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AZ OLVASÓHOZ.

Aidon ezen Levelek' kiadását magamban

eltekéllém, a Magyar Torténetek' gyarapi--

táaára igyekeztem. Nem is kételkedem,

hogy tzélomnak meg ne feleljen iparkodá-

fom. Több Magyar Uraknak emlékezetes

I dolgaï bôven, 's hiteleffen fel vannak ict

isgyezve. Nevezet fzerént emlékeznek a

levelek Rákót%i Ferent^ Fejedelemrôl ,

Rákót^i Jófef} és Györgyr'ol az ô fiairol,

Gróf Bertfényi^ Efcterhàqi, Çfàki, For

çât& , B. Zqy'— Pápai, Márjáji, Zfibriky

's a, t. Urakról , kiknek bujdósó állapotja

. nem tfak az ô Nemzetségeikre nézve: ha-

nem a Hazára nézve is érdemes a visgá-

Üsra.

De az Ô tôrténeteik megvilágosítására

feükséges elôbb némelly kornyülálláfokra fi- ,

Syelmeznünk, Tudniillik Is0 Leopold Tsá-

bár alatt fok FÔ Rendu Magyarok eltekél-

)( % lék



lék magokban , hogy a Tsáfzár eilen feltá-

maduának, és i70oban ezen támadás Ve-

zérjévé Ildik Rákótzi Ferentzet, 'Sigmond,

Jsö, és ЦсНк György Erdélyi Fejedelmek

unokáját, válafztották. {Palma Not. Rer.

Hung. Edit. III. T. IIL pag. 386 — 441.)

Ez ;6,74ben Sz, Mihály havának фЪ, napján

Zemplén Vármegyei Borfi nevti helyben.

fzületett. Atyja, £e Ferentz Fejedelem,

Anyja Zrinyi liona vala.

Iso Rákótzi Ferentz a Zrinyi, Fran-:

gepán, Nádasdi, és Trattenbachal való fzö-r

vetsége míate Iialálra itéltetçtt volna, de

az anyja, Báthori Sofia, néki kegyefcneç

nyervén Munkátfon 1677^11 maganos élet-

ben meghalt. (Jqfeph. Benko Tranfilvania

Toni. I. L. IV. pag. 288.) Zrinyi liona, a

megoletett Zrinyi Péter leánya, férjének

hálala után máfodik házafságra lépett. Tüt

köli Imre, az ujj .férje, a Török fegítségér

vel Erdélyi Fejedelemségre kapott ugyan,

de Leopold Tsáfzár erejének meg nem fer

lelhetvén feleségével eggyütt Török OrT

fzágba költözött, ahoi 1703 — táján

mindketten meghaláloztak. ( itftvtvoütbise



fâeÇà)ià)te bes ЯеЪепв bee (Brafett Eme-

rich von Tököly. Devlin 1793.)

Hdik Rákótzi Ferentz az Öfzvefzövet-

kezett Rendek' vezérlését 1703^11 0lly fze-

fentséfsen kezdette, hogy az Orfzág' na-

gyobb réfzét hamarjában meg hódította*

Jfai'zontalan volt mind Leopold, mind Jó

fef Tsáfzárnak ezen támadás letfendesíté-

sére fordított iparkodáfa. Sott magának

Rákótzinak igyekezete fem volt elegendô

e' tüznek el oltására, míglen a táborozq

fradnak rendetlensége , és a Vezérek' tu-

datlansága miatt meg nem fordúlt vala 3

fzerentfe. (Hißoire des Revolutions de

Hongrie. Tom. II. a la Haye.) Látváil

azért fokan a Pvendek közül egy réfzrôl a

vefzedelmek napról napra való nevekedé-

sét ; más réfzrôl Isö Jófef Tsáfzár kegyes

ajánláfait fzivokre vévén Szatmárott Gróf

fálfi János, és Károlyi Sándor kozbenjárá-

. sára 17 liben békeséget kötöttek, Ezen bé-

keség' tzikkelyeit Rákótzi vagy gyanúság-

tól, vagy reménységtôl vifeltetvén. el nem

fogadta, hanem Jófef, és Gyorgy fiait a

Tsáfzár keze ц\№ hagyván maga Lengyel

X3 or-



Orfzágba, ontiét Frantziába, végre pedig a

Török Birodalomba költözött, 's így a Ler

velekben eralétett Urakkal eggyütt raags{

magát fzámkivetette,

Tárfai küzott leg nevezeteflebb volt

Gróf Bertsényi Miklos, Ung Vármegyének

örökös Fq Ifpánya, aki az egéfz háborúság

alatt Rákótzinak Fo Tanátsadója, és holtig

elválhatadan lelki barátja volt. Ez a Gróf

Druget, és Csáki házból való két fele-

ségei után, harmadfzor Török Orfzágban

bázafodott Nemes Küfzegi Sufannát vévén

feleségul. ( MSS. Mémoires du Çomte

Bercfény. ) Az elso Grófnétól maradott

Láfzló nevu fia, Frantzia Orfzágban egy

Magyar Lovas fereget állitott. És ennek

a fia az a Nagy Méltóságú Gróf Bertsényi

Antal, aki a zenebonáktól távozván moft

Jíétsben kereíett nyugodalmat.

B.ákótzi fiai is kifzabadúltak idôvel a

Tsáfzár' hatalmából, György ugyan elôbb,

aki Párisban minden emlékezet nélkül meg-

hala: Jófef pedig késôbben, aki az atyja

hálala után a Portára hívattatván Károly

Tsáfzár eilen nagy pompaval Erdélyi Fejer



¿elemnek, és Magyar Orfzág Vezérjének

neveztetett (La Storia delV anno 1738.

pag. го — 31.) De hamar elmúlt ez a

Pünkösdi királysága; mert nem tfak a Ro-

mai Tsáfzár tilalma* hanem a Pápa átka

által is, mellyet Atfádi Vefzprémi Püfpök

ugyan ki nem hirdettetett, tôle a Magya-

Irok nMndnyájan elidegeníttettek.

A Fo Urakon kivül fok Házi Tifztek,

és Tselédek is kültüztek ki. Mikes Kele-

! men is, aki Erdélyt, 's hazáját Zágonyt

többfzör emlegeti, Rákótzi Ferentznek Ud*

vari Tifztje, Kamaráfla, vala. (Mémoires

' du Prince François Ràkoc^i) Rákótzi Jó-

fef, Csáki, és Zay hálala- után a Magyarok

Eló'Ijárójává lett. De kevés ideig vifelhette

Tifztségét; mert Tót Ferentz Generalis bi-

zonyítáfa fzerént már iyóadikben az Ô ha-

lála után az egéfz biijdosó tárfaság elofzlott/

£z a bizonyítás annál hiteleflebb, mivel

az etnlétett Generalis Ur, Tót Andrásnak

Bertsényi Tifztjének fia, akkor már, mint

Frantzia Pattantyús Hadnagy, Konftantiná-

polyban volt, moil: pedig a királyhoz . való

bivségétÔl vileltettvén Frantziábol kijüttj

• és



és taval Sz. Mihály havánák аг^»к íiápjárt

Tartsán N. Vas Vármegyében 62 efzten-

dôs korában meghalt.

Vedd azért fzíveffen K. 0¿ Mikesnek¿

ílly bizonyos tanúnak, a levelekbe elhin-

tett, 's a Nénjéhez Konftantinápolyba inté-

zett túdófitáfait y mellyek bizonnyára egy

Magyarhoz képeíl méltók az iíméretre. De¿

ha a Magyar Torténetekben nein gyünyör-

kôdnél is, gyönyürködhetfz aZ egyházi¿

és polgári Törük fzokáfoknak Ieirásában;

gyönyürködhetfz a régi, és ujjabb türténe-

tekbol fzedett mulatságos példákban; gyü-

nyürküdhetfz a vídám fzivnek, és frifs ek

mének barátságos nyájaskodásában , és abban

à fzép, 's értelmes Magyarságban, mellyel

a külümbféle dolgokat olly kellemetefTen

kifejezte a Szerzô, hogy az o leveleit kiki

érdemefeknek tarthatja a kiadásra. Irtam

ÍSzombathelyen N. Vas Vármegyében Büjt

Elóhavának í8dik Napján 1794; ¡

K. I.

К Gal-



 

^ GâÏÏîpoIibôï Anño 1717, 10. Oßohris*

Edes Néném, hálá légyen az Iftehnek, mi ide

érkeztiink ma fzerentséiTen. Frantzia Or-,

fzàgbôl pedig 15. Septembris indiiltunk meg.

À Fejedelmünknek, Iftennek hálá, jó egéfsége vol

tea, hogyha a kôfzvény bútsút akarna tôle venni:

de reményljiik, hogy itt a Törö'k ai'r eliïzi.

Édes Néném, mi jó a földön járnn Látja

kéd, még Sz. Péter is megijedett volt, mikor a

vizbe söppedeztek à lábai: hát mi bünösök hogy*

ne félnénk, mikor a hajónk ollyan nagy habok ко-

zö'tt fordúlt eggyik oldaláról a máfikára, mint az

Erdélyi nagy hegyek — némellykor azoknak a

tetején mentiink el, némellykor pedig ollyan nagy

vólgybe eftünk, hogy mar tsak azt vártuk, hogy

reánk omoljanak azok a vizhegyek ; de mégis ol

lyan emberségeíTek voltanak , hogy többet nem.

adtanak innunk , mintfem kellett volna. Elég a,

hogy itt vagyunk egéfségben; mert a tengeren is

inegbetegfzik az ember, nem tsak a fbîdon — és

ott, ha a hintó megrázza, elfárad, és jobb egye-

A petyé-
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petyéje vagyon az ételre : de a hajóban az a

fzi'mtelen való rengetés, hánykódás a fot elbódit-

ja, a gyomrot felkeveri, és ugy kell tenni, vala-

raint a réfzeg embernek, a ki a bort meg nem

eméfztheti. A fzegény gyomromnak is ollyan

nyavalyában kelletett lenni vagy két elsci nap,

de azután ngy kellett ennem, valamint a farkas-

nak.

A Fejedelmtmk a hájóból még nem fzállott

vala le, hogy egy Tatár Kám, § ki itt exiliumbaii

vagyon, holmi ajándékot külde, és a többi kö'zö'tb

egy fzép lovat nyergelve. Itt a Fejedelemnek jó

fzállást adfak, de mi ebul vagyunk fzállva, dé

mégis jobbaií fzeretek itt íenni, mintfem a hajóban.

Édes Néirém , a kéd kedves levelét , vagyoft

már két efztendeje, hogy vettern. Igazat mondok,

hogyha az. efztendo ègy hónapból állana. Re¿

ménylem, Edes Nénéfn, hogy már ezután, mint-

hogy egy «Prrel élünk , gyakrabban vefzem ked

ves levelét. De, minthogy egynéhány fzáz mér-

földel kozelebb vagyunk egymáshoz, ugy tetfzik,

hogy már inkább is kell kédnek engemet fzeretni :

én pedig, hü igen fzeretem is kédet, de többet

nem irhatok; mert ugy tetfzik, mintha a ház ke-

riugene velem, mintha той is a hajóban volnék.

IL

Gallipoli 2 i- Offoíris i 7 i 7.

Tj' des Néném , még kédnek femmi levelét nem

vettern, a melly nein igen jól eíik nékem, d«



àz îgéîi jól éfett: látván a köfzvény, hogy nein

betsülik, a Fejedelmet elhagyá, a ki is ma a Ta-

tár Kám látogatására mene ugyan a Tatár Kám

tován. Igen nagy barátsággal fogadta. Azt gon-

doltam elsoben, hogy majd elrabolnak bennünket,

már tsak azt néztem, hogy mellyik kötöz meg:

de ezek igen emberséges emberek, jó fzivvel be-

fzélgettek volna velünk, de olly kevés ido alatt

ném leheténk Tatárokká. A Fejedelem elbútsúz-

ván a Kámtól, mi is megköfzönvén tsak fô imés-*

sel O Tatárságokriak jó akaratjoka't , a fzállásra

menénk, és az Urunknál egy fzép paripát hagyá-

11 ak.

Gondolo'm, hogy holnap idehagyjuk ézt a

pufzta, kis, fzomorú lakóhelyetj mivel a Tsáfzár

veres hintója elérkezett, a mellyet Urunk után

fcüldottek. Vereshek azért hívom; mert kiväl ve

res pofztóval vagyon béboritva, de a hintó nevet

ltem érdemli; mert tsak kotsi. Aztot pedig négy

fejér fzokta huzni , vagy vonni, azokat pedig az

ügetéffel nem terhelik; mivel már azt el is felej-

tették, annyirà mégoregedtek — nyoltzvan efz-

tendot tsak adhatni a négynek. Lehetetlen, hogy

jnár ne fzólljak a kotfrsrcl. Azt gondolná kéd,

hogy valami Polgármefter igazgatja azt a négy lo

vat — annak az ô tifzteletre méltó fejér fzakállát

nagy tsendeffen mozgatja a nyerges ló, az eggyik

kezében a gyeplôt tartja mégis régi fzokásból ,

mondom, régi fzokásból; mivel a lovai gyeplo

nélkül is tudják a letzkét: máfik kezében pedig a

A- 2 pipát,
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pipát, gyakorta füftolvén ö'reg lovait, hogy meg

ne nátháíbdjanak.

E mind jó, Édes Néném, de Belgrádnál meg-

vérték a Törököt. A nép itt már fzalad Afiaba. ;

Ugy tetfzik; mintha már a Német Drinápolynál

volna, noha vagyou onnét másfél fzáz mérfbld-

nyire. Eleget mondjuk, hogy mi azér't jo'ttünk*

hogy vélók hadaközzunk , de Ók tsak fzaladnak,

ki ide, ki amoda. Jaj! Édes Néném, hogy lehet

illyen néppel hadakozni? Elég a, hogy holnap

megindiílunk Drinápoly felé, hogy ott megláffuk

azt a hatalmas, és fok feleségü Tsáfzárt, és a fé-

nyes, tiindôklô Portât. De, Édes Néném, a reft-

séget el kell üzni, a tôt le kell tenni, azokba a

Iris kezetskekbe a pennát kell venni, és énnékem

gyakran kell irni, leg alább minden héten hét le-

velet. De az egéíségre igen kell vigyázni, és en-

gemet fzeretni kell; men ki fzerethetné az Édes

Nénémet jobban, mint én?

III.

Drinápoly 29. OSfohris 17 17.

Tdeje már, Édes Néném, egy levelét venni ЫА-

nek, a mellyet itt adtak meg. Megérdemli már

kéd is, hogy megirjam, miképpen érkeztünk ebbe

a Tsáfzári városba. Gallipoliból 22dikben indul-

tunk vgla meg. Az úton femmi ollyan dolog nem

tôrtént, a melly méltó volna, hogy megirjam, mi-

vel jöttünk , amint jo'hettünk , ki jó , kiJkatliba lo-

такои. Hanem yzo'nkiipri ueviíi városban Umnk

fzál-



¡feállásánák az udvarán ollyan nagy izólo tot lát-

tunk vala, mint egy nagy fzilfa — abban fem ha-

zudok, ha azt mondom, hogy a fzolo fzem is vole

rajta ollyan nagy, mint egy nagy fzilva. De a

tsudálatos, hogy egy felÔl az ágain értt fzôlôk

voltanak, más felol még tsak tifzta egres volt, más

felol pedig még tsak akkor kezdett virágozni. A

három réfze az efztendônek hogy mint munkáló*

iik a fzolô ton, itt egyfzersmind meg lehetett vol

te látni. ^? ^

28dikon pedig ^ñasfél mérfo'ldnyire érkezvèn

ütmápplytól , a ¿ajmakán Tibaja , azaz Udvari

íápitánja, vagy két fzázig való Tilztekkel jó've

ílrunk' elejébe, hogy köfzöntse a Tsáfzár', és az

Ura nevével. De ami leg jobb volt, fél mérfb'Id-

nyire a várostól sátorok alatt megvendégele ben-

nünket az Ura irevével. De, ki gondolhatná,

hogy a Törö'knek ollyan jó étele volna? A való,

hogy mindenikünk éhezett, de az is való, Édes

Ne'ne'm, hogy étlen keltern fel az afztaltól, noha

ettem leg alább nyoltzvan tál étekbôl. Ezt kéd

el nem hinné , ha a fzokást nem tudná — eb fzo-

kás ! kutya fzokás ! — Jaj ! Édes Néném y alig

mártottunk egyfzer a tálba, hogy azt elvítték elo-

lünk, a máíodikát, harmadikát, egy fzóval hetven,

vagy nyoltzvan tál igy repült el elÓlünk. Né-

mellyikbe még nem is mártottunk, már vitték —*

ugy tetfzik, hogy tsak az ommkot akarták meg-

vendégelni, és igy koplalva keltünk fel a gazdag

ebédtol. Ugy voltunk valamint Tantalus a tele

A3 viz-



vizzcl való kádban , de mégis nem ihatik belote.

Felfogadtam akkor haragps koplalásomban , hogy

foha éhen Török vendégségbe nem megyek, D«

az italról fzó fem volt. A' való, hogy a mennyií

ettünk, femmi fzomjúságot nem okozott.

Ennek a fzáraz ebédnek vége lévén azutá»

igen könnyen lora ülénk. Az Urunk a Tsáfzár';

paripáján nagy pompával mene a várofon végig a

fzállására, eftve pedig jó vatsorát küldott nékünk

a Kajmakán, a melly jobb volt az ebédnél; mexs

цeщ Törökök fzolgáltak az afztalnál, hanem a mi

tselédink, és akkor vitték ki a tálat, a mikor тoв?

«Jpttuk. Ez a. Kajmaksjln pedig igen kedves embe--

re a Tsúfzárnak, 's hogy ne volna, mikor a Leá-

ayával hál? Minthogy a Vezér táborban vagyon,

moft o vifzi yégbe hivatalját. Ihraimnak hijják,

Az Urunknak igen ¿óakarója. Ez is javallotta

eggyik a Tsáfzárnak, hogy utánna kyldjön, Fran-

tzia Orfzágba. ' Még nem láttam Ó Kajmakánsá-;

gát, de ha foha, neщ \щщ ¿s, fzeretem, kédetj

hát kéd engem ?-

IV.

Drbiápoly 7. Novemhris 1717^

Tgy fzeretem, Édes Néném, hogy elüzze kéd azt

a vefzett reftséget, és énnékem irjon. Йррeп

akkor vettem a kéd kedves levelét, a mikor lora

kellett ülnöm. Megmondjam kétínek, hogy hová

mentímk? ahoz a világi képpen való fzerentsés,

és boldog Kajmakánhoz , aki a Tsáfzár Leányával

hál,



fcáí, a mikor lehet; de annyibaH nem irigylem

fzerentséjét, men azt mondják, hogy nem fzép.

Azt elhiheti kéd, hogy nem láttam, azt is elhiheti

kéd, hogy nem kivánom ugy látni, valamiat azok

a kappan formában herélt emberek .látják. Édes

iiéuéfû , nagy betsiïlet , de nem nagy gyô'nyô'riî-

ség a Tsáfzár Leányát çlvenni. Mitsoda keferií-

séggel kelletett inegváini a gyô'nyb'riîséges fzép

Feleségétôl ennek a Kajmakánnak, a midôn néki

adták a Tsáfzári Leányt? A fzivbéli fzeretet na-

lyobb a gazdagságnál , 's nem tsak a gazdag há-

ï&Wl lakik a jó házafság. —>

Édes Néném, tudom, hogy megtsiífol kéd, és

azt mondja kéd nekem, hogy úgy befzéllek a há-

zafságról, valajnint a vak a világofságról , a ki

tudja , hogy vagyon világofság , de nem tudja ,

hogy mitsodás a világofság; de ha fzinte a kéd

kis fzája megnevet is érte, de énnekem minden

tüdom, vesém, májam azt tartja, hogy nem kell a

kedves fzegény Feleséget, a kedvetlen, de gazdag

Feleségért elhagyni — hát nem jól mondom? —

Nem befzéllek hát a házafságról; ugy is itt attól

két fzáz mérfoldnyire vagyok.

Azt kell hát kédnek megirni, hogy minket a

Kajmakán jó fzivvel látott, nagy pompával foga-

dotr, majd két óráig befzélgetett az Unmkal, egy

ízép paripával meg is ajándékozta : mikor pedig el

akart tole butsúzni, a Felésége egynehány kefzke-

uot küldó'tt. Ezeknek igen hafzups a barátságok;

mert ha oHyan kö'zel rolnék Zágonhoz, mint ez a

A 4 , ,Vezér-
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Vézérséghêz, ugy a határjában volnék. Me*g fem-

mit fem tudunk abban, ainiért ide jöttünk. De

félek attól , hogy a mi hadakozáfunk füítbe ne

menjen; mert a Törok Örömest megbékéllik, hu

fiiegverik. *

Édes Néném, annál tovább nem meheriink»

hanem az Iñen akaratjára kell hagyni magunkat,

O hozott ide, hagyd, vezérelje itt is dolgunkat.

De azt elhifzi é kéd, hogy nehezen fzokhatom

ehez az Orfzághoz? Való, a Törökök bennünkee

fzeretnek, femmi fogyatkozáfunk nintsen, fenkinek

femmi bántódáfa nintsen, de az idegen Nemzetnek

ttehéz itt; mert femmi isméretséget, barátságot nem'

tehej, Ez a Nemzet a Kerefztényt, nem ütálja,

de Çiegveti. Azt nem kell várni, hogy valaki a

házához hijjon bennünket. — Bizony nintsen is az

a nagyravágyóddfom , hogy valaki magához hij

jon; mert ugyanis miért? ott ád egy pipa do-,

hányt, egy findsa kávét, azután egy két fzó ntáa

а hofzfzú halgatás « — mikor pedig a füftö'lot

eléhozzák , már az arra való , hogy el kell vaka-.

rodni a háztól. Azt ugyan talán meglehetne kér-

dezni a Gazdától, hogy. mint vannak a kéd gyer-

mekei? -~ de azt kérdezni, hogy: mint vagyon

a kéd Felesége? azt nem jovallom fenkinek; mert

botokkal késérnék ki a háztól. És a Gazdafz-

fzonyról nem is kell emlékezni, mintha Afzfzony

fem volna a világon. Mitsoda nyájafságért kiván*.

hatja hát valaki a Tö'rök barátságot, hanem tsak

'éppen valamelly hafzonért?

A



A valô, hogy a nyelvnek nem tudáfa is

ekozhatja a hozzánk való idegenséget; mert tsak

нет lehetünk oljyan jó fzivvel ahoz , a kivel nein

tudunk befzélni: mint, a kivel kimondhatjuk та*

gunk gondolatját. Még eddig, Édes Néném, igen

igen kevefet tudok törökul , пет tudom ezután

mint lefzfz: de nékem ugy tetfzik, hogy ezután '

js annál a két, vagy három fzónál, a kit tudok,

talán túdóflabb пет leízek; mert пет lévén fem

ad tárfalkodáfunk a Tó'roko'kkel , a To'ró'knékkeí

pedig még annál kevefebb, és igy nein látom fem-<

nñtnodját, hogy túdóflabb legyek abban a nyelv-

ben, amint vagyok. Itélje el már kéd, hogy, ha

Aell é éfz, három fzót megtanúlni, és megtartani.

Itt még igen ujj vendégek vagyunk, amikor pedig

jobban megismérem a dolgokat, és a városr, akkor

tó'bbet irok. Ana kérem kédet, hogy fzerefle

kéd ezt az ujj vendéget. A reftséget félre kell

tenni, és a papirofat nein kell kémélleni,

' V.

Drinápoly 29. Novemhris 17 17.

T7des Nénéin, mitsoda fzerentsés Afzfzony kédg

hogy kö'zel пет vagyunk egymáshoz; mert

mindjárt mego'lelném kédet, és, mentÔl fzebben, és

jobban lehetne tólem, megko'fzo'nnéin kédnek azt,

hogy kedveflen vette levelemet, és örömmel olva-

fta. Annyi levelet irok kédnek, és ollyan hofzfzii

leveleket, hogy még öfzve tefzi kéd a két kezét,

és ugy fog kérni , hogy ne irjak annyit ; inert

A 5 énnt-



gát adni, h» a Baldatsí okos lett volna. A Tzár

látván , hogy rabságba kell esni , a Feleségének

efzébe jut , hogy talán , ha ajándékot küldenének

a Vezérnek, azzal megtsinálhatnák a Vezért: más-

яaр nagy ajándékot küldenek néki, a békeséget is

megtsinálják vele , és igy fzabadúl meg a rabság-

tól a Mufzka Tzár egéfz hadával.

Az alatt érkezik a Svétziai Király a Vezérhez,

'és mondja néki: ihon kezedben vagyon a Tzár,

holnap rabbá teheted , ha akarod ; arra feleli a

Vezér: ugy, de, ha rabbá tefzem a Tzárt, ki vi-

feli gondját az Orfzágának? Itélje el kéd, tnitsoda

méreggel ballotta ezt a Svetziai Király. De azt

kérdem kédtol , nem favágóhoz illendo felelet volt

é ez? De gondolom, hogy a mi Méfzárosunk

okoflabb a Baldatsinnál. Megválik, mint folytatja

dolgunkat. Én pedig azt kivánom, hogy a kéd

egéfségének dolga jól folyjon. Édes Néném, ha

tudná kéd , mint fzeretem kédet , hofzfzabb levele-

ket irna nekem,

VI.

Drinápoly io. Decembris 17 17.

"pMes Néném, mi még itt vagyunk, itt is le-

fzünk, de még nem tudjuk, itt is mit tfmá-

lunk. Még itt el nem úntuk magunkat, de igen

kö'zel vagyunk hozzája; mert minthogy nem azért

jöttünk ide , hogy itt fok idot töltsünk , és tsak a

Drinápolyi fzép lik mezôn vadáfzfzunk, hanem

hogy bujdosáfunknak végit fzakafzfzuk. De a re

men-



ménség igen igen kezd fagyni bennünk. A való ,

hogy nagy hidegek is járnak , hideg házakban is

lakimk. De ugyantsak a bennünk való ineleg

megoltalmazná a fagyáftól a reménységet, ha más

Nemzettel volnä dolgunk; de mi lehet a világou

hidegebb való dolog, mint a Törökkel való do-

log? A való, ád biztató fzót, de ve'git nem lehet

litni a vele való végezésnek. Abban a rettentÔ

hallogatás — holnap — holnap — az a holnap hat

honapra hallad, és addig hat fzót nem lehet belóle

Viútvtzigálni , tsak reménységgel kell pihegni.

Ô Tsáfzársága megtudván , hogy az Urunk

íranízia köntöst vifel , titkon egy olto'zó köntöst

fcináltatott , és ma ide küldö'tte. A bélle's többet

er a köntösnel; de itt mondhatni el, hogy nem

kell az ajándékot tekenteni, hanem azt, aid kül

dö'tte. A való, Ëdes Néném, hogy fokan vannak,

akik ajándékot adnak, de kevefen vannak, akik

tudnák az ajándékozásnak modját , és akik az

ajánde'kot helyeflen tudnák adni; mert ugyan is

helyes ajándék é egy Vezértùl egy Fejedelemnek

vîràgot, tsuprot, vagy öveg korsót küldeni? Az

ülyen ajándék kôzônséges ebben az Orfzágban, itt

illyen fzokás vagyon: de jó é? illendô é?

Ne fzoljunk már többet az ajándékról. De

édes Néném , ha volna mit irnom kédnek , még el

ñera végezném levelemet; mert bizony.ságúl ve-

fzem a kéd fzivetskéjét, hogy leg nagyobb gyö-

nyo'riïségem az, a mikor kéddel befzélgethetek,

ma pedig éppen nagy egyepetyém vagyon kéddel



befzélgetni» Dé inkább, ha tsak héjábañvalóságot

is, irok, hogyfem illyen hâmar elvégezzem leve-

leraet. Dé miröl irjak? a botozásrol? e neitt igeri

derék ajándék ; de mitsoda nagy betsiïlet , raikor

egy Tsáfzár megbotoz valakit. Elég a', hogy a

Tsáfzár megbotozta a Vejét. HihetÔ, hogy nein

kerefte kedvét a Feleséginek. Mindazonáltal az

okút liem tudjuk az illyen fájdalmas betsulethek ;

inert az illyen dolog tsak а ЯлгеягЬеп, azaz, az

Afzfzonyok hazában inegyen végbe, oda pedig

egéfz férfinak nem fzabad raenni;

De a botozást egy Atyánkfijátóí tudtuk meg,

a melly Atyánkfijának a felesége a Kajmakánrié

Izolgálatjában vagyou mosóné hivatalban. Ennek

az ura Magyar, ès a Kajmakártnak rabja, az

Üdvarában pedig favágó tifztséget vifel; Tsak jó

a Jóakaró mindeniitt. Ez a Hazafhiságtól vifel-

tetvén gyakran látogat rninket, és oilyan titkos

hclyeken tó'rtént hirekkel kedveskedik nékünk;

Mondja kéd, Édes Néném, hogy talán nintsen

egyébb dolgoin, hogy illyeri héjábañvalóságot

irok : a' való , hogy a hëverés leg nagyobb dSl-

gunk , de ha volna is , azt elhagynám a kédnek

való irásért; liiert, Édes Néném, ki fzereti kédef

ngy, mint én? De megfzaporitanám még két font

fzeretettel a többit, ha tudnám, hogy jó gondjá

vagyon az egéfségire. Hát engem fzeret kéd?

VII.
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Vit 9

Drjnápoly 17. Decemhris 17 i 7.

ЧуГа, Édes Néném, a Vezér izené az Urunk-

nak, hogy jó fzivvel látná, ha hozzája men-

ne. De, minthogy mi mind Hajdiik vagyunk,

tsak az Urunknak vagyon három lova, azért min-

denikiink alá egy egy lovat hoztanak, és nagy

1'ürok tzeremoniaval menénk a Vezérhez. De

itélje el kéd i mint megijedtem volt ; mert , midó'n

a Vezér' házába léptünk , a fok nép teli torokkal

Vezis kiáltozni, mint mikor azt kiáltják: tólvaj!

— Tsak azt néztem már* hogy mellyik ragad

ffleg. De az ijedttség nem fokáig tarta ; mert a

Vezér jó fzivvel fogadá az Urunkat , és maga

mellé ülteté. Kérdeztem azután, hogy mire való

volt az a kiáltozás? mondották, hogy fzokás kiál-

lani, mikor a Vezér valamelly idegen Urnak ád

audientziat : É¡jen Mnbumet l Úljen л gy'ôzbetetkn

Túfzár! ikljen а batalmas Vezér! Édes Néném 4

látja kéd, mikor az Ember a fzokást nem tudja

— — másfzor én fern ijedek meg. Elég a, hogy

az Ururtk két óráig volt a Méfzároflal. Azt

mondják feiöle, hogy több efze vagyon, mintfem

egy méfzárosnak, és nem tsak a bárdot tudjá i'or-

gatni, hanem az Orfzág dolgát is. Tsak elhihet-

I jük , mikor ollyan nagy efzií ember mondja azt

[felole , mint a mi Urunk , a ki is a Vezér' pari-

áján ment vifzfza, és azt ide ajándékozta —

Jtlár
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íoár e fzo^s. Tudom, hogy mikor a Tsáfzárhoz

megyünk, akkor is lefzfz egy paripánk.

Mondottam már, hogy ezek a Vezérek a

földi Iftenek. Egy Királyhoz illenék ezeknek

nagy pompájok, gazdagságok, nagy udvarok. De

tninthogy a pompájoknak eggyik réfze abban áll*

hogy mindenkor fok fzolga álljon elottök, mikor

pedig orfzágos dolgokról befzéllnek, a fzolgák ott

nem lehetnek; azért nema fzolgákat tartanak, és

azok az intést úgy értik, mintha fzolnának, és

ezek vannak bcn a házban, a midon a Vezér tit-

kos dolgokról befzéll. E nem jó fzokás é? talán

még nálunk is jó volna az illyen fzokás, es nem

volna annyi Te monda a háznál.

Mi jutott efzembe? Ha nálunk az öreg afz-

fzonyok némák volnának , a leány afzfzonyok

nem bánnák : de én azt búnom t hogy a mi dob

gunk igen igen némán foly, és femmi elébb való

mozdulását nem látom. De attól tartok, hogy

még hátrább ne menjen, és itt ne telepedjünk meg.

Édes Néném, a Fazakas akaratján kell járni a fa.

zéknak, és azt nem mondhatja a fazakasnak: mért

küldöttél engem Drinápolyba ? jobban fzerettem

volna kápofztás fazék lenni Erdélyben, mindern

kávét ivó findsája a Tsáfzárnak. Azt nem okof-

fan mondja é a Török, hogy az lften rakás ke-

nyeret hintett el imitt amott az ember fzámára,

és oda kinekkinek el kell menni , és ott kell ma-

radni valamig a kenyérbeu tart? Itt vagyon a mi

rakás kenуеrщk elhintve, azért együnk belole, a

mig



 

im'g abbán tait, zúgolódás nélkül, és azt ne mond-

juk, hogy jobb volna Erdélyben málét enni, mint

itt buza kenyeret.

Édes Néném, talán nein ok nélkül tartok én

attól, hogy, ha a jó Iften megtart ebben a bujdo-

só teftben, talán egy kazalnyi rakás kenyeret kell

rnegennem ebben az Orfzágban; inert, ha egyfzer

megverik a Törököt, ha lehet tole , azt békefség-

gel keni meg. A mi Méfzárosunk , ha jó Vezéc

is, de- nein jó hadi ember; ha fzinte jó hadi em-

bet volna is, de Ôtet a Tsáfzár ugy nem fzereti,

tmaít a Kajinakánt, a kinek igen nagy efze va

guen, de a hadakozást ugy fzereti, mint én a pró-

Aátorságot, tsak annyit is tud hozzá — de, a Ve-

zérségen, tudni való dolog, hogy кар; a Tsáfzár'

veje lévén el is érheti ; ha azt pedig eléri, a' bizo-

nyos, hogy a békefséget megtsinálja ; ha pedig a

békefség meglefzfz, tsak üljünk a rakás kenyeriink

mellé; mert innét ki nem megyünk addig, amig

azt meg nem efzfzük. Én pedig mind addig, va-

lamig a rakás kenyeremben tart, fziveflen fzere-

tem kédet, hát kéd engemet? Az egéfségire jót

vigyázzon kéd; femmi nintsen annál drágább.

VIII.

Brinápoly i 718. 4- Jàmiari'u

i^ívánom Iftentol, hogy ezen ujj efztendot fze-

rentséffen kezdje, és végezze kéd. Leg alább

két fontni egéfséggel többet kivánok kédnek, és

azon kérem kédet, hogy leg alább fzáz gránna.I

В job-



jobbítsa meg kéd a hozzám való fzeretetét. Éde»

Néném, uoha az én fziveinnek minden zsebje,

rántza fiókja tele a kédhez való fzeretetemmel ; de

mégis oflyart vagyok, mint egy darab jég-, hát

«zért ne irjak kédnek?

A' való, megéïdemlem, hogy igen fzépen meg-

köfzönje kéd, hogy illyen fagyoflan is örömmek

irok, és tudtára adom kédnek, hogy ma a gyôzhe-

tetlen Tsáfzárnak fényes Porráján voltunk. Aho-

vá nagy pompával vitték a Fejedelmet. A Di*

vánházban fogadta a Fejedelmet a Vezér, azutáti

a Fejedeiem elejébe tétetvén egy kis kerek afztalt,

és arra egy nagy ezüst medentzét, az étket el-

bozták, de tsak eggyenként rakták azt bé. Se

kés, fe villa, fe abrofz, fe afztalkezkenô nem al*

kalmatlankodott az afztalon. Mind pedig a Ve-

zérnek , mind a Kajmakánnak különkülön afztal

volt elotte, és mindenik afztalra egy féle étket

tettek egyfzetsmind. Az ebédnek vége lévén egy

' ¿ra mulva azután a Fejedelmet a Tsáfzárhoz vit

ték. Senki közitlпnk a'Fejedelmet netn kéferte..

És amidon a Tsáfzár elott volt y egy nyufztoi

Kaftánt adtak reája. Az ido alatt, hogy a Tsá~

fzárnál volt a Fejedeiem, minékünk mindenikünk-

nek egy Kaftánt adtak a hátunkra. A Fejedeiem

ki jövén a Tsáfzártól a Tsáfzár' paripájára ült,.

jni is mindnyájan lora ttltünk, és leg alább hrar-

mintz Király bésérte vifzfza a fzállására. Édes

JVéném, ne nevefl'en kéd; mert, ha minket látoüt

yoina kéd a Kaftánban; ollyan, mintha annyí

Egyi-



Sgyiptomi Kírály késérte volna a Fejedelmet —•.

tsak éppen, hogy nem vagyunk ollyan feketék.

Êdes Néném , ne tsudálja kéd , ha a Felséges Ki-

rályoknak nagy hidegök volt; mivel ma igen ke-

ürény ido volt, azt is tudja meg kéd, hogy O

Hatalmafságok éhen jöttek vifzfza a vendégségbol.

A melly paripán vifzfza tért a Fejedelem , azt a

Tsáfzár ide ajándékozta egéfz fzerfzámmal , egy

buzogány, és egy kard is volt a nyergen. Enge-

met ugy fzeret kéd , ha az egéfségére vigyáz ; én

pedig ugy fzeretem kédet, ha egéfséges*

Drinápoly 15. Februarii 1719.

T?des Néném, kedvefleri is vefzem, nevettem is

a kéd panafzolkodását, hogy gyakrabban nein,

irhat alkalmatofsága nem lévért az elküldésre* Ol

lyan jól tudja kéd menteni magát, ollyan kedvef-

fen panafzolkodik kéd, hogy tsak a' meg ér tiz

leveler. Talán azt tudja kéd, hogy innét nintsen

pofta Konftantinápolyig ? Tudja é kéd az okát an-

nak? Az oka annak a', hogy az elott, mikor a

Tsáfzár itt lakott, az Urak leg kiffebb állapoté'rt

is poftán küldöttek Konfíantinápolyba. A többi

között egy Bafa ide érkezvén, egy kedves pipa

fzárát Konftantinápoly'ban felejtették, azért poftán

Jtüldött vifzfza. Azt a Tsáfzár megtudván megpa-

tantsolta, hogy tobbé pofta ne legyen ezen két fo

város között. Látja kéd , mitsoda kárt tett nékem

egy pipa fzár! Itt mi femmit nem mulatunk el ab-

B 2 ban,



ban, hogy a dolgaink jól folyjanak. A Reis-Effhndi

( canctllariut ) gyakran jo hozzánk, mi is gyakratt

megyünk incognito a Kajmakánhoz. Adja lften j»

végét! De attól félek, hogy ugy járunk, mint a

hegyek , a kik öfzve gyülvén egereket fzultek ;

mert, amint egyfzer megirtam, fzázfzor is tsak

azt irom , hogy a Tsáfzár Veje ( akit ha fzokfzoi'

megvernek is, de a Vezérségre tzéloz) a hadakot

zásra ollyan alkalmatos, mint én a prokátorságra.

Talám még ahoz is többet tudok; mert hiizetn

пem az e egy Prokátornak a hivataljá, hogy tud-

ja keresni a maga hafznát? hogy mindenik réfztôl

vegyen ajándékot, és eggyiknek fe fzolgáljon?

Oh ! Édes Néném , melly közel vagyon rnár

o a Vezérséghez, ha én ollyan közel volnék a

házafsághoz ; talán már is elvonták volna a Meny-

afzfzony tántzát. Mindazonáltal a biztatás meg*

vagyon, tsak azzal is maradunk. A Törököt ha

meg verik, tsak ih, és megbékéllik. Azon kívül

is, Iften tudja az. okát, de Frantzia Orfzágban a

Németnek kedveznek, és a Frantzia itt azon mun-

kálkodik, hogy megbékélljenek a Némettel, és ha

a' meglefzfz, ne oldalr* hanem hátat fordítsunk Er-

délynek. Hirt nem irhatok; inert ollyan hidegek

járnak, hogy a hirek is megfagytak. Többet fem

irhatok; mert egy vén Tfifitt vúrakozik a levelem

után — a lelkemre fagy meg. Bár tsak azt tudhat-

nám, hogy bi temzetségébol való? Ugy tetfzik a

feakálláról, hogy a Zabulön nemzetségébol. Édes

Né*



pléaèm, meg ne nátháfodjék kéd. Szem é kéd?

Azt nem is kell kérdeni., ha fzeretem é kédet»

X,

4 Drinápoly 15. Mar. 171$;

textes Néném, éppen ma, ha jól felfzámldlom ,

egy hónapja, hogy irtam kédnek. De fzakál-

клпта fogadoin , a mikor lefzfz , hogy , ha az ido

meglágyul, gyakrabban irok ; mert márvúnykÓ vol*

na is a kéd fzive, de megfzánna, ha látná kéd,

mint vagyok, vagy is inkább mint vagyunk fzáll-

\a» A házam négy kö falból áll, azon egy fa

tíblás ablak, azon a fzél mind fzélire, mind hofz-

ízárá be jó'het; ha pedig papiroflal bétíinálom, az

egerek, és a patkányok a papirolt vatsorájokon el-

kóltik. A mobiliím egy kis fa fzékbol áll, az

ágyam a földre vagyon teritve, és a házamat egy

tserép tálban való kevés fzén melegiti. De azt

ne gondolja kéd , hogy mind ezek utáa én Iegyek

kg méltóbb a fzánásra; mert tiznek fintsen egy

fa ízéke, fe ollyan ágya, mint nekem, fe tsak fa

tibia is az ablakjokon. A hó lengedezve bé mehet

az ágyakra — de lehet é ágynak hini egy Ieterí*

tett pokrótzot a földre? Iiiyen palotákban lakunfc

áin mi! De a reinénység igen fzükséges lévén az

embemek, és ollyan fzükséges, mind az eledel, я

rofzfz házakban lakván moítanában azt reményljük,

hogy még jobban lakunk. Megérjük é még aztot

valaha ? — De azt megértük, hogy ide érkezett a

Spanyol Kö'vet , a kit a Fejedelemhez küldo'tt a Ki-
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rály igen fok igérettel, hogy mindenekben fegíteni

fogja. Ma reggel fzemben volt Urunkkal, a ki i»

fennállva fogadta , és befzéllt véle vagy fél óráig,

Azt tudja kéd, hogy fzeretem kédet, azt is tudja;

kéd, hogy az egéfségre kell vigyáni, azt is, hogy

à hideg házban nem lehet fokat irni.

Xí.

