátor mind az egész föld fölött látszik éjjel, és 
hajnalig tart szinte. E chasmának csudálatos voltán a világ 
álmélkodék és szivében rettege. 


26. 7-bris Lyszkán Pethe Márton akaratjából, Pethe 
László a templomot és parochiát elfoglalván, a predikátornak 
(R. et Clar. Paulus Szántai) bucsut adnak, és jesuiták vitetnek 
ketten a parochiába. Pater Gregorius Vásárhelyi és Paulus 
Bezerédi, kik angyali jámborsággal és szelidséggel képlak ámit- 
ják vala els!ben a községet; de azért az ! uraságokat nem hagy- 
ják vala porba esni: legkisebb kivánságok is igen nagy paran- 
csolat vala és el nem mulik vala. 


Pethe László mid!n e dologban munkálkodnék Lyszkán, 
hogy hamarabb elhajlana a község, mivel ugyan consiliariusa 
is vala az imperatornak és a magyar hadnak campestris gene- 
ralisa, ezt j!vend!lé Lyszkán, kifakasztván a mérgét: «Hat 
esztend!t vetek — ugymond — neki határul, és ennek a ti 
hitötöknek e világon még csak a hire sem marad meg.» Ezt is 
mondja vala a persvasiora: «Jobb, ti csudáljatok másokon, 
hogy nem mint mások csudáljanak ti rajtatok.» 


1604. Pethe Marton de Hetes, a Locumtenens L!csére 
mene a császár Mandatumával, kéré a várostól a templomot, 
de meg nem adák neki. Mikor pedig urgeálná a dolgot, fenye- 
getné !ket, és tanácsot megrekesztötte volna egy házban, 
kénszeritve, hogy engedelmesek legyenek a templom megadásá- 
ban: megharaguvék rajta a község, házára mene, kövel béveré 
a szállása ablakait, és rút szégyenvallással kiszalada L!csér!l. 


Jakab János Ecsedbe készül kémlelni: micsoda állapotban 
legyen Báthori István? kelljen-e t!le félni vagy ne? Mert ott 
feküszik vala a pásztor a bokorban, a kit!l a vadak rettegnek 
vala. Az ur eszébe vévén a dolgot, f! ember szolgáit (kik sokan 
valának) mindenfel!l béhivatá Ecsedbe, drabantit megszaporitá, 
és Jakab Jánosnak izené, hogy örömest elvárja, ha oda akar 
menni hozzája. Elmene Ecsedbe, és elálmélkodék a számtalan 
udvar-népen és f!-f! népeken. A f! nemes népek székben ülvén, 
néhol a gyalogok között kezeket fogja vala és kérdezi vala: ha 
ez e az ur? Végre bémenvén a várba az urhoz, köszönté; az úr 
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nem kele fel el!tte, veszteg üle. Ebédre meg marasztá és meg- 
vendéglé. Az ebéd után pedig kér vala az urtól kölcsön császár 
számára (a nervust akarván kicsalni); de eludálá [kijátszá] 
az ur a praktikát, mondván: Látja kegyelmed, énnékem sok 
udvar-népem vagyon, ezeknek minden hóra meg kell fizetnem. 
Jakab János kijövén Ecsedb!l, azt mondá: «Nem nagyságos ur 
ez ember, hanem nagy herczeg!» 


1604. Jakab János a váradi német haddal Szent-Jóbot el- 
foglalja Bocskai Istvántól. Itt mutatá ki Jakab János kicsoda 
az ! töröke, aki ellen táborba szállott, t. i. a nagyságos Bocskai 
István. Ezen megörüle Jakab János, hogy Szent-Jóbot elfoglal- 
hatá, és Kereki alá bocsáta nyargalókat, hogy kérjék a császár- 
nak, és ha nem adnák, tehát meg szállják, ágyuval l!jék és 
ostrommal is meg vegyék. 


Ezt a táborban való hajduság meghallá, hogy Konczin, a 
váradi kapitán Szent-Jóbot elfoglalta és megvötte, immár 
penig Kerekit is megnyargalták és megszállották; megtudák 
ezért, hol halász Jakab János és mit akar, ezt mondván egymás- 
nak: «Nem török vár Szent-Jób, sem Kereki, hogy azokat vészi 
meg és azokat szállja meg. Más a dolog, nem tréfa ez, módot 
kell ebben találni, ideje már a tromfot megütni.» Ilyen tanácsot 
tartottak vala pedig a persecutionak módja fel!l. A török 
birodalomnak szomszédságában legszélén kezdjük el — ugy- 
mond — a persecutiot, hogy valamiképpen megbusulván a 
magyarság, a török közibe ne szaladjon és valamit ne indithas- 
son; hanem a generalis Jakab János onnan alól inditsa fel 
!ket, innen felül pedig Básta György legyen rajtok, hogy se 
egyfelé, se másfelé ne szaladhassanak. Ez veszedelmes hálót 
veték utána Magyarországnak, ki nagy sok esztend!kt!l fogván 
a maga nyakán viselé a török és tatár fegyvert, hogy egyéb 
országok békességben nyughatnának. A praktikában pedig mind 
az olaszok valának f!k. Az Isten ez álnok tanácsot nézi vala 
és el! bocsátja vala, hogy jót hozna ki bel!le — megsza- 
badulást. 


Ez id!ben a magyar keresztyénség minden küls! emberi 
segitségt!l megfosztatott vala. Nem vala kire szemeit oltalom- 
nak okáért függeszteni; csak sohajtunk, bánkodunk és az 
Istenhez ! Felségéhez fohászkodunk vala. Sem várainkban 
nem bizhatunk vala; mert az ország házaiban mind idegen 
praesidiariusok voltanak, gyalogok és lovasok; sem hadaink- 
ban nem, mert az ország és nemzetség oltalmára sehol csöp 
had sem vala. 
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Isteni segitség kezdetik 
. 
Azért a hajdukat fölébreszté és felkölté az Isten, kik köve- 


teket bocsátának Bocskai Istvánhoz, hogy tractálnának véle. 
Egy köz helyre menének a mez!n a kapitányok Bocskai urunk- 
hoz: Német Balázs, Lippai Balázs s.a.t. megesküvének Bocskai 
Istvánnak a hivségre, hogy mellette lesznek mind halálig in 
vindicanda libertate patriae et religionis — a nagy keresztyén 
uraknak tanácsokból. Bocskai István urunk is a hitnek és a 
megromlott Magyarországnak hajnal csillaga föltámada és meg- 
esküvék nékiek, hogy gondvisel! leszen. És itt végezek el, mint 
bánjanak a Jakab János hadával. 


13 és 14. octobris hó-pénzt ad Jakab János a hajdúknak — 
estve kés!n gyértyánál is olvassák a hó-pénzt. Éjszakára kelvén, 
az egész magyar hajduság éjfélkor felüle a mez!ben; a kapitá- 
nyok megmondák a hadnak, Jakab János miben praktikál, és 
kérék a hajduságot, hogy pro patria et fide vonjanak fegyvert 
ellene, és az egész had reá hajla. 


1605. 15. octobris a hajduság éjfél után, mid!n Kereki alá 
menne a Jakab János és Pecz János hada, a tanácskozás után 
mellesleg eredvén vélök, mid!n szinte olyan hoszszan nyulának 
el mint a németek, egyszersmind oldalról egész végig nekik 
sivalkodának a németeknek, er!sen harczolának és levágák a 
némötöket Diószegnél. Pecz Jánost megfogák és Kerekibe 
fogva vivék, melyet meg akarnak vala venni. 2600 lovas slésiai 
fegyveresek és lánczok vesztek. 


Jakab János Pethe Lászlóval futva szalad vissza Várad- 
ról: a hajduság utána vagyon #z!ben, szörnyen #zi de nem 
érheti. Debreczen felé várják vala, de a kalauzok Szolnok fel!l 
hozák el: igy menekedének meg. A magyarországi praesidi- 
arius fegyveresek: sárgák, vörösek, zöldek s. a. t. valának 
velek. 


24. octobr. Tokajhoz érkezik a futó Jakab János estve 
kés!n, és hadaival általj! a kompos hidon, Pethe László is vele, 
és a deszkát utánok felszedeti mindjárt, mert igen fél. A ráczok 
oda által sötétülének és maradának. 


25. octobr. jó hajnalban Tokajhoz érkezék a hajduság, és a 
ráczokban számtalan sokat levágának a Tiszán tul. Tokajból 
ágyukkal igen lövének a hajdukhoz a németek, de mivel nagy 
köd vala, semmi kárt bennök nem tehettek. A ráczokban a 
Tiszába is sokat üzének és sokan veszének. 


26. octobr. Paulus Bezerédi a jesuita elszalad: kanavácz 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 103 


köntösét és kalapos süvegét levetvén, szürbe öltözik, estrang- 
gal hozzája övedzi kocsis módjára, köz süvegöt nyom a fejébe, 
és Bényére által az oldal utra és Szepes felé tartja a ló száját 
Lyszkáról. Pater Gregorius Vásárhelyi egy néhány nappal 
megint az el!tt Leleszre illanta. L!khöz száll Bocskai István 
táborba. 


27. octobris. Lyszkára érkezik Ladányi Gergely egy néhány 
hajduval; Hegedüs Máthé a Locumtenens ispánja házát el 
prédálják: a ládákat fölvagdalván, mindeneket kiforgatnak és 
a ruhákat, pénzt, ezüst marhát elviszik. E házban a széljel- 
hányt levelek és papirosok között megtaláltatik a Rudolphus 
császár pecsétes Mandatuma cum subscriptione et sigillo authen- 
tico; melyekben serio parancsolták mindketten: hogy a templo- 
mok mindenütt a pápistáknak megadattassanak; akarták el- 
boronálni, hogy nem volt a császárnak hirével. Kecskeméti 
Tiburtius János hozta volt alá ez Mandatumokat, de mi végre 
! maga tudja csak. 


Jakab János Kassáról Szepes várába szalad: Tarjáni Deme- 
ter reá szállja a várat, szörnyen l!teti, de meg nem veheti. 


29. octobr. Kállót megadják Bocskai Istvánnak. 
Jakab János feleségét a hajduk utában elérik, megfosztják. 
31. octobris Kassát megadják Bocskai Istvánnak Lippai 


Balázs és Német Balázs által; a némötöket kiküldvén bel!le. 
Szádvárából is ugyan akkor kimennek a németek és pusz- 


tán hagyják féltökben a várat. 
7. novembris Tokajt megszállják a magyarok és sánczot 


vetnek alatta. 
14. novembr. alá j! Básta György a magyarokra a Duna 


mell!l tizennégyezer magával. Losonczhoz szálla táborba, és 
vakmer!ül Német Balázs kevesed magával lévén Ozsgyánnál 
megharczola bolondul velök, megvereték és maga is foglylyá 
esék — nagy kinnal ölték meg. Lippai Balázs eléggé kéré és 
tartóztatá Német Balázst, hogy kevesed magával az ellenség- 
nek ne menjen, és ne tegyen kárt sem fejedelemnek, sem az 
országnak, sem a hadnak, sem magának, de temere ugyan 
neki [mene]. No, itt mondhatták: neki Balázs. 


28. novembris Básta megütközik Edelénnél a Bocskai 
hadával, és megfordula a had Básta György hada el!tt, mert 
stratagemával csalá meg. 


30. nov. Bocskai Gönczre szálla táborba, a hajduság melléje 
gyülekezék, Básta pedig Szendr! felé tére fel a német táborral 
és Szendr!t vissza veszi. 
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Jászó várát a bolonok [vallonok] és ráczok, hitre bocsát- 
tatván, földulják. 


2. decembr. Nagy-Idához szálla Básta táborba, egy éjjel 
ott hála és a falut — elmenvén — megégeték. 


3. decembr. Kassát Básta György megszállja, l!teti, nagy 
kárával. 


7. decembris elszáll alóla és minden hadával Eperjesbe 
szalada, mert a fejedelem hadától megijede. 


9. decembris a fejedelem Bocskai István magyar hadaival, 
törökkel, tatárral Gönczr!l elmegyen Kassára, és hadai a némö- 
tökkel igen csatáznak Sebösön; egy éjjel egy néhány százat 
megégetének — fegyvereseket — reájok gyujtván a falut, 
er!sen vágák, ölék !ket nyargalván az égés alatt. 


10. dec. Tokajból kiütének a némötök a sánczra, igen megcsa- 
tázának a magyarokkal. A némötöknek a szine itt künn vesze: 
Elias a strázsamester és a profotz; a többi bészalada a várba. 


1605. 6. januar. Lippai Balázs Kassán megöletik a Kátai 
Mihály szállásán: Senyei Miklós, Nagy Albert ölek meg, és a 
harangláb mellett eltemettetik. 


10. január, ágyuval kezdik a magyarok Tokajt l!ni. 
24. januar. hallók, hogy a németek Szakmárt megadák és 


kimentek bel!le; laktak benne negyven két esztendeig — az 
utban levágattanak a fejedelem hire és akaratja nélkül. 


E napokban Bocskai István a hajduságot az országban 
széljel elbocsátá telelni, és mikoron egész Filekig és Nagy- 
Bányáig eloszlottak volna: innen alkalmatosságot v!n Básta 
György arra, hogy Tokaj várában Ruber Györgyöt megsegitené 
és Tokajt éléssel megtakaritaná. 


Azért 12. februarii 1605. Eperjesb!l kiindulván, alá megyen 
Tokaj segitségére, mihelyen a fejedelem ugyan azon napon 
Kassáról Sáros-Patakra jött volna. A német had Gönczre érvén, 
a várost feldulák, sok embert ölének meg; ezenképpen Hejczen, 
Szántón, Szerencsen, Mádon szörny# dulást, éktelen fertelmes- 
séget cselekedének, és minden éléssel megrakodván Tokajba 
ménének. A Tokaj alatt lev! öriz! vármegye hada a német 
tábor el!tt elszalada. Tokajból a németek zsákmányra jövének 
Tolcsvára, és a hajduktól megveretének — a Básta hada féle. 
Tolcsván alól meginditották, Lyszkánál alól is mind üzték és 
hullatták !ket. 


Patakról mintegy ezer lóval eleibe menének csatára a német 
tábornak; éjszaka Mádon alól a német strázsára ütének, de 
sokan levén a németek, nem birának velök. 
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Tokajban Básta György egy néhány nap mulata, és az egész 
környékb!l; Tarczalról, Kereszturból, Mádról, Zomborról szám- 
talan buzát, bort, barmot takarita a várba. Azután Lyszkára 
szálla minden hadával táborba, és harmad napig tanácskozék 
ott, ha megszállja-e Patakot vagy ne? A tanácskozásban Horvát 
Györgyöt hivatja, Patak állapotját megkérdezni. Nem l!n 
módja a megszállásban: egy az, hogy löv! szerszámokat ha- 
gyott vala a fejedelem benne; más az, hogy téli id! vala, és a 
hostátot megégették el!tte; harmadszor, mert a fejedelem hada 
minden fel!l gyülekezik vala, és igen fél, hogy megütik Patak 
alatt. Azért Patak mell!l elmene, hogy a fejedelem után menne. 
A fejedelem Vásárhelynél általkele a Bodrogon, és Homonnai 
Bálint tanácsából a Bodrogközr!l Patakba viszsza jöve; kinn 
Básta György igen megháborodék elméjében, és igen kezde 
tartani a cunctator fejedelemt!l, mint Hannibal Fabiustól; 
mert nem tud vala ellene mit cselekedni, és rókának mondja 
vala. 


Homonnai Bálint Vásárhelynél eleibe szálla Básta hadának, 
ki Huszt felé igyekezik vala, és Erdélyben a fejedelem háta 
megé kerülni; de féle mind a hadaktól, mind a vizek megára- 
dásától, és Eperjesbe viszsza mene nagy égetéssel. Oka viszsza 
menetelének ez l!n. A bolonok egy praedikátor foglyot vínek 
Bástának, kit csak akkor fogtak vala, kit!l azt kérdé Básta: 
miért l!nek ily igen a várakban? Feleié amaz: «Egyért l!nek, 
hogy ez jegyre minden fel!l a fejedelem hadai induljanak a 
nagyságod hadával való harczolásra.» Ezen megijede Básta, és 
ugy inditá hadát Eperjes felé. 


Básta György Eperjesben nem mere maradni, hanem 
minden hadával Pozsony felé eredé, hogy kimenjen Magyar- 
országból. A hajduság mind utána lévén, a Liptóságon igen 
üzék, kapdosák !ket; Pozsonynál pedig igen levágák hadának 
egy darabját, és igy ki pironkodék Magyarországból a korbácsos 
hajduk el!l. Jakab János még az el!tt elszökék, mikor Tarjáni 
elmene Szepes vára alól. Semmi mezei praesidiariusi nem mara- 
dának Magyarországban Rudolphus császárnak. 


1605. 1. martii Rhédei Ferencnek megadja Honorius 
Tanhauser János Filek várát,maga is Bocskaihoz hajla. 


1605. Nagy-pénteken déljest három órakor tiszta levén az 
ég, nagy csudálatos menydörgés l!n, mintha sok ágyuval l!t- 
tenek volna Kassa táján, és a zendülés minden felé meghalla- 
tott Szendr! felé, Tokaj felé, Lyszkára: Szepsiben szép ver!- 
fény volt, semmi felh! nem volt. 
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Bocskai István magyarországi fejedelemmé tétetik a 
országtól, Szerencsen való gyülés 17 die aprilis. 


1605. májusnak tizenhetedik napja tájában ilyen csuda 
dolog esik. Apádfalvánál az égb!l mint egy nagy hordó füst 
szállott alá, és a apádfalusi erd! meggyulott, a nagy nyers fák 
és a föld is füstölögve égett közel két hétig; ugyan ekkor az 
égben ágyulövések és trombita szók hallattanak, nagy seregek 
láttattanak. A nagyságos Báthori István Kis Farkas nevü 
f! szolgáját elbocsátá látni az apádfalusi erd!re, és égve találta 
és nagy csuda dolgokat látott és hallott. Egy !sz emberrel is 
beszélett, ki azt mondá Kis Farkasnak: a te uradnak alamisnál- 
kodási kedvesek az Isten el!tt, de menj el haza, és mond meg 
uradnak, hogy a mely titkos b#nben él, térjen meg, mert hamar 
id!n meghal. Közvélekedés, hogy angyal volt. 


A reliquiákat testamentumában átok alatt az ecclésiának 
hagyá, hogy deákokat promoveáljanak, rabokat szabaditsanak 
és szegényeket tápláljanak; de Forgács Zsigmond és Dóczi 
András violálák a testamentomot. 


1605. 25. julii kilencz és tíz óra között estve a tekintetes 
és nemzetes Nyir-Báthori István Ecsedben meghala. Ötszáz 
esztend!nél több ideig durált ez familia. Az !sz embernek 
izeneti igy bételjesedék. Ez Báthori Istvánt az Isten sokféle 
ajándékival látogatta volt. Az igaz religionak articulusit funda- 
mentum szerént jól tudta, bibliothecában igen gyönyörködött, 
költségével esztend!nként a religio propagálására és oltalmazá- 
sára sokakat promoveált. Hatalmat, becsületet és nervust is a 
mellé Isten neki elegend!t adott. Országot, nemzetséget, min- 
denek fölött pedig az ecclesiát és igaz keresztyénséget igen 
szerette, és egy szóval: fuit acerrimus fidei et libertatis patriae 
defensor. Kiért sokan hazánknak gonosz akarói, noha csak 
veszteg ült a keresztesi harcz után várában, igen tartottanak t!le, 
és sem hazánk ellen, sem az ecclesia ellen sokáig derekason az ! 
virusokat nem merték nyilván kifakasztani; amikor pedig 
Jakab János által kiönték is, az ! hasznos tanácsából orvosol- 
taték meg a felséges Bocskai István fejedelmünk által. 


1605. A felséges Bocskai István Erdélybe megyen, és Med- 
gyesen ország fejedelmévé választaték. 


1605. 9 octobris Báthori István eltemettetik a Báthori- 
templomban. Báthori Gáborra száll Ecsed vára. A fejedelem 
Bocskai István is ott l!n a temetségen, kij!vén Erdélyb!l minden 
hadával. 


1605. 12 octobris a Zemplén vármegyebeli nemesség szemé- 
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lyek szerént felülvén, Lyszkára szállának, várván a fejedelmet, 
hogy általkeljen a Tiszán Patak felé. 


1605. 14 octobris Bertzelnél csinálának hajókra hidast, 
ott kele által a fejedelem. A hadakat penig Lutznál költözteté 
által, és Filekre bocsátá fel az országot meghajtani. 


1605. Esztergom várát a töröknek adják meg a németek 
a magyarok boszszuságára. Homonnai Bálint Érsekujvárat 
l!teti és ostromoltatja. 


1605. 26 octobris hallók, hogy Érsekujvárat, Lévát és egyéb 
várakat a németek megadának a magyaroknak. 


28. octobris a fejedelem Patakról Szerencsre ment, onnan 
a Rákos mezejére, és 12. novembris a vezér basa a török császár 
akaratjából, (ki Bocskai Istvánt hitvös atyjának fogadta vala) 
a görög császár koronájával megkoronázá, és megajándékozá a 
ráczországi koronával 13. novembris. Egy botot és kardot is 
külde a császár a fejedelemnek, negyvenezer forintra becsülik 
a kett!t. Láttam és kezemben is volt Tokajban mind kett!, 
mikor a fejedelem testét Erdélybe vitték temetni — Rimai 
János komornyika Balthasar Burja mutatta meg. 


1605. 14. die novembris Váczról a koronázat után a fejede- 
lem a korponai gyülésbe megyen. 


Rákóczi Zsigmond erdélyi gubernatorrá tétetik Erdélyben. 
1606. A sáros-pataki kapitány, a hires neves vitézl! Simoni 


György, Bodrog-Keresztúrban szállván a vármegye hadával és 
a pataki haddal, a Tokajban lev! németekre igen szorgalmatosan 
vigyáz, és a kit kikaphat, lábáról elülteti. Sok izben Tokaj várát 
megnyargalja, igen serénykedik, a németekkel vitézül csatázik 
és igen ragadozza a kit kívül kaphatnak. Zsákmányra ki nem 
mernek j!ni, megrémülvén t!le; és igy kibeszélhetetlen és hallat- 
lan nagy éhségre juttatának. 


1606. die 10 febr. Ruber György szót ad ki a várból, és 
Tokajt megigéri a fejedelemnek. Rácz György kapitány negyed 
magával mene bé a várba, hogy végezzen Ruberrel a vár meg- 
adása fel!l. Ugyan azon nap kij!ve Rácz György a várból, más 
nap Kassára méne a fejedelemhez és a tractát megmondá. 
Titkon mindazáltal Rubert árultatásból ezt a gonosz élet# áruló 
Rácz György megbiztatta vala, hogy még tovább tartsa a várat, 
és talán mód leszen a megsegitésben. Mely árultatás azután ki 
tudódván, oka l!n több gonosz cselekedeteivel nem sok id! 
mulva a Rácz György megölettetésének és feje vételének sok 
istentelenségéért. 


1606. die 11. febr. Ruber György a tracta alatt Tokaj 
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várából másfél százig kibocsáta a németekben és ráczokban. 
A véneket, betegeseket, aszszonyiállatokat, gyermekeket és er!t- 
leneket. (Rácz György tanácsa volt ez.) A magyar rabokat is, 
a kiket a község közül békaptanak volt, és eddig éhel meg nem 
holtanak vala, (mert éhség miatt ugyan sok magyar rab holt 
meg ott benn a tömlöczben) kibocsátá, csak azért, mintha ! 
nagy jóakarója volna a magyaroknak; maga azzal csak azt 
intendálja vala, hogy az ! kibocsátott felei békével maradná- 
nak, kiket a magyarok ugyan nem is bántának. Ezeket mind 
azért bocsátá ki a várból, hogy a maradék élést ne fogyaszszák, 
és hogy a vastagabb nép, a kész eleség mellett, a várat tovább 
tarthassa. Ugyan ekkor a magyar raboktól egy nagy táblán, 
melyet négy ember hoz vala, Tokaj várának hasonlatosságára, 
Tokajt nagy mesterséggel minden bástyáival, ágyuival, kicsinál- 
tatván, Simoni Györgynek — hogy vele megcsufolhatná — 
Kereszturba küldé, ezt izenvén neki: «Ihon — ugymond — 
Simoninak kis Tokaj, vagy Tokajnak fia, lássa ha lakhatik 
benne! Én az anyjában lakom és azt senkinek nem adom.» 
Simoni György ezt jóra magyarázta és Rubernek viszont azt 
izené: «Igen jó néven veszem Tokajnak kis fiát, mert valahova 
a fiú megyen, a jó anya is nem sokára megkeresi a fiát, és utána 
megyen.» Ez okos felelet nem sok napok mulva reá teljesedék. 


14. febr. nagy éhségnek miatta egy bástyán való németek tizenhárman 
éjtszaka Tokaj várából mindnyájan kiszökének. 


1606. die 15. febr. a betegeseknek, véneknek és er!tlenek- 
nek kibocsátása után, begyüjté Ruber György a várban maradott 
népet és ezt monda nékiek: «Jó vitézek! im kibocsátottam a 
várból a kik csak haszontalanul költötték a kész eleséget. 
Immár azért ti semmit ne féljetek; mert még annyi élés vagyon 
a várban, a kit ti nem tudtatok, hogy fél esztendeig híven meg- 
tarthatjuk a császárnak a várat, és az id! alatt nem feledkezik 
el ! felsége rólunk.» Az után elhivá !ket magával, egy boltot 
megnyittata, a mely dugva tele vala buzával, és monda; «Ihon 
vagyon jó vitézek, az eleség, ne kételkedjetek benne, és semmit 
ne féljetek!» Megörülének azért az igen éhez! németek látván 
a sok buzát, és kilencz órakor reggel mind a küls! várban a 
bástyákon, mind a bels! várban az ágyukkal két izben örömet 
lövének. De nem l!n állandó az öröm, mert mid!n a buzához 
nyulának, hogy !rienének benne és kenyeret készítenének 
bel!le, meglátták, hogy nem élhetnek véle, mert a susok féreg 
mind megette vala az székit, csak a héja és korpája maradott vala. 


26. febr. megszorongattatván, megbusulván és elepedvén 
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a tokaji németek a szörny# éhség miatt, ismég kénszerittetik 
Ruber levelet irni a fejedelemnek, hogy Tokaj várát megadja jó 
conditiok alatt. 
 


A németeknek Tokaj várában iszonyatos hallatlan éhségök. 


Mid!n Básta György megsegitötte volna Tokajban a némö- 
töket az elmult fels! 1605 esztend!ben, és a várat az egész 
környéknek javával megtakaritotta és töltötte volna: Básta 
Györgyben veték reménységeket és elhivék magokat. Ez okáért 
örülni kezdének, hogy !k hiven megtartván a római császárnak 
Tokaj várát, nagy uraságra jutnának s vitézségöknek is hire 
örökben fönn maradna. Ez reménységt!l viseltetvén és a vár- 
ban minden jókkal b!völködvén, házasulni, vendégeskedni, 
lakoskodni, menyegz!zni kezdének sok szegénységnek siralmas 
veritékéb!l, melyet Básta György Tokajba takaritott vala az 
egész tartományból. De az emberben való bizodalom és a magok 
reménysége igen megcsalá !ket. Mert elfogyván a közönséges 
rendtartás szerént való husféle eleség, ugymint szalonna, tehén- 
hus, juhhus, tyuk, lud, sat. el!ször a lóhusra szorulának, és két 
lónál több nem marada a várban, mind megevék. Másodszor 
elfogyván a lóhus, az ebhusra szorulának, és valamennyi ebek 
leve, a husát mind megevék. Harmadszor az ebek utána macska 
husra szorulának, és valamennyi macska a várban volt, mind 
egyiglen megevék. Negyedszer az egerekre szorulának, és mint 
jó macska, az vala f!bbmester, aki hamarábban és több egeret 
foghat vala, mert az lakhatik vala jobban. Ötödször a puszta 
város helyre kij!vén, mivel az el!tt a várost magok megégették 
vala, ha az udvarhelyeken régi hitván megrothadott törkölt 
találhatnak vala, nagy rettegéssel lopva a várba béviszik vala, 
megmosák, szárasztják, vagdalják, !rlik vala és pogácsát süt- 
nek vala bel!le, korpával elegyítvén azt eszik vala. Hatodszor 
valamennyi ökörb!r, lób!r, juh és kecskeb!r volt a várban, 
megf!zvén, mind megötték — a lenyirott sz!rrel rakva volt a 
vár az megadáskor. Hetedszer, mid!n az is elfogya, azután 
valamennyi hitván sarujok és czipell!jök volt, meg-f!zték és 
megötték. Nyolcadszor, a szemetekb!l és rakás ganéjokból a 
hitván sarutalpat és egyéb dirib-darab régi hitván rothadt falat 
b!röcskéket felkeresgették, megmosták, megf!zték és megették. 
Mert hogy megadták a várat, sehol az egész várban a szemetek- 
ben csak egy ujjnyi hitván b!rt sem találhattak volna. Kilenced- 
szer, az ökör, tehén, kecske és juh szarvát, lókörmöt, ökör- 
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körmöt és egyéb oktalan állatok körmeit a tüzbe hányták, 
meglágyították a tüzön és valamig meglágyult, mind elrágták — 
még az fogok helye is mind ott maradott a harapás után a 
meglágyult szarvakon és lókörmökön — a mint a vár föladáskor 
a küls! várpiaczon minden ember látta és egymásnak mutogatták. 
Tizedszer, gyermeket sütöttek meg. Tizenegyedszer harmadnapi 
eltemetett holt testet a földb!l kiástanak és megötték... 


Emberi állat soha az ég alatt vajuttabb és elkampadottabb 
népet azoknál nem láthat e világon. Mert mindnyájon mintha 
esztendeig a phtysisben feküdtek volna, oly igen elapadtanak 
testökben. Ha a fejedelem kegyetlenséget akart volna #zni, 
kevés ideig mind éhel megölethette volna !ket a várban; mert 
egy jó félmaroknyi lenmagot három ezüst talléron adtanak. De 
kegyelmesen cselekedék a fejedelem vélek... 


1606. 4 martii a fejedelem Ruber György kivánságára 
ismét commissariust bocsáta Tokajba, kivel beszéle Ruber 
György. 


5. martii három németet bocsáta Ruber Kassára a fejedelem- 
hez, hogy a vár megadásának conditióiról végezzenek. Három 
f! ember magyar mene bé a várba is zálogul. A németek a con- 
ditiokban imez dolgokat kivánák: 1. Hogy senkit!l semmi 
injuriájok ne légyen. 2. Hogy semmi marhájok t!lök el ne 
vétessék. 3. Hogy békével elbocsáttassanak haza Németországba. 
Ez conditiókat a fejedelem nékiek kegyelmesen megengedé. 


1606. 17 martii sok halogatás és várakozás után Ruber 
György kénszerittetik Tokaj várát megadni a fejedelemnek 
10 órakor reggel. A fejedelem commissariusi voltak Czobor 
Mihály és Simoni György, a sáros-pataki kapitány. El!ször 
bémenének a várba a fejedelem kék haczéri kék zászlóval, és 
a bels! vár kapuja eleibe állának két renddel, a tárogató sipot 
örömmel fujják vala és dobolnak vala. Azután bémenének a 
commissariusok és azokkal együtt az egyházi rend. Ruber 
György a küls! kapun bel!l két rendben állatta volt a beteges, 
vájutt lánczokat fegyveresen, maga pedig a porkolábokkal és 
egyéb tisztvisel! f!emberekkel el!l áll vala; az orálása és commis- 
sariusok replicálása után a várat a fejedelemnek és az országnak 
resignálá, melynek bizonyságára a f!porkolábtól a vár kulcsait 
el! kérvén, azokat Czobor Mihálynak a f! commissariusnak 
kezébe adá. Azután a bels! várba bémenének, az várt «Te Deum 
Laudamus»-sal és imádsággal consecrálák, és inventálának a 
várban. 


1606. 22 martii 11 órakor reggel, Ruber György Tokaj várá- 
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ból kiméne, és mihelyen Ruber ! maga a Bodrogon általkelvén, 
a pázsitra kihága, ottan a magyarok a várban az ágyukkal 
örömet lövének. A németek birták Svendi Lázár megvételét!l 
fogva negyvenegy esztendeig, egy holnapig és mintegy két hétig. 


1606. 16 martii Illyésházi István a fejedelemhez Kassára 
haza érkezik Bécsb!l a követséggel, és a pacificationak exem- 
plárát alá hozá a fejedelemnek és az országnak. De a fejedelem 
és az ország nem akará acceptálni, mivel nagy ambiguitas vala 
benne, hanem ismét másodszor nem sokára ugyan Illyésházi 
Istvántól fölküldék, hogy a pacificatio megjobbíttassék: «De 
Libertate religionis et Templorum» — mert addig a fegyvert 
le nem teszik. 


1606. 16. aprilis Illyésházi István Kassáról Tokajba méne 
a várat meglátogatni, és ismég Kassára visszza mene, hogy 
Bécsbe menne a pacificationak megjobbitásáért. 


1606. 8 maji fogtanak meg Kassán két németet, kik éjt- 
szaka árkokat ástanak, és puska porral töltötték meg az árkot, 
kanótot csináltanak melléje tüzesen, hogy a por egynéhány 
helyen fellobbanván, a várost elhányja. Az ágyukat is az Czeig- 
házban megtöltvén, a Homonnai Bálint szállására általellen- 
ben szögezték volt, hogy a mikor az oda hivattatott vendég- 
ségben leend! urak, a fejedelemmel öszve, legvigabban mulat- 
nának, akkor kisüssék reájok az ágyukat és mind ott veszesz- 
szék !ket. De az Ur Isten nem engedé és megnyilatkoztatá. 
A ki f! volt ez practikában, az elszaladott; a más két practikást 
pedig, a föls! hostáton ágyura ültetvén és megkötözvén, ell!tték 
és izenként szakadoztanak. 


1606. Buda várát a menyk! másodszor megüti, a por a 
bástyában t!le meggyulladván, a bástyának nagyobb részét 
elveti, törököt is sokat hánya fel. A bástya köveit Pest városa 
felé hányta. 


1606. 9 augusti haza juta Illyésházi István másodszor 
Bécsb!l Kasára a fejedelemhez és akkor hozá alá a bécsi pacifi- 
catiot, a melynek continentiája szerént az ország megbékélek 
Rudolphus császárral. 


1606. die — decembr. mid!n lassan bizonyosan és nyilván 
kitudódék, hogy Kátai Mihály megétette méreggel a fejdelmet, 
a tanács urak közül a fejedelem némelyeket béhiva, és a dolgot 
consiliumra bocsátá, mit kellessék cselekedni? In intimo consilio 
azt találák: hogy mint áruló gyilkost meg kelljen fogni, és 
várakozásban kell lenni, mire megyen a dolog. E tanács után, 
egy éjszaka hirtelen mind felhivák az urakat a tanácsházra. 
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Mid!n az urak felgyülekeztenek volna, ég! szövétnekökkel 
mindnyájan benn voltanak és nem tudák mi dolog volna. 
Azonban Kellemesi Mihály, a fejedelemnek egyik intimus 
consiliariusa szövétnekkel közikben mene és monda: «Urak! 
azt kérdem nagyságtoktul, mit érdemlene azaz ember, aki az 
égen való fényes napot, melyet az Isten azért teremtett, hogy 
az egész földet világositsa, és a teremtett állatokat melegit! 
erejével nevekedésökben gyarapitsa és vidámitsa, az égb!l alá 
lopná, és világositó erejében megrontván, setétségre változ- 
tatná?» Az urak azt felelék: «Mivel mind ez világnak kárt tenne 
az olyan ember, igen szörnyü nagy büntetést érdemlene.» Monda 
ismég Kellemesi Mihály: «Hát az olyan ember mit érdemlene, 
a ki jól tött urát, kegyelmes fejedelmét, ki az egész országot a 
hatalmas ellenségt!l Isten kegyelméb!l megszabaditotta, az 
Isten anyaszentegyházát megoltalmazta, az országot és a magyar 
nemzetet régi szabadságára juttatta mint édes atya, halálos 
méreggel megéteti és elveszti?» Az urak felelének: «Az is hasonló 
szörnyü büntetést érdemel, mert egész ország ellen vétett.» 
Mondának az urak: «Kicsoda az az ember?» Felelé Kellemesi: 
«Kátai Mihály az, a ki azt cselekedte.» Az urak mondának: 
«Bizony tehát méltó a büntetésre. Azért fogják mint árulót és 
vigyék fogságra.» Ezután megfogák Kátait ugyan ott és fog- 
ságra vivék. 


1606. die 29 decembris hora 5. matutina, a felséges fejede- 
lem Bocskai István, ki a magyar nemzetet megszabaditá, egy 
néhány hétig való betegeskedése után, meghala Kassán, mid!n 
annak el!tte Kátai Mihály egy néhány holnappal mérget adott 
volna meginnia egy kertben való lakodalomban. Ezen Kátai 
Mihály rendi szerént nemes ember vala, a mislei jószágot birja 
vala. A fejedelem nem tekintvén közrenden való voltát és az 
! érdemét, az uri renden való méltóság fölött magasztala és 
cancellariusává tevé. Ez méltósággal nem elégedvén meg, 
hanem a fels! grádust, az erdélyi fejedelemséget kivánja vala, 
melyet másunnan talán ugyan meg is igértek vala neki; abból 
colligálhatná, hogy mihelyen a mérget megadá innia Kassán a 
fejedelemnek Kátai Mihály, hire l!n Bécsben az étetésnek 
titkon. És noha még él vala a fejedelem, de tudván, hogy bevötte 
a mérget: az egész imperiumban kibocsáták a hirt minden felé, 
Bocskai Istvánnak halála el!tt egy néhány héttel: «hogy meg- 
holt Bocskai István.» 


1607. Meghalván lassan az mérög bevétel után a fejedelem, 
Kátai Mihály a fogságban igen megbízá magát, azt kérdi vala: 
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«Kicsoda foglya vagyok én? Ki tart engemet in arresto? Akar- 
nám bizony megtudni, és gondot is viselek jövend!ben róla.» 
Azután titkon a császárnak leveleket ira és egyebeknek is, 
melyekben kéri vala a császárt, hogy küldene Mandatumot, 
hogy a fogságból mindjárást elbocsáttatnék. Azután titkon hivá 
egy f! szolgáját és committálá, hogy ment!l hamarább a leve- 
leket vigye el, és ! felségökt!l hamarsággal hozzon kedves 
választ. A jó ifjú legény követ nem türheti, hanem a Malom- 
utczába tekint estve, madarától elbucsuzni, hogy oly meszsze 
utra menne. A szépen szóló madár mint Delila, a nyájasság 
közben kiveszi bel!le: hova menne, mi dologban járna, és mikor 
indulna; igen fogadá, hogy senkinek meg nem mondja. Reggelre 
kelve a követ Kassáról elindula és útára eredvén Jászóra mene. 
Nem türheté a csácsogó szarka, hanem a titkot, házát nyom- 
kodó és látogató h!seknek reggel ottan megmondá. Azok hitösek 
levén udvarhoz, Nyári Pálnak a dolgot titkon megmondák. 
Nyári Pál ex consilio a követ után elkülde estve Kassáról, és 
megparancsolá, hogy Jászón ott érjék és megfogván viszsza 
vigyék az udvar hadabeliek. Azok éjjel Jászóra menének, és 
megtudakozák a Kátai követének szállását. Reggelre kelve, 
elkészüle utára a követ, és a bucsuvétel után fölüle és elindula. 
A fejedelem szolgái mindjárt rajta l!nek, megfogák és mind 
levelest!l Kassára viszsza vivék, honnan az urak sok titkokat 
megértének. Azután Kátai Mihályt, a megholt fejedelem udvara 
népe egy hajnalkor a fogságból kihozák, igen mondja vala: 
«Mit csináltok vitézek? Ugy cselekedjetek, hogy jó legyen, mert 
bizony megbánjátok! A római császárra tiltom magamat.» 
Amazok mondanak: «El költél bizony arról!» Mid!n a piaczra 
érének vélle, a k! pelengérhez kezdének vélle menni. Eszében 
vevé, hogy elkölt a tréfáról; reménkedni kezde. Amazok mon- 
dának: «Jer elébb csak, majd elbocsátunk». A pelengér alá 
vivék, és Gymes Ferenc azt kiáltá kivonván a kardját: «Nosza 
vitézek! tisztessége vesztett áruló az, ki e hitetlen árulót nem 
vágja.» Els!bben Gymes Ferenc vága, azután mindnyájan, 
izr!l izre a sokaság apróra elapritá a fejedelem megétetéséért. 
Azután mintegy kilencz óra tájban a felesége öszvesöpörteté a 
sok ezer részre aprított testet a pelengér alatt, egy leped!ben 
fölszedeté és ugyan azon nap Kassáról kivivén, azután Mislén 
eltemettette. 
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B E V E Z E T É S  


Báthory Endre fejedelem elmenekülése és vesztett csatája 
után Mihály vajda 1599 október 31-én bevonult a fejedelmi 
székvárosba, Gyulafehérvárra. A megrémült város ellenállás 
nélkül meghódolt. Maga Náprágy Demeter kancellár küldte 
a vajda elé a város kulcsait. Így ! a nélkül, hogy valaki ellent- 
mondott volna, a fejedelem székébe ült.1 


Az erdélyi föld el!nyét eddig is élvezte. Báthory Zsigmond 
fejedelem ugyanis, amikor !t a török párttól elvonta, jóakarata 
jeléül többféle kedvezményben részesítette. Így megengedte, 
hogy Mihály Fehérvárt a fejedelmi palotával szemben szerzet- 
házat építhessen, egyéb helyen meg birtokkal ajándékozta 
meg. Itt tartott tisztvisel!je azután a vajdát a birtok jövedel- 
mével gazdagította, a szerzetház lakói viszont az erdélyi hely- 
zetr!l értesítették !t.2 


Titkos hírhordásokra, szorgalommal gy"jtött jövedelemre 
most már nem volt szüksége. Nyert csatája után ugyanis gy!- 
zelmesen vonult be és szabadon gy"jtötte a kincseket. Báthory 
Zsigmond és Endre értéktárgyait harminckét társzekérre rakva 
hozatta Fehérvárra és más helyekr!l is, ahol kincset érzett, 
azokat beszállíttatta. Ugyanakkor katonái szörny" dúlást 
vittek végbe az országban, nem maradt nemes ember, kinek 
házát ki ne fosztották volna. A vérszemet kapott jobbágyság 
is bántalmazta urait, úgyhogy a nemesség rémülete egyre foko- 
zódott. A vajda szóban azt hirdette, hogy Rudolf császár- 
királynak vette meg az országot, de valójában mint uralkodó 
rendelkezett, s!t még keményebben, olyan címen, hogy fegy- 
verrel szerezte meg Erdélyt. Bár kemencef"t!jét küldené be 
Rudolf, annak inkább szolgálnának, mint Mihálynak — han- 
goztatták az erdélyiek.3 


Nem csoda tehát, hogy a megiszonyodott ország, mint 
zsarnokság idején történni szokott, a megalázkodás túlzásába 
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esett. Az 1599 november 20–28-i fehérvári országgy"lésre 
összegy"lt rendek ugyanis Mihályt kegyelmes fejedelmüknek 
nevezték és köszönettel vették abbeli ígéretét, hogy az ország 
szabadságának megtartására esküt tesz.4 Mikó Ferenc egykorú 
történetíró szerint is a vajda «magát fejedelemnek választatá.» 
A másik, 1600 július 20–27-i fehérvári országgy"lésen, amely 
országgy"lésnek végzései pontokba szedve az ! idejéb!l szintén 
fennmaradtak, a rendek kegyelmes uruknak szólították !t.5 


Mihály erdélyi fejedelemségének szemléltetésére látszatra 
így önként kínálkozik a bizonyíték, amit a román történetírás 
észre is vett és kiaknázott. Valójában azonban úgy áll a dolog, 
hogy fejedelmi beiktatásról szó sem esett, arról sincs feljegy- 
zés, hogy Mihály a beígért esküt letette volna. Az országgy"lés 
végzéséb!l választási eljárás sem állapítható meg. Annál inkább 
nem, mivel az említett országgy"lések jegyz!könyveiben Mihály 
vajda a német-római császár helytartójának (locumtenens) ne- 
vezte magát. E cím élte végéig tartó használatának megenge- 
désér!l tárgyalást kezdett. Az országot is a császárnak és azután 
magának, mint helytartónak, h"ségére eskette meg.6 


A vajda, mint helytartó, e szerint a nyugati császársághoz 
tartozás állapotát képviselte. Rudolf császár-király és a vajda 
tehát az érem ugyanegy oldalának: a német párton állásnak 
szemléltet!i. A felmutatott jók ugyanegy kormányzási rend- 
szernek dicsér!i, a szenvedett rosszak meg ugyanegy rendszer- 
nek hibái. A vajda követ!i egyben a császárnak is párthívei. 
Az ország így egy táborban: a német párton állott. 


E helyzet a székelyek magatartását is magyarázza, akik 
Mihály vajda mellett kitartottak. A gyurgyevói csata után 
csalódott és meglakoltatott székelység ugyanis a vajdától nem- 
csak szabadságát kapta vissza, hanem ezen felül Rudolf nevében kiállított 
(bár hamisított) szabadságlevelet is nyert.7 


Az !si szabadságba való visszahelyezés pedig a székely 
harmadrend életében lényeges változást jelentett. Nemcsak 
a Fráter György korától kezd!d! évi adófizetés alól nyert fel- 
mentést, hanem a János Zsigmond fejedelem korában kezd!- 
dött jobbágyállapotból is kiemelkedett. Új helyzete révén sok 
jobbágytehert!l szabadult meg. 


A szabadsorsban elhelyezkedés nem ment simán. Felszaba- 
dult szenvedélyek lángoltak fel és támasztottak elviselhetetlen 
keserveket. A székelység ugyanis most nem elégedett meg na- 
gyobb mérv" zavarkeltéssel, mint a Havasalföldre vonulás 
el!tt, hanem ahol székely nemes embert, akár gyermeket is értek, 
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azt megölték, házukat elégették. Vakmer!ségüket fokozta, 
hogy tettükért semmi büntetés sem érte !ket. Így egyfel!l a 
vajda, másfel!l a székelység kegyetlenkedett.8 Ügy t"nt fel, 
hogy a székelység a nemessége kiirtásában lát biztosítékot jogai 
meg!rzésére. 


A székely szabadság visszaállításának gazdasági következ- 
ményei az egyoldalú elintézés célszer"sége fel!l indokolt észre- 
vételt támaszthatnak. Az adómentesség országos viszonylatban 
ugyanis annyit jelentett, hogy az országos adóból a székely- 
ségre es! egyharmad rész megfizetése mostantól fogva a másik 
két nemzetre: a magyarságra és a szászságra hárul.9 


A székely adózásnak tisztán az ökörsütésre történt kor- 
látozása e szerint, országos viszonylatban, visszaesést jelentett. 
Az országos adó egyharmadát a székelység ugyanis jobbágyi 
sorsba süllyedése el!tt is fizette a Fráter György korabeli 
elintézés szerint. A Székelyföld gazdasági nehézségét az oda 
települt nem székely jobbágyok helyzetének rendezetlensége 
csak növelte. Magyarok mellett szászokat, románokat is hoztak 
a székely jószágokra. Az !s jobbágyok száma Bethlen Gábor 
fejedelemsége idejére már tízezerre rúgott a nélkül, hogy !ket 
ez ideig az országos adó fizetésére kötelezték volna.10 S a mostani 
zavarokban e jobbágyok is a székely harmadrend közé vegyí- 
tették magukat. Az annak adott szabadságot magukra is vonat- 
koztatva, a nemesség kárára nemesi jószágokat !k is szállottak 
meg. 


Ha most a székely nemesség még e jobbágyságot is elveszti, 
akkor földjei m"velés nélkül maradtak volna. A nemesség tehát 
országgy"lésileg kérte, hogy Mihály vajda az ilyen jobbágyo- 
kat uraik birtokába helyezze vissza. A nemesek kapják vissza 
er!szakosan megszállott javaikat: udvarházaikat, szántóföld- 
jeiket, szénarétjeiket, tavaikat, erdeiket, malmaikat.” 


A nemesi birtokok megszállása és a személyi bántalmazá- 
sok a törvényenkívüli állapot kifejez!i. Az országgy"lés pana- 
szai élénken megvilágítják a helyzetet. Így ott kifejtették, 
hogy a vajda bejövetelekor, a katonáskodás idején, a jobbágyok 
nem akartak uraikra hallgatni és sok törvénytelenséget vittek 
végbe. Az országgy"lés kérte tehát, hogy a jobbágyok, mint 
azel!tt, uraikra hallgassanak, mert másképpen a kívánt pénzt 
és élelmiszereket nem tudják el!teremteni. Továbbá el!adták, 
hogy a fejveszettségben az ország útait gonosztev!k lepték el, a 
rácok és egyéb futott népek a kóborlókhoz adván magukat, 
az országban sok háborgást cselekedtek. Ugyanúgy viselkedtek 
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egyes nemes emberek, akik Mihály vajda seregébe állottak. 
A vajda katonái, ahol amit kaphattak, azt elvitték, a városokat 
felégetéssel fenyegették. S az id! nemhogy enyhülést hozott 
volna, csak fokozta a visszaéléseket. A sereghez, vagy Mihály 
nemes embereihez csatlakozott jobbágyok volt uraikat, amikor 
ezek !ket kikérték, megöléssel, dúlással fenyegették. Egyéb 
kóborlók a seregbe beállván, a községek szegény népét pusztí- 
tották. A gonosztev!k mindenfelé megsokasodtak. Nemes 
emberek is akadtak, akik hatalmaskodtak, vagy magukban, 
vagy román nemes emberek pártfogásával. Jószágok megszál- 
lásában a vajda tiszttartói is rossz példát adtak.12 A nagy adók 
behajtása következtében el!állott elszegényedés, a szanaszét 
jöv!-men! katonák zsarolása és fosztogatása, a gazdátlan kó- 
borlók garázdálkodása, a nemesi birtokok er!szakos megszál- 
lása, a nemesek megfenyegetése és bántalmazása az ország- 
gy"lési végzéseken kívül egykorú magánfeljegyzésekb!l is b!- 
ségesen személhet!k. 


Valóban szenvedések szenvedése, amely élet a szegény 
országnak osztályrészül jutott. Természetes következmény 
tehát, hogy kétségbeesett helyzetén javítani akart és a vajdának 
fegyveresen ellenállott. Másrészt az id! megmutatta, hogy 
Mihály állandóan meg akar telepedni Erdélyben. E szándékát 
a császár-királyi udvarnál is észrevették. Így történt azután, 
hogy a szervezked! erdélyi nemesek meghívására Rudolf had- 
vezére, Básta György is csatlakozott az ellenálló erdélyi se- 
reghez. 


Nagyenyed vidékén, Miriszlónál került szembe a két tábor. 
Mint Báthory Endre fejedelem megtámadásakor, a vajda sere- 
gének tekintélyes részét most is székelyek alkották. A csata 
el!tt hiába ígérte nekik a nemesség, hogy !ket régi szabadsá- 
gukban mindörökké megtartja, hogy a szenvedett bántalmakért 
soha bosszút nem áll, hogy miként a táborban megjelent ara- 
nyosszéki székelységgel, a többivel is együtt akar élni vagy halni.13 


A székelység Marosszék kivételével nem csatlakozott. 
E szerint tehát most sajátos helyzet adódott. A székelység 


ugyanis eddig, ha a vajda oldalán harcolt is, Rudolf pártjához 
tartozott. Viszont most a császárnak hadvezére, Básta, az 
erdélyi nemesség táborába szállott. A székelység eddigi poli- 
tikai magatartását: a császár-királyhoz állást, igazolni tudta, 
a csata idején azonban már harmadik verseng!r!l volt szó, aki 
Erdélyre vágyott. A figyel! valóban gondolkozóba esik: meg- 
tévesztés, helyzetfelnemismerés, h"tlenség esete forog-e itt fenn? 
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Nyilvánvaló, hogy a múlt tapasztalata alapján a székely- 
ség a nemesség ígéretében nem bízott, a közelmúltban elköve- 
tett er!szakosságai után a nemesség bosszúállásától is tartott. 
Bizalmatlanságában Bástának sem hitt, aki a nemességhez 
csatlakozván, azzal egynek mutatkozott. De a z"rzavarban, 
amely e szomorú id!szakot jellemezte, magyar f!urak is a kap- 
kodás, a tájékozatlanság útveszt!jében hányódtak, annál 
inkább tehették ezt az egyszer"bb közszékelyek. Básta meg- 
bízásának mértékével sem igen lehettek tisztában. A székely 
szabadság megtartása volt a székelység álma, amelyet Mihály 
vajda révén szereztek vissza, a vajda t"nt fel tehát olyannak, 
mint aki egyel!re e szabadság biztosítéka. Erdélyi román feje- 
delemségr!l, vagy még nagyobbb elképzelésben: Erdélyt és a 
két román fejedelemséget összefogó román államról szó sem 
esett, az utókor sem tud ennek bizonyítására érveket találni. 
Tisztán katonai hódítás az, amit a rejtélyes vajda felmutatott, 
nagyobb nemzeti elgondolás és végrehajtás nélkül. Eljárása 
hatalmi tény, amilyent egyes erdélyi fejedelmek is felmutattak, 
amikor a román fejedelemségeket Erdélyhez f"zték. 


Mihály vajda nemzeti törekvései szemléltetésére az erdélyi 
románok érdekében tett intézkedései könnyen összegezhet!k. 
Így minden felhatalmazás nélkül («usurpata sibi huiusmodi 
licentia») románjainak b!séges javakat, várakat, kastélyokat 
és udvarházakat osztott szét. Az 1600 július 20–27-i fehérvári 
országgy"lésen elfogadtatta, hogy a magyar, szász vagy román 
falvak a szomszédos román falvaknak szabad helyeken és a 
határban legeltetést engedjenek, abban az esetben, ha a hatá- 
rokban történ! legeltetést a szomszéd falvak részére a román 
falvak is megengedik. Az országgy"lés a lovaknak, ökröknek, 
teheneknek, sertéseknek legeltetését engedte, mivel a szomszéd- 
ság a júhlegeltetést eddig se engedte meg. Kiemelte az ország- 
gy"lés, hogy az ilyen falvaknak a legeltetést eddig is csak azért 
tiltották meg, mivel azok az ! vetéseiket barmaikkal, juhaikkal 
megétették, szénafüveikben, sz!l!ikben sok kárt tettek, a sz!- 
l!k karóit, gyep"it elégették és több efféle visszaélést csele- 
kedtek. A vajda második kívánságára t. i., hogy a román papo- 
kat a község szolgálatára senki se kényszerítse, az országgy"lés 
kimondta, hogy azok efféle szolgálattól, vagyis bizonyos jobbágyi 
terhekt!l, minden helyen személyekben mentesek legyenek.14 


Mindössze ennyi az, amit a vajda a román jobbágyság 
érdekében tett. Jobbágyi terheik könnyítésér!l, vagy ami 
még több: a román jobbágyságnak székely mintára történ! 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 X 


szabaddá tételér!l nem esett szó. A román papokat sem tette 
nemesekké, csak a közszolgálat alól mentesítette !ket. Intéz- 
ményes berendezkedéseknek, államszervez! intézkedéseknek 
semmi nyomuk. 


A katonai eredményeken és a magyar történelmi forrásokon 
túlmen!en az újabb román történetírás sem tud adatokkal szol- 
gálni.15 


A miriszlói csatában (1600 szeptember 18) a vajda seregét 
az elszánt nemesség bátorsága és Básta ügyes hadvezéri fogása 
törte meg. Biztos hadállásából, amíg tettetett visszavonulással 
Básta !t onnét ki nem csalta, a vajda keményen lövette a ma- 
gyarokat. De mintha k!sziklát lövetett volna, a magyar úgy 
állott ott — adja a szót Mihály vajda szájába Gyulafi Léstár 
egykorú történetíró. A megnyert csata után a magyarokat 
ugyanez író szerint Básta György is megdícsérte : «Vas a ti  
fejetek, — úgymond – mert én ezt (t. i. Mihály embereinek 
sokaságát) látván, soha ennyi néppel vele szemben nem szál- 
lottam volna.» Az ugyancsak egykorú Mikó Ferenc szerint 
azonban a gy!ztes seregnek a vajda hadával szemben kett!s 
el!nye volt: a nemesség részér!l a jobb és er!sebb vitézek, 
Básta részér!l meg a szép lovas fegyveres had és a puskás er!s 
gyalogos had.16 


Az ütközetben sok székely elesett, kifejez!jéül a véradónak, 
amellyel a szabad állapot mindig együtt járt. A jobbágyság 
bizonyos arányszám szerint, a nemesség ellenben fejenként 
vett részt a harcban. A magyarság mindenkori nagy pusztulá- 
sának ez az egyik magyarázata. 


A csatanyerés egyben a németpártból kiábrándult Erdély 
fellélekzését jelentette. Határk! az ütközet, amely a török 
érdekkörbe tartozó erdélyi fejedelemségnek a Nyugattal, a 
magyarsággal való együttélése próbálkozásait hosszú id!re le- 
zárja. Az utóbbi id!k sok változása, a sok megpróbáltatás és 
izgalom ugyanis a német-pártot egyáltalán nem igazolta. Mos- 
tantól kezdve a törökpártiság kerekedett felül, hogy átmeneti 
nyomorúságok után, reális gondolkozású fejedelmek bölcseségé- 
t!l irányítva, az országnak békésebb napokat biztosítson. 


A változás úgy kezd!dött, hogy Básta segít! munkája 
dacára, a miriszlói csata után nem egész négy hónap múlva, 
nem kis meglepetésre, az egykorú Borsos Tamás szerint «nagy 
orcátlanub,17 az országgy"lés Báthory Zsigmondot hívta vissza 
a fejedelmi székbe. Ez annyit jelentett, hogy Erdély az adott 
körülmények között a török védelem alatt látta jöv! nyugalmát 
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biztosítottnak és e politikára történ! visszatérést Báthory 
Zsigmondra bízta. Nem kis csalódás kellett ahhoz, hogy e poli- 
tika megvalósulását attól várták, akinek kapkodása a sok nyo- 
morúsággal telt id!szakot bevezette. Drámai m" alapgondola- 
tához méltó az indító ok, amely a politikai fordulat mélyén lap- 
pang. Erdély a Mihály vajdának történt kiszolgáltatása, egyé- 
nek és tömegek tragédiája, az ország kifosztása után új út kere- 
sésére kényszerült. A szabadon választott Báthory Zsigmond 
személye, minden múlt balfogása ellenére, most a fejedelmi 
életet él!, a súlyt és tekintélyt biztosító Erdélynek jelképévé 
vált. 


A császár-királyi politika akkori vezet!ire jellemz!, hogy 
Erdélyre ismételten küls!, már meglakoltatott szövetségessel: 
Mihály vajdával rontottak rá és verték meg annak fejedelmét, 
Báthoryt. Amikor meg a most beálló Básta-féle hírhedt kor- 
mányzási rendszer ellen Erdély újból felkelt és Székely Mózes 
fejedelemsége érdekében Brassónál (1603 július 17-én) csatát 
vívott: gy!zelmével újból küls! szövetséges: #erban Radu havasalföldi 
vajda szerezte vissza Erdélyt a németeknek. 


Erdély ez évekr!l szóló története valóban a két pokol közötti 
égés szörny"sége. A német részr!l a zsoldos vallonok és hajdúk, 
a török részr!l a kozákok, tatárok állandó rettegésben tartották, 
fosztogatták és öldösték az erdélyi lakosságot. 


«Hallhatatlan kegyetlenséget cselekedett» Mihály vajda az 
országon, állapította meg a vajda miriszlói veresége után az 
erdélyi országgy"lés. Azért vívtak meg a törvénytelen fejedelem 
ellen országul, — mondották — hogy a törvénytelenségt!l meg- 
szabaduljanak.18 Elpanaszolták, hogy a felborult államrendben 
nemes, nemtelen, paraszt, szolga, sok dúlást, kóborlást, er!- 
szakosságot vitt végbe. A Fogarasvidéki románok másoknak 
sok kárt tettek. A nemesség a Székelyföldön is sok kárt szen- 
vedett, házukat elhányták, felégették. Jobbágy, veres drabant, 
lóf!, nemes ember is garázdálkodtak. A Székelyföldön a har- 
madrend megfékezésére el!z!leg épített két várat, mint szolga- 
ságuk jelképét, Várhegyet és Udvarhelyt lerombolták.19 Most 
Básta korában a visszaélések folytatódtak. A bizalmatlan had- 
vezér az erdélyieket fizetség fejében szívesen felmentette a ha- 
dakozástól, vallon és hajdú zsoldosokkal tartotta féken az 
országot. Az 1600. évi októberi lécfalvi országgy"lés a hajdú- 
ságot ugyan megszüntetettnek nyilvánította, de az továbbra 
is csak fennmaradt. Básta rosszul fizetett, vagy haszonlesésb!l 
garázdálkodó katonasága, zászlaját elhagyva, a nemesség jószá- 
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gán pusztított, kóborolt, a szegénységen élt. Megtörtént, hogy 
az összeszedés alatt álló országos adópénzt és élelmet meg- 
rohanta s elszedte, az élelmezésökre szánt marhákat olcsón 
eladta. A városba menekült nemességet, amely ott maga is 
szegényesen élt, «béres házban» lakott, megszállta, szidta, 
ütötte, megsarcolta. A városban olyan ellátást kívántak, «mint 
valami nagy urak». Ugyanúgy a szegény községet, ahol érték, 
verték, vágták.20 


A sok bántalmazást egykorú történetírók is híven szemlél- 
tetik. A goroszlói csata után Básta és Mihály vajda a hadat 
Erdélyre bocsátotta, oly er!sen megdúlatta, hogy annak szörny" 
voltát nem lehet leírni – mondja Borsos Tamás történetíró. 
A hajdúk garázdálkodása miatt Erdély soha többé meg nem 
épül, a hajdúk nemesnek, parasztnak, férfinak, asszonynak 
nem kegyelmeztek – panaszkodik Mikó Ferenc. A vallonokról 
az egykorú Krauss György, szász író is megállapította: Olyan, 
nép, — mondotta — hogyha egy országot el kell pusztítani, 
vallonokat kell csak oda küldeni. Ezek egy év alatt annyira 
felfalják, hogy fegyver, t"zvész nem tudná azt megcselekedni.21  


A fosztogatást a Bástától összeharácsolt kincs leírása élénken 
szemlélteti. Gyulafi Léstár szerint Huszton egy nagy terem 
padlózatát virágos és egyéb forma poharakkal, kupákkal, mos- 
dókkal, tányérokkal, tálakkal annyira berakták, hogy a köztük 
való járásra alig hagytak közben kisded utat. A terem falán 
s"r"n kardok, pallosok, törökbotok, nyakbavet!k csüngtek 
úgyannyira, «hogy ugyan tündöklött bele az egész palota.» Más 
teremben nagy szekrényekben Mihály vajda sok összeszedett 
kincse: nagy pénzt ér! függ!k, gy"r"k, aranyláncok voltak 
szemlélhet!k. Más szekrényekben ruhák : vont arany, bársony, 
selyem, egyéb csodálatosan szép sz!ttesek, különféle b!rökb!l 
készült subák nyertek elhelyezést. Krauss György szerint körül- 
belül három tonnát nyomott az aranynem", amelyet Básta 
Velencébe küldött.” 


A másik oldalról: a török részr!l szenvedett bántalmakról 
is b!ven esett szó. A Báthory Zsigmond újraválasztásakor be- 
jött és a Székely Mózes segítségére küldött török-tatár sereg 
borzalmas tetteit élénken írják le az egykorú írók. A töröknél 
és tatárnál lév! sok rabot már Báthory Zsigmond is «könyves 
szemmel nézé.» Székely Mózes megsegítésekor (1603) a tatárok 
tízezer, más forrás szerint tizenötezer rabot vittek ki Erdélyb!l. 


A sok pusztulás miatt nagy drágaság, ínség keletkezett. 
Tölgymakkból készült kenyeret Borsos Tamás is evett.23 A z"r- 
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zavarban a nemesség, amennyire tehette, a városokba húzódott, 
a szegénység meg elszéledt. A városokon kívül Erdély népének 
majd negyedrésze meghalt e bajokban. 1604-re az ország úgy 
elpusztult, hogy az országgy"lés szerint falun kevés helyen 
lakott egy vagy több ember. Ahol laktak is, éjjel-nappal rajtok 
volt a vitézl! rend, a szegénység a maga mindennapi életével 
sem volt szabad.24 A falu e szerint e nehéz id!kben a pusztulás, 
elnéptelenedés képét mutatta, ami a magyarság jöv!jére er!sen 
kihatott. 


A nehéz id!ket a székelység er!sen megb"nh!dte. A miriszlói 
csata után ugyanis szabadságát újból elveszítette,25 az 1601 
januári kolozsvári országgy"lés meg a székely felbujtók, a nemes 
embert öl!k, gyújtogatók ellen eljárást tett folyamatba. Ez 
országgy"lés, valamint az ugyanez évi június havi országgy"lés 
a megszavazott adót és élelmet már a székelyekre is kirótta. 
Újraválasztásakor Báthory Zsigmond fejedelem a székelységhez 
addig járatta követeit, amíg azt a maga pártjára vonta, ennek 
fejében azután szabadságát is visszaadta.26 Ennek eredménye, 
hogy a Básta korszakban az országgy"lési adókivetéskor lóf!, 
drabant, szabad székely elnevezés alatt szerepelnek, nagy szük- 
ség idején ugyanis az országos terhekhez most is hozzájárultak.27 


A Básta-id!k az erdélyiekben a helyzetváltoztatás vágyát 
er!sítették. Kapva-kaptak tehát Bocskai Istvánon, akit a 
magyarországi elégedetlenek is támogattak. Az erdélyiekkel 
való együttm"ködést a magyarországiak is keresték. A szerencsi 
gy"lés ugyanis, amelyben Bocskait uralkodóvá választották, 
üdvözölte és közös eljárásra hívta fel az erdélyieket, örvendvén 
közös szép szabadságuknak, «mint az rekeszb!l kiszaladott ma- 
darak. »28 Nem hirtelen fellobbanás, hanem élettapasztalat ered- 
ménye, ami a volt németpárti Bocskai lelkében a törökpárti 
politika felvételére végbement. Hányatott életének tanulsága, 
hogy az ezúton járás az erdélyi magyarság jöv! er!kifejtésének 
lehet!sége, Erdély nyugalmának biztosítéka. Bocskai úgy vélte, 
hogy az akkori magyar kormányzási rendszer fékentartása 
Erdélyre vár. E hitével aztán nagynev" erdélyi fejedelmeket is 
példája követésére vonzott. Különálló erdélyi fejedelemség 
volt az eszménye, amíg Erdély majd a magyar szellemben veze- 
tett Magyarországgal egyesülhet. Ilyen felfogásban kötötte 
meg a bécsi békét és m"ködött közre a zsitvatoroki béke létre- 
jöttében a török és a magyar király között. Erdély nyugalmát 
ugyanis csak ilyen légkörben látta biztosítottnak. 