Drinápoly %%. Apr. 17 18,

T^fem rudom* ha a Noé bárkájából irom é ezt a

"* levelet, vagy Drinápolybol; mert itt min-

dentitt ollyan nagy árviz vagyon, hogy az egéfz

Város vizben vagyon. Tsak a' jó, hogy tifzta

idôk járnak, másként azt gondolnók, hogy ismét

bzönviz lefzen. Hihetñ, hogy a hegyekben lévb'

havak fzaporitották ineg az itt való folyóvizeket ;

mert, a melly folyóviz megyen el a házunk elôtt,

ugy megáradott, hogy az utfzákon tsónakokon jár

nak. De itt ollyan dolog tó'rtént, a melly tsak az

ozonvizkor torténhetett ; mert itt ló háton kelle-

tett elhozni az étket a konyháról. Hallotta kéd

azt, hogy még a Roinai Tsáfzárok is illyen pom-

pával küldöttek volna a konyháea? Tsak éppen

Habaktiknak lehetett volna fzáraz lábbal étket hoz-:

ni. Ez a pompás étekhozás talán két nap tartott.

Azt ne gondolja kéd, hogy tellyefséggel gyalog is

el nem hozhatták volna, mivel a viz tsak ízár kö-

zépig ért, de a fzolgák inkább mentek lovon a

konyhára. A* bizonyos , hogy nem volt fzüksé-

gtink arra a nagy Oriásra, a ki felôl azt tartják a

Zíi-



Zfidók, hogy az özönvizkor, ha felment a leg на.

gyobbik hegyre, a viz tsak ô'véig ért, es mindeu-

ütt a bárka mellett járt, valamint a (satlós a hintó

raellett. Már ezután lehet hireket irni; raert mind

t húzam melegebb, mind pedig a hirek megolvad-

tak. A fzeretetemet az ozonviz el нет oltja;

hit kéd fzeret é engemet? Vigyáz: é kéd az egéfi

Ш

Drinápoly 27. Apr. 17 18.

"pâes TVéném, kéd még engemet nem ismér jól;

mert ha isinérne, nem irná azt, hogy én ne^

fem is ollyan ritkán ir , valamint én irok. Nem

fél é kéd az én rettentô bofzúálláfomtól? Tudja é

kéd azt, hqgy nintsen nagyobb gyo'nyô'ruségern,

mint bofzút állani azon, a kit fzeretek? A kir*

haragfzom, annak megbotsátok, a mennyiben lehet,

de akit fzeretek, azon bofzút kell állanom — eze

hijják édes bofzúállásnak ; bofzút állani pedig azon,

a kire haragfzunk, a' keferíí bofzúállás. Ezt fo-

han nem igy tartják, de mi ketten igy tartjuk,

meg fem bánjuk. Álljunk hát bofzút egymáfon,

és irjunk gyakran egymásnak. Hirt akaré kéd

tudni? a kéd kivánságát bé nem tölthetem. A

IFrantzia kó'vet Tionac itt nem azon munkálkodik,

hogy a hadakozás tovább tartson , hanem , hogy

tsak hamar vége legyen. A Német azt kivánja, a

Tö'iök pedig már is megunta a hadakozást. Háí

ni mit tíinálunk a kettö ko'zótt? Tsak amint votr-
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ják, ngy kell tántzolhunk. Hadakozásra hitak idéj

de békefségre jottünk. Lehet é mást kivánni, ha-

йem tsak azt, a roi az Iftennek tetfzik ? Az o ren-

deléfe után kell járnunk, és azon nem sétálni keü,

hanem futni ; mert az Iften azt fzereti , hogy fuf-

sunk az o akaratján ne tsak jó kedvel, hanetn

örömmel. Ne fzomorkodjunk hát azon, ha a dol-

gok ugy nem folynak, aroint nekünk tetfzenének

— a ki a jövendot igazgatja, azt is tudja, hogy

mint kell folyni azoknak. De • azon fzomorkodr

nám, ha nem fzeretne kéd: kéd pedig örüljön;

jnert retteneteflen fzeretem kédeç, Hát az egéfség

jó é ? Vigyáz é kéd reája ? jó éjfzakát Édes Né-

XIIL

Drinápoly 9, Maj. 17 18,

"Vrémellyeket az Iften felmagafztal , némellyeket

megaláz, és mindeniknek hálákat kell néki

adni. Édes Néném , ma ez itt megtörtént. Re

gen mondom kédnek, hogy melly nagy világi bol-

dogság a Tsáfzár Leányával hálni , és mitsoda

nagy efet a Méfzárosnak a Vezérségbol kiesni! Д

Kajmakán ma a Vezérségre felhága, és a fzegény

Méfzáros abból kiesék. Ma a Tsáfzár egy Kapitfi

'Basat külde a Vezérhez, hogy a petsétet adja vifz-

fza, és mindenit a sátorban hagyván onnét menjen

ki. Szegénynek mindenét egyfzersmind el kelle-

ték hagyni — tsak a rajta való köntöflel lóra

ülteték — egynehány Tfauz kikésérte a Városból.

Lehe-



£,ehetetlen vala a fzivnek rajta meg nein esni,

amidon az ablakunk alatt mené el vagy tizenkút

késérôvel. A' való, hogy meg nem ölik, hanein

valami Bafaságot adnak néki. De mitsoda nagy

inagafságról efett le ! — Ha mcgtekéntjük , hogy

Méfzáros volt, azt mondhatjuk, hogy nem nagyot

efett; de azt kell nézmink, hogy mitsoda felment

volt , és Fejedelmek' rendén volt : ugy meglátjuk,

bogy mélységbe efett. Az illy en állapotban lát-

juk, hogy a Királyoknak Uia a porbol, az eke

mellol, a méfzárfzékbol nagyra felemel valakit,

és egy kevés ido mulva az elôbbeni állapotjára

fogyja efni, és az efet után való állapot fokkal

nehezebb a felemeltetés elött való állapotnál; mert

a világi ditsôséget megkoftolta.

Édes Nénéin, eleget elmélkedhetnék az em

ber az illyen változáfokon ; de azt kell meggon-

dolnom, hogy levelet irok, nein könyvet. Hanein

már vifzfzatérek ahoz a világi boldogságban levo

ujj Vezérhez, a kinek is minden boldogságával

tsak ollyan forfa lefzfz még, ha nem rofzfzabb,

mint az elóttevalójának, de addig tsak úfz, a mig

íehet.

Mihent a fzegény Méfzárostól a petsétet el-

kérette a Tsáfzár, és kitették minden jofzágából,

a Kajmakánnak adta a Tsáfzár a petsétet, és azzal

a hatalmas Vezérségre felemelte. És a Tsáfzártól

kimenvéfl pompával ment a letett Vezérnek sáto-

rába •— ahol minden jófzágát kezéhez vette, és

magáénak foglalta. Szép dolog, Édes Néném,

B§ üra



Ura íenni fét ora alatt egynehány fzáz eze? tal*

íért éto partékának. Tsak nem bizonyosnak tart-

hatta ez a fzerentsés Vezér, hogy azt a ditsosé-

get eléri : eggyik a' , hogy a Tsáfzár a feleségét

igen fzereti; máíik a', hogy magát is igen ked-

velli — hogy ne máfzott volna fei a kerékre? Ez,

a' való, nem volt méfzáros, de egy fzegény Iró-

deákságbol vette fei a Tsáfzár, azután elébb elébb

vitte, a Leányát is néki adta, Kajmakánnak tette

— ihon már Vezér, és Ibraim Basának hijjákf

Szeretném tudni, hogy ha gondolkodik é a világi

változáfokról ? de ha gondolkodik is, ha nem is,

már a potzon vagyon, Ott fill, amig lehet, mi is

itt üllunk, a mig lehet; mert a' tsaknem bjzonyos,

hogy már hadakozást nem kell várni, és a béket

séget is maga mellé ülteti. Л maga hafzna kere-

séfe is azt hozza magával; mert ô nem hadakozó

ember, elméje nagy vagyon, de nem a hadako*

zásra.

Még moft is elég biztatást adnak, de a' mind

füftbe megyen, és a Hazánk felé való menetelünk>

nek fok fzép vigafztalála ugy elofzlik, mint a fel-

ho. Kétségbe kell tehát esnünk? távúl légyen,

BizZunk, reményljünk, Édes Néném, az Iftenben,

ha fzinte minden bizonnyal tudnók is, hogy meg

nem adja azt , a mit kivánunk. A' való , nehéz

Zágon nélkül ellenni, nehéz minden efztendoben

tz hónappal a vállomat terhelni, és a házafságtól

mefzfze, vagy tellyefséggel elesni; e mind nehéz,

és fulyos dolog, £des Néném, de azért vagyunk

Ke-



líerefztények , hogy bizzunk. — Ifmét elfelejtet-

tem, hogy levelet irok, es nein hönyvet, és hogy

ftédnek femmi fzüksége nintsen az én prédikálá-

fomra. De az Afzfzonyt alázatoflan kóveti Pré-

dikátor 4Jram ; mert ma itt ollyan nap vagyon,

hogy két embeit a mértékbe tettek : az eggyike

felment, a máfika le, és mi a földön maiadtunk;

ttégis Prédikator Uram az illyenrol ne gondolkod-

jék ? a pedig tsak azért , hogy az Afzfzonnyal

nem kell félben hagyatni a játékot, és hofzfzú le-

\è\\el nem fárafztani. Megmondám, hogy fzcie-

tem a bofzúállást , de már ineg fzánbin kédet , és

dregezem a bofzúállást. Héj! ha tudná kéd, mint

fzeretem kédet! hát kéd? Az egéfségire vigyáz-

zon kéd. De a gyertyára mindjárt elalufzik 4 én

is alfzom,

XIV.

Drinápoly 6. Jun. 1718»

Vfi még itt vagyimk, de nem tudjuk, mire ítéU

*^ tetiink : hadakozásra é , vagy békefségre ?

Gondolom, hogy az utólsóval vetnek itt lántzra.

A Reiseffendit gyakran küldi a Porta az Urunk-

hoz, aki minden zfebét, kebelét, tsalmáját tele

hozza ide igérette.1, de tsak igérettel, és nem va-

i lósággal. Nagyon biztatnak a hadakozáíTal , de

I mennél to'bbet befzéll a Török a hadakozásról,

lannál nagyobb kedve vagyon a békefségre. De

|hi merne gondolkodni a békefségrôl , holott ma a

; Vezév tollaflaii , fegyvereflen > valamint egy Her

kules,
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kules, a hadàkkal megíndúlt innét Sophia fеlé?

Tudja ô azt, hogy nem lefzfz fzüksége a fok had-

ra, a mint is nem fok had mene el véle. Elég a'r

hogy mind a Vezér, mind a Jantsá* Jg« igen nagy

pompaval indultak meg. E' tsak Komédja; mert

ok már regen járnak a békefség után, nem is

egyébbért megyen Sophia felé, hanem, hogy köV

zelebb légyen a helyhez, ahol a békeség traäi*

jára gyülekeznek a Követek.

Illyen formán, Édes Néném, ellene ne mond-

junk, de bizvást hátat forditsunk Erdélynek -v

annak a kedves tündér Orfzágnak, és imádjuk az

Iftennek rajtunk való tsudálatos rendelését, neш

tsak a moftanit, de még a jövendöt is; mert

ugyan gondolja el kéd: A Tsáfzár nagy igéretek-

Jíel tele való fzép levéllel küld egy Kapitsi Basát

az Urunk után Frantzia Orfzágba — Pápai János

jUramat is elküldötte a Porta a Kapitsi Basával.

A' bizonyos, hogy ollyan reménység alatt jöt-

tünk ide, hogy hadakozás által menjünk bé Ha-

zánkba; de nem a' volt az irántunk való rende-

lis, Az el volt végezve, hogy mi ide békefségre

jöjjünk, és ebben az Orfzágban töltsük el a buj-r

dosást.

De ha az lften a hadakozásról való remény-

ségünket meggátólta , imádjuk más felol az ô hoz-.

zánk való jóságát; tnert a mitsoda nagy fzpvet-

ségben vagyon moft a Frantzia a Tsáfzárral, az

igaz, hogy Frantzia Orfzágban maradáfa nem íe-

feetett volna , és ! ha ide nem hiták volna is , tsak

kéte-



iételen lett volna Frantzia- Orfzágból ki menni az

(Jniuknak. Araint hogy, mihent ide érkezett Or

leans Hertzeg a Frantzia Regens az Urankkal fem-

mi cörreffondentiat nem tartott, és Ieveleire válafzt

лет adotté A Tsáfzárral való c»itig4tiojàx9 való

nézve mit tsináltunk volna tehát, hogyha az 1йед

лет akarván ide való jo'vetelünket a Török után-

mmk nem küJdö'tt volna olly nagy tifztefséggel ?

Talán hivatlan is ide kelletett volna jönnünk, és

uva. fogadtak volna olly nagy betsülettel. Itt pe-

дл% az Uriink nagy betsületben vagyon. Pénzt

e\egei¡d6t adnak, és annyit, hogy 'Frantzia Or

aban hat efztendeig fem adtak annyit, mint itt

eíztendore adriak. Látja kéd, melly jó az Ilten,

ha eggyik kezivel eltakarja elóttünk Frdélyt; a

máfikával tápláL Édes Néném, hát kétségbe ef-

sünk é? nem, hanem bizzunk, és mind addig re-

ményljük, hogy meglátjuk azt a tündér Orfzágot,

valamig éíünk. Ha meg halunk, azután láfla meg,

akitol lehet. De a lehet, hogy az egéfségire vi-

gyázzon kéd, az is lehet, hogy fzeret kéd, de

azt nem lehet elhiimi x mint fzeretem kédet.

XV.

Drinápoly 1%. Julii 1718.

Vifitsoda fokféle nyomorúságot okozott az embe-

! *• reknek az Ádám' vétke. A te'lben, Édes

p Néném, azon kelletett panafzolkodnom, hogy igen

I hideg vagyon , és nehéz irni , mofl meg azon kell

1 $anafzolkodnom , hogy meleg vagyon* Azt ne

gon-



gondolja kéd, hogy kényefségból tselekfzem; merfi

valamitsoda nagy hideg volt, a meleg fzintén ol-

lyan nagy. Ha télen jég verem volt a házam ;

vagy is inkább a fogházam; moft pedig süto ke-

mentze* Fogháznak pedig azért hivom; mert az

ablakon ki nem nézhetnék, hatsak lajtorjára nem

máfznék, ollyan közel vagyon a padláshoz —я

Még azokat fem lehet kinyitani, ugy vannak tsi-

nálva: kéd pedig jól tudja az okát, hogy miért

tsinálják oily magasra az ablakokat. Éri nem tu-

domj tsak gondolom azért > hogy a fzomfzédafz-

fzonyî ne leheflen meglátni; mert a Török azt

fem akarja, hogy a feleségire nézzenek. Jól mond-

ják azt, hogy Frantzia Orfzág az Afzfzonyok"

paraditsoma , és a lovak' furgatoriuma : Török Or

fzág pedig a lovak' paraditsoma, és az Afzfzo-

nyok purgatoriuma.

Elég a', hogy nem lehet a házamban marad-

nom , még kint is alig fzenvedheti az ember a

nagy héséget — a fait, vagy afztalt, ha megta-

pafztalja az ember, melegséget éráz. A minap pedig

a mezôn ollyan meleg fzél jött reánk, valamintha

az égô kementze mellett mentünk volna el, és ha

fokáig tartott volna, le kelletett volna efnünk a

léról. Möft ennél egyébb Hirt nem irhatok. E¿

elég meleg hir, de gondolom, hogy rövid ido mttl-

va hideg hireket kell irnom ; mert a békefség meg-

tsinálását tsaknem bizonyosnak tartják, és att61

tartok, hogy ott ölelem meg kédet, a hol nem ki-

vántam vûlna, De ázért netn kell kétségbe efni —

jol



föj tudja az Ilten , mi hafznos nékünk. Ha ott i*

íiagy melegek vannak, féltem kédet a betegségtol

<- arról rettegve gondolkodora. De azt tudja é

kéd , hogy lehetetlen már jobban fzeretni kédet,

mint én fzeretem. MásCzor többet.

XVI.

Brinápoly 15. Aug. 17 lg.

Ilion, lides Néném, e' lefzl'z az utólsó levelem

ebbol a Tsáfzári városból. Itt már megetttik a

Äünk rendeltetett rakás kenyérét. Már tovább

aegjünk, de nem ele, hanem hátra, és azon ra-

tís kenyér mellé ullünk , a melly Konñantiná-

(toíy mellett vár rainket; inert, a mitol tartottunk,

abban torkig eítünk — ki vefzen ki abból? tsák

az liten» Ennek elotte egynehány nappai hozák

tneg a hirét, hogy 21. July a Vezér megtsinálta

a hufzon négy elztendeig tarto békefséget a Né-

taettel. Ha addig itt kell ftllnöm, jó éjfzakát a

Víenyaízízony tántzának, Jaj ! Édes Nénéin , ha

addig az éhes lélkem marad a kóvér tefiemben,

tsak török kenyeret kell enni a rakásból.

A békefség meglévén itt már femmi dolgunk

nintsen, meg is inditják holnap az Urunkat a Tsá

fzári fÔ város felé. Már itt erÔflen rakodunk.

£lég ízekereket adtak fzámunkra , még többet is ,

mintfem kellene; inert elitélheti kéd, hogy minden

partékámat felraktam egy kis fzekérnek a uegyed

éfzére* Az én partékám pedig nem leg kevef-

гЬЬ a többinel. Yannak itt ollyanok, hogy tíze*

• fem



fem rakbatnak meg egy fzekeretskét. De niég

lovakat is reudeltek alánk; mert ,ha ötvenen va¿

gyunk is, "de nintsen több öt lovunknál, a mint

már megmondottam. Holnap megindúlunk. Hot

léfzen lakóhelyünk, még nem tudom. Elég a'¿

hogy innét elvifznek valahová. Fotgáts Ur is

velünk jo. Mitsoda örömmel látom meg kédet*

De az egéfség jó legyen, hogy az öröm is nagy

lejtefíen. Többet is irnék, de mikor utra kell ké-

fzülni, akkor nem lehet fokat irai. Ifteü fiéddel$

Édes Néném , ihon ebédre hínakl

xVii.

Bujukdere 2$. Aug. 1718;

TTálá Iftennek, ide érkezénk tegnap* Drinápoly-

ból t6kán indulánk ki. Semmi ollyan állapot

nem történt az úton , a mellyet fzükség volna

megirni : hanem azt megirom , hogy az úton ele-

get nevettem a velünk levo Frantziákon ; tnert

vannak ollyanok közöttök, akik foha lovori nem

üjtek — az ollyanok miképpen ültek a lovon , és

mint várták a fzállóhelyt elérni, az' egéfz inulat-

ságom volt. A Pentbefilea hadának hallotta kéd hi-

rét? itt egy fereg volt ollyan közöttünk. Elég

a'i hogy tegnap ide érkezvén azt gondoltuk, hogy

mind palotákba fzállitnak bennünket; de itt a vá-

rosban egy ép házat fem találtunk* Azert azi.

Urunk kénfzeritteték a város mellett lévô kis me—

.zon sátorok alatt maradni mind addig, mig más

rendelést tefznek, és jobb helyre fzállitnak. Azt

ítem
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hem volna fzükséges megirrii, hogy tsak három

órányira vagyok kédtol. Mtvel azt elgondolha-

tom, hogy ezt a fzép Canaliß már kéd feljárta, azt

fem volna fzükséges megirni , hogy a canalis par-

ton vagyunk a Fekete Tengernek a torkától egy

ágyu lovésnyire. De mind ezeket örömömben

azért írom, hogy oily közel vagyunk egymáshoz..

Egy kis három lapátos hajóra feluHök, 's ebédre

abba a nagy Tsáfzári városba mehetek.. Már itt

mind addig sátorok alatt lefzünk, mig jobb helyre

fzállitanak. A' való, fzép kis reten vagyunk,

de mellettünk holmi régi elromlott épületek van-

nak, ahoi annyi a skorpio, mint a bolha. Az ol-

lyan vendéget éppen nem fzeretném az ágyom-

ban. Moft pedig éppen nem fzeretnék meghalni —

hát hogy ölelntm meg, ïïdes Néném, kédêt? A

holt ember pedig ollyan izetlen, kedvetlen, hogy

még a feleségét fem öleli meg; én pedig alig vá-

rom, hogy kédet láthaflam: de a' még meg nem

lehet három, vagy négy hónapig, vagy is inkább

három vagy négy napig. Héj! mitsoda fzomorú-

ság volna a' nekem , ha jó egéfségben nem talál-

nám kédet. Hetfôn pedig ebédre el várjon kéd*

Idpofzta is legyen*

XVIII. .

Bujukdere 1 5. Sept. 17 18;

«. / . ...

Tj^des Néném, már kétfzer volt az a fzerentsém,

hogy láttom kédet : de ugy tetfzik, mintha

Jтég nem láttam kédet¿ De azt vettem éfzre, hogy

С mi-
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ütikor kéànél vagyok, a nap oily febeflea repr¥,

valamint a fetske; mikor pedig itt vagyok, akkor

rák hátán jár. De én vefzekedhetném kéddelj

mert két naptól fogvást levelét nem vettem kéd-

nek, hogyba pedig letennôk a reftséget, mindea

naр vehetnék levelet kétfzer is. Azt jó megtudni

kédnek, hogy én telhetetlen vagyok a kéd leve-

leinek olvasásában. Ha aztakarja kéd, hogy jó

kedvü legyek, gyakran kell nekem irni. Mikot-

pedig a kéd leveleit olvafom, akkoron nintsen

fzükségem a hegedüre, hogy tántzoljak; mert azt

tudom , hogy máfok is ugy tartják , hogy egy

kedv fzerént irott levé! jobb egy tántznál. Itt mi

tsak várjuk, hogy fzállást rendeljenek, addig sáto-

rok alatt lefzünk , mint az Ifraeliták.

A Frantzia Követnek Bonacnak közel mi' höz-

zánk egy háza lévén gyakorta jô ide feleségestô/,

de még mi nálunk nem volt. Azt akarja, hogy

mi menjünk elsôben hozzája, abbol pedig femmi-

fem lefzfz ; mert a mi Urunk tudja, mi Hiendo,, és

mi nem illenék hozzája. Még a títulus iránt is

vagyon valami akadály, és az illyen akadály meg-

akadályoztatja hogy az akadály elvettefsék, és il

lyen formán egymást meg nem látják. De mint-

hogy nekem femmi akadályom nintsen, fe a fr.tce-

dentia, fe a titulm iránt a Követtel, azért gyakran

járok hozzájok. Az Afzfzony ollyan mint egy

darab nád méz — azt is elmondhatni, hogy ollyan

az Afzfzonyok között, mint a jóféle gyöngy ж

több gyöngyök között. Jaj ! elfelejtettem , hogy

foha



foha fem kell egy afzfzonyt ditsérni más afzfzony

elott; mert a' nein elik jó izün. Hat a' nekem jó

izün efik é, hogy a levélben kápofztás fazéknak

neveznek? De én azt tsak el fzenvedem a hafz-

náért. Mitsoda fzép állapot, mikor az ember a

Nénjére meg nem haragfzikl Az egéfség mint va-

gyon? vigyáznak é reája? fzeretnek é, a miolfa

neiñ lúttak? mert én ugy fzeretlek, Édes Néném,"

imint a kápofztát*

Ш.

Jeniko %Z. Sept. Í718.

'Pudja inár kéd, honnét datálom levelemet? azt is

éfzre veheti kéd, hogy már a bujdosó Ifrae-

liták a sátotok alól házokba fzállottanak végtire.

Az Urunknak rendes és alkalmatos fzálláfa va-

gyon. Azt is tudja kéd, hogy éppen a tenger

parton vagyunk, és ollyan igen a tenger parton,

hogy az én házam alá vizen béjôhëtni. De azt

nem tudja kéd , ki házánál lakunk — távúl azt

mondhathá valaki, hogy valamelly FÔ Ifpány háza,

pc-dig koránt fem Fo Ifpány a Gazdánk. Mind-

azonáltal talán elmondhatni FÖ Ifpánynak a rókák

közö'tt; mert Szöts, de igen gazdag. A Vezér'

fzötse, hogy ne volna gazdag.

Ma fzállottnnk bé ide, és annyi partékánk

vagyon, hogy fél ói-a alatt kiki bé rakoskodott a

fzúllásárab A házamban fe fzék, fe afztal nem al-

kalmatlankodik. A' való, hogy vagyon egy kis

fzék formara tsinált fzéketském — ha le akarok

С 2 üllni,
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«llni, arra üllök, de még más hafzuát is vefzetri;

mert ha irni akarok, azon kell irnom. Mitsoda

fzép állapot, mikor ei lehet lenni annyi fok házi

efzköz nélkül! Igy kell lenni az illyen bujdosók-.

hak, mint mi, ma itt, holnap másutt. Ugy is ha

tnegefzfzük itt a rakás kenyerimket, elébb keil

mennünk. Nám a régiek ellehettek annyi házi

efzköz nélkül ; bit mi mért nem lehetnénk 'el ?

Nám a Zfidóknak nem volt fzékök, a Törökök-

nek moft fintsen fzükségök arra. Egy régi Б'ran-

tzia Királynak láttam a fzékét — moft tsak a Zá-

goni Bírónak is jobb fzéke vagyon annál. Mi

fzükségem vagyon hát nekem is a házi efzközFe,

úgy is még az a hajó, a melly ide hozott bennün-

ket, még az Arcbiptlagmbun várakozik, az Urunk-

nak fzándéka lévén Frantzia Orfzágba való vifz-

fza menetelre, de abban Tamás vagyok.

Bertsényi Urat az Afzfzonnyal várjuk ide. A

kéd fzomfzédságában lefznek fzállva, de nem tu-

dom, meddigi Elég az', Édes Néném, hogy már

mi itten a rakás kenyér mellé ültünk. Tsak az

Iften tudja meddig fog tartani , és hol hintettek

még el másutt. kenyeret fzátmmkra; mert oda tsak

el kell menni akár mint vonogafla az ember

magát, de azt tsak fei kell fzedni. Azt akarnám,

ha kédnek is hintettek volna el leg alább két ke-

nyeret itt nálnnk; mert azt reménylem, hogy el

jo kéd látogatáfunkra. Ugyanis mitsoda gyönyö*

rüség egy afzfzonynak egy fzép kis feftett hajó-

ba üllni, a mellyet három erös Török úgy vifz a



Tíabok hátán, mint a nyil. Keményebb volna a

fziv a kofziklánál, ha ide nem jönne kéd egyne-

hány órára. Elvárlak, Édes Néném, i'igy is fze-

tetlek , mint a hápofztát , ha ide jófz. De az

egéfségre vigyázzunk.

XX.

Jeniko гг. OB. 1 7 18.

T-'sak nem lehetek addig tsendefségben , amig

meg nem tudoin, mint érkezett kéd haza; mi-

vel alig induit meg kéd innét, hogy nagy fzél ta-

mada. Gondolom, hogy a habok megrengetiék

Ireídet. Elég a', hogy azólta nem vagyok nyngo-

dalomban. Nekem ugy tetfzik, hogy azólta egy

levéllel ki tehetett volna kéd a nyughatatlanságból.

A melly nagy halak elmentek az ablakom alatt,

mindeniktol kérdeztem, ha nem ették é meg az én

Nénémet? de az átkozott eggyik fein felelt. Tsak

fiiggôben tartom elmémet mind addig, mig bizo-

nyost nem hallok kéd felôl. Reménylein, hogy

нет járt kéd úgy> mint Jónás, és nem lefzfz fzük-

séges, hogy valamelly hal gyoiUrába küldjem kéd-

nek ezt a levelemet; mert úgy meg nem tudhatná

kéd, hogy mi tegnap a Konñantinápolyi kapu ele-

jébe mentünk lóháton, és ott az út mellett egy

kertben az Urunk tsak titkon meg akarta látni it

1 Tsáfzárt, a ki is Drinápolyból étkezvén nagy

I pompával ment bé a városba.

Nem tudom, ha leirjam é, kik mentenek elot-

te, és utánna. Йа le irom, talán azt mondja kéd,

С 3 hogy
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hogy mért terhelem annyi iráffal: ha le nem irom,

azt mondhatja kéd, hogy reft vagyok. Reft nevet

pedig hogy ne vifeljek, inkább le irom. Leg elol

jöve fokad magával az Affas Baffa — azután a т/aя-

zok, az Ernirek, az Vlémak, a Kapitfi Basale, a Jau-

ts'ar Aga a Mißatzl Baúval, a Kajmakan a Kapitau

Bas'aval -, — azután a Fö Vezér a Muftival, a Tfau»

Bafa — azután a Mabumeí Attyafiai a Záfzlója

mellett, a Tsáfzár' vezetékji — azután tzifrán fel-

Öltöztetett két tevék, kik az Alkoránt vitték —

azután egy feftett, és aranyos kotsi, mellyben

vala a Mahomet köntöfe, és fegyvere — ezután

mene a Tsáfzár igen kivántam paripán, mellette

lévén a fija — azután menének az hóglánok ket

tenketten — mindenik tized külömbkülömbféle tzu

mi köntösben: az elsô tized köntöfe sárga; a má-

fodik veres; a harmadtknak zöld; a negyediknek

kék tafota. Az hóglánok pedig inas fzámban van-.

nak az Udvarnál.

Látja kéd, mitsoda fzép dolgot láttam tegnap..

De a' tsak ollyan mint a füft, és azzal a nagy

pompával a Tsáfzár, nintsen ollyan tsendes elmé-

vel mint mi. Ugy is illik, hogy ne legyen, leg

alább hagyd hafonlitson valamiben a mi alatson

állapotunkhoz , és tudja meg, hogy o is ember,

Pe az ô pompáját ne irigyeljük, Édes Néném;

mert ollyan napra jut meg, hogy örökké való

üyomorúságba efik — akkor mit fog hafználni ne-

ki a pompa? A mi alatson rendünkben pedig mi

nékímk nagyobb reménységünk Vagyon — Oh!

mi



mi fzép áílapot a Kerefzténység ! Mennél nagyobb

pompájit látom a Törökbknek, annál nagyobb ö-

römben vagyok a kó'zonséges Anyafzentegyház-

ban v«ló létemért; mert ó nékik nem lehet az a

reménységok, a melly mi nékünk nem tsak va*

gyon , de kell lenni. Ha Pérába megyek , akkoi»

többet prédikállok. Addig az egéfség jó legyen.

Édes Nénéra, egy fcevesé még a kapofztánál fs

jobban fzeretlek.

XXI.

Jehiki) 16. Decent. 171g.

Vfi lelt bennünket, Édes Néném, és mitöl va-

gyon a', hogy már egy hónaptól fogvást nem

iitnnk egymásnak? Lehet é, hogy illyen közel

lévén egymáshoz, még fem irunk? Talán ngyan

*z az oka, hogy közel vagyunk, és egymást gya-

kran látjuk. Jaj ! mért mondám , hogy gyakran.

Megbotsafs, Édes Nénétském, gyakörta é négyfzef

íátni kédet egy hónap alatt. Ha négyfzer látnáifl

is kédet napjában, nem kellene megtsömörleni я

fzememnek. A kéd könnyü, kurtà, és rövid le-

velét vettern. Mentôl ritkábban ir az ember, an-

nál hofzfzabb Ievelet kellene irni, kéd ellenkezôt

tselekefzik. A' pedig nekem haláíom, míkor rövid

a kéd lévele. Mikor tudom , hogy az egéfség jó,

akkor nem kéméllem kédet , és a hofzfzú Ieveiet

megvárom, valamint az Ur dolgát.

No már nem haragfzom, hanem a rövid Ieve

let is kedvefl'en vettern, a mellyben látom, hogy

С 4 reg-



tegnap érkezett oda a Bertsényi Ur minden pe^

reputyostól. Arthak igen örülok; mert tudom ,

hogy annál az Uri Afzfzonynál ehnúlatja kéd ma-

gát, és nem lefzfz kéd egyedül Magyar Afzfzony

l'érában. A Bertsényi Ur embereit mind jól is-,

mérem, de az Afzfzonyokat, Leányokat nem is-

uiérem; de ahoz nem iok ido kivántatik. Tudom

az Urunkhoz el jo az Ur, azután magam is láto-

gatáfokra bé megyek — a fzúllás pedig tsak min-

denkor kédnél lefzen. Magam fzégyenlem, mi-;

tsoda rövid levelet küldök , de , ha rövid is el

kell neki menni — egy pirpngatús elfér a vállom-

ra. Édes Néném , az egéfség ? De tudja kéd

Mteddig fzeretem kédet? még dohányozhatom.

XXII.

Jeniko 28- Decemb. 1718*

Д ztot még elore áital láttam , hogy Bertsinyiné

Afzfzonyom meg fog kédnek tetfzeni. El-

mondhatni valósággal, hogy Méltóságos Afzfzony;

mert fokan vtfelik az Afzfzony nevet, és az

ollyanolíat tsak Afzfzonyotskiknak kelleni híni,

vagy Afzfzony állatnak. Ne fzplljunk, az afz-

fzonyok eilen. Elég a', hogy avval az Uri Afz-

fzonnyal inkább eltöltheti kéd az idot, mintfem

a Görög Kirhtzakkal. Az Afzfzony maga mulata

ságot nem indit; mert tél felé meg kezd sárgúlni

a fának is a levele; de a vigafságról befzéllni igen

fzeret — fúképpen a tavafzi idejében való dolgok-



Azt ïrja kéd, hogy az Afzfzony ortzáján ol-

lyan idôs korában is meg tetfzik, hogy ifjú korá-

ban fzép volt, és hogy moft a fzép télhez hafon-

líthatni. De azt ki ne nevetné, hogy azt fzeretné

kéd megtudni, hogy mért annak az I.ri Afzfzony-

яак az órra fekete, és ortzája fejér? Ezt a mesét

mindjárt megfejtem kédnek. Az attól vagyon,

nogy már házas levén meghimlodzó'tt. Azt tudja

kéd, hogy az l.'ri Afzfzonyokat másképpen gyó-

gyitják, mintfem a kózonségefeket — nyernek is

rajta fokfzor, mint Berte, к a tsíkon. Mihent meg-

betegedett, egy fereg Doktorckat gyüjtottek öfz-

ve — ki egyet, ki mást jovallott, hogy a hirnlo

meg ne láfsék, és a í'zépség megmaradjon. Eggyik

a többi kózótt azt jovallotta , hogy meg kell ara-

nyozsi az ortzáját. Ennek a voksát bévették, és

levél arannyal bétapafztották, és eleven képet tsi-

náltak belole. £' megHévén egy ideig antiak úgy

kellett maradni, de azután tsak le kelletett venni

az aranyat; mert aranyos ortzával, elitélheti kéd,

hogy nem lehet jávni, és a piros ortza tsak in-

kább tetfzik, mintfem az aranyos. De már a' volt

a mefterség, hogy' vegyék le? A fokféle viz le

nem molla, hanern to heggyel kelletett laflanként

lefefzegetni az aranyat az ortzájáról; mégis mind

leáfták, de az orrára inkább oda fzáradott volt,

azért nehezebb is -volt a munka: végtire onnét is

lefefzegették , de feketén maradott. Azért nein

jovallom fenkinek, hogy meg aranyoztafla az or

tzáját.

С 5 Im-
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Immár tudja kéd, bogy mért fekete annal az

Üri Afzfzonynak az orra? De azt nem tudja kéd,

hogy holnap a Vezér fzemben akar lenni a Feje-

delemmel tsak magánoflan. Ez a Vezér még ed-

dig jó barátsággal volt mi hozzánk, és a bujdosó

Urak éppen nem panafzolkodhatnak ellene: meg-

válik mint végzi; mert itt a változás könnyen

megeftk , és az ajándék a Vezérekkel hátat fordí-

tat. Mi pedig nem vagyunk abban az állapotban,

hogy adhaffunk, sött még mi is tolük várunk. A

ki pedig hatalmaflabb , az eroflebb, és a' kötheti

meg pénzel a Törôk Urakat: ezek pedig ugy te-

kéntenek benminket, mint ollyanokat, akik min-

denkor kéfzen vannak a kérésre, de az adús nес

nominetur in vobis,

Itt mi elegen vagyunk , elég fahéjt ád a Por

ta, eleget efzünk, de azzal ruháflabbak nem va

gyunk: fem én, fe más. A mi Urunknak pedig

terméfzete a', hogy kéretlen nem ¿d. Annyi efz-

tendoktol fógvást, hogy fzolgálom foha femmit

nem kértem, Édes Néném, már el nem kezdem.

Egy Erdélyi Nemes Emberhez a' nem illik, aki

jobban fzeret fzükségben lenni , mintfem kérni.

Az én hívatalom a', hogy hiven fzolgáljam, és

bagyjam az Iftenre a többit. Egy Erdélyi Nemes

Emberrol nem lehet nagyobb gyalázatot mondani,

mint azt, hogy az adomért fzolgáll. Tudja é kéd,

hogy moft tsak hamar egy leányból afzfzonyt tsi-

nálnak ? Nem tudom, mikor lefzen az a fzerentsés

nap, de azt tudom, hogy igen akarnám, ha az énr

laka-
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lakadalmam ollyan közel volna , mint azé a piros

leányé. En fzeretem kédet , de ugy , ha az egéf-

ségire vigyáz,

iudom, abban nem kételkedik kéd, ha papiros*.

.*• ra nem tenném is , hogy fok ujj efztendo na-

pokat kívánok, kédnek. A hofzfzas, és egy hétig

tanúlt kívánatokat hagyjuk az idegenekre, és a

prédikátorokra. Azért fe drágábbat fe jobbat neт

kivánhatok, hogy az Ifien adja fzent kegyelmét

kédre, és jó egéfséget, Mi hafzna vagyon annak

a hofzfas köfzönetnek, a melly még nem is illik a

Kerefztényekhez* Jákob fem adott több áldást a

tizenkét fijúra, mint moftanában fzokfak adni tsak

egy emberre, úgy annyira, hogy ha mind azok

az áldáfok bé tellyefednének ; fe gabonás házat,

fe piutzét elegendot nem lehetne tsináltatni. Hát

azután a fok marhának bövségét , a fok ziiros

fóldet — ezt pedig ollyan fzókkal mondják ki,

hogy az embernek úgy tetfzik, mintha minden

fzántóföldje bé volna fzalonnával teritve. De

még e' nem elég; mert a gyermekekre való áldás

eltart egy óráig, és egy anya fintsen, aki a ki-

vánság fzerint a fijainak fijait, meg' azoknak fi-

jait meg ne láfla; a gyermekeknek pedig minde-

niknek addig kellene élni , mint Mathufalemnek.

lides Néném, ezek mind nem kerefztényi kíván-

eágok. Az ó Tefiamtntumb&n jó volt; mert akkor

ХХШ,

Jeniko z. Januar. 17 19.
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âz áldást egy Tfraelita a fó'ldjének kó'vérségében

tartotta, az Iften is nékik tsak fóldi áldáíokat

ígér : de a kerefztényi áldás mind lelki dolgoJ^ból

¿11, és egy kerefzténynek nein a kó'vér foldet kell

fohajtani; hanem a kegyelemmel való tellyes fzb

vet, hogy ne a foldje, hanem a fzíve teremtsen

bôv gyümöltsö't,

Ên azt jól tudom, hogy az illyen fzokást el

aem hagyatom. A kinek tetfzik elhagyja; a ki-.

nek tetfzik, kövefle, azon nem törödöin. Mi pe-

dig, Édes Néném, ne kövefsük az ollyan iskola

béli fzokáfokat, hanem a Kerefztényi fzokást»

melly megeggyezik az Udvari fzokáflal. Àz Ud-

varnál pedig még a kofzvény is fzokást tfináll,

A mi Fejedelmünk tsak tegnap is lovon járt, ma

pedig tsak üllni kell. Azt nem igazán mondják,

hogy gazdagot keres a kofzvény; mert úgy a mi

Urunkra reá fem nézett volna. Mi pedig illyen

formán attól foha fe tartsunk , hanem tsak attól

tartsunk, hogy ha valaha nem fzeretnó'k egymást

—r annak pedig meg lehetne é valaha tó'rtenni?

De, Édes Néném, ha minden levelemben

nem irom is , hogy fzeretem kédet , már azt kéd-

nek tudva kell tartani. Efztendoben tizenkétfzer

ha megujjitjuk egymás kö'zött az igéretet, elég;

inert minden levélben azt irni — fzeretem ké

det -r- fzeretem kédet — fok volna, és végti-

re ugy hozzá fzoknúnk, hogy azt fem tudnók, mit

irunk. , A' mi ritkább, a' kedveflebb —de nem

mindenben; mert ha gyakrabban irna kéd, a' ked

vef-



vèiTebb vollia. Reménylem , hogy ebben az efz-

tendöben nein lefzünk ollyan reftek, a mellyet kí-

vánom, hogy az Iften kegyelmiben toltse el kéd

velem eggyütt, máfokkal is. Ha hideg nem vol-

na ,. többet irnék , de az én házam a tenger felett

vagyon, és onnét femmi meleg nem jó fel. Az

egéíségre vigyüzzimk*

XXIV, •

Jenïk'o 24' Jan. 17 19.

T7des Néném vevé é kéd éfzre tegnap, hogy

mint omit Bertsényiné Aízfzonyom azon,

hogy a Fejedelem meglátogatta ? Mindennel. kinál-

ta volna — örömiben nem tudta, mit tsinálljon»

Mar tsak azt vártam , hogy talán egy pár túntzal

kinálja meg. De ne nevefle kéd; mert az idÔ

miatt még ó'ro'meft eljárná , vagy ellépdegelné , de

a mitsoda idftben, és állapotban vagynnk, a tántz

is favanyú» A' való , hogy az Aízlzony inellett

az a két betsuletes fzemély elropná az Afzfzony

jokért is.

Azt kivánja kéd tolem, hogy megmondjam,

mitsoda- itélettel vagyok az Afzfzonyok, és Leá-

nyok iránt, kik az Afzízony mellett vannak. Az

afzfzonyokat vagy ditstrni kell, vagy femmit

1 fem kell felolök mnndani, annál is inkább rofzízat

I mondani feíolok a Nemefi vérhez nem illik : mit

l tsinálljak háf , hogy kédnek is engedelmeskedjem?