Politikai hitvallását végrendelete tartalmazza. Ebben, 
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hangsúlyozván, hogy szükséges és hasznos Erdélyben egy magyar 
fejedelemség mindaddig, amíg ott fenn nálunknál er!sebb nem- 
zetnél, a németnél lesz a magyar korona — így folytatja: «Ha 
pedig Isten azt adná, hogy a magyar korona Magyarországban 
magyar kézhez kelne egy koronás királyság alá, úgy az erdé- 
lyieket is intjük, nemhogy attól elszakadnának, vagy abban 
ellent tartanának, de s!t segéllyék tehetségek szerént és egyenl! 
értelemb!l azon korona alá a régi mód szerént adják magokat.» 


Az Erdélyért verseng! két félhez : a némethez és a török- 
höz való viszony kérdése egykorú írókat is foglalkoztatott. Mikó 
Ferenc hangoztatta, hogy Erdélynek és Magyarországnak akkor 
volt szép csendessége, amikor egymás értelmében és szereteté- 
ben éltek. Ezután is addig tartatik meg a magyar nemzetnek 
becsülete és békessége, amíg ez így lesz. Ha különben lesz, — 
mondotta — akkor Erdély várhatja magára a veszedelmet.29 


Borsos Tamás portai követ a török f!városban szerzett tapasz- 
talatai alapján, a vallás hirdette emberiesebb érzés miatt, 
szintén a nyugati hatalomhoz érzett nagyobb vonzódást. Melyik- 
nek bosszúállása nagyobb, a nyugatié, vagy a portáé? Levágnak, 
ha gy!znek. Lelkünket-testünket azonban el nem veszik. Ellen- 
ben ha a törökre marad a büntetés, akkor ez a fejedelemmel és 
az országgal szemben könyörtelen. A törökök is elveszik kön- 
tösünket, borunkat, marhánkat, de ezt még azzal tetézik, hogy 
az országot a földdel teszik egyenl!vé. Még ez is t"rhet! volna, 
de ami még keservesebb : a szörny" és iszonyú rabság követ- 
kezik, lelkünket-testünket egyaránt elveszi, törökké tesz. Aki 
szemével nézi a rabok keserves kínjait, — mondja — meg- 
gondolja, hogyan kellene elkerülni a rabságot.30 


A lelkek mélyén tehát, – fajilag és vallásilag – a magyar- 
sággal való együttélésének, Bocskai kifejtésében végeredmé- 
nyében a Magyarországhoz való visszatérésnek gondolata élt. 
Az érzelem azonossága a Nyugathoz vonzotta, az adott helyzet- 
ben megnyilatkozott okosság viszont a Kelethez kényszerítette 
!ket. A kétfelé meg!rzend! béke, — mint az erdélyiek állandóan 
hangoztatott és a fejedelmi választási feltételekbe is beiktatott 
vágya — a jelen id!k szerint a fennmaradás biztosítékának 
bizonyult. 


Bocskainak rövidesen bekövetkezett halála után, amelynek 
körülményei egyáltalában nem tisztázottak,31 Rákóczi Zsig- 
mond fejedelem a t!le megvont irány betartásával uralkodott. 
Báthory Gábor uralkodása is így kezd!dött, amíg nagyratör! 
politikája !t ingatag magatartásba nem kergette. Gyakorlatilag 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 XV 


mindenesetre a törökpártiság érvényesült, ett!l eltér! politikai 
eredményeket Báthory Gábor fejedelem zaklatottá vált uralko- 
dása sem állandósított. A bels! ügyek is az intézmények azo- 
nosságának jegyében bontakoznak ki. A sok pusztulás miatt 
a lakosság meggyérült és a kapuszám szerint történ! adózást 
újabb «ravatal» : összeszámolás nélkül nem lehetett fenntartani. 
1604-t!l kezd!d!leg tehát az állatállományt vették fel adó- 
alapul. Ökör, borjas tehén, ló egyenl! értéknek számított, az 
aprómarhák: juh, kecske, sertés kisebb értékkel értek fel. 
Mivel e számítás a községekre súlyosnak bizonyult, 1608-ban 
új alapra tértek át. Mostantól kezdve tíz jobbágy számított 
egy portának.32 Báthory Gábor sok háborúja, követküldései 
ismét nagy költségbe kergették az országot, amelyet az alatt- 
valók panaszosan fizettek. A terhet a székelység adómentessége 
is súlyosbította. Szabadsága birtokában 33 Bocskay korától egy- 
két esetben fizet csak adót, és akkor is különleges célokra. Így 
1607-ben követküldésre fejenként 6–6 dénárt vetettek ki a 
székelyekre, a következ! évben meg az udvari katonaság tartá- 
sára a székely városokat rótták meg. Az élésadáshoz járulást 
a székelységt!l olyan alapon várták, hogy a három nemzet 
között lév! únió alapján ebbeli segítségüket nem vonják meg, 
«megszánván az ország többi részét.»34 Szabadságuk biztosítá- 
sát mutatja, hogy 1607-ben Rákóczi Zsigmond fejedelem, sza- 
badságuk hangoztatása mellett az !si ökörsütést: elbélyegzést 
kívánta életbeléptetni. Báthory Gábor fejedelem választási 
feltételeibe az erdélyiek külön belefoglalták, hogy a székelyek 
régi szabadságát megtartja, amiként azt az el!z! fejedelmek 
tették azóta, mióta Zsigmond (t. i. Báthory) fejedelem a szabad- 
ságot nekik újannan megadta.35 


Annyi kitartással követelt, annyi országos baj emlékezeté- 
vel terhelt szabadság birtokában azonban nem kevés meglepe- 
tésül szolgál, hogy sok székely az ország szolgálata: a saját 
költségükön kötelez! katonáskodás el!l kitérvén, jobbágyi 
sorsba süllyesztette magát. Nem csoda tehát, hogy a felingerült 
országgy"lés elrendelte, hogy az ilyen székelyek a szabad álla- 
potba álljanak vissza, ha meg tettüket megismételnék, halállal 
lakoljanak. Másrészr!l különösen hat, hogy ugyanekkor voltak 
jobbágyok, f!leg románok, akik «akár mi kicsiny bosszúság éri 
!ket», az adózás el!l marhástól, családostól Moldvába szöknek 
át. Távozásukkal az adófizet!k száma fogyván, a befizetett adó 
egyre kevesebb lett. Az országgy"lés tehát intézkedett, hogy 
az ilyeneket tartóztassák fel és uraikhoz vigyék vissza.36 
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A keletkezett néphullámzás és társadalmi eltolódás minden- 
esetre a súlyos id!kben beállott kifosztottságra, nagy megter- 
helésre utal. Az elszegényült székelység a katonáskodást, a 
jobbágyság meg az adófizetést bírta nehezen. A jobbágy tönkre- 
jutása egyben a nemesség elszegényedését is jelentette, a jószág- 
pusztítás, jobbágyszámfogyás ugyanis egyben a nemesség va- 
gyonának apasztását is el!mozdította. 


Az emlék- és koriratok jellegét, amely iratok a szóbanforgó 
történelmi kor sok eseményét tartalmazzák, kifejez!en Nagy 
Szabó Ferenc határozza meg, amikor Kalendáriumot emleget.37 


Többnyire évszámok alá írt feljegyzések azok, amiket 
érdekl!d! emberek, nem egyforma m"veltséggel, az utókor ré- 
szére megörökítettek. Iparos, tanultabb ember fogott tollat, 
hogy ne engedjen veszend!be menni nem egyszer fontos adatot. 
Meseszer" elképzelések, élénk színezések, máskor hideg megálla- 
pítások, párszavas feljegyzések jönnek el!, nem ritkán ma is 
meggondolkoztató véleménynyilvánításokkal. Helyi események, 
csodás természeti tünemények is el!t"nnek, hogy a kor gon- 
dolkozását akaratlanul is megvilágítsák. M"vel!déstörténeti 
értékek vet!dnek itt felszínre, hogy társadalmi osztályok gon- 
dolkozásmódjába bevilágítsanak, s egyes helyek múltbeli képét 
el!varázsolják. Nem klasszikus mintákat utánzó tudós törté- 
netírókról van itt szó, csak értelmes f!kr!l, akik lelki szükséglet- 
nek tettek eleget, amikor történeti eseményeket feljegyeztek. 
Ugyanazt az eseményt nem mindig egybehangzóan mondják el, 
annál kevésbbé értettek egyet az események és történeti sze- 
mélyek megítélésében. Képzettsége, életkörülményei szerint 
kiki saját szemüvegén keresztül nézte a világot és állította 
feladatok elé a tiszta látásra vágyó utókort. Tagadhatatlan 
azonban, hogy igazat akartak írni, mindegyik szívét-lelkét ön- 
tötte a leírt sorokba. 


Sepsi Laczkó Máté református pap gróf Mikó Imre szerint, 
minden egyebek felett vallásos és felekezeti szempontból fogta 
fel korát. De e tulajdonságai a kor szelleméhez tartoznak.38 


Több okiratot foglalt be munkájába. Bocskai történeti hivatá- 
sának jó átérz!je. 


Gyulafi Léstár fejedelmi titkár Erdélyben, Báthory Zsig- 
mond udvarában élt. Tanultsága és világlátottsága nem állotta 
útját annak, hogy véres!, földindulások, természeti rendkívüli- 
ségek ne érdekeljék. Elbeszélését színes részletek tarkítják. 
Határozott ítéletei bevilágítanak a kor lelkébe. 


Hídvégi Mikó Ferenc hadiismeretei felt"n!k. Szerinte a 
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Báthory Zsigmond által kivégeztetett politikusok, bölcs béke- 
politikájukkal, Erdély aranykorát teremtették meg, amely kort 
a fejedelem a törökt!l elpártolás «bolond» cselekedetével szün- 
tetett meg. 


A hajdúk visszaéléseit er!s kifejezésekkel korholja. A szá- 
szokat olyanoknak rajzolja, mint akik saját érdekeik szerint 
ide-oda csatlakoznak és a magyarság sorsával nem tör!dnek. 
Báthory Gáborról megértéssel nyilatkozik. 


Nagy Szabó Ferenc szabómester nagyon élénk író, sokat 
adott arra, hogy az eseményeket mint szemtanú írja le és az 
igazságnak utánajárjon. Er!s képzel!tehetsége el-elragadja és 
a kelleténél élénkebb színezésbe viszi bele. Népies kifejezései 
sokszor kellemes meglepetésül szolgálnak. A garázda hajdúkkal 
ellentétben Bástát könyörületes embernek festi, aki a kárvallott 
panaszossal együtt sír. Szül!városának, Marosvásárhelynek 
sorsa közelebbr!l is érdekelte !t, várának építésér!l érdekesen 
ír. A székelység bajairól nagy rokonszenvvel emlékszik meg. 


Borsos Tamás szintén marosvásárhelyi polgárember, tör- 
ténetíró és egyben kiváló diplomata. Több követküldésr!l ír, 
1613-i portai követjárásának leírása az els! ilynem" történeti 
emlék. Az erdélyi fejedelemség és a török porta kapcsolata 
ugyanis s"r" érintkezést tett szükségessé. A diplomáciai ügyek 
elintézésére és az ország adójának bevivésére a fejedelem köve- 
teket járatott Konstantinápolyba, az összeköttetés állandósí- 
tására meg állandó követet, úgynevezett kapitihát tartott a 
portán. Ilyen volt Borsos is. Els! bemenetele Báthory Gábor 
uralkodására esett, amikor Balassi Ferenc f!követtel ment 
együtt. Az erdélyi követek három úton haladtak a portára. 
A legrövidebb, egyben legjobb a Bukaresten keresztül viv! út 
volt. Brassóból menet a törcsvári szoroson át jutottak Tirgo- 
vistbe, majd a Dunához Ruszcsukba, onnét a Kis Balkánon át 
Konstantinápolyba. A másik út a Belgrádon, Nisen, Szófián, 
Drinápolyon át vezet! út volt. A harmadik Nikápolyon és a 
zord Nagy Balkánon át haladt. E legnehezebben járható úton 
ment Borsos. 


Nehéz körülmények között képviselte fejedelmét, mivel 
annak megbuktatása a portán már elhatározott dolog volt. 
A török Bethlen Gábort óhajtotta Báthory helyett a fejedelmi 
székben látni. 


Borsos leírása találóan szemlélteti az utazás nehézségeit, 
a megjelenést a f!vezér és császár el!tt, általában az erdélyiek 
portai életét. Mindegyik követjárás ilyenformán ment végbe, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 XVIII 


úgyhogy Borsos élénken bevilágít az ország külügyi életének 
évszázados nehézségeibe. Borsosék viselkedése annak az álta- 
lános erdélyi felfogásnak visszatükrözése, amely szerint a követ 
fejedelmének és hazájának érdekeit minden körülmények között 
védje meg. 


Krauss György, szász író, Mihály vajda és a vallonok pusz- 
tításainak jó kifejez!je. Feljegyzésében Básta kapzsiságával 
és kora nyomorúságaival élénk ellentétbe kerül Bocskai, aki 
ez állapotoknak véget vetett. Krauss elragadtatással beszél 
a békér!l, amely Bocskai fellépésével beállott. 
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N A G Y  S Z A B Ó  F E R E N C  M E M O R I A L É J Á B Ó L 


Mihály vajda és Básta históriája 


1599 esztend!ben Báthori Sigmond vévén eszébe, hogy 
több lészen nyolcznál, ha a törökkel meg nem békéllik, tehát 
gondolkodék magában ilyenképpen: hogy ! maga menjen el 
az országból, és a báttyát Báthori Andrást — ki cardinalis 
vala — hagyja az erdélyi fejedelemségbe, a végre pedig, hogy 
a törökkel megbékéljék és a régi állapotba állassa, a kib!l 
Sigmond az országot kivötte, valahogy így az ország megmarad- 
hasson a török szárnya alatt. Medgyesen ezért pünköst tájban 
gyülést hirdete Sigmond, és az ország el!tt e dolgot megjelent- 
vén a fejedelem, tetszék ez a dolog mind az egész országnak, és 
Báthori Andrást acceptálák és inaugurálák is ugyan ottan. 


Sigmond pedig elbucsuzván az országtól, Lengyelországba 
méne. Ezt az egyezést megértvén Rudolphus secundus, igen 
báná, látván, hogy Erdély tölle el akar szakadni; melynek ellene 
is álla, mert legottan Mihály vajdának ira és parancsola: hogy 
hamarsággal készüljön, és Báthori Andrást az országból verje 
ki, hogy az ország a törökkel ne egyezzen meg. Melyet értvén 
Mihály vajda, igen hamarsággal szép hadakat készítte, és igen 
titkon a székelyeknek is levelet külde, azoknak kiket az urak 
1596-k esztend!ben nagy vérontással jobbágyság alá hajtottak 
vala. Es azoknak — de a többinek is — az ! szabadságokat 
megigéré hogy megadja. A székelyek látván a vajda levelét, 
legottan készülni kezdének. Mely ellen a székely urak nem 
állhatának, mert a cardinalis sietve hivja vala !ket a hadba; 
mert a dolgot igen kés!n vette vala eszébe a cardinalis Báthori 
András. Gyülést is tött vala ugyan, de kés! l!n, mert félben 
hagyták azt, mert hallák hogy [Mihály vajda] már benn van 
az országban minden hadával. És igy hamarsággal táborba szállá- 
nak Szebenhez. Mihály vajda is megtartózván, a székelyeket és 
egyéb hadait is várván-várja vala, de a székelység kés!n indult 
vala el. Végtére a két had egybe érkezék — Kornis Gáspár volt 
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a generális. A vajda rendelt volt ilyen dolgot magában: mivel 
hogy néki szép lengyel és rácz hadai voltak, hogy ezek semmit 
egyebet ne miveljenek, hanem valahun a cardinalis zászlóját és 
magát lenni esmérik, egyenesen arra menjenek és azt a csoport 
hadat vágják le, és magát is fogják el. A lengyelek vakmer!- 
képpen reárohanván a cardinalis seregére, megfutamtaták mind 
a hadát, mind pedig magát; és ! egynéhány urakkal elszaladott 
ugyan, és Csík felé fogott és futott. Imitt pedig a derék hadnak 
a vajda dolgot adott, de a vajdát az ország hada els!ben meg- 
tolta, és ugyan megfutamtotta, és az ágyuit is elnyerték. 


De láss szép dolgot. Mert hát a székelység a futó vajdát 
elöll találta, és megtérvén velek, ujólag harcot adott az ország- 
nak, s meg is verte !ket ott, de estvig tartott a harcz. Estvére 
a táborba leszállván, ott töltötték el az éjszakát, de félelemmel; 
mindazonáltal reájok jött az ellenség, s ugyancsak reggelig 
helyt állottak emberül. 


Reggelre kelvén, noha eleget kiáltották, hogy senki el ne 
menjen, mert ujabban meg kell víni a vajdával; de aval senki- 
sem gondolt, hanem elfuta a tábor — ki hova láta szemével. 


Báthori András pedig az urakkal a mint az üz! lengyelek 
el!tt elszaladhata, Csíkba méne, de nem sokad magával, hanem 
mintegy másfél század magával — de azok mind f! emberek 
valának. Mikor jutott volna a havasra, éjjelre megszállottanak. 
És mikor immár, a mi volt, öttek volna, imé! nagy hirtelenség- 
gel némely gonosz székelyek megüték !ket, és mind fejedelmes- 
t!l fejeket szedék, és a Báthori fejét elvivék magokkal a széke- 
lyek házakhoz. 


Ezen közben a vajda Eejérvárban a székbe ült, és az ország 
népét birni kezdé. És mikoron a székelyek a cardinalis fejét 
oda vitték volna a vajdának; haraguvék rajta a vajda, hogy 
elevenen nem vitték oda néki; mindazonáltal !ket megaján- 
dékozá és gratiát ada nékiek, és ottan !ket elküldé hogy a testét 
is oda vinnék. A székelyek a testet is oda vivék, és megmoso- 
gatván szépen, oda varrák a fejét a derekához; és felöltöztetvén 
cardinalis ruhába és süvegbe, a papok és Mihály vajda is jelen 
lévén sok f! rendekkel, eltemeték a nyavalyás papot a fejér- 
vári templomba. Ilyen szerencsétlenül járt a jámbor cardinalis. 


A harcz die 28-a octobris l!n 1599-k esztend!ben. 
De e tájatt, hogy Mihály vajda Erdélyre és a cardinalisra 


készüle, alsó Magyarországban Bocskai István is nagy hajdu 
és magyar haddal megindulván, béjött Erdélybe, ágyukat és 
egyéb l!v!-szerszámokat is hozván magával. Nem tudom, 
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hogy ha a német császár akaratjából volt é, vagy nem? de ugy lá- 
tom, hogy ha a Mihály vajdánál elébb érte volna a cardinalist, 
! is belé kapott volna a fejedelemségbe. De már a vajda a székbe 
is ült vala. Igy azért Kolosvártól megtére Bocskai István az ! 
angyalival. Mert azok a hajduk ugy nevezték vala magokat, 
hogy !k angyalok, oly jámborok. Igy azért nagy kóborlással 
visszatérének Magyarországba azok a Bocskai angyali. Akkor 
én Kolosváron lakom vala, szabólegény voltam, vén Palástos 
Istvánt szolgáltam. 


Immár úgy hiszem hogy eléggé vehedd eszedbe: mit nyer- 
tek a székely nemes emberek vélle, hogy azokat a székelyeket, 
kik Báthori Sigmondal Havasföldébe a törökre szabadságért 
elmentek vala, és onnat haza j!vén jó szerencsével, itthon !ket 
felmészárlák és esmét jobbágya tevék. A pogány is azt nem 
mivelte volna, s!t szánta volna !ket, ha látta volna. 


Ugy vagyon, hogy a székelység a Mihály vajda népét!l 
semmi bút nem látott, mert a vajdának kedvében voltanak. 
De az egész országot égtelen elpusztittá az oláh és rácz azon 
esztend!ben — úgy hogy siralmas megmondani vagy irni — 
de a hol hozzá fért a bosszuval eltölt székely is; mert sok helye- 
ken udvarházakat dulának fel – a székely urakét, kiket !k 
megtudták, hogy az ! attyokfiának halálában részek volt. De 
ez a dolog azért nékiek a jövend! esztend!ben siralmokra fog 
fordulni duplával, melyet majd megérthetsz. 


Mihály vajdának a cancelláriussa a gyulai [gyulafehérvári] 
püspök vala: Náprádi Demeter. 


Ezen közben a német császár megértvén, hogy Mihály 
vajda triumphált volna a cardinalison, s ismét székibe ülvén 
birná Erdélyországot, és nem kegyesen hanem mostohán: 
jámbor követét a vajdához küldé ilyen követséggel: «hogy 
köszöni mint jó hivének, hogy Erdélyt nem hagyta tölle elide- 
genedni, hanem keze alá hajtotta; de immár azt parancsolja 
néki, hogy menjen országába, és a mint eddig, ezután is oltal- 
mazza a török ellen, megtartván hozzája az igaz h"séget, mely 
h"ségért császári kegyelmességét igéré és ajánlá mindenben; 
Erdélyre pedig gondot akar ezután viselni a császár.» Mely 
követséget hallván a vajda, nagy haragját veti a követekre, 
és monda: «Bá zo nu oj dá» az az: nem adom, mert én vettem 
meg Erdélyt s birni is akarom, senkinek nem adom.» Evel a 
német követ elment császárhoz a követséggel. 


1600-n Kovács Pál volt a biró [Marosvásárhelyt]. 
1600 esztend!ben tavaszfélt Mihály vajda igen nagy haddal 
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Molduvára méne, és a lengyel ellen oltalmazá az országot; 
vajdát vivén oda, azt nem tudom kit vitt volt. 


Ezen közben haza érkezvén a német követ, és a követséget 
értvén császár, nem foga néki tetszeni a dolog. Hivatja ezért 
egy f! kapitányát Básta Györgyöt, szép hadat adván melléje. 
Es elinditja Erdély felé ilyen instructioval: «hogy lássa az 
országot miben találja, és a vajda állapotját is szemlélje meg, 
és a mire az alkalmatosság tanitja, tartsa ahoz magát ott, 
tudósitván császárt mindenekr!l, miben légyen a dolog.» 


Mig Básta Gy!rgy alá j!dögele Austriából a német haddal 
lassan, lassan, addig itt némely urak, ugy mint nagy Csáki 
István, Borbély Gy!rgy s többen is tehát a vajdára támadának 
és Makó Györgyöt, ki Mihály vajda kapitánya vala — a magyar 
katonák voltak kapitánysága alatt — mondom, hogy az urak 
elhitegették nagy igíretekkel Makó Gy!rgyöt az ! hadával 
együtt a vajda mell!l. Elirogatának a városokra és székelységre 
is: «hogy a ki jószágának s fejének megmaradását szereti, tehát 
az ország mellé Tordához menjen.» 


Ezenközben elj!ve az hire a Básta jövésének, hogy nem 
messze volna Kolosváron tul. És nagy Csáki az urakkal eleibe 
méné, és mikor vélle szembe löttek volna és köszöntötték 
volna: megmondák az ország állapotját miben légyen Mihály 
vajda miá, és hogy a magyarságot és nemességet az volna 
szándéka hogy deleálja [tönkretegye], és ráczot és oláhot akarna 
helyette az országba szállítani. Melyet mikor Básta hallott 
volna, azt tetteté, mintha Mihály vajda mellé jött volna, holott 
a császár más instructioval bocsátotta volt el !tet. Mindazon- 
által vonittósan szollott az uraknak, gondolván, hogy a Mihály 
vajda Erdélyben való birodalma császárnak sem fogna tetszeni. 
Élni akarván azért Básta is az alkalmatossággal, enged az urak- 
nak jó mód alatt, mely ez volt: «hogy az urak az ország képiben 
hitlevelet adjanak, hogy a római császár mell!l soha el nem 
állnak és az országot is el nem szakasztják fejek fennállásáig.» 
Ez volt a conditionak f!vebb tenora. Err!l azért az urak levelet 
adtak Básta Gy!rgynek, és legottan az ország mellé állott, és 
a táborba jött Tordához. Ezen az ország népe igen nagyon örüle és szivet 
v!n. Ugyan is bizony, ha a vajda mellé állott 
volna, oda lett volna dolgunk, és csak elvesztünk volna egész 
nemzetest!l. 


Nem sokára a vajda e dolgot megértvén, megbusula és 
hamar a székelyek után levelet külde, és Petráskó után is a fia 
után, és Bába Novák után Havasalföldibe. Az alatt minden 
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hadát egybegyüjtvén, megindula. Az ország hada is nem késék, 
hanem Tordától megindula Enyed felé. Ez alatt pedig a vajda 
is elébb szálla Enyedhez. 


Innet a városból is az apám szép száz lovassal elment vala 
az ország mellé. Melyet Csáki István és Borbély Gy!rgy látván, 
az ország képiben igen becsülettel megköszönték, és jó kedvel 
látták az apámat Nagy Szabó Jánost és az hadát. Ugyan a 
város [Marosvásárhely] igen szép két száz gyalogot is küldött 
vala az ország mellé, kiknek hadnagyok Nagy Tamás volt. De 
az alatt meg lett az ütközet, oda nem érkeztek volt ugyan, de 
mint jártanak, ide alább megirom. De térjünk a dologra. 


Mihály vajda látván az ország hadát, nem mene vakmer!- 
képpen neki, hanem Miriszlón túl, ott egy szoros helyre sánczot 
vete, és az ágyukkal onnan lövöldöze ki egy ideig. De Básta 
mint jó látott hallott és bölcs hadakozó ember, tanácsot tarta 
és ! sem mene rája; mert a kopjás hadnak nem jó a szoros hely, 
vala pedig az országnak szép kopjás hada. Azért Básta mind 
lovast, mind gyalogot és a szekereket is hátrálni rendelé, tudván 
azt, hogy utánna rohan a vajda, azt alitván, hogy futna. De 
Básta meghagyta vala a kapitányoknak: hogy mihelyt a vajda 
kij!, tehát azon rendelt állapottal arczal megforduljanak a 
vajda hada felé, a szekereket a hátok megett hagyván. Igy 
azért megfordula az egész had ily ok alatt. Ezt látván a vajda, 
nagy örömmel kiáltatni kezdé minden hadának nagy kiáltással: 
«Futnak az ebek, a magyarok; hozzá vitézek, miénk a nyere- 
ség!» De mikor osztán látta volna, hogy minden seregek arczal 
fordultak feléje, mond esmét: «Mit csinálnak s mit akarnak az 
ebek?» melyre mond egy valaki: «Ezek — meglátod — megví- 
nak velünk» 


Megtartozék akkor a vajda minden hadával, és kezdé a 
hadait rendelni a mint lehet. De az ország hada azt nem várja, 
hanem «Jézust» kiáltván, reája mennek egyszersmind, és a 
Marosnak szorítja a kopjás a lengyelt s kozákot, a német esmét 
a derekán általment, a több hadak is a gyalog székelyt a hegy- 
nek szorítják: és igy megfutamék a vajda Fejérvár felé. És 
mid!n Fejérvár mellett futna, Kornis Farkast — kit fogva tar- 
tott ott sok ideig — kihozatja, és ott az Ompolyparton fejét 
véteti, és elmenyen Havasalfölde felé. Mert Bába Novák és a 
fia Petráskó vajda oda nem érkezett vala a harczra, és azokkal 
meg akart egyezni és esmét megvíni Bástával. Az ország hada 
pedig vagy két nap ott marada, míg a futó népet kergették. 
Állott vala pediglen fel egy er!ss hegyre futó székelység — 
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nagy csoport nép: azt mondották, hogy 18 száz volt, de én 
nem láttam; a kiket hivtak ugyan alá onnat, hogy adják meg 
magokat, de !k azt mondották, hogy nem j!nek, mert attól 
félnek, hogy levágják !ket; hanem ha ugyan meg kell halniok, 
kezeken halnak meg inkább. 


Ezt meghallván a nemesség, Daczó Jánost oda küldék és 
megesküszik nékiek; de valamint l!n az esküvés — !k lássák — 
de azok szegények hitre lejöttenek, és az esküvés mellett, nem 
szánván az ártatlanokat, reá rohant a nemesség, és körülvévén 
mind levágták nagy sivalkodással szegényeket, annyira, hogy 
mint egy halom, olyan volt a test. Azt mondották, hogy a test 
aloll vérpatak folyt ki. 


Igy torlá meg a nemesség, hogy Mihály vajda mellé ment 
vala Szebenben a székelység. És igy esmét jobbágyság alá hajtá 
!ket, a minthogy az 1596-k esztend!ben is felmészárolták vala 
!ket az Havasalföldbe való menésért. 


Ez is igy meg lévén, az ország hada egynéhány napig el- 
oszla. De nem sokat múlathata honn; mert Mihály vajda mellé 
esmét hát a Barczára hadak érkeztek, s megcsoportozott volt 
és meg akart víni. De Básta Gy!rgy is esmét oda érkezvén a 
német haddal, és egyéb hadak is, tehát megfogá a félelem és 
megtartózék. De Bástával ugyan maga a vajda hitre szembe 
lött vala, látni akarván: a Básta micsoda személy ember? 
Beszéltek egymással, és Básta azt mondotta néki: «hogy ne vesse 
szerencsére magát, mert jobb lészen, ha a német császárhoz 
megyen és folyamodik.» 


Ezt a Básta tanácsát a vajda megfogadta, és a harczot 
hátrahagyta, hanem Aratinnal elment a havasokon Rudolphus 
császárhoz Németországba. Básta, azt mondják, hogy költség- 
gel is megajándékozta volt, mert szánta. 


Mondám ide feljebb, hogy nem hagyom el: mint jártak 
volt a maros-vásárhelyi gyalogok kik az ország mellé indultak 
vala, a kiknek Nagy Tamás volt el!ttök. A harczról másfél száz 
kozák fogott volt a mez!ség felé, hogy azon menjen Lengyel- 
országra. De a gonosz szerencse azt nékik nem engedte; mert 
a vásárhelyi hadra találtak szegények, és azok mind levágták 
!ket, és jó nyereséggel jövének haza. Még kozákfejeket is hozá- 
nak egynéhányat kardokban, és a biró háza el!tt el!ször «Jézust» 
kiáltának, és ott lerakták a kozákfejeket, melyeket az utcza végén 
a sorompók tetejébe rakata a biró. Kovács Pál vala akkor biró. 


Az apám is esmét száz lovassal bément vala a Barczára, 
több hadakkal együtt Mihály vajda után. 
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Ezek a dolgok igy végbe menének akkor, és az urak addig 
onnat nem jövének el, hanem Léczfalvára gyülést hirdetének. 
Ott végeztek, amit végeztek: Csáki Istvánt és Bástát uralták — 
ketten pecsételték a mit kellett. Básta Fejérvár felé ment, 
hadait kiosztá, de nem l!n sokáig. Végezték volt azt is, hogy a 
harcz helyén egy kápolnát rakjanak emlékezetre, de abba 
semmi sem tele. Ezzel eloszla az ország népe, kiki házához. 


A mig ezek l!nek a dolgok Erdélyben, tehát egynéhány 
székely f!emberek Molduvára által mentek, s onnat Lengyel- 
országba és szinte abba a várba, a hol Báthori Sigmond lakott; 
nagy kedve ellen és csuda nagy okos mesterséggel onnat ellopák 
a fejedelmet, és által hozták Molduvába, mig a lengyeleknek 
híre l!n benne; és ott Molduvában a vajda tartotta. Ezt a dol- 
got hallván azok az urak, a kik a törökkel való békességet 
kivánták, kapának rajta, gondolván, hogy a portával talám 
megbékélik Sigmond fejedelem, ha béhozzák. De mivel már 
Bástánál volt a Csáki István és a többi urak hiti, nehezen fér- 
nek vala a dologhoz. 


Mindazonáltal szent Márton nap után Kolosvárra gyülést 
hirdetének és oda gyülének az urak. Básta is a gyülésbe oda 
jöve. És mikor az urak is mind ott volnának, tehát a törökös 
urak, kik a Sigmond pártján valának, megjelenték: hogy 
Sigmond Molduvában volna és kész volna az országba j!ni, ha 
az ország acceptálná. De ellenben azt hallván a németes urak 
azt kiálták: «hogy nem lehet az, mert az ! hitek már Bástánál 
vagyon az ország hitivel együtt, és ez mián nem férnek hozzája, 
hogy a némett!l elszakadjanak; más az, hogy a minap vette 
el az egész magyar nemzetnek — de f!képpen a nemesség- 
nek — az nyakáról a Mihály vajda szablyáját, melyért neki 
semmit nem adtunk, azért igazság ellen vagyon, ha hitünket is 
oda hadjuk és hozzája háládatlanok leszünk.» Ilyen válaszra 
semmit a törökös urak nem felelhetének egyebet, hanem csak 
azt: «hogy nem az ! akaratjokból adta Csáki a hitlevelet, s !k 
nem tartoznak azt megtartani; hanem azt mivelik a mi az 
országnak nagyobb javára szolgál jövend!ben.» 


De ez mind csak igy marada a pántolódás és fántofánt; 
hanem a törökös párt megsokasodék annyira, hogy egykor meg- 
fogának négyet a németes urakban a törökös urak, úgy tetszik 
hogy Huszár Pétert, Sennyei Pongráczot, Kornis Gáspárt, az 
egyik nem jut eszembe. 


Bástát pedig maraszták, hogy nagy urrá teszik és jószágot 
adnak Erdélyben néki, maradjon benn az országban; de Básta 
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azt csak megneveté a dolgot. Azután egy arany pohárba ezer 
aranyat tévén, kinálták vélle, de azt is csak pökte és azt mon- 
dotta: «Én nem leszek hamis hitü – mint ti – az én uramhoz 
a római császárhoz, legyen tiétek a ti aranyotok és pohárotok 
s mind pedig jószágotok.» 


E szók után készülni kezd Básta, és az ország is bucsut 
ád néki. Immár pedig a németes urak fogságban valának. 


N. b. Bába Novákot és a rácz papot megsütik. 
Básta azért Kolosvárról elindula, és mikor a város utczáján 


a közép-kapuhoz közelgetett volna, Básta ugyan felállott, 
jobb kézre a szekeriben hátra fordulván és ujjával fenyegetvén 
mond: «Meglássátok azt, hogy jótétemért megtréfálátok; de 
én is esztend!re adok néktek oly pohárt igen jó teli mértékkel, 
hogy meg nem ihatjátok. Várjatok el csak!» Evel a szóval ki- 
megyen a Kolosvár kapuján, és megyen az nap csak Szamos- 
Ujvárba; és ott kapitánnyá rendelte vala Básta azel!tt Ribis 
Gy!rgyöt, melyet akkor is benne hagya kapitányul, és ! maga 
eleibe vevé az utat és Bécsbe felméne, és császárral szembe l!n. 
És Mihály vajda is hamar felment Bécsbe, és ott magát min- 
denben igazitotta a császár el!tt. De egykor Rudolphus császár 
eleibe hivatván mind Bástát, mind pedig Mihály vajdát, szem- 
t!l szembe lévén el!tte mind a két fél, a dolgot megérti és meg- 
vizsgálja miben lett légyen. Básta is legottan az ország hitleve- 
lét eleibe tészi, és mind a vajda dolgát is egyszersmind megjelenti 
császárnak Básta: mint forgott légyen, és mostan is miben 
álljon. Ezt császár jól megruminálván, és az Erdély országa 
hitlevelét is elolvasván, azt találja fel: hogy Erdély országa 
hitetlenségben lehet, Mihály vajda vétkit — ha mi volt — 
tehát azt condonálván, gratiájába veszi. Bástának is, ha mi 
alkalmatosság lett volna dolgában, csak lehagyá, és mind a  
kett!t Erdélynek megbüntetésére küldi, azt mondván: «Ti 
mind ketten induljatok Erdélybe, és a hitetlenségért büntet!d- 
jenek meg, a kik okainak találtatnak lenni.» — De ezt mostan 
ebben hagyom, hanem térek a Báthori Sigmond dolgára. 


Mihelyt Básta kiment az országból, legottan az urak bé- 
hozák Fejérvárra Sigmondot, székibe ülteték és idvezlék. 
Viszont Sigmond is köszönti az országot, és szép fogadásokat 
fogad az országnak. A mi fizetett had volt, úgy mint a Makó 
Gy!rgy hada, telelni osztja el az országba. [Maros]-Vásárhelyre 
is adának négy százat, a Tárkányi István hadát — ez ott 
telele. 


1601 esztend!ben Sigmond is azon télen, hogy már nyúgo- 
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vék 1601-k esztend!re kelve, de az alatt látván a német császár 
haragját, látja vala a jövend! hadnak reája jövetelit, mert meg- 
értette vala, hogy Mihály vajda és Básta készül, és reája j!nek: 
azért ! is készül a mint lehet, török császártól is kéret segitséget, 
de nem adott, hanem vagy két száz tatár jött osztán a goroszlói 
harczra melléje. 


Míg ezek Erdélyben lésznek, ez alatt Básta és Mihály 
vajda a császár hagyása szerint megindulnak. És a német had 
a Básta keze alatt vala, a Duna meljéki hajdunak pedig Mihály 
vajda parancsolt, mert ugyan az ! szavára és igiretire költ volt 
fel is a hajdu, nem a Básta szavára. Mert Mihály vajda nékik 
adta volt szabad nyereségül az országot, de f!képpen a nemes- 
séget és minden örökségeit a kivel birhatnak, mind pedig a 
magyarságot — nevezet szerént ezt igérte volt a hajduságnak, 
és a hajduság erre való örültében költ volt fel. 


A két had árpa-aratásig egybe ére a Szilágyban Czigánihoz 
[tkp. Goroszlónál] és Básta okosabb lévén a hadakozásban, 
megveré Sigmondot die 5-a Augusti 1601-k esztend!ben Czigá- 
ninál. Onnat elszaladván Sigmond esmét Molduvába ment, a 
honnat az ország kihivta vala az elmult 1600-k esztend!ben, 
mikor Bástának bucsut adtak vala. Básta pedig Mihály vajdá- 
val bédobolának Erdélybe. A kik a tavaly kimentek vala az 
országból, Kolosvárra bészállnak, és a kit megfenyegetett vala, 
most rajtok bételik a tavalyi fenyegetés. A hajdukat Mihály 
vajda onnat — igiréte szerént — szabadnyereségre elbocsátja, 
hogy az országot égessék, rabolják és dúlják a mint akarják. 
Ez a Mihály vajda dolga nem vala Bástának akaratjából, és 
ugyan is megszóllította róla, hogy az országot ne dulassa, kóbo- 
roltassa; melyre Mihály vajda nagy haraggal csak azt felelte: 
hogy a féle áruló ebekkel ugy kell bánni. Básta ezen megharag- 
vék, és a régi dolgot is mind elgondolá a mi az el!tt lett volt is. 
De ez alatt történék, hogy értésére esék, hogy a vajda az egész 
székelységnek levelet küldött volna: «hogy mind felkeljenek és 
! eleibe jöjjenek, és szabadságokban !ket megtartja és !ket 
meg is oltalmazza.» 


Ezt Básta megértvén, igen megbúsula magában, és abból 
itiletet t!n: mi volna és mi lehetne a vajda szándéka? Annak 
felette a hajduk a vajdához való bíztokban, a németen semmit 
nem adnak vala, s!t böcstelenül bántak vala véllek; szidal- 
mazván, a süveget kiragadták a német fejéb!l és belé fúttak, 
és a földhöz puffantották; és esmét egynek a nyalábot a hátán 
é, vagy a lova hátán felgyujtották, és azt nevették, mint égett. 
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Básta mindenr!l jól eszébe vette azt, hogy ha a vajda él, valami 
— de nem jó — lészen miatta. 


De ennek eleit imigyen vevé: hogy Tordához szállatta a 
hadát, és a bolonokat hozzá rendelé jó módjával, és a vajdát 
egy hajnalban sátorában meglövöldözteté és fejét véteté, és 
többé nem féle azután tölle. Ez l!n vége a Mihály vajda dolgának. 


Básta a hajdukat hozzája hivatván, megparancsolá, hogy 
az országot ne pusztítsák, hanem a táborba légyenek. És más 
kapitányt és generálist rendele nékik – a nagyságos Senyei 
Miklóst, hogy légyen generalissok az egész hajduságnak. Ezen 
a hajduk a vajda halálán oly igen megzendültek vala, hogy 
fegyvert akarának fogni; de Básta ! hadait mellette tartja vala, 
és semmit nem mert a hajdu indittani, — látván hogy nem fél 
a király az udvarbirótól, — hanem lesüték a fejeket, s azután 
nem égettek s kóborlottak oly szabadosan az országon. Ez 
alatt Básta a székelységnek is levelet külde: «hogy semmit ne 
gondolkodjanak, mert a római császár kegyelmébe vette !ket, 
legyenek vesztegségben.» 


 
Báthori Zsigmond utolsó kísérlete. 


Básta elszánt szándékkal véghez vivén dolgát Mihály vajda 
ellen, Tordáról megindula, és Szeben felé méne, és onnat az Olt 
mellé fordula minden hadaival. Báthori Sigmond Molduvából 
kijöve, nagy Csáki István által segítséget kérete a törökt!l. 
Meg is l!n az igíret, hogy hova hamarább mind tatárt s mind 
törököt bocsátanak. Székely Móses is sokat fárada a töröknek 
felhozásában, kiket útba is indittának, el is hozván. Molduvából 
is Sigmond kijöve Brassóba és ott vára a török segítséget. Básta 
ez alatt az Olt mell!l Nyárádt!höz Vásárhely mellé szálla, és 
ott vigyáza az állapotra. És mikor megértette volna, hogy 
Sigmond Brassóból kijött, és a hadak már mind együtt lévén, 
meg is indult volna: tehát ! is által kele a Maroson és Kolosvár 
felé méne, és hadat hagyván Kolosvárban, méne Szamos-Ujvár- 
hoz, és ott is praesidiumot hagya: mert Szamos-Ujvárát az 
országnak oda adta vala tavaly Ribis Gy!rgy, és Marosujvárát 
adták vala néki érette, hogy elárulá császárt és Erdélyben 
marada. Onnan Básta méne Dééshez, és ott er!ss sánczot 
fundála a város felett, és ott is elegend! hadat hagyván, ! maga 
Szakmár felé kiméne. 


Mig ezek a dolgok Erdélyben meg lésznek, l!n Havas- 
alföldében ilyen dolog: Mikor elméne Mihály vajda a császár- 
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hoz, egy Ráduly vajda üle helyette a székbe; melyet megért- 
vén tatár, hogy némethez tartaná magát, legottan kiveré onnat 
a vajdát. És a vajda mind hadastól Bástához bizván, oda indula, 
és azt tudván, hogy itt a Maros mellett vagyon az országban,... 
találja Bástát. És mikor a futott kurtán [oláh udvari katona] 
had a Nyárád mellé jutott volna, két felé szakadának, és egyik 
része feltarta a Nyárád mellett G!rgény felé a beszterczei útra, a 
másik rész ugy mint három ezer egyenesen Vásárhely felé foga. 
Akkor a város népe a hajduk el!tt mind elfutott vala: ki Seges- 
várra, ki Medgyesre, ki Radnóthra, ki Beszterczére, ki a székely- 
ségre szélyel; itthon csak számosan voltak, azok is lovak hátán 
futó-módon voltak. Hanem valami kevés székelyek vigyázás- 
nak okáért jöttek vala bé, mert már a Sigmond hadát várták 
és arra vigyáztak. Azok el!tt a székelyek el!tt Bogáti János vala. 


Akkor-tájban hogy Básta Nyárádt!höz szállott vala, az én 
anyámat az apám Nagy Szabó János és gyermekeit G!rgény 
várába felvitte vala, mert az eleinte a hajduk el!tt Radnóthra 
vitte vala, és ott maradának meg. 


De a Báthori Sigmond jövésének a hire elérkezvén, alá 
jöttünk vala lovak hátán, és itthon voltunk a hogy éjjel a futó 
kurtánoknak az eleje elérkezék szinte éjfél korban, és a Szent- 
Gy!rgy utczára takarodék. Melyet mid!n eszébe vett volna a 
város népe és itt benn lév! kevés székely, rajta kapdosának és az 
utoljában elhullatának. Végre megállapodának a kurtánok hogy 
megtérnének, és trombitát fútattak, de elhagyták esmét — 
nem próbálának. 


Egy kis vártatván, már hogy jól megviradott volna, és 
hát onnan ezer kétszáz kurtán j! — a kis sz!llön innen vagyon 
már. De hamarsággal a poklos-utcza vége felé gyüle a mi kevés 
népe a városnak honn l!n, és egy kevés székely; vala egy rosz 
gyalog dobjok és egy hitván bagazia zászlójok a székelyeknek, 
de a város népének semmi sem volt. Mikor a Kenyeres-dombra 
jutottak volna a kurtánok, ott megállapodának; és látván 
azt, hogy valami nép vagyon ott a városban, megállának, de 
nem mutattuk meg magunkat nékik. Az alatt hogy ott állának 
vélekedve a kurtánok, az apám engem oda szóllita, mert egy 
szál kopja vala nállam, mert lovan voltunk az atyám is én is, 
többen is város népei közül. Egykor az apámnak hát volt a 
szablya-tarsolyában egy igen szép tafota lovaszászlója, igen 
becsületes, melyet Miriszlónál nyert volt — szép új; és a kop- 
ját elvevé töllem, és reája felfüggeszté a zászlót hamar, és szól- 
lita egy városi embert, és a zászlót kezébe adá, és a város népé- 
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nek a lovasit alája állata hamar; de azért valami ház és kert 
ellenébe állata bennünket, hogy ne lássa az ellenség, hogy keve- 
sen vagyunk, a zászlót pedig lássák. 


Ezenközben a kurtánság kett!t választának el ! magokban, 
hogy a mi hadunkhoz jöjjön követségen. És mikor a hegy alá 
a Polgárok-v!lgye tájatt j!nének, a miénkben is kirugá magát 
négy lovas, és rut-istentelenül levágák a követeket; de azt a 
kurtán-sereg nem látta, mert fenn a lapossan ott áll vala a 
sereg. Ismét jöve mintegy tiz lovas, mely után a derék is eljöve. 
Mi is innét elébb mozdulánk reájok, de a zászlókat helyben 
hagytuk ide hátra, mintha ott nagy sereg lett volna. Azonköz- 
ben kiáltják: ha vagyon hitünk? melyre azt felel!k, hogy 
vagyon. Azonban láták a levágott kurtánokat, és igen megzaj- 
dula az ! seregek rajta, de fegyverhez ugyan nem nyulának 
azért; de mi is nem fogánk fegyvert hozzájok, hanem Bogáti 
János és az apám szóba indula vélek. Kérdék: honat j!nek? 
kire igy felelének: «Minket a tatár vert meg Havasalföldében 
és onnat jövünk. Kérdek esmét: «hova indultatok, hova men- 
tek?» esmét !k mondának: «Mi indultunk volt Bástához, de 
mi örömest Báthori Sigmond mellé menyünk, ha nékünk meg- 
kegyelmez és megfogad.» Ezen a szón az apám és Bogáti kapá- 
nak igen, mert ugyanis ha eszibe vehetik vala állapotunkat, 
azok négy annyi népet is olyant mint mi bizony megvertek 
volna könnyen. 


Végezik azért azt, hogy leszállítsák !ket Medgyesfalva 
mellé, és ott nyugodjanak a mig Báthori Sigmondtól a követség 
megj!, mert bennek is oda akartak követnek elmenni. Más 
napra kelve azért elmenének, és a hol helyet mutatának nékiek, 
ott leszállának szegények; és némelyek — a feje-feje — béjöve 
a városba, és a Kovács Pál házához leszállának, és ott letele- 
pedvén, ettek és ittak; a közlegényekben is szállingóztak bé 
ételt venni és italt, a többi pedig ott ki aludt, ki mit csinált 
szegényekben — mint vert, futó és fáradt had dolga szokott 
lenni. 


Székely Móses ezenközben tehát a Sigmond táborából tatár- 
ral és törökkel s katonával fel jött csatára; mivel !ket hal- 
lotta volt hogy j!nek; és azonnal l!n hirünk benne, hogy tehát 
Medgyesfalva igen ég, és a kurtánokat kergetik és vágják. 
Azonban a várost is ellepi a tatár, török és magyar. 


Ugy vagyon, hogy az apám az egyik sorompót a városi 
néppel egy kevéssé oltalmazta ugyan, és a széki uraim is a más 
utczában !rzék; de egy f! bég és egy f! magyar hadnagy is 
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érkezének, és azok a dolgot megjelenték, hogy Báthori Sigmond 
csatái és hadai volnának, és a kurtánokra jöttek volna fel a 
török táborból. És kezet fogván az apámnak mondák, hogy 
Székely Móses volna el!ttök a hadnak. 


Béjövének azért mind török, tatár és magyar, és az apám- 
nak hagyák, hogy egy keszken!t kössön a fejére jelnek mert a 
jel a vala, és az hogy «Sigmond». Ezt mivelé mind a város 
népe is, és mikor a török, tatár s magyar találta, tehát nem 
kapott belé. El!ttök azért az apám béjöve a piacra, és elszélede 
a tatár a városon, és kapdosott és prédált; a kit a kurtánokban 
hol talált azt levágta, de a város népében is a kurtán mellett 
levágának egynéhányat, s ki esmét rabbá esék szegényekben. 
A kik pedig Kovács Pál házánál valának a kurtánokban, azok 
mind f! emberek valának, de mind egyig levágák szegé- 
nyeket. 


Voltak olyak is kurtánokban, ki a város népéhez adta 
magát idején, és béjött onnat a városba; az apámnál is jött 
vala bé jó hat legény jó hat lóval, s mind a hat egésségben meg- 
marada, mert elbútattam vala !ket a szalmába, hogy ha a török 
szinte házunkra bérontana is, ne találja fel !ket; de nem 
ereszté az apám a törököt a házra, mert köztök nyargalt mind- 
addig, miglen levágták !ket. A lovokat azért elvevé az apám 
azoknak, de magoknál a mi volt, semmit azokban el nem vett 
töllök, hanem nállok maradott. Ketteje az apám szolgája l!n 
azoknak, ketteje — egy Székely Mihály hadnagy vala akkor — 
ahoz álla, ketteje nem tudom kihez állott. 


Azon az napon ez mind eltelék a nagy rettenetes vérontás 
és rablás. El is mene a had, és Székely Móses !ket szállitotta a 
Lekencze mellé, és ott háltak a nagy nyereséggel és rabbal. 


Bogáti János és az apám jó reggel oda menének, hogy 
Székely Mósessel szembe legyenek a városi rabok felöll, hogy a 
törökt!l, tatártól vissza kérjék a városi népet; de abban igen 
kevés haszon l!n. Kett!t fogtak elbocsátani bennek, azt is 
attyafiának mondotta lenni az apám, és azért bocsátották el — 
a többi oda l!nek akkor. 


Egykor Székely Móses hivatá Bogáti Jánost, és magok 
között !k tudják micsoda contraversia volt, de egykor csak 
levágatá a nagy jámbor f! embert. És elméne Besztercze felé 
azok a kurtánok után, a kik oda fogtak vala az elmult éjjel; 
de hiában, mert azok Dééshez Bástához érkeztek volt immár. 


Megfordulván Székely Móses err!l a szerencsés csatáról, a 
táborra menyen; és látván Sigmond a sok szép rabot a török- 
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nél és tatárnál, könyves szemmel nézé, de semmit nem mere 
szollani, hanem abban hagyá a dolgot. 


Indul az egész tábor és Kolosvár alá menyen, és megszállja 
a Felek felöll. Volt valami három taraczkja és kevés pora és 
golyóbissa, és l!teti egy ideig a szabók tornyát, de semmit nem 
ártott a lövés néki. Benn a városban bolon [vallon] és német 
gyalog volt; felette hideg id! lett vala, hogy annál inkább nem 
lehet, mely sanyaru hideg volt; strását kellett pedig állani 
Ujvár felé, mert abban német vala a sánczban. 


Egykor kemény csata mene Ujvár alá. Magyari Tamás- 
falvi János volt el!ttök, de megverék !ket er!ssen. Esmét 
ezután török s tatár mene el csatára, de azt is megverék. Ez 
alatt látván az állapotot, csak hirtelen felzendülének és elmené- 
nek a vár aloll; akarták meghágni lajtorjákkal, és váltig készül- 
tének reája, hogy a várost meghágják. De Báthori Sigmond 
látta azt, hogy pogány kézbe esik a város népe, és ez okon 
elméne alolla. A nagy hideg sem engedé, hogy tovább alatta 
lehessenek. Nagy égetve és rabolva el haza méne a török és 
tatár, és az ország népe is haza takarodék. 


Báthori fejedelem Dévába szálla és ott telele; Bástával 
szent Gy!rgy napig való frigyet csinála, hogy az alatt a mi jobb 
lészen, azt felkeresvén, mieljék azt. 


1602 esztend!ben nem tudom, ha a fejedelemnek volt é 
akaratjából, vagy hogy nem? de Gyalu tájatt valami egynéhány 
száz legények öszszegyülének a frigy alatt, és a Básta hadát 
csipkedni kezdették volt. De látván Básta a frigy alatt való 
dolgot, alája szálla és az alattvaló gaz gyülevész népet levágatá, 
és a várat is megl!teté és megvevé. Az el!tt is bolygatták vala, 
de egy Szilvási János volt benne pap püspök – az megoltal- 
mazta volt akkor. 


1602 esztend!ben l!n ez a gyalui dolog is. De valami Básta 
hada is Toroczkónál indultak vala, hogy erre által jöjjenek a 
Maroson, de megveretének a Báthori Sigmond hajduitól Lúgosi 
Ferencz által; jóllehet maga is elesék a harczon a jámbor 
vitéz f! ember, de a gy!zedelem a Sigmond pártjáé l!n mind- 
azáltal. Ez alatt Sigmond Dévába lakék. 


Básta a rácz és magyar hadat telelni elosztotta vala, de a 
némettel Beszterczét fársángban megszállá, és azt megtöreté, 
ostromoltatá is, de a bennevalók emberül ellene állának. A várba 
Vitéz Miklóst küldötte vala kapitányul Báthori Sigmond; lát- 
tam, hogy székelységet is küldének segitségre oda — gyalogok 
valának. Egykorban Básta akaratából a vár megvételére a 
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magyarokat hozák; de azok sem ostromlák meg, mert Báthori 
megizené, hogy adják meg hitre nékik. És mikor megadták 
volna a Básta hitire a várat, kimenének a városból a magyarok, 
és a német belémene. És a magyarokkal mikor immár Vitéz 
Miklós utban volna, a Básta hada hitetlenül levágá a Vitéz 
Miklós hadát és magát, nem mehete el békével. Melyet Básta 
meghallván, busula rajta, de nem tudom hogy tett é rolla vagy 
nem, hogy ily hamissan cselekedtek a bolonok. 


Ez a tél ezzel eltelék, hanem az alatt vala csak a Besztercze 
szállása el!dedin, hogy Konkoly Péter hajdu kapitány vala; 
tehát felkészült, hogy a vásárhelyi hadat — ki Báthori Sig- 
mond hada vala — megüsse. A Vásárhelyt lév! had el!tt Szé- 
kely Móses volt els!bben, de elméne alá a fejedelemhez; hanem 
székely f!emberek is voltak, ugy mint Mátyus János és az Bed! 
István. Voltak több urak is, de eszembe nem jut, ugy tetszik 
Toldi és Kendi is — egyebek is valának. Megértvén valamint 
Konkoly jövését, Régen felé eleibe sietének menni, és mikor a 
székely had — a Sigmond pártja — a régeni hidon már által 
akarna menni, tehát immár Konkoly az hidat megvette, és 
ugyan j! is az hidon, és által is jött az elei a hadának. 


A Sigmond pártja innet az összeszorult ellenséget nem 
hagyá elszéledni hogy seregét jól rendelhesse, hanem megveré 
az eleit az hidon innét; a hidon valók pedig a ló száját téritték 
és futni kezdének mind a tul valókkal együtt, kik Régenre fogá- 
nak s azt felgyujták, és ugy menének el. A ki elszalada, a szé- 
kelység jó ideig üzé, de viszsza tére, és esmét Vásárhelyre szál- 
lának. Szándékjok olyan volt a hajduknak, hogy Vásárhelyt ha 
lehet porrá tegyék, s a népet levágják és annak utánna a szé- 
kelységet ostromolják; de Isten azt nem engedte vala meg nékik. 


Báthori Sigmond akaratjából Székely Móses Fejérvár tájatt 
a katonákat, valahol mi volt, kik azokban Bástához nem men- 
tek vala, egybegyüjté. Már tavaszszal vala, és ugyan sokan 
telének; kik között f!vek valának Móses után Kapronczai 
Tamás és Csikai János. Báthori is hivatá a székelységet Dévá- 
hoz — mert Dévába vala Sigmond — és ugyan szép had gyült 
vala Dévához; de nem gyültek vala fel szívesen mellette valami 
régi boszszuság miá. 


Immár Sigmondal a szent Gy!rgy napig való frigynek az 
ideje eltölt vala. És Sigmond vár vala még is a szerencsét!l 
valamit, mert bizik vala Székely Móseshez hogy feljül fordulna. 
Mert Székely Móses magában vakmer!, bátor vitéz ember vala, 
és gyüjti vala az hadát, hogy esmét próbáljon szerencsét. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 16 


Értésére l!n Bástának, hogy Székely Móses Segesvár felé 
gyülekeznék esmét. És igen sietve, gyalog nélkül, csak lovas 
némettel két sereget állata, és megindula véllek — egy magyart 
sem vitt el vélek, félvén árulóságoktól — és hamar Enyedhez 
szálla. Ezt megértvén Székely Móses, a fejérvári mez!re szálla 
és onnét Dévába Sigmondnak ira: hogy igen sietve mind a 
székelységet, s ha mi hada volna udvari hada is, küldje melléje, 
mert Básta Enyednél volna, és jöttön-j! ide Fejérvár felé. 
Ebben Sigmond semmit sem siete s nem serénykedék. Mi lehe- 
tett az oka, ! tudhatja. 


Básta azért elérkezék személyesen és mind a két fél sereget 
rendelének, er!s ütközetet t!nek; de Básta mind ujabb ujabb 
sereget forditván el!, ez a kopja öklelést felvészi vala; vég- 
tére a maga seregével álla el!, és a kopjások elfogyván, a kato- 
nák a lövést el nem állhatták, hanem a hidat megvevék, és 
által szalada ! maga is Móses, és mind a hada is elfuta, a ki 
ott nem vesze. Básta nem üzé !ket sokáig, hanem táborába visz- 
szatére gy!zedelemmel. Ez aratás el!tt vala a dolog 1602-k 
esztend!ben. 


Báthori Sigmond ezt megértvén, igen megszomorodék és 
minden reménysége megfogya; és arról kezde magában gon- 
dolkodni, hogy esmét német császárhoz adja magát, noha az- 
el!tt nagy igíritet tött vala nagy Csáki István által a portá- 
nak: hogy többé a császár köntösét el nem bocsátja — ha 
mostan hozzája veszi — és a némethez nem köti magát. De e 
béli elméje mind elváltozék. 


Tractát inditta azért Bástával, melyet ugyan végbe is vün 
vélle rövid id!ben. 


Városunkra és magunkra néz! dolgot irok itt immár. 
Mig ezek a dolgok eltelnek Erdélyben, ez alatt a buza drá- 


godni kezde az országban, f!képpen erre ki Kolosvár felé; mert 
a vármegyéket pusztitotta és égette vala el az hajdu, és a ráczok 
inkább. A székelységre és a Bárczaság felé nem bocsátotta !ket 
Básta. 


Az én apám Nagy Szabó János az elmult karácson tájatt, 
hogy Konkolyt Régennél megverék, legottan felkészült minden 
házanépével s gyermekével, és többen is a városi f!emberek; és 
látván, hogy e télen a had, ugymint a Sigmond pártja, itt Vásár- 
helyt telel, és azokkal együtt lakni nem jó — mert a szerencse 
is kett! — itt hagyák azért a várost, s fogának fársángra a 
székelységre, és ki imitt s ki amott kerese magának lakó-helyet 
az hol teleljen. Ekkor víjják vala Besztercét német számára. 
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Mi azért vagy három szekérrel el fogánk szinte Háromszékre, 
és ott teleltünk Ilyefalván a Kónya Elekné házában, bérben. 
A tél elmulván, hallók, hogy valami csendes állapot vagyon 
ide haza; és csak az id! tájatt, hogy a fejérvári harcz volt, 
kijövén és házunkba beszállánk, és látók, hogy sokan a város 
népe haza jött, nem sok vagyon szélyel benne. 


Kastély pedig nem vala még akkor. Mert az elmult 1601-k 
esztend!ben legel!ször, hogy a klastromot felverték vala és 
azoknak egyetmás javait, kik ahoz biztanak, hogy nem bántják 
a templomot, mert keresztyének: tehát azok igen megcsalatá- 
nak, mert hogy a templomba költöztek vala, nem csak felverék, 
de ugyan meg is égeték mind — tornyot, templomot, eskolát. 
Err!l sokat kellett volna írnom a hol helye volt, de elfelejtettem. 
Talán valahol leirom, ha lehet. 


Mondám, hogy a város népe igen haza takarodott vala; 
noha bizony nem volt eszesség töllök, mert nem volt 
semmi módja, mikor két fejedelem volt az országban. Mert 
Básta Kolosvárban lakott, és onnat az országnak felét birta; 
Sigmond esmét Dévából a másik felét birta, ugymint a székely- 
séget és szászokat; de csak ingó-bingó módon birta. 


No azért egytájban csak Urnap el!tt hallotta hát tanács 
és a bíró: hogy valami összegyült had volna a mez!ségen. El is 
küldöttek volt tudakozni, s megjövén urnap estin szeredán, 
meghozá, hogy Tusonnál, Szent-Péternél hallották !ket hogy 
voltanak. E követ Czikor Gy!rgy vala. Éjjel jött vala meg, s a 
tanács is éjjel gyült vala össze. De semminek látszott nállok az 
a dolog, úgy elveszett volt az eszek. Nem is mondották a város 
népének a dolgot, hogy akár csak értse és ébren légyen; hanem 
csak hajnalban reánk jövének — nagy sereg vala — voltak négy 
százan válogatott emberek. El!ttök járó Némethi Gergelyt 
mondják hogy volt. Az a had nem a Básta akaratából gyült és 
jött reánk: mert egy része a Fejérvárnál megvert katonák féle 
volt — azt mondják némelyek — s egy része a Básta magyari 
féle volt volna. De akár ki volt, ha megl!n a mi megl!n. 


Hajnalban a piaczon «Jézust» kiáltának és úgy rohanának 
oztán a prédálásra. A város népe álmosan ki ide, ki amoda, 
mindenét itt hagyván, elfuta. Én is mid!n puskaropogást és 
Jézus-kiáltást hallottam volna, nagy nehezen álmomból fel- 
verekedvén, felugrám, de a nadrágomat nem vonhatám fel, 
hanem a dolmánt és a mentémet felv!m s futék a házba fegy- 
verért; de ott is nem akada szablya a kezembe, hanem puskák 
és lóding: azt nyakamba vetém, s ki az istállóra futék. Azonban 
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az anyám szóllita, és a mijek volt, az mind egy ládában volt, s 
azt fogók és az udvaron egy kevés ganéj vala, abba takarók, és az 
anyám gyermekivel elfuta; de én az apámmal a lovakon kapánk 
— mert hát a szolgák ijedtekben mind elfutottak – s magunk 
nyergelénk a mint lehete, s megindulánk a lovakkal. Öt paripa 
vala. Két ifjú legény a szomszédságbeli üle kettejére, s a kette- 
jére én és az apám; egyik, egy szép kék almás kurtán ló, ott, 
marada az istállóban. A Kozma utczára fogánk az erd! felé, de 
az apám leszállita a lóról, hogy vissza alá menjek és a kurtán 
lovat is elhozzam; s el is menék, de nem lehete, mert már az 
hajduk az udvaron valának. Hanem én is a gazra szaladék, és 
ott találom Csiki Mihály szomszédot, hogy a bürökben lappang 
három lovával, melynek egyikét elv!m tölle és felülék reája, és 
azon szaladék a Gérára. 


Az apámat a hajduk váltig forgatták, de csak négy hajdu 
volt és nem birtak vele; s ! is az erd!be szaladt, mert igen jó 
lován ült. Én is az erd! felé futék, de nem találtam az apámra, 
nem tudom hun volt. 


A hajduság minden prédát összegyüjtvén, még ebéd el!tt 
elindult Csávás felé, mert sietett — félt a székelységt!l; a város 
népiben sokat levágának akkor is, mint az els! felverésen is. 


Voltanak Nyárádt!nél ugyan valami nyomorult székelyek, 
kiket a kapitányok hogy már vigyázni rendelték oda — úgy 
hiszem hogy volt két száz szokmányos székely — de a semmit 
sem ért: Utánuk menének ugyan, de kevesen — el is érték !ket. 
Ernyei Mósa Gergely beléjük is kapott ugyan, de amazok hátra 
válogaták a javát a legényeknek, és a prédát elöll vitték, és 
ugy mentenek. 


Mósa Gergely jó vitéz ember vala Ernyében, de ottan 
elesék többel együtt, s megtére a székely onnat, és a hajdu is 
elméne. Szilágyban hánytak igen gazdag kótyavetyét, a mint 
azután meghallottuk. Azokban sok volt olyan, a ki 1600-k 
esztend!ben és 1601-k esztend!re kelve a mi városunkban telelt 
a Tarkányi István házában. 


N. b. Igy ronták abban az id!ben két uttal szegény hazánkat 
a keresztyének, s még pedig a magyar atyafiak. Els!ben 1601-k 
esztend!ben szent L!rincz nap tájatt a klastromot, szentegy- 
házat verék fel egy délután-tájban és el is égeték ugyan mind a 
szentegyházat, tornyot, eskolát. A pedig oly szép szentegyház 
volt, hogy valóban ékes templom vala: igen szép ablakai, hogy 
annak mássa egyik városban is Erdélyben nincsen, sem lészen, 
sem volt; orgona nagy és jó vala benne: annak oly szép és ékesen 
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csinált háza és helye vala a templomban, hogy annak is nincsen 
mássa Erdélyben egyik kolcsos városban is, sem pedig Fejér- 
váratt, sem pedig másutt — igen szép csinálmány vala; haran- 
gok választott jók, óra nagy és jó vala. Mert hogy megértsed: 
kalastrom volt az nem igen régen, a szent Ferencz szerzetin való 
barátoké volt, de János király idejében 1550 tájatt üzték ki 
onnat szegényeket a második arianus János király parancsolat- 
jából és engedelméb!l. Ide által Szent-Király felett is vala, egy 
igen szép kalastrom, ott Remete Szent-Pál szerzetén való 
barátok laktanak abban. Azt János király adta volt Baki Pálnak. 
És mikor udvara népe a barátoktól maradt jókkal lakozának 
és részegeskednének, tehát valamint a gyertyával é vagy mint? 
de felgyult a szép klastrom és ugy égett vala el. Sokáig csak 
ugy állott pusztán — a k!porát hordották a kinek kellett, s a 
tégláját és kövét is. 


N. b. Azután esék Angyalosi János — ki ítél!mester vala — 
birtokába, és 1620-k esztend!ben a Nagy Szabó Mihály biróságá- 
ban a városnak adá osztán a mi el nem tékozlódott vala benne, 
és ide hordák és azt a bástyát rakták belölle, mely a város felöll 
való szegeleten vagyon a patak felöll. 


Udvarhelyt is, a hol most a vár vagyon, klastrom volt, és 
azt is ! bontotta el a jámbor János király. Több helyeken is 
volt, ugy mint Nyujtódon, és Fejéregyháza mellett s több 
helyen is; de valahol a község és a patrónusok elhagyák a régi 
hitet, ott bizony mind elhányták és elpusztitották. A tövisi — 
én nem tudom, hogy mint maradott volt meg; az 1601-k esz- 
tend! tájatt marada pusztán, sokáig birá Toldi barát Báthori 
Sigmond idejében. Az is már a mint látom szinte oda lészen. 


Itt pedig [t. i. Marosvásárhelyt] ezt a várat 1602-k eszten- 
d!ben kezdék csinálni. Err!l többet szólok ide alább. 


Kezdettem szólni feljebb a város felverésér!l, hogy kétszer 
verték ugyan derekasan fel. Ide fel megmondanám az els!t, hogy 
szent L!rincz nap tájatt volt a felverés. Másodszor 1602-k eszten- 
d!ben úrnapjára virradólag hajnal el!tt, a kir!l mostan emlé- 
keztem. Többször is kóborlottak ugyan csoportonként való 
hajduk, mikor pusztán állott, s magunk ki az erd!n s ki várak- 
ban, városokban futásban voltunk: tehát akkor a hajdu csopor- 
tonként csak jött s ment, úgy kóborlott, a mit kaphatott avval 
elment egyik csata, és két három óra mulva más jött helyébe, 
és az is csak ugy tett. A város népében volt ugyan a ki szerencsét 
próbált, itthon lézengett, valami rosz szokmánt vött reája, 
és az hajdukkal együtt is volt némelyik néha. De az is némely 
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igen rajta vesztette a dolgot. Mert vermet s eltett egyetmást 
kellett, hogy mondjon, s ha nem mondott, megölték vagy meg- 
verték. Igen rut istentelen nép vala az a hajdu, de keresztyén 
vala, a fel!l balog keresztyén. Molnár László-keresztyénnek 
hivják vala !ket. Mikor kértük azon, hogy ne bántson s ne 
istentelenkedjék, hiszem mi is magyarok és keresztyének vagyunk, 
bizony megveri az Isten: arra azt felelék, hogy: «Ez s ez lélek 
fiai, ti hajas törökök vagytok, s törökkel bérlettek. Ebek vagy- 
tok ti, nem szánunk — Isten minket ugy segéljen — levágni 
szinte ugy mint a törököt; az Istent!l pedig mi semmit is nem 
félünk — Deus ignoscat — mert a Tiszán túl hagytuk.» Ilyen 
szókkal káromlották az Istent. Meggondolhatd azért, ha ennek 
kezit!l illett é félni vagy hogy nem? Ezeket csak a mi szegény 
városunk felverésének alkalmatosságával akarám megirni. 


Ismét akarok szóllani és irni az apámról és magamról, az 
urnapi felverés után mit miveltünk? hogy a mi maradékink is 
tudhassák min mentünk által. Mid!n azért a hajduk a prédával 
nagy békével elmentek volna, tehát el!jöve a szegény anyám 
gyermekivel együtt, és az apám is el! jöve tehát, mert elszaladt 
volt el!ttök. Én kés!bben jöttem elé, mert én Jedd felé fogtam 
volt ijedtemben, mert nem sákkal ijesztettek vala. És hogy 
haza juték, hát azon törekednek: hogy ha levágtak a hajduk 
vagy hogy elvittek? Azonközben látának és igen örülének raj- 
tam, és én is hasonlóképpen ! rajtok szegényeken, mint ilyen 
nagy és szokatlan eseten. 


Mindjárt ujabban felbódula a város népe és a kit!l lehetett 
készült hogy elmennyen. Esmét azért megfutamodék a város 
népe, ki hova láta menni; de a népnek az aljasa nem ment el, 
és ha el ment is, nem ment meszsze, hanem csak itten közel a 
falukon lézengett. Az atyám is azért azon l!n, hogy hova- 
hamarább elmehessünk. Felrakodánk azért a mi kicsidünk 
volt, és menénk Brassóba egynéhány szekérrel — azok mind az 
elei valának az embereknek — és ott béres házat fogada az 
apám és letelepedénk ott. 


Ezeket a városunkra és magunkra néz! dolgokat nem akar- 
ván hátra hagyni, imé irtam ugyan meg benne nagy részt, de 
számtalan sok volna, ha mind ide akarnám irni mennyi dolgon 
által mentünk és az Isten által vitt bennünket sokakat, de 
bizony sok közülünk oda is lett. Én magam, a ki ezt mostan 
irom, száma nélkül voltam halálos veszedelemben; de az Isten 
megoltalmazott ! szent felsége az ! jóvoltából akkor, ezután 
immár nem tudom holtom napig, mi talál engem el!ll. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 21 


A Báthori Sigmond dolgát hagyám ide fel azon el, hogy 
Bástával néki titokban tractája volt. Még akkor is mikor Székely 
Mósest megveré Básta Fejérvárnál, micsoda tracta lett légyen? 
az ezután az exitussából kilátszott vala. Mert Básta alá méne 
Dévához, és ! maga kijöve hozzája, és kezibe adá magát Bástá- 
nak az ügyefogyott álhatatlan szegény ember. És fejl!dögele 
Bástával nagy szomorodott szivvel. Fejérvár mellett siralmas 
szemmel nézte — a mint hallottam — az ! fejedelmi székének 
városát. Ugyan nem kicsiny dolog volt ez jól meggondolva. 
#tet el kiküldé Básta, bolonokat ada melléje nem tudom hány 
százat kisérni. Opuliába vitték ki vagy Slésiába. 


 
Székely Mózes fejedelemsége. 


E l!n a Báthori Sigmond dolgának vége és kimenetele, 
a mint t!llem hallod. — Mondottam vala ide fel, hogy Ráduly 
vajdát a tatár az országából kiverte vala tavaly, kinek a hada 
és maga Bástához folyamodott vala; de a tavalyi 1601-k esz- 
tend! nem szolgála, hogy segitséggel lehessen néki és béültet- 
hesse székibe. Hanem az 1602-dik esztend!ben tizenöt ezer 
hajdut ada melléje és hatszáz bolont. Az hadak el!tt ki volt, 
igazán nem tudom, ha Sennyei Miklós vala é vagy Rákóczi 
Lajos? Által menének azért a havason a tatárokra, és eleibe 
jöve a tatár. Micsoda vajda volt a tatárokkal, én nem tudom. 
Akár ki lett légyen, de látám szemeimmel, hogy a brassai kapu 
el!tt takarodék el mind, de bé nem bocsátának sokat Brassóba, 
de a fejéb!l bébocsátottak. És egy rendbéli kiment és más rend- 
béli béjött, és úgy vásárlottak. Egy brassai szigyártót által 
lövének, s az meghala. Brassóból is, mondják, hogy adtak 
200 gyalogot segítségére Raduly vajdának, de nem láttam azt; 
valami taraczkokat is adtak oda a gyaloggal, de azt sem láttam. 
A bolonok hátuljáróban voltak. 


A tatár a havasra elejekbe jött — a mint feljebb mondám 
— és vitézül megvítt a hajduval harmad egész napig. Végtére 
megfutamtotta a Ráduly vajda hadát mind hadastól a tatár el- 
annyira, hogy a taraczkokat is mind elnyerte. Básta is adott 
volt löv!-szerszámot a hajdukkal, de mind elnyerte volt a tatár; 
hanem a hatszáz bolon akkor men!ben volt, és az hogy odaér- 
kezett, esmét megfordultak minden hadak, és a bolon elöll 
esett, és azok kezdették a tatárt lövöldözni. Azel!tt a tatár 
sem látott volt bolont s a bolon sem tatárt. Nagy er!ss harczot 
mondják, hogy tettek egymással. Végre a tatár adott hátat a 
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bolonnak. Azt kiáltották a tatárok a bolonnak, hogy: «Gidi 
popozlár» — azt tudta hogy mind papok. A bolon is semminek 
vélte a tatárt azel!tt; hogy látta aztán vitézségét, meghitte, 
hogy vitéz emberek. Elfuta azért a tatár mind, és Rádulyé 
l!n a victoria. 


Igy l!n dolga Ráduly vajdának. Akkor székébe ülteté 
Básta, és mind Báthori Gábor idejéig helyben l!n; hanem ! 
veré ki onnat, és német császárhoz méne. Ott voltam akkor is 
abban az hadban. Ha lehet szollok idejében arról is. 


A szüret elérkezvén, Básta mind bévivé minden hadát 
Háromszék felé, és ! maga Prásmárhoz szálla. Valamig itt kün 
szüreteztek, mind ott tartá hadait, hogy a hadak ne tégyenek 
akadályt és kárt a sz!l!s embereknek; mert immár a buzának 
az ára felment vala a nagy pusztítás miá, és nagy éhség kezdett 
vala lenni. 


Immár itt látom esmét a módját, mert oda fel emlékeztem 
vala a klastromnak elégetésér!l, azért illik tehát hogy megmond- 
jam azt is: micsoda alkalmatosság adatott ennek a várnak 
épitésében? avagy az épitésnek mi módon lett az elkezdése 
1602-ik esztend!ben !szfélt? 


Emlékeztem vala valamit arról, hogy Brassóba mentünk 
vala a második felverés után, és ott laktunkban szemlélvén a 
bástyákat az három f! ember – ki mindenik biróságot viselt 
valaha hazánkban — Borsos Tamás, Nagy Szabó János, az 
apám, és Nagy Szabó Mihály, egykor tanácskozának azon: 
hogy bárcsak olyan bástyát épithetnének Vásárhelyt egyet, 
mint ott a kerek bástyáknak egyike — még is nem büdösnek az 
ember másuá idegen nép közé. Ezt a gondolatot jóvá és helyén 
hagyván, felkészülének és haza szállának szent Birtalan nap 
után ottan hamar. És mikor már haza jöttek volna azon három 
öreg emberek, a város népe is mindenfel!ll haza kezde származni. 
Mert immár Básta megfeneklett vala az országban, és éppen 
kezében vala; sehol sem vár, sem város nem vala több G!rgény 
váránál, ki meg nem adta volna magát. És látszik vala, hogy 
valami kicsiny csendesség volna, mert Básta a hadait igen fenyen 
tartja vala, és valami sokadalmak is esnek vala immár a váro- 
sokban. 


Borsos Tamás azért — a ki biró vala abban az 1602-k 
esztend!ben — a város népét egybe gyüjté, és igen szépen a 
dolgot eleibe adja a népnek, és ékesen perorál el!ttök — mert 
eloquens ember vala — és szépen inti, hogy légyenek egy sziv- 
vel s akarattal ehez a jó dologhoz. Ezt megértvén, a nép nagyobb 
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része reá hajol, de némelyek igy szóllának: «Mi soha abban 
nem fáradunk, hanem el!ttünk az erd! és a havas, de oda 
menyünk,... tok váratokba és kastélytokba, mert onnan 
titeket is lábbal vonsznak ki.» — Ez ellen megfelelének a más 
párt mellett a birói: «Ha velünk nem tartjátok, városunkról is 
eltávozzatok ugyan, de mi — Isten velünk lévén — elkezdjük 
lassan, és meglátjuk mire segit Isten ! felsége. » 


A nem akaró fél azért nagy szidalmazással elmenének, a 
városról imide-amoda elszikrázának, búdosának. 


Mikor azért a dologhoz hozzá akartanak volna kezdeni, 
nem találnak vala módot benne, hogymint hirdessék elé !ket 
a gondvisel!k. Oka annak nem egyéb volt, hanem hogy házánál 
nem lakott az ember, kiváltképpen a ki város vége felé lakott; 
mert a házak körül nem volt sövény és kert, mert az elmult 
télen itt Vásárhelyt telelt vala a Sigmond pártjára való had, és 
azok égették vala el, hanem az ember akárhun beszállott akár 
ki életére és házába; sátort s kalibát mit csinált s abban lakott, 
s a miá nem találta el! a pógár [t. i. aki gy"lésbe hivta]. Igy 
azért soha el nem tudák még csak kezdeni is a dolgot, hanem 
más módot gondolának benne. Mert a czéhmestereket keresték 
fel minden czéhnak, és úgy vizsgálák meg a város népét, és úgy 
tudák meg, hogy hány ember maradt meg minden czéhban. Ezt 
registrumban irván, osztán a szerént dolgoztak és czirkáltak 
is, annak seriessét felírták, és táblára ragasztván, a kapuba fel- 
függesztették. Ez a tábla ma is in specie az kezembe vagyon, 
melyet a mint látom 1603-k esztend!ben irtak els!bben, de 
azután ép a másik oldalára a notariussal irattam denuo [újra]. 


No azért a summa az: hogy igy hirdettek elé azután a mire 
kellett. Hozzája fogának azért a klastromhoz, és az égett fát 
s földet kitisztitották, és fát hordának az erd!r!l annak meg- 
épitésére a nagy Istennek szent segitsége által 1602-k esztend!- 
ben kisasszony-nap tájatt; és hol meszet találtak felkeresték 
a városon, tégla pedig elég volt a klastrom tájatt és avval 
épitették, ki barátoktól maradott tégla volt. 


Legels!bben is azért a templomnak az ablakait rakák bé, 
és arra l!v!-lyukat, és az eskolának — ki az el!tt barátok 
czellája volt — az ablakait és ajtóit, és arra két kicsiny bástyát 
és emelcs!s ajtót, reája a templomra is olyat csinálának dél 
fel!ll. A pap háza fel!ll a czinterem az ki vala, azt kihagyák. 
A Szent-Miklósról a megyés szentegyházról szedének cserepet 
le és aval cserepezék meg, mely máig is rajta vagyon. 


Én azért mikor azt csinálták, akkor Magyarországban vol- 
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tam, hanem szent Márton napkor jöttem haza, és csak készen 
láttam a munkát, a mit addig épitettek. Vettek vala az uraim 
az elmult 1594-dik esztend!ben város számára valami fél szakál- 
last ugy mint nyolczat, ugy a tájott egy tonna port is. Megtud- 
nám irni, mi okon vették vala? de csak elhagyom. Mindazáltal 
azok a szakállosok a segestyében elégtek vala; a vasában került 
vala el! azt nem tudom hány, s azt is tehát megcsinálták, és 
valami hitvány bástyákat is épitgettek minden czéhok. Mert 
osztán ott benn a helyeket mind czéhonként osztották vala el, 
hogy ki hol csináljon kicsiny hajlékot magának. De a bástyáská- 
kat is szinte ugy czéhokra osztották vala. A kinek bástya nem 
lehetett, annak falt osztottak és l!v!-lyukat, s ott kellett állani, 
mikor riadás vagy félelmes állapot volt éjjel-nappal. 


Ilyen nagy vigyázassal kellett a sok félelmes nép között 
oltalmaznunk magunkat a kicsiny parányi er!sségecskében. 
Bizonyos dolog azért, hogy ha lágyan viseltük volna magunkat, 
és kemény gondviselés nem lett volna reánk: tehát el nem 
kerülhettük volna soha, hogy lábbal nem vontanak volna ki 
onnat, a mint az t!lünk eltávoztak mondják vala — azért mené- 
nek el s nem akarának velünk itt maradni és épittetni. 


Ugy vagyon, hogy egykorban tehát aféle idegen nép, azokat 
a töllünk elszakadott verseng!s város népét megkergették. 
Erd!n-é vagy falun voltak, nem tudom; de egyszer éjfélkorban 
eljövének egynéhányan a k!fal alá, békiáltának hogy béeresz- 
szük !ket. De arra azt mondák: «hogy közel az erd!, mennye- 
nek oda a hun eddig voltak.» Arra esmét mondának: «hogy ha 
mostan bébocsájtjuk, tehát azután vélünk maradnak és soha 
halálig el nem távoznak t!llünk; végre azon kérének bennün- 
ket, hogy kötelen vonogassuk !ket a falon fel, mert ott lepi 
!ket az ellenség.» De azt sem miel!k; hanem a váracska fala 
alá sugorodának viradtig, és ott l!nek miglen módja l!n a bé- 
eresztésnek. Mert bizony akkor, ha megviradott is, nem nyitot- 
ták meg a kapukat mindjárt, hanem a közel való házakat és 
helyeket el!ször megjártatták: hogy valami gonosz emberek — 
a kik várunk ajtaja s kapuja után lesk!dnének — nincsenek é 
lesben valahol? Mikor azt megjárták és szorgalmatosan meg- 
vizsgálták, ugy nyitották meg osztán a kaput s a rostélyocská- 
nak az ajtaját. S!t minden ember — nem csak a rendelt czir- 
káló — fegyvert fogott kezébe akkor, és ki kapun, ki a bástyács- 
kákban, s ki a falon vigyázott igen szorgalmatosan — minden 
ember egyaránt, a mig a nap jól feljött; és azután osztán ugy 
oszlott ki-ki a mi dolga volt arra. Béereszték azért !ket a kas- 
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télyba viradta után tanács akaratjából, de jó conditio alatt. 
És azután nem futottak az erd!re senki. 


Mikor osztán ez a darab föld megizlette volna ennek a 
kicsiny er!sségnek izét és jóvoltát, idefuta mind a föld népe, 
a ki megmaradott vala fegyvert!l, és mind itt vere fészket 
közöttünk; l!tt oly, a ki ugyan itt maradt meg közöttünk ez 
mai napig is. 


Egykorban tekint!k, s hát a nemesség is ide szárnyallik, 
alá sugorodik és itt él hal velünk, és minden szerencsénket 
magával közli. 


Ez tájott osztán a fegyver után nagy éhség kezde szoron- 
gatni bennünket, annyira, hogy a buza felment vala vékája 
egy forintra és feljebb is, mert számtalan futott nép volt kö- 
zöttünk; az halál is elkezd!dék ugyan ezen 1602-k esztend!n — 
karácson tájatt ugyan nagy pestis kezde lenni, és igen holtanak 
ki éhhel s ki döggel. 


Eltelvén valami nagy sok veszedelmes állapottal ez az 
esztend!, a kastélyban lakánk, sugorgánk, annak az ! épitésé- 
r!l gondolkodánk. 


1603-k esztend!re kelve tavaszszal Székely Móses esmét 
feljöve tatárral, törökkel. Bektes bassa volt a törökök el!tt, 
és sokan melléje állának a székelyekben is, s mind a városokat 
magához hódoltatá Szebenen és Fogarason kivül. Háromszék 
sem álla oda melléje, de a nemesség inkább mind oda álla, és 
egyéb gyülevész hadak is valának körülle. 


Bektes bassa valami aprószemü l!v!-szerszámot is hozott 
vala magával, de Móses is szerzett volt egynéhány taraczkot, 
a kit magával hordoza. Ugy tetszik, hogy Segesvár sem hódolt 
vala meg. Fejérvár felé felérkezék, s ott néhány német vala; 
azok megadák azt az éhség miá hitre, de a tatárt osztán utánok 
küldötték s levágták !ket — ugy hallom. Onnat Kolosvár alá 
méne, de azok ugy láták mint az apjokat Székely Mósest, megis 
adák a várost néki; mert a német [Szamos-] Ujvárba ment 
vala bel!lle, Básta pedig Szakmar felé méne, hogy ha lehet s 
kivántatnék, segitséget hozhasson onnat. 


Az kolosváriak ez alkalmatossággal a jesuviták collegiumát 
nagy zélussal, frémitussal reája rohanván, megostromlák, és 
!ket bel!lle kihurczolták és kikisérék a város kapuján; nagy 
zápor es!ben, hajdonf!vel és fels! ruha vagy palást nélkül 
indulának a tatár felé. És mikor a tatár látta volna !ket, kér- 
dék: micsoda emberek azok? Ott leszen a ki megmondja, hogy 
papok azok. Melyet hallván a tatár, csudálkozott rajta: miért 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 26 


kellett annak ugy lenni? és köpenyeget reájok adtak és a táborra 
elkisérik !ket megbántás nélkül. Pater Argentát homlokba 
ütötték vala, Joannes Nigert megölék a kolozsvári vitézek, a 
többin is valami száraz ütések estenek, de nem igen kérkedtek 
meg vélle. Bogáti János viteté !ket a maga szállására a táborba, 
s azután G!rgény várába, s mig a dolog másképpen fordula, 
ott tartá !ket. Igy járának akkor a jesuvita paterek a kolos- 
váriakkal. 


Székely Móses táborát Kolosvárról meginditván, méne 
Szamos-Ujvárhoz, hogy azt a németekt!l megvegye a várat; 
de csak meg sem büzölheté. Hanem vagy kilencz száz legény 
gyült vala össze, kiknek feleségek és gyermekek ott a várban 
volt némelynek s kinek ott Déés tájatt a havason vagy oly 
helyt a hol esmérte maradását, és ott táplálta a rettenetes 
drágaságban. Azokat a legényeket Móses hivatá hogy melléje 
j!nének, de amazok nem menének; mivel cselédjek a német 
birodalmában vala, és oda nem lehetett hagyni, mert azok is 
háborgatták volna !ket jövend!ben, mind magokat s mind 
házok népét; azért egy éjjel !ket mind levágatá. Igy l!n dol- 
gok szegényeknek. 


Azok nem magyarországi hajduk voltanak, hanem ott a 
tartománybéli szegény jobbágyból állottak, azok verték volt 
össze magokat, hogy óhassák szegények és táplálhassák a nagy 
veszedelem között és drágaságban magokat. Igy veszté Móses 
el, annak a darab földnek a népét akkor. 


Móses Kolosvárnál dolgát elvégezvén, kerüli szélyel az 
országot, és a tatár tészen sz!rnyü rablást, égetést és öldöklést. 
A magyar is a nagy drágaságban hol mit kaphatott, aval élhe- 
tett. A tatár egykor látván, hogy immár sok rabja vagyon, 
tehát egy részét haza bocsájtja a tatárnak öt ezer rabbal. Másod 
uttal esmét tiz ezer rabot küldtek haza más rendbéli tatártól. 


Akarván Móses már által menni a Maroson, els!bben szép 
levelét bocsátja mindenüvé a székelyek közé, kérvén !ket: 
«hogy mindjárt felkeljenek és melléje jöjjenek; ha hol pedig 
valaki ebben ellentartó lenne, tehát annak nem barátja, hanem 
ellensége lészen.» Elvivén a levelet minden székeken, a székely 
uraim — els!bben Udvarhelyszék, minthogy oda való atyafi 
vala Móses — hozzá álla, hálát adván Istennek, hogy atyafisá- 
gokból s nemzetekb!l Isten fejedelmet támasztott volna! Mert 
már !tet fejedelemnek nevezik vala a Fejérvár megvétele után, 
mert ott volt a fejedelmi szék — csak hogy igen puszta szék 
volt. Azért Marosszék is hozzá álla alkalmasint Aranyosszékkel 
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együtt, de nem mind. De Háromszék látván a pogányságnak 
rettenetes pusztítását, rablását, nem állának oda, hanem 
magokra más gondot viselének. Ezt mondják vala egymásnak: 
látjuk mi azt jól, hogy ez az ! pogánnya, a tatár, nem válogat 
abban: ki áll Móses mellé s ki nem áll, hanem csak elrabolja 
a kit hun talál. Igy ha mi melléje menyünk, itthon ! elrabolja a 
feleségeinket, gyermekeinket; mert Mósest!l semmit nem vár, 
sem tart a tatár, hanem azt mieli a mit akar. Jobb azért itthon, 
ha oltalmazhatjuk magunkat, tehát oltalmazzuk; ha pedig nem 
óhatjuk, haljunk honynyunkban meg érettek, hogynem mind 
azt lássuk, mikor rabolja el a tatár !ket és mikor viszi el. Ebben 
Háromszék megálla. Bocsátának azért vigyázásnak okáért erre 
ki a Rika felé ötszáz lovast a háromszékiek, melyet hamar 
hirré ád Mósesnek Udvarhelyszék, hogy vigyázzon azok ellen. 
El bocsátá azért Székely Móses Imecs Mihályt két ezer tatárral 
és magyarral, és véletlen üték meg !ket és megverék, és onnat 
a jó nyereséggel megtérnek Móseshez. Megköszöni nékik, hogy 
jól cselekedtenek. Ezt Háromszék hallván, igen megbusulának 
rajta s vagynak nagy félelemben és rettegésben; a tatártól és 
Mósest!l igen félnek, mert igen jól tudják, hogy Móses harag- 
szik reájok. Mindazáltal annál inkább öszsze gyülnek, és táborba 
szállnak fejenként, és vigyáznak. Ezalatt hát Rácz Gy!rgy 
bément volt Havasalföldébe, hogy a vajda adjon Háromszék 
mellé segitséget, mig ! kijöhet hadával; mert már tudta a 
vajda, hogy nem állott a Háromszék Móses mellé. A vajda 
pedig készül vala hogy maga is kijöjjön, és Bástát megsegitse 
Móses ellen; mert 1602-k esztend!ben Básta ültette Ráduly 
vajdát a tatár ellen székibe. Ada azért kész szép hadat a vajda 
Rácz Gy!rgy mellé, és el!ljáróban kibocsátá a Bodzán !ket. 
És kijövén Rácz Gy!rgy Háromszékre, nyugovék két nap. 
Ezt látván Háromszék, igen nagy öröme l!n rajta, és Móses 
ellen szivet v!n. Mihály is esmét eljött volt, hogy Háromszéket 
ugyan derekasan megüsse és boszszuját kitöltse rajta Mósesért; 
de fele utjában megüté a Rácz Gy!rgy szele s megtére, hogy 
keményebb csatával mennyen bé reájok. 


Akkor a Székely Móses tábora Ekemez!nél fekszik vala, 
de a tatár nem ült veszteg, hanem az országban a hol hozzája 
fért, rablott és égetett, marháját a népnek ellopta a várak 
aloll s magát is levágta és elrablotta választás nélkül. 


Akkor Móses itt Vásárhelynél hogy által mene a hidon, 
szállott vala meg Bogácson innét Gálfalva között, és vala 
Nyárádt!nél els! szálláson. 
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Immár kastélyocskánknak tiz holnapja vala hogy csinálni 
kezdettük vala, és a czintermet is két kicsiny bástyácskával 
er!sitteni kezdettük vala a nagy hatalmas drágaságban, mely 
naponként nevekedik vala rajtunk. 


A tanács Mósesnek és Bektes bassának élést küldének 
Nyárádt!höz; ugyan magamtól egyikt!l; az apám Nagy Szabó 
János vala a biró. Béadók azért az ajándékot, melyet mind a 
bassa, mind pedig Móses igen jó neven v!n a szegény várostól, 
és igéré nagy kegyelmességét, hogy ha az Isten élteti, nem lészen 
elfelejtve. Akkor én a kikkel az élést elvittem vala, haza bo- 
csáttatám, de én magam ott maradék, és a táborral egynéhány 
nap voltam ott. 


Ekkor láttam, hogy — Makó Gy!rgy vala ugy tetszik és 
Imecs Mihály — több kapitányokkal együtt sok tatárral meg- 
indulának, és mondák, hogy Rácz Gy!rgyre mennek Három- 
székre, azokat elnézém. Maga is Móses megindula Segesvár felé, 
onnat akart elébb menni az elbocsátott csata után. De ez alatt 
béérkezvén mind tatár s magyar, reá találnak társokra. Bocsá- 
tottak vala azért el vagy ezer lovas tatárt, hogy raboljon 
Háromszéken, hogy a székely ne mehessen Rácz Gy!rgy mellé; 
de immár a székely megegyezett vala vélle egy része, de a többi 
Farkasvágónál vigyáz vala. Ezenközben kis Merza is ezer válo- 
gatott ráczczal érkezék a székelyekhez és Rácz Gy!rgyhöz. 
Mikor azért már a Móses hada meglátta volna Rácz Gy!rgy 
hadát, sereget rendele, a más fél is hasonlóképpen cselekedék, 
és a két had nagy vakmer!képpen egybe roppana, és oly er!ss 
viadalt t!nek, hogy annak mássát nem gyakor helyen láthatni. 
Mert Mósesnek hol mi szin népe vala, ott vala mind, de a tatár 
is mind a jova vala; számtalan nyilat szóra ugyan reája a tatár 
is, de a magyar hajdu, a rácz és székely a nyilat a puskába 
teszi vala, s ugy lövi vala a tatárt veszedelmesen. Ezt a dolgot 
látván a tatárok, csodálkoznak vala rajta, mi dolog légyen az, 
hogy tollu nélkül a magok nyilai oly sebessen viszsza mennek 
reájok. Végtére soha el nem álhatták a magyar lövését, hogy 
mind nyil, golyóbis egyaránt megyen vala reájok, hanem végre 
megfutamodának. Ezt látván a Móses magyari is, azok is 
hátat adának, kiket a rácz és székely s magyar sokáig üze és 
vága. Elméne azért a ki elszaladhata Móseshez, és megmondák 
dolgot néki, kin igen busula, ugy hiszem azért, hogy volt mit 
gondolni; de mindazonáltal megindula és által méne az Apáczán. 


A vajda is hallván e dolgot, hogy Erdélyben tatár és török 
vagyon és rabol, béindula a havason s Rácz Gy!rgygyel és kis 
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Merzával akara megegyezni. Móses látván ezt, bizék igen a jó 
vitéz tatárokban, tudván vitézségeket; de azért nem meri 
magát sáncz nélkül hagyni, hanem löv!-szerszámait — a 
tatártól megválva — mind lovassát, mind gyalogját, még a 
bassát is szekérsánczba rekeszti, hogy onnat lövöldözze ellen- 
ségét, s hátul esmét a tatár lövöldözze meg. De a reménység 
igen megcsalá, mert mind gyalog szállának a vajda hajdui, 
csak egy kapczában, mert nagy sár vala a Móses tábora el!tt, 
hogy már azon nem mehetnének által reája. De semmit nem 
tartózék a hajdu, hanem által mene, gázla, puskája kezében; 
löve ugyan hozzájuk Móses a taraczkal, de keveset árta aval. 
Hanem soha nem állhatá el a hajdu lövését, hanem a sánczot 
megbontja, ahol és kit!l lehet elfutó-felet vészen mind török, 
mind magyar; a tatár még jó idején elmene a rabbal, semmit 
nem víva, mert azel!tt való napokban tudta mint járt vala a 
hajdukkal a vásáron. Elfuta azért ki hova láta. A török is — 
Bektes Bassa menyen amint lehet, de a rácz és magyar utána 
vagynak, akit elérhetnek igen vágják. Móses is foga a székely- 
ség felé, de Rácz Gy!rgy és Katona Mihály nevü csiki szent 
mihályfalvi székely, hátba öklelé a kopjával, és a fejét is el akará 
ütni, de Rácz Gy!rgy nem hagyá, hanem ! maga elüté a fejét, 
a lovát is magának hagyá; hanem egy turba volt a lován — 
abban nem patkószeg volt ugy kell hinni – azt adja Katona 
Mihálynak, s a fejét a vajdának viszi Rácz Gy!rgy. 


Ezt a dolgot megirá Ráduly vajda Bástának, kin igen 
örüle és Szakmár fel!ll béjöve Ujvár felé esmét; kin azok, 
a kik a német mell!l Móses mellé állottak vala, igen megrémü- 
lének, és sokan a havasra, s ki török földe felé elbúdosik. 


Egy Nagy Albert vala f! ember, Feketelakon a Mez!ségen 
bir vala, mert ott láttam udvarházát. Küldte vala Móses ezt 
Lengyelország felé, hogy hadat gyüjtsön. Elmenvén, nem 
tudom mennyit gyüjtött is volt ugyan, de azalatt hát megesett 
Bécsbe az ebvásár. Hallotta, hogy suspust vallott volna az ura 
Székely Móses, és nem foghatott egyebüvé, hanem aláfogott 
Tömösvár felé — Vaskapunál akart kimenni. Mikor Fejérvárnál 
menne, talál 150 gyalog németet — Szebenb!l bódorgottak vala 
oda felé — azokat Fejérvárba szorítja, és a sok néppel reá hága 
és levágja Nagy Albert !ket. Azután alá indula Vaskapu felé 
mondhatatlan nagy dulással, fosztással és vérontással. Ez Bás- 
tának tudtára l!n hamar, és bocsáta utánnok két száz szép lovas 
hajdut, és elérék Nagy Albertet és megverék. Ráduly vajda 
pedig a Székely Móses harcza után nem igen sokat mulata az 
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országban, hanem csak addig, míg az udvarhelyszékieken dulata 
valami kicsinyt boszszujában, hogy Székely Móses mellé állot- 
tak volt. De hinni kell, hogy a had dolga olyan, hogy kár nélkül 
nem jár a hol had jár. De elég hogy kiméne s székibe üle, s 
Bástának hagyá az országot birnia. Básta ez alatt maga is 
esmét a mely várakat, városokat Mósesnek megadtak vala, 
tehát megvizsgálá és !ket hitlenség alá veti. De nagy része a 
f! népének a török földe felé alá méne, és ki havason, ki várak- 
ban nagy félelemmel lesugorodék, mert tudta vétkét — a maga 
conscientiája dictálta azt sokaknak. De tudván azt Básta, 
hogy annak az oka nem lehet a köznép, csak azokra haragudt, 
a kik nagyrenden valók voltak, és a kiknek pecsétjek és hütök 
a levéllel együtt Bástánál volt. Sokaknak a nagyrenden valók 
közül bátran szemekre vetette az «áruló» nevet. De bizonyára 
a közrendnek is a hajduk és németek ugyancsak oda mondották 
azt: «Áhá, tarka hitü hajas török, ez s ez lélek kurvafiai! nem 
szánom — Isten ugy segéljen — levágni az erdélyi embert, 
mint a pogányt.» 


Básta mindazonáltal, noha akkor haragjában ugyan nem 
ellenzette az ! hajduit a kapdosástól, de végre megvonitá zabo- 
lájokat és másképpen rendelé dolgát. # Déésen egy gy"lést 
hirdettetett, de err!l ezután szollok. 


 
Básta uralma. 


Más gyülést is hirdetett vala Dévára, nem jut jól eszembe: 
ha tavaly vala é vagy a Móses harcza után? De egyik akár 
melyik légyen, de azt hirdetteté levele által: «hogy valaki 
Dévába a gyülésre nem compareál, tehát az világoson a római 
császárnak árulója; de a ki ott lészen, hivének inkább szám- 
láltatik.» Ez a dolog nehéz vala azoknak, a kik azel!tt ellene 
támadtak vala Bástának három uttal: els!bben a fejérvári 
harczban, másodszor Sigmonddal Kolosvárnál és a bassával a 
mikor Kolosvárat megszállották vala, harmadszor hogy Székely 
Móses mellé állott vala, mikor Brassónál elvesze. Nem mere 
azért sok elmenni a gyülésbe, félvén attól, hogy ott Básta meg- 
fogja !ket. Mindazonáltal l!nek olyak, kik nem elannyira tud- 
ták vétkeket, elmenének igen nagy lelkereszketve. Bástának 
pedig minden hadai ott a vár körül voltak. 


Básta immár hogy az egész országnak házat, palotát 
rendel, és megparancsolja, hogy oda gyüljön az ország — maga 
bizony csak némelyek voltak ott, az uraknak nagya a török 
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között volt és imitt-amott. Bémennek azért a palotába, és 
mikor már ott volnának a várakozásban, de nagy félelemben, 
várván halálok óráját: Básta kiküld és a neveket registráltatja 
mindennek és látja azt, hogy a bakja nincs ott. Magába száll- 
ván, megszánja !ket, látván mely nagy félelemben vagynak. 
Kiküldi követit az országhoz és azt kérdeti: Ha ki hivei? és 
az igaz hüséget kinek tartják? Melyre felel az ország: hogy a 
római császárhoz tartják a hüséget. Egykor Básta csak kiküldi 
elejékbe a nagy rakás levelet, a kiben a miriszlói harczkor 
Csákival megesküdtek volt, mikor Mihály vajdát megverte volt. 
Azt látá az ország népe, mivel ott is vagynak azokban a kik- 
nek ott a pecsétek, — ez eltelvén, más rakás levelet esmét küld 
ki — melyet imitt-amott fogtanak el — melyekben Mósesnek, 
Sigmondnak mutatták hüségeket, és ott is ugyan mellette a 
hadban voltak. Ezt is sokan látják, hogy kezek irása, s ! pecsétit 
ki-ki megesmeri. Elijednek. «Nosza immár — igy gondolkod- 
nak — de bezzeg ma elválik a ... r a májtól; de nem lészen — 
ugymond — mánál tovább a mi életünk! » 


Mind ez is meglévén, esmét Básta embere által azt kérdi az 
országtól: «Látják-é állapotjokat miben légyen, avagy nem?» 
Arra az ország hallgat. Esmét kikiáltatja azt az ország között 
háromszor: «Quid vultis a me ut faciam vobiscum: justitiamne 
aut gratiam?» Ezt hallván az ország, megijed és gondolkodik. 
Látja a dolgot. És mikor másodszor ezen dolgot iteráltatná 
Básta, felkiált az ország, és azt kiáltja: «Non petimus justi- 
tiam, sed gratiam.» Ezen Básta sokat gondolkodván, egykorban 
! maga is kimenyen az ország közé, és !maga el!számlálja az 
! jótétét az országgal szép renddel. Els!bben azt: «hogy Mihály 
vajdát Miriszlónál megverte, és az országot a Tyrannus kezéb!l 
kiszabaditotta, holott a vajda elrendelte volt azt még a harcz 
el!tt, hogy a magyar nemzetséget, s f!képpen a nemességet és 
a városokat elfogyassa, és ráczot s oláhot telepítsen helyette. 
Hát a harcz után — ha megverhet vala — gondoljátok meg, 
mint jártatok volna?» Másoduttal: «mikor császár velem együtt 
elbocsáttá, hogy eljöjjünk és az országban még ebet is ne hagy- 
junk elevenségben. Én azt eszembe vévén a vajda gonosz akarat- 
ját az országhoz, s!t látván, hogy az országot kedvem ellen, 
tanácsom nélkül pusztíttatja és égetteti, megszánám szivemben 
az ártatlan népet, ellene állék akaratjának másodszor is, s meg- 
öletém Tordánál; nem bocsáttám a dologban tovább, és a hajdu- 
kat viszsza hivatám, a kik a ti tulajdon nemzetetek voltanak, 
nem németek. Immár a két veszedelmet Istenért rollatok fegy- 
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verimmel elvetettem, ti pedig az én jótétemért fegyvert fogta- 
tok két uttal, és esküvéstek ellen magatokat istentelenül árul- 
tatásba ejtettétek. Im mostan esmét császár ! felsége hallván 
e rebelliot — noha akkor is megparancsolta vala — de most 
ujabban is parancsolja, hogy az árulókat megbüntessem, fejét 
megnyúzatván, oda szeme elejibe küldjem. Azért mit mivel- 
hetek én egyebet császár parancsolatjánál? Ti mindnyájan 
árulók vagytok! és el!ttetek halálotok, látjátok! De im, hagyok 
gondolkodásra három órát, mind nektek, s mind magamnak.» 
Ezt hallván, immár világosan látja az ország, hogy semmi igaz 
mentségek nem lehet senkinek; nem imigy-amugy, hanem 
ugyan világoson látják az országnak vesztét és magoknak. Azért 
követet választnak és béküldnek, hogy gratiáért menjen és 
kérjen. Az ország közi bémenvén Básta esmét, igen sziligyen 
szoll nékik: «Im mostani úttal is elvészem az egész országról a 
fegyvert, és a császár haragját én magamra veszem; meg vagyon 
a felséges római császár gratiája, ugyan hire nélkül, de ugy 
hogy többször árulók és háládatlanok ne légyetek. Valaki azért 
békével akar maradni, tehát hitlevelét adja pecsétje alatt, és 
én is annak a grátiát megadom; mert valakinek gratiája nem 
lészen, ha el!ll találja valaki a hadi nép közül és gratia vele 
nem lészen, tehát azt szabad lészen mint árulót exequálni.» Ezt 
az ország népe acceptálá; mindegyig hütöket béiraták a nevek- 
kel együtt, és minden ember oda adá hitlevelét, és a ki béadta 
tehát annak gratia-levelet adtak helyette. És azt mindenütt 
magával kellett hordozni, és ha el!ll találta a bolon vagy német, 
vagy hajdu, vagy rácz, csak azt mondotta: «Hun gratia?» S 
csak megütötte a mellyét és azt mondotta: «Ihon itt» kivette 
és megmutatta — csak elment mellette. Ez igy lévén akkor, 
a nagy tisztes gyülés elbomla igy a mint mondám, és elméne 
a hire az országban a Básta gratiájának. És ott a tájban a hol 
osztán azon a télen Básta telelt és forgott, minden ember gratiát 
váltott, egyébképpen módja nem volt a szélyel-járásban sem- 
miképpen. 


Ezenközben nevekedik vala a drágaság az országban, a 
döghalállal és fegyverrel egyetemben; mert a magyar hajdu a 
havas-torkokat mind feljárja vala, és az oda futott népet levágja 
vala nagy kegyetlenséggel, és mindenét!l megfosztja vala, és 
éhelhalóvá hagyja vala. Nincs oly nyelv, aki azoknak kegyet- 
lenségeket megirhassa; mert a Básta szavával nem sokat gon- 
doltak. Mert hogy 1601-dik esztend!ben Mihály vajda el!- 
bocsátja vala !ket benne, megizlették vala, és nehezen hagy- 
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hatják vala el az istentelenséget. Egy könyv lenne csak rollok 
irni, de az ! istentelen dolgokról szomoruság és nemzetül gyalá- 
zat — azért elhagyom. 


Menten-ment a sok panaszló szegény ember Bástára pana- 
szolni Kolosvárra és egyebüvé is, de csak azt kérdette a nagy 
jámbor: «Magyar-e a ki azt mivelte?» s azt mondották néki: 
«Magyar nagyságos uram.» Arra azt mondotta: «Oh uram 
Istenem? Ego puto, illos esse incarnatos diabolos.» Mondotta 
szegény panaszló: «Mikor német j!, az mégis hágy valamit, 
de a magyar semmit nem hágy, mind elviszi.» Ezen sirt a sze- 
gény panaszló ember, és vélle Básta is sirt. Mert ! eleibe egy 
koldus is bémehetett — egyébbel nem bocsátotta el, hanem 
csak azt mondotta: «hogy ha bolon vagy német volna, bizony 
birnék aval, s megbüntetném, de magyarral nem tudok birni.» 
Küldött ugyan hogy valamint oltalmazzák !ket, de annak csak 
kevés haszna volt. 


A dévai gyülésr!l valamit szóllánk ugyan, de mivel a déési 
gyülést emlitém feljebb, valamit akarok irni rolla. 


Hogy a buza drágodik vala szörnyen, nem tudom bizony 
ha e gy"lésben szolltak volt é annak limitatiojáról valamit; 
de elég, hogy országszerte kiment vala a Básta levele. Nem jut 
eszembe miképpen limitált vala, de ide a mi városunkba is 
hozták vala levelét róla. Mi l!n benne? Egykor ugy megakada 
országszerte a buza árulás, hogy sohult nem kezde az ember 
buzát vehetni pénzen, és nagy hirtelen sok számtalan ember 
hala meg éhen, a limitátiozás mián. Egykor hát Básta hamar 
megesmérte a dolgot, és esmét azon a nyomon mindenüvé leve- 
let külde: «hogy senki ne féljen s ne limitátiozzon, hanem a ki 
mint adhatja, ugy adja buzáját.» Egykor hát elég buza l!n, és 
azután az ember hozott s eladta a mint adhatta. A buza ára 
hamar — egy nap s két nap esmég olyan hamar megapadott 
reménység kivül. Ez a buza állapotjának tulajdonsága, azt ugy 
tanultam meg. Semmire sem emlékezhetem hogy hallottam 
volna, mit forgattak volna a déési gyülésben. Adót Básta nem 
vetett az országra, sem semmit nem kért az országtól; azt 
mondotta, hogy mostan megadta az adót a nemes ország, meg- 
éri 40 esztendeig vélle. Tudom, hogy Borsos Tamás és Bodoni 
Bálint vala e gyülésben innét M. Vásárhelyr!l, és töllük hal- 
lottam, hogy Básta el!tt és az ország el!tt [a székelyek] azon 
instáltak, s!t nagy er!ssen fenyeget!dztek, hogy ezt a mi 
kicsiny épületünket, ugymint a kastélyt nem engedik meg hogy 
épitsük, hanem elhányják — váltig contradicáltak Básta és az 
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ország el!tt. Melyet mikoron hallott volna Básta, jól végére 
ment, micsoda dolog légyen az? És mikor mind a székelység 
s mind a vásárhelyi követek eleibe adták volna, tehát igen 
nevette és csudálkozott azon, hogy azt mondották a székelyek, 
hogy nékik azt tartja az ! törvények: hogy a székelységen 
vár ne légyen. Básta azt mondotta: «Micsoda nagy bolondság 
lehet az; hiszem a volna jó, hogy minden faluban kastély volna 
és valami er!sség.» Arra ugyan csak azt mondották a székelyek: 
«hogy !k nem engedik, hogy legyen, hanem reánk j!nek és 
elhányják a kastélyocskánkat.» Az napról elhaladt a contro- 
versia, és más napra hagyta Básta és az ország, hogy jobban 
meglátják a dolgot és eligazítják. Básta pedig kedvez vala a 
székelyeknek, mert tudta azt, hogy micsoda állapotjok vagyon: 
hogy !k mindenkori és fizetés nélkül való hadak; azt is tudta, 
hogy hajlandó nép az, melyet a Mihály vajda idejebéli dolgon 
tanult meg, s tudta hogy jó a kész nép. 


Borsos Tamás mindazáltal, és a vélle lév! atyánkfiai ezt 
látván, hogy a székelység igen keményen fogta azt a dolgot 
ellenünk, tehát azon a napon Bástát ujabban megtalálja — 
ott ajándék nem lehetett, mert ehez tartózni nem tudtanak 
semmit — azután az urakat is mind egyig; de nem sok ur 
vala, mert némelyik bennek a török közé futott volt; Kornis 
Gáspárt pedig a hajduk — hogy Kolosvárra ment volt Radnóth- 
ról 1601-k esztend!ben, mikor Básta Mihály vajdával Szilágy- 
ból Kolosvár alá j!ve — levágták vala sok jámbor szolgáival s 
f! emberekkel együtt. Én ott Radnóthban voltam akkor — 
a mint oda feljebb emlékeztem — ugy tetszik a Kornis Gáspár 
selyéit én viaszoztam meg és borítottam meg egy emberrel. 
Sennyei Pongráczot tudom, hogy ott forgott, de erdélyi urat, 
nem igen jut eszembe hogy ki lett volna. Voltak ugyan azért 
akkor ott a déési gyülésben némely alacsonyabb rendü urak, 
de nem sok. Azokat is mind eljárták az uraim, hogy ha esmét 
elkezdi a székelység a dolgot, tehát ne hagyjanak ilyen nagy 
igazságunkban. Más napra kelvén, annál is nagyobb vehemen- 
tiával elöll kezdik esmét a dolgot, hogy általán fogva reánk 
j!nek és elhánnyák a kastélyt. Az uraim arra esmét igy repli- 
cálnak: hogy «lám Háromszéken sok kastély van, és azt miért 
nem hánnyátok el?» Arra azt mondák: hogy Molduvából 
gyakran félelmek van azoknak s azért — de azok csak apró 
keritések. Arra azt mondották: «hogy ez is kicsiny csak, s 
nékünk is van mit!l féljünk.» Erre nem felelhettek semmit. 
Utoljára aval is ellent vetettek a mi uraink: hogy nem vagyunk 
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mi székelyek, hanem városiak. Arra esmét azt felelték: «Közte 
vagyon a város a székelyföldnek.» Esmét arra azt mondották: 
«Hogy aval nincsen hatalmatok a mi városunk földén, sem pedig 
magunkon, hogy körülettünk székelyfölde vagyon.» Arra sem 
felelhettek, hanem csak nagy haraggal kiáltották: hogy el- 
hánnyák várunkat átaljában. 


Végre azt találák fel: «hogy az egyház jószága és földje 
volt, ugy mint a barátok temploma avagy klastroma, és azokat 
ifju János király üzte ki belölle, és a királyra szállott, és a király 
osztán az ! jus regiumát ugy conferálta nékünk; azért hát 
nincsen s nem is lehet semmi competentiájok az egyház földjé- 
hez.» Itt bezzeg megakadott a szekerek, de afel!l ugyan fenye- 
gettek bennünket, de semmit nem adtunk akkoron rajtok. Mert 
magok is hát egyszer oda futnak, hogy látják emberséges 
magunkviselését, jóllehet hogy ugyan tartottunk valamit felölle 
eszünkben, és még mostan is az a tanács: cautusok légyünk 
dolgainkban nem csak abból a dologból, hanem vagyon egyéb 
is a mire igen reá vigyázzunk; mert nincsen soha igaz jó aka- 
rattal mi hozzánk a székelység, sem nemességnek nagy része. 
Sapienti satis est. 


Ebben, ez a székelyek dolga megfekvék akkor, hanem az 
uraim haza jövén onnét, Bástát ujabban megtalálták. Adtak é 
vagy nem valami ajándékot néki? nem tudom. És mivel a feje- 
delmek annuentiája nélkül senki sem csinálhat eféle épületeket, 
t!le levelet az immunitásra és építésre kértek, melyet örömest 
a jámbor megadott, És a volt osztán er!sségünk egyideig. 


De nem sok id! elmulván, esmét a praedicator uraim táma- 
dának reánk miatta és contradicálának, s talán citálták is volt 
a várost. De azt nem tudom: tanulták é meg igazságokat a 
mi feleletünkb!l, «hogy egyház földén a kastély», mivel a szé- 
kelyek ellen aval oltalmaztuk vala meg magunkat. #k is azért 
erre épitettenek ellenünk. A város ezt hamar eszébe vévén, más 
irral köté bé a dolgot, és békességre foga velek. Mert azt igéré, 
hogy a templomot megépitti és el nem bontja, scholát is illend!t 
rendelnek ott benn a várban, a ki olyankorra légyen, mikor 
háborúság vagyon; itt künn is egy olyan eskolát épitenek a 
békességes id!re, kiben taníthatnak és megnyughatnak vélle. 
Ezt megértvén a praedicator uraim, valami igen nehezen engedé- 
nek neki és békesség l!n. Ilyen sok nyavalyával kezdettük el 
ezt a várat, és sok veszedelmes napokon építettük, mert a szablya 
éjjel-nappal oldalunkon volt, és a puska a kezünkben: hun 
a tatár, hun a török, hun a bolon s hun a hajdu körülünk for- 
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gott; csak Isten mondhatná azt meg, mint töltötttik el nap- 
jainkat ekkor. Mikor Medgyesben lakék Rácz Gy!rgy és a 
német kapitány, egyszer megverék Gyulafi Lászlót Ebesfalvá- 
nál, és osztán csak hamar reánk is ide akartak j!ni, hogy reánk 
szállják a kastélyt. De ez maradjon továbbra. 


No immár elvégzem a schola dolgát. A szent Miklós szent- 
egyháza mellett, a ki most eskola, egykorban ugymint 1596-ban 
egy [Baranyai] Décsi János nevü mester vala itt, és azt a házat 
ki most eskola, megkérte volt Báthori Sigmondtól, s néki adta 
vala, és ! megépitette vala s benne lakék feleségével. Holott 
nem adhatóját adta volt Báthori Sigmond. Oka az, mert a 
megyés templom és megyés pap háza is eskola volt ekkor, mikor 
a klastrom a barátoké volt; de hogy a városnak adta volt a 
király — avagy csak occupálták az uraim — hát nem kellett 
az a megye papja háza és eskola, és semmit nem gondoltak vélle 
hogy néki adta a scholamesternek Sigmond, s igy urasodott 
vala el a várostól nagy mód nélkül a lágyság és bolondság miá. 
Hanem osztán hogy a barátok klastromából lett eskolából az 
égés után kastélyt csinálának, és a praedicatoroknak megigér!k 
azt: hogy a schola helyébe scholát építtünk, tehát ezt osztán a 
Décsi János öcscsét!l Décsi Dánielt!l, pénzen és más házon a 
város megcserélé, és ugy csinálának scholát belölle. De a vár- 
ban is rendelének scholának való házakat, kiben szoruláskor 
a mester és deákok s gyermekek lakhassanak s tanulhassanak. 
A papok azért igy állának el rollunk és akkor is ily módon l!n 
dolgunk a jámbor praedicatorokkal a kastély dolgából. 


Ezt akarám a Básta Erdélyben lett gyülésér!l irni. De nem 
hagyom hátra a kolosváriak dolgát: «mint járának Bástával, 
hogy Székely Mósesnek megadák vala a várost, és hogy a jésu- 
viták klastromát eltörék törvénytelenül és magokat megölék 
s megsebesiték, a városból kivondozák, s azután mindeneket 
felprédálák, végre templomokat leronták és abban minden 
szentséget szenttelenné t!nek ország és fejedelem hire nélkül, 
csak a magok dühösségekb!l.» 


Básta mikor bészállani akart Kolosvárra, hogy béjött 
Szakmárról a Móses király veszedelme után, hallottam de nem 
láttam, hogy nem bocsáták bé a városba, nem tudhatom mit 
gondoltak. Azt hiszem, hogy azt tudták, hogy !ket menten 
mind szablyára hányatja, holott arra nem volt semmi szándéka. 
És mikor ott állana, a hadai a kapu el!tt várakozván, tehát egy 
darab k!fal — nagyobb egy kapunyi helynél — magától leom- 
lott, és azt meglátván Básta: ha való é? parancsolta a muska- 
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térosoknak, hogy azon az omláson mennének bé; és azon 
bementek volna, és ! magának osztán ugy nyitották volna meg 
a kaput. De én azért nem hallottam, hanem egy Enyedi Pál 
irásában olvastam. No azért ha úgy is ha nem is, en nem vitatom, 
hanem Básta bémenyen és letelepedik és vallat felölle: «kik 
voltak azok, a kik f! okai voltának az árultatásnak és annak 
a nagy sacrilegiumnak?» És a községet nem bántja, hanem a 
fejeiben hatvant megfogata, és ott egy házban tartották 
!ket sub custodia. Bástát a paterek engesztelték, mert bémen- 
tek vala azon !szön a paterek. Végre a piaczon lév! templomot 
elvevé Básta és szent Mihály napján belé bocsátá !ket; mago- 
kon pedig csak kicsidet v!n, mert egyik is azt megadhatta 
volna, ugy mint hatvanezer forintot. Csak azon kérte Básta a 
patereket, hogy a gyilkost hadd büntesse meg, és azt a mási- 
kat, a ki a pater Árgentát homlokba ütötte volt. De soha nem 
engedék a paterek, hogy senki meghaljon, hanem más factiot 
találtak valamit. A királybirót — Sz!csi Mihály vala — nem 
tudom bizony hun ölték meg, de azt megölték, de más dologért. 
Katona Mihályt esmét ugy tetszik hogy Mihály vajda idejében 
ölék meg, de nem Básta, hanem a vajda; a többi mind béké- 
vel megszabadula. Esett ugyan a gonosz népt!l halál ott Kolos- 
váratt, de az nem Básta akaratja volt, hanem magokban mint 
volt? hogy volt? szállójától lett? ki tudja hogy lehetett. Eze- 
ket és csak rövideden akarám emlékezetbe hagyni, mert látom, 
hogy már csak akkori ember sincsen, a ki ezt szemeivel látta 
volna. És azért az 1603-k esztend! végz!djék el itt. 


1604 esztend!ben die 21 januarii Angalit-szüz napján a 
kastélyban laktunkban vittem haza az én feleségemet Rósás 
Ersébetet. Ott volt a mennyegzö a kisebbik comitásban a ki a 
barátok süt!háza volt régen, de azután ott kinozták meg a fog- 
lyokat, a ki halálra való volt. 


A ház pedig, a kibe vittem, fenn vagyon a hol a diákok 
laktak vala kamarákban; annak egyikét adták vala nékem, 
és azt csináltam vala meg, s ott laktam vélle. Régen barátok 
cellája volt az, deákgyermek koromban elégszer verték meg a 
…gemet ott a kamarában; és abban a házban is a hol a vendég 
vala elégszer csaptak meg, hogy a leczkét nem tudtam elmon- 
dani. Nagy drágaság vala felette, mert a buza csak az elmult 
tavaszszal fel ment vala huszonnégy forintra egy marosköble, 
és a zab 60 pénzre, feljebb is, mert én is adtam egy véka buzát 
egy forinton és 25 pénzen. Akkor pedig igen jó pénz jár vala; 
amaz szép ó dutka 9 pénzbe járt, és az apró pénz amaz szép 
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Ferdinandus pénze jár vala, a kivel maig is élnek Molduvában 
és Havasalföldében, de most abban egy forintért többet adnak 
50 pénzel. Az arany forint immár fel ment vala két forintra egy 
arany, és igen b!vön forog vala; a tallér egy forintban és tiz 
pénzben a szép régi Ferdinandus talléra; gyermekkoromban 
pedig ugymint 1590-k esztend! tájatt, a sárig arany másfél 
forintba láttam hogy járt, tallér pedig 80, 90 pénzbe egy Fer- 
dinandus talléra, a dutka 9 pénzbe. 


De még is az 1604-k esztend!béli dolgokra térek. Akkor a 
bort az én házasulásom tájatt kupáját dr. 28 pénzen, egy ludat 
adtak 66 pénzen, egy tyukot 26 pénzen, egy font hust 4 pénzen, 
egy ejtel vajat egy forinton — én az én menyegz!mre Kolos- 
várt vettem vala 12 ejtel vajat 12 forinton — egy hagymaf! 
akármelyik egy pénzen, egy tyukmony egy s két pénzen, egy 
font borsot három forinton, a gyömbért flor. 1 dr. 50, sáfrány 
akármelyik rosz flor. 4 és egy mása szalonna 16 forinton, egy 
véka kása flor. 2. Még is itt benn a városban, mihelyt a kastélyt 
bonyolitanók, minden elég volt, a kinek pénze volt tehát nem 
mult el azon hogy nem talált volna. 


N. b. Nagy áldása volt Istennek az a gondolat, hogy akkor 
az a kastély épittése lött, mert nagy darab földnek l!n meg- 
maradására és oltalmára. Noha látom mostan azt, hogy elhagy- 
ták az emberek, az épittését megunták, nincsen becsületi, 
maga most más állapottal vagyon épitve a mi jámbor atyáink 
industriája által; mely industria, látom világosan, hogy a 
mostani ifju tanács uraimtól eltávozott és teljességgel elfogyott. 
Én nem érem meg, de !k megérik az id!t, hogy megbánják 
azt a gaz negligentiájokat. De ezt is abba hagyom — ! 
dolgok. 


Erre az 1604-k esztend!re azt irom els!bben, hogy vala 
egy Borbély Kristóf, ki Radnóthon lakik vala; a húgomat, a 
Borsos Tamás leányát Erzsébetet vette vala, csak a háboruság 
el!tt. El!ször 1601-n szent L!rincz nap-tájban oda futottunk 
vala mind atyafiakul Radnóthba, és ! ott lakott — elég ember- 
séggel volt. Végre hogy nékünk kastélyunk l!n s haza szállánk, 
! is feljött és itt commorált s lakott köztünk. Egykor egy tavasz- 
félt Básta Kolosvárról egy levelet küldött hát a tanács- 
nak, hogy mindjárt Borbély Kristófot fogva küldjék Kolos- 
várra hozzája. Azt senki nem tudta, hogy mi vétett volt Bástá- 
nak. Az a Borbély Kristóf török fiu, avagy arnót fiu vala, s 
ugyan törökös ember is vala, és igen sokat csácsogott a német 
császár avagy a német nemzetség ellen. Hallottam magam is 
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benne. Talám olyan mehetett a Básta fülébe, s azért ha haragudt 
meg Básta reája; de én azért nem tudom. De más dolgot is 
mondhatok felölle. Mert tavaly, hogy a kolosváriak a klastro- 
mot felverték vala, ! is akkor ott élt véllek, mint egyik szintén 
olyan volt s még inkább: mert hallom hirrel, hogy ! ütötte 
homlokba pater Argentát, s talám az a dolog foroghatott elé. 
Borsos Tamás bátyám vala a biró, és ugyan maga méne el vélle 
Bástához — mert veje vala — nem tudom ha ott találták é 
Bástát vagy nem? De semmi gondja nem l!n, békével házához 
jött Radnóthra. Akkor az a dolog abba l!n. Hanem egy huszanöt 
esztend! tájatt — ugy jut eszembe — azután magát gondolta 
tehát, és a tanácsot az ! megfogásáért evocálá, és nagy töreke- 
déssel kétszáz forintba végezék el vélle a fogságot. Ily do- 
log l!n az invigilantiából, maga a Básta levelére fogták 
vala meg. 


Ebben az esztend!ben mintegy pünköst tájatt, Básta az 
országban némely városokban és várakban népet hagyván, 
! maga kiment hadával az országból szép lassúsággal. De a 
kóborló hajduságot imitt-amott a kik a havasokra és egyéb 
helyekre voltak, itt benn hagyá, mivel azel!tt is keveset hall- 
gattak tölle. Volt iszonyú nagy kóborlás az országban minden 
helyeken, hanem a hol valami kicsiny er!sség volt, ott még is 
megmaradtak valamint. 


Egykor kezd!k hallani, hogy oda ki Bocskai István fel- 
támadott a német ellen, és sok hajdu gyült össze. Én arról, 
mivel ott nem voltam, semmit nem irok, hanem a ki mit akar 
érteni arról, lássa meg az Indiciumban ha talál valamit. Tudom, 
hogy Pecz Jánost megveré Diószegnél, és ráczokat is hallottam 
hogy vert meg. Azt elhagyom. 


Egykor látom, hogy Gyulafi László ide szálla Vásárhelyre, 
s mondának, hogy Bocskai küldte ide gubernátorságra. És hadak 
is kezdének ide szivárgani — Bocskai hivei. És így benne rekede 
a német az országba, és tova fel Eperjes tájatt volt Básta az 
! hadaival, és ott vonakodott Bocskaival. Gyulafi is itt a med- 
gyesi némett!l és ráczoktól !rízkedett, és alá jártanak csatára 
reájok. Bizony féltünk is töllük; mert Rácz György is benne 
volt Medgyesben a német kapitánnyal — jó német gyalogokkal 
és jó vitéz ráczokkal. 


Egykor elmenének, hogy Medgyest megvegyék ágyu nélkül. 
De feléje sem mehete a mi hadunk, meg sem nézheté jól Medgyest, 
haza jövének onnat; de úgy tetszik az immár 1605-k esztend!- 
ben volt. 
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Bocskai szabadságharcának erdélyi visszhangja. 
 
1605 esztend!ben Bocskai István Rudolphussal öszsze 


kapott vala, de mi végett? eléggé én azt nem tudom. De látni 
való dolog, hogy az emberi állat a fejedelemséget szereti, ha 
módja vagyon a dologban. Bocskai nem esztelen ember vala. 
Ezel!tt 1599-k esztend!ben is, mikor Mihály vajda Báthori 
Andrástól elnyerte vala az országot, Bocskai is Monostorig jött 
vala az ! hadaival, de akkor nem szolgála néki a szerencse. 
Hanem imhol látod, mostan immár hun vagyon az alkalma- 
tosság ... Valamit tudnék itt írni, de azt is ebben hagyom; 
indittó okait is mivégre volt? azt is tudom igen jól. Pedig hogy 
nem lehete meg a vége annak ugy, a mint a kassai praedicator 
a többivel együtt feltették volt a czélt. Isten jobban adá annál! 


A mint ide fel emlékeztem vala a mi várunk építésér!l, 
mennyi ellenkez!ink támadtak vala — megmondám, ugy bizony 
nem is tudták azt az uraim mikor els!bben ahoz fogtak: eféle 
er!sséget, hogy a fejedelem akaratjából és privilégiumával 
szoktak elkezdeni, s nem is jártak volna utánna, ha a praedica- 
torok és székelyek nem meg tanítnak vala. 