I Azt tselekfzem* hogy az itélô fzékembe üllvén,

I onnét tefzek itéletet — hallgafla kéd figyelmetef-

ség-
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séggel. Azt obejiemén kezdem el. Ez egy fzép

afzfzony volt, fÔképpen, amidon leg elofzö'r lát-

tam gyermek koromban — akkor Gorgényi Com-

mendam volt az ura. Kajdatsinét pèdig foha fenki

nem ditsérte a fzépségéért, hanem a jóságaért:

azért is mondom néki mindenkor , hogy mitsoda

irtóztató fzép. De ez vagy egyrôl, vagy másról,

de ôrôkké panafzolkodik. A kis Sulinak igen fö's-

véuyen ofztogatták a fzépségêt, de rendesj tifztef-

st'ges fzemelyj és tifzta jóság — talán a mátkája

bé illik egy fzép leánynak. Már le fzállok az

itélô fzékembol , és kéd láfla , hogy mitsoda itéle-

tet tettem. De az afzfzonyok felol itéletet tenni,

azt ki nein veheti kétek a férfiak kezébôl — az

illyen bíróság vélôk fzületik, és az afzfzonyok-

nak meg kell állani a végezésôkôli : meg vifzon-

tag mitsoda itéletet tefznek a férfiak felôl az afz

fzonyok, az eilen már nem fzabad fenkinek is

fzollani, és azt a dolgot nem lehet más itélo fzék

elejébe vinni; hanem térdet fejet hajtván azon

meg kell nyugodni.

Ha a Torvénytsinálók bé vették ' volna Öket

a tôïvény tevésbe , az ô hathatos fzeinökkel hat-

hatóflabb tôrvényt tettek volna. A Zfidóknak

volt egy afzfzony Birójok — volt é jobb Birójok

annál ? Ugyan is , ha az Afzfzonyok az ítél&

fzékben üllhetnének, tiekem úgy tetfzik, hogy ab-

ban az idoben nem kívántatnék annyi Prókátor;

mert az ember maga menne gyonyorüséggel a ba-

ját megmondani, és ott egy fzép, és kegyes Biró



Hale a fzájából uieghallván a to'rvényiiek magyará-

zatját, nem lehetne az eilen fzóllani. Ha fzinte

perét elvefztené is , de könnyebben fzenvedné.

Énnekein pedig nehéz azt fzenvednem, hbgy kéd

ritkán ir, és énnekem kell megítélni a kéd reftsé-

gét. Ollyan Bíróval is vagyon dolga kédnek,

hogy egy kis levéllel minden haragját elüzi kéd.

Tóbbet is irhatnék illyen nagy Orfzágos dolgok-

ról, de nem írok azért, hogy hamarább vehelTem

a kéd válafzát.

XXV.

Jeník.0 16. Apr* 17 19.

Írtóztató dolog, melly regen nem irtunk Edes

Néném egymásnak. Annak pedig mi az oka?

nem más , hanem , hogy tsaknem minden harmad

napban látjuk egymáír. Kédet látni, 's kédnek

irni nagy külo'mbség. Ha mindenkor ollyan gya-

kran inehetnék kédhez , mint már egy darab idô-

tol fogvást, az igaz, nem volnék.méltó a fzánás-

ra; de nem lefzfz mindenkor pap fajtja. Már egy

hete, hogy egymáflal nem nevettiink, és ez az ido

hofzfzabbnak tetfzik nekem, mint egy nyúl farka:

de mit tehetfz annak, mondják a Tótok. Egy

réfzrôl nem bánom; mert nem alkalmatlankodom

kédnek, noha kédnél mind jobb ágyam vagyon,

mmd toibbet efzem, mind többet nevetek, mint itt.

L-e hogy a vendéget meg ne unják, kevefet ma-

radjon egy helyt. De még nagyobb okát is mon-

dom — a', hogy az ido rofzíz, és ollyankor járni

a ten-
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a tengeren-noin egéfséges; inert, ha az a kis hajd

el találna fordúlni, jó éjfzakát az egéfségnek, és

mindennek. Éti pedig ollyan bátor vagyok a teri-

geren, hogy, ha egy kevefsé a hajo" egy oldalára

tbrdúl, már azt gondolom, hogy a halaknál lefzek

vatfoián. Ene azt feleli kéd, hogy eleget jártam

a tengeren; én pedig azt felelem a kéd feleletire,

hogy azzal ditsérhetem magamat, hogy mind'enkor

ollyan í'élénk voltain, és hogy nem tartok nyo-

morús'igofi'abb dolgot, mint a néma halak' Orfzá-

gában lakni.

Tegnap mi a Tsáfzári múlatságon voltiink.

Lehetetlen azt kédnek le nem irni, mint ment vég-

be. De mi is tsak úgy miilattuk magunkat, mint

a kotlis, a ki nap eftig iigetvén a lovon, eftve az

zal kérkedik, hogy mint meg fzankázmnk. Már

igen jó reggel a Vezér egy Tfauz Basât külde a

Fejedelemhez , kit is kéreté, hogy lenne jelen a

múlatságon, a mellyet fog adni a Tsáfzárnak. A

Fejedelem lora üllván a Tfauz a Konftantinápoly

mellett léVÔ rétnek a végén egy nagy dombon

meg'illitta minket, ahonnét kelleték nézni a mulat-

ságot. A réten pedig fok fzámú nagy sâtorok

valának verve: mind a Tsáfzár' fzámára, mind a

tobb Urak' fztinára. A múhttság pedig*abból ál-

lott.: hogy lovakat futtattak; flintából , és apró

ágyútskákból tzélt lóttek; a Tsáfzár elott a liirkó-

zók birkóztanak. De mégis mind ezek nem vala-

nak Tsáfzári mulatságok, hanem a vége jobb volt

a kezdeténélj inert a Vezér ebédet adván a Tsa



fzárriak, ès az egéfz Udvarának, meg is kell ajáit-

-dékozni: mind a Tsáfzárt, mind az Udvarát. A

többinek nem tudom mit ád, de a Tsáfzárnak há-

rotoij vagy négy válogatott virágban levo leányt

adott — azoknak igen fzépeknek kelletett lenni,

Jes mindeniket gazdagon felékesíteni; azután kö'ves

partékákat; lóra Vató drága fzerfzámokat ; fzép

paripákat adott* Édes Néném^ melly dei-ék álla-

pot a Tsáfzárság ! Ehnek pedig minden efztendfr-

ben meg kell lenni azon a napon. Mi pedig mind

ezeknek végét nem váftuk; liiert reggeltÔl fogva

efrig egy helyben ló háton üllni -— étlen* és a

tó'bbit tsak mefzfzünnen nézni — nem derék mú-*

/atság. Azért is a Fejedelem fél óráig ott lévén,

és femmi mulatságra valót nem látván , ebédre ha

za mentünk. De még azt kelleték azután izenríi

a Vezérnek, hogy igen múlattuk magunkát* éà

hogy Tsáfzári múlatság volt; pedig alig vártuk,

hogy eljöjjünk onnét. Édes Nénéin , melly fok-

fzor kell ollyat mondani az embernek, a mellyet

maga fem hifzem Azt elhigyje kéd, hogy a Ve

zérnek minden ajándékáért fem adnám kédet —

még a leányokat is oda tefzem, de úgy, ha fzeret

kéd , és ha vigyáz az egéfségire.

XXVI.

Jeniki) z6. Maß 1719,

A bban bizonyos vagyok, hogy tegnap igen meg-

ijedtiink volt. De még nékünk is jutott ben

ne. Ebéd felett egyfzersmind a tálak is kezdének

D t án-
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tántzloni, mi is doledezénk. Аkkor vefzfzük éfz-

re, hogy földindulás. Az emberek azt mondják,

hogy ennél nagyobbat nem értenek. Az én há-

zam alá a tenger bé megyen, és mindenkor va-

gyon ott téïdig érô viz: de, mihent a földindulás

volt, fzárazpn maradott — eftve felé jött haza a

viz. A kik a tengeren voltanak, jól megérzették.

A földindulás elott egy órával láttuk, hogy a Ve-

zér ment magát múlatni a fekete tenger felé, de

mihent megérzette a föld induláft, azonual nagy

fietséggel vifzfza tért , és a Tsáfzárt ment látni.

Konftantinápolyban fok bóltok, és házak eflenek le.

Még kéd felol femmi hirt nem hallottam, fzünte-

len is tartok attól , hogy valamelly kelletlen hirf

ne halljak. Bertsényiné Afzfzonyomat tudja kéd*

hogy karon kell vezetni pompával, mikor eggyik

háztól a máfikába megyen : de tegnap nem várta ,

hogy fejemeljék helyébol; mert futva ment a kert-

be, és az ijedttség volt a hopmeftere.

Tegnap ebéd után a Frantzia Követnéhez men-

vén az Ura Pérában volt — a kin igen búsult,

nem tudván, hogy ha nem efett é valamelly fze-

rentsétlenség az Urán, vagy a gyermekein. Azért

is két, vagy három aranyat igért a hajófoknak,

tsak vigyék el az emberét, kit az Urához akart

küldeni; de a hajófok úgy féltenek menni a ten-

gerre , hogy tiz aranyért fem mentenek volna el.

Az okát kérdették tolök: azt felelték, hogy a

földindúlásban a viz alatt a föld le süllyedhet, a

viz le efvén a hajójok is le süllyedne. Lehetne é

ennél



ennél jobban okoskodni a bet Böltsek kö'zul akát

mellyiknek is? Édes Nénéin, túdófits inentÔl ha-

marább; mert addig nem lehet nevetni,

XXVII.

Jenik'ó 18. Junii 17 19.

Údes Néném, igen igen fzükséges kédnek egy

hirt megtudni azért, hogy bolhák ne tfipjék

kédet. Tudniillik , hogy két Georgianumi Fejedel-

inet az atyjafijai az Orfzágból kiiízvén fegítséget

jo'ttek ide kérni a Tsáfzártól. A ki is fegítséget

adván nékik a Méltóságos Fejedelmek ide jö'tte-

tiek, hogy innét hajón a fegítséggel a fekete ten

deren vifzfza menjenek. O Méltóságok pedig egy

nyomorúlt kortsoinára fzállottanak — tselédjok

elég vagyon , de az Udvari nép nem ruháfl'abb a

mi Tzigányinknál. Azt pedig ne gondolja kéd¿

hogy O Méltóságoknak pénzok ne volna; mert

valamig a tselédekben tart, addig pénzô'k is lé-

feen. Mert a midÔn a pénzô'k elfogy, kettÔt,

vagy hármat az Udvariak kö'zul eladnak, és igy

a pénz elfogyván az Udvariak is elfogynak. Má

!¡z orakör a Fejedelmünk látogatására jó'ttenek fok

Udvarival, de azok ollyah rongyofok voltanak,

•alamint á fzolgák. Nem is tudom, iniért vifelik

> Fejedelem nevet; mert a' bizonyos, hogy job-

ban fzeretném a Bradai biróságot, mintfem az 6

fejedeleinségoket. Való, hogy a Georgianusok az

dfitt hadakozók volfanak, de moftanában nyomo-

mltak, Gö'rö'g valláfon vannak. Nékünk is van-

D 2 . nak
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nak ott Mtßondrtusirikt A Fejér nép ott közö'nsé*

geflen igen fzép.

Azt iría volt kéd a minap, bogy mar étt

Frantziáúl. — Aztot igen jól tselekfzi kéd, hogy

idegen nyelvet tanúí. Bur a mi Földiink azotf

volnának, hogy idegen nyelvre tanítatnák gyer-

uteköket, de az ollyan állapottal oily kevefet gon-

dolnak, hogy még tsak az irásra, és az olvasásra

fem kínfzeritenék a kányokat, hogyha tsak azok-

nak nem völna arra kedvök — azt a két dolgot

pedig egy Nemes Leánynak nem tsak illik, de

fzükséges is tudni. Azon hivül, hogy a Vallás-

hoz a' fzüks^ges, hogy holmi jó könyveket olvas»

baflbn: de a' mitsoda fzükséges egy Nemes Afz-

fzonynak , hogy az Ura távúl létében az Urát

mindenekrul túdófithafl'a, és az Ura levelét elol-

vashaffa. Nem khet mindenkor ollyan ember mel»

lette, a kivel írathaffon; de, ha fzinte volna is, a

Férjfi nem tsak ahagymáról, és a dézma borról

kivánna irni a Feleségének * . hanem más egyébb

eggyefségbol , fzeretetbol fzármazó gondolatit is

leirná, ha a Felesége tudna irni, és olvafni -. de

minthogy nem tud, úgy ir néki, valamint egy ide-

gennek. Ha megvisgálnók , hogy mitsoda levelet

ir az Ura egy ollyan Afzfzonynak, aki nem túd

olvafni, és hogy mitfodást ir a Tifztartójánaky

meg látnók, hogy mindenik egy húron pendül, és

nem fok külömbség vagyon közöttök. Arról ne«

is fzóllok, hogy mennyi külso dolog történik ol

ivan, a mellyet az ember örömeft megirna a Fele-

ségé-



ségének, némellykor fziikséges is voltia megirni;

de elhagyja, mert a Felesége nem túd olvafni, és

azt nem akarja, hogy más is megmdja. Erre azt

felelik némelly tsúfos, és ró'vid efzii anj'ák, hogy

nem jó egy leánynak, hogy irni tudjon, azért,

hogy a Szeretoinek ne irhafïon. Oh ! melly okos

befzédek ezekí mintha az irás okozná a rofzfzat,

és nem a rofzfz az iráft. Nein akkor to'rténik

Hieg a tilalmas dolog, mikor egyinásnak irnak, ha-

nem akkor, amikor egymáfl'al vannak, és nintsen

ízükségo'k az irásra. Akár tudjon a kéz irni,

akár ne tudjon, de a fzir el jár a maga dolgában.

Nekem i'igy tetfzik ,■ hogy nem tsak azért írok

kédnek, hogy irni tudok , hanein azért, hogy a

hajlandóság vifzen reá -«- ha nem tudnék is irni,

tsak ugyan leg elsô alkalmatofságkor mind azokat

megmondanám kédnek.

Mind ezekbôl azt hozoin ki, hogy az illyen

anyák nein okoílan gondolkodnak ; a leányokat a

Vallásbéli dolgok eránt való tudatlanságban neve-

lik , és a kinek adják , az el nem kerülheti , hogy

tudatlanságáért ne fzenvedjen. Akár melly fzép

legyen a gyémánt, de, ha rútúl vagyon rnetfzve,

nem betsulik. Mind ezekre, tudom, azt fogja kéd

mondani, hogy még házas nem vagyok, mégis az

afzfzonyoknak akarok letzkét adni — nem aka-

rok, lides Néném, nem akarok, tudom, hogy kéd

is velem egy gondolatban vagyon ez iránt. Láfla

kiki; fzabad a magáéval. És az Iften adjon ol-

lyan feleséget, aki irni, és olvafni tudjon, de, ha

D 3 nem
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nem tudna is, azon lennék, hogy megtanitanám,

ha több efze nein volna is mint egy matskának.

Édes Néném, fzeret é kéd úgy, mint a mats-:

ka az egeret? vagyon é kédnek jó egéfsége? mi-

kor látjuk meg egymáft? ma talán nem; mert már

tizenegy az ora, és le kell fekünni: de, ha le

fekfzem , úgy tetfzik , mintha feredném ; mert a

tenger habja egéfzen bé tsapván a házam alá, fok-

fzor ázt gondolom, hogy az ágyamban lotsog a

yiz.

XXVIII.

Jeniko 16. Julii 17 19.

Д ztot jól mondják, Édes Néném, hogy nintsen

*^ ollyan tárfaság, aki egymáftól meg ne váljék.

Bertsényi Uram az Afzfzonnyal, és minden pere-

putyjával ide érkezvén, itt lefznek mind addig, va-

lamig тагаЫ'аЬап rendelt fzálláfokat clkéízíttethetik.

Tarabia pedig hozzánk földön fél órára vagyon,

vizen pedig egy fertály óra. Hogy igy efett, az-

tot igen bánom kédre való nézve. Tudom , hogy

gyakorta meghántatja kéd magát a tengeren, és

hozzánk kirugafzkodik a tengeri lovakon. Az

Afzfzony ott közel lévén gyakrabban, mulathatta

kéd magát , és az ido inkább tölt , de már ezután

tengeren kell ide jö'nni, mikor az Afzfzonyhoz

akar kéd menni. Édes Néném, patientia. A ki

erôflebb, a' hatalmafiabb.

Azt jól tudja talán kéd, hogy ki KöVetje

tselekedte aztot, hogy Bertsényi Pérából kikö'ltöz-

köd-



kôdjék addig, amig oda érkezik, nem akarván vê

le egy városban lakni. Már moft mind eggyiivé

lzorúltunk, valamennyi Bujdosók vagyunk, kettôn

kiviíl, és itt várjuk, hogy hová fog vezetni ben-

nünket a felieg, valamint az Ifraelitákat a pufztá-

ban. Nagy tsuda lefzfz, ha még bennünket is el

aem ugratnak innét. Aztot tsak éppen azért bán-

eám , hogy kédtbl mefzfzebb lennék , de másként

zzt akarnók , hogy ma vinnének el innét ; mert

igen fzoros helytt vagyunk , és ha igés volna ,

máshová nem fzaladhatnánk , hanem a tengerbe

kellene ugornunk. Én nyernék rajta, mint Bertók

a tsíkon , úfzni fem tudok.

Édes Néném, minden Embernek az liten ren-

deléfe alá kell tnagát vetni, fôképpen a Bujdosók-

nak, de még fôképpen azoknak, a kik Török Or-

feágban bujdosnak; mert fehol ollyan hírtelenség-

gel a változás meg nem elik, mint itt. Mert itt

femmi bizonyoflabb dolgót magának nein irgérhet

fenki; mint azt, hogy bizonytalan az állapotja.

Ihon már a békefség megvagyon, mit reménylhe-

tünk? Ollyan Udvarral vagyon dolgunk, ahol a

Miniflevek mindennap változnak; ahol, ha ina egy

dolgot elvégez az ember, holnap az ujjakkal ujjra

kell kezdeni; aztot pediglen ha az ajándékon nem

kezdik, jó kezdetét fem lehet várni. Ez a mofta-

ni Vezér a Magyarokhoz magát jól mutatja, de

a boldoguláfoknak efzköze foha fem lefzen; mert

a hadakozást nem tudván attól irtózik, és kéfz

nkább mindenre hajolni, tsak a hadakozásról ne

D 4 hall-
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halljon fzóllanj. Q néki magának vagyon oкщ

hozzá ; mert leg kiffebb fzerentsétlenségért a ha-

dakozásban letefzik a Vezéreket : békefséges idö-

ben pedig e' jól tudja a dolgpkat folytatni. D&

ki igérheti azt nékünk, hogy aliando legyen »

hozzánk valu jó akaratja? Hogyha pedig az el-:

méjét megváltoztatják, mit nem vávhatunk tole?

Tsak már moft is az ô kopár fzakállú Tibéja na-

gyobb idegenséggel vagyon hozzánk, mint az

elott. Minden féle dolog pedig ez által megyea

a Vezér elejébe. Mindennek e'hez kell menni, és

tsak o átala kell folytatni a Vezérrel való dolgot;

és ha ezt megtfinálják azok, a kik mi nálunk ha-

talmaflabhak, és rofzfzunkat kívánják: oda lefzünk,

A' ditséretes ebben a Vezérben, hogy az ide-

gen Orfzágokról való dolgokban gyakorta kér taná-

tsot a mi Fejedelmünktol, aztot bévefzi, és követí,

a kinek is nagy efzét megismérte, De minden-

кor tsak reá megyek arra, hogy holnap, vagy hok

nap után találkozhatik ollyan, ki megváítoztathatja

elméjét. Ember é? igenis ember, megváltozhatik

kát, és az ide való emberek abban inkább 'embe-

rek, mintfem másutt. De, Édes Néném, mit vis-

gálotn én a jövendot? hagyjuk azt a jôvendok'

Urára: énnekem tsak azon kell törôdnöm, hogy

mikor láthatom kédet, mikor nevethetek kéddel, és:

mikor ehetünk kápofztát. Ah ! nem merek már a

Sápofztáról fzolini; mert a minap kápofztás fazék-s

nak nevezének — tsak azért is ugy fzeretem ké

det, mint a kápofztát -% hát kéd? Hát az egéfség

felol femmit fem irunk? XXIX.



XXIX.

. Jçnïko 9. Aug. 1 7 19,

TJTifzem fzégyenlem én azt, Édes Néném , hogy

nekem kell a Tsáfzári városban tó'rtént dol-

gokat megírnom. Ha tsak oró'kké otthon nem üll-t

nénk, több híreket is tudnánk. A' való, hogy rit-

ka dolog, de amikor kéd hireket ir, azokat el le-»

het hinni, De az hogy' lehet, hogy ott helyben

lévén mégis tolem tudakozza kéd , hogy mikor le-!

fzen audientziája a Tsáfzár Kovetének , a ki nein

regen érkezett? Végtire talán azt is tolem fogja

kéd megtudakozni , hogy mikor elik ott az efso.

Ha fzinte inegnevetnek is érette, de engedelmes-

kedem, és jnegirhatoni , hogy már megvolt. Dq

talán azt fem tudja kéd , hogy mi formában volt?

azt is megiroin. Aztot úgy tudja kéd, mint a Mí

Atyánkot, hogy rend fzerént, amikor a Tsáfzár

audientziát ád valamelly Kovetnek, elsÔben ebédet

adnak néki, és azutáii vifzi bé a Vezér a Tsá-

fzárhoz: de a' moft nem lehetett; mert a Törö-

köknek Ramazanjok vagyon — eztet tudja kéd.

Azt is tudja kéd, hogy a Ramazán nálok ollyan,

mint nálunk a nagy Bojt, és egy hónapig tart.

Az is tudva vagyon kédnél, hogy ok akkoron

nap lementig, fe nem efznek, fe nem ifznak tsak

egy tsep vizet is; még tsak nem is dohányoznak,

a mi leg nehezebb nékik. Sött még nappai bizo-

nyos ollyan .édefség vagyon , a mellyet meg nem

fzabad kóflplni, ha a péterkéjét elvetné is — gon-

P 5 dolja
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dolja el kéd, mi lehet az az édefség? de éjfza-r

ka fzabadság. Ramazanja lévén tehát moft a To-

rököknek ma két órakor a Követ a Portára men-

vén ott megvendégelték , és ot órakor a Tsáfzár

audientziájára vitték. Mind ezekbol megláthatja

kéd , hogy az audientzia ma volt. Már tudja kéd

nem tsak tÔlem, de talán tiz embertôl. Már azt

várom, hogy holnap azt fogja kéd tolem kérdeni,

ha kéd ehetnek é, vagy alhatnék? Én pedig tu-

dom, hogy alhatnám, mord kedvü is vagyok, de

mégis egy kevesé ízeretera kédet, jó éjfzakát is

kívánok kédnek.

XXX.

Békós 16. Aug. 1719,

T átja kéd, hogy Afiából irok kédnek. Ha Amer

rikában volnék, Mißßfiiböl is érnék kédnek.

Minket már úgy tekéntsen kéd, mint Afiai Ma-

gyarokat. Elég az, Édes Néném, hogy már Öt

naptól fogvást itt sátorok alatt vagyunk. A mel-

lettünk való várost mind az elôt, mind moftanában

Sékómak hijják, a melly város ama hires Bitbmíá-

ban vagyon. Tudja kéd, mitsoda híreíTek valának

a Romaiak idejében a Bithiniai Királyok? — De

azon nem törödöm, hanem azon törödöm, hogy

nem Háromfzéken vagyok. De ott jobb volna é

az liten, mint itt? nem — mindenütt egy aránysú

az 6 jósága. Itt akarja az Iflen hogy légy, azért

itt sétály ezen a fzép réten.

Az
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Az igaz, Édes Néném, hogy fzép helytt va-

gyunk, — a sátoraink a tenger parton rendiben —

ezt a gyönyörü Canalift végig látjuk — a Fekete

Jenger' zúgását jól halljuk — azok a nagy retten-

tô fajkák elottünk mennek el a Fekete Tengerre.

Illyen Canalis nintsen az egéfz világon talán —

ennek a fzéle mindettütt vagyon egy jó ágyú lö

vés, a hofzfza vagyon öt mérföld — mindenik

végén egy nagy tenger — hoi lehetne másutt

illyen Canalift találni? A' való, hogy, ha más

Nemzet birná ezt az Orfzágot , tsudát tfinálna eb-

bol a Canalisból — két felol várofokat, fzép ka-

ftélyokat, házakat építenének. Való, hogy Eu

ropa fzélén elég város vagyon, de másutt tsak

faluknak hínák azokat. A többi között Jenikó,

ahol mi lakunk, igen rút város, a többi illyen lín-

tsen : Afia fel&l pedig tsak nem mindenütt pufzta

— a Tsáfzár' parton levo házai éppen nem Tsá-

fzári házak — mitsoda kár ollyan fzép, és kies

helyeket pufztán hagyni ! De én ugyan meg nem

építetejn; láfsák ôk.

Lehetetlen, Édes Néném, annyi halat látni,

mint ebben a Canalisban vagyon. Egynehány

ezeret vonnak ki egyfzer a haláfzok. Hány ezer

kél el ajbban a Tsáfzári városban, és hány fzáz

ezeret fzáraztanak meg tsak Jenikoben? Hát még

a rettentô fok difznó hal mennyi benne? — nem

oromeft hazudnék., a fzükség fem hozza magá-

val, azért ehnondhatom , hogy egyfzer a tobbt

között láttam egyfzersmind leg alább ezeret, mint-

be
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ha annyi nagy fereg fertést hajtottak vóíoa le a

vizen. Az igaz, Édes Nénéin, hogy mi itt jól

Vagyunk, a fzép reten sétálunk, a Fejedelem ál-

talhozatván a lovait gyakorta fog vadáfzni menni,

Aztot már éfzre vettern , hogy itt Afiában is úgy

fzeretem kédet, mine Europában, de gyakrán kell

nekem irni, és egy kevefsé hofzfzabb leveleket,

és az-egéfségre kell vigyázni, fóképpen moftaná.»

ban ; mert azt mondják , hogy ott kéteknél nagy

peftis vagyon.

XXXI.

Békós 7. Otfoh. 17 19,

T7 des Néném , ha fzivárványt nem láttunk volna,

már a hegyekre fzaladtunk volna innét; mert

tegnap nagy zápor efso lévén a viz tsak nem

egéfzfzen elboríta. Mink azt nem tudtuk, hogy

mikor nagy elsôk vannak, éppen ott foly -le a he-

gyekrôl a viz., ahoi mink vagyunk táborban, de

tsak hamar megtudók; mert egyízersmind elborítá

a viz a konyhánkat — a konyha efzközt fzaladva

kelleték elragadni. Én az efsokor a sátoromban

nem léVén az efso után oda mentem megnézni, ha

valami kárt nem tett é az efsô? de ki ne nevette

volna, amidon a sátoromon kerefztul térdig évb

patak folyt el. Az a jó fzerentsém, hogy vnég is

fellebb volt az ágyom, és tsak alatta folyt el a

patak. A' való, hogy az az ö'zönviz tsak eftig

tarta ; mert a viznek más menedéket tíináltanak :

de az efso nem akar megállani, és ha még két na-

P'g
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$ig tart, gondolom, hogy ide hagyjuk Afiát. A'

való , hogy ideje is már kvártélyba fzullantmk ;

Inert a Fekete Tengër igen fekete fzelet botsút

reánk.

Édes Néném, gondolja el kéd, mint járt a mi-

napiban Forgáts Urain. Nem tudom mitsoda inne-

peh Bertsényi Uramhoz akart menni innét Commu-

w'ora. Reggel a Cominuftiora kéfzülvén ájtatoflan,

parantsolja eggyik fzolgájának, hogy raenjen Kaik-

ért, a ki által vigye Bertsényi Urhoz. Sokáig a

tenger parton sétálván, a fzolgája is fokat késvén»

és a fok jó gondolatokból is kifáradvj£g elfelejti,

hogy Communiera akar menni, és hogy az id6

hamarább teljék, egy pipa dohányt gyújtat magá-

nak : és ainidön aztot már mind kifzíná , à kaik

érkezik , és a kaikba akarván íülni akkor vefzi

éfzre magát* hogy a pipa a fzájában. и ¡- Nagy

nevetéflel vlfzlza tér á sátorába , de mi is eleget

nevettünk egéfz nap rajtâ, tudom, hogy kéd is

megneveti az Ô ájtatos dohányozását. O néki inin-

denkor vannak illyert nevetséges dolgai. A mi-

nap a Féjedelem arról befzélgetett , hogy mitsoda

nagy buzgósággal kell bévenni a Communiót, és

hogy tsak arról kéll akkoron gondolkodni : For

gáts elfäkad nevetve hiondván , hogy néki lehetet-

len, hogy holmi nevetséges dolgok rie jufl'anak

efzébe; mert a minap commnnicálni akarván j aini-

kor a Pap hozzája közelitett, az a gondolât jô'tt

az efzébe, hogy mi jó volna a Papon lévô cnfuta

tsábráknak» Illyen nevetséges gondolatunk nékünk

is



6г «Stsfc

is elég vagyon. A gondolat úgy lefzfz rofzfzá,

hogy ha annak helyt adunk. Én kédet fzere-

tem — e' jó gondolat; az egéfségre vígyázzon

kéd — ez is fínom gondolat.

XXXIL

Jeniko io. Ofloh. 171^.

Л/ïitsoda fzép állapot az : tegnap ebédet Afiában

ettem, vatsorát pedig Europában — ide pe-

dig neт a levego égben hoztak, hanem a vízen.

Mind ezefcbol megisméri kéd, hogy ide vifzfzajöt-

tünk, és a táborozást elvégeztüki A' bizonyos;

hogy nem áz ellenség elol jöttünk el, hanem a

íbk efsô elol, a mellyet el nem lehetett üzni, noha

két Gtntralis vagyon velünk* A mindennapi mú-

latság már itt abból fog állarti, hogy vagy Bertsé-

nyi Uram j6 mi hozzánk, vagy mi megyünk hoz-

zája. — A vadáfzat fem mtílik el, de a' fem mú-

lik el i hogy eílenürik ne vadáfzfzanak a Portan;

inert a Német Követ leg többet azon elmélkedik,

hogy nekünk árthafl'on: mi pedig leg kiflebben

fem ártunk néki. És nem tudom , mi végre kí-

vánja üldözni ezeket a fzegény bujdosó Magyaro- 1

kat, a kik itt a tenger parton tsak dohányoznak '

sóhajfozáffal. Édes Néném, vallyon az ollyan ti

világi Üldözok oívafsak é az Evangyeliumot ? t

gondolják é azt, hogy vaég bé is kell a fzemöket '

hunni egynehány fzáz efztendôkig? Akkoron neni v

a çamara fzék elejébe citáltatuük, fem nem annak 5

tërvényje fzerént mondják ki a fententiát: hanem t

a fze-



a fzerént a kegyes Evangyelium fzerént, a melly

azt parantsolja a Tsáfzároknak is , hogy megbo-

tsáfíimak az ellenségöknek, és a rofzfzért jól te-

gyenek. Az' ollyan itélo fzék, ahol az allegatiót

bé nem vefzik, nem is az Orfzág Tôrvényét, ha-

nem az Evangyeliumot tefzik ott a Fejedelmek

elejébe* Akkoron egy Fejedelem héjában fogja azt

allegalni: a Minifterim jovallották nékem, hogy a

bujdosó Magyarokat bujdosásokban is üldözném,

és a Política ratio arra vitt, hogy ôket ollyan álla-

potba veflem, a mellyben jövendôben fe árthaffa-

nak — az illyen mentségre tsak azt felelik : nem

kellett volna azon igyekezni, hogy elvegyed to- '

lök azt a kenyeret, a mellyet én rendeltem nékik

idegen Otfzágban, minekutánna már elvetted volna

az orökségöket — a jolitica ratioén nem kellett

volna jövendobéli bizonytalan rofzízért bizonyos

rofzfzat követni Felebarátidon. Ha máfok is

így gondolkodnának , békefségben maradnánk —

talán gondolkodnak, de az illyen gondolat tsak

általmegyen rajtok, valamint a purgatio.

A' talán tudva nintsen kédnél, hogy mi moft

is abban a fzándékban vagyunk, hogy Frantzia

Orfzágba vifzfzamenjünk , és ha tsak a mi akara-

tunkon állana, ma indulnánk meg : de tsak az aka-

rat áll mi rajtunk, a tehetség pedig máfon; mivel

a Fejedelem ezen fzándéka iránt a Frantzia Ud-

varnak egynehány rendbéli leveleket irván, arra

egyenes válafzt nem vehetett még eddig. Az

Udvar fe nem tiltja, fe nem jovallja gz oda való

mene-
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menetelét világoffan, a mellyekbol kitetfzik, hogy

nem kívánja az oda való menetelünket. inimicm

Ъото hoc fecit — a kik itt mi ellenünk vannak, ott

is ugyanazok gátolták meg útunkat. Frantzia Or-

ízágot Orleans Hertzeg igazgatja, mivel a Király

inég nem arra való. О mindenkor nagy barátsá-

got mutatott a mi Urunkhoz ; az anyja pediglen,

a ki is egy Házból való a mi Fejedelem Afzfzo-

nyunkal, úgy fzerette mint a Fiját mind holtig.

De a Fejedelmek között lévô atyafiságj és barát-

ság ollyan , mint a nád fzál: ha jól vagyon dol-

god, mind az atyafiság, mind a barátság fenn va

gyon ; ha pedig rofzfzúl vagyon , és reájok fzo-

rúlfz , tsak azt mondják : néfcio vos. E' már raj-

tunk bé tellyefedett ; mivel Orleans Hertzegnek az

Urunk még egy levelét fem vette. Annyi fok

fzép igéreti titán leg kiflebben dolgait ebben az

Orfzágban a Portan nem fegítette. Illyen a Feje

delmek barátsága, illyen reménység nélkül lehet

hozzájok folyamodni mind azoknak, a kikre fzük-

ségök nintsen. És tsak úgy búnnak az emberrel^

valamint a tzitronnal, a mellybol a levét kifatsar-

ván azután elvetik — Ha a forrásból jól ifzunk

azután annak hátat forditunk. Reánk pedig moft

nintsen fzíikség, az elmúltat elfelejtették, és a ha-

talom kezökben lévén jövend&re nem hajtanak*

A kéd mondáfa fzerént derék, állapot a fzerentsén

fekünni — a' való, hogy az ollyan ágy nem igen

állaridó, de amíg tart, addig tsak jó rajta fe

künni.

Meg



Még nein kell , lides. Néném , az igéretet má-

folni. A nemes vér a mit fogad megtartja. Ha

Magyar Orfzági voltia, kéd, tartanék valamitol ; de

Erdélyi levén ott a Nemes Afzfzonyoknak a fza-

vok oliyan állandó , válamint a Brafiai havas —-

tartsa meg hát kéd igéretét, és három, vagy négy

hónapját a télnek tó'ltse el kéd itt a Magyar Afz-

fzonyokkal. Való, hogy kéd lefzfz egyediîl Er-

délyi : de egy Erdélyi Afzfzony nem ér é annyit,

mint tiz Magyar Orfzági? A rófa tobbet ér a kó-

rónál — a nap fényeflebb a hojdnál. Mikor Ma

gyar Orfzágban fogyatkozás vagyon a napban,

tsak egy Erdélyi Afzfzonyt vigyenek oda, annak

fzépsége elég fényefséget ád. E' nem dítséret;

hanem igaz mondas. Ha az liten ôket fzebbeknek

teremtette máfoknál, ki tehet arról? Arról fem te-

het fenki is, ha lefekfzem; mert tizenegy az ora»

Ha a fzerentsén nem fekfzem is, tsak jól alugyam

— jobb az egéfség annál. Ezután tsak azt nézein,

mikor fog kéd ide érkezni, de minden perepútyos-

tól kell ide jönni. ^ ..

XXXIII.

Jeniko 7. Martii 1720.

"VTo már, lides Nénéin, vegyük ele a pennát,

és tif2títsuk meg a penéfzes kalamárift; inert

tait ezután az íráshoz kell fogni, a póftákat kell

küldözni, a híreket fei kell ébrefzténi. Ma nyol*

tzad napja, hogy itt a telet kitelelvén elhagya

kéd bennünket, mint a Sz. Pái az Oláhokat, és a

E . kéd
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kéd Tsáfzári városban lévô fzékébe vifzfzahely-

hezteté kéd magát. De már ott a reftséget nem keil

hevertetni, haпem iratni. Én pedig majd ollyan

hírt küldök kédnek tenger habjain, a mellyen mind

г két fule megtsendül -kédnek — jó, hogy több

füle nintsen kettónél. De leg elofzör fzép fzínü,

és jó fzagú hirt írok, azutá« írom meg a tsendülo

hirt. Tegnap a Jantsár Aga tzeremoniával külde

ajándékot az Urnnknak. Az ajándék fok fzép vi-

rágokból, és fok féle gyümoltsbol állott. Mût

elore tudom, hogy erre mit mond kéd — erre azt

fogja kéd mondani: a bizony illetlen ajándék volt

— afzfzonyokhoz illett volna virágot küldeni aján-

dékban , és ha a Jantsár Aga azt az ajándékot

Afzfzonynak fcüldötte volna , azért ditsérném : de,

ttogy egy Generalis virágot küldjön egy Fejede-

lemnek, azt foha fe tartom illendonek. Ha ezeket

möndja kéd , én azt mondom : más Orfzágban ne-

vetséges do'og völna, de azt tudja kéd, hogy itt

nem lehet ajándékot küldeni egy afzfzonynak, an-

nál is inkább halálos vétek volna itt, ha egy afz-

fzony ajándékot küldene egy férfinak, ha tsak egy

fzál rosából állana is.

Való, hogy az illyeu ajándék nékünk vifzfza-

tetfzik, és mi afzfzonyhoz illendo ajándéknak tart-

juk, de azt kell megvisgálnunk, hogy itt fzokás, a

mi pedig fzokás valahol, az illendo is abban az

Orfzágban. Angliában ha az afzfzonyok a kor-

tsomára mennek, azért fenki fem ítéli meg ôket;

mert fzokás. Spanyol Orfzág fzélén az afzfzonyok

egy kis malatzot hordoznak az ölökben, valamint

más-



másutt hordozzák a kis kutyátskákat. Frantziá-

ban, vagy másutt egy L'ri Afzfzony a hintójába

tili, eftig oda jár, ahova fzereti : itt pedig egy

Török Urnak felesége efztendeig fe megyen ki a

házból. Lengyel Orfzágban a Papok a fegreftyé-

ben lévô fzeutelt vízbe tefzik az ígett bort, hogy

meghüljön amig a Misét elvégezik: nálunk megen-

gednék é aztot? Nálunk fzégyenlene dohányozni

egy Úri Afzfzony: itt pedig mind dohányoznak*

Kínában az ollyan Leány megyen hamarább férj-

hez, a kinek leg hofzfzabb a füle, és ha a vállát

éri: nálunk pedig az ollyantól elfzaladnának. itt

tsak az újokkal efznek: nálunk pedig kéíl'el, villá-

val. Hát a' jó fzokás é, hogy a Tatár Nemes

Afzfzonyok megfúrják az órrokat, és egy nagy

eziist karikát vonnak belé, valamint a fülbe valo?

Az Orfzágban lévô fzokást kell hát megtudnunk,

ha arról akarunk ítélni. Talán még kéd azt a

fzokást fem tudja, hogy, ha egy Török két tsö-

törtö'köt elmúlat, azért a feleségének fzabad pa-

nafzt tenni ellene a Biró elott? Mondjuk hát, hogy

a Jantsár Aga küldhetett virágot ; mivel itt fzokás;

De, Édes Néném, kéfzítse kéd a ftileit a

roízfz hirre. A' való , hogy aztot elôrè el lehe-

tett látni , de tellyefséggel nem gondolhatta volna

az ember. A mi Jóakaróink aridig munkálkodta-

nak ellenünk, hogy meg nyerték a peroket, és in-

nét is ki akarnak bennünket tudni, mintha terhökre

volnánk. Ma reggel hívatta a Vezér Horvát Fe-

tentzet, és azt izené a Fejedelemnek általa, hogy

E 2 a Por-
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tt Porta jobb, es alkalmatoiTabb helyt akar rendel-

ni a Magyaroknak Jenikonél. A mi Urunk, mine

igaz kerei'ztény Fejedelem, tsendes elmével vette

ezt az izenetet, és abban a változtatás változást

пem okozhata. filmondhatta volna Dáviddal : Vf*

que quo exaltabitur inimicm mens fitfer me} és : Л'-

niijanak meg mind azok , a kik az in nyomorûsàgi---

mon àr'ùlmk. De a Kriftus tanítását követvén ál-

dást kért t'ldözoire, nem is a Portának tulajdo-

nitotta azt a változást, hanem annak a Követnek,

a ki ártalmunkra igyekezik. Ha Iften mi vehink*-

kitsoda ellenünk ? Még nem tudhatom , mitsoda

helyre akarnak benmmket repíteni. De még neга

ollyan hamar léfzen az elmenetel , a mellyet fzi-

veflen bánom azért, hogy egymástól tovább esünk.

Mindezekrol leg elso alkalmatofsággal túdósítani fo-

gom kédet. Jó egéfséget is kivánok. Ámen.

XXXIV. 1

- .' Jeniko 25. Mardi 1720.

ЛДa reggel a Fejedelmünk a Pompejus ofzlopát

volt megnézni, a melly ofzlop a fekete ten-

gernek torkában egy nagy kôfzikla tetején ..va-

gyon. Ez a kôfzikla egy kis fzigetet tfinál. A

kaikból kifzállván egy darabig felmentünk a kc-

fziklán, de éppen az ofzlopig netrumentünk; mert

igen meredeken vagyon , és eggyik kôfzikláról a

raáfikra kelletett volna ugrándozni — a kápofztás

fazék pedig nem ugrándozhatik olly könnyen,

mint a vad ketske, £íem lehetett megtudnunfe,

hogy



hogy mitsoda magafságú volt az elôtt az ofzlop;

mivel elvagyon tôrve két, vagy három darabra.

A melly darab még fenn ¿11 , nem lehet raagafl'abb»

hannad fél iîngnél. Nintsen mit nézni rajtaT ha-

nein tsak a régiségiért kell betsülleni, ha igaz,

hogy Poinpejus tétette oda; inert aztoí tsak mqnd-

ják , és ininden a Poinpejus ofzlopának hijja , de

an-ól feininit nem találni írásban. A' bizonyos,

hogy az a hires Romai ember ezen a földön ele-

get járt; de a' nem bizonyos, hogy 6 téteite vol-

na oda az ofzlopot. Lehet, hogy valamelly Gb-

rög Tsáfzár' munkája, vagy még a Tsáfzárok elôtt

tették oda. Ha Pompejus tette is, nekem ahoz mi

közöm? Inkább elhifzem, hogy о tette, tsak hoz-

zája ne küldjön kéd megtudakozni. De azt tudom,

hogy Pompejus meg nem fizeti nekem a kezkenÖ-

met, a mellyet Ott a kofziklák között elvefztettem.