Megértvén azért immár minden bizonnyal, hogy Bocskai 
volna Magyarországnak és Erdélynek fejedelme, felnyiták biró 
uramék szemeket és Borsos Tamást Kassára küldék Bocskai 
fejedelemhez, hogy nem csak a vár csinálására való privilegiu- 
mot adjon, hanem mutassa valami kegyelmességét hozzánk és 
conferáljon valamit, hogy épithessük az elkezdett munkát. 
Melyet mikor Borsos Tamás szája által Bocskai meghallgatott 
volna, igen kegyelmesen vette, hogy annyi földr!l látogatni 
fáradtak, és örült azon, hogy a város nem csak megmaradt, 
hanem épül is. Igen javallotta és dicsérte, hogy magyarok 
lévén, mint a szászok, igyekeznek hogy nékik is er!sségük 
legyen. Végtére a segítség fellöl azt kérdezte: hogy ha a város- 
nak valami dézma tartozása vagyon é? Arra azt felelték: hogy 
nincsen bor dézmánál egyéb, mert buza dézmát nem szoktunk 
adni; de a bor dézmát is Gyulafi László zálogba oda vetette 
volt, hogy ország szükségére pénzt kért volt töllünk, s mostan 
is kezünkben vagyon a dézma. Esmét azt kérdi: hogy miképpen 
vagyon ott a dézma? Ha úgy é, hogy a miglen megadatik a 
summa, tehát addig !vék legyen a dézma? Arra azt mondották: 
hogy nem úgy, hanem computálván a bor árát, mihelyt kitellik 
abból a summa, a fiscusnak viszsza bocsáttassék a dézma. 
Azután mondja azt Bocskai, hogy: «Mostan sok szükségeink 
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vagynak, mert hadunkra sok pénz kell és mégyen. Egyébbel 
nem lehetek, hanem azt a dézmát usque ad beneplacitum néktek 
conferálom, s azután más kegyelmességemet is ajánlom.» Ez a 
válasz lett arról. A vár építésér!l azt kérdette: «Ha eddig volt 
é privilégiumotok rolla hogy épithessetek?» Arra azt felelték: 
hogy volt Bástától, melyet Déésen adott volt. Azután tészen 
ilyen választ: «Jó hiveim! abban is kedveskedem jó szivel. De 
aféle levélnek ország és tanács consensussából kell adatni, s 
még pedig publicáltatni is, hogy ha legjobb módon akarjátok 
lenni. Mostan pedig itt sem tanácsim nincsenek egészszen, sem 
gyülés ideje nincs, hogy a dolog mindenképpen végbe mehes- 
sen. S!t úgy lenne az legjobb módjával, ha mind erdélyi taná- 
csosaink s mind pedig a magyarországi tanácsosaink együtt 
lennének. Hanem el kell haladni mostanról, és rövid-nap béme- 
nyek Erdélybe ott való dolgaink eligazitására; holott mind a 
magyarországi s mind az erdélyi statusok, tanácsinkkal együtt 
ott lésznek, s azokkal közölvén a dolgot, megadom a privile- 
giumot. Ne légyen kés!, mert úgy lészen er!sebb. Mostan is 
adok magamtól levelet, addig ahoz ragaszkodjatok, miglen 
azt véghez vihetitek, akit Erdélyben adunk — Isten velünk 
lévén.» 


Evel a levéllel és válaszszal megjöve Borsos Tamás. És 
Bethlen Gáborig aval voltunk. A dézmát is birák, de nem 
tudom mikor eresztették ki kezekb!l. 


Irtam vala oda fel, hogy ismét Vásárhelyr!l oda csatáztak 
az itt való hadak Medgyesre; végre ugyan oda reájuk menénk — 
és székely hadak is voltak — hogy már ijedtekben megadják, 
de ott ebben semmit adának rajtunk a medgyesiek. Egykor 
Szakmarból hozának két szép ágyukat ide a piaczra, és ugy 
indulának el, hogy megszállják Medgyest. Gyulafi László volt 
el!ttök. Az ágyukat Szalai Ferenczt!l küldte vala bé Bocskai. 
És mikor megszállottak volna Holdvilághoz a Gyulafi tábora, 
Medgyesb!l egy hajnalban kiütött Rácz Gy!rgy és a német, 
és megverék !ket és az ágyukat Medgyesbe vivék, és Rácz 
Gy!rgy a szebenieknek adá jó áron és most is ott vagyon nállok 
s övék. # maga Gyulafi László elszaladt volt igen kevesed 
magával tova Segesvár felé, egy nagy erd!n ott bolygott, egy- 
néhány napig volt oda. Hoztak volt ugyan levelet az ! nevére, 
de a subscriptio nem az övé volt. Egykor elé búdosott hát 
szegény, és azután megesmértem az ! subscriptióját. Nem sok 
napok után meghala, ugyan az hadban oda bé, nem tudom hol. 


Immár noha Bocskai oda fel a németet majd ugyan fel- 
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nyomta vala és Magyarországban ugyan már fejedelem vala, 
de az Erdélyben maradt németek nem igen félnek vala az árnyé- 
koktól, nem igen hagyák alább a dolgot; mert még a holdvilági 
triumphus el!tt is hogy Gyulafit megverék, Medgyesb!l !k is 
kijártanak csatára. Egyszer az Apafi kastélyára — a micsodás 
akkor lehetett — kijöttek vala, hogy megvegyék; de amazok 
emberül forgódtanak, sürün l!ttenek, és nem fértenek hozzájok 
a jó lövést!l; elmentenek akkor, de igírték azt, hogy esmét 
várják oda rövid-nap. A porok szinte elfogyott volt a kastély- 
ban immár, de mégis jó, hogy amazok nem vették eszekbe, 
mert el nem hagyták volna. Egyszer Ebesfalváról por venni 
csak itt dobbanának, s beszélék a dolgot, mint jártak a medgye- 
siekkel. Itt a mi a kalmároknál holmi por l!n, azt mind meg- 
vevék. Én is Brassóból akkor jöttem vala meg, s hoztam vala, 
s azt is megvevék töllem is — egy szappanyozó teken!vel vala. 
Mondák az ebesfalviak: «hogy immár j!nének el bár, bizvást 
elvárják !ket.» 


Az ebesfalvi harcz után pedig mely nagy szarvat emelt 
volt még a szászság is, csuda dolog. Csak hamar jó puskás nép 
ugyan sok gyült volt egybe, azt tudták, hogy aval a bennmara- 
dott haddal !k feljül fordulhatnak a magyaron. A Bocskai 
dolgát oda fenn mint vagyon, avagy nem tudták, vagy nem is 
hitték hogy való, avagy azt hitték, hogy !tet is meg fogják ez 
alatt nyomni — alább bizony soha nem hagyták a dolgot. 
Hanem hogy !szszel béjöve Bocskai, úgy hivék el hogy való. 


Mi is itt noha az hadak és ágyuk voltak itt a piacon, de 
mind éjjel-nappal féltünk igen töllök; az had is felrezzent éjjel 
is néha, és minden hadak felültek, s mi is a kastélyban helyünkre 
állottunk. Az ebesfalvi vagy az holdvilági triumphusok után 
pedig, hogy Gyulafit megverék, annál inkább szivet vettek vala. 
Egyszer csak meghozák, hogy er!ssen készülnek, hogy ide a 
kastélyunkra jöjjenek löv!-szerszámmal. Egy vasárnap viradólag 
érkezék az a hír, és legottan megbódula a nép — nem tudjuk 
hova legyünk. No Borsos Tamás megriaszkodik, és az biró — 
az apám Nagy Szabó János, hasonlóképpen a praedicatio után 
mindjárt a kastély falait az ácsokkal bérleni kezdik nagy 
cserefákkal belöll, és tölteni földdel. Minden ember: biróné, 
polgárné, papné, pap, biró s polgár, nagy és kicsid, a ki életét 
szerette minden ember, a miglen megkészüle, csak hozzája 
nyult akkor. Egyéb állapottal is igen készültünk mint olyan 
dologhoz mindennel; éjjel-nappal számtalan követ hordánk bé 
rakásra, hajigálni, és csak reája ajánlók magunkat Istenben 
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bizván és reménkedvén. És mindjárt kémeket bocsáttánk egy- 
néhány rendbélit. Egyszer egyik meghozá, hogy megindul- 
tanak és Pocstelkénél j!nek mind gyalog német és mind 
rácz és azokkal számtalan puskás szászok, de nincsen még 
löv!szerszám véllek. Esmét másik követ azt hozá: hogy 
Bogácsnál j!nek az elei. Immár gondolhatod: mit kellett 
csinálnunk olyan állapotban? No mégis hogy egyesek voltunk. 
Istennek könyörögtünk és kiki helybe, az hova rendelve volt, 
ott állott. Már csak a nyargalót néztük, hogy láthassuk! A Géra 
felé is vigyáztunk, gondoltuk azt: hogy talám a Nyárád mellett 
menyen fel, és csak a Géra felöll hirtelen akar ellepni bennün- 
ket. Mind igy gondolkodtunk a dolog felöll. Felkiáltották vala 
pedig tanács végzéséb!l ugyan: «hogy ha valaki az elfutás 
felöll csak emlékeznék is, avagy el akarna futni, tehát azt 
mindjárt levágják s marhájából sákmányt vessenek.» 


Mikoron már igy inter spem et metum vélekedésben volnánk, 
tehát egy szegény legény érkezik Medgyes felöll, a ki innet ment 
volt azel!tt való nap oda; de a csak látta a rezgel!dést itt 
akkor, de nem tudta mire való dolog légyen az a dolog. Ezt 
találták volt a Rácz Gy!rgy hada és kérdik: «Honnan jösz te, 
s ki szolgája vagy?» S mond az: «Én szegény legény vagyok, 
Vásárhelyr!l jövök s ide Medgyesre menyek vala.» Esmét 
kérdik azok: «Mit csinálnak a vásárhelyi várban, hallottad é?» 
S monda a szegény legény: «Én nem tudom kit!l félnek s kit 
várnak, de bizony jó kedvvel várják; mostan nagy cserefákkal 
bérlik a vár falát béfelöll és keményen töltik földel.» Amazok 
esmét: «Vagynak é benne valamennyin?» Emez úgy mond: 
«Láttam tennap, hogy öt száz puskás mene beléje, választott 
jók.» «Hát lovast láttál é?» «Lovas is vagy ötszáz jó lovasok, 
de mostan ezer lovas székelyt várnak és ezer gyalogot; Magyar- 
országból is minden órában Bocskaitól sok népet várnak.» 
Esmét amazok: «Öreg löv!-szerszámok vagyon é?» S mond: 
«Láték egyet, hogy a kapuban igazgatnak vala, kit Görgényb!l 
hoztanak s többért mentenek esmét, de eddig elérkeztek velek.» 


Mikor igyen tudakozódnának, tehát a német gyalog el!- 
érkezik és a dolgot kérdi: mit mond a legény? S megmondják. 
És azok a kapitányra mennek s mondják, hogy az ! hópénzek 
oda vagyon három hónapja, és ha a hópénz meg nem lészen, 
mi el nem menyünk, hanem megtérünk. A kapitánnyok biz- 
tatja azzal, hogy Vásárhelyt megadja nékik mind a három hó- 
pénzt, csak ott emberkedjenek; de amazok csak azt mondják: 
hogy nékik nem törvények, hogy vár alá pénz nélkül men- 
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jenek. És evel a német gyalog megtér Medgyesbe. Ezt a ráczok 
és a szászok megértik, és csak el nem merének j!ni a német 
gyalog nélkül. 


Igy tartá meg Isten városunkat és várunkat az ellenségt!l, 
áldott az ! szent neve érette! Másodnapra kelve menten érkezek 
a hír, hogy Gyulafi László megholt. Ide bé feküdt a székelyek 
között. 


Érkezék ottan Szakmárból igen szép készülettel egy csoport 
had — több volt száz lovasnál — Gyulafi mellé, és csak által 
méne városunkon; és Bogáti János, aki Görgényt birja vala, 
az l!n Gyulafi helyett, és eljöve és minden hadakat kezde 
öszszegyüjteni, Ujvárból öreg ágyukat hozatni, hogy Medgyest 
megszállja és megvegye. Mi is bezzeg immár megbizakodánk 
ezt hallván és látván. A medgyesi hadak pedig bévonák az orro- 
kat egyels!bben. De egykor meghallok, hogy Segesvárba költöz- 
tenek mind, amott nem bizták magokat. Bogáti azért reászálla 
Segesváratt Rácz Gy!rgyre és a német kapitányra, és megtöreté 
a falát nagy darab helyen. Medgyest pedig megadák és abba 
négyszáz székelyt küldenek és bébocsátták; de egynéhány nap 
mulván, a ki el nem szaladhata bennek, és a falan ki nem teheté 
a harisnyát, azt levágják — a jó borért igy járának. 


Ezalatt Segesvár alatt igen szép vitéz játékok esnek vala 
minden nap, semmit sem tartnak vala a várbeliek senkit!l; 
török s tatár segítség is érkezik oda, de ez is semmi l!n. Az egyik 
ágyunak — a ki nagyobb vala — a tengelye eltörék és aval 
nem l!hetének többet. Mikor immár ostromlani készülnének, 
hogy a várat ostromolják, érkezék a Bocskai levele: «hogy a 
várvívásnak hagyjanak békét, addig meg ne ostromolják; 
mert jöv!-útban vagyon, s hadd lássa ! maga el!ször, mint 
kelletik lenni a dolognak; ha meg nem lehet a békesség, tehát 
osztán gondja lészen reája.» 


Megszünének a vártól és frigy l!n közöttük, és ez alatt 
elérkezék Bocskai is s Medgyesbe szálla. És azt látván osztán 
a szászság, lesüté bezzeg a fejét, látván a Bocskai állapotját és 
a jancsárt vélle lenni s a magyarországi nagy urakat. Mert 
Korponánál a török egy koronát is adott volt immár néki — 
mely korona a rácz királyé volt, úgy hallottam, — és ugyan 
meg is lött volt a koronázás imigy-amugy, t!vel-hegygyel. De az 
a koronázat a pogánytól csak olyan dolog, mint ha az ördög 
szentelne az Istennek papot. Mindazáltal ugyan István királynak 
hívják vala Bocskait. No ezt abba hagyom. Hanem menten 
emberét küldi Bocskai Segesvárba és egyéb helyekre is az hol 
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németek valának: hogy ha akarják é a békességet vagy nem? 
Amazok reá hajlának a békességre, de úgy, hogy bántások ne 
légyen, hanem békével elbocsássák !ket hazájokba, akik ki 
akarnak menni; s a ki pedig benn akar maradni, az is szabados 
légyen. Ez is megengedtetik nékiek. És oda hivatá !ket Bocskai 
Medgyesbe mindenünnen, és egyes rendbe jancsárt állatott, a 
másik rendbe szembe véllek német gyalogot és úgy l!tetett 
véllek verset. A békesség azért megl!n, és a német az országból 
kiméne, de a ráczok nem tudom, ha kimentek-é vagy benn 
maradtanak? 


Itt benn Bocskai semmit nem mulathata. Oka mi l!n? nem 
tudom. A mit pedig Kassán igért vala a mi kastélyunk privilé- 
giumáról és a segitségr!l, nem tudom mi l!n az oka, de csak 
semmiben mulék ez uttal, a Bethlen Gábor fejedelemségéig, 
hanem akkor osztán mint szerzettünk tölle er!ss és jó privi- 
legiumot, akkoron az. is rnegiratik, ha Isten reá segítt. 


Az oda ki való dolgaihoz Bocskainak én szollani nem igen 
tudok. A ki arról tudni akar valamit, az lássa ha az Indicium- 
ban mit talál, vagy másutt. Én nem látom, hogy semmi históriát 
irtanak volna rolla sehol. 
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M I K Ó  F E R E N C  É S  B I R Ó  S Á M U E L  


H I S T Ó R I Á J A  B Á T H O R I  G Á B O R R Ó L  


1606. 


Két esztend! alatt való hadakozásai után, Bocskai Erdély- 
b!l, Magyarországból a németeket kitisztitván, derekas tanács- 
kozásokkal Illyésházi István által, Rudolphus császárral a 
békeségr!l tractálni kezde, Bécsbe rendeltetvén a tractatusnak 
helye. Sok disceptatiókkal ultro citroque agitáltatván a dolog, 
tizenhét conditiók csinálásával, kire mind akkori császár, azután 
valók is kötelesek, a békeség végbe méne: hogy Magyarország 
a koronához visszaszálljon, Bocskai Istvánnak erdélyi feje- 
delemségben absolutum dominiumja legyen. 


Mikoron immár sok fáradsági után a békeségnek jó exitu- 
sával Bocskai Erdélybe j!ni készülne, nem akará Isten, hogy 
békeséges fejedelemségében dominálhasson: élete elvégz!dék 
26-dik Decembrisre virradólag Kassán. Im az Istennek csudá- 
latosok az ! dolgai: mert ! tanácsa vala kiváltképen ama régi 
nagy uraknak ártatlan törvéntelen halála [1594-ben]. Nem 
szállhata vénséggel koporsójába, életének jobb korában hala 
meg; ki, mondotta per veneficas artes, ki, per toxicum; igaz-e, 
nem-e? Istennél az itélet. Elég az, mihelyt megholt, Kátai 
Mihályt cancelláriusát, ki megfogatott vala ezen suspiciókért, 
azt ottan a kassai piaczon diribról-darabra apritották, vagdalták, 
hogy ! lött volna oka halálának. Ebben f! volt Szécsi György, 
ki akkori udvari f!kapitánya volt, és az udvar népével ! csele- 
kedte, cselekedtette. 


Bocskai István, hogy életének vége elközelitését eszébe 
vette volna, Homonnai Bálintot, ki mellette többet fáradott 
másoknál minden dolgokban, méltóbbnak is állitván arra való 
nézve egyebek felett, mint a nagy Alexander régenten Perdic- 
cást, maga helyébe az erdélyi fejedelemségre commendálá 
testamentumában; minden gazdagságának, tárházának nagyobb 
részével meg is ajándékozá. 
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Bocskai István holta után Erdélyben praesideálván a gu- 
bernátorság tisztében Rákóczi Zsigmond, Kolosvárra az ország- 
nak generális gyülést hirdete, communicálván az országnak 
Bocskai fejedelem halálát: hogy magokról provideáljanak, már 
interregnumban levén állapotjok, és Bocskainak is a fejedelem- 
ségr!l való dispositióját detegálá, ki  maga után Homonnai 
Bálintot hagyta vala fejedelemnek. 


1607. 


Mindezeket mikor immár a státusok jól megértenék, con- 
sultálódván egymással, mit kellene cselekdniek, és kit kellene 
Bocskai helyébe választaniuk: akkor f!vebb, öregebb, tekin- 
tetesebb is levén az uri és nemesi rend között Sennyei Pongrácz 
és Szilvási Boldizsár, székelység között Dersi Petki János, ezek- 
nek kiváltképen való affectusától, animusától, tetszését!l is 
meggy!zettetvén minden rendek, egy suffragiumból választák 
fejedelemül a gubernátort Rákóczi Zsigmondot, kit, felkiált- 
ván: Vivat! Vivat! Vivat! háromszor, annakutána solenni- 
tással, szállásáról a nagy-templomba hozák, és fejedelemségre 
megesküvék: onnan nagyobb solennitással vissza szállására 
kisérék. 


Ebben ellentartó vala Iktári Bethlen Gábor, de nem sokad 
magával; mert ! akarja vala a fejedelemségre creálni akkor is 
Báthori Gábort, de nem succedála; szintén akkor kevés pártja 
levén, benne maradott, és ! rája egy nagy vasat verének; de 
jóakaró atyafiainak intercessiója által megszabadula kevés nap 
múlva. 


Ezalatt a magyarországi uraknak nagy része, Bocskai 
Istvánnak tetemeit tisztességgel elkészitvén Kassán, felesen is 
kisérvén együtt Homonnai Bálinttal, ugy hogy Fejérvárra 
hozván a testet, a temetéssel együtt Homonnai a fejedelemségre 
emeltessék: az uj fejedelemnek hirének hallásával igen meg- 
ütközvén, de azzal nem gondolván, utjokat continuálák. 


De mikor az uj fejedelem megértette volna, sietséggel mel- 
léje hiván a hadakat, minthogy a magyarországi urak felesen 
voltak, az udvari had is kisérvén a testet, félvén a temetés 
alatt valami csalárdságtól: Kornis Boldizsárt, több f!embereket 
is választának vele, kit!l megizenék Homonnai Bálintnak, hogy 
a test mell!l maradjon el, és az udvari hadak is elmaradjanak, 
mert ha azt nem cselekszik, már országosan felülvén, a testnek 
eleibe megyünk, elveszszük t!lök; mi is, mint urunknak, feje- 
delmünknek hideg tetemének illend! becsületét megadjuk, tisz- 
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tességgel el is temetjük, de azon formán, mint !k hozzák, nem 
admittáljuk. 


Mikoron azért Goroszlónál Kornis Boldizsár ezeket az urak- 
nak proponáld, tanácsot tartván, Homonnai Bálint és némely 
seregek is elmaradának, K!várba és Husztba menének; K!vár- 
ban levén kapitány Pernyeszi Gábor, Husztban Jósa Deák, 
Homonnainak megadák; ott levén derekas jovai Bocskainak, 
magának vevé, azokkal osztozék, és a várok is egy ideig, azok- 
nak a kapitányoknak magokviselési miatt, Homonnai számára 
biratának. Mig azután sok levelek s követek járása által Homon- 
nai Bálint nyárban bejövén Rákóczi Zsigmond fejedelemhez 
Fejérvárra, ott atyafiui szeretettel megegyezének, mert Rákóczi 
Zsigmondnak édes leánya, Erzsébet, volt Homonnai Bálint 
felesége. 


Igy aztán rövid fejedelemsége békességes lévén mind végig 
Rákóczi Zsigmondnak, Fejérváratt lakék; de az ország még 
akkor igen szegény puszta vala. 


Mind a magán történt esetért, talám a fogyatkozott álla- 
pottól is viseltetvén Bethlen Gábor, mert elkölt vala kezéb!l 
Hunyad, kit Bocskai idejében birt, nem vala semmi jószága a 
puszta Illyénél egyéb, a fejedelemt!l elbucsuzék és kimene 
Ecsedbe Báthori Gáborhoz, szolgája levén; ki nagy becsülettel 
fogadá, jószágot szakasztván illend!t mindjárást maga, fele- 
sége és szolgái tartásokra. 


Immár a fejedelemségre való vágyakozásra gyökeret vert 
vala a Báthori Gábor szivében némely embereknek persvasiója, 
járulván hozzá a Bethlen Gábor kimenetele is. Itt ben is az 
országban némelyek, kiváltképen Kendi István, Kornis Boldi- 
zsár, látván a fejedelemnek er!telen, igen megöregedett beteges 
állapotját, elméjeket abban fárasztják vala, mint promoveál- 
hatnák Báthorit fejedelemségre. 


Eszébe vevén azért a fejedelem Báthori intentumát, meg- 
gondolván magában, meghányván-vetvén Erdély országának 
igen bajos, sok gonddal, fáradsággal való gondviselését, magá- 
hoz közelebb való tanácsival is közölvén: tractálni kezde 
Báthori Gáborral. Hogy azért teljességgel haszontalanul ne 
maradna már ennyi izben való bajos gondviselésiért, (mert 
noha igen dicsérik a publicumot, de szeretik az emberek a magok 
hasznos privatumát is) kiváná Rákóczi Zsigmond fejedelem 
Báthori Gábortól: hogy Magyarországon neki Csáki István 
relictájától megvegye Sárost és Zádvárát, kir!l itt ben azután 
contentálná a relictát árváival, fejedelemségét kezéhez vevén; 
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mivel minden erdélyi patrimoniumok zálogon nagy summában 
abalienáltattak vala. Ezt a két nevezett várat Csáki Istvánnak 
Basta azért szerzette vala a császártól, hogy Zsigmond fejedel- 
met azel!tt, a mint kihozta vala Lengyelországból Moldován 
által az erdélyi fejedelemségre, abból kibeszélje; a mint meg is 
cselekedte, a mint err!l az 1602. esztend!ben történt dolgok 
között olvashatni. 


Azon télen ez mind igy tractáltatván, véghez mene a tracta. 
Kezéhez vevén a megnevezett helyeket Rákóczi fejedelem, 
Kolosvárra gyülést hirdete: sok és derekas ratióit számlálván 
fejedelemsége renunciálásának, az országtól elbucsuzék, és 
Erdélyb!l kiindula ugyanonnan. 


1608. 


E vala pedig kiváltképen való oka fejedelemsége letéte- 
lének: az er!tlenség, elesett vénség, és hogy ! német császárok- 
nak szolgálván, egri kapitányságot és több helyeken is tisztsége- 
ket dicséretesen, nagy vitézül szolgálván, promoveálta vala az 
uraságra az ausztriai ház: látja vala jól, hogy ha erdélyi feje- 
delemségét ugy kelletik viselni, mint ennek a hazának állapotja 
kivánná, nem lehetne, hogy a német császárnak is kedvét 
találhassa: mert két urnak nehéz kedvét keresni. Minden 
urasági, jószági azért a Tiszán tul levén császár birodalmában, 
hogy gyermekei kezébe azokat békeséggel hagyhassa, valedi- 
cálván fejedelemségének, kimene, ugyanezen esztend!ben meg 
is hala. 


Rákóczi Zsigmond fejedelemségt!l való elbucsuzása után 
azért az urak ottan ujólag az országnak különb-különb státu- 
sival tanácsot tartván, egy suffragiumból választák mindjárást 
fejedelemnek Somlyai Báthori István fiát, Báthori Gábort, ki 
akkor Magyarországon ecsedi várában vala. 


Eképpen választaték erdélyi fejedelemségre Báthori Gábor, 
kihez ottan mindenik nemzet közül válogatának követeket 
Ecsedbe, hogy salutálnák és egyszersmind hivnák is. Ezeknek 
a követeknek feje vala Kornis Boldizsár. Mikor azért késedelem 
nélkül utjokat continuálván, oda érkeztek volna az uj feje- 
delemhez: a követeket megvendégelvén, és az ecsedi Báthori 
Istvántól maradt kupákkal a követeket b!ven megajándékoz- 
ván, nem tartóztatá, sok szép szókkal az országnak hozzá való 
affectióját megköszönvén, Isten áldomásával visszabocsátá. 


Maga is azért az uj fejedelem semmit nem késvén, mivel 
már jó id!vel ehez szüntelen készült is vala, megindulván, 
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utját ugy dirigálá, hogy szintén virágvasárnap érkezék Kolos- 
várra; a hol az urak és státusok elébe kimenvén, nagy örömmel 
és becsülettel a városba behozák. 


Más nap azért az országnak jelenlétében, a nagy-templom- 
ban, nagy solenniter az országnak való hitét deponálá; maga 
és országának szükséges dolgairól való propositiókat küldvén a 
státusok közé. Azokat is a több dolgokkal elvégezvén, és ugyan- 
onnat a Portára f!követet választván, az én kegyelmes uramot, 
Bethlen Gábort, az országnak mégis hozzá való egyenl! jó 
akaratjának megköszönése után, meg is vendégelvén az illend! 
személyeket: cum benedictione divina mindeneket házokhoz 
bocsáta. 


Kolosváratt nem sokat késvén, alá Fejérvárra indula, a 
holott pusztaságot és fogyatkozást többet talála, mint remény- 
lett volna; de mindazonáltal az országnak mindenfel!l szép 
csendes békessége vala, és kiki házában csendesen nyughatik 
vala. A német részér!l azért, hogy az elébi elromlásunk mikoron 
a német miá történnék, azt csak távol néznék a magyarországi 
urak: rólunk pedig reájok is a veszedelem b!vön kiáradott 
vala, és majd azon állapotra jutottak vala, mint mi ide be. De 
a nagy Isten az Erdélyb!l császárhoz befutott urak által indit- 
ván fel Bocskai Istvánt, a török segitség által a szabadulásra 
utat nyita, mint err!l feljebb olvashatsz. És már a veszedelem- 
b!l való megszabadulás után, !k is egyenl! akaratból !rzik 
vala a megtalált békességet. Mert megtanuld, édes atyámfia! 
hogy minekünk mindenkor veszedelmünk Magyarországból volt, 
mikor egymást nem értettük, viszont igen szép csendességünk, 
mint nekik, nekünk is akkor volt, mikor egymás értelmében és 
szeretetében voltunk. Ez után is csak addig tartatik meg a 
magyar nemzetnek mind becsülete, békessége, mig az ugy 
leszen; de mihelyt eszébe veszi ezt mind a két nagy szomszéd, 
hogy különben vagyon: hidd, bizony reád várjad a veszedelmet. 


A török részr!l pedig azért vala szép csendességünk, békes- 
ségünk, és csak a közönséges bejáró követeknek is nagy becsü- 
lete, haszna: hogy a magyaroknak egyességeket eszében tart- 
ván, mind szomszédságát, barátságát ! is nagy néven veszi vala, 
a velek való uj békességnek örülvén, akkor szintén a tengeren 
által is az ázsiaiakra nagy hada levén, mely ázsiaiak miá nem 
keveset is busult. Mert ugyanis annyira elhatalmaztanak vala, 
hogy a törökök Brussához közel sem mertek miattok menni 
(Konstantinápolyhoz is elhatván erejek az ázsiaiaknak), csak 
azok égetésének füstét nézhetik vala. Ez a civile bellum közöt- 
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tök sokáig tarta, kit kés!n azután exstirpála 1612-dik eszten- 
d!ben a vén Murát passa, kinek helyébe succedála Nazup passa. 
Holt el akkor a civile bellum alatt (bizonyos dolog) százezer 
vitézl! ember, mint ezt szava-meghihet! emeberekt!l megtanul- 
tam s hallottam oda be való bujdosásimba azután. De nem 
illik err!l most többet irnom; térek én a magunk dolgaira; 
mindazonáltal akartam pro memoria behozni. Ezekben az álla- 
potokban találta az országot Báthori Gábor. 


A fejedelem, mind a puszta állapotokhoz képest, mind 
pedig mivel soha azel!tt az országot is nem járta: Fejérvárról 
kiindulván, a szászság közé mene, el!ször Szebenbe, Fogarasba, 
onnat viszont Brassóba. Ott egynéhány napot mulata, és 
ugyanonnét expediálá az uramot [Bethlen Gábort] solenniter a 
Portára. Az asszony addig kisérvén az uramot, engemet vele 
hon hagya. 


Ausztriai Mátyás királynak is koronázására f!követeit küldé 
a fejedelem, Rhédei Ferenczet és Segnei Miklóst; kik is kedves 
válaszszal megj!vén, az én uram is az !sznek végén megérkezék 
a török császárnak athnaméjával, zászlójával, botjával, ahoz 
való több eszközökkel és szép öltözött lovakkal. Azon tél mulék 
el sok vig lakásokkal, fársánglásokkal, már az emberek elabes- 
cálni kezdvén a nyomoruságból, fogyatkozásokból. 


1609. 


Nyárra kelve, a fejedelem magyarországi részjovaiba kiván- 
kozván, Ecsedbe mene, onnat régi jóakaró szomszédi sok 
helyekre invitálván, azokhoz is; de nem sokat késék, vissza- 
jöve Erdélybe Fejérvárra: az honnan ujabban követségre 
készité az uramot pozsoni gyülésre, ausztriai Mátyás királyhoz; 
a hová szent Márton napján felérkezvén, a király az uramot, és 
mind a gyülésben való urak nagy becsülettel fogadák. Ott a 
gyülés szintén karácsonig tartván, karácson estin mindazonáltal 
a bucsuzások után jó válaszszal kiindulván, azon éjjel virrad- 
tig, az innep kedvéért, szintén Thurzó Szaniszlóhoz jutánk; 
ott innepelvén vigon való tartással az nap, másnap elindulván 
kis-karácson napjára Debreczenbe, onnat Váradra, Isten áldo- 
másából Januariusnak elein Dévára érkezénk. 


1610. 


Ott is késvén, megértettük vala, hogy a fejedelem fár- 
sángolni indult a szászságra, sieténk mi is utána; Brassóban 
értük el. Onnat kiindulván, K!halomba, Nagy-Sinkre, Ujegyházra 
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Szebenbe értünk. Ott ajándékozd meg a fejedelem az uramot 
a csiki kapitánysággal, a hámorral együtt és a baróthi portióval, 
kinek elfoglalására ugyanonnat visszatérvén, mi a mi dolgaink- 
hoz látánk, a fejedelem Fejérvárra hazamene. 


A pozsoni gyüléskor holmi difficultásoknak jobban való 
eligazításáról ilyen deliberatio lött vala: hogy májusban a 
palatinus Thurzó György, (kit Ilyésházinak halálával, helyébe 
azon gyülésen választának palatinusnak) alájöjjön Szatmárba, 
a fejedelem viszont Tasnádra; és ott, ha mi eligazitásra valók 
lesznek, mindazokat helybe állassák. 


A hová a fejedelem mind székelységr!l, mind vármegyék- 
r!l is, de a vármegyékr!l nem annyira, mert még a szegénységet 
el nem rázhatták vala magokról, válogatván, három ezer lovas- 
sal és két ezer gyaloggal, nagy pompáson Tasnádra szálla; 
ott követségek által addig tractálának, hogy a dolognak jobban 
való eligazitásáért és az egymás között való barátságnak is 
kötelességéért egymással szembe legyenek mez!ben; kinek egy 
értelemb!l való hely, sátorok alatt a király-daróczi mez! válasz- 
taték; a hova a fejedelem Tasnádról, seregeket rendelvén, 
kiindula; azont cselekedé Thurzó Gyögy palatinus is, a végek- 
b!l lév! vitézl! rend vele levén, noha kevesebb számmal, de 
tekintetesebbel, mert a magyarországi nagy urakban sokan 
vele valának és nagyobb fényességgel repraesentáltattak. 


A szembenlételnek ilyen l!n progressusa: el!bb Thurzó 
György palatinus szállott be a maga sátorába a vele való urak- 
kal, minden lovas és gyalog serege szépen el levén rendelve, 
helyben a sátorai mellett állott. A fejedelem is elérkezvén, a 
maga sátoriba szállott be; ott a serege azon formán ké- 
szen fenülve állott a sátorok mellett; a kétféle sátor egyik a 
másikhoz, és a seregek is egy hajtásnál valamivel tovább 
állván. 


Igy mind a fejedelem, palatinus mikoron sátoriban beszál- 
lottak, a porból megtisztogatván magokat, mert nagy poros 
id! vala, mindenik szépen öltöztetett f! lovaira ült, csak magok 
egyszersmind és egyaránt való igen lassu lépéssel, csak az urak 
és f!emberek (a kapitányok és hadnagy embereken kivül, mert 
azok kiki seregben állott) gyalog el!ttök mendegélvén s utá- 
nok; a mikoron a két helyen szintén összeértek, egymásnak 
becsületet adtanak, mindenik lováról (de igen egymásra vigyáz- 
ván, egyik is ne el!bb a másnál) leszállván s kezet fogván, egy- 
mást köszöntötték; ugy ismét mindketten lóra ülvén, a feje- 
delem sátorába jött a palatinus, és ott tractáltak két óráig 
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egymással; a seregek pedig semmit nem mozdulván, csak egy- 
más szemére nagy szorgalmatossággal vigyáztak. 


Ennek a pompás szembenlételnek ott semmi jó effectusa 
nem l!n; semmi haszon, semmi jó is bel!le ki nem jöve. Onnat 
egymástól étel ital nélkül, ebéd el!tt eloszlának, mi fejedelmes- 
t!l Tasnádra, az vissza Szatmárra mene; egynéhány nap alatt 
követek járának egymáshoz, de azok is semmi fructussal. Igy 
onnat Váradra jövénk, a palatinus Kassára, és onnat feljebb 
házához mene. 


Hogy ebb!l pedig nem haszon, hanem gyülölség és azután 
második esztend!ben nem kevés kár és országunknak nagy rom- 
lása esett, kit továbbá megolvashatsz, ilyen okát remélhették 
az emberek, melyet, ugy tetszik, az experientiák is megbizo- 
nyithatnak ezentul. 


Ezen a télen mikoron Kendi István mátkáját Szerencsr!l 
(mostoha leányát Rákóczi Zsigmondnak, holta után a vén 
embernek) haza akarná hozni, ott micsodás gondolatokból, kik- 
kel, mint s hogy beszélett, ! tudta; mikoron azért haza érke- 
zett volna a menyekz!i lakodalomból, a fejedelem gyülést hir- 
detett vala Beszterczére, és mikor megindult volna Fejérvár- 
ról a gyülésre, utjából imide-amoda, a hova hivták, vendég- 
séggel töltötte a fársángot; többi között Radnótra is menvén 
Kornis Boldizsárhoz, kinek akkor szép felesége vala, mondják, 
hogy a fejedelem felgerjedvén, mint ifju ember a szép aszszo- 
nyokra, s Kornis Boldizsár ezen felette megbusulván, már 
Kendi István pedig még ezel!tt elméjét ebben fárasztván, ott 
kezdének aztán, kiváltképen Kendi István Kornis Boldizsár- 
ral tractálni a fejedelemnek megölésér!l. Igy hogy Kendi István 
Szamos-Ujvárba hivja vendéggé; ott mikor csak kevesd ma- 
gával marad éjjel ben, sicariusok által ölessék meg. De a feje- 
delem ezt eszébe noha nem veheté, mindazonáltal, divini numi- 
nis instinctu, nem akart semmiképen Ujvárba menni, hanem 
Székr!l egyenesen akarta utját venni Besztercze felé. 


Ekkor az én uram ! nagysága, Bethlen Gábor, f! udvari 
kapitánya s bels!bb embere levén, udvarnál nem ben vala. 
Mert, mint feljebb megirám, a csiki kapitányságnak foglalására 
menvén, Csikban, Gyergyóban vendégeskedvén, s ott azokat 
elvégezvén, onnat a Só erdején (a mint hivják) Parajd fel!l 
Régenre, Sajóra, s onnat immár Beszterczére is érkeztünk vala, 
és a fejedelem érkezését ott várjuk vala ; mivel immár a gyülés- 
nek is els! napja jelen vala, kit a fejedelem is jól értett. 


Mikoron azért Kendi István cancellarius, Kornis Boldizsár, 
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háromszéki kapitány és székely generális, Kornis György bátyja 
is jelen levén, látták volna, hogy a fejedelem be nem menne 
Ujvárba, akarták a dolgokat Széken véghezvinni, olykor, miko- 
ron a gyalogja a fejedelemnek megindul s csak maga kevesed 
magával marad (mivel akkori id!ben az embertelen szolgák 
inkább sietnek vala a városba el!re, hol jó szállást, szép asz- 
szonyt találhassanak, mint uroknak szolgalatjában forgolód- 
tak volna, mely ezután is fél!, szokásban fog maradni), ott 
vihessék szándékokat végbe ; kit azon éjjel magokban mind 
elvégezvén, már a mely szolgájoknak hihettek, e végre azokkal 
is communicálván, mindenképen készen voltak; csak szintén 
immár kezdeni kellett volna. 


De az Istennek csodálatos irgalmassága a kit meg akar 
tartani, alkalmatosságot szolgáltat a megoltalmazásban; mint 
ez is succedála. Mert Kendi Istvánnak egy f! szolgája, Török 
János, lovászmester, ezt a fejedelemnek tudtára adá, és min- 
den akaratjokat megjelenté. Kit mid!n a fejedelem megértett 
volna, noha nem sokad magával levén, de magát megbátorit- 
ván, tudván, okot sem adott azoknak eféle istentelen patratum- 
nak effectuálására : hamar körüle lev! szolgáit egybegyüjtvén, 
a maga oltalmazásához accomodálá a kiket lehetett. Azonban 
hirekkel lött, hogy a fejedelemnél dolgok kitudódott hajnalban. 
Mivel pedig a hamis lelkiismeret maga szokta vádolni ember- 
nek b"neit: magokban megrettenvén, eszekbe vévén már, hogy 
nem inopinate, hanem készen találják urokat magára való 
vigyázásban : csak az elfutásra készülének, és elfutamodának. 
Kik után, noha nem mindjárást is bátorsággal, mivel afféle 
állapotokban az ember cautus szokott lenni, talám kés!bben 
indultának a fejedelem mellett lev! szolgák mint kívántatott 
volna : mind azáltal a mikoron utánok indulhattak, el!ször is 
Kornis Györgyöt ugyanitt az "zésben, Ujvár felé való utban, 
a Puszta-tó mellett való gátnál érvén, azon helyben megölték. 
Kornis Boldizsárt is nem messze, ki mindaddig ellenkezett 
(mert egy vitéz ur vala), mig karját nyillal általl!tték, de meg- 
bágyadásával !tet is elfogták, és ott fogva vitték. 


Ebben a dologban a fejedelem suspicálódván azon, mivel 
ezen dolgot ilyen urak inditották, és szintén a gyülésnek alatta 
pedig kételkedett, hogy sok complicesek volnának ehez a 
státusok között. És noha Kornis Boldizsár fogoly levén azt 
állatta, hogy még in publicum nem erumpált volt: mindazon- 
által anxius levén, mint ilyen állapotban, a fejedelem, postáját 
és bejáróját, Kendi Ferencet, küldi az uramhoz be Beszterczére: 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 130 


kit!l mind a dolog történetét értésére adá, s mind ha mi ellen- 
kez! dolgok volnának ott ben, hogy azokat értésére adja, és 
egyszersmind már a dolgok igy succedálván ott kün, az uram 
is ott ben,  mind igaz szolga urához, magát ugy viselje. 


Mikoron azért az uram szintén ebéd felett volna, érkezvén 
a posta, a fejedelem levelét elolvasta volna, elébb végezé el az 
ebédet szokás kivül; és mihelyt ebédt!l felkölt, noha akkor is 
sok becsületes f!rendek valának asztalánál, többeket is fel- 
hivatván, a dolgot kijelenté. De mikoron efféle dolgokat sem 
azel!tt vele jelenvaló f!rendekt!l, sem általunk is szolgái által, 
általam is, ki mindjárt a székelységr!l való f!rendeket expiscál- 
tam, semmi afféle ártalmas dolgokat észben sem maga, sem 
senki közülünk nem vehetett volna: két embernek arestálta- 
tásával (egyik Mikó György, háromszéki vicekapitány, másik 
Kálnoki János f!-királybirónak) engem azon estve kés!n ki- 
bocsáta a kapun az uram, és els! álomkor Lekenczére érvén, a 
fejedelemnek általam az ott ben való állapotokat értésére adá 
s megbátoritá; a honnat a fejedelem is másnap Beszterczére 
beérkezék. 


Itt a fejedelem ezen gyülés alatt Kornis Boldizsárra, mint 
kit in flagranti rabul fogtak, törvényt láttata. Els!ben is Kornis 
Boldizsárt az Imrefi János szállására hozván, minden dolgok- 
nak eredetét, igyekezetét magával szépen kibeszéltetek, azután 
in publicum az ország eleibe hozák, és ott sententiázák meg; 
onnan másnap K!várba inditák. Azon este Tordai János deákot 
directort, kit nyavalyást, Kornis Boldizsár vallott vala bünös- 
nek és dolgokban tudósnak, az udvarló-palotában ülvén, a több 
f!renden való közül egy darabont hadnagy szép térdhajlással 
felköltvén, megfogák, és harmadnapon szegényt törvénytelenül 
a kapu el!tt felakaszták. Mondják Kendi Istvánnak igen ba- 
rátja volt. 


Kendi István Ujvárba szaladván, onnat (a kiknek hihetett) 
szolgáival felrakodván, Szatmárra, onnan feljebb a német 
pártra mene. Kornis Zsigmond ekkor Radnóton levén, hallván 
a bátyjának szerencsétlen történetét (volt-e neki hirivel, nem-e, 
azt én nem tudom, a mit nem tudok nem is irom), megindul- 
ván Radnótról, Háromszék felé, be az Ojtózon Moldovába, 
onnan ki Magyarországra megyen, és Kendi Istvánnal meg- 
egyezett. 


Az embereknek ilyen opiniója vala: hogy ezért nem lehete 
császár részér!l a palatinus által Báthori fejedelemmel való jó 
conjunctio és confidentia, hogy már ezen urak ott kün valának; 
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mert ezen urak dolga Martiusban történek, a Tasnádhoz való 
menetel pedig Juniusban azután. 


Mindezek után mikoron mind a megirott urak igy jártak 
vala, és a daróczi szembenlétel, tasnádi, szatmári tracta is 
frustrálódott volna: Váradról a fejedelem bejöve Kolosvárra, 
ahová behozatván Kornis Boldizsárt, ugyanott fejét véteté. 
Vele oda járt bizonyos számu seregeket kit-kit haza bocsáta, 
de ismét némü-némü hirekre való képest, az ország hadait 
felülteté, és Kolosvárhoz szállván, ott bizonyos ideig táborban 
lakék. Látván azért a dolgoknak nagyobb bátorságos állapot- 
ját mint félelmét, ugyanonnan mindeneket ismét házához 
bocsáta; maga Fejérvárra mene, onnan nem sok nap mulva 
Dévára, Hunyadra, az uramhoz, és sok vendégségekkel egy 
hetet tölte. 


Mindezek után a fejedelemnek nagy és rettenetes dolgokra 
kelle gondolkodásait éjjeli-nappali sok fáradságos munkákkal 
venni. Mert Imrefi János ki director és praesidens Consilii et 
totum fac immáron vala, a fejedelmet ilyen nyalánkságra inditá: 
hogy itt Erdélyben magát igen meger!sítse, Szebent a szászok- 
tól elvegye, abban derekas praesidiumát tartsa, hagyja, onnat 
Havasalföldibe, moldovai vajdaságra és, ha Isten élteti, onnan 
a lengyel királyságra is igyekezzék. A mint ezt el is kezdék, de 
Istent!l nem levén elvégezve, nem succedála, mint ide alább 
megolvashatod. 


Hogy azért jobb alkalmatossággal lenne, és a szomszéd 
országok inkább észre ne vennék igyekezeteket, ilyen strata- 
gémát formálának: mintha küls! ellenségt!l tartásink volná- 
nak, Kendi Istvánék is Lengyelországról hadat akarnának 
inditani, azért az országból Moldovára, Havasalföldire való 
utakat megfogának a járástól és er!sen bevágák mindenfel!l. 


Ez alatt a fejedelem parancsolatot külde ki mindenfelé, 
vármegyékre, székelységre, hogy oly készen legyenek, második 
parancsolatra, mindjárást ahová kivántatik, indulhassanak; 
s!t a küls! hadakat és az egész hajduságot sem mulatá hosszu 
ideig, hanem mivel mind a két részen lev! hajduság akkor 
Báthori fejedelemt!l hallgat vala, el!ször is azokat mind fel- 
ültetvén, beindulának Erdélybe. A fejedelem is Fejérvárról ki- 
indula, a hajduságnak derekasan való elérkezésér!l, és a Bihar 
vármegyei s végbeli hadakkal. 


Keresztény-Szigetre érkezvén a fejedelem, és a hadak 
mind a körülvaló falukra, Szebenbe akarván bemenni a feje- 
delem: a szászok, az ! szokások szerint, hivák, mivel meg is 
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kellett lenni, de az ! módjok szerint, mint remélették volna, 
limitative ; nem ugy mene be. Melyr!l ha tehettek volna, nem 
is admittálják vala, de készületlenek levén hozzá, s a hadak- 
nak mindenfel!l való érkezése megrettentvén !ket, ugy bocsá- 
tották be, mint a fejedelem akará. 


Szebenbe való beérkezéssel azért ottan a kapukat a feje- 
delem praesidiuma kezdé !rzeni, és a kolcsot östve neki vivé 
fel a gyalogkapitány. Reggel meg ! nyitotta fel a kaput. Ezt 
eszekbe vevén a szászok, hogy nem tréfa; azonban harmad napra 
nagyobb gondolat, busulás éré !ket: mert minden háztól min- 
den fegyvereket, akármi névvel neveztettek, a piarczra kellett, 
a fejedelem szállása eleibe hordaniok. De mind ezek is türhet!b- 
bek valának, ez l!n immár nyavalyásoknak nagyobb veszedel- 
mekre: ki-ki az embereknek, kinek constientiája nem volt, 
prédálni kezdé szállását, kit lopva, kit nyilván, azaz: a mit el 
nem rejthetett a gazda, a gonosz lelkiesméretü vendég elvonta; 
melyet még a nagy emberek közül is némelyek megkivánának, 
és nem kevés prédával rakodának. Mert sok rejtekhelyeket fel- 
találván, sok ezüst, arany m"vel, pénzzel gazdagulának, kik 
meglátszottak, hogy nem mind szászoké voltanak régen, ha- 
nem ama régi nagy urak, gazdag f!emberek a sok változások- 
ban hordották volt be nagy részét tutioris conservationis 
gratia; nálok marad azután; de ama régi közmondás szerint: 
male parta, male dilabuntur, viszont ugy költ el t!lök is. Nem 
dultam, nem prédáltam bizony semmit is. 


Igy l!n azért, igy kezd!dék annak a városnak romlása, kit 
soha semminemü ellenség fel nem prédált; mert !k minden 
változásokban ugy viselték magokat, hogy az er!sségben ma- 
gokat oltalmazták. Akár német, oláh, mi jött reájok, jó idején 
ahoz állottak, és onnan hallgatták csak, az ellenség mint bánt 
velünk, mint rontottak, pusztitottak bel!lünk halmokat, hogy 
raktak. Az országnak közönséges jovában soha egyet nem értet- 
tek, s!t mindenekben ellenkeztek az ország f! embereivel, 
olyankor hiztak, a mi romlásunk nekik volt hasznokra. Egy 
lator Süveg [Hueth] Albert vala, kiben tiz németnek lelke 
lakott; mert egy Ferdinandus császár udvarában n!tt volt, 
valóban teljes életében meg is mutatá hüségit ennek az ország- 
nak sok romlásával; de ! immár megholt vala ekkor. 


Elvégezvén azért a fejedelem dolgát, disponálván is a 
város állapotját, ki-ki a jó vendégség után bucsuját vevé a 
gazdájától; kiket a gazdák nagyobb részére inkább mind 
könnyes szemmel bocsátottak, s nem is láttam soha annyi siró 
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gazdát, ki-ki vendége után mind sóhajtott, óhajtozott. Meg- 
gondolhatod te is, olvasó barátom! ilyen jámbor vendégedet 
mint bocsátanád utra. #k is ilyen áldomással utra bocsátván, 
Szebenb!l kiindulásunk napján harmadnapra minden hadak 
Barczában l!nek. 


Mihelyen azért a fejedelem beérkezett volna Fekete- 
halomba, csak maga más nap kevesed magával bemene Brassóba, 
de ott nem mulata: azon estve Keresztényfalvára mene. Ez 
alatt a barczasági pórok a bevágott utakat tisztitották, még 
pedig oly sietséggel, hogy eszébe nem vehetné a havasalföldi 
vajda. Elöljáróban Törcsváráról mintegy hat ezer embert külde 
el a fejedelem Tergovistára (mert akkor a vajdák lakóhelye 
vala) de már résen levén a vajdának füle, nem érhették; min- 
den gazdagságával békével mind maga és gazdag boérjai el- 
szaladának. 


Az elöljárónak elküldésével, maga is a hó háton (mivel 
nagy hó, szintén a két karácson között vala) hálván Törcs- 
várán bel!l, másnap minden derekas hadaival megindulván, 
negyed napra Tergovistára beszáll az egész hadakkal. Itt a 
hadak, kiváltképen a hajduság a prédára szokása szerint ki- 
oszk; láthattad volna éjjel-nappal a számtalan lábas minden- 
féle marhának kihajtását. Igy mi a hajduknak (mivel er!sség 
nincs Havasalföldén) megvev!k az országot; elpusztiták, du- 
lák, égeték. Onnat mi sem Moldovára, sem Lengyelországra 
nem menénk, mert megfenyegete a Porta, hogy ne bolondoskod- 
junk, hanem ha egészség kell, térjünk vissza országunkba, s 
üljünk veszteg. Ez l!n haszna az Imrefi János nagy tanácsos 
elméjének; mert bizonynyal irom, az én kegyelmes uramnak 
én is bels!bb s els!bb szolgácskája levén, sokszori esküvéssel 
való beszédéb!l hallottam, hogy soha Szebennek elvételében 
sem volt hire, sem azokra az országokra való igyekezetekben 
semmi része, csak volt tulajdon Imrefi János tanácsa; noha 
Imrefi után az uram volt, mint f!kapitány, els!bb tanács is 
utána, és minden azt ítélte, ! is ugy értette, az ! tanácsából is 
volt. Ugy hidd azért, édes atyámfia, valamint feljebb irám: 
ugy láttam, hallottam csak, mert bizonyára talám én is vettem 
volna valamit eszembe, ha az urammal közlötték volna. 


1611. 


A török császárnak azért sok fenyeget! parancsolati után, 
mikoron három hónapig az országot eldulták, pusztitották 
volna, és amit kaphattak, minden irgalmasság nélkül bel!le 
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kitakaritották volna, a hajduságnak nagyobb része a prédával 
már régen haza is takarodván, a fejedelem is minden hadával 
kijöve Brassóra, onnan szekérbe Szebenbe; Tergovistán hagy- 
ván az uramot bizonyos számu seregekkel, hogy Minje Ráduly 
vajdát (kinek a vajdaságot, a török császár, az elkergetett 
Ráduly vajdának tisztit adá), becsülettel excipiálná, székébe 
beülésében jelen lenne; hogy mi levén okai vajdaságának, 
szerencsés állapotjának a fejedelem is esztend!nként onnat 
akárcsak mi hasznot vagy honorariumot vehetne. 


Mikoron azért az uj vajda elközelgetett volna, a fejedelem- 
nek kijövetele után mintegy tiz nappal, nem messze hálván a 
vajda a várostól, mi is felkészülvén, felülvén, a velünk maradott 
seregekkel kimenénk reggel a vajda eleibe; mintegy fél mér- 
földnyire. Azonban elközelitvén a vajda is, az országból iminnet- 
amonnat, erd!kr!l, Duna-szigetekr!l gyült különb-különbféle 
emberivel, három sereggel, de nem felettébb sokad magá- 
val, mintegy négy vagy öt száz emberrel, a kapucsi passának 
is mint valami két száz lovas töröke levén, a vajda is a 
passa seregében a császár zászlójával j!dögélvén, egymással 
így l!nek szemben. 


A vajda szárnyul két-két sereget rendeltetett vala, maga 
közb!l jött a kapucsi passával, egymás mellett; az uram is 
hasonlóképen formálá seregét; de minekünk felesebb seregeink 
valának, és gyalog sereg is két igen szép vala, kik közb!l szár- 
nyul a maga seregit fogták körül, maga a fejedelem képét 
repraesentálván. Mikoron a sergek egymáshoz igy közel érkez- 
tek, egy-egy hajtásnyira megállván, az uram csak egynéhányad 
magával, f!-f!emberekkel léptetett elébb; ugy a vajda és 
kapucsi passa, és csak lóháton egymás kezét csókolván, hárman 
egymás rendiben mentenek, jobb kéz fel!l az uram, mellette 
balkéz fel!l a kapucsi passa; keresztény módon az uramnak 
esett a f!hely, a török bal kéz fel!l, mint császár személyét 
követséggel repraesentálván; de ! nálok a bal fel!l való hely 
a f! állapot. Igy a két sereg, kiben a vajda jött és az uram 
serege, egymás mellé állott; a mi seregünk az uram fel!l, az 
övék bal fel!l, s igy kisértük be a vajdát székibe, Tergovistára. 


Ezek igy végbe menvén, másnap a vajda az uramot és 
sokat közülünk megvendégelvén, tisztességes ajándékokkal 
látogata, a mellett sok jó akaratját ajánlván. Lugosi Jánost 
ott hagyók a vajda mellett, mint valami négy száz lóval, míg 
az ország haza takarodnék, hogy azokkal nagyobb bátorsággal 
ülhetne székibe, az ország is hozzá inkább meghajolna, mivel 
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a mi bemenetelünknek idején minden ember minden városok- 
ról, helyekr!l, senki helybe nem maradván, ki hová látott, hol 
megmaradást találhatott, elfutott, és mindennyi id! alatt is 
haza nem takarodtak vala. A vala pedig nehéz télben, nagy hó 
levén, szintén els! beérkezésünkben, de az elmene; s azon 
egész télen azután ott ben harmadnapig való hó sem esék. Igy 
télben esett vala sok futások, azért is vallának nagyobb kárt 
nyavalyások, kik majd megfizetnek nekünk és dupláson viszsza 
veszik, amit Erdélybe hozának. Amaz duló, fosztó hajduk 
pedig, a kik derekason kitakaritották Havasalföldének zsirját, 
nem érzék ezt, s!t, mikoron az elfutott vajda reánk j!ne, nem 
is várák reánk érkezésit, elfutának, minket oda hagyának, 
mint tovább megolvashatod. 


Megértvén azért mindezeket Havasalföldéb!l Lengyel- 
országba futott Ráduly alias Sorbán vajda, hogy az erdélyi 
fejedelem kijött Havasalföldéb!l, micsodás állapotával van az 
uj vajda, sem a töröknek nincsen derekas praesidiuma, s t!lünk 
is igen kevés segitség hagyatott egy ország fejedelmének oltal- 
mazására, mint ki az el!tt az országot alkalmas, ép és boldog 
állapottal birta ki kilencz esztendeig (mert bizony akkor volt 
még Havasalföldinek másfél millió jövedelme kész pénz), 
nem kevés kincscsel birván, Lengyelországban bizonyos számu 
kopjás hadakat conscribálván, Moldovára jövén, ott is mind 
pénzzel akkori vajdának is barátságával hadait szaporitván, 
els!ben is Havasalföldére maga országának recuperálására 
igyekezvén: a mi vajdánk meg sem várá, Gyergyóba futa. 
A mi ott hagyta hadaink "zetlen nem akarván eljönni, az el!l- 
járó hadaiba belékapván, nyavalyás Lugosi János ott vesze 
egynéhányad magával, a többi nem kevés kárral szaladának 
ki Erdélybe. Országának kezéhez vételével a vajda, mindeneket 
magához kapcsolván, hadait megtöbbité, az egész ország népét 
is táborba szállitván, minden igyekezete azon vala, mint áll- 
hatja boszszuját; pedig igen nagy alkalmatosságot láta. Mert 
mikoron Brassóban Fejér [Weiss] Mihály viselné a biróságot 
azon esztend!ben (kinek elméje, okossága, s!t értéke is ott 
többekét felyülhaladja vala), avagy az ! szebeni atyafiain való 
esetet látván, azokon szánakozván, avagy inkább a magok 
állapotját is hasonló sorsoktól féltvén, a kikkel ! akarta a város- 
ban, közölvén intentumát, ilyen dologhoz kezde: látván a 
vajdának szerencsés állapotját, progressusát, azel!tt is ismeret- 
sége levén vele, s mind a Székely Mojzes idejebéli dolgokról is 
példát vevén, a magok megmaradásáért utremumot próbála. 
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Inkább akará, hogy közönségesen érezzük a romlást, hogynem 
csak az ! szokásokban, szabadságokban lássanak változást. Igy 
Sorbán vajdával egyet kezdének érteni a fejedelemnek meg- 
változtatásában. Mivel Szebent szabadságában megrontá, !k is 
azontól félvén, a vajda is kárt, gyalázatot vallván, jöjjön ki 
városokhoz, és vele együtt !k is készek élni, halni. 


Báthori fejedelem a vajdának visszajövetelét, az országnak 
kézhez való vételét, mind jól érti vala. Kihez képest minden- 
féle hadi készületre való leveleit expediálá, nem sok napok 
eltelésivel a hajduságot is helyéb!l felkölté, Nagy András levén 
generálisok, s minél több számú hadakkal Erdélybe beinditá. 
Itt hasonlóképen az ország népét felülteté, maga is Szebenb!l 
kiszálla, el!ször ugyan csak Szeben eleibe; a kiszállás után 
nem is mulata. 


Hogy azért kiszállása után a fejedelem a küls! hadaknak 
elérkezését értette, és a melléje jött hadaknak is állapotját 
látván, Szebenb!l megindula a Barczaságra, hogy ha valami- 
képen a vajda kij!ne, utját megállja, avagy ha módját találja, 
hogy ujólag Havasalföldére bemenvén, a szerencsét vele újobban 
megpróbálja, vagy ismét onnan kiverje, a mit a hadakozások- 
ban szokott az állapot hozni, azt kövesse. 


De mikoron már két napi járó földet ment volna a fejede- 
lem, meghozák Fogarasföldére, hogy Nagy András, ki már 
Erdélyen által a Barczaságba beszállott vala elöljáróban a 
hajdusággal, a brassaiaktól corrumpáltatott volna (lehetett 
abban is valami), avagy minthogy akkor immár a kassai gene- 
rális, Forgács Zsigmond is, minél több fizetett hadait a német 
császárnak táborába szállítván, oly praetextus alatt, hogy a 
császár pártján lev! hajdukot mind az ! birodalmok alá hajtanák, 
mind pedig zabolát vetnének szájokba, immár a Tisza mellé 
szállván, által akarna költözni: — ezekre nézve Nagy András, 
Udvarhelyszéken, Marosszéken által, a Mez!ségen Kolosvár 
felé minden hajdusággal kimene, és a fejedelemnek csak az 
országbeli, végbeli s kevés udvari fizetett katonáival kelle 
Barczába általszállani, Feketehalom és Höltövény közé. 


A brassaiaknak dolgok pedig igen secrete volt, hogy arról 
senki csak gondolkodni is nem tudott. Mert a fejedelemnek 
Barczába való beérkezésével, nem hogy ottan mindjárást valami 
hostilitást mutattak volna, s!t nagy obsequiumot, és a mivel 
tudtak, a fejedelemnek gazdálkodtak, kedvét keresték, adójok 
felett is valami egynéhány ezer forintot adván akkori szükségre. 
Abban pedig nem hogy a küls! meszsze való emberek vettek 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 137 


volna valamit eszekbe: de én is, ki gyermekségemt!l fogva 
közöttök voltam és nem kevés esmeretségem volt az eleivel 
az embereknek, és a táborból be s kijártam, soba afféle dolgot 
eszembe nem vettem, maga a sokaság között nem szokott titok 
lenni, s ha kik efféle szókat szóltak is felölök (mivel Istenemet 
hivom bizonyságul, semmit eszembe nem vettem), kész lettem 
volna érettek összeveszni; mint ez meg is volt. De hiszem oka 
a volt: tudták, oly ember szolgája vagyok, ha én abban mit 
értenék, mind uramnak, mind fejedelmemnek, tartozó h"ségem 
szerint, tudásokra kellene adnom. 


Alább azért onnan Prásmárhoz szállánk, közel a források 
közé, táborba; mivel a vajda fel!l való bizonyos hirünk igen 
kétséges vala, mert a mint Székelyföldér!l bejáró kémek hozták 
a hírt, Brassóból másképen. Immár a magunk és országunk 
oltalmazására vala akkor nagyobb gondunk, nem más országok- 
nak keresésére avagy megbántására. Hogy azért a hireket úgy 
hoznák, hogy a vajda táborával a Dombovicze [folyó Havas- 
alföldön] mellé szállott volna és ki akarna j!ni reánk, a Király- 
útán Rakat fel!l: a fejedelem bizonyos számú egy jó csatát, mint 
nyolczszáz vagy ezer lovasból készitvén, küldé Törcsvára felé, 
hogy a dereka ott megmaradván, onnan kevesebb számukat 
vagy nyelvfogni vagy hirhozni bebocsátanának, és ne bizon- 
talan hírrel, hanem valósággal j!nének viszsza. Igy bocsátván 
más csatát a városra is. 


A csatáknak bizonyos hirt hozásának okáért való kibocsát- 
tatások után, mikoron és honnan csak remélleni is nem tudtuk 
volna, egy reggel a zsákmányosok els!ben, azután a strázsák is 
azont bizonyitván, minden embereknek gondolkodásán kivül, 
véletlenül hozák meg, hogy már a vajda a havasokon, csak 
ösvényen (hol nem hogy valaha derekas had járt volna, csak 
csatát sem reméllettek volna járni) nem csak a havas alá jött 
immár ki, de a havason is innen fel!lünk hált, hozzánk egy 
vagy másfél mérföldnyire, és seregét szépen elrendelvén, a 
torkolatból kijött Hétfalunál, és úgy mendegél Brassó felé. 


Ez hirt hallván, jelt adván mind ágyulövés, dob- és trombita- 
szók által, a fejedelem is minden seregét felültetvén, már mint 
ezel!tt elrendelték vala a seregeket, mi is felülvén, kiindulánk; 
de mig mi utunknak Brassó felé menésének felét elvégeztük 
volna, már a vajda minden seregével bolonyai hóstát fel!l, a 
hostátokba bátorsággal beszálla. Itt vev!k valóban eszünkbe a 
brassai állapotot, hogy nem tréfa, de már kés! vala. 


Az ellenség azért így beszállván a brassai hostátokba, hogy 
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mi is félelmet semmiben ne mutassunk, oda közelíténk. Mert 
bizony oka félelmünknek nem is vala, mivel noha a hajduk 
hivtelenül elárulának, odahagyának: de nekünk jobb, több, 
szebb, felesebb hadunk vala mint a vajdának; de igen felfuval- 
kodott állapottal valánk, elhittük vala magunkot, az Istent 
elfelejtettük vala; oka is l!n szerencsétlenségünknek. 


Remélvén azért, hogy az ellenség már az nap (beszállván a 
hostátokba) velünk meg nem vína, és mi is neki ott nem árt- 
hatván, mivel bizony nagy csorbája esett vala a mi hadunk 
színének a két csatára való menés miá, a seregeket Szent-Péter 
felé inditván: mikoron eszembe vettem volna, hová akarnák 
szállitani, tudván gyermekségemt!l fogva a helyeket, hogy 
nem viadalnak helye, az uramnak igen mondom vala, de én 
ifjú levén, annak semmi foganatja nem vala, és a hadak hordo- 
zását Bed! István vezérli vala. 


Hogy a hadak leszállani akarának, reménységünk kivül, 
az napi harczolásnak jeleit vev!k eszünkbe. Mert Ó-Brassó 
fel!l egy, két, három sereg, végre több kezde délután mint két- 
három óra tájba kitorlózni, és az egész had végre megmutatá 
magát; az ! elrendelt állapotja szerint egyenesen a mi sere- 
geinket nézvén, nekik mind alkalmatosságok ott els!ben meg- 
levén, a mi állapotinkat jól eszekbe vevén; mert a fellegvárból 
minden állapotunkat contemplálhatták, látták, eszekbe vették, 
azt kiváltképen, hová bolondoskodtunk a nagy árkok és sárok 
közé. 


Igy mi az ellenséget magunkra várók, mint mi közeliten!k 
!ket; ki miá nem kevés bátorságot és nagyobb szivet vevén, 
hogy kényesebben mozgunk feléjök náloknál, reánk ére. Igaz, 
a bal szárnya a mi seregeinknek a vajda seregét csaknem az 
akasztófáig vágá, de a közepében levén a fejedelem serege, a 
jobb szárnyával együtt csak nem is víva, és a seregeknek erre 
való derekas ütközete nélkül elfuta. Igy a mi seregünknek bal- 
kézfel!l való gy!zedelmes szárnya is, eszébe vevén, hogy el- 
futott a dereka, megtére. Igaz, a mi derekas gyalogunk, ki a 
közepe és jobb szárnya között vala, a vajda gyalogja is arra 
aránza, a mi gyalogunk, kiben a fejedelemnek 500 gyalogja, 
a csikiaknak 800 gyalogja, és Magyarországból is a Duna mell!l 
Rácz Ábrahámmal bejött 800 gyalog, oly vitézül viva, hogy a 
vajdának minden gyalogját letiporá, levágá a papirosmalomig, 
mindaddig, mig maradott bennek. A lovas seregek el!tt pedig 
oly árok és part vala, most is ugy áll és mindéltig, hogy nem 
volt volna oly kopjás had, akármicsodás vitéz, ki már ott 
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nyithatott volna utat; de el!bb, mig oda ére az ellenség, vala 
mód benne. A jó Isten igy akará azért megesmertetni magát, 
és az utálatos rosz oláh nemzetséggel igy büntete meg minket 
országostól harmadszor is. Mert egy kevés lengyel kopiás sereg, 
ki mind is nyolcszázból állott, annál kevesebb kozákokon 
kívül nem volt emberséges had. Igy azért az Isten vere meg 
bennünket, nem bizony a rosz oláhság. Mert ezen lengyel kozák 
seregeket a mi balszárnyunkbeli seregek bizony mind vajdástul 
messzeüzték, s!t egy Füzesi István nevü hadnagy a vajda 
oldalának akasztotta a kopia szegét is; csak hogy vitéz emberek 
levén mellette, megsegitették. 


A brassai megverés után a fejedelem a harczról elszaladván, 
Szebenbe ment a fizetett néppel, a ki a harczról elszalada. Az 
uramat, Bethlen Gábort, török segitségnek sollicitálására hivá 
Dévára, hogy onnat a tömösvári passát, a végekr!l, egyéb 
helyekr!l is a mi hadat szerezhet, minél hamarébb segitségére 
hozza, Szebenben várja; ha az ellenség onnat lábánál fogva 
ki nem vonja, neki magát meg nem adja. Abban pedig módja 
az ellenségnek nem volt, s!t hogy ez világon ninden oláh is 
er!vel megvenné: mivel szép praesidium maradt vala benne a 
harczra menésünknek el!tte is, a fejdelemmel elszaladott 
fizetett nép is mind melléje menvén, volt Szebenben, lovas, 
gyalog, több 2000 embernél. 


De ezalatt nagyobb véletlen veszély ére bennünket; mert, 
a mint feljebb irám, ez hirt hallva, mintegy kész tettre, be- 
dobok Forgács Zsigmond kassai generális, ki már a Nagy 
Andrással együtt kiment hajdukot, magával együtt, az egész 
magyarországi, ! pártjokon lév! hajdukkal maga alá hajtván, 
a Tiszán túl vele jött hadakkal együtt Kolosvárhoz érkezék. 
A kolosváriak, az ! er!tlenségöket tudván, semmi vitézl! rend 
is nem lévén benne, mivel ha szintén nagy hamarsággal meg nem 
vehette volna is (mert derekas löv!szerszám velök nem volt), 
de tüzzel !ket a sz!l!hegyekr!l megemészthetvén, azután is 
deditióra kellett volna menniek: magokat megadák Forgács 
Zsigmondnak. 


Forgács Zsigmondot pedig expediálta volt be Thurzó 
palatinus, császár akaratjából, mivel a Székr!l elszaladott Kendi 
István, vele lévén Kornis Zsigmond is, az ! kifutások miatt nem 
mehetett vala végbe a daróczi szembenléteikor a békesség. 
Azonban történvén hamar a Havasalföldében való, igaz, oknél- 
kül való bolondoskodásunk is: várják vala csak az alkalmatos- 
ságot, ha mi szerencsétlenségecske akármi essék rajtunk is, hogy 
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!k is az occasióval élhessenek; a mint éltek is; de csak haszon- 
talanul, mert rosz l!n az exitusa, mint tovább meglátod. 


A gy!zedelem után a vajda megindulván, Brassótól igen 
lassan Szeben felé útát csak úgy viselte, hogy Forgács is az ! 
hadaival érkezhessék Szeben felé; tudván arra való elégtelen- 
ségét, úgy remélette, hogy virtus unita valebit, s vagy éheztetés 
által vagy per tractatum vihetik végbe akaratjokat. Az is 
frustáltaték a reménség. 


Hogy Forgács Fejérvárra érkezett volna, azt praesidium 
nélkül pusztán találván, csak az ott valók és holmi elfutott 
néhány nemesség szorulván belé, könnyen meg is vevé, meg- 
adván nyavalyások magokat. Immár az országnak lakosi, ki 
hova tudván futni, bujdosni minden helyekr!l, az hol er!ssé- 
gecske nem volt, lakóhelyeket pusztán hagyván, amazok az 
országot kétfel!l dulják, pusztítják, égetik, prédálják vala és a 
hol mit kaphattak, minden kimélés nélkül az oláhok Havas- 
alföldibe takaritják vala. De az nem olyan csudásnak láttatott, 
mert nekik a kölcsönt fizettük, noha amaz régibb dúlásokat, a 
Székely Mojzes idejében, ugyanezeknek latorságoknak csak fél 
részét sem vehettük vala meg. Mindazáltal !k az ! dolgokban 
eljárván, semmit el nem mulattak. A magunk nemzetsége is, 
kikkel egy nyelvünk, egy hitünk, azon irgalmatlanul dultak, 
prédáltak az hová érkeztek, s!t talán szörnyebben mint az 
oláhok, noha azoknak okot semmit nem adván, mintha rajtok 
hasonlót valaha cselekedtünk volna, a rettenetes kegyetlenséget 
continuálják vala. Forgácscsal együtt vala Kornis Zsigmond, 
de Kendi István nem, mert !tet Moldován által a vajdához 
expediálták vala régen, még Barczában is, de a harcz után. 
Azért a vajdával meg is egyezvén, ! onnan az országbeli státu- 
sokat, Forgács Zsigmond mellett pedig a mint lehetett Kornis 
Zsigmond császár h"ségére szorgalmaztatni az embereket kén- 
szeriték vala. 


Megértvén Forgács Zsigmond az uramnak Dévára való 
alámenetelit, azt is, Szebenb!l mi végre bocsátotta ki a fejede- 
lem: Déva felé egy derekas csatát bocsáta, hogy ha valamiképen 
megtréfálhatnának; akár fogva az uramat életben vagy halva, 
ha ugy nem, mint er!s reversalisra, s mint obsideseket is választ- 
ván el együtt a csatával valami formán, de az uramat felhoznák. 
Igaz bizony csak mégis alig hogy meg nem tréfálának, mert 
noha a mi vigyázóink is onnat, Forgács mit mivel, meg nem 
szüntenek j!ni-menni, s már Fejérvárhoz való érkezéseket is 
jól értettük: de mi Déván, alatt az udvarháznál, barátságosan 
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voltunk mind éjjel-nappal; csak szintén azon estve ment vala 
fel az uram a várba, de a katonáknak nagyobb része itt alatt 
volt vigyázásban: a mely fel!l az utakat a strázsák állották, 
úgy tudták megkerülni a rétek fel!l, hogy valamíg a kaput 
reánk vágni kezdették, semmit t!lök nem tartottunk, akkor 
vettük eszünkbe, hogy rajtunk vagynak, meg is vevén az udvar- 
házat. Itt vesze ama jó vitéz Mándi János, az úr hadnagya s 
egynehány katona, a többi a hegyen fel a vár oldalán a vár alá 
szaladának. De a várban is hir esvén és már mind a löv!szer- 
számok elrendelve levén a lövéshez: ez éjjel (mert ez hajnal el!tt 
mintegy egy órával vala) szerencsére mégis a pattantyusok 
kilövöldözék az ellenséget, s nem gyujták meg sem az udvar- 
házat, sem a várost. 


Ott ezek nem sok nyereséget kapván, mert a város népe 
nem vala hon, reggel Barcsára ütének, azt megostromlák; 
a mi néhány ember benne vala, ember!l is tarták, de nem 
resistálhatának; meghágák, felverék, a mit ott találának 
eltakariták. 


Monakhi Miklós és Lónai András ugyanazon napon Szántó- 
halomról küldének be az uramhoz Dévára, hogy !k Forgács 
generálistól és a vele való uraktól expediáltatott követek, ha 
azért ! Nagysága akarná, szembe lennének, és a közönséges 
jóról, urunknak fejedelmünknek, közönséges hazánknak, nemzet- 
ségünknek is jövend! megmaradásáról hoztanak vala követ- 
séget. 


Az uram ! Nagysága ezeknek izenetét meghallgatván, a hoz- 
zájött f!embereket a követekhez igy bocsátá: Ha olyan dologban 
járnak a mir!l izentek, nem hogy velek, oda közel érkezvén 
már, szemben nem lenne, de az el!számlált hasznokért messze 
földre is elfáradna. Igy azért a velek való seregeket hagyják 
ott az Hunyad vize mellett, magok valami ötvened-hatvanad- 
magokkal, bizvást jöhetnek. Együtt az assecuratoriát is nekik 
f!ember szolgájától megküldé. 


A megnevezett követek azért elérkezvén, csak estve felé, 
s a várból az uram is aláj!vén, nekik az udvarháznál illend! 
szállásokat öltöztetvén és becsületes vacsorát is készíttetvén, 
vacsora el!tt velek nem keveset beszélvén: a vacsorát azonban 
elfogyasztván, a vacsora után mi a várba felmentünk, az uram 
! Nagysága bizonyos f!legény szolgáit hagyván az urakkal, 
és egynehány gyalogját, !k itt alatt, mi ott fen a várban háltunk. 


Más napra viradólag, mivel a mir!l beszélgettek vala, 
arról nem determinálhatának, és talán a kivánságokat is az 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 142 


uram gondolkodásra inkább mint hirtelen való deliberatióra 
hagyván, jó reggel ismét minél becsületesebben (mivel mind 
feles szolgái s a körül való nemességnek is nagy része ott jelen 
vala) hozzájok az udvarházhoz lemene és ott egész ebéd id!korig 
sok discursusok után úgy tetszék, hogy a felül megirt oko- 
kért, magával a generálissal s a vele való urakkal szemben 
legyen, de úgy, hogy ezek a jelen való commissariusok ott a 
várban legyenek obsesek, mig ! Nagysága visszaj!ne. 


Az egymással való beszélgetések után igy megegyezvén, 
magok a két commissarius urak magokat impignorálván, Abafi 
Miklósnak paranesolák, ki a seregek el!tt vala, hogy el!jöjön 
Dévához mint 300 lóval; és a többi, kik alájöttek vala, más 
utakon vissza a táborba sietének. Abafinak seregével való 
érkezésével azért ugyanazon napon délután megindulván az 
uram, az nap Szászvárosra, másnap délre Szászsebeshez, vecser- 
nyei-id!tájban Szerdahelynél ér!k el a generalist táborostól; 
az hová mid!n közelitésünköt értette volna, Rákóczi Lajost, 
egynehány seregeknek felülésével az uram eleibe küldé, ki a 
tábortól félmérföldnyire fogadá, sátorokat vonatván külön az 
uramnak, helyeket rendelvén nekünk is; azon napon vele sokat 
tractálának. 


Másod napon is, mégis az uramot, nem akarván örömest 
kedvek ellen való dologgal elbocsátani, egész délig tartóztaták. 
De a kivánságoknak alkalmatlansági olyak valának, nem az 
igérethez hasonlók, hanem (mind az ellen, háboruszerzésre 
valók) ellenkez!k; és igy vevé eszébe az uram, hogy abból sem 
urának fejedelmének, kinek er!s hittel köteles volt, megmaradá- 
sára fejedelemségiben nem hogy lenne, s!t inkább minden 
igyekeztek a volna, hogy valamint s valahogy, vagy er!vel, 
vagy akármi módon exturbálhassák fejedelemségéb!l, azután 
helyébe a császár részér!l, kit a német tanács rendel, az legyen 
fejedelem, és immár magok közül is vagyon, a ki ambiálja, 
kiváltképen Homonnai György. Igy több kárt látván az uram 
csak oda való menetelében is egyképen mint hasznot (noha 
elméjéknek megvételére valami hasznocskát remélhettünk be- 
l!le): mi onnan ebéd után elindulván, estvére Szászsebeshez 
jövén, ott abrakolván, viradtig Dévára haza jutánk. 


Látván azért az ur ! Nagysága minden igyekezeteket, 
hogy oly dolgot vettek elejekbe és oly dolgot akarnak ki- 
vánni, a kiknek nyakunkról való elrázásáért (tudniillik, hogy 
rajtunk német ne uralkodjék) sok halmot raktak bel!lünk: 
nem hogy valamit abban consentiált volna, de haza érkezésünk 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 143 


után, az obses urakot megajándékozván, békével elbocsátván, 
igy izene a generálisnak: Im kegyelmetek látják, lovaimot 
készitik, magam készen vagyok és váromat módjával hagyom, 
ezen mai napon kegyelmetekkel együtt indulok, és ha a török 
császárnak szolgáit, hadát találom, soha bizony Erdélyben 
békével való maradást (kit!l Isten oltalmazza az uramot, ha 
addig szerencsétlenség találná is az uramat, kit nem remélek) 
nem engedek, sem itt benneteket, Erdély országában, nem 
szenvedlek. 


Ezzel elbocsátván a követeket vissza, maga is utánok azon 
estvefelé elindulván, Illyére mene, onnét le Tömösvárra. Az 
uramnak Tömösvárra való érkezése mit hozott és mit használt 
legyen, megmutatják a következend! dolgok. Mert noha engem 
a várban hagyott vala feleségével, els! gondvisel!ül, s azért 
jelenlétemben esett dolgot nem irhatok: de leérkezésével úgy 
forgódott, hogy a végekb!l mindjárást húsz nap alatt közel 
4000 végbeli vitézeket egybegyüjtvén, a Vaskapun behozá; 
bizonyos emberét küldvén alá Szilistria felé, onnan derekas 
hadak törökkel, tatárral készülének Omer basával. Noha 
pedig az uramnak ! Nagyságának Forgácscsal való szemben- 
léteiét gonoszakarói hamisan, különben magyarázták: de az 
eventus ismét különben lenni megmutatá, és az ! irigyi hazug- 
ságban maradának, az uram nem kevés hirt, nevet, becsületet 
v!n bel!le. 


Ezen közben a vajda is elközelitvén Szebenhez, Forgács 
generális is elérkezék, és kétfel!l szállának melléje, a vajda dél 
fel!l, Forgács napnyugot fel!l való Kisfaluhoz közel. A mellé 
való szálláskor kiütvén a városból a mieink, nem kevés vitéz- 
ségeket mutatták mind a küls!k az egymással való ellenkezések 
között, de er!sséget azzal nem szoktak venni. És noha a két 
táborban alkalmasint való hadak valának, Forgácsnak levén 
mindenest!l 15,000 embere, a vajdának is 12,000 számú hada: 
de Szebennek megvételéhez, bátor szintén elég löv!szerszámok, 
munitiójuk lett volna is, nem nekik való vala a megvétele; 
löv!szerszámok pedig, ki megtörje azokat a falakat, s porok, 
golyóbisok nem levén, magok is látják vala jól arra való elég- 
telenségeket, hanem irogatás, tracták által próbálták, hogy a 
fejedelmet megijesztvén, városostól dedálná magát, a német 
császárnak sok kegyelmességét ígérvén, Ecsedbe menne ki, ahoz 
való uraságokat többitenék, és Opuliát is neki adnák; ijesztvén 
azzal is, hogy mindenfel!l destitutus, s nem várhat küls! segit- 
séget is, az országnak nagy része is, a városok mind, Beszterczén 
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kivül, már hozzájok állottanak, s nincsen módja ujólag való 
fejedelemségének recuperálásában. 


De a fejedelem mindezek ellen magát nagy magnanimiter 
viselvén, nekik arra semmi kedvek szerint való választ nem 
adott, megmondván: noha a szerencse most igy megjátszod- 
tatta, de az Istennek ilyen az ! csudálatos dolga, ha ma b"nö- 
kért az embereket megrettenti és bünteti, holnap azokhoz 
nagyobb kegyelmességét mutatja. Országát pedig recuperálni 
nem óhajtja, mert el sem vesztette. Országának közepében oly 
er!sségben ül, hogy senkit!l nem fél; és noha a szászokat érti 
hogy t!le elhajlottanak, az ! gyenge voltok hozta azt, de vagy- 
nak azokban is, kik nem mind jó akaratból cselekedték azt. 


De az országának minden er!sségit még kezében tartja, és 
egész székelység hozzá a hüséget igazán tartja, az uraknak is 
több és er!sebb számok, a vármegyék is a szerint, és igy várja 
a jó Istennek kegyelmét, nem kételkedik semmit, hogy a török- 
nek is segitsége el ne érkezzék. Igy azért addig tehát az orszá- 
got dulhatják, égethetik; a mint azt is cselekszik minden 
irgalmasság nélkül, nem tekintvén azt, hogy magyarok, egy 
nemzetek levén, pogány módon, minden könyörületesség nél- 
kül rontanak, pusztitanak, kire semmi okot nem adtunk. Lehe- 
tetlen azért, hogy az Isten elszenvedje ezt az ok nélkül ránk 
való jövetelt, és ezt az istentelenséget. Mert ha a vajda mit 
cselekedett, annak más útja-módja volt; azon conscientia is 
vádol bennünket, okot egyképen adtunk is; de a mi nemzet- 
ségünknek, hogy Magyarország rontsa Erdélyt, nem. Igy azért 
a fejedelemnek magaviseléséb!l, a dolgoknak is küls!képen 
való folyásából veszi vala eszébe Forgács generális, hogy hiá- 
ban fogott fáradni, reménségében megcsalatkozik inkább mint 
jó végét remélhetné. Futtatá Kendi István által Brassóból a 
székelységet, urakat, f!embereket; de csak haszontalanul. 


Nagy András, a hajduság generálisa, azalatt mikor Forgács- 
nak és az uraknak haszontalan munkájokat látná, ujólag más- 
képen kezde gondolkozni, és a Brassónál tett fogyatkozásit 
remélvén az uránál ezzel vihetne végbe, Szebenbe beszökék; 
mely miatt nem kevés búsúlása l!n az uraknak; mert az alatt- 
való hajduság is, a ki a prédával ki nem ment vala, nagy részint, 
ki utána kezde beszökni a városba, ki imide-amoda oszlani. 


Azonban az uram ! Nagysága is szép török hadakkal meg- 
érkezék a Vaskapun be, és maga el!l Dévára haza érkezvén, 
megtekinteni házát és dispositióval hagyni engemet, mivel nyu- 
godt állapottal hon maradtam volna, elkészíte, hogy valami 
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formán Szebenbe bemenjek, Szászsebesben jó kalauzokat ve- 
gyek, kik oly helyeken vigyenek el éjjel, hogy kézbe ne akad- 
jak. Igy azért mind levelével, követséggel elbocsátván csak 
másodmagammal, estve érkezvén Szászsebesbe, ott semmit sem 
mulatván, ugy menék utféleken Vizakna fel!l, hajnalban más 
nap a szebeni kapura, minden akadály nélkül, Istennek hála, 
békével érkezém. Hire levén a fejedelemnek menetelemben, 
mindjárást magához vitete, még ágyában feküvén; az uram- 
nak mind levelét megadván, izenetét is megmondván, nagy 
örömben l!n, az uramnak szolgálatját nagy neven vevé, nekem 
is sok kegyelmességét igéré. Ezalatt, ugyan jelenlétemben fel- 
öltözvén, más bástyákról is a löv!szerszámokat a Forgács 
tábora fel!l való bástyára vonatván, sok lövést tétete. A szé- 
kelységre mindjárást leveleket bocsáta, tudósitá, hogy már a 
Vaskapu fel!l a segitség elérkezett, minden órán közelebb való 
érkezését reménli, s mint eddig hogy állhatatosan viselték ma- 
gokat, nem kételkedik, hogy ezután is azon hüségeket meg ne 
mutassák; kire való képest inteti szeretettel, megegyezvén, 
bizonyos helyen, egész székelységül induljanak, mivel Nagy 
András is beszökvén, az ellenségnek nem egyképen, hanem 
néhány módon veszi eszébe megrémülését; hiszi bizonyosan, 
hogy mihelyt a török hadak közelitését, az ! mozdulásokat is 
érti, megindul a várostól. Igy egyfel!l !k jövén, másfel!l a 
török, harmadfel!l már magának is ott ben szép praesidiuma 
vagyon, hiszi, az Isten az ellenséget megszégyeniti, és az orszá- 
got inségek alól megszabadítja. 


Mikoron azért mind a lövéseknek szokatlan voltából, s 
másképen is Forgács és a vajda vennék eszekbe a fejedelemnek 
remélend! szerencséjét, látván, hogy az ország státusi közül 
senki el nem j! Forgács hivatalára (ki gyülést hirdet vala Med- 
gyesre az országnak), megtudván a töröknek is a Vaskapun 
való beérkezését, meghozván a vajdának is Havasalföldéb!l, 
Omer bassának a Duna mellett való készen lételét; Szeben alól 
elindulának Medgyes felé, mind a két tábor, egyik a másikat 
követvén; holott a fejedelem is felülvén, és kimenvén egy- 
néhány szép sereggel, ellenkezésekkel mennek el a város mell!l. 


Beérkezvén a fejedelem a városba, engemet viszszabocsáta 
azon estve, hogy az ellenség elmene. A havas alatt Doborkáig 
50 lovassal késértetett, 50 képére vert arannyal megajándékoza, 
több kegyelmességét is igéré. Ez az !-adta arany volt pénzemnek, 
akkori szegény legényi állapotomban, fundamentuma, et super 
hoc aurum aedificavi; abban egyet sem költöttem el, mig hamar 
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más ötven, és azután több-több kezde reá gy"lni. Quia erat 
benedictio, neque repugnabant. Igy elbocsátván a fejedelem, 
az uramat az Isztrigy vize mellett találám Brettyénél. Az uram- 
nak a fejedelem levelét megadám, hogy ne késsék, éjjel-nappal 
siessen a mint lehet, mivel az ellenség elment; hogy rajtok 
lehessünk, megmondám. Ez mintegy déltájban levén. A törö- 
köknek az ellenség megrémülését, a város alól való elszállását 
az uram megjelentvén, nagy örömben lének. Az nap Dévára 
menének, és azon estve s éjjel az utra készülvén, a törökökkel 
ismét megegyezénk Szászvárosnál, onnat ismét Szászsebeshez; 
a hova levele jöve a fejedelemnek, hogy a török hadak, mig 
maga is kiérkezik, ne fáradjanak tovább. 


A székelység is vigyázván az ellenségnek minden szándé- 
kára, mihent értették Szeben alól való elszállását, ottan !k is, 
a mint jobban lehetett, serénykedvén, Fogaras fel!l érkezének 
a fejedelem mellé. Azokkal az hadakkal együtt kiindulván a 
fejedelem is Szebenb!l, megegyeze Szászsebesnél. Mert még 
az ellenségnek szándékát, melyre megyen Medgyesr!l, nem ért- 
hetni vala igazán; és ezért kellett a fejedelemnek Fejérvár 
felé j!ni. Hogy azért a kétféle hadak Szászsebesnél megegyez- 
tek, másnap meghozák, hogy Segesvár felé indult az ellenség 
Székelyfölde felé, hogy a székelységet elszakaszsza a fejedelem 
h"sége mell!l, és inkább mell!le elvonhassa. Minden mulato- 
zás nélkül mi is azért indulván, Mihályfalvához szállánk; 
onnat ismét Medgyeshez sietvén, a nagy-ekemezei rétre. Itt a 
szegény medgyesi szászokat az hajduk és több latrok felverék a 
kastélyon kivül, az is oda lészen vala, ha az uram meg nem 
oltalmazza vala. Hogy Forgács Zsigmond venné eszébe, hogy 
semmit nem használ a székelységet mellé való vételében, ha 
mind dulatja, fosztatja is !ket, utát Udvarhelyszéknek szélé- 
r!l forditá Barczába ismét, és noha nem kevés kárt t!nek, de 
nagyobb romlást tehettek volna tüzzel; de könyörületesen 
cselekedének, mint árthattanak volna, látván, hogy semmi 
haszna, ugy is semmiképen, sem tüz, sem fegyver, sem kár 
a székelységet a fejedelem hüsége mell!l el nem vonsza. 


Dánosi réten vala tábora a fejedelemnek, mert Segesvár 
elhajolván Forgács Zsigmondhoz, nem akarjuk vala hátunk 
megé hagyni. De keményebben viselék magokat, mint kell 
vala; semmi hüséget nem mutatának, nem is igérének, mutat- 
ván arra, hogy szabadítsuk meg az ellenség tüzét!l az országot, 
azután meglátják mit kell mivelni. Módunk sem lévén, hogy 
hirtelen ártsunk, az ellenségre is egyszersmind vigyázzunk, 
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onnat fordulánk Almakerék felé, Rétenhez szállánk, onnan 
Fogarason tul, a vadkert mellé. 


Ugyanazon estve az odaszállás után, Szilasi Jánost 3000 
lóval választá el a fejedelem elöljáróban, hogy viradtig által- 
menjen az erd!n és neki bizonyos hirt hozzon Vledénhez más- 
nap, az ellenség mit mivel; az hová nekem is elmenni paran- 
csolák, én jól tudom mind az utat, mind az oda be való helye- 
ket. Noha bizony jobban kellett volna tudnom, szégyenlém oly 
állapotban tagadni, el kelle mennem, és ösvényeken viradtig 
Zernyestig menénk. Ott hajnalban oláhokat fogdosván, meg- 
mondák, hogy a hadak az el!tt való nap Törcsvárához szál- 
lottak; !k ugy tudják, be akarnak Havasalföldébe menni. 
A mint ugy is vala; mert a nyomra akadván, ottan az üres 
táborhelyre jutánk; honnat már felkelvén, akkor költözik 
vala a vár alatt a szoroson. Az utoljába belékapván, sok rosz 
üres szekereket értünk el, kiket barmok vontak, de igen kevés 
prédát kaphatánk haszonra valót; mert a mi gyalogja vala, 
azt hátul rendelte vala, és a várból is er!sen l!ttek szakálasok- 
kal, taraczkokkal hozzánk; jó legényeket is meglövöldözének, 
egy Gyarmati Mihály nevü hadnagyot taraczkkal ellövének. 


Látván, hogy mi ott semmi hasznot nem tehetnénk, kinél 
nagyobb kárt ne vallanánk, Rosnyó felé szép sereg-rendelve 
visszaszállánk; és mikoron Feketehalom felé akarnánk menni, 
látánk a nyomon Brassó fel!l jönni három nagy seregeket, de 
kik lehessenek, sem mi, sem !k minket nem tudván: mikoron 
a mi seregeinkb!l egynéhány lóval oda felé rugaszkodtanak 
volna, !k is a szerint felesen kirugaszkodván seregekb!l, egy- 
más közelitésével mindjárást eszünkbe vev!k, hogy török, 
tatár; sem mi, sem !k azért okot nem adván mindjárást az 
ellenkezésre; azonban magyarul szólitának, kik és ki hada 
vagyunk? Kik mikoron megértették volna, !k is magokat meg- 
mondván, ott, egymással szembe levénk, örvendezéssel köszönt- 
vén egymást. Hát !k is: az ellenség hova lett, hova ment?, 
annak nyomát kergeték. Megmondván azért nekik az állapotot, 
haszontalan tovább fáradni, !k Keresztényfalvára szállának, 
mi Feketehalomba. Kir!l a fejedelmet, mint az ellenségnek 
országából való kimenésér!l, és Omer bassának derekas hadak- 
kal való elérkezésér!l, ugyan általam a hadak tudósiták Vledén- 
hez való szállásával. Az ellenség elmenetelén Istennek hálát 
ada, a török-, tatárnak kés!bben való érkezésével nem sokat 
örvendeze. 


Immár az Isten ellenséginket megszégyenitvén, el!ttünk 
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elfuttatá, azon nem kevés örömünk vala; de az örömet nagy 
búsulás követé: mert annyi török, tatár, oláh érkezék be, 
mind fejedelmestül, országostól, nem kevés búsulásunk vala, 
többen levén 30,000 embernél;  Omer basa velünk, s vele azon 
kivül török sok vala. Volt min gondolkodnunk, mert ha akart 
volna, mind országostól, urastól, kik jelen voltunk, az ország- 
nak ur és nemes rendeit felkötözhették volna. Ezért is vala a 
félelem: mintha Omer basa verte volna meg az ellenséget, 
nem kevés summát kér vala a fejedelemt!l, olyan pedig, a kit 
monetának hivnak, nem vala. Ott is nem keveset szolgála az 
uram (mivel a basával és a tatár murzáknak is némelyikével 
esmeretsége volt) szép szóval, adós levéllel. A mellett holmi 
kupák, poharak, pohárszékek voltak a fejedelemnél, azokat 
kelle oda adni, és a mi igen kevés monetánk, mint olyan fogyat- 
kozásban, szerét tehették; de ugyancsak kibeszélé !ket. 


Itt igen sz"ken vala a quotidianum is, mert táborunkat 
elhagyván Fogarasnál, a ló faráról, konyhakocsikról elfogyott 
vala. Én az uramat, s!t a fejedelmet is b!vön tápláltam 
Földvárról szép czipóval és kalácscsal; mivel házam népe 
Hidvégr!l oda futott volt, jó módom vala benne, kinek becsü- 
letét, hasznát is v!m, mert a fejedelem a hidvégi nemesek- 
nek, kik Brassóval együtt ellene támadtak vala, minden jószá- 
gokat ugyanazon táborban nekem ajándékozá. 


Igy azért, az országnak noha igen igen nagy romlásával, 
de az Isten megveré, megszégyenité Forgács Zsigmondnak kassai 
generálisnak ok nélkül reánk hozta hadait, mind a Sorbán 
vajda hadával együtt; és több kárt, gyalázatot valla, mintsem 
ezért becsületet, jutalmat, hirt, nevet nyert volna. Ebben pedig 
az ügyében a fejedelmet segit! els!ben az egymásszeretet, 
egymást való értelem: mert semmiképen meg nem szakgathat- 
ták az országnak státusit, szász uraimékon kivül. De !k az er!s- 
ségekben voltak, ültek, bizony meg is adák az árát, mert min- 
denik alkalmas mulctát ada a fejedelemnek az ellenségnek ki- 
tisztulása után. A török is valóban megmutatá, hogy nem engedi 
a német birodalma alá Erdélyt, mert mindkét fel!l derekas 
segitségeket ada. 


Nem kevés munkával és sok igéretekkel kibeszélvén a 
török, tatár hadakat, a fejedelem Fogarasba visszamene, els!- 
ben Brassónak minden hostátait elégetvén. Ott engemet a jó 
Istennek kegyelmes gondviselése által a csiki vicekapitányság- 
gal ajándékoza meg az uram akaratjából, és hogy ujólag maga 
mellé bizonyos számu lovas, gyalog hadakat irjak el, kivel 
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Váradra menjen, mindjárást tisztembe bocsáta, 26 esztend!s- 
beli ifju koromban. Áld meg Isten, vezéreld ily ifjuságomban 
való ilyen becsületes tisztemet, viselhessem becsülettel dicsére- 
tesen más jó vitéz hadnagyoknak példájával el!ttem. 


Fogarasból azért beérkezvén Csikba, Csicsóba, Kelemen 
Mihályhoz (az én tisztemr!l való parancsolatokkal), ki akkor f!- 
királybiró vala, igen kedvetlenül fogada, mindazonáltal ott 
gyülésbe hirdetteté a székeket. Kiben mikoron én is beérkeztem 
volna a mellettem és velem való levelekkel (mert comissariusom 
nem vala, kinek de necesse meg kellett volna lenni; de mind 
az uram, azt hiszem, arról megfeledkezett, magam is nem tud- 
tam meggondolni): a leveleket praesentálám, kikben tisztemr!l 
parancsol els!ben a fejedelem, azután commendál az uram más 
levelekben, a mi székely szokásunk szerint. Azért engem szál- 
lásomra bocsátván, magok tanácskozásra maradván, delibe- 
ráltak fel!le, hogy engem, mivel ott zálogom nincsen, kapitány- 
nak nem agnoscálhatnak. Azután behivatván, egy paraszt, 
irástudatlan öreg ember, Fodor Bálint, levén ott; ez által 
kezdének óráltatni. De mikoron ki nem tudná vagy merné 
mondani, mit akar, magam magyarázám meg, a mit ! ki nem 
mondana. De ebben magnanimiter akarván magamat viselnem, 
arra csak igy felelék: Mivel mentse kegyelmetek magát, hogy 
engemet kapitányának fel nem vehet, tudniillik hogy semmi 
zálogom, sem residentiám itt nincsen, értem; most én azt nem 
disputálom, sem az én tisztemet er!vel én nem oltalmazom; 
vagyon arra ki gondot visel. Hanem az én uram ! nagysága, 
Bethlen Gábor, kegyelmetek f!-kapitánya; én annak egy f!- 
ember szolgája, erdélyi, és igaz régi székely nemzet vagyok. 
Imhol a mi kegyelmes urunk ! felsége parancsolatja, ki nekem 
ugy mint csiki vice-kapitánynak szól, olvassa el notárius uram. 
Elolvasván: abban parancsolva vala: irjak el 400 lovast, 300 
gyalogot, mert a csiki gyalog azel!tt való brassai harczon 
veszett vala. Im azért kegyelmetek hallja mit parancsol a feje- 
delem; ha ki szómat fogadja, harmadnapra mustrát hirdetek, 
attól becsülettel veszem; ha ki szómat nem fogadja, bizony 
megbüntetem, a mi kegyelmes urunktól s egyszersmind f!kapi- 
tányától nekem adatott authoritásomból. 


Igy a harmadnap el!jövén, hát mindenek engedelmesek, és 
a mustrán jelen vagynak. Én azért az én hivatalomnak meg- 
felelék, és a kik hozzám jó akarattal voltak, ugymint: Szent- 
Miklósi Gurzó Márton, Bernáld János, Kósa Balázs, Bartalis 
Ferencz, Beke Oremus, azoknak barátságokat megköszöném; 
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a többiekhez is simulván, az id!nek engedtem. De azok azért 
ugyan nem sz"ntek meg alattomban alám vermet ásni, mint: 
Kelemen Mihály, Hadnagy Mátyás, Fodor Bálint, Incze Balázs, 
notarius; és titkon szék nevével a fejedelmet busiták, utána 
valókat igéretekkel unszolták. Itten az Isten volt velem. Mert 
azonban ki sem indulhatván Csikból, a mustra után harmadnap, 
Forgács Zsigmond 24 zászlóalja gyalogja, Moldován való által- 
futásán, nem érkezhetvén a lovassal, meghozák, hogy a csiki 
uton j!nek. Ott én is elejekbe menék, nem csak az hadakkal, 
az egész csiki néppel; és Nyiresben utjokat megállván, magokat 
megadák. Minden fegyverekt!l !ket megfosztván, magokat béké- 
vel, ugyan a megirt hadakkal Kolosvárhoz, a hol akkor a feje- 
delmet elérém, kisértetém; kiért a fejedelem nem hogy tiszte- 
met elvette volna, s!t több kegyelmességét igéré. 


Ott azokban szegények közül 40 personát hadnagyokkal 
kiválaszta; Géczi Andrást a Portára követségre bocsátá, a 
zászlókkal együtt a 40 rabot a császárnak ajándékba küldé; 
egy részét maga gyalogi közé esküdteté, ki imide-amoda oszla 
az országon, ki haza akkor is azután is bújdosék. 


Forgács Zsigmond a Király-utján Törcsváránál Erdélyb!l 
beszaladván, mint feljebb irók, mig Havasalföldéb!l fel- 
kerülne (mert lassabban mehetett mint akarta volna), a sok 
es!k után, mint !szszel, az utak is megvesz!dvén, a vizek is 
megn!vén, a tatárság is a Bozzán azonban általmenvén Havas- 
alföldére, nyomába akadván a Forgács és vajda hadainak, 
utána menvén, Moldován a Bakó erdején érte a tatár el, ki 
semmi harczot nem adott, hanem csak ment. A tatár is az utol- 
ját a hol érte nem kimélte, minden terheket, szekereket, tábo- 
rokat elnyerte. Itt kétfelé szakadtak: a vajda lengyel hadaival 
Lengyelországra, mert azok vitték az Erdélyb!l való kimenetel 
után a vajdát az ! hópénzekért; Forgács pedig a havasokra 
fogott, hogy azokon menjen által. Ott az Isten csudálatosan 
cselekedék vele; mert tiz napokig bujdostatá !ket a nagy 
havasokon, ugy hogy egy nap mit el!mentek, másnap meg 
visszamenték, minden élést!l elfosztattak, nem volt oly ur, ki 
lóhussal nem lakott. Igy veré Isten ott is !ket ok nélkül ránk 
jövésekért. Nagy kés!re megszakadozván, ki Máramaros, ki 
Besztercze felé, ki Lengyelországon, ugy bujdostak hazájokba. 
Igy fizeté meg Isten jutalmát érdemek szerint rajtunk való 
cselekedeteknek. 


A fejedelem, a mi hadakkal lehete, Váradra mene ki, az 
hadakat városokra, falukra osztván, engem a csiki hadakkal 
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Marjákba és több falukba. A Forgácscsal bejött hajdúkból nem 
keveset fogtak vala el Máramarosban, akik szakadozva jöttek, 
ki egy, ki más uton; kiváltképen két kapitányt, a nánásit és 
pércsit; kiket mid!n szintén a Váradi kapun be akarna menni 
a fejedelem, mindeniket akkor támaszták fel karóban; többe- 
ket bennek sokat felakasztata. Igy fizete nekiek érdemik szerint. 


Mikoron azért a fejedelem Istennek kegyelmes dispositió- 
jából ellenségin gy!zedelmet vevén, Váradra hadaival kiérkezett 
volna; Forgács is, az elszaladott, lómáján eléhezett urakkal, 
Homonnai Györgygyei, Dóczi Andrással, Czobor Mihálylyal, 
Rákóczi Lajossal s többekkel, vissza Magyarországra, hazá- 
jokba érkezett volna; a palatinus Thurzó György már ezeket 
értvén, és el!relátván, hogy ha az ! tanácsából fellobbant tüzet 
meg nem oltja, nagyobban való elterjedésével derekasabb rom- 
lást hozhat: Kassára alájövén, Báthori fejedelemhez követit 
küldi, hogy az elmult dolgok sopiáltassanak, és mind a két 
részr!l ujólag való békesség confirmáltassék. 


Kikre nézve a fejedelemnek is noha tovább való igyekezete 
vala, és messzebb való progressusa is lehetvén, igyekezetét 
el!bbvihette volna: de meggondolván, hogy Erdélyben Brassó, 
ki rebellis, háta megett valamit olyat indit, kib!l nagyobb kára 
következhetik: a kinált békességet acceptálá, és több alá- s 
feljáró követségeknek alkalmatosságával bátorságot vevén a 
palatinusnak assecuratiójával, az esztend!nek végében haza 
Erdélybe való igyekeztiben l!n foglalatos. 


1612. 


Az esztend!nek ujságán azért Váradon és mindenütt ott 
kün való birodalmiban dolgait a fejedelem disponálván, min- 
den országos hadait házokhoz bocsátván, maga is beindulván 
Erdélybe: Kolosvárra, Fejérvárra, onnat Szebenbe mene. 
Azért én is ilyen uj állapotomban, mind a szerencsének élvén 
s mind ifjuságomtól viseltetvén, mikoron az én seregimmel 
Radnóthoz értem volna (mert Kolosvár fel!l nagy hófuvások 
miá törés nem vala): házokhoz bocsátván a velemvalókat, 
magam utamat Szabédba, az hol szerelmes feleségem, kit sok 
id!t!l fogva nem láttam vala, némely jó barátimmal téritém. 
Kit nagy jó egészségben békével találván, egymásnak való 
örvendezésink után ott harmadnapig múlatván, Csikba a 
tisztembe együtt indulánk. 


De a nagy hatalmu Istennek csudálatosok az ! dolgai, és 
mely igen változandók a szerencsének az ! forgási, im majd 
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magamon is tapasztalom meg: mert egyfel!l hizelkedik, más- 
fel!l megcsal a szerencse. Mint ilyen ifju állapotomban a szeren- 
csét mikor már kötve tartanám magamnál, beérkezésem után 
Csikban, jóakaróimmal egynéhány napokon lakozom, azonban 
reméntelen keserüség környékeze meg; két hétre bemenetelem 
alatt, hirtelen való gutaütéssel egy szempillantásban 30-a 
Januarii viradólag a halál hirtelen szemem el!l kedves szerelmes 
feleségemet elragadá. Kinek immár hideg tetemeit mikoron a 
földnek, az ! anyjának meg akarnám adni, Hidvégen készülvén 
hozzá, az id!nek akkori alkalmatossága miá, intetvén jóakaró 
atyámfiai által, abeli szándékomat megváltoztatám, és Olt- 
szemin, szerelmes szül!imnek temet!helyén, a földnek ajánlám. 
A brassaiak, reávigyázván akaratomra, 500 gyalogokat küldtek 
volt ki Hidvégre, hogy impediálják a temetést; kik látván, 
hogy abban semmi sem telne, prédálni kezdvén a falut, egy- 
néhány, ugymint 17 számból való, jobbágyink elégett házunk- 
ban, egy boltban szorulván, annyi gyalog ellen tartották három 
óráig. De semmi löv!szerszámok nem lévén, csak paraszt 
dárda-fegyverrel oltalmazván magokat, tovább nem tarthaták, 
a puskákkal lövöldözvén reájok egy ablakon be egy almafáról, 
és igy szegényeket  ott kegyetlenül megölték. 


A fejedelemnek Váradra való járása alatt a brassaiakra, 
mint uroknak rebellisére való vigyázást, a háromszéki atya- 
fiakra biztam vala; kik a télnek mivoltához képest, a mennyi 
t!lök lehetett, nem is mulaták el, hogy nem infestálták volna. 
De a havasalji utakat semmiképen el nem foghatván t!lök, 
nem intercludálhatták semmiképen, hogy deditióra mentenek 
volna. 


A télnek kietlen er!s volta azért mikoron valamennyire 
ereszkednék, és martius is elközelgetett volna, a fejedelem 
bizonyos számú hadaival Szebenb!l megindulván, Barczában 
szálla; és minekünk is kemény parancsolatokat küldvén min- 
den seregeinkkel Feketehalomnál excipiálók székelységül a feje- 
delmet; és ugyanazon napon a kastélyt megszállatá, hat falkon 
taraczk levén velünk, l!tetni kezdé. Mikoron azért a sáncznak 
felverésében forgódnánk, és egy szakállasból az udvari gyalogok- 
nak vicekapitányát megl!tték volna, azon a fejedelem meg- 
búsulván, parancsolá, hogy a dolgot szörnyebben fognók. Mi- 
koron azért a benne való szászok megrettentek volna, szót 
adának a megadásról; de Brassóból küldetvén ki 32 gyalog, 
ugyan a városi ifju rend közül, ezek a megadást retractálják 
vala; és a toronyban szorulván, nem kevés kárt tesznek vala 
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a mieink közül. Mikoron azért porokból !k is fogyatkozának, 
és az oda fel való szoruláshoz sokképen való fogyatkozásokat 
látnák, nem tarthatván, megadák magokat. De jaj szegények- 
nek! mert iszonyu rettenetes halálra kelle menniek. Mert mivel 
a toronyból ezek l!tték vala meg a felül megirt vicekapitányt, 
a fejedelem magát meg nem tartóztathatá, hanem mind azért, 
mind hogy a brassaiaknak rémülést és a meghódolásra inkább 
utat nyitna, Vidombák és Keresztényfalva között a huszát 
karóba vereté, a tizenegyet felakasztatá; harmincegyet ilyen 
kinokkal a harminckett!dikkel exequáltatá, és azt Brassóba 
bebocsátá, de ez is a hóhérságért ott ben Fejér Mihálytól meg- 
öletteték. 


Feketehalmot kezéhez vevén, Rosnyót megszállatá. Miko- 
ron annak megvételében foglalotoskodnánk, kétfel!l l!tetvén, 
a Törcsvára fel!l való magas hegyre vontak vala két falkont, 
kikkel a várba bel!hetvén, a bennevalóknak nem kevés félel- 
met szerez vala; mely sánczra a brassaiak kiütvén, kiben egy 
udvari hadnagy 100 gyaloggal és több udvarhelyszéki gyalo- 
gokkal vigyázván, éjjel viradta el!tt a sánczban valókban 
egynéhányat levágatván, a falkonok lyukait bedugák, kerekeit 
elvagdalák, de nagy völgy levén a sáncz között, már a csalárd- 
ságtól is tartván, mi a kapu fel!l való sáncznak oltalmazásá- 
ban forgolódván, azon békével Brassóba térének. Mindazon- 
által nem tágitván a vívást, tüzes laptákat is bocsátván be, 
azután három napra azok is megadák magokat. 


Onnan Törcsvárához menvén, azt a többinél kevesebb 
munkával kezünkhöz vev!k, mert csak azt sem várák, sánczczal 
környülvegyük; addig azok is magokat megadák. És mind 
Törcsvárában, mind Feketehalomban praesidiumot hagyván, 
onnét Hermán alá menénk. Ezek magokat keményebben vise- 
lék; mivel egynéhány számú praesidiumot küldvén belé a 
brassaiak, egy német, küls! országbeli emberrel, ki többször 
is afféle helyeken forgott, látván elégtelenségünköt (mert a 
porunk elfogyván, estvéig is 20 vagy 25 golyóbist hozzá nem 
l!ttünk) ezek meg nem adák magokat. Innét gyalázattal el- 
menvén, a földváriakat meghódoltatok, abban is praesidiumot 
hagyván; a prásmáriak is szép szót nyujtván, azután azok is 
megtréfálának. A fejedelem vissza Szebenbe mene, és minket 
székelységül elrendele, kiki két hetet mint, mikoron töltsön, 
ott elrendelé Barczában, a brassaiaknak includálására ott hagyá 
Bethlen Farkast, a Török István és Mocsoni Gergely seregeivel. 
Marada ott velek els!ben Háromszék, kit azután én, a csiki 
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haddal válték fel. A törcsvári kapitányt a deditióért Fejér 
Mihály megöleté. 


Oda feljebb emlékezetet tettem rövideden a Géczi András 
Portára való követségér!l; ki mikoron beérkezett volna a 
Portára a fejedelem követségével, ! az urától reá bizatott 
követséget forditá, és a brassaiak dolgát az ország nevével 
kezdé agálni a Portán fejedelem ellen, amint hogy ezt obtineálá 
is. Mikoron a Portán igyekezetét ennyire végbevitte volna 
Géczi, kiindulván onnat, Tergovistára jöve a vak Ráduly 
vajdához, kinek er!s parancsolatot iratott vala a Portáról, 
hogy Géczit Brassóba bekisértetné, s!t promoveálná is hadai- 
val. Melyet noha kénszerittetik vala megcselekedni a vajda: 
de megemlékezvén, hogy vajdaságának kiváltképen való els! 
oka a Báthori fejedelem volna : mindeneket értésére ada a feje- 
delemnek, a miket már kénytelenségb!l kell vala cselekedni, 
azokat kés!bben cselekeszi vala; és el is mulatván bennek 
sokakat. Mindazáltal 200 kopjás ráczokat adván melléje, 
Brassóba a Parahó útán juniusban érkezik Géczi András. 


Mindezeket az igyekezeteket, a Portának is tökéletlenségét 
jó idején azel!tt eszébe vette vala a fejedelem, de a gondviselés- 
ben restebben fárad vala: mert sem Portára császárhoz, sem 
utána való gondvisel!khöz követét be nem küldötte, hogy eleit 
igyekezte volna venni; és igy csak elhallgatván, semminek 
vélvén, !neki, azaz Géczinek akaratja el!bb-el!bb mégyen 
vala. Ezekre nézve mikoron a vajda értésére adta volna a feje- 
delemnek hozzá való érkezését Géczinek, Német Gergelynek 
parancsolja a fejedelem, hogy Brassó mellé szálljon az egész 
székelységgel, ki akkoron udvarhelyszéki kapitány is vala; 
melyet minél hamarább megcselekedének a Géczi András be- 
jövetele el!tt. De a sok utak között nem érkezhetvén minden 
ösvényekre való vigyázásra: a feljebb megirt ösvényeken ki- 
érkezik, minékünk Szent-Péter mellett feküv! táborunkban való 
mulatásunkban. Annakutána szaporodván minden nap Géczi, 
néhány tatár, török is érkezvén hozzá, minden nap nem kevés 
csatázások, ellenkezések, szép vitézjátékok estek a város mellett. 
Ott a kinek kedve volt hozzá, megmutathatja magát. 


Valának Brassóban, kik a Sorbán vajda és Forgács itt az 
országban való hadakozásoknak idején benszorúltak vala; az 
urak közül Petki János, kit (tökéletes igaz jámbor hazafia levén, 
az ! jámborságáért a fejedelemmel meguntattak vala) megvete, 
szolgálatját nem vevé, nálánál érdemetlenebbeket promoveál- 
ván. A benne való virtus noha ezeket békével szenvedi vala, de 
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végtére annyira megvettetvén a fejedelmem gratiájából, magá- 
nak refugiumot Brassóban keresvén, ugyanott, ezen kés! !szön, 
sok betegségi után holt meg. F!emberek voltak ott ben: Nemes 
Balázs, fiával Tamással, Nemes János, Mikes Zsigmond, Nagy 
Menyhárd és többek. 


[Bíró Sámuel folytatása.] 


Minden változások között, a Brassónál való harcz után, a 
fejedelemnek szivét, sok gonoszakarói Bethlen Gábornak, nem 
szünik vala ingerelni. Melyet is kifakaszta a fejedelem; mivel 
Szebenben vendégeskedésekben és dobzódásokban töltvén ide- 
jét, mid!n Bethlen Gábortól is (ki udvari kapitánya, egyszer- 
smind komja is vala a fejedelemnek) ebédre hívattatván, meg- 
részegedett volna, és onnan szállására akarna menni: történék, 
hogy a grádicson menvén le az udvariakkal együtt, egy k! 
kiesék a grádicsnak fels! lépcs!jéb!l (holott a grádics a gazdá- 
nak vigyázatlansága miá, a régiségt!l is elromlott vala, és 
Bethlen Gábortól egynéhány izben meg is intetett vala a gazda, 
hogy reparálná, mivel ha valakinek valami sért!dése érkeznék 
miatta, bizony ! búsulna meg érette), mely k! a fejedelmet alig 
le nem üté lábáról. Mindazért a praeconcepta opinio, mely eleve 
a fejedelem elméjében megvala, mind pedig a hizelked!knek 
szavai elhitetik vala vele, hogy Bethlen Gábor factiójából 
esett volna le a k!, meg akarván vele a fejedelmet öletni, hogy 
! a fejedelemségbe beállhatna. Azért a fejedelemt!l igen becs- 
telen s fenyeget! szókkal illetteték, és ugy mene a fejedelem 
maga szállására. Bethlen Gábor is, tartván a ki-tudjától, nehogy 
a megindult és részeg fejedelem valamit moliálna ellene, ! is 
maga udvari népével reá készité magát, hogy ha valami követ- 
keznék, szamárul meg ne hallna, és magát ha lehetne meg- 
oltalmazná. Azalatt Nagy Gergely, az udvari gyalogoknak 
kapitánya, és Kákonyi István, kik Bethlen Gábornak jó akarói 
valának, a fejedelem el!tt menteni kezdék Bethlen Gábort, és 
bizonyitani a k!nek történetb!l való leesését és hullását; hogy 
Bethlen Gábor annak el!tte a gazdát halálnak fenyitéke alatt 
intette volna azon grádics reparatiója fel!l, nehogy valakinek 
romlása történnék miatta; melylyel a fejedelem elméjét meg- 
csendesiték. De minthogy Bethlen Gábor el!tt példák valának: 
Horváth Miklós lovászmestere, kire megharaguván, részegen 
összetapodtatta vala a fejedelem, és ugy ölte vala meg lova 
lábával, s Nagy András, kinek fejét vétette hiti ellen: nem mere 
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egész bátorsággal bizni a fejedelem megengesztel!déséhez, ne- 
hogy ! is, megrészegedvén a fejedelem, ugy járna, mint amazok. 
Azért levelet ir a tömösvári passának, egyetértvén a szászok- 
kal: sietne a passa bej!ni a hadakkal, mivel Báthori Gábor a 
némethez akarna hajolni, s az országot is hajtani, ! pedig, a 
fényes Porta hüségében levén, Báthori Gábort fejedelminek 
nem akarná esmérni, mivel az országnak is minden törvényét és 
szabadságát felforgatta volna; azért mihelyt ! érkeznék a török 
hadakkal, maga is szászokkal és székelységgel melléjek állana. 
Mely levele Bethlen Gábornak elfogattaték, és a fejedelemnek 
kezéhez jutván, a fejedelem mind eltitkolá, várván az id!t és 
az alkalmatosságot, melyen bosszuállásával együtt kifakaszt- 
hatná. Történék azalatt, a fejedelem Szebenb!l kimenvén 
Fejérvárra, Bethlen Gábor is udvarhoz mene, holott a fejedelem 
asztalához marasztatván, mid!n már asztalnál volnának, a feje- 
delem medgyes-bort iszik vala, és az inas Bethlen Gábornak 
fejér bort vivén, mondja vala Bethlen Gábor: Öcsém! Hozz 
nekem is a veresb!l, mert megérdemlem. Azon a fejedelem fel- 
gyuladván, a kardját oldalán megcsapja (mivel szüntelen azt 
visel vala), és Bethlen Gábort becstelen szókkal illetvén és 
árulónak mondván, és hogy levele is kezében volna, mely miatt 
életének el kellenék fogyni, rutul szidja vala, és hogy nem veres 
bort adatna innia, hanem a vérével akarná megfestetni padi- 
mentumát, nagy kiáltással esküszik vala. És mid!n már a 
fejedelem ellene akarna indulni, nagy tumultus levén a palotán, 
Bethlen Gábor azonközben Kapi András és Rhédei Pál segitsége 
által kirándula a palotáról, és tanult vitéz szolgái körülvevén, 
az udvarból kiszalada és azon éjszaka Dévára, maga várába 
mene; maga a fejedelem pedig Alvinczre, hálni. 


Felébredvén azért reggel a fejedelem, és elgondolván mit 
cselekedett legyen, és micsodás veszedelem következhetnék 
Bethlen Gábortól: igyekezik vala, miképen vehetné és csal- 
hatná magához Bethlen Gábort és megölethetné; azért ir egy 
levelet Bethlen Gábornak, és követi tegnapi részegségében 
esett alkalmatlanságáról, s egyszersmind kéri, ne sajnálja 
hozzája felj!ni és 3000 forintokat vinni, mivel pénzre volna 
szüksége, és azért neki Szászvárost inscribálná. Kapván Bethlen 
Gábor e jó alkalmatosságon, már a pénzt elkészitette vala, és 
szintén indulófélben levén, érkezik Kapi Andrásnak és Rhédei 
Pálnak levelek, hasonlóképen a fejedelem udvari papjának is 
azután csakhamar, ugymint Rettegi Jánosnak (ki Bethlen 
Gábornak kiváltképpen való jóakarója vala), melyekben adják 
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vala tanácsul, hogy ha életét szeretné, akármicsoda szin alatt 
hivattatnék udvarhoz, ne menne, és a fejedelemnek semmit is 
ne hinne. Történék ezalatt, Bethlen Gábornak egy szolgájával, 
Debreczeni Andrással, találkozék Fejérváratt egy asszony (kit 
Török Katának hívtanak, kié Hunyad vára vala), ki is azt izeni 
Bethlen Gábornak, hogy nekie az éjszaka a fejedelem Alvinczen 
(mivel azon éjszaka vele hált a fejedelem, s Bethlen Gábornak 
is szeret! atyafia vala), nagy hittel megesküdt volna, hogy 
mihelyt Bethlen Gábort udvarához kaphatja, mindjárást meg- 
öleti, azért semmiképpen udvarhoz ne menne. Megértvén azért 
ily világoson Bethlen Gábor a fejedelem szándékát; illyei kas- 
télyát jó rendben hagyván, Déván is er!s praesidiumot hely- 
heztetvén, maga válogatott 50 szolgáival septembernek közepe 
felé Tömösvárra mene. Kapi András pedig és Rhédei Pál meg- 
fogattatának a vele való egyetértésért, és Szebenbe küldetének 
fogságra a fejedelemt!l. 


Nem kevés confusióban vala azért a fejedelem, mind a 
Bethlen Gábor elmeneteléért, mind pedig a beszterczeiek miatt; 
kik is látván, hogy a Báthori Gábor fejedelemsége alatt a szász- 
ság teljességgel elmulattatnék, mind pedig hajduságtul, a feje- 
delem nekiek adott hiti ellen, rutul pusztittatnának és prédál- 
tatnának, a török Portán supplicálnak vala, hogy a Báthori 
tyrannusága alól szabadittatnának fel. Azonban a brassaiak 
is, kik ezel!tt rebelláltak vala, Géczi András vezérléséb!l napról- 
napra szaporitják vala hadokat, és segitséget is kérvén Ráduly- 
tól, a Minye vajda fiától, a török császár parancsolatjából 
600 lovast is nyervén, Segesvárat el akarják vala foglalni, és a 
fejedelem ellen meger!siteni. Annakokáért is octoberben ki- 
inditván Brassóból seregeket, ugymint 1000 lovast és 600 gya- 
logot, sok mives városi emberek és még deákok is mennek vala 
szabad akaratjok szerint azon expeditióra nagy örömmel és 
tánczolva, és tábort járának, s szállának meg Földvárnál. 
Géczi András némely becsületes székely nemesekkel, Nemes 
Balással, Kálnoky Jánossal, Horváth Györgygyel s másokkal, 
800 lovasnak valának elöljárói. Fejér Mihály pedig, a brassai 
biró, 200 lovasnak és 600 gyalognak parancsol vala, ki is igen 
factiosus és ambitiosus ember vala. Mondják, mikor kiment 
volna a brassai kapun, gyakran tekintett volna hátra, és köny- 
nyezve jövendölte volna, hogy soha többször életében azon 
a kapun be nem menne. Minthogy Földvár mellett az Olt vize 
foly le, az Olton tul vala a fejedelem tábora, kiknek elöljárója 
vala Török István; ki is mihelyt megértette volna a brassaiak- 
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nak Földvárra lett érkezéseket, közölvén maga szándékát 
Mocsoni és Folti Gergelyékkel, jó vitéz kapitányokkal, tetszék 
hogy az Olton gázlót keresnének, és hajnalban általmennének 
az ellenségre. Mely meg is l!n, és 14 zászlóval, mely alatt 1200 lo- 
vasok valának, általgázlának, és Török István a seregeket el- 
rendelé; a jobb szárnyát Mocsonyi, a balt Fólti igazgatják vala, 
mindeniknek három-három száz lovasa levén, maga a többivel 
a derekában vala, és ugy szép sereg-vetve felmenének az hegyre, 
holott Fejér Mihály hada vala. 


Kezdék azért Géczi és Fejér Mihály, a mint az id!nek szoros- 
sága engedi vala, rendelni a seregeket. De minthogy nagyob- 
bára városi mester és czéhbeli emberek valának, a rendet igen 
rosszul tartják vala, és imigy-amugy rendbe állván, mihelyt az 
oláhok, kiket Ráduly küldött vala, látván a fejedelem hadainak 
jó rendit: avagy attól való ijedtekben, avagy hogy talám a 
vajdától is parancsolatjuk volt, ne veszessék magokat és a 
harczot elkerüljék: a legels! ellenkezésben hátot adának, és 
minden tartózkodás nélkül Havasalföldébe visszamenének; 
a szászokat odahagyák. Azonban Mocsoni és Fólti az alatt- 
valókkal egyenesen a Géczi és Fejér Mihály táborára rohaná- 
nak, és majd egy fél fertály óra alatt mind elszéleszték !ket. 
Géczi mellett jó vitéz székelyek levén, azok oltalmazák, hogy 
el nem fogák, és utat csinálának neki a szaladásra. Fejér Mihály 
pedig mikor a szászokkal szaladna, és egy sáros s nádos árkon 
által akarna menni, egy Tunyogi Gergely nev" katonától feje 
véteték; s a többit a brassai hostátig vágák. A deákság is 
könyveket kapván elé, és kezeket az ég felé felemelvén, ugy 
kérvén gratiát, semmit nem használának vele, mind levágatá- 
nak. Fejér Mihály fejét Szebenbe vivék, és ott a piaczon nyársba 
tevék, ott álla mindaddig, mig egy igen nagy szélvész támadván 
22-a octobris, onnat ellopattaték. A testit pedig Brassóba 
vivén, ott temeték el, sok városbelieknek rajta való szánako- 
zások alatt, az asszonyoknak pedig, kiknek férjek, fiok, rokonok 
elvesztek vala, sok átkozódások között. 


Ezen a fejedelem gy!zedelmén a brassaiak és a Brassóban 
lév! nemesség, Géczi Andrással együtt különb-különbféle véle- 
kedésben valának. Némelyek javalják vala, hogy a fejedelem 
gratiájához ragaszkodjanak. De Géczi András a nemességgel és 
a tanácsban lev! els! emberekkel tanácslák a Portához való 
ujabb folyamodást; melyen meg is állának, és a beszterczeiek- 
kel egyetértvén, küldék el!re a f!vezérhez Bengner Jánost, ki 
informálná a f!vezér által a császárt, mi formában hagyattattak 
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volna el az oláhoktól és megverettettenek volna a Báthori 
hadától, micsoda inségben volnának, és mint prédálná a feje- 
delem az egész országot; megemlitvén a Bethlen Gábor dolgát 
is, és hogy ! is az egész ország és szászság romlásáról bizonyságot 
tehetne. Bengnernek utána egész instructióval nem sokára 
küldék követségre Hidvégi Nemes Balást, ki megélemedett 
idejü és szép experientiáju ember vala. Ki is a szászságnak, szé- 
kely f!embereknek és Géczi Andrásnak neve alatt mid!n a 
divánba behivatott volna, els!ben is a török Portának nagy 
kegyelmességér!l b!v beszéddel szóllván, és hogy az által 
szerzették volna a nagy birodalmat, mid!n hirek elterjedett 
volna, mely kegyelmesen bánjanak az alattok valókkal, és az 
elnyomattattaknak kész segitséggel voltak volna eleit!l fogva, 
azért valakik a fényes portához folyamodtanak, soha gyámol 
nélkül nem maradtanak. Legels!ben is a saracenusoktól és más 
nemzetekt!l az által nyerték volna el mind a két Arábiát, 
Ázsiát, Egyiptust, Siriát, Babiloniát, és a Paleologus familiától 
kihivattatván Európába, Konstantinápolyt, honnan mintegy 
vigyázóhelyb!l vigyázván, valakik megnyomorittattanak más 
nemzetekt!l és segitségét kivánták, mindjárást jelenvoltanak; 
példa levén a magyar nemzetben is János király, ki elnyomat- 
tatván Ferdinandus német császártól, szultán Szulimán által 
helybeállittaték, és azóltától fogva mind jól is folytának volna 
a magyarok dolgai, miglen a mostani fejedelemnek, Báthori 
Gábornak atyafia, Zsigmond, és maga Báthori Gábor össze nem 
gázolták volna a szegény hazát. Azután kezdé elészámlálni 
Báthori Gábornak számtalan excessusait; ki minekutána a 
bátyja, Ecsedi Báthori Istvánnak kincsét eltékozlotta volna, 
az országnak jövedelmét pedig ismét tolvajokra és kurvákra 
elköltötte volna: annakutána prédálásra adván magát, városok, 
várak, faluk teljességgel kimerittetének minden javakból, nem 
levén elégségesek számtalan nagy költségü vendégségeinek el- 
viselésére, az egész haza is fegyverbe borulna miatta. Mivel 
mihelyt a fejedelemséget eléré, mindjárást Magyarország részeit, 
melyek a német császárhoz tartoznak vala, megbolygatá; 
Lengyelországba tolvajokat külde; Moldovát felprédáltatá; 
Havasalföldéb!l a vajdát kiüzé és az országot elégeté; a fényes 
Porta ellen gyakran fenyeget!z! szókat szólott; hazafiait, kik 
a fényes Portához hüséggel voltanak, egy részét megölette, egy 
részét bújdosásra tette; jószágokat azoknak tolvajokra és 
kurvákra osztá fel; feleségeket sok uraknak er!szakosan meg- 
szepl!sité, s!t maga testvérhugával is gonoszul élt. Egy szóval 
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nincsen az a nagy vétek és gonoszság, mely benne meg ne 
találtatnék; bizonyságok a haza veszedelmének Omer basa, 
Zulphikár basa, Memhet aga, Ibraim csauz, mások is sokan, 
kik az elmult esztend!ben a gy!zhetetlen császár vitézinek 
el!ttökjárói valának. Hozzátevén azt is, hogy Géczi András, 
megjövetele alkalmatosságával, a fényes Porta assecuratioja 
mellett, bizván, hogy egy hajszála is el nem esnék, kikhez képest 
oláh segitségek is érkezvén, megharczoltanak volna a Báthori 
Gábor hadaival, de az oláhok árultatások miatt ötszáznál többen 
vesztenek el, a brassai birón és két jeles polgárokon kivül. Azért 
folyamodnak a gy!zhetetlen császár szárnya alá, oltalmazza 
meg továbbra is a Báthori tyrannuságától !ket, feleségeket, 
gyermekeket; és ha a budai vezér által (kit sok ajándékival 
corrumpált) az ország neve alatt valami leveleket küldene is a 
Portára Báthori Gábor, hely és hitel neki ne adassék, mert az 
hamis levél volna, és sokaknak nevek a pecsétjek volna rajta, 
kiknek sem hirek, sem tanácsok benne. Melyek fel!l, hogy Bethlen Gábor 
is mindenekr!l bizonyságot tudna tenni, állatá. 


Mely oratiója Nemes Balázsnak meghallgattaték ugyan, 
de nem lett volna oly foganatos; mert tudja vala a Porta, 
hogy urok ellen rebellisek volnának, a Porta pedig afféléknek 
nem igen szokott kedvezni, s!t inkább ellenek szokott fegyver- 
kezni; hanem a Bethlen Gábor személye, mely a Porta el!tt 
igen kedves vala, és a fejedelemségre alkalmatosnak tartatik 
vala, sokat használa ezen Nemes Balázs kérése beteljesitésének; 
mivel Bethlen Gábor is hasonlóképpen deplorálja vala maga is 
hazája sorsát a Portán lev! vezérek és basák által, Tömösvárról 
folytatván maga dolgait. 