Mar moft tudom , hovü küldenek bennünket.

Azt . mondják , a varos rendes , nem mefzfze va-

gyon ide , a nevé Rodoflo* De ennél többet nem

tudok, hanem azt tudom, hogy már elküldó'ttenek

oda» kik fzálláíokat foglaljanak az egéfz Btijdosó

Magyarok' fzámára, és hogy a jo'vo hónapnak a

közepe felé innét elillantunk. Azért azon le-

gyünk, hogy azt a kis idot héjában el ne tóltsük,

hanem gyakran megláfluk egymást, és eleget ne-

vefsünk. Attol ne féljen kéd, hogy addig gya-

korta meg ne látogafl'am kédet, fe attól ne tartsoh

kéd , hogy a nagy kéfzület miatt oda nem mehet-

nék ; inert annyi partékám vagyon , hogy fiíl óra

E 3 • alatt
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alatt mindenemet elrakljatom. Mi fzép dolog, mi-

kor az erabernek minden gazdagsága tsak egy

ágy, egy kisi. láda, es egy afztal. Látja kéd mind

ezek nem adnak nagy gondot; mikor pedig fokja

vagyon, a gond is nagyobb. Mit tehetek rola,

hogy többem nintsen ? — tizen is vannak itt ol-

lyanok, a kiknek fél annyi idô fem kell a kéfzü-

letre. Édes, Néném, akik Bujdosó Fejedelmet

fzolgálnak, hogy' lehetnp azoknak valamijök? A'

való, hogy minékünk ketten hárman, kik minden

kor véle bujdofunk, többünk lehetne, de azt elhal-

gatom , miért пшвел, Az Erdélyi vér nem az

adomért fzolgál, hanem a betsiîletért , ha egy kis

háladatlansággal fizetnek is, azt nem tekénti. A

minapi leveleben az illyen dologra való nézve po

ke ki kend ezeket a deák fzókat : Esperto croie

Roberto — a' való, hogy már én is elmondhatom

máfoknak. De vefsünk véget ez illyen gondola-

tpknak, és ö'ruljünk még eliüre annak, hogy hol-

nap után eggyikt efzünk ebédet , és vatsorát ? és

hagyjuk a tôrôdést annak , aki azt fzereti — ágy

é, Edes Néném? Ezzel maradok kéd ko'teles, lán-

tzos, madzagos, lpárgás, és finaros fzolgája,

XXXV.

Jenikií 1 6. Apr. 1730.

T Tfsék meg a dobot, fújják meg a kéfzülqt, Édes

Néném, már mi kéfzfzen vagyunk. A gál-

lya, aki Urunkat fogja vinni, itt vagyon. A melly

hajók a partékát, és a Fejedelem embereit fogják

vin-



vitmi, azok is már rakodva vannak. Bertsényí

Urnak egy nagy hajót rendeltek. Már mind az

egéfz bagafia elindúlt, tsak mi maradtunk még hát-

ra. Forgáts Ur velünk lefzfz, és egynehány alá-

való tseléden kivül hárman, vagy négyen lefzünk

a Fejedelemmel, és hét órakor reggel mi is abba a

nagy vízi hintóba úllünk.

Tegnap pedig a Fejedelem tsak különöflen

fzemben volt a Vezérrel, és tôle elbútsúzvún nagy

barátságát mutatta a Fejedelemhez, és meg is aján-

dékozta egy fzép török flintával, és nagy barát-

ságoflan váltak meg egymáñól. De gondolja el

kéd, hogy a Török mitsoda féle befzédekkel él. A

Fejedelem befzéd közben mondotta a Vezérnek,

Jiogy talán mefzlze vagyon Rodofto, és hogy kö-

zelebb fzeretett volna lenni a Portához ; erre a-

Vezér mondá, hogy, ha egy keveísé mefzfze van

is, de a hely alkalmatos — de ne gondoljad, hogy

mefzfze legyen; meft tsak annyira vagyon, hogy,

ha a riskását itt megfozik, oda vihetik inelegen.

Itélje el az ember az Ô török mondásút ! Elég a',

hogy mindjárt megindiilunk , és még ezt a levelet

be kell petsételnem , azért moíl többet nem irha-

tok, hanem ha helybe érkeziink, mindenekrol tii-

dósítani fogom az Édes Nénémet, a kinek Iñentol

jó egéfséget kívánok, és IáthaíTam* meg kédet men-

tol hamarább. Hanem tsak arra kérem kédet,

hogy irjon mentol gyakrabban ; én pedig azt el

nem múlatom. Pola téti Édes Néném, és az *egéf-

ségre igen kell vígyázni. Mi ezennel megindii

lunk, már hét az ora. XXXVí.
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XXXVI.

Rodofio 24. Apr. 1720.

üdes Néném, ha nem mondanám is, hogy ide

érkeztünk, tsak arról megisméri kéd, hogy

honnét dátálom leveleinet. Elég az', hogy az liten

fzerentséffen ide hozott mindnyájunkat. Es mihent

ide érkezett , Bertsényi CJr, raindjárt Anagrammat

tfinált a város nevébôl, és e' jött ki belole: oßo-

rod — ez igen hozzá illik a Bijjdosókhoz, Elég

a', hogy errÔl eleget lehetne elmékedni, de azt

hagyjuk másfzorra, moft pedig fogadáfom fzerént

hagyd irjak meg mindeneket kédnek.

Leg elöfzör is ott kezdeiií el, hogy Jenikô-

bÔl iódikán indúlánk meg, Már a gállya kéfz-,

•fzen várta a Fejedelmet, A melly igen nagy

méltóságára efett a Fejedelemnek , hogy a Tsáfzár

gállyát küldótt fzámára. A gállya is a nagyob-

bak kó'zi'il való volt; mivel 26 pár lapát vonta <-»

mindenik lapáton kin 4 kin 3' ember volt —* mind

egéfzfzen 220 rab vonta a gállyát — azon kivül

fzáz fegyveres léventi, vagy Hajdú benne, egy

fzóval a gállyában voltunk mindnyájan 400. Д

gállyás FÖ Tifzt Bafa volt, a Fejedelem mellett

lévo Tsáfzár Kapitsi Basája vélünk volt, azon ki

vül egy Tfor Baß. Hét órakor a Fejedelem a gáb

lyaba fzállván tifzteletnek okáért az ágyúval lot-

tenek , a vasmatskákat felvonák ,' és vonni kezdék

a gállyát. A Tsáfzár' kaftélját meghaladván ellen-

kezo fzélre találánk, a fzigetek felé kínteleníteténk

 

ven-
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venni útunkat, a melly fzigeteket nevezik: infitU

Trincipum. Forgáts Ur azt éfzre vévén, hogy

nem a' volna a Rodoftoi iit, és nem tudván az

okát, hogy miért megyünk a fzigetek felé, azon-

nal megijede, és kezdé a Fejedelemnek mondani,

hogy a Porta megtsalta, és netn Rodoftóba vifzik,

hanem nicomediлba , ahoi Tököli volt. A Fejede

lemnek hafzontalan vala bátorítani, és mondani,

hogy talán a fzelet akarják megnyerni, xragy más

okok lehet, és attól nem tart, hogy Nicomediába

vigyék, és ana okot nem adott a Portanak, hogy

akaratja eilen vitefle valahová — mind e' hafzon

talan vala; mert minden bizonnyal elhitette vala

magával, hogy Nicomediába vifznek, és mind ad-

dig tarta attól, valamig a fzigeteket el nem érôk.

Ott megfzállván Ii órakor, ebéd után Bertsényi

Ur is oda érkezék. Más nap is a* fzél ellenkezô

lévén eftig, eftve pedig hat órakor onnét elindulánk

jó fzéllel Rodoftó felé — egéfz éjfzaka jó fze-

lünk lévén a vitorlákat felvonták, és nem kelleték

Japátokkal vonni. A harmadik napon 8 órakor

reggel a Heracleai ропмЪa bémentùnk, és vasmats-

kákat vetének le. A Kapitsi Bafa pedig elore

Rodoftóra mene, hogy rendeléft tenne.a fzálláfok

iránt , és mind addig itt kelleték nékünk maradni.

2idikén a Kapitsi Bafa a Fejedelemnek tudtára ad-

ván , hogy már kéfzfzen volnának a fzálláfok, ma

ot órakor reggel megindúlánk, és 11 órakor dél

elott Rodoftóhoz érkezénk. A Fejedelem azonnal

kifzálla a gállyából, és a lovak a parton lévén

E 5 Pom-
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pompával késérék a városban lévô Fô Tifztek 3

Fejedelmet fzállásáig,

Édes Néném., nem egy bis Uraság a gál-

lyán járni. Ott a nagy rendtartás leg kiflebb do-

logban is , a nagy tsendefség. A midon két fz£z

ember megrándítja, tsak elhiheti kéd, hogy jól

meg vagyon ránditva, aztot pedig mind egyfzers-

mind — az ötven két lapátot egyfzersmind tefzik

a vízbe — egy lapátnak a hofzfzasága vagyon leg

alább öt ölnyi. Igen fzép múlatság azt nézni, de

meg', ha az ember azt meggondolja, hogy azok

a fzegény rabok tsaknem mind Kerfztények, és

hogy holtig ott kell maradni nékik; meg eiik az

ember fzive rajtok. Azon kivül js a gállya vonás

igen nehéz munka, aki azt nem látta, nem lehet

annak azt kigondolni — azt gondolná az ember,

hogy mindeniknek az egéfz karja ki fzakad, úgy

megrántja a lapát ôket,

A' való , hogy az ételöket megadják , de a

ruházatjok tsak rongyból áli. A mieink mégis

ingben dolgozíanak azért, hogy a Fejedelem ott

volt, és ugyan ezért az okért is nem bántak rofz*

fzúl vélök, de másként ing nélkül dolgoznak, és

a veréft leg kiflebbért fzenvedniök kell, amint тa*

gok is mondották fzegények. Amidon valamit

akarnak nékik parantsolni, tsak süvöltenek már

ok azt tudják, mire való, és egyfzersmind fognak

a munkához, Az ô fzékök úgy vannak rendiben

egymás után két felol, valamint a templomban

fzoktak lenni — közepette utfza vagyon, abol fzün-

telen



telen járnak alá, ?s fel a Tifztefc, és azt nézik, ha

valamellyik nem vonja é jól a lapátot , ha befzéll-

яek é egymáflal? Kinekkinek a maga helyében

kell maradni, oda vannak lántzolva, és minent a

vonáft elhagyják, le kell üllni, és ugyan azon

helyben kell alunniok is. Egyébbkor foha nem

ízabad felállani, hanem amikor a gállyát vonják,

és oЦуankor igen fzomorú zorgéft hall az ember;

inert tsak a íbk lántz zörgését lehet hallani.

JVÎind ezekre azt mondaná kéd, hogy lehetet-

|en ezeknek a fzegény raboknak, hogy fzabadsá-

gokat ne fóhajtsák : mindazonáltal vannak mégis

pllyanok, a kik azt a nyomorú életet megfzokták;

mivel én befzélltem két magyar rabbal, a kik húfz

efztendotol fogvást vannak a gállyán, és mondot-

tam, hogy ha nem lehetne é ollyan módot találni

abban, hogy megfzabadulhaflanak ? tsak ezt fele-

lék erre : miért mennénk mi már Magyar Orfzág-

ba? feleségünk, gyermekünk talán már megholta-

nak — ott is mivel élnénk? itt ételt adnak, és

megfzoktuk , már ezt a nyomorúságot. A' való,

hogy nem vártam ezt a feleletet tolök, másként is

gondolkodnám , ha helyettök volnék. A mi gál-

lyánkon minden féle NemzetekboI valának: Ma

gyar, Német, Frantzia, Lengyel, Mufzka — a

Noé bárkájában nem volt ennyi féle Nemzetség,

kivefzem az állatokat.

Elég a', hogy az egéfz Bujdosó Magyarok

itt Vannak. KinekkineK itt vagyon elhintve a

kenyere -r addig tsak itt kell lenni, amig abban

tart,
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tart. Kinekkinek pedig boven elegendó, és tágos

fzálláfa vagyon — tsak én egy fzolgával egy gaz-

dag Orménynek az egéfz házát birom, és minde-

nik háznak vagyon egy kis kertje. Amidon meg-

hallották az Ormények, hogy közikbe jövünk lak-

ni ( mert azt jó megtudni, hogy ebben a városban

négy feie Nemzetsëg vagyon: Török, Zlidó, Gö-

rög, és Oratény — .mi az Ofmények' házaiban

lakunk) azonnal a K/tdiához, vagy a Török Biró-

hoz mentenek mondván néki, hogy azt hallották,

hogy a Magyarok ollyan hamiflak, hogy az afz-

fzonyokon, leányokon még az útfzán is erôfzakot

tefznek. Pápai Gáfpár éppen a Kadiánál talált

leani akkor, és monda nagy ProfopopAval a Ka-

diánák : Kadia ! az Ôrmények ne féltsék a Felesé-

göket a Magyaroktól ; mert femmi bántáfok nem

lefzen — de , ha az o, tyúkjok a mi kakafaink-

hoz jônek, akkor femmirol nem felelek. A Kadia

nagy nevetséggel mondá Pápainak : Jfferum , Ma

gyar, Afferum (igen jól mondád. ) Mink ezen ele-

nevettünk, hát kéd is neveflen,

Elég a', hogy mi már itt helyben vagyunk —

a bujdosásban is bujdosnunk kell .— az Iften fizef-

fe meg annak, a ki az oka. Mint lefzünk, hogy'

lefzünk ezután, azt hagyjuk az lften akaratjára, —

o hozott bennünket ide, ô is vifeli gondnnkat. A

kik mi velünk rofzfzat akartak tenni, azoknak

rofzfz fzándékjokat az lften jovunkra fordította;

mert noha még nem isnfërem a várost, fe körüi

való helyeit, de azt elmondhatom, hogy háláadáf-

fal
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fal tartozuñk Iflennek ide való hozásáért; mert

fokkal tágofl'abban vagyunk fzállva, mint abban a

nyomorúlt Jenikoben. Az egéfz fzálláfaink a va

ros fzélén vannak, tsak egyet lépek, már a mezon

vagyok. De lakóhelyünkrol Leg elsô alkalmatof.

sággal bovebben irok, es nekem úgy tetfzik, hogy

moíí eleget irtam, és n órakor ideje volna lefe-

künni; mert a' tsudálatos dolog, hogy az embe-

reknek, és az afzfzonyoknak itt is úgy kell alun-

ni, valamint másutt. De minekelotte elveffem a

pennát, arra kérem kédet, hogy a. hozzám való

fzeretet meg ne fagyjon , és az egéfségére igen

vigyázzon. funét oda minden nap mennek hajók,

és akár mellyik hajósnak a levelét oda adhatja

kéd. Jó éjfzakát, Édes Néném!

XXXVII,

Rodoflo ¿g. Maji 1720.

Vfár mi itt derék házas tüzes emberek va-

gyunk, és úgy fzeretem már Rodoftót, hogy

el nem felejthetem Zágont. De tréfa nélkül, Édes

Néném, mi itt igen fzép kies helytt vagyunk. A

város elég nagy, és elég fzép, a tenger partoh

levo kies, és tágos oldalon fekfzik. Az is való,

hogy Europának éppen a fzélén vagytmk. Lóhá-

ton innét Konftantinúpolyba két nap könnyen el

lebet menni; tengeren pedig egy nap. A' bizd-

nyos , hogy fehol a Fejedelemnek jobb lakóhelyt

nem adhattak volna. Akár melly felé menjen az

ember , mindenütt a fzép mezo , de nem pufzta

me-
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inezÔ; mivel itt mindenütt a földet jól megmive-

lik, a faluk mellett lévo mezok nem pufzták, és

ennek a városnak a földje ollyan mivelt, valamint

egy jól meg mivelt kert — kívált moítanában

gyö'nyö'rüseggel nézi az ember itt a fzantófólde-

ket, és a fzolÔket, és a fok veteményes kerteketi

Itt pedig annyi fzôlôhegyek vannak, hogy másutt

egy vármegyében elég volna — azokat pedig

igen jól mivelik, és azokban a fok gyümölts fák

úgy tetfzenek, mintha mind kertek volnának. Itt

pedig meg nem karózzák a fzolôt, mint nálunk,

azért is az ágok mind le vannak hajolva , a fzÔlâ

gerezdet a levelek béfo'dvén a földet is árnyékban

tartják, e' pedig fzükséges ezen a meleg foldo'n,

ahoi nyárban igen kevés efso jár — így a fö'Ul

nedveíl'en marad, es a fzolo fem fzárad el.

Itt , a' való , fok veteményes kertek vannak,

az ide való fzokás fzerént jól mivelik, de- nem le

bet a mieinkhez hafonlitani. Gyapottat pedig fe-

hol annyit nein vetnek, mint itt, és a gyapotból

való kereskedés itt igen nagy. Torda Vármegyé

ben gondolom, hogy megteremtie, de a mi fovány

földünkön elegendo melege nein volna. Itt az

afzfzonyoknak egéfz efztendo által tsak az a dol-

ga, hogy a gyapottat elvefsék, megfzedjék, el-

adják, vagy megfonják. Májusbaft vetik el, és

Oftoberben fzedik meg. Való, hogy fok bibelô-

dés vagyon a gyapottal, de minthogy itt az afz

fzonyoknak femini más külsö munkájok nintsen ,

azért arra reá érkeznek*

л
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A varos felûl azt mondhatom, hogy ezen a

földön elmondhatni egy fzép városnak, a melly

nem ollyan fzéJes , mint hofzfzú. De akármelly

fzép házak légyenek itt a várofokon, nem tetfz-

hetnek fzépeknek; mivel az utfzára nem hagynak

ablakokat kivált a Törökök azért, hogy a felesé-

gök ki ne láthaíTanak — mitsoda fzép dolog az

irigység! A piatza a városnak igen bÔv — a fok

féle fzárnyas állat , gyümölts , kerti vetemény itt

oltsó — amig ide nem jöttünk, még minden ol-

tsóbb volt. De ha egy kis drágaságot okoztunk

is, de, a' való, hogy tsendefséget is okoztunk;

mert a Iakofok magok mondják, hogy amig ide

nein jöttünk , ahol mofl vagyunk fzállva , ott az

Utfzákon nappai is félve jártanak az afzfzonyok,

és leányok : efive felé pedig a kit kiviîl találhat-

tak, azt elragadtúk , és gondolja el.kéd, mint bo-

tsátották el? Még gyilkofságok is eñenek, ezeket

pedig a Jantsárok, Gö'rö'gö'k, és Orniények követ-

ték ,• de már inoft leg kiflebbet fem hallani. Eñve

biki sétálhat az útfzakon, feinmitÔl nem tarthat.

A' való, hogy mink is fokan vagyunk, de leg

kiffebb dolog ha to'rténnék , a kapunkon lévo 30

Jantsár megtanitaná azokat, a kik valamely garáz-

dát akarnának indítani. Nem is Iehet már tsen-

defTebb hely, mint ahol mi lakunk — efive idegen

Jantsárt, fe Görögöt nem látunk, noha a fzép

idôkben Ii óráig is kinn vagyunk. Tsak illyen

hainar is mitsoda hafznára vagyunk a városnak,

hát még ezután. Tsak azt bánom, hogy mefzfze

va-



vagyon Bertsényi Ur tolünk : o nem bánja ; mert

ritkábban megyünk hozzája, és annyival kevefebb

lefzfz a Eoltség. De mit tudunk ten-ni, ha mefz-

fze is , tsak oda kell menni — hát hogy' töltsük

az idot? Még az Afzfzonyok fem fzeretik aztor,

de mit tehetпek velünk eggyütt rola? A' való,

hogy a' nem nékjk alkalmatlanabbf hanem nékünk;

mert tsak el kell hozzájok menni, mint az Ur dol-

gára.

Már eleget befzélltem a városról , is a fo'ld-

jérol; hanem már a mi házunknál levo fzokásról

kell fzollni, és az ido toltésérol. A' való, hogy

egy Klaftromban nintsen nagyobb rendtartás, mint

a Fejedelem, házánál. Ezek pedig azok a rendtar-

táfok: Reggel hatod fél órakor a dobot megütik,

akkor a tselédeknek fei kell kelni, és kéfzen kell

lenni hat órára, Hat órakor dobolnak , és akkor a

Fejedelem felöltözik — azután a Kápolnába me

gyen, és Misét hallgat. Mife utáfc az ebédlo ház-

ba megyen —* ott kávét ifzunk, és dohányozunk.

Amikor az ora három fertály nyoltzra, akkor el-

sôt dobolnak Misère, nyoltz órakor máfodikat, és

egy kis ido mulva harmadikat — akkor a Fejede

lem Misère megyen, Mife után a maga házába me

gyen, és kiki oda megyen, ahova tetfzik. Tizen-

egyedfél órakor megütik a dobot ebédre, és ti-

zenkét órakor az afztalhoz üllünk, és törvényt

tefzünk a tyúkokra. Harmad fél órakor a Fejede

lem tsak magánoffan a kápolnába megyen, és ott

vagyon három óráig. Mikor az óra három fer

tály
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tMy ötre, akkor elsôt dobolnak eftvéli imádságra,

öt órakor máfodikát, és egy kevés ido mulva har-

madikát — akkor a Fejedelem a kápolnába me-

g3ren, és azután kiki elofzlik. Vatforára heted fél

árakor dobolnak. A vatfora nem tartván fokáig

nyoltz órakor a Fejedelem levetkezik , de leg

gyakortább le nem fekfzik még akkor, és reggel

ba fzinte hat órakor öltözik is fei, de éjféli két

órakor felkél. Azt pedig ne gondolja kéd hogy

leg kifl'ebb változás is legyen mindezekben. Ha

fzinte a Fejedelem beteg volna is, akkor is mind

egyaránt folynak a rendek. Hatod fél órakor

felkelni nem kitfiny dolog, de el nem mulatom

azért, hogy kedvét találjam, és mindenkor jelea

vagyok, mikor öltözik — a hivatalom is azt hoz*

magával> hogy vigyázzak a tselédekre.

Ezek tehát a mi Klaftromunk béli rendtartá-

fiük. A mi pedig a múlatságot, és az ido toltést

illeti ; a' fok féle , és kiki a maga hajlandóságát

követi. A Fejedelem minden héten lora üll két-

fzer, és effig oda vadáfzunk; mert itt igen fok

fogoly , és nyúl vagyon — veres fogoly több,

vagyon , mint fzürke. Mikor pedig vadáfzni nein

megyen a Fejedelem , akkor tsak a fok irásban

tölti az idot. Mink is jobban töltenôk, ha lehet-

ne, tnert az ember nem mehet örökké sétálni,

nem lehet mindenkor a mezon vándqrlani: az ide

való emberekkel pedig nem lehet tárfalkodni. Itt

az idegen fenki házúhoz nem mehet, Kivált az

.Qnnények inkább féltik Feleségöket, mint fem a

F Törö-



Törökök. Még nem láthattam a Szomfzéd Afz-

fzonyomat. Napjában tizfzer is a kapuja eloft

kell elmeiinem , es , ha a kapuban talál lenni , úgy

fzalad tolera , mint az Ördögtol , és bézárja a ka-

puját. Nein törodöm rajta; mert bózonségeíTen

az Ormény afzfzonyok ollyan fejérek, mint a

Tzigánynék. Ebbôl elitélheti kéd , hogy itt a

lakofokkal femmi isméretség nem lehet, nem is

vefztün}r femmit ; mert itt ki SzÔts , ki Szabó.

Valami fo renden lévô emberek itt nintsenek, a

kikhez mehetnénk. TörökUrak vannak, de una-

dalmas4 dolog Törököt látogatni : eggyik a', hogy

törökül nein mdok ; máfik a' , hogy ha az ember

hozzájok megyen, elsÔben nó ifflj le — azután

egy pipa dohányt ád, egy findsa kavét — hatot,

vagy hetet fzóll az embevhez , azután tíz órárg

is elhalgatna, ba az ember azt elvárná. Ok a

befzélgetéshez , nyájafsághoz éppen nem tudnafc.

Minden múlatságonk tehát abban all , hogy Bertsé-

nyi Urhoz megyünk vagy ebédre , vagy vatsorá-

ra — ott mégis nevetiink a kis Sufival; mert az

Afzfzonnyal reá kell az embernek tartani magát,

valamint a Kompódi Nemes Afzfzonynak. A'

• rnár tsak a régi dolgokat fzereti befzéllni , hogy

leány korában mitsoda múlatsági voltanak. Azt

jól tudja kéd , hogy nékem ahoz femm i kerivem

nintsen. Énnekem a mitsodás terméfzetem va-

gyon elhalgatbatom az embert hárorti óráig is,

hogy eggyet ne fzolljak, de azután kérdje meg kéd

lÔlem, mit befzélltek íiekem? egy fzót fem tudnék

meg-
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megmondani belole. Igy vagyok azzal az Úri

Äfzfzonnyal. Két óráig fem fzollok eggyet. Ha

nevet, én is.ne^etek, de fokfzor nem tudotn mit

.— azt gondolja, hogy en azokat mind nagy fi-

gyelmetefséggel hallgatom. Ugyan is , ha én régi

dolgokkal akarom az idot tolteni , a Nagy Sándoc

hiftoriáját olvafom, az' elég régi.

Mind ezekbol megláthatja kéd, hogy mitsoda.

városban telepitettenek le benmïnket; annak mitso-

dás lakoli vamtak, mitsoda környéke; itt mitsodás

fzokást tanuuk. De azt még meg nem mondot-

tam kédnek, hogy én mitsodás fzokást tartok. At

én fzokáfom a', hogy tíz orakor lefekfzem, és a

fzemeimet bézárom , és rend fzerént azokat fel

nem nyitom más nap hatod fél óráig. Ezt a dí«

tséretes fzokást mind télben, mind nyárban meg-

tartom. Azért, ez a levél ollyan hofzfzú, hogy

már tíz az ora, alugyunk hát, Édes Néném. De

az egéfségre kell vígyázni, ha azt akarja kéd,

Aogy gyakran irjak. Másfzor többet, vagy keve-

febbet. Ihon azt majd elfelejtettem megirni, hogy

az a vefzett köfzvény az Urunkra jött alkalmat-

lankodni.

XXXVÍIL

Rodofio гъ. 1720.

t Tôgy a kéd kis úja meggyogyúljon azt igeп

*. fzükséges kédnek megtudni , hogy mi négy

napig elhagytuk volt Rodoftót, és négy mérföld-

nyire voltunk favanyú vizet innia. ' De azt elsö-

F a ben
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ben meg kell kédnek irni, hogy mi végre ittuft %

favanyú vizet? íde ném mefzfze egy tótsás hely

vagyon, a mellynek fzélefségd^ és hofzfzasága

iehet tizen o't ölnyi. Ebben az idôben , a kiknekc

valami nyavalyújok. vagyon, abban a sárban meg-

ferednek. Negyven, ötven mérfóldnyirol ide el-

jônek az embefek Czekereken feleségestol , gyer-

mekestol» Hiifz, vagy harmintz fzekeret meg Ie

het látni a sár körül és abbaii a fok afzí'zony,

férfi, gyermek úgy hevernek, ñera tólomben, va-

Jainint a lertélek — mikor a sárból kimennek,

itélje el kéd, mitsodáíok? mert a' nem egyébb,

hanem kemétiy fekeíe sár, a mellybe erôvel kell

le menni, A lakofok, nem tudom honnét vették,

de azt tartják, hogy igen hafznos. Én ugyait

nem láttam , hogy valakinek hafznált volna. Ma-

gam is bé mentem abba az otsinán sárba a tö'bbi-

vej, nem a fzükségért; hanem azéri, hogy mond-*

hafl'am , hogy sárban hevertem. ,

Nyárban pedig a bialoknak igen kedves mú-

lató helye az a sár. De a Görö'g Papok azért,

hogy egyneháiiy polturát nyerhefienek, azt mond-

ják, hogy elsoben meg kell azt fzentelni; raerE

másként nem hafználna. De a' nem elég ; mert

ebbol az utálatos sárból kikelvén a tradtth fze-

rént, és a Hippokrates parantsolatjából a favanyü

vízre kell menni, abból harmad napig kell innia,

H mennyit lehet, hogyha azt akarja valaki, hogy

rigy megtifztuljon , mint a,kriftály. Mi is tehát af

Щ, népének tégi hévett fzokását akarván kö'vetnf

oda



oda mentünk, és ott találtunk íeg álább két fzáz

férfiat, afzfzonyt , és gyemtsfteket. De mínthogy

a Görög Papok femmi alkalmatofságot Fem múlat-

nak el, ahoi egynehány polttuát nyerhetnek, azért

*zt a vizet is meg kelleték fzentelní; wert a' nél-

Js tll nem volna hafznos. A víz kôfziklákból foly

ki, de mégis nem tifzta, és a fok nép aztot felza-

varván sáros vizet ifzik. Mink is másnap , hogy

oda érkeztünk elkezdettük az italt, és egy nagy

üst tele volt vízzel a tüzön; mert melegen kell

innia. lis fokan voltunk, a kik ittuk. De mitso-

da favanyú víz, Ëdes Néném! Éppen a sárhoz

jllik; mert ha eggyik ntálatos, a máfika fertelmeS.

Mi azt gondoltuk elsoben, hogy ollyan favanyú

víz, mint nálunk vagyon , de mikor megkóftoltuk,

lehetetlen volt egy tseppet elnyemi; mert tsak

tifzta sós viz, az is rofzfz ízu. Mindazonáltal

laffimként egymásra való nézve mindenikünk meg-

irott harmad napig tizenkét ejtelnyit belole. Né-

mellyik többet; mert a ki leg többet ifzik, aztot

leg többet is purgálja. Л vizet ebédig kell innia,

és addig fzüntelen keil járni, vagy futni, hogy

jobban hafználjon. Forgáts Ur, minthogy eggyi-

ket fem vihette végbe, azért lora üllt, és ügettette "

a lovát, és így rázatta magát, és mikor érzette,

ítogy a víz munkálódni akar, akkoç lefzállott a

ióról. Elhiheti kéd, hogy eleget nevettünk rajta.

Azt már nem tudom, mint fog nékünk hafznámi

ez a fzeutelt favanyú víz. Ha nem hafznál, fem

törödöm rajta; mert jó egéfségem vagyon. Azt

F J tndonf, ,



 

be rofzfzabbúl vagyon utánna; a málika halálán

vagyon. Vagyon é ollyan orvofság, a ki minden

féle betegséget meggyógyítson ? De ollyan va

gyon , a ki ártson. Halal eilen — Mints fît kertben.

A mi Urunk pedig tsak a vadáfzottal töltötte az

idot, és azt nevette, hogy mi mint vendégeske-

dünk. Édes Nénéni, Iftentôl jó egéfséget kíván-

ván kédnek maradok kédnek leg kiffebbik fzom-

bati fzolgája.

kéd fzép, de igen knrta levelét kedveflen vet-

tem. Ëdes Néném, mért kíván kéd ollyan

gyo'nyórüségtol megfofztani, a melíy egy pénzi-

ben fem telik kédnek? A meleg házban nem me-

flerség irni, a kéd leveleit pedig a hideg házban

is gyonyo'ruség olvafni. Egy kis pirongatás nem

árt némellykor. Reménylem, hogy másfzor meg-

jobbitja kéd magát. Itt mi nagy tsendefségben

élünk. Iften tudja meddig; mert innét való elme-

netelünk merre, és mikor lehetne, azt nem lehet

higondolni. A Porta nem ré'gen tfinált a Tsáfzátv

ral hufz , vagy hufzonnégy efztendeig való békef-

séget — hufzonnégy kÔ fallal rekefztették bé te-

hit az útunkat Erdély felé. Már a' felé nem is

kell gondolkodni. Ugy tetfzik , hogy még más

felé is bé vágták az útat, és amint moftanában

folynak Európában a dolgokj leg kiflebb súgárát

XXXIX.

Rodoflo 18. Novemhf 1730.
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fem láthatjuk megrzabadúláfnnknak , és még tsak a

reménységet is ládába kell zárni.

Szegény Bujdosóknak hogy' adfz ko'nnyebbséget

Ha tôlok elvefzed még a reménységet

De ezzel, Édes Néném, tsak vígafztalhatjuk ma-

gunkat, hogy . m

A nyomorúságban lévôk nein félhetnek

Semmitol, de sott még inindent reménylhetnek.

A' való, hogy az Iftenben reménység eilen is

kell reményleni; inert Ô igazgatja a fziveket. А

mi ellenkezo dolgokat látunk Európában, a mi

megfzabaduláfunkkal , azokat is o vezeti, és nein

tsak reánk kell gondjának lenni, hanem máfokra

is. Mi azt akarnók, hogy tsak a mi kivánságink

fzerént folyjanak a dolgok, és hogy holnap ugor-

hatnánk által a fellebb említett koíalakat : de Kern

oda Buda ; inert fe a Portához , fe a Frantziához

biznunk nem lehet. A Német meg békéllvén a

Törökkel a Spanyolba кара. Orleans Hertzeg з

Fiantzia Regens, akinek terméfzet fzerént kelletett

volna a Spanyollal tartani; mivel olly közelrol

való Atyafiak, ellenkezot tselekfzik, és a Tsáfzár-

ral alliancut tfinál, és a Spanyol eilen hadakozni

kezd. A Tsáfzárral elvéteti a Spanyoltól a két

Siciliat, és ezzel az efztendovel a hadakozás is el.

végezôdik. Orleans Hertzeg a békefségben azt

tefzi fel, hogy a Spanyol Király egy Leányát a

Frantzia Királynak adja, a ki nem tóbb hat, vagy

hét efztendosnél. Eztet Frantzia Orfzágba fogjáh"

F 4 kül-
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küldení moñ minden órán, hogy ott neveljék feL

És hogy a Spanyol Királynak az elsô, és a má-

fodik fija az Orleans Leányi közül vegyenek fele-

séget — ezt a két leányt is Spanyol Orfzágba

fogják küldeni. A Tsáfzár, a Frantzia, a Spanyol,

és az Anglas allianciát tfinálván egymáflal , ki

merné ezek eilen emelni a kezét? És kitôl lehetne

reményleni valamelly vígafztalást a fzegény Buj-

dosó Magyaroknak? Mástól nem látom, hanem »

Frantziától, de az is elmondhatni, hogy háladatla-

núl bánik az Urunkkal, aki még moft is kéredzik,

hogy botsáfsák bé Frantzia Orfzágba ; Orleans

Hertzeg pedig nem hogy azt megengedné, vagy

még válafzt adna a leveleire , de még azt fem

akarja, hogy nevezzék elo'tte, oki'il adván a Tsá-

fzárral való allianciát. Illyen a Fejedelmek' barát-

sága, és atyafisága. Az a Hertzeg Frantziában

való létünkkor a Fejedelemhez mindenkor nagy

barátságát mutatta, az atyafiság is megvagyon ko-

zö'ttök; mivel az ô Anyja, és à mi Fejedelem

Afzfzonyunk egy Fainiliából valók. De a Feje

delmek azt tartják, hogy úgy vagy barátom, és

atyámfija, ha fzükségein vagyon reád; vagy, ha

reám nintsen fzükséged. Erre azt mondhatná kéd :

hát a Kerefzténység hol vagyon? Hát az Evan-

g'yeliumot tsak a ko'znépnek adták é ki? Való,

hogy azt mindennek megkellene tartani, de úgy

tetfzik, mintha a Fejedelmeknek fzégyen volna

ahoz fzabni magokat, —, Mind ezekbôl azt látjuk,

hogy tsak az Iltenben kell biznunk, és békefséges

tiîréf*



furéflel vegyük, es várjuk irántunk való rendelé-

sét. A ki a hideget adja, a' mentét is ád melléje.

•A ki benniinket ide bozott, a' gondunkat is vifeli*

Bizzunk tehát, bizzunk, és ûgy лет hagyatunk el.

A mi Fejedelmiink, a' bizonyos, hogy bizik, és a'

mellett minden héten kétfzer vadáfzni megyen —

aztot , ha fzinte varró tô efsö volna , fem mulat-

nók el.

Nem elég azt megirni kédnek, hogy Bertsé-

nyi Urfi ide érkezett még Septemberben ; mert

azt mar régen tndja kéd : hanem azt kell megirni

hogy miért jött ide. A Frantzia Kifály megen-

gedvén, hogy egy Magyar Regementet állitsori

fei, azért jött ide, hogy Magyar Katonákat gyüjt-

heflen Moldvában, és Havafalfoldjében. Az egéf-

ségre vigyázzunk , Édes Néném , és ûgy lefzek

mindenkor a kéd nein là fej'ù ; hanem L6 Fi stf~

kelye,

XL.

Rodoflo i. Janu. 17%г.

ñola teti! Látod, Édes Néném, hogy már jó 11a-

pot is tiidok mondani Gôrogiîl. De tudja é

kéd, hogy ma mitsoda nap Vagyon? Tudja é kéd,

hogy ma nekem köTzö'nto levelet kell irni? Én

pedig meghajtván mind a két térdemet kivánom,

Edes Néném , fziveflen , hogy az Iften lelki , és

terti áldását adja kédre, azaz, hogy béto'ltse a kéd

fzívét malafztjával , és egéfséget adjon kédnek.

Ugyan jók vagyurik mi, Édes Néném — mi egy-

F 5 «4ft
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tnáft tsak két fzóval köfzö'ntjük — azt a két fzóc

mindenkor elkésére a mi fzivünk — mi azzal bé-

érjük, 's többet nem kívánunk: nem úgy mint

Bertfinyiné, a ki azt fzeretné, hogy két óráig tar

tana a fok minden féle kívánság — már azt meg-

fzokta , én pedig el nem hagyatom véle , nona tiz

fzóból állott a mái kófzontéfem. Hát még inen-

nyit nevettünk a Kajdatfmé kofzontésén — az

Lfrat nagy térd hajtáilal köfzönti: hogy fok ujj

efztendô napokat kívánok Nagyságoduak — ezt a

moílani ujj efztendot pedig az Iften meg ne en-

gedje Nagyságodnak eltölteni itt, hanem a maga

hazájában, és igy Bertsényi Uram el nem tölti

ezt az efztendot, hogy hatsak hazájába nem me-

gyen; annak pedig nem látom módjáu

Nem tudom, ha nálunk fzokás é ma egymáft

megajándékozni ? mert Frantziában az igen is fzo

kás — ott a Királyt, Urat, fzegényt, afzfzonyt,

Ieányt , egy fzóval minden ajándékot ád egymás-

nak, ha egyebet nem adhat is, de tsak egy gom-

bog tôt is ád. Kédtol pedig egyébb ajándékot

nem kívánok, hanem, hogy ebben az efztendoben

is úgy fzerefl'en kéd, mint az elmnltban. Aztot

pedig ne kiváuja kéd, hogy jobban fzerefl'em ké-

det; mert ha tsak fél lóttal többet nyoinna a fze-

retet, több volna az atyafi fzeretetnél. Látja hát

kéd, mint fzeretem kédet! Ugy fzeretlek, Édes

Néném, mint a kápofztáí. De ebben az efzten

doben igen igen kell vígyázni az egéfségre.

XLI.
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Rodofio 9. Sept. 1721.

dolog a háláadatlanság. Már egynehány

levelemre nem vehetek válafzt; mégis kéd pa-

ítafzolkodik. A' rendes dolog , énnekem kellene

kigyót, békát kiáltanom kédre; mégis kéd ir ol-

Jyan baragos, és tüzes levelet nekem, hogy ugyan

fzikrádzott, amidon olvaftam. Mtgbara^udtt Hêr-

man — k'óvír lúdat khan. Ne haragudjunk, Édes

Néném; kéd is felejtse el, én is elfelejtem. De

lehetetlen, hogy meg ne irjam, a mit gondolok,

ha fzinte ujjontában fellobbafztom is azt az édes

haragot. Egéfz gyönyörüség nékem a kéd hara-

gos levelét olvafnom, és ollyan formaban tud kéd

panafzolkodni, es pirongatni engemet, hogy még

annál inkább kellene kédet fzeretni, ha lehetne.

Édes Néném, azt már regen tudja kéd, hogy

Bertsényi Urfi innét elrepiíilt hajón még Juliusban.

Vifzen magával mintegy három fzáz katonát —

annak fele Magyar, de a más fele, Iften tudja

hány féle nemzet — talán magok fem tudnák meg-

mondani. Elég a', hogy már néfci Regimentje va-

gyon. A kinek pedig ott Regimentje vagyon, a'

már az elomenételnek az elsô gráditsára Iépett,

fôképpen az Idegenek közül. A kis Efzterházi is

в! ment, a kinek is az Atyja már egynehány hó-

ïtapja , hogy itt vagyon — én azt mondom Fеle-

ségestol: máfok azt mondják, hogy rem Felesé-

gestol. A mi Papjaink azt mondják, hogy az
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Efzterházi Urfläk ugy vagyon á házafsága i rtíi-

tnint á Samaritana afzfzonynak * a kinek azt mon

da a Krifius; hídd ide az Uradat; äz afzfzony

raegvaHáj hogy nints Ura; mert a kivel akkor la-,

kott, liera volt valóságos Ura. Azért a Papok is

azt mondják, liogy Efzterházi Uraak nem valósá

gos Felesége az, a kivel lakik* Tsak egy két

fzóval megmondom kédnek, hogy miben vagyon

a dolog. Efzterházi Ur ebbe az Orfzágba joven a

több Urakkal Lengyel Orfzágból, a Felesége mel-.

lett volt egy Lengyel Ieány, akit egy Tót nemes

ember fzolgájápak adott. A felesége meghalván,

es a Lengyel afzfzonyra igen vágyván, eryvel é,

vagy jó kedvébol nein tudom, de az Urától elvá-

lafztatta, és azután Papok elott megesküdvén vele

magának elvette, és azólta mint házafok, ugy él-

nek. A mi Papjaink mind az elválafztást , mind

8z elvételt az Egyházi to'rvénnyel ellenkezonek

tartják — azt a Papok láfsák, ok-ahoz többet

tudnak nálamnál. En azt nem visgálom, hogy jó

é, nem jó é a bizafságok? — Elég a', hogy az

idot eltöltöm nálok; ôk láfsák a többit. Az Afz

fzony elegendo fzép, igen fzép termetü, ifjú, és a

ínúlatságot fzereti. Nekünk iilyen kell az unadal-

mas Rodoítóra, A Lengyel' tántzót eljártam már

egynehányízor véle. Magyarúl ís tud kevefet.

Azt elmondhatni, hogy emberség tudó Afzfzony,

és ei nem únom magamat, mikor véle vagyok.

Azt tudja meg kéd, hogy Forgáts úr elhagya

bennüuket. JNem tudom, ha az ide való lakást

unta



unta é meg, vagy Bertsényi Urral nein lakhatott

egy városban. Lebet, hogy mindenik okozta a2

elmenetelét. Lengyel Orfzágban akar lakni. Ne-

kem úgy tetfzik, hogy illendôbb lett volna a töb-

bivel itt fzenvedni; mivel femmi rôvidsége nem

volt. De kiki a maga kádjáról dítm'al, Az elmúlt

hónapban mi ifmét a favanyú víznél voltunk.

LTgy látem , hogy mindenkor elmegyünk oda an-

nak idejében, Én ugyan nem bánom ; mert még

is teiik az ido.

Ugyan ido tö'ltesert is inent volna a Fejede-

lem egy Török Urhoz , aki kérte vala a Fejedel-

met, hogy menne hozzája; mivel Ott igen fzép

vadáfzó helyek vannak. À jófzága öt mérfó'ld

ide, de tsak két nap maradhatttink ott, addig is a

sátorok alól ki nein búhatott az ember a fok efsb

miatt. Soha fem lattam volt bialokkal vadáfzni,

tsak ott, A ház inellett egy tó lévén abba vagy

húfeig való bialokat hajtottak, és azokkal egéfz-

fzen felkevertették aztot, és a sárbol a kezökkel

vonták ki az emberek a fok halat. Nem lehetett

úfzm" a fzegény halaknak a sáros vizben. Török

haláfzat! Én valami itt torténik mindenekrol fzá-

niot adok kédnek, tsak ne haragudjék kéd, "és

tsak az egéfségre vigyázzon. TÔbbet is irnék,

de ebédre dobolnak , és a hajós megindiil ebéd

ntán. Azért maradok , és lefzek a kéd leg ked-

veíTebb, és drágább atyjafija.



94

XLIL

Rodofiô го. Nov. 17 it.

gy tetfzik, hogy már ennyi lakáfunk után eb-

ben a városban bovebben irhatok kédnek, a

lakofuól, és a fzokáíhól. Azt már egyfzer meg-

irtam, hogy négy féle nemzetség lakja a várost:

Görög, Ôrmény, Török, Zlidó, és hogy nagy

kereskedés vagyon itt mind földön, mind tenge-

íen. Némellykor három fzáz fzekér bé jo a vá-

rosba — e' pedig gyakorta történik , fôképpea

ôfzfzel tsak nem minden nap. itt, a mit a fzeke-

reken hoznak, hajokra tefzik, és Konftantinápoly-

ba vifzik. Tengeren is ide fok hajók jfinek, a

kik mindent hoznak. — A lakofokról azt mondha-

tom, hogy a Török lakos itt feledeh vagyon, és

tsendefségben élnek, leg jobb eledellel is élnek, és

külön laknak a Kerefztényektol.

Itt miudenik Nemzetség külön külön réfzé-

ben lakik a városnak, a város tsak egy, de négy

réfzben vagyon, és nem elegyednek ofzve. És

amidon peflis van, ritka, hogy mind a négy Nem

zetség között volna — némellykor tsak a Törö-

kök között vagyon , és másutt nintsen ; némelly

kor tsak a Züdók között, a Görögök, vagy tsak

az Ormények között. Mind a négy Nemzetség-

nek egy Birájok vagyon, a ki Török — e' tsak

bárom efztendeig lehet Biró, némellykor addig is

letefzik. De mindenik Nemzetségnek vagyon kü-

lönos Birája, a ki folytatj» a dolgokat a Kadia

 

elótt.
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elott. Itt a Kadia tsak hamar felépül> noha Ô is

fok pénzen vefzi meg a Bíróságot. És amint ô

itél, annak úgy kell lenni, ha igazságtalan is az

itélete : példának okáért , ha vároli tolvajt fognak

meg, arra ollyan ítéletet tefzen, hogy fel nem

akafztják, ha fizethet neki; de ha nem, abban bi-

zonyos lehet, hogy meghofzfzabbitják a nyakát.

Itt pedig akafztó fa, fe hoher nintsen, hanem akár-

melly boit elejébe felakafztják egy fzegre a pia-

tzon , és a Jautsár akit megkaphat az utfzán Ör-

ményt, Zfidót, Görögöt, annak kell felakafztani.

A Kadiának itt mindenért kell fizetni.

Ha valaki építeni akar; a fzabadságért fizetni

— a temetésért, házafságért mind fizetni kell —

hogy a gy^pottat, és a fzÔlôt megfzedhefsék ; fi-

zefs — hogy kiki a maga borát ánílhafla; azért

fizetni kell •— hatsak tele hordót akar is ínegkez-

deni ; fizetni kell — az ujj bort nem fzabad addig

árulni; amig nem fizetnek — A Kadia meggondolja

magát, egy oraban a kortsmákat mind bé záratja;

akkor fizetni kell , hogy kinyithafsák — egy fzó-

val tsak nem mindenért kell fizetni. Azt mond-

hatná kéd, hogy az ezerekre megyen: való, hogy

fokra megyen, de nem megyen ollyan íokra; mert

a temetésért házafságért ki ót polturát, ki tízet,

ki egy tallért ád, amint már birja magát. A. ki

fzabadsánot kér a fzedésért, bor árrúlásért; a'hoz

képeft fizet, amint már fok, vagy kevés fzoleje,

vagy bora lefzen.

De
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De mind ezekre nem kell azt mondani, bogy

a lakofokat nyomorgatja a Török; mert ha a ma-

gáét megadja, azután tsendefségben marad, és tsen-

deflebben, mint nálunk. És amitsoda kevély nép

a Götög, ha úgy netn bánnának vélök, idegen

nem lakhatnék kqzöttök. Mi.itt meg nem marad-

hatnánk, ha a Törököktol nem félnének, de a bo-

tozástól félnek ; mert leg kifíebb panafzért, is л

Kadia fzáz páltzát veret a talpán, ha ezerekkel

bír is — és még azon fellül fizetni kell azért,

hogy két fzázat nem tsaptak rajta. A Görögök

fokkal jobban élnek, mintfem a mi Orményink,

a kik között lakunk : de nem is ollyan munkáfok,

mint ezek, fe nem ollyan gazdagok, nem is tsuda;

mert az Ormények igen rofzfz ételekkel élnet.

Már ebben a hónapban bialokat ölnek meg, és

azoknak a húáából kolbáfzt tfinálnak, és mindem'ttt

tsak a íbk kopátsoláft halljuk egéfz ejfzaka, hogy

nem is lehet alunni — aztot megfzáraztják , és

egéfz efztendÖ által azzal élnek. Az Ormény

afzfzonyok, mikor a városra mennek, mind fekete

bélletlen mentét vefznek magokra, és igen munká

fok. Egy rendbéli köntösnel a leányokkal többet

nem adnak, fe pénzt, fe más egyebet. Egy Ör-

mény a lakadalma ntán egy hétîg vagy kettôig a

feleségével eggyütt nem efzik — ennek nem tu—

dom az okát — de eggyütt alufznakr A lakadal-

maknak pedig már nálok bizonyos idejök vagyon

— leg inkább ebben a hónapban házafodnak, ami

don már az ujj bor megforrott, és a kolbáfz tliná.-

Jáft



Ш elvé*geztek. Mind a városról , mind a lakodafc

makról verfet tlináltani, nein tiidom, elkiildjem é,

vagy fem ? Mmdázoiiáltal k¿dnek elluildhetem,

idegennek el nem kiildenéni; inert nem niondhatrii

fzép verfeknek. Itt inird Görög , inind Ormény

Eriek vagyon. A Zfidó neprol mit mondjak? itt

is tsak ollyan a Zfidó , valamint ináfutt. — Ezek

tehát azok a fzép verfek, olvafia kéd figyelmetefn

séggel.

Lakunk partján a tengernek

Töltjük napját életünknek

Annak gyakran nagy zúgását

Látjuk , 's halljuk hánj'kódását:

Abban nagy halak játfzanak ,

Örömökben ugrándoznak :

De a pavton a kik laknak

Szomoiúan fóhajtoznak.

Regen napot jonni látjuk

A tengerbôl ¿ 's ázt fóhajtjuk

Vúrós kies helyen fekfziki

Melly a fzemnek fzépnek tetfzik;

KÁnñantinápolj/ba ha mégy,

Hilfz mérfdldhoz meg Ötöt tégy;

Szép oldalra van építve,

. Szüllo hegygyel körülveVe;

Szépnek vároft nein moudhatni}

Se azt nímak nein tarthatni;

Ez Ovfzágban akár hol járfz,

De fzép TÜroít itt nem talilfz;

G À2



Az élethez mi fzükséges j.

Az itt mondhatom bÔségés.

Sok fzáz féle árrút hoznak j

Meljyel boltokat itt raknak,

ïtt hftjóra azt raind tefzik,

Tsáfzár városába vifzik. •

Itt az aër oily vkhozó,

Amint a nép hazudozó :

Télben délig tüzet gynjthatfz,

13él utún ablakot nyithatfz.

Nyárban délig nagy meleg vari¿

püve fel vedd , ha merited van¿

Befzélj fólde jóvoltáról»

Hallgafs kedves lakásáról ,

A tél hideg, 's igen fzellps

Jis a' mellett igen efsôs.

(Lakni városban kedveflen

Arra okod éppen nintfen;

Mert a tavafzt máfutt várják

Nagy örömmel , 's azt fóbajtják :

Itt pediglen tole félünk ,

'S alioz tartva ko'zelítünk.

Okát ennek kitalálnád,

Ma e' vároft fokat Iaknád ;

Mert gyaktan a mirigy haláí

Tavafzfzal itt fokat fétáll,

Tavafz kezdete igen rút,

hs a v¿ge a fzept'ôl fut.

A nyár meleg, miuden ki ég,

Aüg



Alig mavad egy kis zoldség;

Az ofz tehát leg kedvefl'ebb ,

Azzal gyümölts nem édellebb.

-Mit mondhatni tehát jónak ,

Ha az ize fein jó boinak?

Itt afzfzonyokat ha látnál j

Magadra kerefztet hánnál;

Mere míndenik egy ijefzto ,

Nem külömb, mint egy késért*..

tekete, vagy zold mentéjok,

Födözve van orrok , fejó'k.

A fejök van bé pólálva

Tsak a fzemók van ki nyitva.

Àzt nem tnondom, hogy fzaladnát

Tolók , ha vannak házoknál ;

Mert ott más köntösben vannak,

Mint mikor az útfzán járnak.

Ormény, Görög lakadalmöa

Ne kapj ott a vígafságon.

A hegedütt ott rángotják

À füledet tfikorgatjúk ,

Aniiak nints több tsak két hurja j

Mellynek izetlen a hangja.

Soha többet egy nótúnúl

Azori vonni nem hallanál.

Ormény Meny- Afzfzon3't pompávat

Vifzik eftve fok gyertyával

Ki templomban Vulegényel

Megesküfük nagy orommej.

t¡ i te
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Más' nap Menyaízfzonyt útfzákr*

Vifzik házakról bázakra.-

Annak fejét bé takarják

Hogy ne láflon azt akarják*

Orrára könnyen le esne ,

Ha fegitsége лет lenne*

/Ótet két felöl vezetik

¡Oreg Afzízonyok fegítik.

Menyafzfzony nagy büfzkén nieg-alt

Minden háznak kapujánál ,

Ott keízkenot a nyakára

Téfznek, 's elég ajándékra.

Onnét elébb meginditják ,

Meg más háznál megállitják.-

A Vôlegény pillangofl'art

Megyen elotte kardoflan.

Az utízákat mind bé járvátí

'S elég ajándélcot kapván

Vifzik Volegény' házához¿

Hol kezdeiiek vigalsághoz.

Egy liétig tan lakodalom,

Három napig az unalom ;

Mert addig a Vtílegénynek

Lántzon kell lenni kc'dvéncfc. .

Tsak fzáráz kortyot kell nyelni;

Mert nem fzabad meg kóftolni.-

Lakadalma Volegénynek

Hafznára van erizéiiyének ;

Mert
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Men kifti ád néki annyit, -

Hogy el tefzi annak felét.

Lakja vároft négy nemzetség

Görog, Török, Zfidó, Orménység\

Ez mindenik tart más valláft

Külön külön fiíle fzokáft.

Hogy' lehetne ott egyeség,

Ahoi hitben van külömbség?

Ne kivánjad ott a lakáft

Se fok ideig múlatáft ,

Ahol három napján hétnek

Három vasárnapot ülnek.

Talán e' föld azért tetfzik"

Ollyan rofznak , azért látfzik

Hogy itt töltünk efztendôket

Sok unadalmas idoket ,

^linden tetfzik Bujdosónak

Hazáján kívül foványnak.

De , ha Iftennek fzolgálunk ,

Ugy fzent Vtfrosában lakunk.

Ott nem fogiWt üldözhetni

Se bennunk onnét ki tudni.

Ott örcike a koldúsnak

OUyan nagy, mint a Ktrálynak

Uram! légyünk mi Bujdofók

Azon városban lakófok.

Édes Neném, ezeket tsak kéd fzámára tfináltam ;

tnert tudom , hogy a kéd itélo fzéke elott meg neл

itélik ôket. De, ha. más kezéhez akadnak is, netri

G 3 tfc'ro-



fö'rÖdöm rajta. На цет fzereti, tfináljon fzebbeket.

Én foha fem voltam a Parnafzfzus hegyén. На

пет tsak azon tö'rÖdöm , hogy ez a level találja,

kédet fris jó egéfségben. Édes Néném, fzeret é

még kéd? Pola teti.

Rodofio j6. Apr. 1712*

Czép dolog a háliadatlanság , és a reftség. Mar.

■ egynéhány levelemre nein vettern váfafzt , mi

az oka? beteg é kéd? haragfzik é kéd? Nekünk

nein kell úgy tenni, mint a rofzfz házafoknak, akik

háttal fordúlnak egymáshoz , amikor пет jól van-

nak egymáfM* De Édes Néném топ пет kell ha^

ragiTdni reám ; mert mi moft keferüségben , és l'irás-

ban vagyunk , és az ollyanpkra пет kell haragud-

ní, hanem még az ollyanokkal firni kell. Azt пет,

bívánom kédtôl , inkább sírok kéd helyett.

A mi fzomorúságnnknak pedig az az ока *

hogy tegnap vettiik hírét a Fejedelem Afzfzonyunk

halálának , a ki is Parisban ig. Febr. holt meg 43

efztendos korában, A' való , hogy a Fejedelem

fzíveflen bánja, de már egy ungy bútól meg me-

nekedett ; mert a Fejedelem Afzfzony' állapotján

mindenkor kelletett biísúlni. A' való, hogy igen

kevefet laktanak eggyütt, de a ko'telëfség rainden-

tor fenn volt, és a gondvifelésnek meg kelletett

lenni : noua a' héjával a fzegény Fejedelem Afz-

fzonynak nagy nyomorúsággal , és fzegénységgel

kelle-



îtelletett eletét tölteni. Édes Néném, яem vígafzts*

iására vagyon é áz egy fzegénynek , a midon azé

látja, hogy a Fejedelmi nagy Házból valók is fzük-

sèget fzenvednek , és hogy ezekkel is úgy bánha-

tik az lften , valamiut ô vele , és ha ezek kíntele-.

лek fzenvedni , o is könnyebben fzeuvedhet. VaT-

lyon , ha a fzegények mindenkor boldogságban lát-

«ák a Fejedelmeket , és más «agy Urakat, nen*

gondolhatnák é azt felolök, hogy talán az Iften-

nek rendeléfe nem bir vélök, és alább nem teheti

Sket ? — Sohn , a hét böltsek közül való , a Crefai

«dvarába menyén Crefus nagy betsülettel fogadá *

és meg mutatá néki a kintsét, és mondá néki я

Király : „ Látod é , mitfoda gazdag, és boldog va-

fyok? *' de a Pbüofipbustól femmidítséretet nem ve-.

ve, a melly nehezen esék a Királynak. Gondolván,

.hogy majd fel fogja otet magafztalni, és még több

kintfet is mutata néki, de Solon mindezekre tsak

azt mondá a Királynak : Nemo лпи mortem beatus :

Senki holtáig nem boldog. E' ha nem tetfzék is a

Királynak, el kelleték hallgatni. Efzébe is juta ido-

Vel; mert Cyrus fel prédáltatván kintsét, és orfzá-

çát, és maga is rabságba esvén, és halálra itéltet-

vén akkoron efzébe jutott a Solon mondáfa.

Minthogy hiftoriábol befzéltem kédnek , még

éz iránt két rövid példát hozok elé , hogy meg

láfla kéd, hogy mi is tudjuk az à, B, cit. ofirii

az Egyiptomi leg hireflebb Király meg gyôzvént

iöt , vagy hat Királyokat, és rabságban tartvin ¿

amidon valahpvá ment , a fzekéret ezekkel vonatj*

G 4 valaj
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■frala, és az aiztala alatt étette ökcf. Egyfzer с

többi közö'tt , amidon vonták a fzekeret, eggyik a

hat közül tsak a keieket nézte. Qfiris a fcekérben.

leven azto.t éfzre vévé, és kéidé tole, hogy miéçt

nézne mindenkor a kerékre ? a rab Király felelé

tiéki : „ Azt nézem, hogy atnelly réfze a keréknek

fenn vagyon, a' le fordúl, és amelly alatt vagyon,

a' fel megyeñ ". , Az Egyiptomi Király elraélked—

vén erro! a feleletrol , azonnal felfzabadítá a Ki¡-

ráiyokat , és mindenikét nagy betsülettel a maga

prCzágáb.a vifzfza botsátá.

Ha fzinte meg unná is kéd, de hozok még

Cgy példát ele ; men nem mindenkor vagyon ol-

Jyan jó kedvem , hogy hiftoxiából befzélljek. Egy

Samofi Király , a neve nem jut efzembe , foha leg

Jufiebb fzoinorúságot, vagy fzerentsétlenséget meg

nem kófiolyán , egyfzer maga magának akart fzor

mori'iságot okozni , hogy hadd búsüjhaflon o is

valaha valamin , valamint raáibk. Azért egy igen

feedves gyürñjét ki húzván az ujjából , a tengerbe

veti, maro nékiis búja volt gyurnjén: de más nap

•egy nagy halat vifznek afztalíra , a kinek torká-

bm meg találja gyuriíjét. De idovel ez a Király

nagy nyomorúfágokbaefik, és aV.koron éfzre vévé,

hogy a jó ido után efsÔ feokott lenui , és hogy

azt a fzoinorúságot kell nékünk jó néyen venni ,

amellyet onnét fell til küldehek reánk, és nem azt,

amellyet mi tíinálunk magnnknak.

Édes Néném, többet nem befzéllek hiftoriából,

'hanem tsak azt mondom, hogy «e eflvnk két$égbe,

az



ïz Iften meg vigafztalhat berm'inket ; mivel nyomo»

rúságba vetheti a nagy Fejedelmeket. De itt még

más rofzfz hirek is vannak ; mert a peftis itt igen

Jíezd fétálni. Azt mondják , hogy kéteknél bôv-

íéggel vagyon. Az egéfségre , Édes Néném , az

egéfségre kell moft igen vigyázni, foha lem volt

nagyobb fzükségünk reá , mint moft. Sztintelen va-

ló félelemben lefzek kédért; mert a' nem tréfa,

Bertfinyinének két, vagy három tselédje már meg-

holt, a Jeíuitájok is utánnok ment, aki méltó Pap

jrolt. Maga is az Afzfzonnyal hozzánk jônek lak-

ni , mintha már köztünk bátotságoffabb vplna : de

»em bánom; mert a kis Suíí közelebb lefzfz. Erre

azt fogja kéd mondani: Jaj ! hogy gpndolkodik il-

Jyen peflifes idoben az ollyarçrol ? Édes Nénem,

amíg élünk , addig tsak magunkban hordozzuk a

terméfzetet , és az oldal tsontnnkat tsak kell fzer

jretm'tnk , vagy akarjuk , vagy fem. Édes oldat

tsontból való Néném, arra vigyázzon kéd, hogy a

tsont egéfséges legyen , és tzinterembe ne vigyék.

Azért nem kell a házból ki menni, ottbon kell üll-

jti , és reményljük , hogy a jó lften meg tart bett-r

pünket. Amen.

% XLIV.

Bujuk álli 24. Junii 1722.

"í?des Néném, éppen nem kell nevetnünk. Nézze

kéd, honnét irok, meglátja kéd aЬЬoЦ hogy

vagypn abban valami. Abban a' vagyon, hogy ide

Q 5 " H-



ltárom mérfô'Idnyîre kelletett jönnünk , es á vároft

elhagynunk a peftis miatt. Vagyon immár két nap-

ja, hogy itt vagyunk sátorok alatt egy nyomortí

falu mellett. Berrsényi Ur minden pereputyoftól a

fthtban egy nyomorult udvar házban, vagy is ma-

jorban vagyon fzátlva. A városban a peftis egé-

fzen elhatotr. Vagyon ollyan nap, hogy másfél

fzáz embert is eltemetneb. Közöttünk inég fenkil

-fem remettek, noha a tselédek közül kettôn itt volt

a peflis , de ki gyógyúltak belole. Mindazonáltal

már tovább nem maradhatván a városban , már két

naptol fogváft itt táborozunk egéfz ház népeftôI,

A' való , hogy fzép helytt vagyank fzállva, de az

a nít nyavalya elvette minden kedvünket, és tsak

idétlenül nevetünk. Ugyan-is otsmány nyavalya

»z ; teggel jól vagyon az ember, eflve felé meg-i

betegízik, és harmad napjára eltemetik.

Kéd iránt is nagy félelemben vagyok; mert tu-

dom, hogy kéteknél is nagy a peftis, de már ebben

benne vagyunk, úfzni kell, amint lehet, és minde-

nek felett bizzunk az Urban; mert el nem hágy

bemritnket-igy kell akerefztnek útján járni. Abnj-

dosó Magyaroknak a bujdosásban is bujdosni keiI,

hogy valamiben hafonlok leheffenek az Iftennek

bujdosó Fijához. Ezután hogy' léfzen dolgunk ,

Iften tudja. Efzterházi Ur nintsen veliutk. Rodo-

ftohoz közel egy rétre ment fzúllani sátorok alá a

Feleségével. Többet nem irhatok; mert az irás is

nzetlen, amitsoda állapotban vagyunk. Az Iften tar-

tson



tsön 1heg bennünket. Az életére, es az egéfségé-

je vígyázzon kéd.

Ñem lehet, hogy mégis illyen fzomorúságunk-

jban meg ne nevetteflem kédet ; mert mi is azon

e!eget nevettünk. Megirtam vala kédnek, hogy

JBertsényi Ur az Afzfzonyal hozzánk jöttek vala

Jakni a peflis elott. Amikor mar nálunk laktanak ,

annak az öreg Uri Afzfzonynak az agyékán vala-

mi kis- dagadás volt , mindjárt azt gondolta , hogy

talán peftis , fenkinek nem fzóllott , még tsak az

afzfzonyoknak fem mondotta meg, valamelly or-

vofságot fem mert kérni , hanem a jó buzgó Afz-

fzony eftve mikor le feküdtt az ágya mellett való

fzentelt vizzel kente meg a dagadáft mind addig >

yalamíg el nem ofzlott, és mindenkor nagy titkon*

és tsak akkor mondotta meg az Urnak, amikor el-

jm'tlt a dagadás. Elhitette magával, hogy peftis

voit. Az o ájtatos orvofságán mind a Fejedelem,

Jnind mi eleget nevettünk: egy kevefet neveffen

liéd is. Iften hozzád. Édes Néném.

Majd elfelejtettem volna kédnek megirni, hogy

mi a fzomorú állapotunkhoz való fzùiu köntöft fei

vettük; mert mindnyájan feketében vagyunk — a

Fejedelem Afzfzonyt gyàfzoljtïk. Amitsoda alia—

potban vagyunk, a' bizonyos , hogy hozzánk illik

a gyáfz , ha fzinte fenki halaláért nem vifelnök is,.

XLV.



XLV.

Bujuk alii iz. Aug. 1722,

"ЧТе tsudálja kéd , ha az elmúlt hónapban nem ir-

tam ; mert oliyan fzomoní állapotban vagyunk,,

hogy azt fem tudom, ha tudok é írni. Az elmúlt

hónapban, aki confeäumokat tfinált, és aki kávét

fzokott fôzni a Fejedelemnek, reggel megfozvén я

kávét ebéd utáu megbetegedetr, és harmad nap

mulva a peflisben megholt — hozzám pedig har-

ínintz lepésnyire volt fzállva. Ezen kivül a Kony-

ha mefterünknek két fija tsak hamar utánna mené-

nek. Itélje el kéd ezekbol, hogy mitsoda fzomo-

tú napokat töltünk itten. A félelem fokkal nehe-

•zebb talán még annál a nyavalyánál is; mivel aa

ember nem tudhatja a fzempillantaft, amellyben ab

ba esbetik — eítve egéfsegeflen fekfzik le , reggel

bentegen találja magát. Jftennek hálá egéfségem jó

vagyon , de , minthogy tsak a peftisrÔI vagyon itc

a befzéd, a' már úgy felzavarta az elménket, hogy

. én miiidenkor tsak azt képzelem magamban, hogy

beteg vagyok, és az íllyen képzelés félelmet okoz-

ván az elmében, fziíntelen való unadalomban , és

nyughatatlanságban vagyon az ember, Hányfzor

feküdtem már ugy le, hogy nem gondoltain vir-

radtát érni, nem azért, hogy valósággal érzettem

volna valamelly változáít az egéfségben , hanem

azért , hogy az elmének nyaghatarljnsága okozta

bennem az ollyau gojidolatokat.

Azt



Azt ne gondolja kéd , hogy tsak én vagyok

ïgy; mivel mindnyájan illy en állapotban vagynuk,,

és illyen állapotban lévén elitélheti kéd , mitsoda

vigafsággal toltjük az idfit. Nem is lehet fél ótát

a fátoromban tolteni, hanem a mezôn valú fok já-

ráfsal töltöm az idot, hogy mégis valamivel mú-

lafíam magamat. A nevetés , pedig ollyan ritka ná-

hmk, hogy ha még igy léfzünk fokáig , a termé-

fzet azt is elíelejteti velünkj és tsudálni fogjuk ,

ha máfokat látunk nevetni. Hat ha még oltyan vá-

rosba mennénk, ahoi mindenkor nevettek, amint

hogy azt olvaíhm egy régi városról, hogy a la-

kofoknak mindenkor nevetni kelletett , femmit цeщ

mondhattak uevetés nélkul — ha a tanátsban vala-

melly orfzágos dologról végeztek is a Tanáts Urak*

de kiki nevetéflel mondotta ki a voksát, egy fzó-

val foha fem befzéllhettek ollyan nagy dologról ,

hogy nevetés nélkul befzéllhettek volna — az ap-

jok, anyjok, feleségôk , és gyermekök halálát egy-

másnak nevetéflel adták tudtára. A' való , hogy

nem fzeretném az ollyan városban váló lalsáft, de

ieg alább innét egy ollyan városba kellene men-

nüak , ha tsak egy hónapíg is — de azt gondo-

lom, hogy még talán ott fem nevettethetnének meg;

»iinket; mert a mofolygás is nchéz néhünk,

Ji3 amitsnda froctfiót láttunk itt a minapiban, bi-

zony nem lehet latni könyhullatás nélkül, Aztot

pedig ezen fzomorú halál okozo: Efzterházi Ur

ide járván Misère minden innepekben, ü' leg utól-

(zov Ur l'ziüe változása napján itt Aíisét haüpatváa^



но

és ebédet evén, eftve felé lora üllt, és vifzfza meutj,

ahoi a feleségével vok fzállva egy réten. Itt ebéd

után nagy fô fájúft érzett , de mi nem is gondol-

tuk, hogy még a' vefzedelmes légyen, a' pedig

már a peffisnek jele volt, és harmad nap múlva

tsak halljuk, hogy peftisben meg holt. Azt a hírt

a Felesége hozta meg nákúnk, aki is mihent halvi

látta az Urút , nem tudván mi tévó legyen abbati

az el-bódúlt úllapotjában , kapja magát egy fzolgá-^

val, és egy kis leányal, oda hagyja az Ura teftétj

¿s mindenütt gyalog két mérföldnyire jo hozzánk.

Amidon megláttпk ezt a keferves proceffiot, neni

lehetett nem könyvezni fzomorú voltán annak a

fzegény Afzfzonynak. A Fejedelem vifzfza kük

doue az Afzfzonyt , és tett rendeléft az Ur temes

tése felol. Mindezek után hogy lehetne leg kif-

febb jó kedvünk is? De i nem hogy jó kedvünk,

de tartozunk holtig meg emlékezni errol a fzo

morú állapotunkban való létünkrol, amint hogy fo-

ha el fem felejtem , és mindenkoron efzembe fog

jutni , hogy mitsoda napokat töltöttünk itt el.

De minekelotte elvégezzem levelemet, lehe-

tetlen, hogy még ne ifjam kédnek az égéft, amelly

bennüriket megijefztett volt, ha fzinte sátorok alatt

lakuük is ; men a minap a tselédek egy váfzonból

való palotát gyújtottak itt meg, neni tudom, mi

formaban a gyertyát melléje tették volt, egy fzem-

pillantús alatt egéfzert meggyúlt — Zlibrik bkott

benne, és alig fzaladhatott ki alóla, a partékájit

is kikaphattáji —. de nem lebeten í¿ebb égéft lát

iti>



ai, mint a* volt; mert a sátor fok féle fziiiií mate-

riakkal lévén feltzifrázva , a láng is niiudannyi fé

le fzint mutatott. Az é¿és nem tartott fél feriály

tiráig, de ollyau kevés ido alatt elég drága palota

égett el ; mert egy olJyan sátor leg alább két ezer

tallérba kerfil. Édes Nénérn, adjuk а ko házra a

pénzünket, és ne a váfzon palotúra. Kívánom ,

liogy az líleu tartsa meg kédet,

XLVI.

Rodofio и. OSlob. гцъ.

*Д peftis , Iítennek hálá , tellyefséggel megfzun-i

vén a várofon , tegnap reggel mi is elhagyók

a táborozáñ , és ide vifzfza jó'ttünk. Nem is ad-

hatunk elegendÔ hálákat az Urnak, hogy illyeii

«agy peftisben megtartott bennünket, foképpen an-

vyi fok tseléd kó'zo'tt, mint itt vagyon , akik ma-

gokaí nem tudják i'igy oltalmazni, mint az okofiab

bak. Elhiteiheti kéd magával , bogy örömmel jó't

tünk vifzfza, és ollyan ö'römniel , mint mikor az

ember valamelly vefzedelembÔl megfzabadul. Tsak

mi tudhatjuk aztot, hogy mitsoda unadalmas napo-

kat töltöttiink ott el; mert azt le лет lebet iini,

es mennél nagyobb fzenvedésben volt a mi elménk,

annál nagyobb háláadáflal tartoznnk az Urnak, áki

mi reánk olly nagy gondot vifelt , és megfzabadi-

tott az elinéji inségbol, a melly fe nem könnyebb,

fe nem kifsebb , de talán elmondhatni , hogy fu-

Jyoflabb e tefli inségnélj mivel akàrinçlly b&ség.



Ill

ben , és jó állapotban legyén a téíí , dé , ha az eív

me nem vidáin, és nem tsepdes, a teít is ahoz al-

kalm3Ztatja magát. EttoI vagyon , hogy fokakat

látunk ollyanokat , ákiknek kulso képpen jól va

gyon állapotjuk, de mégis kedvetlenek; mert az

ehnéjo'knek vagyon valami bajóle, ellenben pedig

látunk ollyanokat, akik ha fzükö'lkö'driek is, ha jó

renden nintsen is dolgok , de az elméjok helybeuf

lévén , mindenkör vídamok , és jó kedviïek. Sok-

kal nagyobb tehát az elme nyughatotlansága a te-

ffi fáradtságnál , és egy óráig való bú , és tôrôdés

fokkai nehezebb az egy napi kapálásnál;

Mindezeket tsak azzal fejezem bé , hogy

mindenkor tsak az liten fegítségét kell kérnünk.

Ákár az elraénk legyen nyughatatlanságban ; akár

a reftiink inségben , de Ô hozzája íblyamodjnnk —

egyedul o adhat kó'nnyebbséget , és tsendefségeti

Itt a peftis igen meg dézmálta a vúrofiakat, neni

emlékeznek reá, hogy ebben a városban illyen

ñagy peftis lett volna , mint az idén : de , Iftennek

hálá, megfzunt, és mi itt vagyunk. Bar gyak-

rabban vehetném a kéd levelét ! liten tanson meg»

Édes Néném, mi még nem nevettünk;

XLVIL

Rodoflo 14. Apr. 17ai¿

Údes Nériéin! mitsoda feledékeny nyavalyában

voltam ecldig, hogy elfelejtettem kédnek meg«

irni a fzegény Horvútlt Fere!it2 halálát¿ Vagyo»

már



ínár két hónapja, hogy elhagyott benniinket ort»'«

köllen. Ezt a hirt régen tudja kéd, de azt is tud

ja kéd, hogy egy emberséges embert vefztettünk

el , aki meg hatvan kilentz efztendos korában is

igen frifi'en birta íiragát, és mindenkor jó kedvü.

volt — пега is volt közöttünk vígabb Ô nálánál —•

ímtfoda fzép dolog a jó terméfzet ! Nem kell tsu-

dálni, ha elfelejtette volua is a maga Hazáját;

mert, aki 43 efztendôt tölt idegen orfzágban, azt

is elfelejti , hogy hová való.

De attól tartok, hogy israét itt temetés ne

legyen, és a fzemét bé ne hunyja egy [Jrf Afz*

fzony , aki ifjú lett volna /ibrahhni idejében : de

moftanában hatvan kilentz efztendô feinmi ékefsé..

get nem ád, és egy ollyan korban levo Afzfzony-

nak nem fzükséges béfedni az ortzáját azért, hogy

valamelly gondolatokat ne okozzon. Mindezekbol

¿fzre veheti kéd , hogy Bertsényirté Afzfzonyról

ízóH az irás, aki is fzemlátomáft fogy, és mintegy

olvad. Azt tudja kéd , hogy illyen idos korában

is iniiidenkor piros ábrázatja volt- de moftanában

egéfzen elhalaványodott , és maga is vefzi éfzre ,

hogy nem iokára lekalzállják a fzénát. Eddig leg

keveííebb belzéígetéíe is a vifzfza való menetelrol

volt, de már látja, hogy hamarébb meglátja Meny-

orfzágot mint Magyar orfzágot. Bizony jobb

is az elsô a máftkánál: de mit ártana Magyar or-

fzágból men}rorfzágba menni? Elég a', hogy, ara>

tsoda ullapotban vagyon ez az Uri Afzfzony, azt

góndolonij hogjr az ö'fökö's hazájába înegyen moil

Ii inia-



a 14 «fStsft

winden órán. Kit adjunk azután Bertsényi Urnak>

gondolkozzék kéd addig felole, és irjon kéd valar

mi hireket; mert itt femmit нет hallunk.

XLVEL

Rodofto i(¡. Apr. ¿723.-

Trades Néném, akár mennyit éíjen az ember, akáí

mitsoda kedvire töltse napjait , de mindazok-

nak a halál a vége. Szegény Berts'ényiné Afzfzo-

nyот is azon végezé el eletét , aki is már egyne-

hány napoktól fogváil betegeskedvén , és nein aii-

nyira fzenvedvén fájdalmakat, mint a terméfzetnek

inagában való elfogyását, mint a gyertya , úgy

aludtt el tegnap három ora felé dél után. Már éfz-*

ire vettük, hogy tsak hamar elalufzik , holmi kér-

défekêt tettek téhát a rendeléfe íránt — az Urunk

az ágya mellett volt és mindenre megfelelt, és sôtt

meg valamit akart volna mondayi a Fejedelemnek,

már el is kezdette volt, de egy két fzó után tsak

tsendefl'en kinnilék e világból — alig vettük éfzre

halálát, Sokat kívánkozott lzegény a mulandó ha.

zájúba, de az Iften az örökö's hazájába vitte. Ugy

tètfzik, Édes Néném, hogy hatvan kilentz efzten-

i}o mulva tsak gondolkozhatott arról a Szent hazáról.

Azt el mondhatni arról az Úri Afzfzonyról >

hogy igen jó erkóltsü ájtatos Afzfzony volt, azt is

etniondhatni , hogy mindenkor nagy méltóságban

élt, és a fzükségnek tsak a hiréthallotta. Nem isle-

hetett másképpen, leg iukább amikor Draskovitsné,



¿s ErdÔdiné volt, a haïroadik Urával is mindenkop

bôvségben volt még mind ebben a bujdosásban is;

Ma tetritk koporsóba fzegényt, és gondolom, hogy

à Jefnítákhoz vifzîk bé innét Konftanrinápolyba

tndom, bogy ott lefzfz kéd a temetésén.

Túdora, hogy már azt várja kéd, hogy még-

írjan, mitsoda állapotban volt az Ur âz illy en fzo¿

bití'rú órákban ? Amidon az Afzfzory betegeske-

dett, igen igèn ttidta kedvé't keresni, és amidon

fialálán volt, akkor úgy to'rtént, hogy aludtt —«

flem akárták felkólteni, hogy jeleii ne legyen. Ami

don Felébredett, és megtridta, hogy a fzegényAfz-

fzony nintfen már a Világon, akkor, a' való, hogy

egy keVefét könyvezett. Mi azt gondoltuk, hogy

ínajd nagy zokOgáfokat fog temli , de fokkal tsen-

deffebben volt, hogy fem gondóltuk volna, és a ke-

fen'íség mellett a ládákról gondolkodot't. Illyen á

világ ! Vallyon hem házafodík é még meg? Itt niil-

tsen más Leány, hanem Snfi, és két ozvegyAfz-

fzony. Snfihoz pedig még más is tartana kö'zit ,

de, aki gazdagabb, a' hatalniafl'abb. Molt ez elég:

inert a izomorú dologról nem kell hofzfzó levelet

tíbi;

XLlX.

Rodoflo 22. Aug. I7?3¿

Az én vétkem, ¡az én vétkem , es az én nagy

vétkem , hogy már egynehány levelire toem

feleltem kédnek. Az utóls'Ó levelébol látom kéd-

nek, hogy kéd jó Prófétánéi De úgy tetfzik.

Hi hogy



ïiogy nem hellène tsúfolni a keferüségben lévoket<

ínondván : hogy más kézre kerul a madár. Ha én>

aiekera is annyi volna a ládámban , mint másnak i

talán a madár is megmaradott volna , de rend íze-

rént a fzegény fogja meg a madarat, és a gazdag

efzi ineg, Elég a', hogy a kéd jóvendoléfe bé fog

telni, és ha hatvanhoz ko'zelítiink is , de a bárány

hilft tsak feeretjiik. Már a' tsaknem bizonyos má-

íok elótt, de én nálorq a' bizonyos; mivel a titkot

meg kelleték tudnom, hogy Suli той minden órárr

Bertsényiné lefzen. Egy réfzéut bizony nein bá-

nom; mert jó erko'ltliért megérdemli, és lehetetlen

lett volna ebben az orfzúgban jobbat vájafztani ná-

lánál: de itélje el Kéd, mitfodásók a Leányok? Az*

tot tudom, hogy a fzivnek íemmi réfze nem lefzfz

ebben a házafságban , aztot maga is tudja, hogy a

teftnek fem léfzen, de hogy a Groíhé titulas zeng-

jen a fülünkben , ajig várjuk , hogy elmondhafiuk

a Segíljent.

Azt kédre hagyom, hogy kéd mondja ki a

fententiát, hogyha inind illyenek é a Leányok £

Elég a' , hogy a jó'vendobéli Volegényt , vagy is

inkább Voembert moft a kofzvény nem háborgat-

. ja," és Suliért gyakrabban megmosdik ; mert azt

* ' tudja kéd, hogy a fzegény Afzfzony éltében egy

hónapban fem mosdotmnk meg egyfzer , de inoft

egy kevefet tlinoflabban tartjuk magnnkat. Mitfo-

da fzép dolog a fzeretet ! mint meg ifjítja az em-

bert! hát ha még vagy bilis efztendöt lerázhat-

nánk ijjagunkról?

Lit».
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Látta é kéd az ollyan öreg erabernek a Ka-

lendáriomját , akinek ifjú felesége vagyon, hogy

miképpen tarthafla meg az egéfségét, es hogy mi-

tsoda idokben, es napokban kell eggyütt hálni a

feleségével, és mikor kell különöflen. Eleget ne-

vettünk Salival; mert én egy Kaîend'moraot tfinál-

tam néki? Azt mondja, hogy nem fzereti az ol

lyan Kalendáriomot,

Lehetetlen , hogy le ne irjam kédnek az öreg

emberek Kalendáriomjár. A' nem más jeleket mu

tât, hanem tsak ana oktatja , hogy miképpen vi-

gyázzanak életôkre, és egéfségokre. Valamint más*

Kalendariiunban fel vannak téve a fzerentsés, és>

fzerentsétlen napok , itt fel vannak jegyezve az;

ollyanok , amellyekben lehet a feleségôkkel hál-

niok, és amellyekben különöflen. Példának oká-

ért : A nagy BÔjtben, és az innepek elôtt való

bojti napokon különöflen. Pénteken, Szombatoii

Jailönöflen. A négy Kántori napokon különöflen*

A három Sátoros Innepeket mindeniket Oktávával»

meg kell tartani, azért különöflen. Az Apostolok

innepöken különöflen. Az F.vangelistak napjaini

liülönöflen. A magok Patronufiok napjain nyol-

tzad napig különöflen. Ezen kivi'il télben, mido»

havaz , különöflen : hanem mikor tifzta az idö, ak-

hor meglehet eggyütt. Tavafz felé , ha nátháfok ,

vagy hurutolnak, különöflen a majusnak végéig*

Nyárba» az izzadtsággal is elég nedves humor

megyen ki belolok , , azért különöflen. Ofzízet

meglehet eggyütt mindaddig, nn'g a ködös idÔk

H з nem
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«em kezdodnek. Ködös idokben különöflen. Az,

cfsôs idokben különöflen. Amidon fok menydör-

géfek járnak, különöflen. Ha a gyotnor valamif

jól meg nom eméfztett , nyoltz. napig különöflen.

üzen kivül, mikor a napban fogyatkozás vagyon,

nyoltzad napig különöflen. Amikor a holdban va

gyon fogyatkozás , akkor tizenkét napig különöf-

fen. Ihon , Bdes Néném , az oreg emberek Ka-

lendariumja. Nem tudom , mint találja kéd : de,

Suli azt mondja , hogy el kell égetni; mert gya-

korta mondja, hogy kölönoflen, Én pedig mind

bödös, mind efsôs idoben fzeretvén kedet maradok-

kéd fzolgátskája. Az egéfségre vigyázunk é З-

Rodofio If. ОЗоЪ. 1?гз.