Történék pedig Bethlen Gábor ellen Tömösváron nagy 
conjurátio. Ki mid!n szüntelen járna az ott való divánba, és 
a magyarországi palatinusnak Thurzó Györgynek és Forgács 
Zsigmondnak leveleit producálván, bizonyítani akarná azoknak 
a németekhez hajlandó szándékát: szolgái közül összeesküvének 
ketten ellene, Basa István és Vajda Zsigmond, csak ifjacskák, 
elunván a bújdosást, és meggondolván azt is, hogy az ! atyjok- 
fiainak nagyobb részek Báthori Gábor mellett volnának, és ha 
a fejedelemnek veszedelme következnék a Bethlen Gábor 
munkája által, azoknak is romlaniok kellene. Egyszersmind 
igérte vala a fejedelem, hogy valaki Bethlen Gábort megölné s 
kivált fejét eleibe vinné, egy 100 házu jobbágy faluval ajándé- 
kozná meg örökösön. Ett!l a jutalomtól is viseltetvén, elvégezék, 
hogy éjszaka Bethlen Gábort ölnék meg; harmadikot is, Debre- 
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czeni Andrást, magok mellé kötelezek nagy hit alatt, és meg is 
mutaták neki a kardot, mely a végre, hogy a következend! 
éjszakán fejét vennék Bethlen Gábornak megélesitteték vala. 
Ki jóllehet amazoknak megesküdt vala, mindazáltal a lelkiismé- 
rett!l furdaltatván, jobbnak itélé, urának a dolgot megjelenteni, 
mintsem oly vétekbe elegyedni. Azért audentiát kérvén urától, 
mid!n leveleket irna, a dolgot megjelenté. Ime, ugymond, uram! 
jelen vagyok, két gonosz ifjunak ellened feltett szándékoknak 
megjelent!je, mert a te hozzám való sok kegyelmességed és 
nagy magnanimiád soha elmémb!l ki nem töröltethetik, és bizony 
szentségtörésnek tartom, ellened csak gondolatomban is valaha 
vétenem. Basa István és Vajda Zsigmond ellened feltették 
magokban, hogy az éjszaka els! álomban reád jöjjenek, és az 
ágyban fejedet vegyék, s Báthori Gábornak vigyék; és már 
fegyvereket is megfenvén, engemet is szándékokban s tanácsokba 
részessé tettenek, jószágodnak is harmadát nekem igérték. De 
én az Istent!l félvén, hozzám való sok rendbeli jótéteményidr!l 
is megemlékezvén, jobbnak itéltem neked kedvezni, mintsem 
amazoknak kivánságoknak engedni. Azért az Istenért kérlek, 
jó er!s strázsákkal er!sitsd meg házadot, kedvezz életednek, s 
az által nekünk is szolgáidnak, hogy a veszedelembe ne essél. 
Melyet megértvén Bethlen Gábor, megköszöné s megdicséré az 
hüségért, és parancsolá, hallgatna. Azonban szolgáit el!gyüjt- 
vén, megfogatá mind a kett!t; kik megvallván szándékokat, 
nyársba itéltetének, mindazonáltal nem akarván az idegenek 
el!tt kegyetlen nevet viselni, és hogy az hazafiai el!tt is kegyel- 
mességgel hiresednék, jobbnak itélé, megpálczáztatni !ket s 
elbocsátani, valahová akarnának menni. 


Nem szünik azonban Bethlen Gábor éjjel-nappal az oda 
való basát és tanácsit járni és elhitetni, hogy Báthori Gábor 
németes volna; melyet jó okokkal meg is állata. Azért leg- 
els!ben is Budára mene, és ott a vezért magáénak tevé; onnan 
Tolna, Eszék felé menvén, télre érkezék Landor-Fejérvárra; 
holott a vezért!l, Scanderbégt!l öcscsének fogadtaték, és 
reménység adaték az erdélyi fejedelemségre. Kész is vala 
Scanderbég azokkal az hadakkal, melyekkel azon esztend!ben 
Moldovában a lengyeleket megverte vala, behozni Bethlen 
Gábort Erdélybe, ha a f!vezér, Tyriachi engedi vala, ki jobbnak 
itéli vala, els!ben békesség szerint componálni Báthori és 
Bethlen Gábor között a dolgot, mintsem fegyverrel. Bethlen 
Gábornak azért nagy szerencséjére meghalván az a f!vezér, 
succedála néki Nazuph, ki igen nyughatatlan és hadakozást 
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szeret! ember vala; kihez Bethlen Gábor elmene Drinápolyba, 
holott akkor a török császár is, Amhet szultán jelen vala, úgy- 
mint 1613-dik esztend!ben februariusban. Holott mind régi 
ismert jóakarói, baráti által, mind pedig uri bátorsága által 
(mid!n a császár kengyelét, sétálni járván lovon a császár, 
megragadta volna, és rövidesen maga ügyét a császárnak el!- 
számlálta volna, mely dolog azon a Portán igen jeles elmének 
jeléül tartaték) azt vivé véghez, hogy minden portai nagy basák 
és vezérek kedvelik vala vele beszéleni, de kiváltképen a f!- 
vezért és muftit igen jóakaróinak tevé. Megengedteték azért 
neki martiusban, hogy a divánba menne, és ott proponálná 
maga dolgait; holott ilyenképpen szóla: 


Jóllehet ifjuságomtól fogva a fényes Portához való hüsé- 
gemért sokat szenvedtem legyen: soha fejedelmim ellen, kik 
igaz magyar vérb!l valók voltanak és hüségüket a fényes Portá- 
hoz megmutatták s tartották, áruló nem voltam, s nem is kén- 
szerittetém azoktól a fényes Portához (mely a bujdosóknak 
kegyelmes dajkája, a számkivetetteknek gyámola s az igaz 
ügynek el!mozdítója szokott lenni) bántódásaimban folyamodni, 
sem én, sem más igaz hazafiai. De mihelyt a németes elméj" 
fejedelmek kezdettenek parancsolni, mindjárást micsoda szám- 
kivetések, bujdosások s a Portára való folyamodások lettenek 
a haza fiai között, a fényes Portánál nyilván vagyon. Mely 
dolog a Báthori Zsigmond, Mihály vajda s Székely Mojzes 
idejét!l fogva az erdélyi hazafiaknak majd ugyan természetekké 
vált vala, hogy a fejedelmeknek kegyetlenségét!l megterheltet- 
vén, a németeknek csalárdságoktól és olaszoknak mesterségek- 
t!l nyomorgattatván, hazájokból kiüzettetvén, nem másuvá, 
hanem a fényes Porta oltalma alá folyamodnának. Mert minek- 
utána a nagy emlékezet" szultán Szulimán idejében a magyar 
nemzet kétfelé oszlott, és egyik törökös, a más németesnek 
tartatott vala, Erdély is, els!ben magok között való veszekedés, 
azután a hatalmas török nemzet fegyvere által meghódoltatott 
volna, és magát egyszer a fényes Porta patrociniumja alá aján- 
lotta volna; a l!n bel!le, hogy a két factio szünetlen üldözé 
egymást, és az er!sebb az er!tlenebbet rontá, pusztítá; és mint- 
hogy az erdélyiek a gy!zhetetlen császár köntöséhez ragasz- 
kodtanak volna: fél törököknek hívattatának. Innen, mintegy 
kutf!b!l származnak minden gonoszok, gyülölségek, s párt- 
ütések a magyarok között. Innen nekem is ezel!tt tiz esztend!- 
vel a német párton valóktól, hogy a fényes Portához igaz vol- 
tam, és magok mellé nem vonhattanak, kétszer kellett sok 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 163 


becsületes haza fiaival, uri s f!rendekkel hazámból kibujdosnom, 
és mindannyiszor mindenemt!l megfosztatnom, mindaddiglan, 
miglen a fényes Porta gyámolitása által, ujabban édes hazám- 
nak megadattatnám. Mely gonoszokot és szerencsétlenségeket 
annál könnyebben szenvedhettem, minél ifiabb koromban 
történnek vala rajtam. Most már, mid!n a németeknek hazánk- 
ból való kitisztitások után csendességet gondolunk vala, és 
reméljük vala a fényes Porta szárnyai alatt való nyugodalmun- 
kot, ime hirtelen uj és szokatlan tyrannisnak neme alatt elnyo- 
mattatánk. 


Mert minekutána Báthori Gábor, az én munkám, én 
tanácsom és vezérlésem által a fejedelemséget elkaphatá: a jó 
erkölcsét gonoszra, kegyelmességét kegyetlenségre, igazvoltát 
igazságtalanságra, adakozó voltát fösvénységre fordítá. Mert 
sem Isten, sem ember törvényével nem gondolván, legels!bben 
is f! és alacsony rendü embereknek feleségeiket személyválogatás 
nélkül megparáznitá, leányaikat elragadoztatá, azokkal gonoszul 
éle, s!t maga testvérhugának sem kedveze. Kik ezen gonosz 
életit az urak s igaz hazafiai közül nem javalják vala, azok közül 
kit hazájából kikergete, kit megölete, elannyira, hogy senki is 
valamirevaló ember s igaz értelmes hazafia már nincsen mellette; 
hanem aféle tolvajok kik annakel!tte az erd!ket és pusztákot 
lakták, a gy!zhetetlen császár népeit és más jámborokat meg- 
öltek s felprédáltak; azokkal éjjel-nappal iszik, vendégeskedik, 
paráználkodik. A szabad városoknak pedig törvényeit, szabad- 
ságait, melyeknek megtartására hittel kötelezte vala magát, 
nemcsak megszegte, hanem a szászságnak is, Erdélyországának 
is leger!sebb városát csalárd szin alatt elfoglalta, bizván annak 
er!sségében, hogy onnat, ha kivántatik, a fényes Porta ellen is 
rebellálhasson, és mintegy fészke legyen minden gonosz csele- 
kedetinek nagyobb bátorsággal való véghezvitelére. Minden 
gazdagságától azon várost megfosztatta; maga utczánként 
járván el a lakosoknak házokat, nagy részeket a lakosoknak a 
kapukban seregenként ölette meg, egyrészét pedig csak a jelen- 
való köntösökkel bocsátotta bujdosni; templomokat, oskolákat 
felveretett és elprédáltatott. Melyekr!l az egész szász natiónak 
követe, Bengner János, és magának Báthori Gábornak képe, 
inasa s követje, Borsos Tamás és Balási Ferenc is, kik itt a fényes 
Portán jelen vagynak, ha akarnak, jó lélekkel bizonyságot 
tehetnek. Hogy a brassaiakról ne szóljak, kiknek dolgok már 
a fényes Porta el!tt világos; kik is nem egyébért szenvednek 
már esztend!t!l fogva obsidiót, kivül pedig üldöztetéseket s 
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minden jószágoknak elvételét és prédáltatását: hanem hogy 
atyjokfiaian szánakoznak és igaz ügyöket kívánják segíteni. 
Annakokáért ha Erdélyt, kit a tyrannus teljességgel elnyomorí- 
tott, és az utak is félelmesek tolvaj miatt, meg akarjátok tar- 
tani attól az alattomban való házi tolvajtól, mely latrabb a 
nyilvánvalónál: szabaditsátok fel minél hamarább a gy!z- 
hetetlen császárnak gy!zedelmes fegyvere által. 


Hasonló panaszok levén a szász városoknak is, mind embe- 
rek, mind levelek által, helyesnek találtaték a Bethlen Gábor 
beszéde, a Báthori Gábor fejedelemsége pedig az ország népé- 
nek terhesnek és a török birodalomnak veszedelmesnek. Azért 
a f!vezér Nazuph azon divánban Bethlen Gábort Erdély országa 
fejedelminek nevezé s köszönté, mely azon esztend!ben aprilis- 
nek fogyta felé vala, és fejedelmi méltóságának jeléül kardot, 
buzogányt, 2000 tallért, három jeles lovakot (melyeknek egyike 
aranyos szerszámmal s nyereggel, ketteje pediglen csujtárokkal 
felöltöztetve vala), öt szamárt, öt tevét ajándékoza. És Skander- 
bégnek, Magyar Ogli Ali basának, bucsáki, silistriai tatároknak 
moldovai s havasalföldi vajdáknak er!s parancsolat adaték, 
hogy mihelyt Bethlen Gábor kivánni fogja, minden erejekkel 
melléje mennének és erdélyi fejedelemségre vinnék be. 
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G Y U L A F I  L E S T Á R  


AZ SZÉKELSÉGNEK BOCSKAI MELLÉ VALÓ 
ÁLLÁSÁNAK BIZONYOS EREDETI 


Az urak és a nemesség legel!ször az székelséget nemzet- 
ségek közzül való szolgáló rendek által tentálták, kik partim 
oda föl Bocskai hadában, partim ittben az nemesség háta 
mögött szolgáltanak. Ezekt"l ugy mint székely atyjokfiaktúl 
tudakoztak az székelyek, mint és hogy vagyon oda fel Bocskai 
uram állapatja. Ezek pedetentim hol egyszer, hol másszor 
eleikben adták a dolgot, tanquam aliud agendo, minem" néppel 
vagyon, mennyét proficiált eddig, mi reménség lehet fel!le, és 
hogy nem valami rész szerint való indulat ez, hanem az egész 
magyarság ehez két kézzel nyult, elannira, hogy hasonló egyes- 
ség soha még az magyar közt nem lett volna, és hogy az török 
császár is minden erejével mellettek volna. Mentek tovább az 
dologban és tudakoztak azon az székelyek, ti, ugymond, mi 
testink, véreink vattok, mondjátok meg igazán nekünk, valjon 
nem emlékeznéjek-e meg valaha az nemesség az székelség miatt 
rajtok esett veszedelemr"l. Amazok ezt az opiniót bennek 
fölötte igen destruálták és azt mondták, hogy ne adja isten azt, 
hogy nemzetségek árulói legyenek, de azt csak meg se gondolják 
soha, mert más volna most a dolog. Bocskai penig ezen ugyan 
fogadást tett volna, hogy ha ki mind atyját anyját nékie 
megölte volna is, csak térjen hozzá, soha semmir!l meg nem 
emlékezik. És hogy vagy volt módja az magyar nemzetségnek 
el!meneteliben, de most volna az, kit senki soha nem tudott 
volna csak reménleni is. De legf"ebb argumentomok, az kivel 
az székelséget elhajtották: «Az istenre kínszeritünk, ugymond, 
fejenként bennetek ugymint vér szerint való atyánkfiait, hogy 
jól meglássátok, mit cselekesztek, magatokat velünk együtt el 
ne veszessétek. Mert az egész nemesség mind Bocskai mellett 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 47 


vagyon, azok is, az kik az török közt búdosnak, mind nála 
vannak, s!lt azok f" emberek utánna. Eszekben jut azoknak 
sok atyjokfiainak ti miattatok lett halála. Ha mit akartok 
cselekedni, most vagyon módotok benne. Most eleit vehetitek. 
Nem keltek soha az nemesség keze alá; ha ezt nem cselekedi- 
tek, azel!tt jobbágyok voltatok, de ennekutánna jobbágyok 
sem lesztek, szörnyen romlatok, egy bennetek meg nem marad.» 
Ez az acies tantum valuit, hogy azután szüntelen csak consul- 
tálkodtak, mit kellessék cselekedniek. Így végeztek oztán egy- 
mással. És ugy eskettenek öszve egymás kezén er!s hit alatt, 
igy bocsátták Bocskaihoz. Accedált Konkolinak és az több 
köztök való kapitányoknak insolentiájok, kik impotenter 
dominálkottak közöttök, idegenek lévén (kit legnehezben 
szenved az székely, holott még az " magok közt való kapitánt 
sem szenvedhetik meg könnyen). Ezek, hogy az udvarheliekre 
viszik volt a több székelséget, hogy azokat elégessék, inter 
eundum ugy vették eszekben magokat hova mennének, és hogy 
nem volna nekiek jó vérekre támadniok, ugy proclamálták az 
dolgot és az kapitányok is ugy futamodtak meg mind Konkoli 
és mind a többi. 


Egy Kovács Máté nev! ember vagyon köztök. Ennél 
nagyobb ellensége az nemességnek egész az székelyek közt nem 
volt, ez hajlott volt meg még az kapitánok megfutása el!tt 
idején korán; ha az el nem hajlott volna, az székelség most is 
az római császár mellett volna; igen nagy autoritása vagyon 
az székelség között ennek, noha paraszt ember volt. Most az 
egész gyalog székelységnek az kapitányok és magno comitatu 
incedit, mint akármely f" ur, mikor in publicum prodeál. Ez 
regalis persona és maga kezével is sok nemes embert vágott le. 
Ez oka megtérésének, mert félt, hogy ha az magyar lészen 
föls!, valamikor meg kell néki érette lakolni. Ez okon hajlott 
idejekorán Bocskai mellé és a többit is arra kínszergette. 


Véget érvén az székelség Bocskai urammal, minek utánna 
megeskettek volna nekie, mentenek nagy apparatussal az 
szászokra és iszonyu dulást tevén mindenütt; mikor látnájak 
az szászság, hogy se falu, se kastélyok t"lök meg nem marad- 
hatna, vették compositióra az dolgot, találták meg közönséges 
akaratból az székelyeket, hogy csendesedjenek meg, ne rontsák, 
veszessék ennél is inkább veszett hazájokat, gondolják meg, 
hogy keresztény felebarátjokkal volna dolgok, kikkel eleitül 
fogván egy országban és egy fejedelem alatt való gensek volta- 
nak, nem pogányokval, nem volnának "k is idegenek hazájok- 
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nak megmaradására való jó igyekezett!l, nem is gyönyörköd- 
nének az veszedelemben, s!lt ha mi jobb állapotja az szegény 
hazának affulgeálna valahonnét, készek volnának "k is azt 
minden tehetségekkel promoveálni és velek együtt élni és halni 
ha ugy kivántatnéjek. Sölt ugyan elvégezett akaratjok volna, 
hogy gyülést csinálnának Szebenben, az holott minden dolgok- 
ról mint jó hazafiai ugy akarnak végezni, és hogy ne láttassanak 
csak üd!t mulattatni velek, erre kötik magokat, hogy az székel- 
ségtül semmi okon el nem akarnának szakadni, se semmiképpen, 
az jó elkezdett dologban akadálykodni, holott immár látják, 
hogy mind az nemesség, mind az magyarság megegyezett volna. 
Interponálták ez dologban magokat az brassaiak és szebeniek. 
Ekképpen tetszik a dolog az székelségnek is, és elhozván hado- 
kat az szászság közül, paulo post re ipsa eszekben veszik, hogy 
nem egyéb volt az szászok dolga, hanem csak mind azon csa- 
lárdság, mert ezalatt "k, ugy vagyon, hogy convocálták az 
gyülésre egymást, de azért Rácz Györgyöt [császári kapitány, 
akit Basta Erdélyben hagyott maga helyett] Havasalföldében 
titkon az vajdához bebocsátták és pénzzel elegend!képpen 
instruálták. De commodum evenit, hogy az havasali vajdának 
oly hada immár nem volt, mert igen elbocsátgatta volt hadát, 
letevén füzetéseket is, mivelhogy az török császár zászlaját is 
elvette volt, noha az vajda mint álnok lator ember minden- 
képpen örömest promoveálta volna dolgát. Az vajda hadának 
az veleje nyolcz szász magyarból állott, kik válogatottak volta- 
nak és sok ideig Havasalföldében vitéz módra forgolódtanak, 
az hol megkölletett. Ezeket Rácz György igen solicitálta, két 
hópénzt ígírt mindeniknek és azonképpen jószágot mindenik- 
nek Erdélben (mert most igen osztogatja az jószágot Meggye- 
sen). De azoktul csak ilyen válasza lett, hogy ne adja Isten 
azt, hogy mégis tovább rontsák nemzetségeket, elég romlására 
voltak nemzetségeknek, kin fáj sz"ik mindörökken, kir!l kétség 
nélkül isten el!tt nagy számadások is leszen. Értették volna 
nemzetségeknek megegyesülését és vélek akarnának mind élni 
és mind halni. Mindazonáltal találtattak valami emberi barmok 
ex mancipia vilissima, ugy mint 400 kozák és valami 200 magyar 
is, kik melléje adták magokat és kijüttek vele. 


Ez alatt az gyülés meglett Szebenben és mid!n voxra 
ment volna az dolog, ha megadják-e vagy nem: reá mentek 
egyenl! akaratból, hogy megadják, ne akadálkodjanak csak "k 
a dologban, holott immár egyéb nemzetség itt Erdélben és oda 
föl is az magyarság megalkott volna, és hogy az el!tt való 
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esztend!kben is csak azt köllött volna cselekedniek, nem lett 
volna anni veszedelme ez országnak, Lucz Gál az polgármester 
aperte megmondotta, hogy az némettül bár semmi oltalmat ne 
reménljenek, mert volt volna " Prágában és tudnája, mint 
volna ott a dolog, hanem fogjanak másképpen az dologhoz. 
Kettei fölköltenek azonnal Régeni János és Sirmer Antal, és 
protestáltak, hogy ük az római császár mell!l halálig el nem 
állanak. Ha külömben nem lehet és az várat megadják is, 
házokban is berekeszkednek, ott halnak meg inkább, és onnét 
vonyatják ki az ellenséggel magokat. Kiknek Lucz Gál azt 
mondta: ne féljenek azon, hogy az ellenség vonja ki házokból, 
lészen oly más is, ki kivonsza házokból. 


Mindazonáltal két lovas legént küldtenek mingyárást az 
gyülés után Bocskaihoz. 


Az segesváriak penig ugyan meg is eskettek Bocskai uram- 
nak. Ezalatt Rácz György is Havasalföldéb!l megérkezett, és 
alattomban az városokkal practicálni kezdett, kib!l oztán az 
meggyesi laniena is következett, és Meggyesnek ujonnan elpár- 
tolása, Bocskai uram praesidiomjának bevétele után. Látván 
ezbeli csalárdságát az szászságnak az székelyek és Meggyes alól 
is mint beszélgették el "ket, kihez akkor könnyen hozzáférhette- 
nek volna, ütöttek Berthalomra és a kik az kastélyon k"ül vol- 
tanak, azokat földúlták, 132 embert vágtanak le, pastore 
quoque ejusdem loci occiso [megölvén a falu papját is]. Interim 
Gyulaffi is bejütt és Kelementelkén gyülést celebrált. De mind 
ennek az gyülésnek summáját, mind pedig egyebet a mi ide 
való dolog volna, megirtam másutt b!ségesen, mind az székel- 
ségnek meghajlásával együtt, mi okból indultattanak föl, hogy 
Bocskai uram mellé támodjanak. 


Bejüén Gyulaffi [László, Bocskai erdélyi generálisa] ez 
országban, quia omnia in eo erant, ut siculorum viribus nitere- 
tur [mivel mindenki azon volt, hogy a székelyekre támaszkod- 
jék], tetszett ez szüksígesnek lenni, hogy recta az székelyek 
közzé menjen, ut et confirmaret eos sua praesentia magis in 
fide Bocskai, et moveret autoritate ad ea, in quibus postea 
eorum opera fuerit usurus. Értvén az székelség jelenlétét, 
Kórógy-Szent-Mártonra kezdtenek gyülekezni mindaddig, míg 
teljességgel mint oda érkeznének minden fel!l hivataljára. 
Mindazonáltal mint olyan paraszt nép, ki házánál az paraszti 
dologhoz és munkához szokott inkább, hogy sem mint az hada- 
kozáshoz, igen kés!re indultak ki helekb!l, noha igen sollicitálta 
Gyulaffi levele által "köt, értvén Rácz Györgynek is készületit, 
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az java és fegyverese az székelségnek és az szine inkább mind 
otthon maradt volt, csak valami gazuta népet bocsáttak volt 
Gyulaffi mellé, corrumpálván az kapitánokat adománynyal 
szokások szerint, elannira, hogy két vagy három ökörért két- 
száz és háromszáz székelt is, a ki adhatott, immunissá tettek 
a militia alól az hadnagyok, mely dologért annak utánna, 
mikor kitudatott volna és Gyulaffi is expostulált volna velek, 
post irruptionem Georgii Rácz, nem kevés zöndülés volt " 
magok közt is az székelség közt. Végre arra kötelezték Gyulaffi- 
nak magokat egész székelségül, hogy kikeresik magok, kik cse- 
lekedték ezt a fogyatkozást, és voltaképpen megbüntetik. 


Accedált ez is az importunitas, hogy azel!tt való napok- 
ban mingyárást az urak az kelementelki gyülés után praeten- 
dálván azt, hogy semmi tábori készülettel nem volnának, kiki 
mind házához kéredzett Gyulaffitul, hogy paratiorbak recurrál- 
hassanak [készültebben jöjjenek vissza]. Gyulaffi, noha látnája, 
hogy az üd! mást kivánna és hogy efféle absentiának most 
hele nem volna, kedvetlen érte volt a dologhoz. Legf"bb argu- 
mentumok ez volt az uraknak, hogy "k Székel-Vásárhelre ugy 
jüttenek, mint gyülésre, nem ugy mint hadban, sem szolgájok, 
sem semminem" hadi szerszámok velek nem volna. Sátorokkal 
is, azonképpen élésszerekkel és szolgáikkal készen nem volná- 
nak, hanem menten ismét megjünnének, kit mindazonáltal nem praestáltak, 
noha postán is hivatta azután Gyulaffi "ket, ha- 
nem akkor érkeztenek, mikor immár Rácz György meg is vásár- 
lott volt vele és talán akkor sem siettek volna el házoktul, ha 
az mienkeken esett nyavalyát nem hallották volna. Ezek penig voltanak 
Bornemisza Boldizsár, Mindszenti Benedek, Bogáti 
Menyhárt, Erdéli István, Vass Ferencz és a többi sokan. 


Az gyülésr!l Kelementelkér!l jütt Gyulaffi Kóró-Szent- 
Mártonra, ott el kelletett az legöregebbik álgyut hadni, mivel: 
hogy egyik kereke eltörött volt. Kóró-Szent-Mártonról (mely 
hel Székelyvásárhel közt és Segesvár közt vagyon és Megyestül 
három mérföldön vagyon) szállott Gyulaffi cum quinque homi- 
num millibus Ebesfalva (mely az Apafiak kastélya) és Hold- 
velág közzé, mely Hódvelág saxonica communitas, az Nagy- 
Kikell!n tul egy hegy alá. Itt nem tudván Rácz Györgynek 
semmi álnoksága fel!l semmit Gyulaffi, mivelhogy gyakran 
irkált Gyulaffinak, hogy ez a haza nevelte "tet és minden 
elémeneteli innét volt, nem igyekeznéjek véteni, s!lt, a mit 
ekédig cselekedett is, maga személyéért és életének megmara- 
dásáért cselekedte volna; tettette annakokáért azt, hogy " 
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kész a fegyvert letenni, mutassanak méltóságához való elegend! 
helt nekie, kin " is megnyughassék, mert " minden javait itt 
consequálta volna, nem is búdoshatnéjek immár " tovább 
vénségének idején, nevezetesképpen penig Rácz György Vécset, 
Vinczet Fejérvár mellett, Vajda-Hunyadját kivánta. De meg- 
tetszett azután, hogy csak mind azon csalárdság volt. Ehez 
képest hitelt adván Gyulaffi nekie, securiusb ágáltak az tábor- 
ban, hogy sem mint illett volna. Augeálta az bátorságot bennek 
az szebenieknek is jelenlétek, kik ismét mind az magok és mind 
az szászság dolgát ujonnan kezdették volt tractálni Gyulaffival 
Fejér Mihály az brassai f"polgár által, ki mellé Haller Gábort 
adjungálta volt Gyulaffi az szebenieknek instantiájára, hogy az 
válaszszal visszamenjen Fejér Mihálylyal Szebenben. Annyiban 
volt immár a dolog, hogy ha ez dolog nem esett volna, az egész 
szászság dolga jó végben ment volna, holott quaecunque pote- 
rant obvenire, immár minden difficultásokon utrinque által- 
mentenek volt mind az két fél. 


Ascensiónak estin, mikor el akarnának az követek Szeben- 
ben indulni, Fejér Mihály csak azon kérte istenért Gyulaffit, 
hogy csak eddig az harmad napig vigyáztasson er!sen, míg "k 
Haller Gáborral Szebenb!l megj"nek, mert bizonyosan végére 
ment, hogy Rácz György az kétségben esett ember ebben az 
harmad napban megpróbálja "ket, elvégezett dolog nála. Én 
úgymond Fejér Mihály, reá felelek erre, sölt ugyan életemet is 
kötöm, kinél drágább marhám nincsen, hogy én az szászsággal 
mindent jó végben viszek. 


Igy ment el együtt Haller Gáborral. 
Ugyan azon nap szökött el Rácz Györgynek egy f" inasa, 


Mihály ne", magyar fiu Rácz Györgynek egy f" lován, mivel- 
hogy értette vala, körülötte levén Rácz Györgynek, mit végezett 
volt, és mint akarja az Gyulaffi táborát megütni. Ez kijargal- 
ván Meggyesb!l, mintha az ura táborába menne, menten ment 
Gyulaffihoz és megmondta neki, hogy vigyáztasson, mert bizo- 
nyosan elhigyje, hogy megüti az táborát Rácz György, minden 
végezésekben ott lett volna, és nemzetségéhez való szereteti 
adta cselekedni, hogy kij"jjön és megjelentse. Paulo post 
ugyan azon nap, tudniillik áldozó estin az birthalmiak is embe- 
reket bocsáták Gyulaffihoz ilyen szóval: mi immár hitesek 
vagyunk Bocskai urunkhoz " nagyságához, és tartozunk vele, 
hogy megizenjük, igen jól vigyáztasson Nagyságod, mert vagy 
ez éjjel vagy az következend!n reád jü Rácz György személye 
szerint és megüti az tábort. Ehez képpest noha Gyulaffi publice 
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megkiáltatta az táborban ugyanazon estve, hogy minden ember 
józan legyen és vigyázzon, mindazon által malo ac necessario 
quodam fato, örülvén azon az had népe, hogy immár az szá- 
szokkal való elindult békességet ér!en viselnéjek, erre való 
képest örömökben az italtúl meg nem szüntenek. Az bor is 
penig közöttök, kit széllel az szászság közt praedaltanak volt, 
oly b!séges volt, hogy alig volt oly rosz kaliba, ki mellett két 
és gyakran három hordó bor nem volt. Minden két vagy három 
hajdunak volt inkább egy hordó bora, az székelyeknek is azon- 
képpen; el is széledtenek volt fölötte igen az táborbeliek, ki 
imide ki amoda volt zsákmánra az szászok közzé bennek. 
Mind széllel voltanak élés és barom kóborlani, öt mérföldig 
elmentenek és szintén Kis-Selkig is az szászok közé. Az kik penig 
az táborban voltanak, ki ide és ki amoda dülénkezett részegség 
miatt bennek. 


Rebus sic consitutis cognita re per exploratores Georgius 
Rácz nulli conscio, estve késén, hogy az kaput be akarták 
tenni, kiindult Megyesb!l és Birthalom fel!l egy szoroson, az 
honnét reménleni sem tudták volna, hozta el hadát, volt vele 
kétezer ember, kiknek négy száza lovag volt, az többi gyalogság 
volt mind, az szászok és az föld népe közzül valók. Az mely 
lovagot mondok, hogy 400 volt, azok kozákokból és ráczokból 
állottanak. Ezeket Havasalföldéb!l hozta volt ki vele. Magyar 
is volt 200 lovas, ezeket is onnét hozta volt ki vele, volt német 
is vele, kik fel!l oda föl emlékezem, hogy Lippából kitudták 
volt "ket, ugy mint harmadfél száz. De ezek az nemesek közt 
az dévai németekben is valának kapitán János Cyommer alatt 
valók, Cra kapitán is velek. 


Ezeket mikor sok csavargással éten étczaka az erd!kön, 
az szorosságon elhozta volna, nem az okon, hogy Gyulaffival 
megvíjjon, hanem hogy löv! szerszámátul foszhassa meg, 
kitül leginkább félt, mert hogy megvítt volna vele, arra Rácz 
György elegend! nem volt. Áldozó napján szép verradva, meg- 
nézvén följül az hegyr!l minden vigyázatlanságokat, jelt adván 
az vele valóknak, nyakokban szállította alá az erd!b!l hadát 
és két fel!l ütötték meg az tábort, kiknek oly volt vigyázatlan- 
ságok, hogy különben eszekben nem vették, hogy rajtok van- 
nak, hanem csak szintén akkor, mikor l"ni és vágni kezdették 
"ket; " maga Rácz György följ"l az erd!b"l nézte a dolgot, 
alá j"ni hadában nem merészelvén, mint tolvaj. Megverradván 
immár, Gyulaffi táborában Jézust is kiáltottak vala az tábor- 
nak szokása szerint, és ismét ledülvén ágyokban, ki elaludt, ki 
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lovát vitte jól el ki az mez!kre, az hol jobb füet találtak, mivel 
hogy éjjel kiki mind mellette tartotta lovát, és verradva sokan 
vitten vitték jobb f"re. Ezt csak nézte onnét feljül Rácz György, 
és látván igen jó módját az dologban, ugy eresztette reájok 
népét az miénkekre, kik alatt az hegyoldalban feküdtek, de 
fölötte mód nélkül, holott nem együtt voltanak, mint tábor 
szokott fekünni, hanem mind alá az viz mellett széllel voltanak, 
imitt-amott, az hol jobb füet találtanak, fölötte távúl egymás- 
túl, el tova alá az Apafi vadkerte is rakva volt velek. 


El!ször is Gyulaffi sátorára rohantanak három zászlóval, 
de annak el!tte csak igen kevés üd!vel találkozik oda Sárközi 
Máté, Sigmondnak az régi kék darabontok közzül megmaradt 
tizedese, ki mind ez ideig Gyaluban lakott Sennyeinél vice- 
porkolábságon. Ez kapta mingyárást Gyulaffinak egy pej- 
paripáját, kit azel!tt Gyulaffi Csáki Istvántul vett volt 200 ara- 
nyon, arra helhezhette föl hirtelen az er!tlen embert, és igy 
elszaladván harmad magával Gyulaffi tart föl az erd!kre 
Segesvár felé, nem mervén általtartani az Kiköll!n Hódvelágra, 
holott iszonyu tolyankozás, sivás, rivás volt az hidon, az volt 
jobb, az ki az partnak ugordhatott be az Kiköll!ben nyakra 
f"re. Legel!ször is hogy az tábort megütötték, az löv!szerszá- 
mot az németek lepték el; kit látván Gyulaffi, szerte-széllel 
jargalván az táborban biztatta népét és istenért kérte nagy föl- 
szóval "ket, hogy ne fussanak, mert nincs semmi derék er! 
rajtok, és hogy övék volna az nyereség; de haszontalan volt 
minden intés, a volt jobb bennek, a ki általszaladhatott az 
Kiköll!n Hódvelág felé. Látván ezt Gyulaffi, úgy kínszeríttetett 
megindulni. In summa a mig az ráczok és kozákok az hajdusá- 
gon pepecseltek, vágták és ölték volna "ket, mindaddig is 
Gyulaffi széllel jargalt köztök és bíztatta "ket. Az taraczkkal 
l"hettek csak egyet, mingyárást elvették tülök és az mellette 
való német pattantyusokat levágták, mind is egy szaladt el 
bennek. Az k"vári és láposvidéki oláhokban is, az löv!szerszá- 
mot kik !rizték, sokan vesztenek és az aranyosszékiekbe is. 
Ezt látván Gyulaffi, úgy indult meg. El!ször is az székelség 
futamodott meg, semmi férfiuhoz illend! bátorság nem lévén 
Petki Jánosban, az székelség generálisában, ki az derék székel- 
séggel mindgyárást turpiter elfutamodott. Háromszáz kopjás 
válogatott székely vált ki az több székelyek közzül, ezek öszve- 
verték magokat, és mingyárást az Rácz György alájütt lovag- 
jára akartak ütni; meg is verhették volna csak ezek is minden 
hadát Rácz Györgynek, hanem az csatej patej közt futtában 
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találkozott oda Petki János és felszóval kiáltotta, hogy fusson 
a ki futhat, mert, ugymond, oda vagyunk. Ezen megrémülvén 
azok is megfutamtanak, és így Szentgyörgyig, azaz két nagy 
mérföldig meg nem állott sohol Petki János, mind futott. Be 
sem tért pedig oda is Szentgyörgyre az édesanyjához, hanem be- 
kiáltott az falura, hogy fussanak, mert oda vagyon az dolog. 
Ott is mindeneket elrémétett; kiért most nagy contemptusban 
vagyon és az anyja is igen megpirongatta azután érette. Dános- 
nál Petki Mátyus Jánosval az csiki és gyirgyai kapitánnal 
öszvetalálkozott, ki nagy haddal jü volt Gyulaffi mellé és immár 
ha az miénkeken az tentatio meg nem esett volna, délre az 
Gyulaffi táborában beérkezett volna; kérte Petkit, hogy meg- 
térjen és ilyen gonosz példát ne adjon, magát is megböcsülje, 
de semmi benne nem költ, futotton futott, a mig el nem unta. 
Akkor oly nagy sietséggel hozta volt ki az Háromszéket Bed! 
István, megértvén Gyulaffin esett dolgot, hogy két napra ki- 
érkezett volt, kin minden ember csodálkozott. Az székelyeknek 
az talpakon is kiserkedezett az vér az nagy jövésben, " magok 
penig az székelyek azt mondták, hogy senki soha ugy föl nem 
vette volt még ez ideig "ket, el annira, hogy csak szintén az 
igen ifjacskák és az asszoni állatok maradtak volt otthon Székely- 
földen. Erdéli István uram azt mondja, hogy soha senki nem 
hinnéje, mely szép had volt az, és hogy csak az igen válogatottja 
is volt hét ezer. Ezek égették meg az alsó városát Segesvárnak, 
csak az maradt meg, az mi az várhoz közel volt. A mi az lapá- 
lyon volt elégett. 


Az Gyulaffin esett cladesben legjobban viselték Rácz 
György ellen magokat az fejérváriak és az aranyasszékiek, Bed! 
István is és Vécsey Fábián mindvégig vitézül forgolódtanak. 
Kun István is azonképpen. Voltanak az régi kék darabantok 
közöttök ennihányak Fejérvárról. Ezek, mid!n mind az tábor 
elfutott volna is, megsereglettenek, emberül vittanak, végre 
látván, hogy senki meg nem segélli "ket, megindultak "k is, 
és nagy sok ideig mind harczolva mentek, ugy kapták az erd!t 
és ugy mentek el. 


Ezt a miénkek csak vigyázatlanságok miatt szenvedték, 
mert csak az ezer hajdu is megverte volna minden hadát Rácz 
Györgynek, ha vigyáztanak volna és ellenségeket semminek 
nem vélték volna. Nyilván való dolog is ez és tagadhatatlan, 
hogyha vagy éjjel vagy hajnalban ütötte volna meg "ket Rácz 
György, igen kevés ment volna el az miénkekben, de tartott 
" is és félelmesen viselte hadát, nem is hitt annyit másnak a 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 55 


miénkek fel!l, mint a maga szemének, " maga akarta meglátni. 
Tudta azt is, az éjjeli dolog miben jár, temere periclitálni nem 
akart. Nem is köllött neki egyéb az löv! szerszámnál. Félt azon 
is, hogy vigyázásban vagyon az Gyulaffi hada és gonoszul jár. 
Hanem megvárták az verradtát és látván az vigyázatlanságot, 
ugy bocsátott reá alá az erd!b!l Rácz György is, de távul nézte, 
bizonyos dolog, " maga ott nem volt, kib!l megtetszik, hogy 
nem vitéz ember, hanem csak az álnokság hordozza. 


Az hol ez az Rácz György által lett fallacia a magyarokon 
esett, harmadfél mérföld Meggyeshez, csak tul egy kevéssel 
Ebesfalván, Ebesfalva és Holdvelág közt, az miénkek az hegy 
alatt voltanak és el!ttök a Nagy-Kikell! volt. Rácz György 
megkerülvén "ket, csak nyakokban ereszkedett alá. 


Egy Nagy Mihály nev" katona is volt Gyulaffi hadában 
akkor, ki igen emberül viselte magát, huszad avagy 25. magával 
közzéjek ütötte az kozákoknak magát vitéz módra. Nagy sokáig 
harczolt, ebek, ugymond, rajtatok halok meg, futó nevet soha 
nem viseltem. Három kozáknak vette csak " maga fejét, melye- 
ket az kozákok közzé haított. Kozákf" volna, úgymond, ez, 
ebek. Végre egy kozák találta általlüni kézijból az vékonyán 
és azon kérte "ket szidalmazván, hogy vegyék fejét immár. 
Ezt kivántam, úgy mond, hogy rajtatok halhassak meg. 


Gyulaffi mind ilyen kétséges dologban is nagy magnanimi- 
tását mutatta, kit azel!tt való változásokban itt Erdélyben 
senki nem cselekedett. Az erd!n búdosván harmad magával in 
summis periculis, valami három gyalog székely találkozott reá, 
kik Sárdra vezérlették. Itt találkozott öszve Mátyus Jánosval 
az csiki és gyirgyai kapitánnal, ki csak hadának az eleivel 
érkezett volt akkor oda, útban lévén azért hadának az dereka 
is. Itt mindgyárt subsistált Gyulaffi, et collectis reliquiis belli, 
mindenfelé parancsolt er!s fenyétség alatt, hogy senki ne fusson, 
hanem oda gyülekezzenek mindnyájan, mert az vitézl! dolog 
evel szokott járni. Sokan immár az f! rend közzül, kik Gyulaffit 
elvesztettnek tartották, dubitáltanak, irását látván, és keze 
irását sedulo scrutálták, csodálván ezt benne, hogy ilyen keve- 
sed magával meg mert gyülekezni, holott még az derék székelség 
mind hátra volt, hada penig csak isten tudja széllel hova dis- 
pergáltatott volt. Ez tüle hallatott az szó, hogy ugyan akarja 
egy részére, hogy igy esett a dolog, talám immár szót fogadnak, 
mert én, úgymond, semmire nem vehetem "ket. 


Item. Az ki az magyarnak hasznát akarnája venni, soha 
nem kellene bort adni innia. 
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Vesztenek az Gyulaffi hadából négyszáziglan valók. F" ember egy sem 
veszett oly. Zokos Istvánt az Sigmond konyha- 
mesterét mondják hogy oda veszett, az lovát mondják, ki hitván 
volt, és elállott volna alóla, és igy érték volna az ráczok. Torocz- 
kay László fiát is Christophot mondják hogy ott veszett volna. 
Ez igen ifjacska volt, annorum circiter 16. 


Az Rácz György hadában másfél száziglan valót mondanak 
hogy veszett volna. 


Mind ezek közül is legnagyobb kár az löv! szerszám és az 
por, mely 60 tonnával volt 15 szekéren, melyet Rácz György, 
eleiben fogatván az szekereknek ugyanazon ökröket, a kik 
vonták azel!tt, elvitetett Meggyesben. Az golyóbisokat az 
Kikel!ben hányatta be. Kiket mind hadnagy által csele- 
kedett. 
# maga Rácz György semmit ott nem késett, hanem siet- 


séggel vissza Megyés felé fogott. Nem is tért soholott harcznak. 
Hatvan kopjás válogatott volt Mátyus Jánossal utánna, kik mind 
Sárosig mentenek, de soholott nem érték, ha csak 300 ember 
lett volna is oda a felé lesben, Rácz György el nem mehetett 
volna. Eljutván Megyeshez Rácz György, be nem ment, hanem 
két álgyut és a port küldte be. Ü maga az törvényfához szállott 
és mindenfelé strázsákat rendelt. 


Szalai Ferencz is csak az clades után értvén az veszedelmet, 
jütt volt Szakmárról (mert szakmári hadnagy és igen vitéz 
ember) Székelyvásárhelre 200 válogatott lovaggal. Mentenek 
az Gyulaffi táborából elszaladt hadakban hadnagyokkal Fejér- 
vári Jánossal együtt hozzája honoris causa, hogy salutálják. És 
mikor bejüttek volna szállására és beköszöntek volna, mond 
nekik Szalai: Tudnám mit kellene cselekednem, mert föl köl- 
lött volna kelnem és el!tökben mennem szállásom ajtaján ki, de 
nem vattok méltók és nem érdemlitek déli alvó, nagy iható, 
asszonyi állat szüv! és nagy futható szégyenvallott bestye 
kurvafiak. Leoldjátok az kardot oldalatokról, nem vattok mél- 
tók, hogy viseljétek, vitéz embereket illet az. Nem olyan köny- 
nyen nyertük valami az löv! szerszámot, a kiket ti ilyen gyalá- 
zatosan elvesztétek. Ez is az Szalai menten Gyulaffi mellé 
ment. 


Elérkezvén Rácz György Meggyes mellé és meglátván az 
nyert löv! szerszámot, azt mondotta, hogy áll nekie az a löv! 
szerszám 500 forintjában, kit diversis temporibus az kémeknek 
adott. Volt penig az löv! szerszám, kit Rácz György elnyert, 
az mint bizonnyal mondá Kemény Boldizsár uram, 2 faltör! 
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öreg álgyu, egy falkon és egy taraczk. Az álgyúkat az szebeniek 
vették meg t"lök. 


Az székelség igen szégyenlette, hogy ez az clades esett volt 
késedelemek miatt, mert ük assecurálták volt Bocskait, hogy 
ne küldjön bár ide be semmi hadat, elegek lesznek "k az szász- 
ságnak meghajtására, és azt ugyan magokra is vették volt. 
Rácz György is azért arripiálta volt ezt az occasiót invadendi 
nostros ilyen hamarjában, mert tudta, hogy az székelség is 
induló félben vagyon és azután olyan módja az dologban nem 
leszen 


Die 27. Maji az Rácz György hadából való ráczok Enyedre 
ütöttenek circa horam decimam antemeridiem és az városnak 
minden barmát elhajtották, szám szerint az barom, kit elhaj- 
tottak, csak öreg barom, ugymint ökör és ün! barom 560 volt, 
juh és disznó barom nélkül; mely károkat az városbeliek 10 
ezer foréntnál többre böcsültenek, de megunván az német 
birodalmat, azt mondták, hogy nem gondolnak semmit véle, 
csak maradhassanak nemzetségek mellett meg. 


Die 1. Junii hajnalban hozták meg Gyulaffinak az Három- 
széknél való székely táborból (mert vagy két ezert hadtak volt 
otthon az székelyekben, hogy táborban legyenek és az havasali 
vajdára vigyázzanak, ha mit indítana), hogy Raduly vajda 
reá jü és immár az elei ki is érkezett volna Törczvára felé. Azon 
nap mind készétette hadát Gyulaffi és éffélykor elbocsátá 13 
száz lovaggal Bed! Istvánt el!l, hogy minden dolgot megértsen 
és occuráljon. # maga is Gyulaffi másodnap jó reggel megindult 
utánna Bed! Istvánnak minden hadával, de tizenegy óra tájban 
jütt posta Bed!t"l, kit"l Bed! megizente, hogy megtérhet 
Gyulaffi, nem volna isten segítségéb!l semmi hir jónál egyéb. 
Az havasali vajdátul jüne 800 magyar ki Gyulaffi mellé, azok 
volnának, nem egyebek, immár " az elöljáróval is öszvetalál- 
kozott volna, és meg is találták volna "tet, hogy Gyulaffinak 
irna fel!lök. Ekkor ez tájban 2. Junii jutott vala Halmági 
István [Raduly havaselvi vajda követe] egy boérral, kinek 
neve Sima posztelnik, ide Kolosvárra, kit az vajda Bocskaihoz 
küldött föl követségben. Adta melléje Gyulaffi Sigefridus Ribist 
és Allia Farkast, kik oda föl comitálnáják. Megakadván ezen a 
hiren, minek el!tte innen Kolosvárról megindulnának, igen 
expostuláltak Halmágival, Halmági constanter affirmálta, hogy 
ne higyjék, mert hitire semmi abban nincs, nem úgy bocsáttatott 
volna " el az " urátul, hanem az vajda körül való magyarság 
bucsuzik volt akkor, hogy " (Memhet pasa irta volt Raduly 
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vajdának, hogy végezzen Bocskaival, mert nem leszen jó dolga, 
úgy bocsáttá Halmágit) kiindult, azok j"nek nem egyebek. 
Végre mikor még is hitelt nekie nem adnának, azt mondta, 
nem kelle[ne] ugyan szolgának ura dolgában mindent kimondani, 
se urát er!tlenéteni, de ha immár ugyan meg kell mondanom, 
hitemmel merem mondani, hogy háromezer emberrel szin 
néppel nem bir, megnyughattok rajta. 


Halmágy követsége penig ebben vagyon: 
Azon kéreti Bocskait az vajda, hogy ne tartson ellent 


benne, ne is törekedjék ellene, maradhasson meg székiben, 
kételen volt vele eddig, ha hitetlen nem akart lenni, hogy 
megállja az német császárnak adatott hitit. Nem is vádolja 
lölki ismereti abból, hogy mind ez ideig is vétket tett volna, 
hanem igazán szolgálta az németet, mint urát. Most immár 
látnája, miben legyen jól a dolog, tudnia illik, hogy Isten 
Bocskai uramnak Magyarországot kezében adta volna, tudja 
penig és látja azt is, hogy a kié Magyarország, Erdél is azé. Ne 
adja azért isten, hogy ellene tusakodjék semmiben, hanem a 
mely h"séggel német császárnak tartozik, azt Bocskai uramra 
fordítja, és mind élni mind halni vele együtt akar, t"le semmit 
ne tartson, ne is vegye be mindeneknek reá való árultatásit, 
mert nem volna semmi csalárdság benne, kit meg is mutat, vala- 
mikor az szükség kívánja és Bocskai uram neki parancsolná. 
Ez volna az oka, hogy " is immár látván az németnek ez orszá- 
goknak megoltalmazásában elégtelen voltát, az hatalmas 
császárhoz kötelezte volna magát, kinek immár mind zászlaja 
és mind egyéb instrumentomi, melyekkel az török szokta meg- 
confirmálni az vajdákat, nála volna. 


1605. Megértvén Gyulaffi, hogy az magyarok j"nek Havas- 
alföldéb!l, Kamuti Farkas és Vass Ferencz bocsáttá eleikben. 
Ezek hozták el. Bed! István igen elsietett volt, hogy el!bb 
érje az magyarokat Rácz Györgynél, mert Rácz György is 16 
lovagot bocsátott volt hozzájok és sok ígírettel captálta "ket, 
hogy melléje álljanak. De azt az 16 lovagot egy része a mi 
hadunknak Fogaras táján találta és igen megpallották "ket, 
három kozákot elevenen fogtak el és két ráczot. Nyolcz sebes 
szaladt el. Mód nélkül kezdték meg a miénkek "ket, hamar 
kimutatták magokat nékiek, mert egy sem szaladt volna el 
bennek. Rácz György nemhogy az vajda eleiben indult volna, 
de ki sem jütt Meggyesb!l. Ez az havasali magyarság válogatott, 
igazán szin nép és er!s had, Bocskai hadában is számot tennének. 
Vannak penig ezek az magyarok 8 százan. Az igen válogatott 
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közz"lök 600, harcra valók, az kétszáza szolga rend, de ezek 
sem megvethet!k. Kopjás közz"lök 275, mind kozák módra 
vannak az többi, egy sincs közz"lök, a kinek öt vagy 6 lova 
nem volna; tatár módra öszve f"zik "ket, és úgy viselik velek, 
hol egyikre hol másikra ülnek. Nyughatatlan nép. Immár enni- 
hánszor mentek Gyulaffihoz, hogy adjon munkát nekiek, mert 
"k az henérést nem szokták. Öt forintot kívántak hóra szemé- 
lyekre. Meg is ígírték nekiek. El!ttök járó Török István, ki 
Havasalföldében is kapitányok volt. 


Szent Antal estin juta Kolosvárra Dávid deák, alias Vöröss 
Dávid karka, kit az fejedelem azért bocsátott be, hogy nincs 
kinek hinni, hanem lásson mindeneket meg, és neki elhiszi 
szavát. Értette volt az fejedelem az ide be való bontakozott 
állapotot és a f"rend közt való egyenetlenséget is Imrefit"l; 
azonképen Rácz György által esett dolgot is Gyulaffin. Látnája 
jól meg azért, mint és hogy volnának az erdéli dolgok és hova 
tendálna az embereknek elméjek. És ha mi módon Rácz Györgyöt 
is reconciliálhatnájak, praeveniálhatnáják az sok incommodi- 
tásokat, ne menne vérontással ez dolog véghez, és ne veszne 
ennél is inkább az elpusztult hazánk. Nézte azt is benne, hogy 
az lippai ráczság fölzendült, kik ha forte Rácz György meggy!zet- 
tetnéjek is, fél! volna, hogy oda confugálna és Lippában 
beszorulván, nagyobb motusokat excitálna. Ezt hogy antici- 
pálnája, ugyan akkor, hogy Dávid deákot megindította, Imrefi 
[Jánost] is akkor expediálta Lippára ad sedandum tumultum 
rascianorum. Gyulafi táborából úgy mint magátúl (az mint 
nekem monda) [Vöröss Dávid] irt egy levelet Rácz Györgynek, 
kiben megmutatta neki, mely maga gondolatlanúl cselekedik, 
és hogy igen nádszálhoz támaszkodott volna, mely eltörik 
kétség nél[kül] és nem csak elesik, de kezét is megsérti. Elég 
volna immár eddig az vitézségben, gondolkodnéjek másképpen 
állapatja fel!l, még nem volna kés!, hinnéje meg, hogy maga 
sem tudna többet kivánni, a mivel neki az fejedelem lészen, ha 
szót fogad; csodálja, mi bolondította meg, hogy még sem 
veszi eszében magát, hiszen nem most esmernéjek egymást. 
Nem volna jó neki falu fejében kardot vonni. Értette, hogy aval 
biztatja magát, hogy most Basta 18 álgyuval l"tetnéje Kassát, 
de hadna békét aféle szász hirnek, nem tunnája Bastát hol volna. 
De tudom ezt, úgymond Dávid deák, hogy Bécs mellett amaz 
szép vadkertet ugy nem találnád, az mint hattad. Az szép 
faluknak is nem csak Bécs táján, hanem Bécsben följül is higyjed, 
hogy csak az helét találnád nagy földön Bécsen. Ezt én irom és 
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én t"lem értsed. A te hiredet te lássad, hol vetted, kívánnám, 
hogy jobb postád lett volna. 


Az táborban történt némely dolgokat perstringálok leviter, 
kik ez napokban történtének. Rácz György értvén naponként 
való gyülekezetit Gyulaffi táborának, szállott Dános mellé 
Meggyesr!l (vicus est saxonicus), a miénkek reá mentek volt 
csak számoson, hogy táborát tentálják, nem hogy valami derék 
dolgot próbáljanak, és ellenkezzenek véllek, végre megbizakod- 
ván, annyira bementenek volt táborában, hogy hordó bornak 
is ennihánynak vágták az fenekét és 16 fejet hoztak; és ha 
derekasan lettek volna a miénkek, bár csak 300 lovag nihil 
certius, hogy ugyanakkor vége lett volna az dolognak mind- 
gyárást, az Rácz György hadának az szine megfutamodott 
volt el!ttök. Másnap penig az miénkek derékképpen reá akartak 
menni. De eszében vévén magát, visszaszállott Rácz György és 
Segesvár mellé kapcsolta er!s és igen szoros helre magát. Sokan 
culpálják ezt az mieinkben, hogy az occasióval nem éltének és 
ott Dánosnál in loco plano nem aggrediálták Rácz Györgyöt, 
de Rácz onnét való elsietése cselekedtette velek, ki ott 
semmit nem késett, mert látta az helnek alkalmatlanságát. 
Accedált az moldvai hadnak is jüetele. Ezeknek az kapitányok 
sietséggel bocsátott Gyulafihoz, kérte ezen istenért is, ne vívjon 
meg vele, míg " is el nem érkezik, ezt az gyalázatot ne csele- 
kedje az " urán, holott azért bocsátták "ket, hogy vérek hullá- 
sával szolgáljanak ez országnak. Mi haszon, ugymond, ide való 
fárottságunkban, ha addig " nagysága megvív vele? Vannak 
ezek ötezeren, Kemény Boldizsár regestomokat is látta, igen 
jó szerrel. Jutottak ezek Gyulaffihoz 21. Junii Fejéregyházra. 
Eddig csak az gyalog is reá ment volna, ha reá bocsáttá volna 
Gyulaffi, és az moldvai hadat nem várták volna. Legf"ebb oka, 
miért Dánosnál nem aggrediálták Rácz Györgyöt, ez volt, 
Gyulaffi kért volt kölcsön pénzt Mátyus Jánostul, Mátyus 
házához ment volt az pénzért, " nála nélkül nem indulhattak 
reájok. 


Die XVII. Junii napestig ellenkeztenek a miénkek az Rácz 
György hadával velitatione militari Fejéregyház és Segesvár 
közt. Csonka Jánost bocsáttá volt Rácz György, hogy meglássa 
az Gyulaffi táborát, ki mikor az viz mellett jargallana és látnája, 
hogy régi hadbeli társai, kikkel Havasalföldében együtt militált, 
ott volt[ak], igen sirt és azt mondta, hogy nem lehet egyéb 
benne, Rácz György mellett kell lenni, mert er!s hitre meg- 
eskettette, Gyulafinak szolgálatját izente. Ez alatt nem sz"nt 
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meg az ellenkezés. Paulo post ezt az Csonka Jánost ell!tték 
az miénkek. Azután Deli [Markót] l"tték el és Nagy Gergelt is, 
Brankovits János alól is ell"tték lovát. Ezek voltak f"hadnagyi 
Rácz Györgynek. Ez nap találták Szalai Ferencznek is az 
tomporát l"ni, egy muskatéros német l"tte az ellenkezésben, 
mert minden két lovag közt egy gyalog muskotéros német 
vagyon, meg fogja az kengyelt és velek procedál, és az hol 
szüksig, l"tönt l!. 


Ezeket Görgénben vitték gyógyitani. Hada Rácz György- 
nek nem olyas, magyar hadának lovagnak neve az hogy kétszáz, 
de az rabok, kiket naponként fognak, bizonynyal mondják, 
hogy annak is héa vagyon. Az kozák nincs szintén 400, noha az 
neve az, mindezek között is 60 kopjásánál több nincsen. Az német 
ki gyalog puskás, harmadfél száznál ennihánynyal több. Derék 
hada az parasztságból áll, ennek is az java, az, a kit az szebeniek 
adtak, noha az segesváriak is adtak és az meggyesiek. Meggyes- 
ben semmi hadat nem hagyott, hanem most szedik az meggyesiek 
ötödét az parasztságnak. Szombat és vasárnap az ellenkezés 
után mind temetkeztenek. 


Rácz György Segesvárott vagyon, most viszi föl irását 
Kékedi; addig mig válasza nem lészen, nem mer kin járni, az 
maga ráczitul fél leginkább. 


Az szebeniek megigírték Rácz Györgynek, hogy megszerzik 
az erdélyi vajdaságot nekie az római császártúl, csak vigye 
véghez az elkezdett dolgot. Ez a Rácz György mindenkoron 
fejedelemségre vágyatt, Bastánál is alattomban mind abban 
törekedett, hogy az havasali vajdaságot adja nekie, hánta 
vetette er!sen magát, mint és hogy szolgál. Nyilván való dolog 
ez is, hogy " árulá f"képpen kardinált [Báthori Andrást] el 
Mihály vajdának, addig jártatá be hozzája, " lén oka kijüeteli- 
nek. Az tyrannist is Mihály vajda akaratjából " kezdé el, " 
ölette meg a székelyekkel els!ször is Szömöre Mihált és Farkas 
Ferenczet Segesvárott, ezen indula meg az nemesség, úgy állá- 
nak el Mihály vajda mell!l, és oztán csak kevés vártatva Székely 
Mózes is úgy subducálá Mihály vajda mell!l magát. Élete is 
ennek az Rácz Györgynek fölöttébb parázna, rut adulteriumo- 
kat et virginum corruptelas notabiles cselekedett most is, a 
míg Meggyest volt. 


1605. Die 21. Julii 520 válogatott ráczot bocsátott Rácz 
György ki Segesvárról, hogy valamiképpen az álgyukat Udvar- 
helr!l elhozzák. Hire lett ebben az miénkeknek, felen állottanak 
lesben, reá várták üket, és körül vevén, úgy megverték, hogy 
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abban csak ill!-fill! szaladt el. El!ttök járó hadnagyokat is 
Csonka Jánost elfogták. Ugyan ezen nap más renbeli hada 
Gyulafinak talált ott a tájban száz lovag ráczra. Ezekben egy 
sem szaladt el, Bethlen Farkas irja Biró uramnak, az levelet 
is láttam. És inti az kolosváriakat, hogy vigyáztassanak, 
mert futó félben vagyon Rácz György, nem tudják, mely 
felé fog. 


1605. Az szászság az universitas pöcséti alatt hittel Bocskai 
uramnak kötelezte magát éppen, és palam protestáltanak, 
hogy ezután semmi közök Rácz Györgygyel nem lészen, s!tt ex 
professo ellenségeknek tartják. Az német commissariusok ezen 
instáltak Gyulafinál, hogy az szebenieknek parancsoljon, hogy 
két f! polgárt rendeljenek melléjek, kik "ket fölkésérjék békes- 
ségesen Bocskaihoz. Most ebben az dolog. Igy irtak biró uram- 
nak die 25. Julii az táborból, mert az szászok két hetet kértek 
volt Gyulaffitúl. Ez kitelvén, ugy adtak levelet az universitas 
pöcséti alatt. És készek, valamikor isten az fejedelmet behozza, 
fejenként megeskedniek. 


Fejér Mihály és Christoph János brassai polgárok járták 
ezt a békesség dolgát eleit"l fogván Haller Gáborral együtt az 
egész szászság képében. Ugyanakkor Rácz György is er!s hit- 
levelet addot volt, de az mint azután megtetszett, hamis volt 
minden dolgában, mint rácz, kiben nincsen tekéletesség. Gyalut 
itt az tanácsurak meg is igirték volt neki és az fejedelemnél is 
törekedtek mellette sedulo. De fölötte állhatatlan az Rácz 
György, datis literis minek utána fidem fecisset per literas 
nostras Udvarhelszékre reá küldött, és onnét sok barmot és 
praedát vitetett el in suam rupellam Segesvárra. És igy immár 
háromszor ludificálta "ket. 


1605. Holt Gyulaffi László Köpeczen in Siculia die 28. 
Julii hora decima ante meridiem. Vitték mingyárast [Szilágy] 
Csehben. Maradt ez mostani feleségétül Szécsi Margittól [helyesen 
Katától], Szécsi Tamás leányátúl 2 leánkája. Az asszony penig 
pregnans. Ez az Gyulaffi László második fia volt amaz nagy 
hirü magyar Achillesnek Gyulaffi Lászlónak, kinek vitézségét 
mind e világ tudja. János király fiának hivataljára jütt volt be 
Erdélyben, anno 1568. esztend!ben, ki igen nagy böcsületben 
tartotta minden szolgái fölött, és Csehet cum amplissima 
ditione et nomine comitis adta volt neki minden tartományá- 
val. Azután István királynál is hasonló böcsületben volt, kinek, 
mikor az lengyel királyságra bemenne, minden hadának gene- 
rális kapitánya volt. Holt penig meg Bátori Christoph idejében 
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Szilágycsehhez való falujában Udvarhelt 13. Maji hora 3 a 
meridie, sepeliturque [eltemetteték] in Cseh 23. ejusdem mensis. 
Csodálkozhatik méltán akárki is rajta fátomin, menni nagy 
szerencsétlenségeken ment által és hogy inter tot pericula, 
quibus perpetuo exposuit, csendes exitusa lett ágyában, holott 
életében csak bajt is ötször vitt halálig f" nevezetes vitéz 
törökökkel, eo successu isten vele lévén, hogy mindenik 
keze miatt holt meg. Kopját penig törökkel szemben annit 
tört sok heleken, de f"képpen az Balaton jegén (mert beszprémi 
f" kapitánya volt az császárnak), hogy számát sem maga, sem 
más nem tudta. Mely dologban tanta felicitate polleált, hogy 
végre nonnisi mutató habitu [álruhában] törhetett kopját, 
nem ismervén meg, mert az török semmiképpen reá nem ment 
volna, látván nagy felicitását in tali congressu, mert ritkán tört 
valamely törökkel kopját, hogy vagy meg nem ölte volna, vagy 
penig meg nem sebesitette volna. Ez consttál, hogy Hegyesd 
nev! vár alatt, mely vár az Balaton mellett vagyon Csobánczhoz 
az mi patrimoniumunkhoz nem messze, az hegyesdi török vajdát, 
qui eum provocaverat, úgy találta volt öklelni, hogy által 
menvén az kopja az fegyver derekán, mind lobogóstul az hátán 
költ ki, melyet szekerczével vertek ki a török testéb!l, és azonnal 
megholt. Valami rab miatt vesztenek volt öszve. Török Ferencz 
az úr ezen az kopja törésén jelen volt és Pett! János is, császár 
tanácsa. Egy rossz lova volt efféle concursusra igen jó és bátor 
Török Ferencznek, azon tört kopját az törökkel. Minap is hozá 
Darabos János házánál el! Török István, hogy Török Ferenczt"l 
az atyjátul hallotta, hogy szörnyebb öklelést ennél senki nem 
látott volna. In summa vulgatissimum ez az magyaroknál, 
hogy urban vakmer!bb vitézt Gyulaffi Lászlónál senki nem 
látott, noha akkor éltenek ezek az incomparabilis vitézek: 
Turi György, Balassi Menyhárt, Balássi János, Kamuti Balázs, 
Magyar Bálint, Zrini Miklós és a többi. Itt Erdélben teljességgel 
elkólikásodott vala. Nem szólok itt semmit sok szép hadak 
viselési fel!l, menni sok victoriát reportált számtalanszor az 
törökökt"l, elannira, hogy hire ez, hogy az portán az törökök 
az nevét in omnem memoriam beirták, és most is böcsületesen 
emlegetik. Ennek az vén Gyulaffi Lászlónak az atyja Gyulaffi 
István volt, az avusa Gyulaffi László. Ez is az fia kétség nélkül 
vitéz ember lett volna, kinek specimenjét is edálta Sigmond 
hadában Havas földében cum admiratione plurimorum, cum se 
densis turcarum agminibus unus viriliter inferet [mid!n a s"r" 
török hadba férfiasan egyedül belevágott]. Az atyjának második 
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fia volt, Forgách nemzet volt az anyja. Az bátyja Gyulaffi István 
volt, ki Gyulaffi Lászlónak az els! feleségét"l való volt. Gyulaffi 
Mihály ennél is vakmer!bb vitéz volt, az pápai f" kapitán, kit 
az törökök 1572. esztend!ben mense Februario ölének meg. Ezt 
" maga is Gyulaffi László nem szégyenlette megvallani, hogy 
jobb nálánál. 