TTol vatmak a Mulikáfok ? fnjják el a tehénhús.

notát, és vonnyák el a Menyafzfzony tantzát.

Mindezekbol elitélheti kéd , bogy ma itt házafl'ág

lefzfz. De azt is jó megtndnj kédnek , hogy la-

kadalom nem lefzfz , és hogy tsak fzáraz kortyot

nyelnek a mái lakadalomban — talán a Menyatz-

fzonynak fem lefzen jobban dolga. Elég a' , hogy

ma esküdtt meg Bertsényi Ur Sufival két, vagy

három bhonyság elott, de azt is titkon. F.litéU

beti kéd , mitsoda örömben vagyon Sali. Aki is

bizony megérdemli a Grófné tkuluft, és az Iften-

nek iránta való rendelését lehet tsudálni , a ki is

mitsoda íiton vefzi gondvifeléfe alá az idegen or-

fzágban levo árvákat?



lides Néntîm , azt is ehez tefzem, hogy mS

gol vannak az ollyanok , akiknek elég vagyon a

Jádájokban; mertBertsényi Ur nein annyira a fzük-

,segért házaíodott meg, mint azért , hogy vagyon

inodja benne. Meit ismérek en oltyat, kt!d is is-

mérï , hogy nagyobb fziiksége yolna a házafságra,

mint Bertsényi Urnak, de non habet fccuniam. És

nem tsak a biitsiit járják péuzel, hanem a Menyafz*

jzony tántzát is.

Nem jó to'ryény volt é a Lycttrgus tôrvénye

fjtce/iemoniaban , ahol próba efetendot ellehetett tol-

teni a leányal? véle laktak efztendeig, kettoig, ha

•egyinállal meg nem alkhattak , a házafság fem Iett

meg, kiki ismét más tárfat'kerefett magának. De

ne kerefsük ezt a tprvényt a régieknél : itt is fel-

találjuk ; mert a férfiu egy Afzfzonyal , vagy le

ányal a Tö'rök Bíro elejébe megyen, és ott meg-

ínondja a Bírónak, hogy ezt a fzemélyt elvefzem

efztendôre , vagy kettôre , mikor az ido eltelik ,

ennyi pénzt tartozom adni néki. A Biró egy

tzédulát ád nékik , és azután fz.abadpn eggyüti

lakhatnak. De a Birót meg kell ajándékozni ; mere

a' nélkiíl ve'gbe nem megyen a dolog. Szeretném

tudni , hogy mit mondanának erre a mi Erdélyi

Afzfzpnyaink ? Fogadpra, hogy fok mondaná: Pla

cet. De talán még a Férfiak fem vefztenének raj-

ta, ha az illyen torvény fzokásban volna. Tu-

dom , hogy a ma lett Bertsényiné fog kédnek irni,

és titkoflabb dolpgról is irhat , mint én. Hanem

azt kérdem kédtol , mitsoda küló'mbség vagyon a»

H 4 Pt»l-



Tenitentix tartásnak Szentsége közö'tf , és a Házaf-

■ ságnak fzentsége kö'zött ? Erre feleletét elvárom

kédnek, és azonban fris jó egéfséget kíváuván kéd-

nek roaradok.

des .Néném már egynehány levelemre nein vet-

tem kédnek válafzát. Kédnek is hafonló pana*-

fza lehet reara, de annak azt az okát adora , hogy

már egy hónaptól fogváft a rai Urunk mindenkoç

rofzfzul volt, és a lábaira nem állhatott a ko'fz-

vény miatt. Erre azt mondhatja kéd , hogy az éiv

njjaim nem voltak kofzvényeíTek , és irhattam vol-,

na: én meg azt felelem erre, hogy mind a fzivem»

mind az elmém kó'fzvényben feküdtek, Még az

njj házas Afzfzonyt fem láttam, amiolta házas, ba

ñera ma. Ma fem láttam volna meg, ha kételen

nem lettem volna a Fejedeleinmel oda menni : mind-

azonáltal azt meg kell vallanom, hogy az a kéte-

lenség tetfzett a ko'fzvényes fzivnek , és , mikor,

ott voltam, egy kis baragos pirongatás azérr, hogy

annyi ideig látni ñera meutern, orvqfság gyanánt

efett. De, lides Néném , az ollyan. orvofság még

nagyobb fájdalmat okoz ; mitsoda orvofság jobb,

tehát ? a' talán jobb volna , hr> lehetne , hogy az

orvofságot is keriílje el az ember ; de ez' a mefter-

ség. Mindazonáltal, ha jó volnék azt kellene mon

dant, hogy mindeneket véghez vihetek abban, aki

erot adhat.

LI.

Rodofto 19. Decemh. iT^fc
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Itt mi ttár úgy vagyunk , mintha mindenkor

îtt laktunk volna, é mintha mindenkor itt kellene

laknunk. Mir nem tsudálom, mikor hallom máfok-

tól , hogy a Hazáját elfelejtheti az ember ; mert

talán magam is elfelejteném, hatfak a minapiban az

Édes Anyáin levelét nein vettern volna , aki is ir*

jar, hogy gratiat fzerez, ha bé akarok menni, és

hogy, az Uratn halando lévén, holta után mire

juthatok idegen orfzágban. E' mind bé tellyefed-

hetik , és mindenképpen tsak bizonytalan voltát lá-

tom a forfomnak : de mind itt, mind máfutt tsak

az Iften akaratjára kell magunkat hagyni. És ne

ñgy gondolkodjunk , mint az pllyan Iftentelenelc ,

akik azt tartják , hogy az Iften a világot teremt-

vén magára a világra hagyta , hogy menjen, amine

jnehet, és hogy az aprólékos dolgokra nem vigyáz,

valamint hogy az órás megtfinálván az órat aztot

fei tekevi, és azután azt járni hagyja, amint néki

tetfzik. Eztet nem úgy kell hinni egy Kerefztény-

nek , akit is arra tanit az Evangyelium , hogy az

Iftennek ollyan gondja vagyon egy fzegtmyre,

valamint egy Királyra, és hogy minden, dolgunk-

nak az ô akaratja fzerént kell folyni. Ha azt más-

képpen hinnÖk, azt is kellene tartanunk, hogy nin-

tsen más világ , és hogy tsak a nagy Urakért,

Gazdagokért teremtetett ez a világ; az alatfon reiu

duek, és a fzegények tsak azokért vannak e' vilá-

gon , valamint a vizben az apró halak a nagyokért,

és valamint az oktalan állatok a terh vonásért. N\

adja Iften , hogy illyen hifzemben legyiink , és

И 5 bogy



hogy ebben fsak a névvel való Kerefztényeket ktfi

vefsük.; mert én azt hifzem , hogy az Iftennek olT

lyan gondja vagyon reim , valamint egy Királyra,

és az én életemre, forfomra úgy vígyáz, valamint

a leg gazdagabbéra. Való, bogy vilagi módon azok

jobban vanuak, de, minthogy Kereíztények va-

gyunk , tsak azt kell mpndanunk : Légyen Iften

akaratja rajtunk.

\- Éfzre fein vefzem, hogy ujj hazas Afzfzo-

nyon kezdem el a levelemet, és prédikátzión végr

zein. De, Édes Néném, egy kis jó gondolât nein

árt. És látja kéd , hogy az Iften akaratjára har

gyom hogy nekem még abban módom пещ volt,

amiben volt már háromfzor Bertsényi Urnak. Tsak

-azt mondoni, valamint az sEfopus rókája, aki el

nem érhetvén a fzÔllÔt azt mondotta, nem értt még

meg; én is , hogy még el nem jött az ido: de ar-

та eljö'tt, hogy kéd irjon, és az egéfségére vigyáz-

zou. Majd elfelejtettem volna kédtol egy inesé.t

kérdeni. Mondja meg kéd, mitsoda külo'mbség va

gyon a Penitentzia tartas Szentsége , és a Házaf-

ság Szentsége kö'zött? Ezt a inesét talán másízor

is megirtam kédnek, de nem jut elzembe, de mint

hogy njj házasfakról kezdettem el a levelet , azért

irom még egyfzer. Még egyneháuy vers is jutott

efzembe, az is az ujj házafokról. De a' bizonyos,

hogy Sulira nein fzabhatni ; mindazoiúltal tsak le

ifom , nem lévén mit irni egyebet.

A', való jó Kata, hogy leány korodban

Ha réfzefsé tettél volna jósúgodban,

Kön-



Könnyen eftem volna a barátságodban ,

Az igaz, nem volnék moflan rab?ágodban

Oh én édes Uram ! a2t en régen tudtain »

A káfa hogy meg ne égeflen megfúttam ;

Mert egyfzer úgy mástól nagyon megtsalódtam,

Veled úgy ne járjak, attól én tartottam,

Jó éjfzakát, Ldes Néném, többet nem irok. Taláp

ebben az efztendûben fem vefzi kéd tobb leveleraet.

Щ

Rodofio 18. Febr, 1724.

¿■des Néném, már egynehány levelemre nem ve-

■тг hetem kédnek válafzát. Tudom, hogy kéd is

ritkán , és késon veheti leveleimet ; mert nioír rit-

kán járnak a hajók 3 nagy fzelek miatt. Az utóL-

so levelét ennek elotte hufz efztendÔvel irta kéd.

De hogy ne fillentsek , ennek elotte hufz nappai.

Nem tudom hol sétált annyit a tengeren , mégis

azt irja kéd,, hogy már ideje volna, kéd látni el

menneni. Azt én, fzíveffen kívánnám, de, ha én is

húfz napig maradnék a tengeren, talán halva vin.-

nének kédhez, és kápofztát fôzeti^e kéd velem.

Több napokat is töltöttem én a tengeren , de jó

hajókoji , az. itt valókon pedig éppen nyomorúság.

Azért tegye le kéd egy kevcs ideig azt a kívánsá-

gAt, fzerefl'en kéd, ha nem lát is, és elégedjék

meg kéd a leveleimmel.

Azt irja kéd, hogy nem einlékezik reá, hogy

még másfzor is megírtam volna a mesét, és hogy

irjam



irjam meg a magyarázatjár. Eleget nevettem azoff,'

àmiképpen magyarázta kéd ; mert kéd tsak azt

tartja , hogy jobb a Házafság a Penitentzia tartás-

'ftál. A' valo, hogy moft gyônyôriïségeflebb, de

лет minden férfiú, es afzfzony mondaná azt. De

amig aztot valaki jobban megmagyarázza , én ad-

dig azt a kiilômbséget találom a Penitentzia , és m

Házafság Szentségei között, hogy az elsô fzentsé-

get fzánáfl'al, bánáflal kell elkezdeni, de annak я

vége ö'römre válik : a máfodik fzentséget pedig

ô'rômmel kezdik , de bánáflal , és fzomorúsággal

végezik. Akinek nein tetfzik , magyarázza más-

képpen. »

Ëdes Néném, ha nem ismérem is, de meg

fzerettem azt a leányt, akirûl irja kéd, hogy mi-

tsoda vefzedelemve tette életét az anyjáért; mert

a jó fzivet méltó fzeretni. De a Pogányók között

îs Iámnk oUyan jó fzívñ leányokat. A többi kör

zött a régi Romaîak idejében a Tanáts Romábaa

egy afzfzonyt halálra ítélvén nein akarta . máskép-

pen megöletni , hanem, hogy éhel haljon meg,

azért a tömlötzbe vetették, és femmi ételt, fe italt

nem adtanak nékie, fenki vele nem is befzélhetetr,

hanem tsak éppen a íeánnyát botsátották hozzája »

aztot is mindenkor jól megvisgálták, hogy ha nein

yifzen é enni az anyjának. A Tó'mlotztartó lát-

ván, hogy két hét mulva is az arzfzony tsak jó

egéfséges a tömlötzben, a Tanáts elejébe megyen,

és Ott megjelenti, hogy annyi ideig az afzfzony

étel nélkül is jó egéfségben él. A Tanáts arról

- . béfzél-
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beîzélgetvén parantfolja a Tömlötztartónak , hogy

nagyobb vígyázáflal légyen , és hogy az afzfzony

leányát is jobban megvisgálja. A Tömlötztartó. ,

ezeket végbe vifzi, de az afzfzony ötvea nap mul-

тa fem akar meghalni éheL A Tömlötztarto azon

tsudálkozván gondolkodik magában , hogy mikép-

pen lebet az ? azt végezi el magában , hogy egy-

fzer megleli a rab afzfzony' leányát, hogy mit-

tlináll, mikor az anyjával vagyon. Ollyan helyt

keres azért magának, ahonnét titkon mindent meg-

láthat, hogy mit tlinálnak a tömlötzben. Más nap

a rab afzfzony leánya a fzokott órában az anyjá-

hoz menvén a Tömlötztartó is a rejtek helyre me-

gyen , és akkor látja meg , hogy mivel élt annyi

ideig a rab afzfzony; mert minden nap a leánya

tejével élt. A Tömlötztartó elébefzélvén a Ta-

nátsban , hogy miképpen fzopta a rab afzfzony a

ieányát , és hogy minden nap úgy fzoptatta az

anyját , a Tanáts azt tstulálván , és nagy dítsére-

tet adván à leánynak, az atryjat kibotsátatja, és jó-

téteményiért a város jófzágából magajándékozza.

A jó fzívü afzfzonyt, két ezer'efztendo malva is

méltó fzcretni* De illyen példát a térfiak között

többet találunk. Megbotsáfl'on kéd, hogy ezt ta-

lálám motuiani. Azért mofl nem is irok többet,

hauem jó egéfséget kívánván maradok kéd fzol-

gája.

Uli
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Rodoßo 28. Jun. 1724;

Д nnak igen örülöir, bogy clly hofzfzas betegség

után az ágyat el kezdi kéd hagyni, és az

egéfségmeg akar kéddel békélieni. Édes Néném, ha

békéllik kéddel, megnem kell toltbé haragítani, h>

nem kedvit kell keresni, és gyakran meg kell ölel-

getni , hogy leg alább még harmintz efztendeig a

kéd fzolgálatjában megmaradjön. Éppen nem volt

fzükség botsánatot kérni azért , hogy aunyi ideig

nem irh3tott kéd. Mikor valami nem az akaraton

mnlik el, hanem valamelly, más akalmatlan aka-

dályon, akkor könnyü* és tartozunk is megbotsi-

tani. Talán nem volna fzúkséges megirni, hogy

mitsoda öro'mmel olvaftam a kéd régtol vártt leve-

lét* Köfzönöm is nioft az egyfzer, hogy két, vagy

három levelemre válofzt nem, adott; mert az alkal-

matlanságára lett volna*

De annale pedig örülök , hogy olly igen fog;

ja kéd pártját az afzfzonyokhak; mert abból éfz-

revefzem , hogy nfár jobb eroben vagyunk. Nem

mondottam én azt, hogy ne legyen jó fzívu Afz-

fzony : de ritka , és a férfíak között több jó fzívá

találkozik. Egy Neapoliü Király a Királyné Ы-

zába menvén a Királyné linort tfinálti / A Király

kérdette , hogy minek tlinálja a íinort ? arra tfiná-

lom ezt a finort, felelé a Királyné ¿ hogy tégedet

megfojtíalak vele. Ezt a Király tré£inak vélte,

de más nap a tréfa valoságra fordult; mert ugyan

meg
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i? fojtottik. Édes Néném, az illyent ne tegyùk a

jó fziviî Afzfzonyok közibe , talán inkáhb tegyuk

a vad állarok' tárfaságáha.

Nein tsak a kozonséges renden lévÔk között

találunk jó fzívueket^ de még a Fejedelmek között

is, amelly ritka, Dom Amonio egy Vortagalliai Ki-

r:íjy látván TzrdinanduiïA. , és TJábei/ával hofzfzas,

és fzerentsétlen hadakozását, kintûnek, és hadának

fogyatékját, eltokéllé magában Frantzia Orfzágba

való menetelét , hogy ott a Királytól fegítséget

nyerhefien. Lajos Kiráiy Udvarába érkezvén Ki-

tályi módon fogadák, és Lajos fzép igéretekkel

biztatván fogadá , hogy megsegíteiié. De alkalmas

ido mulva látván hogy tsak a biztatállal tartanák ,

njjontában fzorgalmaztatni kezdé kérését. Lajos

nem akarván fe megfzomoritani, fe valósággal meg-

vigafz^alni azt felelé mindazokra, hogy zBurgundiai

Hertzeggel való hadakozás volt az oka , hogy an«

«yira hallafztotta a fegítség adáít. Dom Antonio

tsak az ígérettel maradván ismét kezdi sürgetní a

dolgát. Lajos akkoron világoflan kiadván a vá-

lafzt megvallá, hogy tole nem kell femmit váini,

-S hogy amelly fegitse'get igért, azt meg nem ad-

hatja. Ez a fzomorú válafz kétségbe ejtvdn aPoiv'

'ugalliai Királyt, és nagy fzégyennek taitván il-

lycn válafzf/al orfzágába vifzfzatérni, kéfzebb leu

volna inkább akármelly vefzedelemre adni magát.

De minekelotte kimenjen Frantzia orfzágból két

levelet ir : egpryet a Fiának , aki az orfzágára vi-

felt addig gondot , és meg máft a Frantzia Király-

яак ,
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nak, amelly levelét egy Urnak adja kezébe, hogy

a Királynak adjá meg, amidon az Udvartól távúl

léfzen. Ezek titán tsak titkon Roma felé vefzi ut-

ját. A PortugalliävKiraly Fia a levelet vévén á

nagy Urakat ofzvegyüjté , és a levelet elolvaftatá

elöttök, amellyben panafzolkodik Dom Antonio a

dolgainak rofzfzúl való folyásán mondván, hogy

minden fegítségcol megfofztatván másnak nem tu-

lajdonítja, hanem buneinek¿ araellyekért az Ifteri

reá botsátotta haragját, és, ha vifzfza menne; az

Iften a nepére is terjefztené bímtetését; hogy pe-

digíen oka ne legyen nyomorúságoknak , az or-

fzágát elhagyja , Romába megyen , és onnét Jeru-

Falembe, ahol a Klaftromban akarja életét eltoltem'i

és Népére az Iften irgalmafságát kérni. Hanem

arra kínfzeríti az egéfz orfzágot, hogy a fiját Ki-

rályjoknak ismérjék , és nékie megeskiidjenek* Ez

a levél az ifjú Fejedelmet , és az egéfz Tanátfot

megkeferité , de , engedelmeskedni akárván a Ki

rálynak, az ifjú Fejedelmet azonnal Királyjoknak

koronázzák. Az alatt Lajos Király is megolvas-

ván levelét azon a fzive megesék, és mindjárt Doiri

Antonio utári kiilde, hogy térítenék vifzfza utjá-

ról, és mégparantfolá, hogy fegítséggel vinnék vifz

fza az orfzágába, és Királyi fzékébe. Dom An

tonio fzomorúsággal vévé ezt a hirt tartván attól,

hogy ko'nnyií volt letenni a Királyi páltzát, de már

fokkal nehezebb léfzen aztot felvenni; mindazáltal

Portugallia felé vefzi utját a Lajos kérésére, de

nagy fziv fájdalommal, elore által látvánj hogy

talán
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tnián á fiä eilen léfzen fzükséges hadakozni, aki-

ítej< is oda engedte volt koronáját, es aki talán

vifzfza nem fogja engedni könnyen. Iiiyen gon-

dolatokban lévén az t'uon , es Portugallianak elsô

városába érkezvén mitsoda álmélkodállal látá, hogy

az ujj Király egéfz Üdvarával ort várta volna ôtet,

és aki azonnal lábaihoz borulván néki vifzfza aján-

lotta a koronát tsak arra kérvén-, hogy atyai fze-

retetétol ôtet nteg ne fofzfza. Ezt az ífjú Királyt

tsak annak elotte két héttel koronázták vala meg,

aki is, mihent meghallotta az Atyjának vifzfza való

térését, azonnal eleibe mene. Dom Antonio tsü-

dálkozván a fija tselekedeté,n ; hogy egy ollyan if-

jú Fejedelem ölly könnyen ádná vifzfza a koronát,

hozzája való fzeretetébol gondolá, hogy nem le-

hetne nagyobb hálaadáfTal fijához, mintha egéfzeri

néki hagyná azt a Királyi fzéket , amellyhez olly

érdemesnek tette magát. Azonnal az Atyja, és a

fijú között kegyes vetekedés táhtada , amelly a je-

lenvalókat könyhullatásra ingerlé ; mivel a fijú ar

ra kínfzeríti vala âz atyját , hogy ülne a Királyi

fzékibe : az atyja pedig arra kéré a fiját , hogy

abból le ne fzállana, és mindenik helyes, és bölts

okokkal igyekezék vala eggyik a máfikat meg-

gyôzпi, amelly viaskodás, mind a meggyozonek ,

mind a meggyôzettetiîek ditsoségökre fordula. Vég-

rire az Atya, a fia fok kéréfire, és könylmllatására

meggyôzetvén, a Királyi fzékébe vifzfzaüle; és

nagy pompával mene bé Lisabonába , a nép nagy

óromtuel áldván, mind az Atyát , mind a fiját;

I Édes
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Édes Nenem, ez a hiftoria ha Hem tetfzik*

irjon kéd izebbet — énnekem tetfzik, azért irtant

meg. Az is tetfzik nekem, hogy nem lakom sá-

tor alatt, mert már két naptól fogváft azUrunk sá-

torok alatt lakik , engemet itt hagytanak a ház

gondvifelésére. Erre tudom ehuondja két a verfet

„ Bátyám itthon maradjon ; mert o nem udva-

ros ,, Ám bár úgy legyen; mert jobban töltöm itt

az idot. Még jobban tölteném, ha hofzfzabb le-

veleket irna kéd ; mert még a nyúl farkánál is rö-

videhbek. Szeret é kéd? vifel é kéd gondot az

egéfségre ? ]¿n többet nem irhatok ^ úgy aihatnám.

LIV.

Rodofto 19. July l"¡%úf4

"üdes Nónéín, ha lakat volna is a fzámon, mégis

nevetnem kellene a héd levelén , amtkor azt

mondja kéd , hogy , ha kéd lett volna a felesége

a PortugaUiai Király fiának , nem engedte volna

meg kéd , hogy le tegye a koronát. Megbotsáfibn

a Királyné, azt nem mondhatni együgüségnek, ha-

nem nagy jó erköltsnek, amelly példa mennél rít-

kább, annál ditséretefi'ebb.

A moftani Spanyol Király nem tette volt é a

koronát a fija íjejébe lemomiván a Királyságvól ?

Azért kidítséri, ki nem: de azért kevefen dítsérikj

hogy a fija tsak hamar meghalván , ismét felvette

a Királyságot,

, Aztot



Àztot olvafliik egy Roiñai Tsáfzárról, hogy

külö'nö's életer akarván élni , a Tsáfzárságot a fijá-:

Лак engedte: de ott nyúgodalomban nem marad-

batváh, a fijához megyenj hogy elvegye tole a

Tsáfzárságot. Arra a végre o'fzve gyüjtvén a Nagy

Urakat, és aHadat, 'elottök fei megyen a fija mellé

àthronusba, góndólván-, hogy mindenek ó'rülni fog-

nak annak. Es ott hofzfzií befzéddel ki téfzi fzándé-

kát , és a fijának á Tsáfzársághoz való érdemttlen

Voltát, 's elvégezvén befzédét a fiját letafzittja a

thrónnsról, akit is mindenek fzeretvén mindnyájart

felzendúlének mellette ; fôképpen a Hadi Rend an-

nyira , hogy oléllel fenyegeték a vén Tsáfzárt;

Aki is látván , hogy faem úgy ment a dolog' vég-

be, amint gondolta , és az élete is veí'zedelembeú

í'orogna, nagy okoll'an tréfára fbiditá a dolgot, és

mindenek hallottúra felkiálta: „ Tsak azt akarám

megtudni, hogy fzeretitejt é a fijainat, és minthogy

fzeretitek, ide hagyom nektek. „ Nagy fz'gyennel

lefzállván a thionusról vifzfza tére a barlangjába;

A Portugalliai Kivály fokkal ditséreteflebben tselé-

kedék ennél a Tsáfzárnál — a' való, hogy egy ke-

refztény Királynak jobb erkohsuuek kell lenni ,

saint fem egy pogáuy Tsáfzúnialt.

Azt jól mondja kéd , hogy foha fem kell hir-

telenkedni, mikor az ember valamit akar kezde-

ni, és annak a végét kell megtekéntem. Jaj ! Édès

Néném , ha mi ezt követlük volna , nem volnáiik

moil Bujdosók, de vannak ollyan do'gok amellyek-

flek я mi eiménkben a kimenetelok jobb'aknafe

la te-



 

hozza inagával , hogy mindenkor mindern okoffani

kell kezdeni, annak kimenetelét a boltseség Urára

kell hagyni. De mi ollyan nyomorú férgek va-

gyunk , hogy femmit jól el nem végezhetünk, hogy

hatfak az égbÔl fegitséget nem vefzünk, és amit

ott elrendeltek felolünk , a' bizonyos, hogy a' fze-

rént kell iromtatnunk , és az a réndeles mindenkor

az Ur ditsoségét tekénti , és a mi hafznunkra for-

dùl, ha jól élnnk véle —■ de ehez is fegítség kell.-

£zt okozta nekünk az Adám' almája , aki is tsak

könnyen engedelmeskedék a feleségének : de jaj!

ki ne fzeretné az ollyan fzép oldal tsontot?

Édes Néném, azt.tndja kéd, hogy a mi Urunfc

«gy darab idotol fogváft sátorok alatt lakott, ahol

mégis az egéfségre való nézve jobb , mint fem »

városban, noha a mulatság mind egy : hogy pedig-

len tegnap vifzfza költözott a városba, ibgadjuk

lei, hogy kéd azt nem tudja¿ De azt kônyv nél-

kül is tudja kéd, hogy fzeretem kédet^ ha az egéf*

ségre vigyázunk*

des Néném, ha tudná kéd, mitsoda nagy bti—

ban vagyok, megesnék a kéd fzive rajtam, és

elolvadna, valamint a vaj a tilznél, és rántottát

fózhetnének véle. Gondold el, Édes Néném, mar

kit naptól fogváft tus Urimk niutse» itt¿ kilenus

LV.

Rodofio 18. Aug. 1744.-

 

nér-
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înérföldnyire ment vadáfzni —> oda léfzeh vagy

két hétig. Engemet itt hagyott , hogy gondot vi.

feljek a házra, és a tselédekre — tsak: Batyam

ittbon maradjon; mert ó nет udvaros. Szánj , Édes

Néném , fzánj , ihon vadáfzni nem mehettem —

minden nap Sulihoz kell mennem — foglyot nem

Jôhetek. Tsak Sufival kell befzélgetnem — mitfo-

da nagy büntetés e' nekem ! bártfak egy hónapig

tartana ez a büntetés ! De akár meddig tartfon, de

addig úgy búsúlok, hogy majd meghalok oro»

memben.

Д minap Sufival befzéllgettünk , hogy mint

lett a hazafsága, és hogy ennek elotte másfél efz-

tendovel nem gondolta volna , hogy ürófné légyen

belole , noha jó erköltfiért megérdemlette. Elég a',

hogy a befzélgetés közben elébefzéltem néki, hogy

mjtfoda tsúfos, és fzerentsés házafsága lett egy

jjfzfzonynak , kédnek is elé befzéllem , hadd teljék

az ido.

Frantzia Orfzágban egy várofi gazdag Bíró-

oak az Iródeákja, megfzeretvén egy lányt, megké-

ri , és a lakadalomra napot rendelnek. Ott pedig

kö'zônségeflen az a fzokás vagyon, hogy a laka-

dalom napján az ebéd, és a tántz estig tart, és

çftve mennek a templomba az esketésre , és onnét

az ágyba. Elég a' , hogy az Iródeák vigan volt

ebéd felett , és ebéd utári tántzba vífzi a Mátkáját,

aki is a tántz közben öromiben, vagy miképpen,

fgy kis fzelet talált botsátani — az Iródeák azt

rqeghalván elfzégyenli magát, és az a kis fzél úgy

i 3 meg-
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meghidegíti benne a fzeretetet , hogy a táпtzot eU

hagyja, és megizeni a Mátkájának , hogy ellene

mond a véie Való háza.fságnak , és férjhez. mehet,

akihez néki tetfzjk. JJlkélheti kéd, mitsoda fzor

Dtorúsággal fogadá a leány ept a követséget, máV

fok pedig nev.eték a Deák egyûgyiîségéç. filég a',

bogy a Biró más nap, megtudván, hogy miben múlf

el a hazalság , hivatja az Iródeákját , és minden-

képpen eleibe adja oktalan tselekedetçt, hogy ol-

lyau tsekély dplqgért , amell}ret tsak nevetni kelr

letett volna, a házafságot félben hagyta. A Bírp

Iátván , hogy mun akarna magába fzálhü , és a le-

ányt el venni, mondá néki, hogy mivel a leány-

uak ellene moudottál, énnekem gondom léfzen reá ;

hanem menj el a házamtól. Azután a Bíró meg-,

mondja a leánynak, hogy o elvefzi, ha hozzája

mégyen — a leány, azt nagy fzerentséjének tart-

ván, reá áll. A Bíró tsak hamar a lakadalmat meg-

tfinálja , de öreg léyén tsak kevefet lakhaték a íe-

leségével, és fok pénzét, jófzágát a feleségének

hagyja, aki is àzután Párisba ment, és ottUri Afof

fzony módra kezde élni. Minthogyfzép volt, egy

öreg gazdag Generalis megfzereti , de ezt is tsak

hamar kifzollitják a világbpl, és ez is mindenét a

feleséginek hagyja. No már nagy Uri, és gazdag

Afzfzony lett betóle tsak hatnaç, de még a fze-

rentse fellebb vitte ; mert Cлfimkus, Király letévén.

a Lengyel Orfzági Királyságot Párisba ment lakni,

£s ott meglátván a mi feeeentsés Afzfzonyunkat t

megfzereti, és elvefzi , d.e mindazoniltal úgy л

bogy



fiogy tsak dtkos felesége legyen, Az Afzfzony '

nem torodvén azzal , ha Kirátynénak nem hítták.

is; mert valóságoll'an az volt, ha titkon is.

Mindezekbôl meglátjuk, Édes Néndm , hogy

Mielly tsudálatos úton Vezettetünk , ha fzinte az

útat nem ismérjük is, és hogy gyakorta a fzeren-

tsétlenség fzerentsére fzolgál , valamint a mi titkos

Királynénkal tôrtént; mert ugyan is ki ne gondol-

ta volna, hogy az a kis fzél holtig való ártalmá-

ra tre legyen ? de nem hogy ártalmára , de a' tette

fzerentséfsé , és a' nélkut tzak alatfon rendben ma-

radott volna , és az a kis fzél vitte Ôtet a fzeren-

tsének partyára. De nem jovallom mindazáltal a

leányoknak. hogy az ollyan fzéltôl várják fzeren-

tséjoket; mert az illyen példa talán foha meg nem

törtent. De mit mondjimk az Iródeákról? azt mon-

dom, hogy tsak az ollyan fzélre volt érdemes.

Ugy tetfzik, mintha az a Frater tsak a fzélnek tíí-

Ttált lakadalmat, ugyan tsak azzal is maradott, A

melly Deákból az ollyan fzél kifnjja a fzeretetet ,

fflegérdemli , hogy a leányok fok babot , és retket

egyenek , és úgy megfùstôljék , valamint a sódort

— tudoni , hogy kéd is erre ítéli oket;

Édes Néném, itt moft én vagyok az Ur, úgy

töltöm az ídot, amint lehet, hol jól , Kol rofzfzúl ;

hol jóban , hol vofzban , de tsak telik , én is balla-

gok vele egygyütt. De azt kellene bínnom, hogy

nem ngy töltöm, amint kellene, és tsak akkor aka-^

rok jó lenni, amikor megházafodom. A' bizony-

talan , és moñ kellene jó lenni , hogy akkor jobb

Jl 4 lehet-



lehetnék. Tsak azt keil tehát mondani, Édes Né-

ném, maradok a kéd rofzfz fzolgája.

LVI.

Rodoflo 1$, Sept. урЦ,

TfAes, Méném, ha. femmit nem ht volna is kéd az

■ utólsó leveleben az egéfség felöl, de általláfe-

hattam , hogy jól fply az erekben a ver ; mert a

kéd levelén elegec ne vettern.« Ki ne olvasná jó fziv-

vel a kéd okos , és nyájas leveleit , fôképpen , mi-

kor jó kedvünk van? De tsak azért haragfzom,

hogy némellykor ro'videk , holott ibha hofzlzii le»

velet nem irhatna kéd nekem , és ollyan ö'röinmel

plvafom, hogy némellykor tsak azért irok rövid

levelet, hogy hainarébb yeheflem a kéd válafzát.

Tsaknenj minden einber ir levelet, de nem minden

túd ollyat irni, hogy tefsék. Vannak, ollyanok ,

akik leirják , amit akarnak mondani, de a' tsak

fzáraz, sótalan , és ízetlen : némellyek pedig a leg

kiîlebb dolgot is úgy fei tudják ékesíteni, ollyan

ízt adnak annak, hogy tetfzik. Megbotsáfl'oh a.

kéd veres ortzája , hogy meg pirítom , de kevcís

afzfzony , és férfiú tud oílyan fzép leveleket irni ,

mint kéd. Amellyek úgy tetfzenek az elmének ,

valamint a fzép, és jó ízil étek a fzájnak. A ká-

pofztát akarám mondani, de nem meréin, nehogy

azt mondja kéd, hogy a kápofztához hafonjítom à

kéd levelit. De, megne haragudjunk , ha fzinta,

ahoz hafonlítanáin is, mit véttenék vele ? tsak azért



\s azt mon^om , hogy a fzépen irt levél az elmé-

nek úgy tetfzik , valàmint a fzámnak a kapros, és

téjfellel bé borítatott kápofzta , a melly távulról

ogy tetfzik, miut egy kis ezüftbol való hegyetske,

amellyrôJ , ha le vefzik azt a lágy ezüft fedelet ,

alatta drága füet lehet találni.

Erre tudom azt mondjuk : tsak a kápofzta neki !

Azt ne tsudálja kéd ; mert egy nagy könyvet aka-

rok irni a kápofztáról. Leg elsoben is azt tefzem

fei , hogy azok a hires Róma\ak , nem tudom mi

okból, az orvos Doftorokat a városból ki tiltották,

és két fzáz. efztendeig tsak a kápofztával gyógyi-

tottak minden féle betegeket. De egyébb dítsére-

tet nem mondanék is felole, a' nem eleg é , ha azt

mondotn , bogy Erdélyi tzimer ? Hogyha pedig a

könyvem elkéfzül, azt akarom, hogy a többi hires,

Auâovok közé fzámláltafl'am; mert ugyan-is, ha az

aranyról , ezuíhol , és egyébb дге?4//»яjokro1, drá

ga füvekrol könyveket irnak , miert ne irhatnék a

iápofztáról ? holott fzáz font réznél jobb egy tál

kápofzta éh gyomotnak.

Minthogy már á gyomros ma.teriába elegyed*

tem, talán követem még egy darabig. Nem lehet

mindenkor befzélleni nagy dolgokrol — némelly-

kor a Canctüariakan fem forognak fzükségeífebb

dolgok , mint a konyhákban ; azért ma, amint éfz-

%e vefzem , tsak a konyhán maradok , és , pnnét

itok. Azért is jutott efzembe, hogy regenten S»-

сШаЪап volt egy GöröK város , amellyet Sybarfa.

városának neveztek, Ott a lakofok ollyan torkp-

I. 5 П
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fok valának , hogy nagy ajándékokat adtanak az

ollyan fzakátfoknak , akik ujjabb njjabb étkeket

tudtak ki gondolni, és ollyan nagy kényeíTégben

éltenek, hogy a városban nem fzenvedték az ol

lyan mefter embereket , akiknek zörgéfïel kelletett

doleozni: de sött mégkakafokat fem tartottak azért,

hogy fei ne ébrefzfzék álmokból. Lehet é , Édes

Néném, ennél kéuyeffebb élet ? Ha ezek a Lako-

fok a mi Barátinkhoz mentenek volna ebédre, mint

jaktanak volna? A'való, hogy vannak ollyan' Bará-

.tbk, akik jcl tarthatták volna: de még vannak ollya-

nok, ahol a fogok meg nem zfirofodott volna. De hi-

fzem tudok ollyan hifloriát, hogy egy afzfzony meg

ett egy milliomof, még fem zfirofodott meg a fbga.

. • A hires Cleopatra egyfzer azon vetekedett An-

toniusM* hogy mellyik adhat közülök drágább ebé-

det? .Antonius mondotta , hogy o adhat három ,

vagy négy fzáz ezer forintos ebédet : Cleopatra fe-

lelé, hogy a'mind femmi, és más nap egy milliom

étôt elotte megefzik. Antonius azt lehetetlennek

tartván , Cleopatra más nap ebédre hjjja Antoniuft,

az eggyik fülben valóját levefzi, és etzetbe tefzi ,

a gyö'tgy ott hamar elolvadván az ételbe tefzi, és

egyfzersmind meg efzi , és mondja : Antonius lá-

tod é , hogy én meg ettem egy milliom érôt ?

Édes Néném, dítsérjük é azért Cleopatra Afz

fzonyomat? tsudálom, de nem dítsérem. De ha

szt nem tselekedte volna, nem volna mit irnom.

Édes Néném, meg ne egye kéd igy a gyöngyeit ;

mert Bujdosók vagyunk. Нa aл a Királyné t'tgy

buj-
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biijdofott volna , mint kéd , talán о fem tselekedett

volna ollyan drága bolondságot. A' való, bolond-

ság : de annak a bolondságnak tizennyoltz fzáz

efztendotül fogva megmaradott a hire. Tsaknem

ininden bolondság ezen a világon , hát az illyen

mért volna alább való a tobbinél ?

Nagy sándcr nagyobb bolondságot tselekedett;

wert a világot akarta btrni , egynehány milliora

embereket elvefztett, és egy kevés ido mulva Ô is

tsak úgy halt meg , valamint egy kóldth. A halál

elött mindenik eggyenlô volt. Hát a' nem volt é

bolondság attól a Romai Polgár Meftertèl , . akinek

a vároíbn kívüi egynehány udvár háza lévén , és

mindenike külön külon íéle módon volt felékesítr

ve, mindenikében külo'no's udvari tselédje, mindeT

nikében gazdag ebédet, és vatforát kéfzítettek mint

den nap, úgy, hogy akánnellyikébe ment a Pol

gár Meiler kéfz udvart, és konyhát talált ? Hát

YittUius Romai Tsáfzár felol mit mond kéd , aki

egy páñétomot tiináltatott ebédjére, amelly tsak

fátzán nyelyel volt tele — ötven , vagy hatvan

ezer tallérjába került — e' nem volt é bolondság ?

Hát C/ijus Tsáfzár, aki a lova istállóját úgy felér

kesítette, valamint a maga házát, és annak udvari

Tifzteket rendelt, valamint inagának, arany tálban,

aranyos árpát adtanak enni, és néraellykor ebédre

hitta , valamint egy Királyt hivott volna ebédre

— az illyen nein bolondság é? Ne féljen kéd,

nem irok több bolondságot, hanem valóságot, hogy

fzíveflen fzeretvén kédet maradok.
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LVil.

Rodoßo. i s» Nov* 1744.

"fclindenkor pírongat kéd levelében , hogy meg

nem írom kédnek , mint töltjük itt az idot ?

A nagy vigafságban tsak fóhajtnnk , 's ollyan jó

fcedvünk van, hogy majd meghalunk bi'mkban .—t

mit kíván kéd egyebet? Ha jó volnék, jobban

tölthetném; mert arra elég jó példát ád a miUrunk,

de rofzfz vagyok , és attól tartpk , hogy az is ne

maradjak. De talán az idÔ okoflabbá téfzen, vagy

akarom , vagy fem : a kíntelen való okofságnak ре-

dig femmi árdeme nintsen. Akkor volna valami kis

érdemünk , amikor ehetnénk a megtiltoft gyümölts-

bol, de nem efzünk, és nem akkor, amidon am

liem nagy egyepetyénk vagyon. De már moft ,

hatfak egynehány napig is okoflahb lefzek; tnert

tegnap ide érkezett a kétek Érfekje , itt fog egy

nehány napot tölteni, és addig reá tartjuk magmt-

kat, valamint л Kompodi nemes ¿fpfzo/ty,

Édes Néném, ez' után hintót mit kelletett küf-

deni : a régi Püspökök pedig azért meg neheztel-

tek volna ; mivel az eldtt , föképpen a napkeleti

Orfzágokban a Püspökök közönsegeflen gyalog jár-

tak — nem fzóllok az oregekrol , akik fzamárra ,

vagy öfzvérve iiltenek. A Görög Anyafzentegy-

házban e' mindenkor igy volt fzokásban; mert a

Püspökök, minthogy tsak közönséges rendbol va-

lânak , azért nem vágytanak a' féle alkalmatofsá-

gokra.



fokre. Konftantinápolyban annyi gazdag Pátriar-

k'ítk között talán tsak egy volt, akirol mondják ,

hogy két fzáz paripát tartbtt. Azt nem kell tsu-

dálni; mert a Tsáfzár Öttse lévén ínkább fzerette

az Üri, mintfem a Püspöki fzokáft. Tsak ebbol

is kitetfzik; mert egy kedves kantzája léven, ami

don megvemhezett, akkor az officiwnot mondotta a

c/ericuñval — azt megtudván a Lováizmeíterétól

azonnal levetkezik , elbagyja az officiumot, és àz

istállóba megyen; Azt látjuk , hogy Konftantinus

Tsáfzár megparantfolta a Gubernatoroknak , hogy

fzekereket, vagy más egyébb útra való alkalmatof-

ságokat rendeljenek a Püspököknek , akik a Nicaui

Gyülésre mentenek; mert mefzize földekrol kelle-

tett oda menni, és az oregek oda el nem mehette-

nek volna. De ebbol látjuk , hogy a Püspökök kö-

zönségell'en nem tartottanak magoknak femmi al-

kahnatofságot az útazásra* A' bizonyos, hogy egy

Alexandria! fátriarkától , akik gazdagok valának,

ki tölt volna egy hintó , és egy ló : de mégis azt

látjuk , hogy a hires Sz. Atbanafms gyalog járta fel

a tbêbai pufztát. A napnyugoti Püspökök már

inkább kezdék az alkahnatolságot keresni, és lo-

vakat tartának ¿ a Kriftusnak , és az Apoítoloknak

hagyván a fzamáron való járáft. A' való , hogy

Sz. Márton fzamárra ölt , és azon kerülte meg a

Dictcefisíét, de e' még igen eleinte volt, és még

akkor a nagy renden lévô fainiliák nem igen vágy-

ranak a Püspökségre : de mihent a nagy CJrak'

gyermekci a Püspoki söveget a, fejökbe kezdék

tenni
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tenni fzégyennek tartott.ák volna fzamáron, vagy

Çfzvéren járni , hanem paripákon , és nagy fereg-

gel késértették magokat , amidon a Diœcefissôket

mentek látogatni , íígy annyira ^ hogy a fzegény

Plébánulok kínfzerittetének panafzt tenni, hogy a

Puspökok fok késétôkkel fzállván reájok , azok

cket mindenökbôl ki efzik. De mindenkor nevet-

nem kell a Sz. Gergely panafzán , mikor efzembe

jut; mert amelly Diacontts vifelt a Siciliai jófzágok-

ra gondot , az' ennek a Pápának fzép öfzvéfeket,

és fzamarakat küldött; a Papa azt irja néki: énné-

kem fzép fzamárokat küldöttél , de , ha fzépek is

azok, tsak fzamárok, hanem küldj egy lovat; amel-

lyen járhaüak. A' bizonyos , hogy ez a Sz. Papa

ínkább víg57ázott a 'Stíltár' fzépen való énekléíire,

mintfem a fzép lora. Aztot olvaifuk egy más Sz;

Pipa felÖl , a neve nem jut efzembe , hogy Kon-

fiantinápolyba akarván menni a hajóból Tbtffalonia

tájékán kifzállott , és ott valami alkalmatofságot ke-

restenek fzámára, amellyen elvégezhefle utját. Ott

egy Nemes Ember feleségének igen kedves lova

volt, amellyen tsak az Afzfzony járt, Az Afz-

fzony a Pápának oda adja a lovát, és a Pápa azon

Konftantinápolyba megyen, és onnét vifzfza küldi

a lovat, de a ló azután foha fe] nem vette az Afz-

fzonyát — aki is látván , hogy reá nem ülhet , a

Pápának küldi Komába ajándékban.