Ez velem együtt Gyulaffi János fia volt, mely Gyulaffi 
János egy volt Gyulaffi Lászlóval. 
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K R A U S S  G Y Ö R G Y  


LEÍRÁSA MIND A HADI DOLGOKNAK, 
MIND AZ EGYEBEKNEK, AMELYEK 1599-T!L 1606-IG 


ERDÉLYBEN TÖRTÉNTEK 


1599. Miután Mihály vajda Báthori András bíborost 
Szebennél legy"zte, a vett gy"zelem után keservesen dúlt, 
rabolt Erdélyben, gyilkolt, gyujtogatott; a várakat kifosztot- 
ták, sokakat agyonütöttek, az asszonyokat meggyalázták; 
számos embert elfogtak, a váltságdíjért embertelenül megkinoz- 
ták "ket, s ha valaki meg is adta, hogy életét megmentse, 
mégis felkoncolták. A templomokat kifosztották és felgyujtot 
ták, a papokat és diákokat a templomban az oltár el"tt ölték 
meg, akár az áldozati barmot — egyszóval, leírhatatlan az a 
nyomorúság, amit mindenütt okoztak. A zsarnok Mihály vajda, 
aki hitet, jogot, becsületet nem ismert és szüntelen kicsapongá- 
sok és fajtalankodások közt élt, hallatlan sarcokkal terhelte 
meg az országot. Minden hónappal nagyobb adót vetett ki a 
szegény köznépre, ezáltal az ország a legnagyobb nyomoru- 
ságba jutott. Soha nem tudott betelni a pénzzel. Nemeseknek, 
meg szászoknak nem volt el"tte tekintélye, de a gaz oláhoknak, 
rablóknak, gyilkosoknak, tolvajoknak jó dolguk lett alatta, 
mert a zsarnok közülük származott, t. i. oláh volt; nem is volt 
szabad ellenük egy szót sem szólni, mert azonnal elkezdettek 
fenyeget"zni, hitvány szokásuk szerint. A tél beálltakor hadi- 
népét a szászoknál szállásolta el, városaikba, helységeikbe, 
falvaikba; embereinek kapzsisága és féktelenkedése leírhatat- 
lan volt, bár a kozákok közt még akadt néha egy-egy, aki egy 
keveset tudott a tisztességhez. 


1600. Február 28-án 3 nap volt látható az égen. A zsarnok 
nem nyughatott, Erdély és Oláhország nem volt elég néki, 
szerette volna még Moldvát is leigázni, ezért nagy sereget kül- 
dött oda és Moldvát tüzzel-vassal egészen elpusztíttatta. Jere- 
miás vajda a lengyel határig hátrált el"le, így a zsarnok azt 
hitte, hogy Moldva egészen az övé; visszatért Erdélybe, s 
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Moldvában hadi népet hagyott hátra. Ezt azonban Jeremiás 
vajda megverte és az országból kikergette. Mihály vajdához 
sok török is jött követségbe, ezeket tisztességgel és nagy pompá- 
val fogadta. Ugyanakkor a német császártól is jöttek követek 
hozzá, ezeket azonban csak csekély tiszteletadással, respektus- 
sal üdvözölte. Az a hír járta, hogy a német császár követei 
útján az országot követelte a vajdától, és néki értékes arany- 
ékszert küldött, a zsarnok azonban azt válaszolta volna: " az 
országot karddal foglalta el, akinek kedve van rá, szintén kard- 
dal vegye el. Így aztán a követek dolgukvégezetlen mentek 
vissza a német császárhoz. 


Május elsején kelet felé két sereget láttak az égen, melyek 
egymással harcoltak. 


A zsarnok Mihály vajda mindenkihez kegyetlen, barátság- 
talan volt, Istennel szemben is gonosz, ezért is mind Isten, 
mind az emberek ellenségeivé lettek. Egy zsarnok uralma 
nehezen is tarthat sokáig. 


És mivel Isten az övéit kegyelemmel, a zsarnokot pedig 
bosszújával látogatja meg, felébresztette a nemesembereknek — 
akik még megmaradtak az országban — elhalt szívét, a szá- 
szokkal egy táborba tömörültek, s csatlakozott hozzájuk néhány 
székely is. Ezek mind együtt arra szánták el magukat, hogy a 
hazáért harcolnak; de a legtöbb székely a vajdával tartott. 
Básta György, a német császár magyarországi f"vezére számos 
emberével, lovasokkal meg gyalogosokkal Erdélybe jött, egye- 
sült a nemességgel és szászokkal. Mindketten felkészültek és 
heves csatát vívtak meg, amelyben Mihály vajdát Básta, a 
szászok és a nemesség Miriszló mellett szeptember 18-án kemé- 
nyen megverték; a kozákok megfutamodtak s nagyrészt meg- 
menekültek, a székelyek azonban sokan odavesztek; a vajda 
a többiekkel Fogaras és Brassó felé menekült. Ahol átvonultak, 
t#zzel-vassal, gyilokkal, rablással mindent elpusztítottak; Nagy- 
Sinknél egyszerre több mint 800 abba a székbe való parasztot 
ütött agyon a vajda népe. Petrasko vajda, Mihály vajda fia is, 
sok emberével elindult apjához, de Törcsvárnál a brassóiak 
megverték; nehányuk át akart törni a Székelyföldön, de a 
brassóiak vissza#zték "ket. Azt a csapatot, amely a Vörös- 
toronynál akart betörni, a szebeniek verték meg; sok oláh 
beleveszett az Olt folyóba és megfulladt. Igy hát Mihály vajda 
nem is uralkodott egy egész esztendeig sem Erdély felett; de 
ha tovább uralkodik, egész Erdély teljességgel tönkrement 
volna. Gonosz szándékai voltak az országgal, de a jóságos 
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Isten nem engedte meg, hogy megvalósuljanak, hanem az " 
fejére fordította, ahogy az azt derekasan megérdemelte, juxta 
illud: Consilium malum, Consultori pessimum. 


A lengyel kancellár [Zamoyski János] királyának paran- 
csára az id"ben nagy er"vel készült a vajda ellen, hogy bosszut 
álljon rajta, mert ez el"bb Moldvát és Podóliát elpusztíttatta. 
Mikor most a vajdának sok kára után távoznia kellett Erdély- 
b"l és Moldva és Oláhország határára ért, itt ütköztek össze " 
meg a kancellár; nagy csatát vívtak és a lengyel kancellár 
Mihály vajdát Byköbylnél harmadszor is megverte. A zsarnok 
felismerve, hogy nincs hol maradnia, családját az erdélyiekhez 
és Bástához küldte, és újólag kegyeiket kereste. Szándékában 
állott, hogy maga is odamegy, de az övéi lebeszélték, mivel 
kételkedtek abban, hogy korábbi embertelen életmódjuk miatt 
kedvez" fogadtatást találhatnak; ezért más kiutat keresett, 
a német császárhoz utazott, csellel beajánlotta magát nála, 
így aztán a császárnál ismét kegybe jutott. 


Mid"n a vajda, ahogy el"bb említettük, megfutamodott, 
az erdélyiek Tatárbányáig üldözték; majd ismét visszatértek 
és országgy#lést tartottak Léczfalván. Itt egyhangú határo- 
zattal megállapodtak abban, hogy évente azt a napot, amelyen 
Isten kegyelmét megmutatta az országnak, ilyen csodálatos 
gy"zelmet adott az ellenség felett és a szegény Erdélyt az 
embertelen zsarnok dühét"l kegyesen megszabadította, Isten 
dics"ségére mindig meg fogják ünnepelni. De hamar elfelejt- 
kezünk Isten jóságáról, ha már elmult fel"lünk a baj, nem 
gondolunk azzal, aki egyedül segitett ki bel"le; ezért büntetés 
vár a hálátlanokra és a rosszat az isteni igazságosság rosszal 
viszonozza. Malum non recedet a domo ingrati. Méltán ért 
minket az isteni bosszúállás, mert mi nem csak Isten ellen 
vétkeztünk, hanem embernek is h#tlenséggel fizettünk. 


Hogy Bástát Erdélyb"l eltávolítsák, átadták néki Déva- 
várát. Básta jól tudta, mi rejlik e mögött, rossznéven vette, 
hogy az erdélyiek (akiket pedig Isten után " mentett meg a 
hazának,) így semmibe veszik, ezért végkép kivonult Erdélyb"l 
megint Magyarországba, el"bbi helyére. 


Ebb"l folyt azután, hogy mindent, amivel csak a vajda 
megvádolta az erdélyieket a császár el"tt, mégha hamisan is, 
az igaznak fogadott el. Hozzájárult ehhez, hogy [Báthori] 
Zsigmond fejedelmet, aki röviddel azel"tt Lengyelországba 
ment, titkon visszahívták és ismét fejedelmükké tették. Mikor 
ez a császárnál Prágában ismeretessé vált, az erdélyi követek, 
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akiket odaküldtek volt, Bornemisza Boldizsár és Enyedi Lukács, 
Szeben polgármestere, titkon útrakeltek és hazatértek. 


1601. Zsigmond fejedelem, aki Erdélyb"l ismét Lengyel- 
országba költözött, minekutána Erdélyt átadta volt a bíboros- 
nak [Báthori Andrásnak], most az ország urainak hívására 
megint visszatért; a kolozsvári országgyülésen február 5-én 
újból fejedelemmé választották. 


Mihály vajda, akit Básta György segítségével és támoga- 
tásával #ztek ki Erdélyb"l és aki azután a német császárhoz 
menekült, a rajta esett sérelmeket és gyalázatot meg akarva 
az erdélyieken bosszulni, azzal az ürüggyel, hogy az erdélyiek 
elpártoltak a császártól, sereget kért ett"l, hogy Erdélyt szá- 
mára ismét leigázza. A császár Básta Györgyöt rendelte melléje 
sok harcossal, németekkel és magyarokkal; számos rácot is 
kapott a vajda. Mindezek együtt Erdélybe jöttek, s a Szilágy- 
ságban ütötték fel táborukat. 


Ahogy ezt Zsigmond meghallotta, összegyüjtötte gyalogo- 
sait és lovasait, olyan nagy számban és úgy felfegyverkezve, 
ahogy az Erdélyt"l kitelt; 60 nagy ágyút is vitt magával nagy 
pompával és fennhéjázva. Az erdélyiek vezére Székely Mózes 
volt, ez azt mondotta, hogyha az égboltozat lezuhanna, a 
lovasok kopjái fel tudnák tartani, hogy ne hulljon a földre. 
Igy vonultak ezek nagy g"ggel az ellenség elé. Mikor már a két 
sereg nem messze egymástól letáborozott, békekötés ürügyével 
követeket küldtek egymáshoz; Básta György bizonyos fel- 
tételeket közölt Mihály vajdával, hogy azokat Zsigmondnak 
átadja, ezáltal az erdélyieket biztonságba ringatta. Bástának 
még nem volt együtt az egész serege, ezért tartóztatta föl e 
csellel Zsigmondot, amíg csak az egész sereg össze nem gy#lt. 
Az erdélyi táborban sok nyúl t#nt fel, az erdélyiek félelmének 
és bekövetkez" megfutamodásuknak jelekép. Mondják, hogy 
néhány lovas dárdája csúcsán láng is volt látható. Az is csodá- 
latos és természetellenes, hogy egy macska meg egy egér együtt 
voltak egy gödörben, küzdöttek egymással és az egér úgy meg- 
harapta a macskát, hogy az fájdalmában hangosan fölnyávo- 
gott. Az erdélyiek mind e jeleket magukra nézve kedvez"knek 
ítélték, noha éppen ellenkez"leg pusztulást és nagy romlást 
hirdettek nekik. Felkészültek tehát a támadásra, mindnyájan 
csatarendbe álltak, valamennyi ágyút az ellenségre sütötték, 
de csak a leveg"t találták el; reggelt"l kezdve majd egész nap 
ott álltak teljes fegyverzetben a napon, azonban az ellenségb"l 
senki nem mutatkozott, aki rohamra indult volna; azt tartot- 
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ták, hogy az ellenség félelmében cselekszik így, ennélfogva 
nincs már veszély. Mindenki leheveredett tehát, nyugalomra 
meg étkezéshez, s mivel egész nap a forró napon fegyverben 
állottak, kiki fel akarta magát üdíteni étellel-itallal. Ezt az 
ellenség, amelyik egész nap pihent, észrevette, rátört az erdé- 
lyiekre, váratlanul táborukra rontott, megtámadta "ket; els"bb 
is a várhoz sietett, azt hamar hatalmába kerítette és még mi- 
el"tt az erdélyiek csatarendbe állhattak volna, már meg is 
futamitották "ket a magyar hajdúk. Sok erdélyi veszett itt el 
Goroszlónál a Szilágyságban augusztus 3-án, s ha nem esteledik 
be, bizony nagyon kevés menekült volna meg közülük. Mond- 
ják, hogy Básta megszánta "ket s ezért intézett ellenük csak 
kés" este támadást. Akárhogy is volt, az éjtszaka sokak életét 
mentette meg. A fejedelem és a nemesek minden ágyúja meg 
kincse, gazdagsága odaveszett, elpusztult, mert úgy indultak 
hadba, mintha nem csatába, hanem mennyegz"re készülnének. 


Zsigmond a vereség után szintén elmenekült, Moldvába 
futott. 


Miután így az erdélyieket teljességgel megfutamították, 
Básta György és Mihály vajda seregükkel bevonultak Erdélybe, 
Kolozsvár alá tértek, a városnak 20,000 magyar forinttal és 
100 [hordó] borral kellett magát kiváltania, hogy épen marad- 
hasson. Medgyesnek, Besztercének és Brassónak sok pénzzel 
meg ajándékkal kellett a zsarnokokat kiengesztelnie. Básta 
népe azután Segesvár alá vonult, és a város teljes elpusztításá- 
val fenyeget"zve, óriási összeget követelt. A hajdúk nagy tömeg- 
ben álltak a város el"tt, felgyujtották a majorságokat, meg- 
rohamozták a malom-utcai kaput. Mivel az ellenség és a zsar- 
nokok úrrá lettek az országon, és a fejedelem elhagyta Erdélyt, 
a város, hogy a végs" pusztulást elkerülje, a vallónoknak, 
hajduknak és Bocskay népének sokezer forintot fizetett és úgy 
eladósodott, hogy több mint 50,000 forint adósságot kellett 
csinálnia. 


A hadinép az egész országot bejárta, rabolt, fosztogatott, 
gyujtogatott, megsarcolta a falvakat, sok pénzt vett el t"lük, 
mégis nagy károkat okozott nekik: a jószágot nagy csapatok- 
ban hajtották el, így a köznép olyan nyomoruságba jutott, 
hogy éhség és bánkódás közepette kapával kellett a földet 
forgatnia, hogy valamit termelhessen magának; ezért a kapá- 
kat Básta ekéjének és a taligákat Básta szekereinek nevezték. 
Olyan szegénység és nyomoruság volt az id"tájt, hogy le sem 
írható. 
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Mihály vajdát, amiért rosszat forralt Básta ellen s el akarta 
veszejteni, hogy Erdélyt ismét saját hatalmába és kezei közé 
kaparinthassa, Tordánál, augusztus 19-én a vallónok saját 
sátrában megölték. A zsarnok teste egy ideig temetetlenül 
feküdt ott, végül is minden szertartás nélkül a mez"n földelték 
el, juxta illud: 


Ad generum cereris, sine cerere et sangvine pauci 
Descendunt reges et sicca morte tyranni. 


Novemberben Zsigmond fejedelem Moldvából Erdélybe 
tért, Brassóba, és ott tisztességgel fogadták, szállást adtak 
néki és sok pénzzel ellátták. Segitségére jött számos török, 
tatár és kozák; megint elfoglalta Erdélyt, Szeben kivételével. 
Rátámadtak az ellenségre, sokat agyonütöttek, sokakat elfog- 
tak; nehányan megmenekültek. Básta seregével Szatmár felé 
kivonult már, de néhány csoport hajdú rabló még szerte kalan- 
dozott az országban, ezeket Torockónál és Régennél az erdélyiek 
megverték, s néhány zászlót elvettek t"lük; a megmaradtak 
Bástához igyekeztek Szatmárra. Vitéz Miklós egy csapat szé- 
kellyel Besztercze alá vonult, be is eresztették a városba, ennek 
nagy romlására. Kolozsvárott volt valamennyi császári harcos, 
a város az " birtokukban volt; ezért Zsigmond alája vonult, 
néhány napig ostrom alatt tartotta, de semmit nem végez- 
hetett, haraggal elvonult, a külvárosokat mind fölgyújtatta, 
maga pedig Dévába ment. 


Az erdélyi sereg dereka Segesvárra igyekezett. Olyan sokat 
tárgyaltak, alkudoztak, hogy a legalsó külvárosba bebocsá- 
tották "ket. Erre nagy esküvel kötelezték magukat, hogy senkit 
meg nem károsítanak vagyonában, avagy testi épségében, éle- 
tében, s nehány napig csakugyan csöndben és békében is voltak. 
Mégsem tartották meg hitüket és esküjüket, minden módon 
alkalmat kerestek arra, hogy valahogyan csellel bevehessék a 
várat. Schwartz Jakab, egy öreg tanácsos, a polgármester 
Goebbel András távollétében velük tartott (a polgármestert 
Medgyesre küldték volt Csáki Istvánhoz, hogy vele az ügyeket 
végleg elintézze); sokat is beszéltek arról, mi a szándékuk a 
magyaroknak meg a székelyeknek a várral, de még sem tudták 
és akarták elhinni, mert elrejtetett szemeik el"l, amig csak 
utól nem érte "ket a szerencsétlenség. 


Úgy esett, hogy Haller Gábor bort rejtett el a várban. 
Mivel Haller a császár pártján állt, a magyarok azt követelték, 
hogy hozzák ki Haller borát a várból; szekereket is rendeltek 
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oda, hogy a bort elszállítsák, s mindezt azzal a céllal, hogyha 
a kapuk megnyílnak, a harcosok akadálytalanul betörhessenek, 
elfoglalják és birtokukba vegyék a várat. December 14-én a 
reggeli istentisztelet idején felrakták a bort a szekerekre s a 
küls" kapuhoz szállították. Amint a szekerek a borokkal a 
kapuba értek, a magyarok megállították "ket a kapuban, úgy- 
hogy azt nem lehetett többé becsukni; most aztán nagy csapa- 
tokban betörtek a székelyek a várba, kezdték a népet levágni. 
Berontottak a házakba, feltörték a boltokat, mindent, amit 
csak találtak, elraboltak; az embereket, apraját-nagyját, 
férfit-n"t, válogatás nélkül levetk"ztettek; ami csak tetszett 
nékik, elvitték; néhány embert mezítelenül eleresztettek, úgy- 
hogy egyesek e kemény és hideg télben csupaszon, ruhátlanul 
menekültek a környez", közeli falvakba. Az egész nép meg- 
rémült és futott, amerre csak futhatott. 


Az els" rajtaütéskor két lelkész is meghalt, Jekelius Simon, 
Nethaus papja és Vustius Lukács Szászdálya lelkésze, akik az 
id"ben a városba menekültek. Egy derék fiatalembert, Goebbel 
Mihályt is levágták, sokan a város lakói közül megsebesültek, 
s azoknak is meg kellett halniok, akik csak kevéssé sérültek 
meg. Mindenfelé csak sirást és zokogást, jajveszékelést és panaszt 
lehetett hallani; a rablók egymást is kifosztották, vége-hossza 
nem volt néhány napig a fosztogatásnak, még éjnek idején 
sem nyugodtak a kapzsi székelyek és magyarok. A kozákok 
jutottak legkés"bb a prédáláshoz, mégis "k kapták meg a leg- 
jobbat; sok kincset raboltak el a nagy templomokból, ezüst 
kelyheket, Szent Miklós és a 12 Apostol ornátusát, egészen 
ezüstb"l való bibliákat és szobrokat — meg se lehet becsülni, 
hogy mi mindent vittek el a templomokból. A katonák semmit 
nem hagytak kikutatlanul, a sírokat is felnyitották és kifosz- 
tották s minden helyet felástak és átkutattak, ahol azt hitték, 
valami el lehet rejtve. Még az emészt"gödröket se restelték 
átkutatni, minden gabonát és bort meg egyéb készletet elvettek 
az emberekt"l, nékik semmit sem hagytak; könyörgésüket és 
esdeklésüket meg sem hallgatták, egy kevés élést sem hagytak 
nékik, hogy a szegény emberek minden készlet nélkül csak 
hadd vesszenek éhen. Nem volt bennük irgalom vagy könyö- 
rület; boldog lehetett, aki valamit ki tudott koldulni az ellen- 
ségt"l, amivel éhségében táplálja magát, vagy aki valamilyen 
silány ruhát kaphatott t"lük, hogy a hideg ellen védhesse 
testét. Nyomorúságos és szomorú helyzet volt ez, a szegény 
polgároknak a városban, saját házaikban és birtokaikban nem 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 72 


volt semmi joguk, látniok kellett, hogyan hivalkodik bennük 
nagy pompával az ellenség, míg "k maguk éhezve, fagyoskodva 
sínyl"dnek. A nemesek és magyarok a várban és a legalsó 
városban minden házat maguk közt osztottak szét, "k lakták 
a várost, azt és vele együtt mindent magukénak tartottak; 
a maguk nevér"l el is nevezték Nemesvárnak, mert az volt a 
szándékuk, hogy soha többet el nem hagyják és hogy mind az 
örökkévalóságig nem lesz többé a szászoké. Tisztvisel"ket és 
hivatalnokokat is rendeltek maguk közül, mindent kedvük 
szerint intéztek; Makó György lett kapitány, Egri György 
került a polgármester helyébe; mindent felforgattak. Mindez 
Csáki István parancsára történt, de a fejedelem tudta nélkül 
vagy akarata ellenére; a fejedelem az id"tájt Dévában tartóz- 
kodott és csak neve szerint volt uralkodó, az országban mindent 
Csáki intézett, saját kedve szerint; mert nagy tekintélye volt 
a hadinép el"tt, amiért minden gonosz kedvtelésüket megen- 
gedte. A székelyek 1601 december 14-t"l, mikor elfoglalták, 
1602 juliusáig maradtak a várban. A polgárok vagyonán kívül 
az odamenekült nemesek javait is elrabolták, mert a fosztogatók 
tekintet nélkül zsákmányoltak barátaik, ellenségeik, rokonaik és 
ismer"seik javaiból, oktalanságukban nem is kérdeztek semmit, 
olyan kicsapongó és vad életet folytattak, mintha egyedül erkölcs- 
telenségre, dobzódásra, ivásra teremtettek volna. Mindent fel- 
dúltak, lovaikat a legszebb házakban tartották, a legékesebb 
hajlékokból lóistállókat csináltak és azokat piszokkal, mocsok- 
kal úgy beszennyezték, hogy undorító volt nézni. De hogy 
mégse tartassanak egészen gonoszoknak és istenteleneknek, 
néhányszor prédikáltattak maguknak a klastrom templomában. 
A szegény polgáremberek ünnepeiket és vasárnapjaikat szomor- 
kodva, nyomorúságosan, kápolnákban ülték meg. A kegyes, 
jámbor Péter lelkésznek is el kellett távoznia, Göldner Mátyás 
predikáns nagynehezen még otthon maradhatott. Ruhátlanul, 
nyomorultan gy#ltek egybe a templomban, ünnepeik gyász- 
napokká változtak. 


Hazug hizelgéssel a tisztes városi tanácsot egy bizonyos 
helyre összehivták, mintha megint mindent rendbe akarnának 
hozni, és a tanáccsal a közjóról tárgyalni. Amikor mind együtt 
voltak, Csáki parancsára valamennyit ottfogták és foglyokként 
"rizték. Többször is kimondták rájuk az ítéletet, hogy ki fogják 
"ket végezni, de Isten jóvoltából mégis életben maradtak. 
Még ellenségeik is megszánták "ket és könyörögtek érettük, 
mert ártatlanságuk még a zsarnok szivét is irgalomra indította. 
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Igy azután végül is szabadon bocsátották a tisztes tanácsot, 
tekintélyes összeg lefizetése ellenében. A polgármester urat 
külön "rizték Mann biró szállásán; a királybiró Bredl György úr 
betegség folytán a fogságban meghalt. A többi tanácsos sem 
élt sokáig a fogság után, kivéve az egy Henning Istvánt, aki 
még 1608 december 10-én életben volt. Schaeser Bálint ur 
annakidején még nem volt a tanácsban. 


Csáki Istvánnak a tisztes tanács váltságdijaként 8143 forin- 
tot fizettek, meg 100 darab aranyat. Még amikor annakidején 
Básta jött sereggel a Szilágyságba, a fosztogatás megváltására 
7000 forintot adtak volt Csákinak. A várostól Csáki 613 ara- 
nyat vett sarcul, ekkor egy mér" gabona 5 forintot ért. A szabad 
fosztogatást föl sem lehet becsülni, a templomi javak nélkül 
többre megy, mint 500,000 forint; a város javaiból több mint 
3,000 forintot vittek el. 


Csáki egy ízben meg is parancsolta már Palatitz György- 
nek a tanácsosok fogsága idején, hogy éjtszaka végezzék ki 
valamennyit, de ez Csáki parancsának ellenére Isten kegyelmé- 
b"l megkímélte és életbenhagyta "ket. Azon az éjtszakán, 
mondják, Csáki lelkiismeretfurdalásai miatt nem alhatott. 
Reggelre kelvén, mid"n meghallotta, hogy a tanácsurak még 
életben vannak, örömmel fogadta a hírt és helyeselte, hogy 
nem végezték ki "ket. Most a magyarok és a székelyek abban 
a hitben voltak, hogy a segesváriak mind éhen fognak veszni, 
mert minden élelmüket elszedték t"lük, Isten jóvoltából azon- 
ban a fosztogatás után is velük volt Isten áldása, úgyhogy 
nemcsak "k, hanem sokan a környékb"l is itt kaptak élelmezést. 


1602. Básta György télre, mint mondottuk, a Szilágyságba 
vonult Zsigmondtól való félelmében (ki is sok törökkel, tatárral 
és kozákkal Moldvából Erdélybe jött) vagy más okból, nem 
tudni; hallva, hogy Zsigmond fejedelem az országban van és 
azt birtokolja. Nagy Albert és Vitéz Miklós sok székellyel tar- 
totta akkor Besztercét. Básta hajdúival olyan sebesen ment 
Erdélynek, Besztercére, hogy el"bb látták meg, mintsem hall- 
hattak volna róla; váratlanul rajtaütött a népen, ahol csak 
érte, úgyhogy az kegyetlensége el"l nem tudott elmenekülni. 
Katonái olyan embertelen zsarnokság alatt tartottak öreget, 
ifjat, férfit, n"t egyaránt, úgy gyilkoltak, raboltak, gyujtogat- 
tak, hogy leírhatatlan. Még a csecsem"ket sem kímélték, az 
anyák karjai közül és keblér"l tépték le "ket, csapták a föld- 
höz, szúrták és vágták szét keservesen; felt#zték "ket a kerí- 
tésekre s mellettük ölték meg szüleiket is. A kemény télben 
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ugyanis nehezen lehetett elmenekülni; és gyorsabban is törtek 
rá az emberekre, mintsem észrevehették volna "ket. Igy aztán 
csupa mészárlás és gyilkolás volt mindenfelé. Nagy dühvel 
rontottak Besztercének, Fels"-Voldorf mellett ütötték fel 
táborukat, hevesen ostromolták, l"tték a várost, a fal egy 
részét lövéseikkel ledöntötték, s nagy er"vel megrohamozták. 
Akik a városban voltak, szintén h"siesen védték magukat, 
derekasan ellentálltak az ellenfélnek: visszaverték, úgyhogy 
abba kellett hagynia a rohamot. Básta hívei közül sok el"kel" 
ember pusztult el az ostromban vagy a vár árkába veszett. 


Básta végül is eltökélte magát, hogy a várost er"szakkal 
elfoglalja. A vár falai részben máris meg voltak rongálva, újból 
rohamra indultak tehát, s hamar vége lett volna szegény besz- 
terceieknek, ha Isten csodálatos módon meg nem "rzi "ket a 
végromlástól. Amikor odakint valamennyien már ostromra 
készen álltak, megjelent Básta táborában a nemes Bogáthi 
Menyhért, Zsigmond fejedelem követe, hogy a békér"l tár- 
gyaljon. Egyességgel és békével zárult le az ügy és ily módon 
a város a végs" pusztulástól megmenekült. Nem volt mit remélnie 
sem Zsigmondtól, sem a városban lev" székely csapatoktól, 
nem várhatott ezekt"l sem segítséget, sem vigaszt, ezért Isten 
szabadította ki a pusztulásból minden emberi elgondolás elle- 
nére. Básta valamennyi emberével bevonult a városba és a 
beszterceieknek, hogy életüket és vagyonukat megtartsák, 
32,000 forintot kellett neki fizetniök. Ekkor hirtelen lázongás 
tört ki a városban, Vitéz Miklóst a németek megölték, a többi 
nemesembernek meg a székelyeknek azonban jószágukkal együtt 
szabad elvonulást kellett volna biztositaniok; mégis a vallónok 
ezeket a városon kívül teljesen kifosztották és félig ruhátlanul 
bocsátották tova. 


Az ostrom ideje alatt az éhinség és a járvány olyan er"sen 
dúlt a városban, hogy mintegy 13,000 ember halt meg pestis- 
ben vagy éhen; aki ugyanis a hajduk el"l menekült, mind a 
városba jött és a környékbeli parasztok közül sokan már el"bb 
is a városba költöztek volt. A városon belül rettent" éhinség, 
pestis, félelem uralkodott, meg borzadály az ellenségt"l, — a 
városon kívülieknél saját házukban és falaik közt volt az ellen- 
ség. Aki a kard el"l a városba tudott menekülni, azt az éhség 
és a pestis emésztette meg, akik meg a városon kívül bolyong- 
tak, sehol sem lehettek biztonságban az ellenség el"l. A b"sz 
hajduk minden rejtekhelyüket felkutatták, a t#z, melyet az 
erd"k legmélyében raktak, hogy megdermedt és fagyos tagjai- 
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kat melegítsék, füstjével árulta el "ket azoknak. A hajdúk a 
füst nyomába igyekeztek és váratlanul rátörtek szegényekre, 
nyomorultul agyonütöttek mindenkit, még a kisgyermekeket is. 
Aki a kardtól megmenekült, a fagy által veszett el. Mid"n 
Zsigmond fejedelem meghallotta, hogy Beszterce milyen álla- 
potban van, meg hogy Básta (akir"l az hírlett, hogy meghalt) 
megint életre kelt és nagy sereggel az országba tört, elbocsá- 
totta a törököket, tatárokat és kozákokat, békét kötött Bástá- 
val, átadta néki az országot; Básta jóindulattal fogadta és tisz- 
tességes kíséretet adott melléje. Majd a német császárhoz uta- 
zott és a császár méltókép fogadta. Ilyen állhatatlan az ember 
szerencséje ezen a világon. Zsigmond két izben mondott le a 
fejedelemségr"l, majd megint hozzájutott, hol fejedelem volt, 
hol számkivetett, de mindig meg"rizte fejedelmi lelkületét; 
szinte állhatatosabban viselte el a sors csapásait, mint a jó 
napokat. 


Mialatt Zsigmond fejedelem Csáki útján tovább tárgyalt 
Bástával a békér"l, Székely Mózes arra vetemedett, hogy 
Bástát csapdába ejtse és a béke álarca alatt reátörjön; meg is 
támadta váratlanul Básta népét, de az hamar összesereglett 
és csatarendbe állt, hogy védje magát. Kemény csatát vívtak 
Fejérvárnál, majdnem megverték már a Básta seregét, de a 
tescheni herceg segítségére jött, megvédte a hidat, igy aztán a 
magyarokat megfutamították; sokan odavesztek, sokan a 
Marosba fúltak. Székely Mózes egy Solymos nev# várba mene- 
kült, magához vette családját és házanépét, átadta a várat a 
töröknek és övéivel Temesvárra ment. Szelesdi Jánost, Világos- 
vár kapitányát, aki el"bb a németek pártján volt, mivel el 
akarta árulni a várat a töröknek, saját emberei lefejezték; de 
ugyanakkor "k is elpártoltak a németekt"l. Ez évben több- 
helyütt igen nagy drágaság uralkodott Erdélyben; egy köböl 
gabona Szebenben 14 forint volt, némely helyen meg még 
20 forint is. Sokan éhségükben macskákat, kutyákat, lóhust 
ettek. 


1603. Ez évben a szerencsétlen Erdély sok nyomorúságot és 
bajt szenvedett, mert éhség, pestis, lázadás és háború dúlt 
ismét benne és pusztította el egyre jobban és jobban a szegény 
országot. Székely Mózes, alacsony származású ember — az " 
nyelvükön az ilyet «Lóf" Nemesnek» hívják —, ifjúkorában 
Báthori István lengyel király alatt szolgált, mint test"r, és 
erejével, férfiasságával és bátorságával odáig vitte, hogy a 
királynál nagy tisztességhez jutott és t"le sok ajándékot nyert. 
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Miután ismét visszatért hazájába, napról-napra maga- 
sabbra emelkedett, úgyhogy " lett a had vezére is a császáriak 
ellen a Szilágyságban. Mikor az elmult évben Fehérvárnál 
elvesztette a csatát Bástával szemben, Temesvárra menekült, 
a törökhöz. Kitavaszodván annyira, hogy már táborba lehetett 
szállni, sok törökkel, tatárral és pandúrral Erdélybe vonult. 
A nemesség és a székelyek zöme hozzá csatlakozott, fejedel- 
mükké választották és kiáltották ki. El"ször is Szászvárosra 
mentek. Volt ott egy csapat német zsoldos, ezeket a polgárok 
elárulták a tatároknak, nem bocsátották be a várba "ket, igy 
a tatárok agyonüthették mindet; ezért kés"bb, mid"n Básta 
visszatért, fel is akasztották a város biróját. Azután újból 
Fejérvárra vonultak s elfoglalták azt a németekt"l. Básta, 
ahogy Kolozsvárott meghallotta a hirt Székely Mózes fel"l, 
Szamosujvárra indult; az ellenség üldözte, körülvette a várat, 
mégis el tudott bel"le éjnek idején menekülni és Sennyeit hagyta 
hátra benne. Maga megint Kolozsvárra tért, onnan nagy sietve 
majdnem egészen Magyarországig elment, hogy seregét össze- 
gyüjtse; ugyanis elbocsátotta volt azt magától, amikor már 
nem tartott újabb lázadástól és háborútól. Kevesen voltak 
Szamosujvárnál a császári hadból s így a magyarok megverték 
"ket. Radul vajda is segitséget küldött Bástának; Kiss Farkas, 
Rácz János és Csonka János 700 szekérrel néhány nap múlva 
ért a kertekbe a város mellé és igyekezett Bástához. A tatárok 
azonban megtámadták "ket, s mivel azok látták, hogy nem 
tudnak helytállni, megadták magukat Székely Mózesnek. 
Ezután Székely Kolozsvár alá vonult, s hogy a polgárokat meg- 
ijessze, felgyújtotta a küls" várost. Át is adták neki azután 
a várost. Most a kolozsváriak megint maguk rendelkezhettek: 
földig rombolták a jezsuiták kollégiumát, és a templomot is a 
földdel tették egyenl"vé; kirabolták és kifosztották a klastromot 
és kiüzték a jezsuitákat a városból, melyért is kés"bb a város 
legfels"bb birájának fejével kellett Bástának fizetniök. Kolozs- 
várról Székely Mózes Beszterce alá vonult, s néhány napig 
ostrom alatt tartotta a várost. A beszterceiek békét kötöttek 
vele s megadták magukat. Besztercér"l Medgyesre indult, itt 
hamar bebocsátották a városba és békésen intézték el az ügyet. 
Segesvár akadályt jelentett számára, mert itt három csapat 
német gyalogos ült, vezet"ikkel, Kappa Jánossal, Bergmann 
Orbánnal és Gettinger Frigyessel, ezért nem történhetett meg- 
egyezés az új fejedelemmel, Székely Mózessel. Több izben irást 
küldött nékik, jó szavakkal meg fenyegetéssel is, de semmit el 
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nem ért; erre közelebb vonult, két helyen tábort veretett, egyet 
a város alatt, Holdvilágnál, a másikat a város fölött, Weiskirch- 
nél [Szászfejéregyháza]. Két helyütt felgyujtották a várost és 
kárt okoztak, a jószágot is elhajtották a város közeléb"l. 


Június 19-én a székely ellenség lejött a város fölöttr"l és 
elhajtotta a tehéncsordát. Mid"n ezt a polgárok látták, minden 
rend nélkül kisiettek a városból, hogy a zsákmányt az ellent"l 
visszaszerezzék. Mikor már igen sokan kint voltak Fejéregyháza 
felé, a székelyek nagy tömegben rájukrontottak, megtámadták 
"ket, a folyóviz mellé szoritották, és mintegy 60 polgárt a Hatler- 
híd mellett agyonütöttek. A mieink ugyanis gyalogosan nem 
tudtak mind elmenekülni a lovasok el"l; néhányan mégis a 
legközelebbi erd"be szökhettek. A holtakat a városba vitték 
és tisztességgel eltemették, mint akik a hazáért adták életüket. 
A város meggyászolta a bátor ifjak váratlan pusztulását. 
A mieink se voltak restek, betörtek az ellenség birtokaiba, 
s jószágukat is elhajtották. 


Raduly vajda elküldte Rácz Györgyöt nagyszámú sereggel 
Erdélybe a császáriakhoz, akik Brassó mellett Rozsnyónál 
táboroztak; hozzájuk csatlakozott a három székely szék is. 
Ezért aztán Székely Mózes hadrakelt és odahagyta Segesvárt, 
azt hívén, hogyha megveri az ellenséget, minden akadály nélkül 
beveheti majd a várost. Imecs Mihály és Makó György még 
el"bb az erd"n keresztül egy csapat székellyel a Barcaságba 
vonult; "k ketten, kapitányok voltak a h#tlenség okozói. Sok 
nemesember is volt velük. Rácz György jól szemmel tartotta 
a dolgok menetét, szembefordult a székelyekkel, megtámadta 
"ket; a székelyeket megverte, de ezek következ" nap újból 
szerencsét próbáltak, ez azonban ismét ellenükre volt; megint 
csak kemény vereséget szenvedtek Rácz Györgyt"l. Imecs Mihály és 
Makó György elestek a csatában, fejüket a vett gy"- 
zelem jeléül Raduly vajdához küldötték; sok nemes is esett 
el ott. 


Radul vajda Oláhországból nagyszámú csapattal szemé- 
lyesen jött el a császár táborába. Székely Mózes egész seregével 
a Barcaságba vonult. Táborát Brassónál ütötte fel. A brassaiak 
segítették, embereket meg élelmet adtak néki, de vesztükre, 
mert Rádul seregével július 17-én este váratlanul rajtaütött 
Mózes táborán, nagy er"vel és olyan sebesen, hogy a Mózes 
hivei nem készülhettek fel a védelemre, csak ütötték-vágták, 
aki épp eléjük került; így aztán Mózes egész tábora megfuta- 
modott. Székely Mózest futás közben kopjával szúrták agyon, 
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majd levágták fejét és Brassóba vitték. Sok török is oda- 
veszett, Bektes basa néhányadmagával mégis megmenekült. 
A tatárok eszükbe véve, mi folyik körülöttük, hamar meg- 
futamodtak, elmenekültek, de több mint 10.000 foglyot magukkal 
hurcoltak Erdélyb"l. Sok nemesember elpusztult a csatában, 
több mint az összes eddigiekben; ezúttal er"sen megfogyatkozott 
a nemesség ereje. A gy"zelem után a brassaiak Rádul vajdának, 
amiért Székely Mózest megtámadta, segitséget és élelmet küld- 
tek, meg mintegy 20.000 forintot adtak, a többi f"embert és 
hajdut is szépen megajándékozták. 


Amikor a gy"zelem a segesvári németek tudomására jutott, 
nagyon megörültek neki. Henter Benedeket a Kálvária-hegyen 
karóba húzták, el"bb azonban a várban a pellengér el"tt kezét, 
mellyel a németeknek esküdött h#séget, s mert utóbb hitszeg"vé 
lett, levágták. Vidáman ment a halálba, mindenkinek nagy 
csodálkozására, aki látta. Mid"n még az ellenség, Székely Mózes 
a vár alatt táborozott, semmit sem mulasztottak el Segesvárt, 
ami a védelemhez szükséges volt: a németek gondosan "röket 
állítottak mindenfelé, az ágyúkat megfelel" helyeken állitották 
fel; a polgárok szorgosan igyekeztek azon, hogy a várost tüz- 
veszély ellen védjék. Ahol csak lehetett, a legkívülebb es" háza- 
kat és tet"ket lerombolták, és a fák ágait a küls" kertekben le- 
vágták. Az aranym#vesek tornyánál, a nagy templomnál fallal 
er"sítették meg a fels" sáncot, a vargák tornyától a lakatosok 
tornyáig is sáncot emeltek földb"l meg fából. A barátok kertjé- 
ben a város felé szintén meger"sitették a falakat sánccal, földdel 
telt ládákat helyeztek rájuk, s minden sáncra gondosan "röket 
rendeltek ki. Kappa János éjnek idején személyesen járt körül, 
az alva talált "röket meztelenül kiköttette és századát szigorú 
fegyelem alatt tartotta. Bergmann azonban meg Gettinger 
nem vették komolyan a dolgukat, sok féktelenkedést engedtek 
meg századaikban a katonáknak. Az akkor dúló pestisben sok 
harcos elpusztult. 


Egy izben nagy baj szakadt volna a városra. Hogy mi 
okból, e fel"l senki sem tud bizonyosat, de nehány városi polgár 
meggondolatlan szavakat mondott a katonákról, ezáltal abba 
a gyanuba került, mintha az ellenséggel tartana. Hallván ezt a 
német kapitányok, egybehivtak valamennyi zsoldost az alsó- 
városból, a kapuk mell"l és más helyekr"l, ahol csak a városban 
"rt álltak, és a város kulcsait maguknak követelték; ezeket 
át is adták nékik. Mindenki csodálkozott az új helyzeten, nem 
tudta miért történik mindez, és hogy mire vélje. A polgár- 
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mester, a városbiró és a tanácsosok Kappa házába mentek, 
kéréseikkel le akarták csillapítani, védekeztek minden gyanu 
ellen, de sem "t, sem a többi kapitányt az este nem tudták kien- 
gesztelni. Az egész nép meg volt rettenve, mert az alsó városban 
azon az éjtszakán nem álltak a katonák "rt; de a várban a pol- 
gárok egész éjjel fegyverben álltak és a piacon csatarendben. 
Az ellenség gyávasága és restsége, hogy ugyanis nem voltak 
kémjeik, volt a város szerencséje; mert nagyon is könnyen be- 
vehette volna az alsó várost, vagy éppen felgyujthatta volna, 
mert "rök és posztok nem voltak; csak a szegény polgároknak 
kellett helytállniok az "rködésben. Másnapra kissé lecsillapo- 
dott a kapitányok haragja és mérge; a polgármester és a tanács 
ismét megbékítette "ket. A német zsoldosokat megint rendelt 
"rhelyükre állították és ezután közös megegyezéssel intézték 
a város minden ügyét. 


Mikor igy Székely Mózest Brassónál Rádul vajda megverte, 
"t meg"lte, népét szétszélesztette, a rácok és hajduk tovább 
vonultak Udvarhely felé, fölégették azt és megint csak felkon- 
coltak mindenkit, aki elébük került; dúltak, raboltak, mindent 
tüzzel-vassal elpusztítottak, amiért Székely pártján voltak. 
Igy cselekedtek minden más hitszeg" székellyel is. A csiki szé- 
kelyek Rádullal tartottak, segitettek néki abban, hogy test- 
véreiket és barátaikat kirabolja, fosztogassa; a gyermekek fel- 
keltek a szül"k ellen, a szül"k a gyermekek ellen, testvérek és 
atyafiak kölcsönösen egymás ellen harcoltak ebben a polgár- 
háborúban. A kegyetlen rácok és hajdúk sem barátot, sem 
ellenséget nem kíméltek, egyre ment, hogy valaki hü maradt-e 
a császárhoz, vagy nem. Sarcot vetettek ki a német falvakra, 
sok pénzt vittek el t"lük, mégis fölégették; e mellett sok embert 
lemészároltak, s bizonnyal többet ártottak, mint a török, tatár. 
A látható ellenség ellen lehetett védekezni, de e hamis barátokkal 
szemben nem; sokakat ejtettek t"rbe, pusztítottak el, vagy 
nagy váltságdijjal kellett magukat kiváltaniok. Deli Marko, 
egyik hajdúkapitány nehányadmagával a városba jött, majd 
békén el is ment megint, de néhányan az övéi közül a városban 
maradtak; ezek hamar nagy zenebonát csaptak volna, ha a 
német gyalogosok meg nem akadályozzák. Senkit el nem került 
a szerencsétlenség, amely mindenfelé dúlt. Sehol sem lehetett 
senki biztonságban, a mez"n, a falvakban, a várakban, az 
erd"kben, minden panasztól, jajtól hangzott. Különösképpen 
a szegény szász nemzetnek kellett sokat szenvednie, falvai, 
mez"városai úgy tönkrementek, hogy itt-ott azt sem lehetett 
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felismerni, hol is állt korábban a falu. Egyik baj követte a má- 
sikat, hallatlan drágaság állt be, ebb"l meg járványok kelet- 
keztek, amelyek sok ezer embert elpusztítottak. 


Mid"n Székely Mózest, mint el"bb emlitettük, Rádul meg- 
verte, még néhány tatár és kozák jött segitségére, de már kés"n: 
a csata sorsa már eld"lt; ezért Dévának akartak indulni. 
Fejérvárnál sok német katonát megöltek, de Básta serege Dévá- 
nál megverte "ket. Básta ugyanis nagy sereggel gy#lt oda, 
azzal a szándékkal, hogy Temesvárt vegye ostrom alá; ezt 
azonban nem vihette végbe. Országgy#lést hivott össze Dévára 
s ezen a lázadó nemeseket és székelyeket ismét kegyeibe fogadta. 
Majd mélyebben behatolt az országba és amit az ellenség meg 
hagyott, még jobban feldúlta. 


1603. julius 2-án a németek, akik Segesvárt tartózkodtak, a 
városi polgársággal és a szék embereivel Ebesfalva alá vonultak, 
ahol sok nemesember jobbágyaival együtt egybegyült; hajdúk is 
voltak velük. Mikor meglátták a mieinket, ellenálltak, de a 
mieinkt"l mégis vereséget szenvedtek, úgyhogy több mint 
150-en elestek, a többiek meg megfutamodtak. A mieink fel- 
gyujtották a falut és a kastélyt, erre aztán a benne lev" nemes- 
asszonyok nagy sirásban és jajveszékelésben törtek ki. Be is 
vették volna, de egy álhir által megijesztve — hogy t. i. meg- 
támadják "ket — valamennyien még éjjel Segesvárra visszatér- 
tek, mindenféle jószágból nagy zsákmányt hozva magukkal. 


A pestis még hevesebben tombolt ekkor sokhelyütt, magá- 
ban Segesvárt, mint mondják, 2000 ember pusztult el, koldus 
pedig mintegy 700, akiket a város költségére temettek el. Olyan 
nagy tömeg koldus gy#lt a városba más helyekr"l, hogyha este 
a piacon tüzet raktak, azt hihette volna az ember, hogy egy 
sereg vitéz táborozik ott. A kutyák igen csunyán üvöltöttek, 
ez a bekövetkez" pestisjárvány jele volt. Sunnucs Péter, Seges- 
vár papja meghalt a pestisben; Paulvius Simon került a helyébe. 


E mellett az id"tájt szörnyü éhinség is pusztitott, olyan, 
amilyen emberemlékezet óta alig fordult el". A jeruzsálemihez 
lehetne hasonlitani, de még annál is sok szempontból nagyobb 
volt. Ott a zsidók az ellenségt"l körül voltak véve és a városba 
szorultak, nem mehettek ki ételért, élelemért éhségük ellen — 
itt azonban, akik a vidéken és a városokon kivül voltak, s sze- 
rezhettek volna maguknak élelmet, mégis épp olyan éhinséget 
szenvedtek, mint akiket a városokban az ellenség tartott ostrom 
alatt: olyan nagy hiány volt gabonában. Néhányan f#félék 
gyökereib"l csináltak kenyeret, azt ették, mások azonban csak 
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nyersen, f"tlenül ették meg a gyökereket, vagy más növények 
gyökereit. Többhelyütt, mint Kundon is, az ablakok lantornáit 
ették meg, hogy nagy éhségüket csillapítsák; másutt kutyá- 
kat, macskákat, egereket és az elhullott állatokat is megették. 
Megint mások bogyókat meg izetlen csalánleveleket f"ztek egy- 
szer#en vizbe, sózták meg s ezt egész jó ételnek tartották. Vol- 
tak, akik a borsepr"be korpát szórtak, azt ették, vagy a levágott 
jószág vérét f"zték meg s korpát f"ztek hozzá; akkoriban ez 
jó eledelnek számított. Egyesek — nézni is undorító! — az 
állatokból az idétlen borjukat és malacokat, meg a beleket, 
amelyek mocsoktól, ürülékt"l csöpögtek, megsütötték s meg- 
ették; mások a szemétdombról keresték ki az elaszott csontokat, 
azokat sütötték meg, hogy valami er"sit"höz jussanak, amivel 
kiéhezett testüket felüditsék. Ugy elepedtek, kiasztak az éhség- 
t"l, hogy sokakon éppen csak csont és b"r volt, szinte elvesztették 
emberi formájukat; olyan rossz szinben voltak, hogy undorodni 
kellett t"lük; olyanok voltak, mintha már meghaltak volna, 
míg végül az éhségt"l el is pusztultak. De még ez se volt elég, 
még rosszabb lett: emberevésre vetemedtek. A szül"k gyer- 
mekeiket, a gyermekek szüleiket falták föl. Szörnyü éhségükben 
az akasztófákon és karókon kivégzett gonosztev"k testét sem 
kimélték, hanem onnan leszaggatták és megették. A szerda- 
helyi szék egyik házában egy gyerekre úgy akadtak, kitépett 
belekkel; mid"n megkérdezték az apját, " ölte-e meg, ez azt 
felelte, hogy nem — a gyermek éhen veszett, " pedig még élet- 
ben lév" gyermekeivel együtt aztán megette. Egy oláh Enyed 
vidékén a feleségét, vagy valaki másét agyonütötte, megf"zte 
és megette. Egy oláh n" nem messze Szebent"l a gyerekét vágta 
le és falta föl; meg is b#nh"dött érte. Egy asszony Szamos- 
újvárnál éhségében saját karja húsába harapott. Ilyen nyomo- 
ruságos és keserves állapotok voltak az éhinség miatt mindenütt 
a sokat sanyargatott Erdélyben. Egy köböl gabona Segesvárt 
10 magyar forintba került, Besztercén huszonnégybe, Kolozs- 
várott negyvenbe, egy nagy hordó bor meg éppen ötvenbe; 
azel"tt sohse lehetett ilyen árakról hallani, nem is jegyeztek föl 
hasonlókat. Spinosa Péter, egy német kapitány, egy hónapig 
tartózkodott csapatával Segesvárt, jámbor, derék jó ur volt, 
költöttek is rá 1336 magyar forintot. Cappa János Spinosa el- 
vonulása után télen jött ide. Husvét táján Bergmäner és Get- 
tinger is idevonultak csapataikkal. Szeptember 3-án valameny- 
nyien útrakeltek Bástához. Az általuk okozott költség egészben, 
élelemben meg pénzben 28.000 forint volt, azonkivül, amit az 
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egyes házigazdák költöttek vendégeikre; ez jó lelkiismerettel 
és esküvel meger"sitett bejelentésük szerint még 5000 forintot 
tett ki. Az állatok is sokan elhulltak ebben az esztend"ben. 
Göbbel András polgármester pestisben halt meg. 


Róth Pál urat másokkal együtt a német császárhoz követ- 
ségbe küldték, de csak sok pénzt költöttek, nem tudtak a német- 
nél sok jót elérni. Oka ennek az erdélyi lázadás volt. 


1604. Ez esztend" május 2-án éjtszaka nagy földrengés 
támadt, a bekövetkezend" lázongás és háborúság jelekép. Básta 
vallónokat, akik azel"tt ismeretlenek voltak Erdélyben, meg 
francia lovasokat szállásolt be sokfelé a városokba, helységekbe, 
falvakba, ezáltal az emberek úgy elszegényedtek élelemben, 
pénzben, hogy néhányan, amikor már nem volt mit adniok, 
az embertelen vallonok el"li félelmükben öngyilkosokká lettek. 
Kapzsiságukat nem lehetett kielégiteni. Ha az ember mindent 
odaadott nékik, még sem volt elég, még mindig sokkal tarto- 
zott; minél többet adott nekik, annál többet követeltek. Ha 
valaki sokat adott, az éppen arra ösztökélte "ket, hogy még 
többet követeljenek. Éjjel-nappal dobzódva, d"zsölve, kicsa- 
pongások közt éltek, a mi istentiszteletünket kicsúfolták, a sze- 
gény lelkészeknek sokat kellett t"lük elszenvedni. Egyre ment 
el"ttük, hogy ki becsületes ember, ki becstelen, ki el"kel" vagy 
alacsony származásu, senkinek se volt el"ttük becsülete, tekintet 
nélkül mindenkit árulónak tartottak. 


Január 21-én Gert Gáspár egy csapat vallonnal beszállásolta 
magát Segesvárt. Nem voltak többen, mint 55-en s augusztusig 
ott tartózkodtak; e rövid id" alatt 32.000 forintot költöttek 
rájuk. Salamon kapitány Báldon volt csapatával, rájuk 31.141 
forintot költöttek. Hersel Ferenc Kézden embereivel együtt 
38.561 forintba került a helységnek. A francia kékcsapatra a 
mieink összesen 15.766 forintot költöttek. Hersel hadnagya 
Kézden csak magát Benne falut készpénzben, borban, húsban, 
mintegy 7735 forinttal sarcolta meg, a gabonát és zabot nem is 
számítva. Erked 10.000 forint sarcot fizetett. E számok alapján 
elgondolható, hogy mit kellett másoknak fizetniök. A mi váro- 
saink is fizettek a székünkön kivüli területekre is. A K"halom- 
szék területén megszállt csapatoknak máshol kellett volna 
sarcot venniök, mint a mi városaink népén; a mi székünk terü- 
letén kivül lakó szegény népnek pedig szintén kellett fizetnie 
a vallónoknak és a francia lovasoknak, akik a mi városunkban 
és a szék területén tartózkodtak. Ebb"l aztán folyt, hogy 
mind olyan nyomorba kerültek, amelyb"l alig lehetett kikászo- 
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lódni, és olyan adósságterhet vettek magukra, amelyet még 
unokáik sem fognak megfizethetni. A vallónok olyan fajta, 
hogy ha egy országot el akarsz pusztitani meg tönkretenni, ne 
küldj oda mást, csak vallonokat. Egyetlen esztend"ben úgy 
ki fogják azt szipolyozni, hogy nem is lesz már tüzre-vasra szük- 
ség, hogy egészen elpusztuljon. Még sem tudták a vallonok az 
erdélyi zsákmányt magukkal vinni. Ez id"tájt egy hordó új 
bor ára 100 forint volt, egy pinté meg 20 forint, óborból ugyan- 
annyi 132, ill. 28 forint; egy köböl gabonáé 5 forint; egy köböl 
zabé 3 forint. 


Nagy járvány pusztított ez esztend"ben a lovak közt. Sok 
jó és értékes paripa hullott el, egész hirtelen, s nem használt 
semmi, amivel megmenthették volna "ket a kórtól. Egyesek 
úgy tartottak meg mégis néhányat közülük, hogy 3 napig nem 
adtak nekik inni, hagyták, hogy szomjazzanak; ezzel a mód- 
szerrel utóbb mégis sokat meg tudtak menteni. 


Básta György kivonult az országból. Irásban kijelentette, 
hogy Husztot akarja átvenni — a császár ugyanis ezt a várat 
és Máramarost néki ajándékozta —, s hogy senki se gyanakodjék, 
azt állitotta, hogy 15 napon belül megint az országban lesz. 
De mindmáig nem tért vissza; a nagy kincset, amelyet Erdély- 
ben szerzett, mintegy 3 tonna aranyat, Velencébe küldte. 


A császári biztosok: Krausenek Pál, Hoffmann György 
és Imhoff Károly kormányozták ekkor Erdélyt. 


Látva mindnyájan a vallonok és a többi zsoldos garázdálko- 
dását, a rendek a biztosokhoz fordultak, azzal a kéréssel, hogy 
helyezzenek át nehány csapatot az országból más helyre, hogy 
igy Erdély kevesebb kárt szenvedjen. A biztosok erre azt felel- 
ték, hogy sajnálnák a másik népet; szeretnének segiteni az 
országon, de nem tudják, hogyan tehetnék; a csapatokat 
ugyanis csak úgy lehetne elvitetni, ha kifizetnék "ket. Mivel 
nékik pénzük nincsen és sok zsolddal adósok, az ország segitse 
ki "ket pénzzel, hogy a zsoldosokat kifizethessék és igy ezek 
elvonulhassanak. Elzálogositottak tehát és átirattak minden 
tizedbevételt, az ország sóbányáit és minden jövedelmét; igy 
tekintélyes összeg pénzt hoztak össze. Mindenki jól tudta, 
mire megy ki az egész; de mivel semmi lehet"ség és mód nem 
volt arra, hogy a zsoldosoktól megszabaduljanak, a nemesség- 
nek és a szászoknak egyaránt tehetségükön felül bele kellett 
menniök a dologba, és a király számlájára hatalmas pénzösszeget 
felvenniök. Csak a szászok mintegy 100.000 forintot adtak. 
Segesvár 9000 forinttal járult hozzá, ezért a biztosok a városnak 
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és a széknek a tizedjövedelmeket és 7% kamatot is igértek 
évente, amig csak az összeget vissza nem fizették — verba sunt! 
Mikor immár összehozták a biztosok a pénzt, kifizették a zsoldos 
hadat, kivitték az országból és aztán Magyarországra vonultak. 


Krausenek Pál szintén nem soká késlekedett; jól megtöltve 
erszényét, elhagyta Erdélyt és Németországba ment, mert jól 
tudta, mi készül Magyarországon s el akarta kerülni a háború- 
ságot. Hoffman György és Imhoff Károly az országban marad- 
tak, de bizony jobb lett volna, ha Krausenekkel szintén eltávoz- 
nak, mert "k is okai voltak a bekövetkez" szerencsétlenségnek. 
Mid"n észrevették, hogy Magyarországon és Erdélyben újólag 
mi készül, Kolozsvárról Szebenbe tértek. Nem segítettek nékünk, 
de nem is engedték, hogy a magunk javát nézzük, igy nagy 
nyomorúságba, szegénységbe, pusztulásra jutottunk. Ez évben 
Schaeser Bálint úr volt a polgármester; rá Gert Gáspár és a val- 
lónok igen haragudtak, sokszor halállal is fenyegették, de Isten 
segitette, s nem hagyta el az övéit. Ez esztend"ben sok csodás 
jel adatott, több izben égzengés; néha [éjtszaka] oly világos 
volt az ég, mint nappal, máskor meg vérvörös; egy izben éjfél- 
tájban két sereget láttak egymással hadakozni. Nem sokkal 
ezután Magyarország felkelt királya [császár] ellen, letették 
trónjáról és fejedelmet választottak, a nemes és nagyhatalmú 
Bocskay István urat. Balgiosa [Belgiojoso] János, Magyar- 
ország és Kassa parancsnoka, üldözni kezdte a protestánsokat, 
elvette templomaikat s a pápistáknak adta, Bocskayt is el akarta 
fogatni, de ezt Isten kimentette az üldöz" kezeib"l és népe feje- 
delmévé tette, vagyonát azonban elvesztette. A vallonok, 
franciák és németek, Petz serege vereséget szenvedett a magya- 
roktól ; a nagy kincset, melyet a vallonok és franciák Erdélyb"l 
magukkal akartak vinni, most a magyar hajdúk kapták meg. 
Egész Magyarország fellázadt, elpártolt a német császártól és 
a török császárnak hódolt meg. Belgiosa Jánost kinn rekesztették 
Kassa várából és Kassát Bocskaynak adták át, akit most erdélyi 
fejedelemmé is kikiáltottak. Novemberben három reggelen át 
egy fekete csillag volt napkeltekor látható. Bizony szomorú jel. 


1605. Gyulaffi László, hatalmas magyarországi úr, január 
22-én bevette Szatmárt; a németek békén elvonulhattak. A 
magyarok a nagy éhinség miatt, amelyet a német hely"rségnek 
ott el kellett szenvednie, Tokajt is bevették. 


A Szebenben tartózkodó német biztosok parancsára a szé- 
kelyek 500 fekete vitézzel, akiket a szászok állítottak, össze- 
sereglettek. Vezérük Rácz György volt. Hir szerint Szamosújvárt 
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kellett volna élelmezniök, hogy az élelem hiánya miatt ne essék 
Bocskay kezébe. Azt remélték, ha Bocskay meghallja, hogy 
mindenki hadrakelt, nem fogja megtámadni az országot, amely 
ez id"ben fejedelem nélkül olyan volt, mint egy juhnyáj pásztor 
nélkül; a biztosok félelmükben nem hagyhatták el Szeben 
városát. Az erdélyiek serege egy ideig nem messze Segesvártól 
a környez" falvakban táborozott. Mid"n meghallották, hogy 
Bocskay egy csapat hajdút küldött Erdélybe az ország meg- 
vételére, mind hazaindultak, mert a székelyek jobban hajlottak 
Bocskayhoz, mint a német biztosokhoz. A nemesek és a szé- 
kelyek ezután igen sok gy#lést tartottak; hamar megegyeztek, 
elismerték és kikiáltották Bocskayt az ország fejedelmévé. 
A szászokat is meghívták gy#léseikre, de ezek közül senki sem 
vehetett részt, mert Szeben nem akarta. Szeben ugyanis a biz- 
tosokkal tartott, akik a városban voltak és semmiképpen nem 
akarta elhinni, hogy a székelyek is elpártoltak a császártól. 
Végül mégis meggy"z"dött e fel"l; ezért aztán a szászok csönd- 
ben voltak, meg akarták várni a dolgok kimenetelét és utóbb 
arra a pártra állni, amelyik szerencsésebb lesz. A nemesség és 
a székelyek azonban nem akarták engedni, hogy a dolgok idáig 
jussanak, tudni akarták, egyetért-e velük a szászság vagy sem; 
ha nem akarnak velünk tartani, tüzzel-vassal fognak válaszolni. 
Igy aztán félelem és reménység közt tusakodtak a szászok, "k 
is gyüléseket tartottak, de a dolog nem juthatott odáig, hogy 
az ország három nemzete megegyezzék. A szászok nem hittek 
a nemességnek, hogy a Bocskay ügye Magyarországon olyan jól 
áll, mint ahogy az el"adta, s azt sem, hogy a magyarok elpár- 
toltak a császártól, vagy hogy egy nemesember, amilyen Bocskay 
azel"tt volt, gy"zedelmeskedhessék egy ilyen hatalmas császár 
felett. 


Bocskay is küldött ugyan leveleket a szász városokba, s 
nyájasan kérte támogatásukat, de nem fogadták jó szemmel; 
ez azután nemcsak a mi nemzetünknek, hanem az egész ország- 
nak igen nagy kárára lett. Ezáltal lettünk egymás ellenségei, 
noha békében és nyugalomban élhettünk volna; új háború- 
ságokat, békétlenséget, harcot idéztek el" ezzel. 


Segesvár mindig a béke útján járt; éjjel-nappal küldözte 
szerte követeit és leveleit, hogy mindkét oldalon meg"rizhesse 
a békét és az egyetértést, de nem sokat ért el. Békét kerestünk 
és íme békétlenség és háború jött ránk. Quod mutuo non acce- 
pimus percepimus. 


A nemesség és a székelyek Nádosnál meg a környez" fal- 
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vakban gyülekeztek, hogy a szászokat er"szakkal kényszerítsék 
a megegyezésre; Kun Istvánt sok hajdúval Medgyesre küldték. 
Ez március 25-én ért oda és a várat megadásra szólitotta föl. 
Egyezkedni kezdtek, majd Kun Istvánt, immár mint barátot 
400 hajdúval a városba bocsátották. Ez azonban rosszat forralt 
a vár és polgárai ellen; gonosz terveit a városi polgárok észre- 
vévén, azon igyekeztek, hogy ügyüket el"segitsék és megmarad- 
hassanak. Rácz György nem tartott a nemességgel meg a széke- 
lyekkel, mert azel"tt életére törtek; ezért volt a császár pártján. 


Volt még néhány német gyalogos az országban, ezek a 
medgyesi székben tartózkodtak; Rácz Györgynek meg volt 
azután nem messze Medgyest"l egy rác csapata is. Mikor most 
a medgyesiek látták, hogy milyen nagy veszedelem fenyegeti 
"ket, s hogy városuk, minden javuk és életük forog kockán, 
titokban követeket küldtek Rácz Györgyhöz, közölték véle 
az egész dolgot, és "t segitségül hivták. Hamar meg is indult 
ez a város felé, hogy még idejében segitsen, miel"tt az az ellenség 
hatalmába kerülne. Mid"n már Rácz György övéivel a város- 
hoz közel volt, március 26-án a városbeliek megtámadták a haj- 
dúkat. Erre Rácz György is beleavatkozott a dologba; akit 
csak lehetett, agyonütöttek. Nehányan a vár falán át szöktek 
meg; Kun István, a kapitány is elmenekült. Medgyes tehát 
megszabadult t"le e napon és azoknak, akik a városi polgárokat 
halállal fenyegették, s"t e fenyegetést be is váltották volna, 
most nékik maguknak kellett halállal lakolniok. Rácz György 
ott maradt embereivel Medgyesen; ezek egy hajszállal jobbak 
voltak az el"bbieknél. 