Édes Néném , a' való , hogy mi azt igen

fzép dolognak tartjuk még mouflanában is , hogy a

té¿i Püspokük oiiyaa akaratból való fzegénység-

ben
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ben éltenek, amelly élet inkább hafonlitott azApo-

ftoli élethez. Azt fe gondoljuk felölök , hogy fze-

gények lettenek volna; inert valainint moftanában,

úgy regenten is elég gazdag , es fzegény Fiispok

volt; hanem az a külombség vagyon, hogy regen

ten a gazdag Püspók is úgy vifelte inagáí, vala-

mint a fzegérty\ moftanában pedig a fzegény igen

meg külömböztetik a gazdagtól* Hanem azt mond-

juk, hogy regenten úgy kelletett lenni; mtrt úgy

volt alzokás-. moftanában pedig^más l'fokás lévén

egy gazdag Püspök megsértené a Püspóki méltó-

ságát i ha kiilso képpen is magát nem tiízteltetné ,

és tsak í'zakadozott ruhában járna. Mit mondaná-

nak moft egy Tokntinumt Ürí'ek í'elol Spanyol Or-

fzágban , akinek három , vagy négy fzáz ezer

arany jövedelme vagyon efztendore, ha tsak egy

fzolgálót tartana , aki babot íozne ebédjére , és

egy fzamáron kerülné meg a Dicecefissét. £', ha

igy volt is regenten , de moftanában ha ugy tsele-

kednék, tsudálnák: de nem kovetnék , és annyiia

nem tlfztelnék, ío'svénynek is tartanák. Miért ren-

delték a Magyar Orfzági gazdag Püspokségeket ?

azért , hogy regenten tartoztanak a Török eilen

felülni, és a Királynak eggyik riját eltartani. Mit

mondanánk, ha a mi Erdélyi Puspókünket tsak egy

Diaconus késérvén fzamáron menne a Gytilésbe ?

azt mi fzégyeulenok^ Tsak a bévett fzokáft keü

követni. A ki nem jó fzándékból kezd valami fzo

káft , megfizet érette * de aki ezt a fzokáft mintegy

kinteleBségbül, és jó fzándéUal követi, az eilen

fem-
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femmit nem mondhátni; Aztot tudom , hogy à jó

Püspökök nem az Uraság kedviért tartanak Ud-

vai-t , hanein azéit hogy fzokás, és hogy a Piispö-

ki méitóság inkább tifzteltefsék.

Édes Néném, moft vefzein éfzre , hogy leve-

let írok, és nem bizták reám, hogy az Egyházi

Renden lévôk fzokáliról irjak. Én ezt tsak kédnek

irom — még is tóltsük az idot ; inert innét hirt netti

irhatok , hanem tsak azt írom , ami efzembe jut ;

inert miko^ kédnek irbk > úgy tetfzik, niimhá erör

tern volna ked, és kéddel befzélgetnék. £lég a' i

hogy a mi Érsekünk mind hirttóban, mihd gyalog

megérdemli a tifzteletet — itt is fog niaradni egy-

nehány napig. Én pedig elvégzem leveíemet ; mert¿

ha még hofzfzabb lefzfz ; felét fein olvaífa el kéd.

em kédet btin teilen meg kéd egy hofzfzabb le-

véllelj és az egéfségre igen vigyázzünkj

Lvim

Rodofló 13; Вес. 1724;

Д zt írod , Édes Ñénétn , hogyha gyakrabban ir-

nék, gyakrabban vennéd leveleinet. A' való ¿

'S igaz , de mit irjak ? Irjám é azt , hogy hatag-

fzom ? De ki he haragudnék , mikor azt irja kéd ,

hogy már kédbol lehetne Páp, lígy megtanúka kéd

leveleinbol az Egyházi fzokáfokat? Lefzfz még

ido, mikor én bofziit állok ezért. Mitfoda fzép ido

volna az, mikor az afzfzonyokat felemelnék|a Pap-

ságra ! Bezaeg akkor volna jó ido ! Akkor látnánk

«jj
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ojj iendtartáfokat. Oh ! már is örfllök annak az

idonek, mintha abban volnék. Mar elore ellátpm,

hogy a nagy böjtbol igen -kitíidet túnálaának ,

vagy talán kitörülnék a Kalehdáriumbol, és annyí

itlôvel meghofzfzabbitanák a fársángot, úgy, hogy

mikor moft hat hét a fársáng, akkor tizenhárom

lenne ; oh boldog ido ! A hetedik Szentség akkor

az els5 helyre tétetnék; oh fzerentsés ido! Az

elválafztás akkor könnyu Volna, és tsak egy do-

logra vigyáztmnak, nem úgy , mint moft; oh ked-

ves ido! Hát mit inohdjak a Gyónásrói? mert

nem tudok itéletet tenni felole, ha cltorolnék é¿

vagy fem : mindazonáltal , ha meggondolom, hogy

az afzfzonyok fzeretnek mindent megtndni, azt

itélhetem, hogy talán meghagynák, és hogy a pe

nitencia rövidebb volna , de , oh ! melly hofzizu

volna a gyóntatás; mert olly Papné kezibe akad-

hatnék , aki , mindent meg akarván tudni , fzáz

kérdéfeket tenne, aki még a gondolatokat is meg

akarná tudhi : de meg ellenben kö'nny» peniten-

tziát hagyna* Oh, Édes Nénémv mint várom azt

az idot, de talán íbkáig kell várnom, és addig el

1 is temetnek — azütán, az afzfzonyömék ha foha

Papok nem lefznek, fem bánom.

Vallyon elhinnék é azt nálunk ¿ hogy mitso-

da melegek járnak itt moft, de kivált meleg efsokj

és fok jnenydorgéfek ? Kéd leg alibb hjidje el;

mert nem hazudbk. Nyárban fem hallunk na

gyobb, fe több menydörgéfeket, mint moft: de a'

derék állapot, bogy igen igen rjtkáu efik itt le *

Л meny-
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menykô. Tudom, hogy fokféle, és tsudálatofc

erejét bajlotta kéd a menykônek: de talán tsudála-

toflabbat netn hallott kéd, mint amellyet én olva^

Пaт. Mikor efzembe jót , mindenkor nevetnem

kell; nevefl'e kéd is. Romában'egy Frantzia Kö-

vet, amikor egyfzer nagy menydörgéfek voltariak,

afztalnál lévén a feleségével, és az ablakok hogy

nyitva voltanak, a menyko által megyen — a ház-

ban kiki meg ijed, de femmi kart nem tett — ami

kor pedig által ment a házon, a IÇôvemé meleg-

séget érzett, találja ki kéd, hol? és mint-

hogy afztalnál volt, nem lehetett a fzoknya alá

tenni a kezét: de afztal után maga is, el fakad

nevetve rajta, amidon éfzre vefzi, hogy a meny

ko megperfelte -, Gondold el, Edes Né-

ném, hol kereskedett? és ki ne nevetné eztet?

Moft jnt efzembe, hogy egy kérdéíire meg

kell kédnek felelnem. És annak egyébb okát nem

tudom , hogy miért efzünk húft pénteken , amidon

azon a napon eíik Karátfon, hanem, hogy azt à

fzokáft az Anglufok kezdették, azért, hogy az

Evangyeliumban a' vagyon irva , hogy az Ige

tefté lett. ídovel azt a fzokáft másutt is bévet-

ték. Hát a Frantziák fok helyeken Karátfontól

fogváft Gyertyafzentelo Holdog Afzfzony napig

fzombaton a húft megefzik, azért, hogy azon

idôkben^ a Boldogságos Szuz gyermehágyban fek-

fzik. Sok ideje vagyon már, Edes Néném, annak,

hogy mi is a bujdosásban fekfzünk. Ezt az efz-

tendot tudjuk , hogy tsakuem egéfzen itt eltöltöt-

tük :



rük: de azt nem tudjuk, ha nem töltjük é, itt a

niáíikát is. Melly fzép dolog, hogy az ember

nem tudja a Jö'vendot; mert, ha tudná, még elöre

kétségbe esnék, de, nem tudván , bízik, és re-

ményli, hogy úgy fordúT dolga , amint. kívánja.

Nintsen e' világon rofzfzabb tántz a barát tántz-

nál, és tsak azon kell járnunk mind addig, a míg

vonnyák. Tsak az Iften egéfséget adjon , ngy le-

gyen, amint néki tetfzik; mert fzép dolog az

egéfség, azért aira vigyázzon kéd', és irjunk

gyakrabban.

ГЛХ.

Rodoflo 16. Jan. 1711).

TTjj efztendôben mi vígadjunk, és, n'a lehet to-

lünk, meg is házaíodjunk. De azt a lehetet

elvették mi tôliink, és tsak a gondolatot hagyták

fzabadságunkban. De már az is unadalmas kezd

lenni; mert ugyanis mi hafzna itt arról gondol-

kodni? A Bujdosók házafsága igen fzomorú há-

zafság* De kivel? a kétek Görög leányival? tá-

vúl légyen. A' bizonyos, hogy azok nem érdem-

Hk a Feleség nevet. Tsak arra valók, hogy reg-

geltol fogva eftig a kereveten üljenek, leg kiíTebb

gondjok a házra ne legyen , de igen fok a köntö-

sokre, annyira, hogy minden nagy innepre az njj

ko'nto'snek meg kell lenni, és ha egyfzer elmúl-

nék, az Urának fzemébe megmondaná, hogy ha Ô

nem akar tfinúltatni, találl ollyat, aki Ь néki tfi-

K 2 №
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«áltat. Ötven ezer tallér árrú köves partékáí

aJna is itt az иra a feleségének : de abból az afz-

fzony meg nem fegítené egy polturával is az

Urát, ha fzegénységbe efnék, kéfzebb volna fzá-

raz kenyeret enni, mitft fem egy gyöngyös nyak-

ra valóját eladni. Ha kétfzer, vagy hávomfzor

napjában fei nem öhözhetik , akkor elunja magát.

Amitsoda felyem materiákban, és gyöngyöflen lát--

ja az ember, azt gondolnár hogy mindenik egy

Grufné, Az afztala is hafonlít a köntöséhezy ho-

lott egy kis fzáraz balból, vagy egy kevés riská-

sából álí az ebédje, és vatsorája.

Frantzia Afzfzony fem kell ; mert anяak tsak

a kártya, és az ének az efzéberr. A Spanyolnék

fzintén úgy^ bujálkodnak a köntösben , valamint a

GörögnékN és abban , hogy kis lábok legyen —.

kéfzfzebb is volna iukább nrindenét megmutatni ,

mint fem a lábút. Hát, ha még oHyan kis lábok

volna, mint a Kinai afzfzonyoknak Î Ott amikor

valami leányt jovallanak valakinek , hogy el ve-

gye, leg elufzör azt kérdi , ha nagy é a fitle;

inert a leg nagyobbat tartják leg fzebbnek — és

jta nagy é a lába;' mert ^ ha nagyobb volna a kis

újomnál, már el nem vennék. Eztet pedig nera

ibgja kéd tsndilni, mihent azt kéd meg tпdja,

hogy abban az Orfzágban a leány gyennek mi

hent másfél efztendos , mind a két lábát kitekerik,

és azután az úgy marad, és nem fokat ugtúndo-

zik azután, A' valú, kis lábai lefznek, de hohig

nyomprtilt lefzfz, és tsak a hizból fem mehet ki,

i Azt.



fÁzt tartják , hogy a fónta afzfzönynak ollyan for

ana mozgáfi vamiak, amelly tetfzífc; de fzeretem

Tmáíbknak, nekem pedig, Édes Néném, Erdélyí

"afzfzony feleséget adjon kéd; mert nem tudok ol

lyan orfzágot ahol az afzfzonyok oily érdemefleft

vifeîjék a feleség nevet, mint a mi tündér orfzá-

gunkban. De, amitsoda állapotban vagyunk, az-

4ot még tsak reményleni fem lebet — mindenütt a

Hagy békefség, és tsendefség: nékük pedig zava-

,ros vizben kellene haláfznunk. Másutt nem tu-

dunk hadakozást, tsak a Törököknek a Perfával,

ez is mar egynehány efztendôktol tart. Mi né-

künk azt kell kívánnunk , hogy a Török legyen

gyôzedelmes ; mert kenyerét efzfzük. Nem ís íe-

gítik rigy a Bujdosókat másutt, mint ebben az or-

fzágban. Ez a nemzet nem is ollyan irtóztató,

valamint a hire vagyon — nem tudok ollyan nem-

zetet, akí ollyan tsendefségben éllyen, mint ez:

és fehol ollyan békeséges maradáíunk nem Iehet-

«e, mint itt. Iflennek légyen háfá leg kiffebb

fzerentsétlenség még közöttünk nem történt —.

akár hol találjunk Törököket, mindenütt jó fziv-

vel látnak minket; mert a Török leg inkább a Ma-

gyarokat fzereti. Többet nem kívánhatnnk mind

ezekért nékik, mint azt, hogy még valaha legye-

nek Kerefztények. Amen.

Hogyha pedig ezzel a kevély Görögökket

voina dolgunk, itt eddig nem lakhattunk voina.

Ezek nohâ Kerefztények, de bennünket gyülöl-

лek. A' pedig bizonyos, hogy teg kiffebb 4rtal-

K 3 mok-



mokra nem vagyunk: ok ártanának nékünk, ha

lehetne , de nem merik ; mert leg kifl'ebb dologére

a fzáz páltzát meg olvasnák rajtok, és így betsu-

letben , és tifzteletben tartat minket a bot. Itt azc

ítem tekéntik, hogy mitsoda renden vagyon, hogy

ha gazdag é, vagy régi familia? mind ezek meg

нem mentik, hogy a hul'z kormirol le ne vonnyák,

és a fzáz páltzát duplán meg ne kóftolja. Ki is

lakhatnék az illyert kevély nemzetséggel, hogy ha

így a földig meg nem aláznák ôket.

Én leg inkább azon búsúlok itt, hogy hol

jtyomtaflam ki a kéd leveleit? Ha ollyan könnyen

meg lehetne, amint aztot megérdetnlenék , nem kel-

lene törôdnöm; mert azt tudom, hogy máfok is

gyönyoriîséggel olvasnák. Senlrit nem kell fze-

mébe dítsérni , de 25 mérfóldnyire meg lehet.

Ázért ha meg fzid is kéd, azt nem hallom-. de'

azt kívánom hallani, hogy kéd egéfséges — arr¿

is kell vígyáznunk; mert az egéfségesnek étel,

ital, és más egyébb fennállva is jól elik. Adjon'

lften jó éjfzakát, igen kedves álom látást, és hol-'

napra fel virradást.

Rodofio Щ Apr. 1%г5,

TTöl vagyon ? hol vagyon az a puskás , ki meg

lotte azt a farkast, ki megette azt a ketskét,

kit Apám vett a vafáron? Hol vagyon. az

az ember, ki megtalálta azt a leveler, kit innét

irtam kédnek? — Mit tehetek, Édes Néném, róla,

hogy



Hogy mar régen чem vette kéd levelemet? Ha

bem irtam, azt nem kell tfudálni, ha kéd nem

rette; de ha irtam, hogy vefzett volna el? D«

mit törödünk rajta? A mi leveleinket Bétsben is

elolvashatják. Hogyha pedig a tengerbe vefzett,

a' bizonyos, hogy a halaknak nem ziirozza meg

a fogokat. Édes Néném, ha egy két levelünk el

véfz, irjunk tizen kettôt helyekbe, a' nem nagy

fáradttság , és a reftséget meg nem háborgatja.

Юe mit irjak? mert itt femnii hír nintfen , hanem,

ha azt irom meg, hogy moft itt az Ormény afz-

fzonyok nagy munkában vannak; mert moft vetik

e gyapotat — irjunk hát a gyapotról; mert az itt

nem bolondság: de sott még nagy hafzon; mer»

fehol nem terem annyi, mint itt, és az itt nagy

kereskedés. A mi földünkön nem gondolom, hogy

|neg teremne; mert meleg földet fzeret. De, Ma

gyar orfzágban tfudálonj, hogy meg nem próbál-

ják; mert ott vagyon ollyan hely, abol megte-

remne, és a' nagy hafznot hozna az orfzúgnak —

Jeg alább az я pénz , akit gyapotért adnak , meg-

maradna az orfzágban.

A Gyapot mag ollyan nagy, mint egy borsó

fzem, de fekete, és moft kezdik vetni. Nem no

nagyobbat más fél arafznyináJ, de egy fzálból há-

rotn, vagy négy ág is jó ki , és azpn míndeniken

egy egy gömböli'i gyümölts függ, amelly ollyan,

mint egy kis zöld did, és annak a virágja sarga.

A míg meg пem érik , ha fei nyitják , enyv forma

materia vagyon benne : de mikqr érrti kezd , abbóí
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az enyvbol léfzen a gyapot* és magában kinyíliky

hogy a hteleg jobban megérélheffe. A midon pe*

dig Septemberbeh égéfzeti kinyilt, megfejéredett,

és a haja megfzárbdott , akkor kifzedegetik a gya-

potat a hajábúl thagoflól. De mirtthogy fok magja

vágyotit és a gyapot úgy jött ki fzálanként abbóí

a tnagbói, hogy újal iá nehéz volna a magról le

tépni a gyapotat, azért itt az afzfzonyoknak oi-

lyaп kis kerekök vagyon , amellynek két tengelye

vagyon : eggyik vas ; a máfik fa — eggyik egy felé

fotdúl, a más másfeléj úgy, bogy amidon a gyar

potat közi'be botsátják , tsak a gyapot megyen ál-

tal, a magról le fofzlik, és tifztán eíik le más feléj

és igy kO'nnyen válafztják el a magjától. Az ol-

ly'an kerék nélkül egy maróknyi gyapotat egy

nap meg netn, lehetne talán tifztítani a magjától:

de a kerékkel egy zsák gyapot kevés. Ibon már

kéfzen vagyon a gyapot, tsak fonyja kéd.

De, Édes Néném, minthogy a gyapot ná-

lunk meg nem teremne , kéd más hafznot tehetne

a mi Orfzágunknak , ameliyért méltó volna a kéd

nevét arannyal lе irni az Erdélyi Hffioriában. Ha

az ífteít haza vifzi kédet, miért nem lehetne kéd-

леk annyi felyme, hogy a fzukségre valót nem

kellene pénzen venni? Ha kédtol meglátnák, más

Üri afzfzonyok is követnék, és lañ'anként a ha-

fzonért a közönséges renden valók is felkapnák-.

Idovel nálunk is elbôvülne, mint más Orfzágok-

ban , aholett is tsak laíÍankérit kezdették. Ebben

az Orfzágban, egy Görög Tsáfzár bovéu megajáu-

déko-



4ákozott két Mißonarius Papot azért, hogy ôk

hozták mefzfze Orfzágról leg elsoben a felyem

erefztÔ bogárnak a toj^sát, aztot itt ki költették,

felnevelték, elfzaporitották , es megmutatták, mi-

képpcn kell bámti vélök, és a felyemmel, Ók

azt, mint okos emberek, mind megtanúlták volt.

Itt hogy elfzaporodott , az Olafzok is felkapták

a Görögöktôl, az Olafzoktól a Spanyolok, és a

írantziák idovel felvették, és így terjedett el laF-

fanként, és így jött bé a hafzon a kereskedéflel

az Orfzágba. .

Nevetném , ha kéd lenne az eis 5 Fundatora a

felyem erefzto bogaraknak Erdélyben. Az illyen

dolgot ha valaki elkezdené, a többi is követné*

És az ollyant ollyannak kell elkezdeni, aki ahoz

túd; tnert e' tsak éppen azért tetfzik nehéznek,

hogy nem tudnak vele bánni, Hogy is lehetne

egy Uri afzfzonynak kedveffebb múlatsága , és

hafznoílabb , mirt mikor látná , hogy egynehány

ezer hernyó mitsoda nagy ferénységgel dolgozik

fzámára : De minthogy azok az állatok nagy eher .

tôk, és mihent lefznek, azonnal enni kezdenek,

az o leg kedveffebb ételök az eperj fának a levele^

A fejér, és a veres- eperj fa pedig tsaknem min-

denütt megteremne nálunk tsak kevés fáradtsággal.

Ennékem pedig úgy tetfzik , hogy není kellene

fajnálüi a fáradtságot az ollyan trtunkáfoktól j akik

egy kevés fa levélért felyemmel fizetnek nékünk.

Még elore megmondom , és abban nem ké-

telkedemí hogy kéd nem. tudná, tuint kell.b'nui
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ezekkel a felyem tfináló munkáfokkal: de mint-

hogy egyébb dolgom nintfeu , le irom kédnek ,

hogy mit olvaftapi az iránt, azután úgy dolgoztafla

kéd ôket, amint tetfzik. Leg elsoben is egy tifz-

ta házat kell fzámokra elkéfzíteni, akin jó ablakok

legyenek , ahová a verófény béfzolgálhaflbn , és

ahová az egerek, fe más egyébb kis állatok ne

mebeflenek , a fzél fe érje. A ház közepére négy

tzövekre egy gyéként kell tet'íteni ágy formára,

vagy ha gyékény nintfen, apró vefzfzôkbol kell

fonni ollyan formát , valaminf a fzilva afzalókon

vannak. A báz mir meg vagyon ; hanem bozzuk

már a világra a munkáfokat. A felyemerefztô bo-

garaknak a tojáfa igen igen apró, hogy alig látja

az ember , és amikor tojik , egy papirosra tefzik,

a papirofon hagyván egynehány fzáz tojását, az

oda fzárad, és azt jó helyre eltefzik tavaílzig.

Azért vegyük elé azt a papiroflat, és adjuk oйщ

valamelly kövér leánynak , aki aztot a kebelébe

tévén , a melegtol egy kevés ido mulva ótt életre

kapnak. Mihent azt éfzre vefzik, hogy mozga-

nak, a papirosra gyenge leveletskéket tefznek, már •

tnegmondottam mitfoda fának a levelét. Amidon

egykevefsé nagyobbak lefznek, a fellebb megmon-

dott ágyra kell ôket el helyheztetni, és tsak gyen-

gén kell öket bé takarni fa levéllel , a derekalljok

is fa level legyen. De leg elsoben is arra kell

vígyáznij hogy ezeknek ollyan dajkát kell adni,

aki munkás, és értelmes legyen, aki a fiait fze-

refl'e, aki azpknak mindennap bizonyos órában

fris
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iris levelelt adjon, elsoben meg tifzritván az ágyat

¿iinden nap a tifztátalanságtól , es a, levé) toi — e'

meg lévén azután kell reájok hinteni fzép Iaflaft

az ujj levelet. Mivel femmi úgy nem árt ezeknek

az állatoknak, mint a tifztátalanság , és a nedvef-

ség, arra vígyázzon a dajka, hogy vizes levelet

ne adjon nékik — az efsôs idoben fzedett levelet

meg kell fzáraztani, és ha látja, hogy efsô léfzen

még elore kell levelet gyujteni, és nem kell, hogy

bojtöltefíe a fiait ; men ezek a Ids állatok , mínt-

nogy kevés ideig élnek, azért az idôt el nem

akarják vefzteni , és fzüntelen efznek. Hogyha

ollyan nagy fzïtkségben találnának efni, hogy fa

levelök nem volna, ollyankor lehet íaláta, vagy

ftápofzta levelet nékik adni, eztet ôk megefzik;

mert a fzпkség reá vifzi, de illyen eledeltol a

felymöfe fem léfzen ollyan jó. A dajka tifztán, és

jó eledellel tartván fiait arra igen vigyázzon, hogy,

amidon fzép idip vagyon, az ablakokat eftig nyitva

tartfa , és a házat tifztán tartfa ; mivel a tifztaság,

é"s a jó aïr ezeknek igen egéfséges. De egy ke-

vefsé nézzпk meg, hogy mitfoda változáfokon

mennek ál tal.

Ez a féreg a tojásból kikelvén igen igen ki-

tfid , és fekete. Egynehány nap mulva fejéredni

kezd , de ezt a köntöst le veri , és minthogy va-

fiagodik, fejérebb, és zöldes ruhát véfzen magára —

egy kevés nap mulva az ételt tellyefséggel et-

bagyja, és elalufzik mintegy két napig — àzutájt

hánkódni, és nyughatatlankodni kezd, úgy annyi-'

ra,''
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ra , hogy a hagy eroltetésben megverefedik

akkoron a bore megrántzofodik, és azt Ieveti: no

fttár harmadik köntöst vef2en magára ! hát héra

elég egy hónap alatt hárömfzor váftoztátrti a kön

töst? Azután enni kezd, és akkor égéfzén más

Ibrmája lefzen, mint annak elotte. Egynehány

nap malva jól évén ífmét títély ¿lomba efik —

abból felferkenvén újj inget vefzen magára, azaz

újj bort. Azután ifmét egy kevés ideig a jólla-

káshoz fog. Dé végtére mind azt, mind az éle-

tet, miad a tárfaságot megúnja, és mindezektof

elakarván magát vonni ollyan kis remete házatskát

kezd felyemból tlínálfli, amellyet nem lehet el'eget

tfudálni, fe a Teremtot eléggé imádni. Édes Né-

ném, elúntam már az itáfl is, azért félben fza-

kafztam a mi remeténk munkájác — másfzor Гe

íroht. Hanem moft atra kérem kédet, hogy az

egéfségre vigyázzunk; mert en vagyok, aki voir

tam, és léfzek, aki vagyok»

LXr,

Rodoflo 23. Maß ífif,

Udes Néném, megbotsáfion kéd, hogy hazud-

tam , vagyis inkább , hogy a pennám hazu-

dott; mert Rodoftoról dátáltam, holott nemr va-

gyunk a városban , baflem mellette ; mert tegnap-

tól fogváft sátorok alatt lakunk. Ha tanátsot kér-

dettek volna tolem, masfzorra hagytuk volna a tá-

borozíst; mert a váfzon ház tsak akkor, jó, mi-

kor



kor mátíképpen nem lehet : de az Ur akaratjáu

kell ügetni*

Elég a' , hogy itt a fok, kevés, femmi dol-

gaimtol ment lévén fzabadoflan elkésérhetem kédet

a mi remeténk látogatására. Mennyünk már moft

hozzája, és nézzük meg, mirfoda barlangot épit

magának ; mert az utólsó levejemtol fogvúll: elég

ideje volt , és ha egyfzer bézárja magát, azután

лem fzóll hozzánk. Ügy tetfzik, bogy az utólsó

levelemben ott hagyók félben, bogy ez az állat

végtére egy kis felyem házat éjfít magának. Аmь-

dönez az állat ahoz akar fogni, az ételt elhagyja,

és míndenütt keres magának ollyan helyt, ahol

epíthefl'en ; azért fépro ágokat hintenek néki , és

falra is ágokat függefztenek fzámokra. Mihent az

ágakra felmáfznak , azonпal elkezdik a felyem

erefztéft, és kötösköriiil bépólálják magokat, Az

els'6 felyem nem ollyan jó, mint az utánna való.

Amidon magokat egéfzen, és jól bétakarták volna,

azt a kis házat belol ifmét megbéllik ollyan gyen-

ge, és tömött hártyával, ahová az ai'r nem férhet*

Ezt az utolsó mtmkát elvégezvén akkor elalnfzik^

és a változáshoz kéfzül, valamint látjuk, hogy a

Jxernyók piUangókká változnak. Ahoz a változás* ч

koz pedig két, vagy három hét kívántatik. Amíg

«z eltelik, addig jó megtudni, hogy az a kis há-

zatska ollyan formájú, és ollyan nagy, mint egy

galamb tojás, A felymet, amellynek hafznát ve-

fzik, t'tgy kell gondolai, mintha a tojást felyem-

Ivel, bébímtanák. A llártya, amellyriil fzóllottam



ide fellebb , oHyan, mint a tojásnak a baja. À

három hét eitelvén az alatt halottaibóí feltámad ,

de mas formában; mert a házán egy kis ablakot

fúrván otmét fzép fejér ábrázartal, és fzártíyakkal

repül kí. Az elobbeni köntösét a házban bagyváñ

a hazzal eggyutt a dajkájának bagyja Fáradtságáért!

De mihthogy a felyem egéfzen elromlik,

amidiün á házát megfurja , azért tsak egynehányat

hagynak meg magnak, és a többit a melegre ki-

tefzik¿ hogy az állat bennök meghaljon, és Fel ne

támadhaflbn, úgy* a felyem egy fzálbah niegma-

tnd\ mert az állat iiem hagyván fohà félben mun-

káját, a házá is egy fzál felyembol áll, a mellynek

bofzfza kilentz fzáz lábnyi, és némellykor több¿

de még az a fzál duppla, és egymáshoz vagyori

ényvezve. Mar goridolja el kéd, mitíbda vékony

fzálnak kell annak lenni ?

Már vifzfzatérek azokboz , akiket magnak

meg hagynak. A házokból kifurván magokat ôk

onnét él nem távoznaki Á noíiénye fokkal na-

gyobb a férjeknél. Egynehány hapot fzabadság-

ban töltvéh égymáfial, azután egy papirosra tefzik

a noftényt, valamint a gyermekágybán t és, a pa

pirosra téfzen leg alább öt fzáz, tojást. Ëbbol el-

ítélheti kéd , hogy nem kell fokat meghagni mag»

nak, és hogy ñégy, vagy 6't pár elég marádékot

hágy.

fmmár a felyem meg vagyon, de az erofien

a házhoz vagyon tekerve, és enyvezve. Azt le

irenai még más íhefterségj de ázt is inegtfelekfzem¿

tsak



tsak kedvét találjam kédnek. Leg elsoben is aza-

kat a kis tojas formákat lágy meleg vizbe vetik,

hogy az enyv megolvadjoh — azután egy kevés

feprü fzállal habarni kezdik azért , hogy a felyem

fzál a feprure tekerodjék — de tsak hat fzálat te-

kernek együvé, és amíg egéfzen letekerik , addig

mind a meleg vizben maradnak a kis házatskák.

Aztot tudja kéd, hogy a felyem terméfzet fzerént

fárgás, és ha meg mofsák fzép fejér.

Immár bizvást nevefi'en kéd, hogy ollyan

dologra akarom kédet' tanítani, ameliyet kéd jól

tпd. De minthogy kéd t'tgy kívánta, engedelmes-

kedni kell. De aztot talán nem tudja kéd , hogy

voltak ollyanok, akik megpróbálták , liogy a pók

háló még eroflebb volna a felyemnél , hogy azt

úgy meg lehetne fzaporítani , mint a felymet: de

minthogy több költségben telnék , azért abban

hagyták; mert egynehány ezer pókot húflal kelle-

ate tartani. Hát azt írtam é meg valaha kédnek,

hogy Egyiptombau egyné.hány ezer tojást tefznek

egy meleg kementzébe, és húfz nap múlVa ann}'i

ezer pislerit huznak ki belole. De azt tarryák ;

hogy azért a tyúk hús btt nem pllyan jó. Ma

látom, hogy tsak a gazdafzfzonyságról kell kéd

nek irni : de félben hagyom ; mert elfelejtettem

volt, hogy táborban vagyok. Dé a mi táborunk '

ollyan, mint az Ifraeliták tábora, ahol egy pus!; a

fzót fem hallani : azért jó ejfzakát is kívánok kéd

nek; mert itt nein kell ffîni az ellenségtol, tsak a

fulbemálzótól.

P. S.



P. S. Afctöt tudja kéd , toitfoda reüdet tat*

tunk a városban ; itt is hafonló renden , és fzoká-

fon járunk. Nintfen is fzebb a jó rendtartásnáh

Aztot egy közönsúges ember is véghez viheti há-

zánál: de ana a mi földünkön nem igen hajtanak

meg az Urak is, de jól tselekfzik é?

LtlL

Rodoflo II* Jünii I72Ç,

771eg6t nevettem , Édes Néném, a kéd udvaros

, köfzönetén , mtntha én azt megérdemlettem

volna, és mintha valamelly ujj dologra. tanítottaui

volna kédet: de el kell vennem , és meg kell tud-

лom j hogy a kéd köfzönete tsak arra való , hogy

bátrabban ki nyiflam a tudományomnak erkélvit.

Jó némellykor megbátorítani az embert; mert fo-

kan vannak ollyanak , akik fzégyenlik világofságra

tenni gondolatjokat ; noha jobban gondolkodnak

fokfzor, mint azokj akik aztot tsak bátran ki pö-

kik.

Arról igen okoflan gondolkodik kéd, hogy

úgy fzeretné neveltetni a fiát, és leányát, vala-

mint ott Pérában nevelik a Frantziák. Édes Né

ném, ott pedig tsak Kereskedoket lát kéd: de az

Orfzágokban kellene látni, hogy a Nemes Ember

gyerjnekeit mint nevelik. A' való, hogy nékik

roagok Kivályok vagyon, és a' hol mindenféle tu-

dományok, és mefterségek virágoznak. Az is

jaló, hogy egy Orfzágnak a boldogsága az ifja*



kat való jó heveítetésbol áll — a hadakozást, a

tudományokat, és a mefterségeket akkor kezdik

tanúlni. A mi boldogtalan orfzágunkban mind- •

Bzekre alkalmatofsága nintfen egy ifjúhak, noha

mindezekre ollyan alkalmatos volna,, mint akár-

melly Nemzet. Mindazonáltal ugy tetfzik, hogy

mégis jobbart lehetne nevelni az ifjaPat^ ha aZ

atyák arról jobbart gondolkodnának. Noha közü*

lök fokan tudatlanokj és egy vaknak nehéz a vi-

lágtalant vezetni. De, ha magok is a tanúlást

jbbban fzerették volna, a fijokat többre taníthat-

hák; mert egy jól neveltetett, és oktatott ifjú a

fiját is a' fzerént neveli. Mert ugyanis nézzük elj

hogy neveltetnek nálunk az' ifjak közönségeffen?

Leg alább tiz , vagy tizenegy efztendos koráig a

f'aluból ki nem megyeü, hanem addig a faluíi isko-

híba jár — addig az ideig megtanúl olvafni , de az

olvasáflal fófe parafzti fzokást is tamil. Ha iskolá-

ban nintfen, otthon egyebet nem lát , hanem min-

den héten hétfzer az apját réfzegen látja, aki пent

törôdik azzal, hogy a fijaba valamelly Nemeli, és

Kerefztényi jó erköltsöket óltson , és tsak a tselt-

dekkel való tárfaságbah hagyja, akiktol mindenféle

tofzfz fzokást, és rofzfz erköltsöt látván, és ta-

mílván, azok benne tsaknem holtig megmaradnak 4

és a nagy parafztságbaü való neveitetéfe miatt azt

fem tudja, ha Nemes Ember gyermeke é? Talátt

ineg fem túdhatná másként, hogy hatsak a Jobbú.

gyok kis Uroknak nem neveznék.
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Tizenkét, vagy tizenhárom efztendos korí-

bau valamelly Collegiumba bé plántálják , ahonnéa.

bufzonnégy, vagy hufzonöt efztendos korábaa

fzabadúl ki. Olly an idejében, a mellyben másutt

már az oUyaq ifjú jó Deik , jó Hißorkus — at

Geometrïkt , Geografbikt , fzükségéhez képest ttvdja ,

és már jó Hadi Tifzt. Nem tsak hadi dolgot, de

orfzágos dolgot is bizbatnak reája. De már vi-

gyük haza pompával a mi hufzonöt efztendos Deá-

kunkat a CollegtumbóX , és nézzük meg, hogy an-

uyi tanulás után mit tud, és hogyha hafználhat é

valamit tudományával az orfzágnak, vagy magá-

nak? Leg elsoben is a mi Deákunk azon igyeke-

zik, hogy tzifra köntöfe, és paripája légyen —

egynehány könyvit, és Pbilofafbiait valamelly al-

mariomba ekemetvén azután faluról falura béjárja

az attyafiait — Arijiote/esnek ott egynehány ttrmi-

nuñt kipöki, de deákúl már fzégyenlene befzélleni

azért, hogy az Afzfzonyok tanúló Deáknak ne

tartsák. Az Attyafiainál mit tfinál? leg hafznof-

fabb befzélgetéfe a vadáfzatról , a lovakról va-

gyon — ha afztaínál vagyon , nagy gyalázatnak

tartana, ha jól nem itmék, és'még deáknak. tarta-

uák, ha magát mentegetné — ebéd után az Afz-

fzony, vagy Leávyok házában bontja fc i,-' amit Vir-

gíVíKiból, vagy Oviélittsból cívafott. De hogy az

iskoláról való emlékezetet ís tellyefséggel elfelej-

tse, fzühségesnek gondolja lenni, hogy a fzolgá-

lók közül kettôt vagy hármat fzeretôinek fogad-

jon«. E'fzeréut felróván az attyafijait, és közöt



irök egynehány réfzegség után megmosván torkát

a deák fzótól , és az iskolai portól , ifmét haza

iromtat azzal, amit az attyafijaitol tanúlr. De mit

tanult? azt a tudományt elévefzi, inihent az apjá-

hoz vendégek érkeznek ; mert leg nagyobb gondja

is a' lefzfz, bogy az apja vendégit megréfzegítse;

és az apjától is azért dítséretet vegyen más nap.

E'fzerént tölt el két vagy három efztendot vagy

a vadáfzatban, vagy az italban, vagy a Venui

udvarában , és amit egynehány efztendôkig tamtlt;

azt egy kevés ido alatt tsaknem mind elfelejtû

De mit tanúlt volt annyi efztendôkig? tsak a deák

nyelvet, és egyebet nem tanulván annak házánál

hafznát nem fokat vefzi —. és a gazdaságban ol-

lyan tudatlan, mint máfok. És a Pbyficayibol an-

nyit nem túd, mint a Molnárja, vagy a Kovátsaj

nem tudváh tsak annak is okát adni, hogy miért

binti meg vizzel annyifzor az égô fzenét. Annyi

deáksága után tsak azt is a Tifztartójától kell meg-

kérdeni, ha a fzölloje délre, vagy éjfzakra fek-

fzik é? Kérdjük már aztot, hogy mikor fogjá

hafznát venni a logicaylnúk, ha megházafodván a

gazdaságakor annak Femmi hafznát nem vefzi? Az

Orfzág Gyülésébe elmenvén az brfzág dolgához

hem tud — nagy tsendefségben kell hallgatni a

vég'zéfeket, mivel, ha ott úgy difputálnának, mint

az iskoiában, azonnal o is felúgranék fzékérol, és

felkiáltaná : Negо maiorem. De azokhoz nem ért-

vén ollyan tanátfot kell adni , hogy hányják el az

ember fot. Nem hogy azt tudná, hogy miben áll

L 2 az



az orfzág hafzna ; de azt fem tudja, mitfoda or-

fzágok fzomfzédí Érdélynek? Hogyha a Maros a

Tifzába foly é elsoben, vagy a Dunába? De hol?

a' meg más kérdés volna. Mindezekbol látjuk,

hogy a nyoltz, vagy kilentz efztendeig való ta-

núlásnak fe maga, fe az orfzág hafznát nem vefzi;

mert a deák nyelvnek úgy vennék hafznát, ha a

hadakozásról, az orfzág igazgatásáról, és más tu-

dományokról olvasnának. De így a mi Philofo- ,

phusunk egy bét efztendo mulva ollyan tudatlanná

léfzen, valamint a Gondvifeloje, és ha a Tifztar-

tójának nem kelletnék irni, talán az iráft, és az

olvasáft is elfelejtené. Nem akarom ezekbol azi

kihozni, hogy a deák nyelv hafzontalan volna t

hanem tsak azt mondom , hogy egy Nemes Em-

bernek ido vefztés annyi efztendôkig tsak azt a

nyelvet tanúlni; mivel a' mellen más egyéb hafz-

jtqs tudományt is tanúlhatna : egy Parafzt fimber

gyermekinek még hafzontalanabb , és jobb volna,

mihent irni, és olvasni túd, valamelly meflerséget

tanúlni; mivel a mefterségek, és a kereskedéfek

hajtanak hafznot az orfzágba. Tudom, hogy a

mi orfzágunkban egy ifjúnak más tudományt nem

lehet tanúlni; mert nintfenek arra való Collegiu-

ntok mint más orfzágokban , ahol egy hufzonoí

efztendos ifjú négy, vagy öt féle tudományokat

túd, és egy közönséges ifjú két, vagy három

ínefterséget. De Iehetetlent nem kell kívánni a

fzegény Erdélyiektol : nem is kívánok. De az

atyák nagy fzámot adnak azért, hogy a fijokae

na-



 

jó erköltsre nem ingerlik még elejénte, hanem

meg példát adnak a ^éfzegeskedésre , a feslett, és

túnya életre. Ha a fijakat tsak arra vennék is,

hogy a deák könyveket magyarra forditsák, úgy

a tanúláfokat a közönséges jora forditanák; mivel

/okan vannak ollyanoki akik arra alkalmatofok

volnának. És hatsak egy könyvet fordítana is

meg életében, azzal mind magának, mind máfok-

ítak hafználna, és látná valamelly gyümöItsét an-

ryi efztendeig való tanúlásának: de a fok hejj«

hujja, a kopó, a virradtig való ital mindezekre

idot nem ád, és nem engedi, hogy az elme vala-

jnelly hafznos dologban foglalja magát. És ha

meg vémll, jó tanátfot fem túd adni; mert ifjúsá-

gát hafzontalan töltötte el — és egy tudatlan Ta-

aáts Ur ollyan egy orfzágban, mint egy üres hor-

dó a pintzében,

De, Édes Néném, mofl vefzem efzre, hogy

miben töröm a fejemet. Mindazonáltal, mint Haza

ííja , azt akarnám , hogy a tudomány olly közön-

eéges volna nálunk , valamint a tudatlanság. De

akarmelly hofzfzú levelet irjak is kédnek errol a

dolopról, azzal a mi ifjainak fzokáfokat meg nem

váitoztatják , fe az atyák az afztalmil való régi

bévett rendet el nem hagyják. Kédnek pedig azt

jovallom , hogy a fijának ollyan tudományokat

adaflon, amellyekkel hafználhaflbn orfzágának. En

eleget prédikállottam a fiakról, azért le fzállok s

prédikálló fzékbol , és menjen fel kéd is oda pré
 



tfikállani a leányokról — a' kédet illeti; тerб а

leányok neveltetésére úgy kell vígyázni, valamint"

a férfiakéra, de még többet mondok, és azt mon-

dom, hogy jól oktatni a leányokat ollyan fzüksé-

ges , valamint a férfiakat, és az egygyike ollyan

hafznos az örfzágnak, valamint a máfika. Hogy

lehet a' ? Nem igaz é az, Édes Néném,, hogy egy

jól nevelt, jól oktatott efzes leány afzfzonnyá

változván a fiát is mind jól tudja nevelni , oktatni,

és tanítani ? Ergo hafznára vagyon tehát az ox-

fzágnak, ha a leányokat jól nevelik, és oktatják.