A magyarok ezt hallva, hamar összegyüjtötték egész sere- 
güket Paratélynél, hogy a vett sérelmekért a medgyesieken 
bosszút álljanak. Ide gyültek a székelyek is, Udvarhely-Székr"l, 
meg a csiki három szék; valamennyien békésen vonultak el 
Segesvár mellett Paratélyig. Március 27-én Balási Ferenc és 
Bethlen Farkas fejedelmi biztosok néhány emberükkel Segesvárra 
jöttek és itt Bocskay nevében bizonyos feltételekkel békét kötöt- 
tek, pecséteikkel ezt meg is er"sitették; még sem lehetett állandó. 
Ezen a napon a segesváriak hüséget esküdtek az új fejedelemnek, 
de szivük szerint ezt inkább nem tették volna, mert híveknek 
akartak látszani a császárhoz is. Nem jó vége lett; bárhogy 
volt is, az évben eltévesztettük a dolgunkat, ezért aztán lakol- 
nunk is kellett. A következ" napokon a magyarok megostro- 
molták Medgyest; a környez" falvakat, kastélyokat és templo- 
mokat kirabolták, fosztogatták, pusztították, s nagy zsákmányt 
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szereztek állatokban meg más javakban. A kastélyokban és 
falvakban sokakat meg is gyilkoltak. Gúnyból papi ruhákat 
öltöttek magukra, hogy a papi rendet megcsúfolják. Az asszo- 
nyokat és leányokat meggyalázták, er"szakot követtek el rajtuk, 
féktelenkedtek, mindenfelé keservesen dúltak. Segesvár meg- 
szánta szomszédainak, atyjafiainak és barátainak nyomorult 
állapotát, levélben kérte a kapitányokat, hogy Isten szerel- 
méért sz#njenek meg ezeket cselekedni, ne legyenek irgalmatla- 
nok, és ne tegyék egészen tönkre fejedelmüknek az országot. 
Ezzel annyit elértek, hogy a kérésnek engedve, a magyarok április 
6-án elvonultak. Nem mintha a várost nem vehették volna be, 
hanem csak a segesváriak könyörgéséért. Meg nehány kapitány 
fel is indult azon, hogy az istentelen zsoldosok olyan átkozottul 
dúltak az országban. Nem sok id" múlva Gyulaffi László egy 
csapat magyarországi hajdúval jött Erdélybe; a f"vezért az 
új fejedelem, Bocskay küldötte, nem azért, hogy harcoljon, 
hanem hogy kormányozzon; de béke helyett békétlenséget, 
háborút és lázadást talált. A nemesek Gyulaffihoz sereglettek, 
megint összegy#ltek, hogy Medgyest ostromolják, mert ellen- 
ségük, Rácz György még ott tartózkodott. A segesvári érdemes 
tanács ezt az ujabb riadalmat is szivesen lecsillapitotta volna, 
s mindenféle útat-módot keresett, hogy a magyarokat és széke- 
lyeket lecsendesítse; kérte is "ket, de nem ért el semmit. Május, 
2-án néhány hajdú Berethalomra jött és egy pár állatot elhajtott, 
embereket is elfogott, más javakat is elrabolt; néhány embert 
meg agyonl"ttek. Petki János, a székelyek f"vezére Székely- 
keresztúrnál táborozott az övéivel. Mikor mind együtt voltak, 
együttesen Gyulaffihoz vonultak. 


Oláhországból is jöttek új segélycsapatok a császár segit- 
ségére; kozákok és oláhok — áldatlan népség, de jó katonák — 
s Medgyesre vonultak. Erdély így két részre szakadt, az egyik 
a császárhoz ragaszkodott, a másik az új fejedelemhez, Bocskay 
Istvánhoz. A császári vezér, Rácz György, aki sokat tapasztalt, 
öreg harcos volt, de hitszeg" és ravasz, embereivel pár hónapig 
Medgyesen tartózkodott, s ott minden készletet felélt, úgyhogy 
a szegény polgároknak nem igen maradt. Május 3-án az a hir 
jött Magyarországról, hogy Bocskay Bástával nagy csatát vívott 
és a császáriakat megverte. Ennélfogva az erdélyi magyarok 
új kedvre, bátorságra derültek, a császáriak bizalma pedig egy 
kissé megingott ügyükben, de az ellenkez"jét állitották. A sze- 
gény szászok félelem és remény közt verg"dtek, utóbb azonban 
a félelem vett er"t rajtuk, mert a császártól nem várhattak segit- 
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séget. A császári biztosok Szebenben tartózkodtak, de nem tud- 
tak jó tanácsot adni. A szebeni urak május 15-én követséget küld- 
tek Gyulaffi Lászlóhoz, aki Ebesfalvánál táborozott, hogy vele 
egyességre jussanak, azonban akkor a dolog nem jutott odáig. 
Igy hát a szebenieknek dolgukvégezetlen kellett visszatérniök; 
talán mégis jó végét láthatták volna az ügynek, ha Rácz György 
nem zavarja meg a tárgyalás menetét. Mig Gyulaffi László Ebes- 
falvánál táborozott, a hajdúk szerte szállingóztak, körös-körül 
mindent kifosztottak, feldúltak, sem a szászok javait, sem a 
nemesemberekét, akik a fejedelem alattvalói voltak, nem kímél- 
ték; igen zsarnokoskodtak. Rácz György féktelenkedésüknek, 
rablásaiknak és fosztogatásaiknak szeretett volna határt szabni; 
ezért felkészült és Medgyesb"l május 18-án este csöndesen kivo- 
nult, városi polgárokat is vive magával. Aztán nagy sebesen neki- 
indult, hogy május 19-én, Krisztus mennybemenetelének nap- 
ján megtámadhassa Gyulaffi táborát. Kora reggel szerencsésen 
és észrevétlenül oda is ért a magyar táborhoz, s hirtelen rá- 
támadt, amikor még majd mindenki mélyen aludt. Bár a ma- 
gyarok egy ideig feltartóztatták a kozákokat, mégis futásra 
kényszerültek; miel"tt még csatarendbe állhattak volna, már 
meg is verték "ket. Maga Gyulaffi nehezen menekült meg; a 
kapitányok és vezet"k is lovon futottak meg. A szegény gyalo- 
gosokat majd mind levágták. A kozákok az ágyúhoz siettek, 
ezt meg is szerezték és vele nagy károkat okoztak az ellennek; 
így azon a napon nagyszer# gy"zelmet arattak és derekas részt 
szereztek a zsákmányból. Azután ismét Medgyesre tértek. 
Néhány segesvári is tartózkodott Medgyesen, akik a csatában is 
résztvettek, ez azonban városunk romlására lett. Mert Rácz 
György ugyan gy"zött akkor, de nem tudta a gy"zelmet és 
dics"séget kihasználni, semmit sem ért vele, csak még nagyobb 
háborút inditott meg. Azt beszélték akkor, hogy 1–2 órával 
azel"tt, hogy a Gyulaffi táborát a kozákok megtámadták, két 
farkas jött el" az erd" mélyéb"l a tábor irányába, és olyan 
csunyán üvöltött a Gyulaffi-tábor felé, hogy mindenki elcso- 
dálkozott rajta. A magyarok az elszenvedett csúfságot és kárt 
nem akarták t#rni, újból gyülekeztek Új-Székelynél, onnan 
portyáztak a szászok környez" falvaiba, elpusztítottak és fel- 
dúltak ott mindent. Egy ízben Dánfaluba [Dandorf] jutottak, 
s ott nagy összeg pénzt követeltek. Mivel az ottaniaknak nem 
volt ennyiük, megrohamozták a kastélyt, de a parasztok ágyú- 
val visszakergették "ket, úgyhogy sok magyar holtan maradt 
ott, vagy megsebesült. Igy a parasztok megvédték a kastélyt. 
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Noha Balási Ferenc és Bethlen Farkas Bocskay nevében békét 
kötött az erdélyiekkel, városunk mégis nagy veszélyben volt, 
mert a magyar tábor nem messze a várostól állt; tárgyalásokba 
is bocsátkoztak egymással. Egyik nap a magyarok a várostól 
kezeseket követeltek, és maguk is igérték, hogy ilyeneket a 
városba küldenek; a százak testületéb"l Stamp Mihályt és 
Holzapfel Pétert küldötték ki, a magyarok közül pedig Bethlen 
Farkasnak és Lippai Andrásnak kellett volna bejönnie. A ma- 
gyarok közben hajdúikat a város mögé, a Bayer-utca irányába 
rendelték. Észrevéve ezt Bethlen Farkas, visszamaradt; a 
mieink azonban már olyan messze kint voltak, hogy vissza nem 
térhettek. Lippai is szívesen visszafordult volna, de polgáraink 
megragadták és bevitték a várba. Csapatostul jöttek most a 
 
hajduk, leng" zászlókkal, a Bayer utcán át behatoltak a városba 
és mindenütt fölgyujtották azt. A Hümmerberg nev# hegyen 
nagy lovascsapat állott, azzal a szándékkal, hogy a füst leple 
alatt egész a városig hatoljon, vagy ha a polgárok a keletkezett 
tüzekhez futnának, azokra törjenek rá. Vállalkozásuk azonban 
nem sikerült: a tornyokról er"sen l"ttek rájuk, úgyhogy hát- 
rálniok kellett. A polgárok a városban is sokakat agyonütöttek 
vagy lel"ttek a gyalogosok közül, ezeknek is hátrálniok kellett; 
az Alsóváros azonban egész a piacig teljességgel elégett, szintúgy 
a Burger-utca, meg a Malom-utca is. A tüzet meg lehetett volna 
fékezni, de az ellenség esetleges csapdája miatt nem merészked- 
hettünk nagyon messze ki. Május 26-án tehát a békekötés örve 
alatt az egész várost és minden majorságot a váron kivül föl- 
égettek. Ekkor aztán közelebb vonultak a magyarok a várhoz, 
Segesvár határában ütöttek már tábort; nagy károkat okoztak 
a terményekben. Újból békér"l kezdtek tárgyaim, mindkét 
oldalról kezeseket állitottak; majd a magyarok ismét elvonultak 
Új-Székelyig. Észre lehetett azonban venni csalárd szándékukat, 
ezért hiábavaló is volt az egyezkedés. Megint csak a vár elé, 
a «Bauerngrund»-ra vonultak, és ott verték föl táborukat. 
Újólag tárgyalások indultak meg, de a polgárok egyenetlensége 
miatt nem vezethettek eredményre. A polgárok ugyanis jobban 
hajlottak a németekhez, mint a magyarokhoz, melyet is a magya- 
rok jól tudtak; ezért a várost teljes elpusztitással fenyegették. 
A városban egyrészt Rácz Györgyt"l és a császáriaktól féltek, 
másrészt a magyaroktól, akik a város el"tt táboroztak; min- 
denkép félelemben éltek. Megegyeztek abban, hogy egyik 
pártot sem engedik a városba, sem a magyarokat, sem a császá- 
riakat, amelyik be akarna hatolni, annak teljes erejükkel ellen- 
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állnak, s l"nek rá. A magyarok ezt a határozatot elfogadták, 
helyeselték és nem is követelték, hogy "ket a városba engedjék, 
egyedül azt, hogy velük tartsunk. Jól is ment volna a dolog, ha 
néhány féktelen, önfej# és makacs városi polgár nem zavarta 
volna meg. Ezek vakmer"ségükben a Székelyföldig lovagoltak 
ki: csatároztak a magyarokkal, egy oláh embert meg is sebe- 
sítettek; a városi fels"bbség tudta nélkül éjnek idején Med- 
gyesre lovagoltak, Rácz Györgyhöz, néhány német katonát 
hoztak magukkal és ezeket a várban helyeztették el. Minderr"l 
a magyarok jól tudtak, ezért minden egyezkedés hiábavaló lett; 
haragra gerjedtek és végromlással fenyegették a várost. 


Igy azután a város nagy félelemben élt, ezért Medgyesre 
küldött Rácz Györgyhöz és t"le kért segitséget. ! azonban nem 
akart jönni, s"t a követeket durván fogadta és akasztófával 
fenyegette, de utóbb mégis békén hazabocsátotta. Ezért kés"bb 
hat szép paripával tisztelte meg Segesvár. Végül a királybiró 
urat küldötték hozzá, hogy ez birja rá, jöjjön a városba; Rácz 
György ezt meg is igérte. Azt hittük, " fogja megváltani Izraelt, 
de csak nádszál volt, amiben bizakodtunk, s az is keményen 
megszúrta kezünket, úgy hogy soká nem is fog begyógyulni. 


Junius 5-én a németek feladták Szamosújvárt a magya- 
roknak. 


Junius 6-án éjféltájban, amikor pedig a napnak már le kel- 
lett volna nyugodnia, napkeltét"l napnyugatig az egész ég vér- 
vörös volt, egy tüzben égett, úgy hogy a pírtól a Küküll" vize 
vérpirosnak látszott. Ugyanaz nap estéjén nem sokkal a lát- 
határ fölött észak és nyugat közt egészen fényes, nagy, világos 
csillagok voltak láthatók, ragyogók, mint a hajnalcsillag. A leg- 
nyugatibb már kisebb volt és nem olyan fényes, mint a legfels", 
hamarabb is tünt le; a fels" még a hajnalcsillagnál is fényesebb- 
nek látszott, tovább is tündöklött, mint a másik. Ez is bizonyos 
jelzése volt az eljövend"knek. 


11-én Rácz György embereivel Medgyesb"l kivonult, Seges- 
várra indult és els" éjtszakára Börgendorfban vert tábort, ide 
hozták néki az élelmet is. A magyarok rá merészeltek törni, 
de semmit nem érhettek el, mert Rácz igen ravasz volt — 
ravaszsága jobban segitette a harcban, mint ereje, bár csapata 
sem volt megvetend". Ugy állította be, mintha nem akarna 
a városban megszállni, hanem az ellenséggel szemben a mez"n 
akarna táborozni; valójában csak alkalmat keresett arra, 
hogy magát a városba csempéssze. Nem bízott ugyanis egészen 
a segesváriakban, attól tartott, hogyha ismernék szándékát, 
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nem bocsátanák be; ezért nehányadmagával a várba jött, 
mintha megint ki akarna aztán lovagolni, hogy kényelmes 
táborhelyet keressen magának és táborát a városon kivül verje 
fel. Mikor már nehány emberével a városban volt, úgy találta, 
hogy alkalmasabb szállás esik benne, mint a mez"n, az ellen- 
séggel szemben, és hogy biztosabb a városban bor és kenyér 
mellett, mint odakint. Ezért június 14-én egész seregét behozta 
és az alsó városban vett velük szállást. Hamar kiderült, milyen 
derék legények: a teli hordó borokat, melyek a város pincéiben 
még itt-ott akadtak, hamar maguknak követelték, a polgárokat 
asszonyaikkal együtt elfogták, nyilvánosan kirabolták, s ked- 
vük szerint csufolódtak velük. Viselkedésük inkább ellenséges 
volt, mintsem baráti. Hitükkel fogadták és esküvel er"sitették 
meg, hogy senkit meg nem kárositanak vagyonában, javaiban, 
életében vagy testi épségében, de ez csak hazugság volt: min- 
den rejtekhelyet, ahol azt hitték, van valami, át meg átkutat- 
tak, nehány helyiséget er"szakkal is feltörtek, amit találtak, 
mind elvitték. A gabonavermekb"l igen sok gabonát er"vel 
elraboltak. Szinte állati módon d"zsöltek, dobzódtak és kicsa- 
pongások között éltek. Nehány napig az alsó városban volt 
szállásuk; aztán el"bb a német katonák, majd nehány nap 
mulva az oláhok, ráczok, kozákok — egy pár magyar is — a 
várba jöttek, úgyhogy azután már mind a várban laktak. Ekkor 
lett csak igazán áldatlan világ, a szegény polgároknak mindent 
el kellett t#rniök, sem a városban, sem a saját házaikban nem 
volt semmi joguk, még életük sem volt biztonságban; éjjel- 
nappal nyakukon volt az ellenség, akit"l jobban félhettek, 
mint a másiktól a kapuk el"tt. 


A magyarok és székelyek a vár elé vonultak, addig ingerelték 
ellenfelüket, mig az kijött, de visszaüzettettek táborukba. 
Jun. 17-én ismét a vár elé nyomultak, s akik a várban voltak, 
kimentek elébük. Csatároztak egymással, nehány magyar el- 
esett; Valon Andrást, egy rác kapitányt agyonl"ttek, ezt aztán 
a városba hozták és hadi szokás szerint a kórházban temették el. 
Rácz György az övéivel nem merészkedhetett el messze a város- 
tól, az ellenség meg az ágyuk miatt nem jöhetett közel. Békér"l 
tárgyaltak hát, s mindkét részr"l kezeseket állítottak. Bethlen 
Farkas június 3-án jött a városba, becsülettel fogadták és a 
császári parancsnokok látták vendégül; majd békén elvonul- 
hatott. A közkatonák azonban jobban áhitották a háborut, 
mint a békességet, mert mással nem tör"dtek, csak a zsák- 
mánnyal. 
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Szeben meg a többi német város urai követeket küldtek 
Gyulaffi táborába, hogy békét kössenek. Meg is egyeztek, még- 
pedig úgy, hogy Rácz György az övéivel Segesvárról békén el- 
vonuljon, s Oláhországba menjen. A magyarok nem tartottak 
hütlenségt"l, ezért július 6-án haza is vonultak, ki-ki a maga 
helyére. Mikor ez megtörtént, Rácz György is felkészült, hogy 
a megegyezés szerint övéivel kivonuljon Segesvárból. Úgy 
intézkedett minden fel"l, hogy a következ" nap, azaz hétf"n 
fogja a várost elhagyni. Brankovics János aznap, azaz vasár- 
nap este ért Oláhországból Segesvárra, és azt a hirt hozta, 
hogy Rácz György semmikép ki ne vonuljon csapatával, mert 
Radul vajda rövid id" múlva egész seregével segitségére jön. 
Ebben aztán megnyugodtak a zsoldosok és a megkötött egyez- 
ség ellenére tovább is Segesvárt maradtak. Jul. 7-én azt híresz- 
telték a városban szerte, hogy Bocskay vereséget szenvedett; 
ennek nagyon megörültek, minden tüzifegyverükb"l örömet 
l"ttek, és szokásuk szerint az örömlövések után d"zsölni kezdtek. 
De bizony ez rövid öröm volt. Július 9-én Glaintz Jánost, Fogaras 
kapitányát és a hadnagyot saját emberei megölték, a várat meg 
átadták Gyulaffinak. Rácz György csapatot küldött oda, 
hogy a várat ismét elfoglalja, de még a közelébe se mehettek, 
mert Gyulaffi már nagy haddal állt oda. Igy hát a rácok Seges- 
váron elitták Fogarast. A fogarasi kapitány ugyanis több izben 
üzent embereinek, akik Segesvárt voltak, hogy jöjjenek haza, 
de ezek nem szivesen váltak meg a boroshordótól. 


A rácok és oláhok egy izben kitörtek a Székelyföldre, de 
rossz fogadtatásban részesültek; sokan közülük elestek, sokakat 
elfogtak, Csonka János pedig a székelyekhez csatlakozott. 


Látva a magyarok, hogy Rácz György becsapta "ket és 
hogy igérete ellenére nem vonult ki Segesvárról, ismét összehiv- 
ták seregüket, lovasok, gyalogok, mindenki hadra kelt és sok 
törököt, tatárt is hoztak magukkal. Simeon vajda Moldvából 
nagy sereggel jött a magyarok segitségére. Augusztus 1-én 
Segesvár alá vonultak és az el"bbi helyen ütötték fel táborukat. 
Szerte portyáztak, a város sok jószágát elhajtották, és sok embert 
megöltek. 


Augusztus 6-án az ellenség közelebb jött táborával, a Stein- 
ley-en tulra; ágyuikat felvonták a Kränzberg nevü hegyre és 
a kórház meg a Küküll" hidja el"tt sáncokat emeltek. El"bb 
er"sen l"tték a várost; 3–4 napon belül több mint 500 golyó 
hullott rá, ezek közül sok 20–25 fontot is nyomott. Azel"tt a 
városban sok gonoszat mondottak a tatárokról, törökökr"l, 
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de a polgárok tréfának tartották, míg csak saját szemükkel 
meg nem gy"z"dtek szörny# erejükr"l. Az ostrom kezdetekor 
Rácz György minden épületet a városon kivül, a majorságokat, 
kerteket, cs#röket, melyeket az ellen eddig még meghagyott, 
felgyujtatott. A székelyek mély sáncárkot ástak a kórháztól 
a Küküll" hídjáig, sok székely rejt"zött el benne. A városbeliek 
kitörtek, kiüzték "ket a sáncból, sokukat levágták; kevesen 
menekülhettek volna, ha a kozákok gyorsabban kelnek át a 
vízen, hogy elvegyék a székelyekt"l a révet. 


Az egész tábor a székelyek segítségére sietett, de a tornyok- 
ból ágyúval visszaüzték "ket, igy keveset tudtak segiteni. Egyik 
nap az ellenség nagy er"vel, kegyetlenül nekirontott a legfels" 
sáncnak, zászlóit is magával hozta, különösen a törökök. Sike- 
rült nékik néhány zászlót kitüzni a hegyre, de a legfels" sánc- 
beliek kitörtek és visszaüzték "ket. A tornyokból sokat agyon- 
l"ttek közülük és sokakat megsebesitettek. Gyakran karddal 
szálltak ki egymás ellen, úgy csatároztak, de ezzel igen keveset 
végeztek, nem számitva, amit a polgárok lövéseikkel értek el. 


A sok lövésben, melyet az ellenség a városra irányított, 
nem pusztult el csak 3 ember, az épületekben azonban sok kár 
esett. A cipészek tornyától a lakatosokéig majdnem az egész falat 
ell"tték, mely leginkább védte a várost. 


Megint mindkét fél békér"l kezdett tárgyalni. Hamarosan 
meg is kötötték volna, ha a német katonák nem akadékoskodnak 
folyton. De ha ezek nem egyeztek volna meg, fejükbe került 
volna: minden úgy volt már elrendezve, hogyha nem hajlaná- 
nak a békére, valamennyiüket le fogják vágni; erre városi pol- 
gárok már ki is voltak rendelve. A németek tudomást szereztek 
err"l, és mert tul gyöngék voltak, hogy egyedül ellenszegülhesse- 
nek, bele mentek a dologba; így aztán megkötötték a békét. 
Már el"bb is megköthették volna, ha az új fejedelem nem késik 
oly soká bevonulásával. A németeket ugyanis nem lehetett 
meggy"zni afel"l, hogy Bocskay még életben van. Mikor azon- 
ban hallották, hogy Medgyesen tartózkodik, hamarosan meg- 
egyeztek. 


Szeptember 2-án Gelephus Albertet, a hajdúk egy kapi- 
tányát, aki lengyel ember volt, Rácz György felbujtására a 
zsoldosok megölték, mert az néhány oláht, akik a fegyverszünet 
alatt a magyar táborból átjöttek ismer"seikhez a városba, 
felkoncoltatott volt. 


Ugyanezen a napon a béke ügyében a zsoldosok minden 
fajtájából néhányat Medgyesre, Bocskayhoz küldöttek; ez 
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tisztességgel fogadta, meg is ajándékozta "ket, a békét velük 
meger"sitette, és azután a követeket ismét békességben haza- 
bocsátotta. 


Hogy immár a béke a két párt közt Isten segitségével így 
megköttetett, Rácz György népével, azaz a rácokkal, kozákokkal 
és oláhokkal Segesvárból szeptember 9-én kivonult Medgyesre, 
Bocskay fejedelemhez, a német csapatok meg Besztercére. 
A fejedelem fegyveres kíséretet adott melléjük, mégsem tér- 
hettek hazájukba: Lengyelországban mind elestek. Ott kap- 
ták meg méltó jutalmukat, melyet Erdélyben érdemeltek ki. 
Boldog és örömteljes nap volt ez, amelyet az Ur hozott fel ránk, 
méltán vagyunk ezért a magasságos Istennek örök hálával 
adósai. Mert igen nagy veszedelemb"l és bajból mentett ki 
bennünket, hiszen nem csak a városon kivül volt ellenségünk, 
hanem a városban magában, saját házainkban, és ez el"l még 
sokkal kevésbbé voltunk biztonságban, mint a másik el"l. Egy 
falatnyi kenyeret sem ehettünk biztonságban. Pincéink, szek- 
rényeink, kenyerünk és borunk, minden élelmiszerünk az " 
hatalmában volt, a szegény polgároknak fájdalommal és hall- 
gatva kellett kárukat szemlélniük. Ha az Isten nem áldja meg 
gyümölccsel a fákat a város közelében, hogy a szegény emberek 
a fegyverek nyugvása napján mégis valamihez juthassanak, 
éhen kellett volna veszniök. A jobbmódú polgárokat a zsoldo- 
sok folyton üldözték, nem voltak el"lük biztonságban; sokat 
csak szegénysége védett meg. A fels"bbséget is csak alig tisz- 
telték. Egyszóval keserves és nyomorult világ volt abban az 
id"ben. 


Ezek után a fejedelem Medgyesre országgy#lést hivott össze, 
ezen újólag fejedelemmé választották és kiáltották ki, s ünne- 
pélyesen a szokott mód szerint be is iktatták méltóságába. Az 
ország h#séget esküdött néki, a fejedelem viszont az országnak 
hittel megfogadta, hogy minden rendet és nemzetet régi 
jogaiban, szabadságaiban meghagy. Miután így az erdélyi 
ügyek elrendez"dtek, Simeon vajdát nagy tisztelettel haza- 
bocsátotta seregével együtt Moldvába, a tatárokat és törököket 
is eleresztette, maga pedig ismét Magyarországba indult, Kas- 
sára, ahol azid"ben székelt. 


Erdélybe Rákóczi Zsigmondot küldötte kormányzóul, aki 
id"s és jámbor úr volt; ez jó rendben tartotta az országot és 
nem t#rte a katonák féktelenségét. 


November 15-én szép világos éjtszaka, úgy látszott, mintha 
csillages" hullt volna; el"bb a legnagyobb s legfényesebb csil- 
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lagok hulltak alá az égb"l, utóbb válogatás nélkül a kisebbek 
meg a nagyok, nagy számban. Miel"tt földet értek volna, ki- 
húnytak. 


A jámbor és istenfél" fejedelem azon igyekezett, hogy 
minden oldalról békét és nyugalmat biztositson a megszomoro- 
dott Magyarországnak és Erdélynek. A két császárt, a német 
Rudolfot és a török Mahometet is ki akarta egymással békíteni. 
Az istenfél" fejedelem ugyanis jól látta, hogy végül is mi követ- 
kezik az ilyen háborúkból. El is rendezett volna mindent, ha 
Isten hosszabb életet enged neki. Vagy mi nem érdemeltük "t 
meg, vagy a gonosz világ nem türhette a jámbor fejedelmet. 


Rácz György néhány erdélyi nemest a maga pártjára haj- 
tott, nevezetesen Bed" Istvánt, akit Segesvárt elfogtak, majd 
ismét szabadon bocsátottak. Azon mesterkedett, hogy Erdélyt 
újból idegen uralom alá hajtsa; ezt megtudva Rákóczi Zsig- 
mond, fogolyként vitette K"várra. Kattai [Kátai] Mihály, 
magyarországi kancellár megétette Bocskayt, fejedelmét, urát 
és jóltev"jét, aki "t oly magas polcra juttatta; ennek követ- 
keztében a fejedelem december 19-én meghalt. A kancellárt 
elfogták és a fejedelem halála után ennek inasai apróra szaggatták. 
A fejedelem holttestét azután Erdélybe hozták és Fejérvárt 
temették el. 


Csodálatos dolog, hogy ez a Bocskay pénteki napon szüle- 
tett Kolozsvárt s pénteki napon kellett szentjóbi kastélyából 
szöknie, hogy életét megmentse; pénteken adta meg magát 
néki Kassa, ugyancsak pénteken Szatmár és Tokaj. Minden 
nagyszer# gy"zelmét pénteki napon aratta, minden csodálatos 
tettét pénteken vitte véghez, pénteken kiáltották ki Magyar- 
ország és Erdély fejedelmévé, pénteken hódolt meg néki Seges- 
vár, és pénteken fejezte be életét is; nehéz megmondani, hogy 
a pénteki nap szerencsés, vagy szerencsétlen volt-e a számára. 
A régi római császárokhoz: Juliushoz, Augustushoz, Trajanus- 
hoz és másokhoz lehetne ezt a fejedelmet hasonlítani, s"t ha 
tovább élhetett volna, bizonyos mértékben Nagy Konstantin- 
hoz is. Sic fuit in fatis: 


 
Botskaius patriam justis dum vindicat armis 
Alma quies patriae, religioque redit. 
 
Ipsa dies quandoque parens, quandoque noverca est. 
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IGAZ TÖRTÉNETE ANNAK, 
HOGYAN JÖTT BÁTHORI GÁBOR SZEBENBE 


IRTA EGY ISMERETLEN SZÁSZ POLGÁR 


1610. december 10-én Báthori Gábor, Erdély fejedelme, 
büszke és becsvágyó, istentelen és hitszeg! ember, mintegy 
20,000 f!nyi tömeget gyüjtött egybe és seregével Szeben alá 
vonult. Itt becsülettel fogadták, embereivel egyetemben, mint 
kegyes fejedelmüket; bár a köznép közt meglehet!sen elterjedt 
a hír és a szegény polgárokat sok nemes úr figyelmeztette is 
arra, hogy Báthori mit fog Szebenben cselekedni és hogy áruló 
szándékkal t!rbe fogja csalni a várost. Ez igaz hiresztelést 
azonban nehányan, akik a szebeni tanácsban Báthori titkos 
hívei voltak, a szegény szebenieket fej- és jószágvesztéssel 
fenyegetve, elhallgattatták. Igy tehát Báthori Gábor a mondott 
napon 20,000 emberével együtt, fondorlatos szándékkal Szebenbe 
érkezett. Harmadnap a város minden kapujának kulcsait 
magának követelte, ezentúl ! !riztette azokat. 


December 17-én megvádolta a szebenieket, hogy valameny- 
nyien árulók, pedig csak nehányan voltak azok. Ezért fejvesztés 
terhe mellett elrendelte, hogy mindenki tartozik kardját, l!fegy- 
verét, dárdáját és minden más fegyverét a nagy téren egy 
halomba rakni. A fegyvereket azután szétosztatta gaz cinkosai 
közt, a megmaradtakat pedig mind maga vette !rizetbe. 


December 10-én elfoglalta a városházát és amit csak ott 
talált, elrabolta. 


1611 januárjában nagy sereggel Brassónak vonult, de 
Szebenben is er!s fegyveres !rséget hagyott hátra; Brassóból 
Oláhországba ment, el"zte a nemes és h!s Radul vajdát és végig 
prédálta az egész vidéket meg a templomokat. Argisch vagy 
Argyis [Curtea de Arge#, magyarul Argyas] klastromában mér- 
hetetlen sok arany és ezüst kincset talált. Husvét felé vissza- 
tért Szebenbe. 


Június 7-én megindult Radul vajda 8000 válogatott embe- 
rével és titkon a hegységen át vonult; sokan tudtak err!l. 
Báthori Szebenb!l szintén felkészült 32,000 emberével, az 
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atyáinktól öröklött szép szebeni fegyverzetben, és nagy örömmel, 
mintha csak mennyegz!re menne, indult neki a Barcaságnak, 
Pitersburg [Szent Péter] mellé, Brassótól egy mérföldnyire. 
Radul vajda reggeli 8 órakor ért le a hegységb!l a Brassó el!tti 
mez!re és csakhamar csatarendbe állította népét, 33 csapatba; 
3000 fegyverest pedig tartalékként elrejtett a papirmalom 
mellett. Amikor Báthori váratlanul megpillantotta ellenfelét, 
! is csatarendbe állította embereit és csúfosan megkérdeztette 
Radul vajdától, mivégre jött? Vivni akar-e vele, vagy játszani? 
A két ellenséges sereg egymásnak ment. Radul vajda h!siesen 
tartotta magát — a nagy csata 11 órakor kezd!dött –, de 
nagyon is gyönge volt, mert csak kevés emberrel harcolt, igy 
azután a Báthori dandárja 12,000 harcosával legy!zte és meg- 
futamította. Népéb!l mintegy kétezren ott maradtak holtan a 
csatatéren. Báthori látva, hogy ! gy!zött, igy kiáltott fel: 
«nékünk adta Isten!» — Ekkor valamennyien nekiláttak a holtak 
fosztogatásához és odahagyták soraikat. Amikor ezt Radul 
vajda elrejtett emberei észrevették, nem soká t"rhették; ret- 
tent! ordítással el!rontottak rejtekhelyükr!l, nekimentek Bát- 
hori dandárjának és tüzeltek rá, egy sem tévesztette el célját. 
Olyan keményen elagyabugyálták embereit, hogy Báthori 
ezután már nem gy!zelmet kiáltott, hanem ezt: «fut ha ki 
futhat...» Igy érte vereség a büszke Báthorit nagy és tekintélyes 
seregével. A csatatéren 7785 halott maradt halomban, azokat 
nem számítva, akik a meneküléskor itt-ott elhullottak. Az áruló 
Imreffi Jánost [a kancellárt], minden bajnak okozóját Szent- 
Péter mellett saját harcosai egy mély mocsárba lökték, ott is 
veszett el. Báthori éjnek idején elmenekült Szebenbe. Radul 
pedig, mindezeket látva, leborult lováról és, hálákat adott 
Istennek, hangos szóval hirdetve, hogy nem !, hanem a Minden- 
ható verte meg Báthorit. Nem is üldözte tovább, mert népe 
fáradt volt és legnagyobb része sebesült is. Augusztusban Radul 
vajda Brassó el!tt készült föl a további harcra Báthorival. 
Szeben alá vonult és ostrom alá vette a várost, azonban nem tudta 
elfoglalni. Éppen akkor jött Magyarországból Forgách Zsig- 
mond 25,000 magyarral Radul segitségére; hogy milyen haszna 
volt bel!lük a szegény erdélyieknek, mindmáig siratnivaló. 
Ezek ugyanis nem harcolni jöttek, hanem fosztogatni és azért, 
hogy egyikük a másikát elárulja. Röviddel azután nagyszámú 
török jött Báthori segítségére. Amikor a jámbor Forgách 
Zsigmond látta, hogy !t és seregét népe elárulta, felszedel!z- 
ködött és Medgyesre indult, vele együtt Radul vajda is; Med- 
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gyesen 300 gyalogosból álló !rséget hagytak. Innen Segesvárra, 
majd Brassó felé vonultak. Amikor Báthori észrevette, hogy 
ellensége megfutamodott, kitört fészkéb!l, Szebenb!l, seregével 
és a törökökkel együtt a legrövidebb uton Medgyesre igyekezett 
és azt követelte, hogy az !rség adja fel a várat. Az együgy" 
szepesiek, akik !rségre a városban maradtak, látva, hogy 
Báthorival nem jó dolog ujjat húzni, kegyelmet és szabad el- 
vonulást kértek. Ezt nékik maga Báthori személyesen és szent 
esküvel meg is igérte. De amikor a szegény jámborok — 300-an 
voltak — kivonultak, látni akarta !ket; majd elfogatta és 
Szeben városában kemény fogságba vettette valamennyiüket. 
Innen tovább nyomult az ellenség után egész a Barcaságig. 
Forgách Zsigmond látva, hogy amaz olyan nagy sereggel üldözi, 
s hogy saját népe nem akar megütközni, sok ágyuját a mez!n 
elhagyta és a közeli hegységbe menekült. Ott azután Isten úgy 
büntette meg, hogy 14 napon át embereivel az erd!ben ide-oda 
kellett bolyongania, hasonlóan Izrael népéhez a pusztában. 
Saját lovaikat ették meg és valamennyien — mintegy 14,000 
ember — elpusztultak. Radul vajda azonban ismerte a jó utat 
és a legrövidebbiken országába távozott. Amikor Báthori észre- 
vette, hogy minden ellensége megfutamodott, még g!gösebb 
lett és a törököket, akik segítségére jöttek, hazabocsátotta. 
Maga Szebenbe ment és csak most kezdett ott igazán dúlni, 
zsarnokoskodni. Kijelentette, hogyha a szebeniek harmadnapra 
100,000 forintot tesznek le el!tte, visszaadja nekik a várost. 
Hamar beleegyezett ebbe a tisztes tanács, megörült neki és 
biztatott mindenkit, sarcolja meg magát, adja minden ezüstjé- 
nek felét oda, hogy az összeg kiteljék. G. L. B.. (H. K. G.) H. G. 
E. voltak az erre kirendelt átvev! biztosok. Mikor azonban 
Báthori a csodálatosan szép arany és ezüst edényeket s a ren- 
geteg pénzt meglátta, megtartotta ugyan mindet, de azontul 
minden hazugság volt: még a többit is elvette, amit csak meg- 
szerezhetett és kifosztotta utóbb az egész várost. Elfogatta az 
egész tanácsot, vele együtt a százak testületét és az ablakokat 
is befalaztatta, ahogy máig is látható, felismerhet! a város- 
házán. 


1612 februárjában Báthori minden hadierejét összegyüj- 
tötte és márciusban a Barcaságba indult, egyenesen Fekete- 
halomnak. Keményen ostromolta, keservesen lövette, úgy hogy 
a torony fele le is d!lt. A vár !rsége azonban Brassóból való 
jó vitézekb!l állott, azok derekasan ellenálltak Báthorinak és 
lövéseikkel nagy kárt okoztak neki, úgy hogy kénytelen volt a 
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legközelebb fekv! sáncot kiüríteni. Amikor látta, hogy semmit 
nem érhet el, békét igért nékik, kegyelmet, f"t-fát. Hittek ennek 
a parasztok, beleestek a csapdába, feladták a várat és bebocsá- 
tották Báthorit seregével együtt. Beérve, elfogatta az !rséget, 
nem tartotta meg a nékik adott hitet, elvitette !ket Vidombákra 
és sorra karóba huzatta valamennyit. Onnan Törcsvár alá 
vonult, ahol is a parancsnok, Henklicheszer János, becstelen 
ember volt, megvesztegettette magát és feladta a várat, Brassó 
városának az ott lev! élelmikészletek miatt nagy kárára; 
ezeket er!sen !riztette Báthori. Azután Rozsnyónak ment, 
mely is szerfelett er!s vár. Mid!n már két teljes napig lövette, 
de nem tudott kárt okozni benne, a parasztok mégis meg- 
rettentek, engedtek a rábeszélésnek és hitre feladták a várat. 
Báthori bejutva, valamennyi parasztot ki"zette, az egész várat 
pedig mindenéb!l kifosztotta, amit csak találhatott benne. 
Majd Honigsberg [Hermány] alá vonult, amely gyönge vár, 
csak egy fallal van körülvéve; ezt valamennyi ágyújával 
lövette, úgy hogy a fal mintegy 40 ölnyi szélességben led!lt; 
igy azután meg is rohamozták. Volt azonban az !rség közt egy 
Boim János nevezet" vitéz, az a parasztokkal olyan vitézül 
tartotta magát, hogy a Báthori rohamai szégyenszemre vissza- 
verettettek. Ostrom közben a székelyek igen megéheztek. Ami- 
kor a falakhoz értek, a jó Boim János a kenyérbe csupa rakétát 
és tüziszerszámot tétetett, úgy dobatta ki nékik. A székelyek 
a kenyérnek estek, egyrészük dulakodott érte, csapatostul 
futottak oda mások — ekkor felrobbantak benne a rakéták és 
sok székely megégett, elpusztult. Igy azután hátrálniok kellett 
és nem indulhattak ujabb rohamra. Báthori erre békét kinált; 
de a várbeliek okultak a tapasztalatokból, nem is válaszoltak 
neki, csúfságára egy eleven kocát csüngettek ki a várból. 
Báthorinak igy szégyenszemre el kellett vonulnia. Mikor immár 
nem tudott mit kezdeni a Barcaságban, a bevett várakban 
Prázsmár és Hermány kivételével er!s !rséget hagyott hátra, 
hogy naponként támadják a várost [Brassót]; igy aztán naponta 
heves csatározások is estek. Maga Báthori udvari népével 
Szebenbe vonult és ott ülte meg pünkösd ünnepét. 


Amikor Báthori a Barcaságból elvonult, egy kapitány, 
Némethy Gergely 5000 székellyel vakmer!en próbált valamit: 
ostrom alá vette Botfalut, egy gyönge várat a Barcaságban, 
megrohamozta és számtalan rakétát dobatott rá. Weiss Mihály 
úr [a brassai bíró] Brassóban hallva, hogy Botfalut ostromolják, 
elküldötte oda Bohm [Boim] Jánost 50 vitézzel. A várba érkezve 
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Boim arra buzdította parasztokat, hogy védjék magukat és 
esküdjenek meg, hogy életüket adják egymásért. Majd meg- 
er!sítette a várat, nagy tölgyfagerendákat függesztett fel a 
várfalra. A vár körüli árkokba szalmacsomókat dobatott, meg 
sok fáklyát is készíttetett szalonnából. Estefelé Némethy Gergely 
a székelyekkel megközelítette a várat, felállította seregét és 
besötétedés után több száz lajtorját támasztatott a falakra. 
Boim János hagyta, hogy történjék s néhány mécsest gyujtatott 
meg az egyik tornyon. Látva ezt az ellenség, azt hitte, emberek 
vannak ott; valamennyien a fény után erre a toronyra l!ttek. 
Eközben Boim János egy másik toronyban rejt!zködött el, jó 
lövészekkel, és onnan l!tte az ellenséget. A székelyek erre heves 
rohamra indultak, létráikon a falakra rontottak és kitüzték 
zászlóikat. Boim János észrevéve ezt, fellármázta népét; a nagy 
tölgygerendákat köteleikr!l levágatta, így ezek a létrákon, 
melyeken számtalan székely függött, lehengeredtek, sokat 
közülük agyonütöttek, a lajtorjákról ledöntöttek, mintha csak 
sepr!vel sepertek volna végig rajtuk. Majd rakétákat és más 
tüziszerszámokat dobatott az ellenségre, a szalmát és a fáklyákat 
meggyujtatta, úgy hogy az ellenség olyan tisztán volt látható, 
mint a napvilágnál; igy l!ttek azután rá a várból és sokat 
elpusztítottak  közüle. Némethy Gergely látva ezt, haragra 
gerjedt, rákiáltott embereire, hogy induljanak ismét rohamra, 
maga pedig  egy  üres házba vette magát, az ablakba állt és 
nagy hangon kiáltozott a népnek. Ekkor azonban a tüz fényében 
észrevette !t egy harangozó, fokost ragadott, célzott és úgy 
eltalálta, hogy többé nem indulhatott rohamra; elvonult és 
harmadnapra kilehelte lelkét. Az ostrom 8 órától éjféli 12-ig tar- 
tott és 480 székely veszett oda. 


Utóbb Báthori Géczy Andrást követségbe küldte Temes- 
várra a basához, és vele tisztelete jeléül sok szegény szepesit 
[foglyokat a Forgách hadából]; a többieket pedig megint csak 
Géczy Andrással Törökországban adatta el vagy cseréltette ki 
paripákra meg szép lószerszámokra. 


Szeptemberben a brassóiak hadi ereje igen megnövekedett, 
mert segitséget kaptak Oláhföldr!l; Weiss Mihály úr, akkor 
brassai biró, mint parancsnok, személyesen vonult ki seregével 
Brassóból és tábort vert a Gespräng el!tt; majd a Székely- 
földre indult és mindent, ami csak ellenállt néki, megostromolt, 
levert; úgy meghajszolta a székelyeket, hogy nem tudtak hova 
lenni bajukban. Azután Meremburg [Földvár] mellett az Olt 
folyónál vert tábort. Mikor Báthori meghallotta, hogy Weiss 
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Mihály személyesen és nagy sereggel betört a Székelyföldre s ott 
nagy károkat okozott, hamar elküldte hajduit Török Istvánnal, 
meg a hitszeg! székelyeket, ezek Szent Gál napján váratlanul 
rajtaütöttek a brassóiakon, úgyhogy ezeknek meg kellett futa- 
modniok; az oláh segélycsapatok ugyanis mind árulók voltak, 
egy sem akart harcolni, mind elmenekült. Igy azután Weiss 
Mihály urat és vele Hettner urat megölték, lefejezték, a szé- 
kelyek számtalan embert agyonütöttek. Diadallal vonultak be 
aztán Szebenbe, Weiss Mihály úr levágott fejét Báthori után 
vitték. Ett!l kezdve Báthori még sokkal esztelenebbül, dobzó- 
dások közt élt, erkölcstelen életet folytatott, ahogy az köz- 
tudomású róla. A megmaradt szászokat, akik még a városban vol- 
tak, valamennyit ki"zette és csak néhány mesterembert tartott 
meg, akiket az udvarban nem nélkülözhetett; igy azután a város 
olyan puszta lett, hogy a magyarok sok helyet a városon belül 
felszántottak és kölest vetettek bele. Arra kényszerültek ekkor 
a szegény elhagyatott szászok, hogy a két császárnál keressenek 
segítséget; egyetértésben elküldöttek ezért a szász nemzetb!l 
egy ifjút, egy úr fiát, V. P.-t, szeptember 20-án a római császári 
felséghez, és segítséget, támogatást kértek. Ugyanakkor Birkner 
János urat a portára, a török császárhoz küldötték, ugyanazért. 
Mindkét császár tisztességgel fogadta !ket, kedvez! választ is 
kaptak, mégsem akart egyik császár sem el!bb, mint a másik 
segítséget adni. A császári királyi felség szivesen nyujtott volna 
segítséget, de ennek Turtzo [Thurzó György] nádor keményen 
ellenállt, nem akarván megengedni, hogy Magyarországon had- 
sereg vonuljon át. 


1613-ban megegyezett a két császár, hogy mindegyikük 
követet küld Báthorihoz Szebenbe; egyid!ben is érkeztek meg 
ezek. A római császári felség egy nemesembert küldött, Nagy 
Mihályt, akit Mihálynak szólítottak; a török császár egy tekin- 
télyes csauszt. Mikor a magyar követnek megbizatását és $ 
császári felségének üzenetét át kellett volna adnia, megveszte- 
gettette magát, gazemberré lett: hamis pecsétekkel levelet 
íratott, mintha a szászok sose vádolták volna be Báthorit, 
hanem mindig kegyes fejedelmük lett volna; s!t mintha nem is 
kivánnák, hogy a városból kivonuljon, hanem a mai napig is 
!k birtokolnák a várost, — és hogy továbbra is legyen fejedel- 
mük Báthori. Ez az irás tudvalev!leg azoktól a szebeni szász 
városi tisztvisel!kt!l való volt, akik különös kegyb!l otthon 
maradhattak; ezeknek ugyanis olyan jól ment, ahogyan már 
régen kivánták maguknak. Pecsétjükkel meg nevükkel, valamint 
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a város pecsétjével el volt látva, a többi rendek is aláírták és 
pecsétjükkel meger!sítették, a brassóiakat kivéve, akik a dolgot 
nem helyeselték. A becstelen ember azután Pozsonyba indult 
és az irást március 16-án az országgy"lésen az egész Magyar- 
ország szine elé tette le. Minden abba maradt most már, a köve- 
tek, akik odakint a császári udvarnál teljes erejükkel azon 
igyekeztek, hogy segítséget, felment! sereget kaphassanak, 
csúfosan meghazudtoltattak saját fels!bbségükt!l, ahogy az 
az irásból kit"nik. A török követ azonban, mid!n kihallgatáson 
fogadták, úgy beszélt, mint becsületes vitéz: «A nagyhatalmú, 
legy!zhetetlen török császár azt üzeni néked: Miért "zetted ki 
h" szászait a városból és raboltad, fosztottad ki !ket mindenük- 
b!l? Szegénnyé tetted !ket, elpusztítottad az országot, mindnyá- 
jukat rosszakaróiddá és ellenségeiddé tetted, olyannyira, hogy a 
nagy császárnak sem tudják megadni a sarcot. Ezért te Báthori 
Gábor, azt üzeni néked a nagyhatalmú császár, hogy hamarosan 
vonulj ki Szeben városból s add vissza a szászoknak a várost és 
szabadságaikat.» Amikor Báthori megértette az üzenetet, 
egészen megbolondult és !rjöngeni kezdett, fel akarta koncol- 
tatni a törököket, de tanácsosai lebeszélték err!l, így csupán 
csúfosan hazabocsátotta !ket. Azok hazaérve, megjelentették 
hatalmas császárjuknak, hogyan bántak velük, és mit üzent 
Báthori, hogy tudniillik nem fog a városból kimenni, hacsak 
er!vel ki nem vonszolják onnan. A török császár ezt hallva, 
heves haragra gerjedt, magához hivatta a szász követet, Birkner 
János urat és közölte vele, mi a Báthori szándéka. Hatalmat 
adott Birkner urnak, valamint leveleket, amelyik basához az 
csak akarta, hogy hamarosan hadrakeljenek és Birknerrel oda- 
vonuljanak, ahova az vezeti !ket; vele adatta azokat is, akik 
Pápáról ott maradtak, 300 embert, hozzá 160 csauszt meg jani- 
csárt. Ezekkel Birkner János úr a Dunához vonult és hadba 
szólította Magyar Ogli basát egész seregével. Majd Oláhföldre 
mentek; itt Radul vajda már készen állott népével. Együtt 
vonultak most mind Törcsvár mellett Brassó ellen és a Brassó 
el!tt fekv! küls! városban ütöttek tábort; hozzájuk csatlako- 
zott még a moldvai vajda, István is, szép sereggel. Négy hétig 
táboroztak itt. E közben a nemes h!s, Bethlen Gábor szintén 
nem szunnyadt, rábirta temesvári Szkender basát, hogy 25,000 
törökkel felkeljen; Szászváros és Déva mellett táboroztak le. 


Mid!n Báthorinak tudomására jutott, hogy az ellenség az 
országban, s!t szeme el!tt van már, minden hadinépével — mely 
30,000 embert tett ki, felkészült és Fejérvárnál a Maros mellett 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 172 


táborba szállt; naponta csatározott az ellenséggel. Birkner 
János úr hallva, hogy Báthorí meg akar ütközni Szkender 
basával, a két vajdán kívül a tatárokért is küldött, akik Moldva 
határában álltak, mintegy 40,000-en. Ezek harmadnapra, október 
10-én a Barcaságra értek. A következ! napon valamennyien 
felszedték táborukat és a Wladén [Vledény] melletti erd!ben 
vertek tábort; a második napon Kercnél, a harmadikon az 
Au-patak mentén táboroztak. Éjtszaka hírül hozták, hogy 
Báthori el!z! nap minden népével együtt megfutamodott. 
Hamar lóra ültek a tatárok, és olyan gyorsan vágtattak utána, 
hogy a következ! nap Kolozsvárnál elérték, táborára törtek 
és keményen szorongatták, de végül vezérük, Szaven Morza 
elesett. Igy Báthori egy szoroson át egész seregével Váradra 
vonulhatott; a tatárok azonban jó sok hajdúját elfogták, ahá- 
nyat csak lehetett. A két török tábor két oldalról j!ve Fejér- 
várnál találkozott: a legf!bb basa, Szkender basa, vele Bethlen 
Gábor, azután Birkner János úr Magyar Ogli basával, a két 
vajda: Radul és István, Sprangira szultán, a tatárok fejedelme 
és Szaven Morza f!vezér. Mindezek együtt Torda alá vonultak 
és külön-külön táborba szálltak az Aranyos folyó mellett, úgy 
táboroztak ott hat hétig. Mid!n a tatárok látták volt, hogy 
Báthori menekül, nem akartak olyan gyalázatos helyre utána 
menni, Beszterce vidékére rontottak rá; némely helyen otthon 
találták a lakosokat a falvakban, más helyeken meg a templo- 
mokban, ezeket körülfogták, a papokat a tanitókkal együtt, 
ahogy éppen esett, mindet elfogták; így nagy sereg rabot 
hajtottak össze. 


Október 11-én kiüzentek a kolozsváriak és kegyelmet 
kértek; megígérték, hogy a nagylelk" török császár alattvalói 
lesznek. 


16-án országgy"lést hivtak egybe Kolozsvárra; ezen mind 
a három nemzet megjelent. Akik nem jöttek, azokért a basa 
katonákkal küldetett, úgy kisértette el !ket. 


23-án az egész ország együtt volt Kolozsvárt, választást 
tartottak és «libere et non coacte» a tekintélyes és nemes h!st, 
Bethlen Gábort választották fejedelmükül. 


24-én felesküdött Bethlen az országgy"lés pontjaira, a 
gy"lés viszont h"séget esküdött néki. 


28-án Bethlen Gábor és a rendek mintegy kétszázan, a 
tordai táborba vonultak. Amikor felért a nagy hegyre, ahonnan 
Torda vára látható, elébe jött a török sereg gyönyör" lovas 
felvonulásban, s megtisztelték a fejedelmet egy szép paripával, 
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karddal, királyi pálcával, zászlókkal, meg egy bélelt köntössel. 
A következ! nap a két vajda érkezett meg, válogatott néppel és 
oda lovagolt hozzá; sok szerencsét, boldogságot, áldást kivántak 
neki. Mindegyikük hittel megfogadta, hogy a másiknak jó- 
barátja, jószomszédja lesz. Azután 10,000 tatár lovagolt fel a 
mélyb!l nagy ordítozással a hegyre. El!ttük egy nyúl futott, 
egyenesen Bethlennek; a tatárok közül egy hosszú legény fehér 
lován utána ugratott, elérte, futtában kézzel fölkapta a földr!l 
és odavitte Bethlen Gábornak, elevenen nyergére rakta. Az 
öreg törökök ezt látva, el!vették könyveiket, jövendölni kezd- 
tek, hogy mit jelent a nyúl: azt, hogy Bethlen Gábor hatalmas 
fejedelem és úr lesz, aki minden ellenségét le fogja gy!zni, 
legyenek azok akár titkos, akár nyilt ellenfelei. A sereg a feje- 
delmet azután a legnagyobb tisztességgel Tordára, az Aranyos 
mellé sátorába kisérte; minden nemzetség a maga kvártélyába 
vonult. 


E közben Báthori elunta magát Várad várában; Géczy 
András cselszöv! módon rábeszélte, hogy sétáljon ki a várból 
és szórakozzék. Mikor aranyos hintajával, melybe 10 szép festett 
ló volt fogva, s vele a hintóban Lónyai Farkas, a malomhoz 
ért, legjobb barátai és test!rei, mintegy 50 hajdúja elrejt!zött 
ott már. Vezéreik Szilasy János és Ladányi Gergely voltak; 
utóbbi pisztollyal csúnya lövést ejtett Báthori homlokán, 
Szilasy János meg háromszor páncéltör!jével döfött belé, úgy 
hogy kilehelte lelkét. Kivonták aztán kocsijából és sok sebet 
ütöttek rajta, holttestét pedig a malomárokba dobták. Kedves 
kutyája, amelyik mindig vele volt kocsijában is, csodálatosan 
viselkedett: ura sebeit nyaldosta és hajánál kapta meg, hogy 
kisegitse a vizb!l. A hajdúk aztán fekve hagyták a halott 
Báthorit, kifosztották a szép ezüstkocsit, összetörték, hogy az 
ezüstöt megkapják. Mikor Báthori már közel négy órája feküdt 
a patakban, néhány paraszt a váradi piacra, egy elhagyott 
kápolnába vitte, s a holttestet ruhátlanul kevés szalmára fek- 
tette. Igy nyerte el méltó jutalmát, a szegény szebeni nép 
keser" verejtékéért saját vérével kellett lakolnia, úgy ahogy az 
minden zsarnokkal történt és történni is fog. A következ! nap 
egy ökröt, meg egy tehenet egymásmellé fogva, minden ünnep- 
ség nélkül, elszállították Báthorba, és ott a sekrestyében vagy 
kertiházban mintegy 14 napig feküdt, temetetlenül, egy sz!- 
nyeggel letakarva; utóbb Bethlen Gábor az elaszott csontokat 
ugyanabban a templomban nem sok ünnepélyességgel eltemet- 
tette. 
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November 3-án megindult Bethlen Gábor Fejérvárról és 
Szebenbe ment, azzal az igérettel, hogy hamarosan át fogja 
adni és engedni a várost a szászoknak. Mivel azonban Fejérvár 
már egészen feldúlt és kietlen volt, meg különösen kemény tél 
is állt be, Szeben városában kellett kitelelnie. 


1614. február 18-án nem tudta már tovább szép szavakkal 
tartóztatni a szebenieket; igen megunták, hogy három év óta 
idegen falvakban, házuktól meg családjuktól távol legyenek. 
Ha tehát Bethlen fejedelem akart maradni, át kellett engednie a 
szászoknak a várost. Összehívatta azért mind a lakosokat, 
akik még akkor a városban tartózkodtak, mindenestül 53 
személyt vagy családf!t, becsülettel búcsút vett t!lük és így 
szólt: «Én Bethlen Gábor, Erdélynek igazán választott fejedelme, 
Magyarok ura, Székelyek Ispánnya, a Szászok Attya ez napságtól 
fogva adom várastokat minden igazságával, légyetek jámborok 
és hivek, Isten hozzátok.» Azzal a város minden épületéhez való 
kulcsokat egy táskában nekik átadta és délután egész seregével 
a városból kivonult. Gottsmeister Kálmán, akkor királybiró, 
vele ment; éjtszakára Szelindeken ütöttek tábort, majd Med- 
gyesre vonultak, ahol országgy"lést tartottak. A város lakói 
sietve becsukták a kapukat a fejedelem mögött. Azon az éjt- 
szakán az 53 ember er!s !rséget tartott, nem aludtak és úgy 
tettek, mintha sokezren volnának, egész reggelig helytálltak 
testvéreikért, akik idegenben voltak. Akkor megjöttek szegények, 
egyesek gyalog, mások lovon. Kire-kire rábizom, hogy elgon- 
dolja, milyen nagy öröm volt, vagy inkább sirás tört ott ki, 
ahol nem találtak hozzátartozóikra. 


Mid!n Medgyesen az országgyülés megkezd!dött, minden 
bujdosó odagy"lt; Báthori gyilkosai, azaz Ladányi Gergely és 
Szilasy János is odajöttek, azt hivén, hogy mivel Báthorit meg- 
ölték, a fejedelem és az ország nagy tisztességben fogja !ket 
részesíteni. De Báthori, aki nem a béke fejedelme volt, hanem 
a háboruságé, minden árulónak és tolvajlásnak, gazfickónak és 
rablásnak barátja, sok gyermeket hagyott hátra, akik igen meg- 
gyászolták, leginkább pedig az udvari nép. Közöttük is Bercsényi 
Imre volt a szóviv!, az a test!rökkel együtt nagy lármát csapott, 
hogy Báthori halálát bosszulják meg gyilkosain; szállásukra is 
rontottak. A gyilkosokat már figyelmeztették; a kórházban egy 
magányos-toronyban jól elrejt!zködtek és hosszú ideig vitézül 
védték is magukat, de végül mégis megfogták !ket, levetették a 
toronyból és sok száz darabba koncolták fel. 
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I D ! R E N D I  T Á B L Á Z A T  


1603. jan. a császári biztosok és Basta eltörlik Erdély önkor- 
mányzatát. A zsoldosok sanyargatják az országot. Ápr. 
Székely Mózes visszatér, elfoglalja Gyulafehérvárt, feje- 
delemmé kiáltják ki. Basta kivonul Erdélyb"l. Júl. 22. 
Radu Serbán havaselvi vajda császári szövetségesként 
Brassónál megveri Székelyt, ez elesik. Basta visszajön, 
rémuralmat vezet be, az erdélyi nemesség emigrációja 
folytatódik, Bethlen Gábor is a törökhöz menekül. 
A dévai fegyveres országgy#lésen az erdélyi nemesség 
sarccal váltja meg életét. Városok kifosztása, kivégzések, 
jószágelkobzások, er"szakos katolizálás. 


1604. Kivégzések a második, kolozsvári fegyveres országgy#lés 
után. A magyarországi vallásüldözés is er"re kap, jan. 6. 
a kassai f"templomot katonaság veszi el a protestánsoktól. 
Máj. az országgy#lés 22. törvénycikke súlyos sérelme a pro- 
testánsoknak. Belgiojoso kassai f"kapitány megtámadja 
Bocskai Istvánt otthonában, mert összeköttetést tartott 
fenn az erdélyi bujdosókkal. A hajduk Bocskai mellé áll- 
nak, nov. 11. bevonul Kassára, Bastát ki#zik az országból. 


1605. Bocskait erdélyi pártja fejedelemmé választja, Gyulaffi 
Lászlót küldi be kormányzónak. A székelyek Bocskai 
mellé állnak. Rácz György császári kapitány feladja 
Erdélyt. Szept. 14. a medgyesi országgy#lésen Bocskai 
rendezi Erdély viszonyait, Rákóczi Zsigmond kormányzó 
lesz. A császári seregek kiszorulnak Magyarországról. 


1606. jún. 23. a bécsi béke biztosítja a magyar alkotmányt, 
a vallásszabadságot és Erdély függetlenségét. Nov. 11. 
Bocskai közvetítésével a császár-király és a szultán meg- 
kötik a zsitvatoroki békét. Dec. 29. Bocskai halála. 


1607. Bocskai kijelölt utódja, Homonnai Bálint mell"zésével 
az erdélyiek febr. 12. Rákóczi Zsigmondot választják 
fejedelemmé. A Báthori Gábor megválasztásáért dolgozó 
Bethlen Gábort Rákóczi egyid"re elzáratja. Szenczi Mol- 
nár Albert zsoltárfordítása megjelenik. 
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1608. márc. 5. Rákóczi Zsigmond lemond, márc. 7. Báthori 
Gábort választják erdélyi fejedelemmé. Aug. 20. Kassán 
szerz"dést köt Magyarországgal. Nov. 29. megérkezik a 
szultán elismerése. Báthori kedvez a reformátusoknak, 
az unitárius Kolozsváron templomot ad nekik. 


1609. Thurzó György nádor és Forgách Zsigmond kassai f"- 
kapitány bécsi buzdításra Báthorit törökellenes szövet- 
ségre és a magyar korona fennhatóságának elismerésére 
akarják kényszeríteni. 


1610. Az elégedetlen katolikus f"urak Kendi István és Kornis 
Boldizsár vezetésével márc. 24. merényletet akarnak a 
fejedelem ellen elkövetni Széken, de tervük meghiúsul. 
Kendi és társai elmenekülnek, Kornist elfogják és kés"bb 
kivégzik. A besztercei országgy#lés kitiltja a katolikus 
szerzeteseket és részben a papokat is Erdélyb"l. Jún. 8. 
Báthori és Thurzó György találkozása Királydarócnál, 
nem tudnak megegyezni. Dec. 11. Báthori csellel elfog- 
lalja a szászoktól Szebent. 


1611. jan. Báthori ki#zi Havaselvér"l Radu Serbánt és Moldva 
elfoglalását s a lengyel trón megszerzését tervezi, de a 
török nyugalomra inti. Radu Serbán visszatér és a brassai 
szászokkal egyetértésben betör Erdélybe, júl. 9. Brassó- 
nál megveri Báthorit, Imrefi kancellár elesik. Forgách 
Zsigmond megtámadja Erdélyt, júl. 25. beveszi Kolozs- 
várt, de a Bethlen Gábor által hozott török segítség hírére 
Radu Serbánnal együtt kivonul az országból szept. 18. 
és menekülés közben csapatai nagyrésze elpusztul. 


1612. márc. Báthori a lázadó Brassó megfenyítésére indul és 
a barcasági várakat vívja. Weiss Mihály brassai bíró 
megnyeri Báthori portai követét, Géczi Andrást, aki 
Báthorit elárulva, a maga részére igyekszik a fejedelem- 
séget a törökt"l elnyerni. Szept. 13. Bethlen Gábor, mivel 
helytelenítette Báthori politikáját, kénytelen a törökhöz 
menekülni. Okt. 14. Weiss Mihály kitör Brassóból, de 
Földvárnál csatát veszít és maga is elesik. Báthori ki- 
egyezik a brassaiakkal. 


1613. ápr. 11. Báthori kibékül a császár-királlyal. A szászok 
és Bethlen panaszára a szultán megfosztja Báthorit a 
fejedelemségt"l és Bethlennek adja. Okt. 23. Bethlent 
fejedelemmé választják. Okt. 27. Báthorit Váradon saját 
hajdui megölik. 








[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 193 


 
 
 
 


T A R T A L O M J E G Y Z É K  


Oldal 


BIRÓ VENCEL: Bevezetés ........................................................................................ V 


NAGY SZABÓ FERENC Memorialéjából ............................................................... 1 
Részlet «Memoriale» vagy «Emlékezetül hagyott írás» cím! 
munkájából (Mikó Imre: Erdélyi Történelmi Adatok, I. kötet, 
Kolozsvár, 1855.; az 51–100 lapokról). 


GYULAFI LESTÁR: Az székelységnek Bocskai mellé való ál- 
lásának bizonyos eredeti ..................................................................................... 46 
Szemelvények történeti följegyzéseib"l Monumenta Hun- 
gariae Historica, Scriptores 33. kötet, Budapest, 1894., 29– 
30., 36–37., 46–47., 51–52., és 55–70. lapokról.) 


KRAUSS GYÖRGY: Leírása mind a hadi dolgoknak, mind az 
egyebeknek, amelyek 1599-t"l 1606-ig Erdélyben történtek........................... 65 
Teljes szövege «Tractatus rerum... ab anno 1599 usque 1606 
in Transylvania interventarum» cím! németnyelv! munkájá- 
nak (Kemény József: Deutsche Fundgruben der Geschichte 
Siebenbürgens, I. kötet, Kolozsvár, 1839. 164–217. lapok- 
ról). Németb"l fordította Hartnagel Erzsébet. 


SEPSI LACZKÓ MÁTÉ krónikájából .................................................................... 96 
Szemelvények krónikájából (Mikó Imre: Erdélyi Törté- 
nelmi adatok, III. kötet, Kolozsvár, 1858., 9., 41–42., 46– 
57., 64–65., 80–85., 97–98. és 100–101. lapokról. Az 
1604: XXII. tc. szövegének magyar fordítása a Corpus Juris 
Hungarici milleneumi kiadása után). 


BOCSKAI ISTVÁN végrendelete ........................................................................ 114 
Részlet (Rumy Károly György: Monumenta Hungarica azaz 
magyar emlékezetes írások, II. kötet, Pest, 1816. 315–338. 
lap). 


MIKÓ FERENC és BIRÓ SÁMUEL: Históriája Báthori Gá- 
borról................................................................................................................. 121 


 Részlet «Historia» cím! m!vükb"l (Monumenta Hungariae 
Historica, Scriptores 7. kötet, Pest, 1863., 173–240. lapok- 
ról). 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 194 


Oldal 


IGAZ TÖRTÉNETE ANNAK, HOGYAN JÖTT BÁTHORI 
GÁBOR SZEBENBE. Írta egy ismeretlen szász polgár................................. 165 
Néhány oldal híjján teljes szöveg közlése «Eigentliche Be- 
schreibung, wie und was massen der Báthori Gábor ... bis 
in seinen Tod gelebt» cím! névtelen írásnak (Kemény Jó- 
zsef: Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens, 
I. kötet, Kolozsvár, 1839., 253–271. lapokról). Németb"l 
fordította Hartnagel Erzsébet. 


BORSOS TAMÁS: Utazás a fényes portára........................................................ 175 
Teljes szövegközlés (Kemény József–N. Kovács István: 
Erdélyország történetei tára, II. kötet, Kolozsvár, 1837. 
233–254. lapokról). 


ID#RENDI TÁBLÁZAT...................................................................................... 187 
AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI......................................................................... 189 