A régi Romaiak megajándékozták az ollyan

anyákat, kik a haza fzolgálatjára jól nevelték fijo-

kat. ErrSl többet nem írók, és többet nem írhats

tam volna, ha fzinte fijam volna is: de nintfen,

és azt bánom. De azt is bánom , hogy ma ifinér

fátorok ala jöttünk lakni ; mert a napokban vtízfza-

mentünk volt a városba. Itt kell a váfzon alatt

perkelodni, és úgy sut a nap itt minket, valamint

a koldús lábat sütik a tüznél. Édes Néném, az

egéfségre vígyázzunk , és mondjon el kéd egy ol-

vasót érettem; mert a fok fülbe máfzóval tele a

fátorom.

Rodoflo 7. Sept. 17af.

t.

"Ó des Néném, tsudálja kéd azt, hogy lehet irni

egy kotsonnyának ; mert mi tsak nem egéfzen

elqlradtunk a fátorjok alatt, és tsak tegnaptól fog-

va



kezdek helyre jönni. Oka pedîg annak a',

bogy tegnaptól fogvást vifzfza jöttünk a tni mêg-

ünt kedves vArofunkba , és már itt töltjük az idbt,

amint lehet fzegény bujdosóktól , hol fzomorúan ,

hol kedvetlenül. De mi reánk is az' az Iften vi-

fel gondot, aki a hazájokban lévôket élteti — azo-

kat oft meghagyta; minket ide hozott — azto4

mind egy kéz tselekedte.

Egy régi Philofophus azt kérdette egyfzer a

máfikától, hogy mit tfinál az fften az égben? aki

is azt felelte reá, hogy egygyet felmagafztal, és

máft megaláz. Okoilan is môndotta volt Solon

Creíпs Királynak, hogy: tomo ante mortem beatun

mert fenki nem mondhatja magát boldognak halala

elött. Ha azok nem boldogok, kik hazájokban

vannak , bit mi hogy volnánk , kik itt fzaporitjuk

« levego eget fóhajtáfunkal ?

Hogy pediglen kéd a Konftantinápoly meg-

vétele hiftoriáját olvafla , az igen fzép , és hafznos

idô toltés. Máfodik Mahumet Tsáfzár, ki aztot

megvette, a tizenötödik Saculumnak a közepibeh

igen nagy hadakozó fejedelem volt, azt is irják

felole , hogy egynehány nyelvet tudott , amelly

igen ritka a Török Tsáfzárok között. Aztot pe-

dig én is olvaftam, hogy a Pérai hegyen vitette

által a gállyáit, és nagy hajóit, amelly moftaná-

ban tellyes lehetetlen volna, és amelly nek akko-

ron rettentô munkának kelletett lenni. Az ollyan

munka a régi Romaiakhoz illett, akik tsaknein le

hetetlen munkákat vittek végbe, és amellyeket
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még moflanában is tfudálkozáflal látjuk. A mofta-

ni Törökök nem hogy oilyan nagy munkákat vin-

nének véghe, de efzökbe fem juma: Mahumetnek

pedig fzükséges volt oilyan nagy munkához fog-.

Bi; mert ollyan Görög Tsáfzárral volt dolga, aki

.keményen oltaltnazta a városát, és meg is oltaU

mazta volna , ha a mindennapi vefzedelem után

ujjabb ujjabb hada lehetett volna. De a fok oftro-

tnokban minden nap fogyott a népe , é$ végtére>

az uífzákon kelletett verekedni a Törökökkel,

ugyan magát is ott ölette meg. Mahumet pedig a

maga népét nem kéméllette, és az oftromokkor,

aki tsak vifzfaafordúlt is, maga ölte meg. De lát-

ván, hogy az egéfz népének megtsökkent volna a

fzíve, és nem öromeft menne oftromra,-az egéfz

táborán ki kiáltatá, hogy a várost prédára botsát-.

ja. Erre az egéfz fokaság felzúdúl, és parantfola-

tot nem várván oftromnak megyen, A város bé*

liek is hogy megoltalmazhafsák feleségöket , gyer->

meköker, keményen vifelék magokat, ugyan azért

Ion ollyan nagy vérontás a város megvételekor.

Azután az egéfz várost feldúlák, rablák, és pré-

dálák, és irtóztató dolgokat tfelekedének a Toro*

ktík. Azt a várost Conftantinus építette vala,

ugyan Conftantinus nevi'i Görög Tsáfzár is vefzté

el életével egygyütt.

De ha fzinte a város' megvétele hiftoriáját

olvafla is kéd , de lehetetlen , hogy le ne irjam

kédnek Mahumetnek 'egy kegyetlen tfelekedetét

talán nem tefzi fel mindenik Hiftoricus. A város

Л meg-



megvétele Htán egy igen fzép leányt vittek egy

Bafának, aki is a leányt fzép voltáért a Tsáfzár-

nak adja. A Tsáfzár megfzeretvén harmad napig

tsak a leányal töltötte az idot, fenhi feléje nem

mehetett, fe femmi parantfolatot nem adott. A

Vezér, és a több Bafák azon megütközvén kérték

a Vezért, hogy menjen a Tsáfzárhoz, és jelentfe

meg, hogy az egéfz.had nem tudja mire vélni

tfelekedetéf. A Vezér megjelenti a Tsáfzárnak,

aki is parantfolja , hogy hívafia elejébe a Bafákot

•™ a Bafák elejébe gyülnek —. a Tsáfzár nagy

tzifrán felöltözteti a leányt, akinek is Volt íteve

Jtrini — a Bafák tsudálni kezdék a leány fzépsé-

gét, és a Tsáfzár kérdé töllök, hogy ha nem voit

é méltó ollyan fzép leányal három napot tolteni?

mindnyáján felkiálták,- hogy igen is. A Tsáfzár

mondá nékik : hát miért indúltatok fel , és mévt

gondoltátok, hogy elfelejtettem volna hivatalomat ?

De mindjárt megmutatom néktek , hogy ha a ma-

gam gyonyörüségét fzereiem is, de azt el tudotn

hagyni, és méltó vagyok, hogy néktek parantfol-

ják.- Erre fel indúlván a Bafák eilen, a kardját ki

vonja, és a fzegény ártqtlan leánynak a fejét el-.

Ûti, és mondá azután a Bafáknak: aki ennek oka

volt, a' megfizeti ezt nékem. Meg is fizeték;

mert tsak hamar a tanátsadóknak elütteté a fejöket.

De ha fzinte illyen bofzút alia is a fzegény leánv-

ért, de annak nem kelletett volna maga lenni hó-

hérjának,
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Édes Néném, mintha ifmérrem volna, iîgy>

megefett a fzívem annak a leánynak halálán. És

azzal rainden nagy tfelekedetit megmotskolta Ma-

humet; mert ugyanis egy ollyan ártatlan fzemélyt,

akit annakelotte egynehány órával fzeretett, és

akinek virágját elvette, ugyanannak egyfzersmind

hohérja lenni,, irtóztató kegyetlenség. Az illyen

tfelekedêttol irtózjk a terméfzet; mivel az oktalan

állatok között is látunk háláadókat. Ha Mahumet

meg nem vehette volna Kpnftantinápolyt , nem lett

volna a' neki ollyan nagy gyalázatjára , mint ezen

tfelekedete.

De ne fzolljunk többet arról a leány hóhér-

ról, és ne (IraíTuk tovább azt a fzegény leányt.

Hanent az egéfségre vígyázzon kéd , és engemet

igen igen kell fzeretni; inert én azt megérdemlem,

úgy é ? lides Néném. Hogy pedig azon végez-

zem el levelemet , amin elkezdettem , hogy ajánl-

juk Iftennek bujdosásunkat , és ha fóhajtunk is ,

ne tprÔdéiïel- fóhajtozzunk ; mext igen fokan van-

nak ollyanok, akik rofzfzabbúl vannak nálunknál.

Erre azt mondja kéd, hogy a' nem nagy vigafzta-

lás, és hogy mi hafzna vagyoii egy éhel halónak

abban , hogy Kolosvártt jó kenyereket sütnek ? A*

való, de az is való, hogy a nyughatatlansággal

ralo vágyódás az Iftent megbántja: a fohajtás

çnyhiti a fzomorúságot ; mert

Sóhajtás konnyiti a nyomoriiltakat,

Nagyon engefzpli fzoiqQrúságokat,

Azt



Azt töllük nem tiltják, halljuk pogányokat,

Kik panafzolkodni nem bánják rabokat.

De ugy a fóhajtás mind könnyebb, mind hafznoß.

fabb léfzen, ha aztot az Iftennek ajánljnk, és ha

tsak az ô fegítségét fóhajtjuk. Nintsen könnyebb,

mint jó tanátfot adni. Én ollyan vagyok, mint

az a Pap, aki mindenrol megfeddette-a Híveit, és

mindenkor jó tanátfot adott. Egyfzer azt monr

dották nékie, hogy máfoknak mindenkor jó taná

tfot ád , de maga nem kö'veti ; azt felelé reá : Én

tsak néktek prédikállok, nem magamnak. Talán

én is azt mondhatom Jtédnek fzerentsés jó éjfza-j

kával eggyütt.

LXIV.

Rodofio 23. Sept. 17a?,

Д z Urunkal Bertsényi Ür látogatására jöttünk ,

" aki is igen rofzfzúl vagyon , és ha egy dara-

big elvifzi is betegségét, de annyira nem vifzi,

hogy abból kigyógyúljon. A lábaiból igen fok.

viz foly ki, a mellyet a Borbélyok rofzra magya-

ráznak, és féltik attól a vefzett Cangrenától , aki is

az árviz után ha quarté/уЪa fzáll, onnét egy com

panía Borbély fem verheti ki. Az Men oltalmaz-

zon meg minket attól. De, ha az Iften azt reánk

botsájta, Jóbot kell követnünk. Az Iften mennyi

fzenvedéfeket , betegségeket botsátott a Szentekre,

akik ôtet fzerették, és fzolgálták, azért, hogy az

íllyen rofzfz, mint én, megláthafla, hogy ha ai

ojlyan
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ollyan Szentek fzenvedtenek , hit én mitfbrta fzeft-

vedéft nem érdemlek ? Ok azért fzenvedtenek ,

hogy példáúl legyenek, és jobban megtifztittaffa-

nak, valamint az arany a tuzben: én nékem pedig

azért kell fzenvednem, hogy akaratom ellea is

végét fzakafzhafíam rofzfzaságomnak.

Édes Néném, melly }ó az egéfség! Aztot

pedig leg gyakortább mi magunk rontjuk el; mert

miért látunk a Szerzetefek , és a Munkás emberek

között annyi egéfséges öreg embereket ? Ennek

igen könnyü okát adni; mert fe a Szerzetefeknek,

fe a Munkáfoknak az elméjök annyi változást nem

fzenved — a nagyravágyás , fó'svénység, irígység

nem gyötri. Ezeknél pedig femmi inkább nem

rovidíti az életet. A nyughatatlanság, a gyötrôdés

az elmét megrontják, és az elme az egéfséget.

De ne fzólljunk az elmérol, hanem nézzük el,

mitfoda mértékletes életet élnek a Szerzetefek, és

a Munkáfok. És nem kell tsudálni, ha fokáig él-

nek; mert az ô ételök, és italok közonséges, és

mértékletes , tfaknem mindenkoron egyarányosú

étellel, és itallal élnek, gyomrokat meg nem ter^

helik, és ha vasárnap, vagy más innep nap egy

más munkás ember többet találl enni, vagy innia,

aztot más nap a dolog, és az izzadás megorvofol-

ja. De aztot tfudáljuk, ha látunk az Urak között

ô'regeket, és ne tfudáljuk, ha látunk betegefeket;

mert mi lehet nagyobb ejlensége az egéfségnek,

mint a torkofság, mértékletlenség , és a túnya

¿Jet? |<¡s mj rovidítheti úgy az életet, mint a ré-

fzeg-



fcegség? Az a fokféle favanyú, és -édes, az a '"

fokféle hidegitô , és melegitô mitfoda zenebonát

Dem tfinál gyomrokban ? És mindezekkel halmoz.

va megtöltik magokat , azután nem hogy valami

járáííal fegítenék az eméfztést, de még aztot meg-

gátolják két óráig való déli álommal. Hát még a

rettentô ital mit tfinál ? amidon nem az árvizben ,

hanem az ár borban kell úfzkálni a fzegény gyo-

mornak. Akinek lehetetlen megeméfzteni mind

azt, amit belé töltenek , és vetnek. Az okozza

azután a fokféle rofzfz ¿«worokat, vagy nedvefsé-

geket, és a sùrïi vért, és a fok nyavalyák ezek-

bol fzármoznak. E?ért mondja egy példabefzéd,

hogy: Az ember a fogával ás magának vermet.

Elég a' , hogy a fzegény Úr nem gondolom ,

hogy meggyógyúljon. A fzegény Suii azért igen

fzomorú. Eléggé vígafztalnám , de tsak fél fogsa

nevet, nem is lebet máskéht, a menoyi fok nyug-

hatatlanságot kell fzenvedni ; men akkor látfzik

meg a jó feleség, amikor az Ura beteg. Édes

INéném, vigyäzzon az egéfségére kéd; mert a' de-

rék állapot — és maradok kéd fzolgája. Amen.

LXV.

Rodoflo 4. OStol. 172$.

Л/fa tsak azért írok kédnek, hogy bizonyos al-

kalmatofság vagyon. És eztet ha el múlat-

nám , tudom , hogy megpirongatnának , és bofzút

állanának; mert az afzfconyok bofcúállúk, kt egy-
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ben, ki másban. Hogy pedig a béd rettenetes ha-

' ragját elkerüljem , inkább írok , de mit ? mert fza-

kállomra mondom, hogy Ttem tudom mit irjak;

Mert itt oliy tfendefségben vagyunk Bertsényi

Üron kívül, valamint az ЕНzжтn mezein lévo lei-

kek. Ahoi még Mahomet tanítáfa fzerént is a lel-

kek nagy kiefségben vannak, és a kimondhatat-

lan fzép leányokkal való gyönyorüségben élnek;

Akik is ollyan édefTek, hogy ha valamellyike bo-

zülök a tengerbe találna pökni, azonnal édefsé

lenne, és elvefztené fofságát. Mert a Törökök

azt tartják, hogy ott más féle afzfzonyok lefzneki

és nem azok, akik itt a földön élnek*

Hát mirol irjak, Édes Néném? Azt meg ir-

hatom , hogy ma nálunk nagy innep vagyon 5 mert

a mi Urunkat Ferentznek kerel'ztelték. Ha Pap

volnék, le kellene tehát irnom a Sz. Ferentz éle-

tét: de nem akarok úgy tenni, mint egy ollyan

Pap, akinek minden prédikálláfa tsak a Gyónás-

ról volt — annál többet meg nem tanúlhatott, ds

minden innepekben tsak azt mondotta el. Egyfzer

arra kérik, hogy prédikálljon Sz. Jofef napján —

a prédjkátióját így kezdé el : Atyámfiai ! ma Szí

Jofef napja. Sz. Jofef pedig áts volt, és mint-

hogy áts volt, gyóutató fzékeket tfinált; azért

befzélljünk a Gyónásról. Nem fzükséges tehát,

hogy le irjain a Sz. Ferentz életét — arra íninde-

mk Francifcanus barát meg taníthatja kédet. Az-

tot tudjuk, hogy angyali életet élt; de aztot is

tudjuk, hogy megharagudott volna arra az egyu-

£УЙ



gyiî Fraterrej aki fok idovel halala után az íráfi-

ban a Kriftushoz hafonlította mondván, hogy mind

fzületésében , életében , fzenvedésében , és halálá-

ban hafonló volt a Megváltóhoz. Hogy aki Fran-

eifcanus köntösberi hal meg , annak nem lehet el-

kárhozni, és hogy Sz. Ferentz minden efztendôben

egyfzer le megyen a Purgatoriumba; és onnét feb-

fzabadítja a Francifcannfokat, akik akkor ott talál-

nak lenní. Az illyen iráft mi fem találjuk jónak,

nem hogy egy ollyan alázatos Szent találta volna.

Itt moft fzürnek $ azért befzélljünk a fzüret-

rol. És mondja meg kéd nekem azokát, hogy

mitol vagyon a'j hogy a fzüret tsaknem mindenütt

egy tájban vagyon? Az aratásban nagy külöm-'

bözefek vannak, hol elébb , hol késobben aratnak*

Voltam ollyan tartotnányban, ahol a búzát május-

ban aratják : de a fzuretet tsak akkor kezdik, mint

nálunki Eire fokan azt felelik, hogy a régi Ró-

tnai Tsáfzárok megparantfolták volt, hogy az egéfz

Birodalmokban a fzüret egy idoben légyen. Azt

tnegehgedem , hogy a parantfolat megvolt ; de a

nap függött é a parantfolattól ? azt nem gondolom*

Ebben az orfzágban a' bizonyos, hogy nagyobb

melegek vamtak, mint Erdélyben; mégis a fzüret

itt tsaknem azon a napon kezdydik, mint ott. Le-.

het é tehát azt mondani, hogy a napnak meg volt

parantfolva , hogy a fzollôt mindenütt egy idoben

érellje meg? azt nem lehet mondani; hanem azt

mondhatni , hogy a terméfzet parantfolatjából va

gyon a fzüret tsaknem mindenütt egyaránt. Mir/d-

âzcn-



azonáltal nekem úgy tetfzik , hogy az ollyan liie* -

leg tartományokban , ahol majd tél lintfen, leg

alább egy hónappal elÔbb kellene fzurni, mirit ná-

lunk: de élÔbb riem fziírnek» és a fzüret Hurópá*

ban tfaknem mindenütt egy idôben efik. Azt tud-

juk, hogy Magyar Orízágban a Hegyallyán No*

vemberben fzihnek, de e' nem ko'zo'nséges még at

Hegyallján is, annál inkább a tobb tartományiban»

Araíg pedig erre a kérdéfeiñre megfeleljen kéd »

addig âzt adom kédnek tudtára , hogy Certsényi

ijr igen igen kéfziïl a más világra ; mindazonáltal

akit az Iften meg akar gyógyítani hálalos betegsé-

gibol , tsak egy ízúraz fúgével is meggyógyít-

hatja. Moft ez elég , másfzor többet. Tsak az

egélségre vígyázzunk. Édes Néném, melly régen

nem kérdettem, ha fzeret é kéd? mere azt el nem

kell felejteni.

LXVí.

Rodofto 29. Oíloh. ïfif»

ЛДа a fzegény Bensényi Úr látogatására vol*

■*■ tunk. A ki is éppeii ollyan állapotban va-

gyon , valamint Job volt , tsak éppen abbán kti-

lö'mbözik , hogy az ágybaii fekfzik , és nem à

gané domboii; inert nintfen ollyan réfz a teftébeftj

amellyben valami kis épség volna» A lábaiból a

viz kifolyván a wdhadás fzállott belé* Meg efik

az embernek fzíve rajta, amidon látjukj hogy'

m'etéüik le я rodhadtt hiift a fzárairól. És mkiot*

hall-



halljuk jajgatni, és ordítani a nagy fájdalombaú*

ógy tetfzík, mihtha a régi Af4«yromokat látnám a

frínokban. A' bizonyos , hogy ki fem mondhatom

azt kédnek , hogy mitsoda irtczáíTd kell azt látni;

hát még mitsoda kínban vagyon az, aki azt fcen-

vedi? De a teft Fájdalmival a léiek gyógyúl, és

az irgalmas Iften az ô lábaiba tette a Pur^atório-

mot meg akarván menteni a más világon jévotol,

azért már nintfen is leg kiflebb reménység életé-

hez — hogy' is Iehetne , amidon mind belol, mind

kívül rodhadni kezd. A Teftaméritömát már meg

tlinálta. És a fzegény Suftt ítélje el kéd, hogy

mitsoda fzomorúságban vagyon. De azt el Iehet

hinhi, hogy nem marad nyomorúságfa. Minthogy

e' fzomoni levél, azért moft nem is írok többet;

mert a fzomorú levélnek igen rövidnek kell lenni^

De , hogy tellyefséggel a fzomorúságon ne végez-

zem el, egy kis hiftoïiával végzem èl; amelly va-

lósággal megtörtént*

Egy Un embe'rnek ifjt't , és fzép felesége lé-

vén gyanakodott reája, noha femmi bizonyost nem

tudhatott felole. De, högy yól megtudhafla, egv

pohár vizet vifzen a feleségén.ek mondván, hogy

azt meg kell innia. A fzegény afzfzony refzket-

ve innia kezdi — amikor félig megitta volna , az

Ura elvefzi a fzájától, és maga meg ifzfza a tob-

bit mondván : énnekem is utánnad kell mennem.

Az afzfzony azt meghallván mindjárt megijed azon¿

hogy étetôt ¿vott , és az ijedttsig olly nagy volrjt

bogy mindjárt beteggé kezd lenni¿ és hánni. Azon-?
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nal a Papért Wild, és az atyjafiait is öfzve gyuj-

teti. Amidon mindezek az ágya körül volnának ,

az afzfzouy mindenek' hallottára a Papnak gyónást

téfzen, és amidon elvégezé, mondja, hogy azért

tette azt a gyónást, hogy halála után is az Ura

ne gyanakodhafsék felole, és megtudhafia ártatlan-

ságát. Az Ura az ágyhoz megyen, és megöleli a

feleségét, és fel fzóval mondja néki, hogy ne fél-

jen; mert a vizben femmi éteto nem vólt, és hogy

tfak a gyanúságot akarta megtudni, hogy igazán

való é , vagy fem ? Akik a bázban voltanak , és a

betég halálán síránkoztanak , ezt meghallván a fze-

tnöket meg törlik, és örnlni kezdenek. A fze-

gény afzfzony is fetnmí valójában való betegsé-

get nein érezvén magában elkezdi magával hitetnb

hogy nintfen megétetve, és a félelem is laffanként

ki menvén az elméjébol az ágyból felkél, és jól

¿rzi magát. A többi ezt látván a fzomorúság

örömre fordúl, vatsorához üllnek, és virradttig

ifznak. Mit mond kéd erre? A gyanúság való,

hogy nagy betegség, de aztot meggyógyítani az

illyeu próbával nem jovallom mindennek ; tnert

hát ha az afzfzony is leg elso alkalmatofságkor az

ollyanért bofzt'tt állana? Kéd ítéletére hagyom, ha

a férfiú jól tfelekedte é, vagy fem? De én jó éj-

fzakát kívánok kédnek.

txvir.
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LXVII»

Rodüßo 6. Nov-, tfiji

IT? des Néném itt той elég sírás, rívás, és zoko-

gás vagyon. A fzegény Suii o'zvegyen ma

tada, és Kajdatfinéból mindenFéle nedvefség a fze-

mén foly ki, ameftnyit nía a' ñtu Méltán isj

inert a fzegény Bertsényi Ur, a bujdosásának vé-

gét fzakafztváh, ma réggel két órakor elhag3^á

bennünket. Mind holtig az elméje helyén volt, és

egy kerefztényhez illendo halállal inúlt ki e' világ-

ból. E' mit elvette fok fzenvedéfinek jntalmát, és

nein fzíikséges fzáhni: hanem azokat kell fzánnii

akiket árváúl hagyott itt idegen orfzágban. Dé

azokra is gondja léfzeh annak a Nagy Tfelédes

(razdának, aki foha meg nem haï. A mi Urunk

nutidenkor mellette volt, és hozzüja való barátsá-

gát holtáig megmutatta.

Mitíoda ez a világ? és miért kapunk annyira

rajta? A benue való életnek kezdete nyomorúság,

a kö'zepe nyughatatlanság , a vége fájdalom , és

fzomorúság. Ez az Ur éltében való, hogy fzen-

vedett, de fok világi jókban is volt réfre. Való*

bujdosásban holt meg, de nem fztikségbeh. Igy

fogyunk el laflanként; mert már itt e!ég fzegény

bujdosókát teniettü.nk el. Ezntán még mint lefzfz ?

hagyjuk a jó Atyánkra, és mondjuk .azt, hogy

nem érdemli ez a vih'g, hogy hozzája kaptfoljuk

ínagunkat; mert akármelly gyonyorüségben Úfzj

.. : Ma." fzunk



Tzunk is, de abból ki kell kelni, és azt elhagyat-

ják velünk.

Eimúlt gyönyörüség tsak fóhajtást okoz;

Jelenvaló pedig hafonló árnyékhoz;

Л jövendobélin kapfz bizonytalanhoz ;

Ah ! mért hafonlítod magadat boldogboz ?

Aztot mie megtnondottam , hogy a fzomorú levél-

nek nem kell hofzfzúnak lenni. Ez elég fzomorú ;

mert itt a halálról kell befzélleni, azért el is kell

végezni. Tudja kéd mitsoda nagy dohányos volt

a fzegény Ür — mind holtig is dohányozott; mert

halala elott két órával egy pipa dohányt kifzívott —

de meg holt, kédet pedig az Iften éltefle. Amen.

LXVIIL

Rodoflo IX Ncii. 1725.

Д zt ne tfudáljuk , Édes Néném , ha a fzegény

Úr meg holt. A' való mindennek meg kell

halni : de ennek még inkább meg kelletett halni ,

mintfem máfoknak; mert holta után a teftét fel-

bontották, de annak leg kiflebb íze ép nem volt*

és a belsô réfzei el voltanak rodhadva. Nem tu-

dom valójában , ha azért nem vitték é a teftet

Konftantinápolyba , hozy fok költségbe került vol-

na, vajçy azért, hogy nem engedték meg. De

azt tudom , hogy egy kis Görög kápolnába temet-*

ték eî. A teftamentumát fel nyitották — Suticak

ezer aranyat hagyott, és holmi partékat. A Tfe-

X édinek is hagyott, még nekimk is, hoho» partékát*

Nekem



fíekem a megholt felesége nád páltzáját hagyta.

JVera kell az ajándékot tekénteni, hanem azt kell

tekénteni, hogy ki adja, és mint adja. A több

ládabéli partékája, köntösök, ezüß, és этanу mi-

ves partéka a fiara fzállott — amellyek mind egy-

gyütt egy afzfzonynak kedvére lehemek.

Mindenikünk azt gondplta, hogy kéfz pénze

feleflen vagyon; de holta után megtsalatkoztunk

benne. Mindazonáltal ennek a Generalisnak több-

je volt, mintfem a régi Romai Generalifoknak. A

többi között egy Regulns nevü fô Polgár Mefter

fzáz negyven ezer emberrel ment ¿fricaba a Car

thago béliek eilen. A midon ott hadakozott volnaj

Ronából a felesége levelet ir néki, és tudtára

adja, hogy miben vagyon a jófzága dolga. Rega

tos arra egy levelet ir a Romai Tanátsriak, és ké-

П, hogy küldjön helyébe más Polgár Meftert, aki

a hada kozást folytaffa ; mivel ô néki vifzfza kell

menni* hogy a jófzágában rendelést tegyen; merr,

à Gondvifeloje meg halván, az emberek, akik a

földit fzántották, minden ekéjit, és a földi mun-

kához való efzközit el vitték, és ha nem mivel-

tetheti a földét, a feleségét, gyermekit nem tart-

hatja. Pe nézzük el, niibol állott az a nagy jó-

fzág ? egy major házból , és hét fzántó földb&I.

bdes Néném, mint meg nevetnôk moll az

ollyaü Generalist, aki fzáz negyven ezer ember-

nek parantfolván azon panafzolkodnék, hogy egy-

nehány ekéit ellopták , és ha hét darab fó'ldet meg

nem fzántat, a tfelédje meg hal éhel. De inkább
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tfitdáljuk azt a boldog idot, ameHyben egy dïiyam

flagy Hadi Ember a maga fzegénysége mellett

tsak a Hazája gazdagságút kеreЛе , és ameHyben

az ollyan nagy . emberek , akik elott a Királyok

térdet bajtottak, tsak a fóldi munka után alatíony

rendben éttenek. Litunk még más ollyan Fô. Poli

gár Meßert, akit az eke mellol vontak el, hogy

fzáz ezer embert adjanak kezébe , és akinek Kirá*

lyok mentenek udvarlására т dea hadakozást el*

végezvén ifmét a fzá.ntáshoz fogott; mert a régi

Romaiaknak egyébb jövedelmök nem volt , tfak a

fzántásból. A kit fô Polgár Mefternek tettek, az

a majorkodását elhagyta, hadakozni ment, és- akн

kor a Királyok, és Fejedelmek nagy tifzteletreí

állottanak elotte. Efzçendo tnúlva a tifetségének

rege lévétl Romába vifzfza kelletett menni, és

Je tenni a tifztségét, és a nagy kintfet, amel-

jyet nyert a hadakozásban , mind egy polturáig a

Varos tárházába kelletett adni , és azutáu a nagy

Generalis, akitol annakelíme egynehány hónappal

$z orfzágok reítegtenek , és a nagy várofok aki

nek egynehány Jfeáz arany koronákat küldöttenek,

es aki nagy pompával menvén bé Róma városába,

elotte gyakorta a meggyozetett Királyok lántzolva

mentenek; ugyan az a Generalis kozon&éges kön-

$osbe öltozvén a major házába vifefza tért, ott bor-

sóval, lentsével élt, és kevés fzámú fzántó fpldét

fzánjtotta, vagy fzáutatta. És az illyen emberek

vetették idovel a Romai birodalom alá tfaknem az

fgéfz vjlqgot, JJpldognak mondjuk Ç az pllyaa

,.,) . . idot?



idôt? Én azt tartom, hogy boldognak mondhatni

azt az idot, amellyben a nagy Urak tfak éppen a

Haza hafznát kerefték, és amellyben az embevek

oliy közönségefl'en éltenek. Mert azt el mondhat

ni boldognak mind lelki, mind tefti képpen, aki

fcevefet kíván , és kevéflel bé éri. . •

De moft vefzem éfzre magamat, hogy Rodo-

ftón kezdettem el levelemet, és azután a régi Ro-

maiakhoz repültem. De vifzfza kell repiîlni, merr

én azt a régi fzokáft vifzfza nem hozom, fe a

moftani Generalifokat az eke mellé nem tehetem.

Azért vifzlza térek Suiihoz, és azt mondom kéd-

nek, hogy ifmérek ollyat, aki Sulival le akantá

mit is tetetni a feketét, de nem akarja. Nem tud-

hatom az okát, noha azt tudom, hogy még leány

korában is fzerették egymáft. Attól van é, hogy

a Grófné titulufl nem akarja le tenni: vagv attól,

hogy • a legénynek nem igen villog ládájában az

arany? De elég a', hogy nintfen kedve hozzá;(

noha a fzeretet megvagyon. Minthogy Kerefzté-

nyek vagyunk, mondjúk azt, hogy akit az Iften

valakinek nem rendelt, aztot nem is fogja birní.

Mi hit vagyon ott kéteknél? mert innét mmden-

kor fzomorú hírt irok. Jól vagyon é az egéfség?

V

LXIX,

Rodofto 7. Decern, 17?.$.

T7 zt a levelet elkezdem írni: de bajúfzonwa more-

dom, hogy nem tudom, mit kell irai — és ha
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írok, tfak azért irok, hogy kédnek válafzát veheít.

fem. Azt irjam é? hogy itt „Könyvem forráft, 's-

áradáii ind.úljatok" és hogy még a sírás, zokogás

nteg nem fzunt itt az özvegyek között? L'e ido-

vel az is megfzünik; tnert az a kegyetlen idi-> min

dern elront, '$ eUörül, Jirrol irni, kédnek nem

flagy vígafztalás : de tfak kell valamit irni. Azt

írqm hát hogy itt moft fzántanak , és vetnek , ná-

lunk pedig azt már regen elvégezték, hogy hatfak

valaki a havat nem akarja fzántani. Aminap ol-

vafiam , hogy miképpen kell a búzát megfzaporí-

tajji. Amidon a Gazdafzfzonyságra vifzfza tér

kéd, akkpr meg kelí próbálni. Példának okáére

egy véka búzát fûzefl'en meg kéd jól, de fok v¿-

zet kell reá tölteni — amíg a' fô, addig téteffea

kéd egy kádba négy véka búzát — amidon pedig

a buza jól megfôtt, a vizet fzürefTe le kéd tola,

és melegen hadd toltsék a kádban lévo búzára, és

azt bé kell jól födni másnap, vagy harmad nap

ha látja kéd , hogy a búza fzem kezd dagadni, és

a vizet jól bé itta, akkot küklje a mezore kéd,

és hadd vefsék el valamelly jó fóldbe : de mentül

ritkábhan lehet; mert egy búza fzálon három,

vagy négy ág terem, és mindeniken egy búza fo

—- és igy négy annyival tobb búzája terem kéd-.

nek, mint rend fzerént. Ezt én qlvaftaw, igaz é,

vagy fem? neni tudom, de aki nem hifzi, próbálja

meg. Nem nehéz dolog, és ha igaz Iefzen, akkor

netn bánja, meg füradtságát.

Dé



De amítfoda hirt bailoteara tfak éppen ebben

a fzempillantásban, azt nem lehetpe elhinni, hogy

ha tfak bizonyofl'un nem tudnók. Kéd ptt a Fran-

tziák közott hamarébb lneghallhatta. De tudja>

vagy nem tudja kéd , meg iroin , hogy a Frantzia

Király 5. Septemb. meg esküd«, és lefeküdtt p

Stanislaus' Király' Leányával, Ki bitte voba 8%i»

hogy egy ollyan nagy hatalmas Király egy fze-

gény bujdosó, és tfak névvel vaLó Királynak ve-

£ye el a leányát? és hogy yifzfza, küldje egy

nagy Királynak, mint a Spanyol Királynak, a leá

nyát, akit annak elotte akart elvenni. Ezek ám az

oljyan dolgok , amellyekben nyilván kitetfzik az

Iítennek tfudálatos munkája, és hatalma» aki úgy

bánik a Királyok fzíyével, valamint mi a viaí'z"-

fzal. bízváft elinpndhatja a Frantzia Királyné a

Boldogságos Szüz után, hogy megtekéntette fzplr

gálójának alázatofságát , és hogy az alatfon ren

den léyoket feleinelte , és a fenn valókat le vetet-

te; mert lehetetlen volt tlak hízelkedni is magának

azzal, hogy még Frantzia Királyné leheíl'en. f&L

az atyja Lengyel Orfzág kózepiben le,tt volqa-,

úgy mégis mondhatnám: de bujdosásban lévén,

mindenektÓI elhagyattatván , és tfak reraénységé

fem lévén, hogy Augulhis fzékibe ülhefl'en; tfiB-

dáini, és iuwdni kell az Iñennek az illyen rende-

lését; mert az illyen munka fellill halladja az em

bed elmét: ludit ip bumanis. És hogy az Iften

elótt a Királyok, és a Fejedelmek ollyanok, mint

a gyermekek, akiknek hatalmok, nagyságok tfak,
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gyermeki játék. Imádjuk, Édes Néném, az Iften—•

nek minden rendelését, és reményljük, hogy reánkc

is gondja léfzen; mert irgalmas — és megfegíthet-

mert hatalmas.

A Sophiai Pápifta Érfek eilen a Görög Püf-

pökök, és Papok a Porrán fok hamis vádoláfokat

tévén , a Vézér parantfolatot küldött , hogy meg-

fogják mind az Érfeket, mind a Papjait, és fogva

vigyék Konftantinápolyba. Az Éríek azt megtud-

ván elfzaladott, de a Papjai közül hármat, vagy

flégyet lántzolva vittek Konftantinápolyba. Az

tërfek ide fzaladott , és titkon vagyon közöttünk.

Tudom , hogy az Urunk azon léfzen , hogy* ki

fzabadrtfa azokat a fzegény Papökat, akik még a

botozást is megkóftolták. , Igy fzenvednek a mi

fzegény Papjaink a Hitért. De nem tfak itt, ha-

яeга az egéfz világoo, és a leg kegyetlenebb nem-

zetek között, Ki tudná meg mondani, hogy hány

Jefuitát, és Barátot ettenek már meg Afrikában,

és Amerikában azok a vad emberek, akik igen

fzeretik az ember húft? De a Barátokon nem kap-

лak; mert egy Kaputzinust meg olvén jó ebédet

akartak belole ttinálnr, de, hogy jnegsütötték , a

Jpisát miad öfztovérnek , mind igen keménynek

íalálták azólta nem kapnak a Barát húfon. Hát

egyfzer egy fzegény Jefuita fzokátfa fzerént felu-

tól falura járván, hogy valakit megtéríthetne, egy

ttagy erdobal ki menvén egy falura talál. A vad

Emberek látván egy nagy embert feketében, nagy

iaiap a fején, és nagy négy lábon jár, mind el

fza-



fbaladnak tôle; mert, hogy fpha lovat nein láttálf

Toit, azt gondolták, hogy a 16, és az ember minc|

egy. A Jefuita azt látrán le fzállott a lováról,

<5s laflanként a vad Emberek is vifzfza tértenek

hozzája. Azt elmondhatjuk igazán, bogy tfak a

mi Papjaink követik valóságofian az Apoílolokat,

Bár koyethetuém én is mindenben oket, de

abban kö'vetem, hogy 6k aluttak, én is alufzom —t

A kéd méznél édefl'ebb levelét igen kedvefl'eg

-￼ vettern. Édes Néném, ha valamely idegen

olvafná a kéd levelét, nem hinné el» hogy atya^

íiak vagyunk, azt gondolná, hogy még tó'hb va-i

gyon az atyafiságnál kpzö'ttünk, raert rendfzerént

az atyafjak lévele hidegebb téntával vagyon írva»

Hogy pedig mi egymást fzerettyük, arra mind az

atyafiság, mind a hajlandóság kptelez minket, Ц»

még többet mondok:

Mert kevéflei kédet ha inkább fzetetném ,

Nénémséget néha el is felejteném.

De azt valljuk meg Édes Néném , hogy mi jolç

vagyunk azéít, hogy úgy fzeretjük egymást. An?

nál is inkább, hogy a mi fzeretetünk nékünk nem

alkalmatlankodik. Mi azért jól alhatunk, jól ehe-»

tünk , és femmi nyughatatlanságot nem okoz. A

mi fzívünk mindenkor friflen , és hjvefíen vagyon%

fzért jó éjfzakát lides Néném.

LXX. - ^ t , .
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és nem peshed úgy, mint a fiiftÖk hús a nyárfbe.

És ne legyunk oUyanyok, mint akiknek a fzivcS.

ket a nyáríbn , vagy a roftélyon égetik , amelly-

nek is regen hamuvá kelletett volna lenni, ha az

igaz. voba, amit mondanak.

. Lehet é tolém óllyat kívánni , amellyet ort

ИЫуЪщ jobban megrudhat kéd ? Az Ormény la-

kodalororól már írtam kédnek — azt tudhatom;

mert közöttök lakunk : de azt kéríieni tplem, hogy

mitfoda tzeremoniával adja férjhez a Török Tsá

fzár a leányát? azt roéltó nevetni. Mindazonáltal

ineg írom nem azért, hogy kédet arra megtaní-

ïtfam : hanem azért, hogy megmutaflam, m.int адj

dok kédn -k engedelmeskedni.

i- A Török Tsáfzár amidon a leányát, vagy

Bttyatiját egy Vezéntek , vagy egy Bafának akar-

ja adni , oda fe Pap nem kívántatik a meg eske-

tésre,'fe más egyébb Jifzt a contracíus tfinálásra;

mert oda tfak a Tsáfzár akaratja kívántatik. Hogy-

ba egy fô Vezéntek, vagy más fo Tifztnek akar-

ja adnt a leányát a Tsáfzár , azt neki megjelentet-

vén, annak, ha házas, minden feleségeit el kell bo-

tsátani magától — fok ajándékot, és fok rab leá-

nyokat kell venni a Tsáfzár leinya fzámára.- Ami

don pedjg a Tsáfzárnak tetfzik, hogy a lakodalom

meg legyen , a Volegényt magához .hívatja , és a

jobb kezébe egy buzogányt ád, és egy levelet —

a levelet pedig a kebelébe tefzi, és azonnal me-

gyen a Tsáfóár leányához , akit annak elotte foha

щщ Játott volt. A leány egyedül lévén a kere-

veten^



veteo, a VÔIegény bé menvén háromfzor térdet

hajt néki, és azután megjelenti néki hozzája val4

nagy fzeretetét, és hogy mitfoda nagy örömmel

véfzi a Tsáfzár* kegyelmefségét. A leány nein

várván^ bogy elvégezze bel'zédét, mintha igen

haragudnék, fei kél a kerevetrol , és a hansárhoz

nyúl, hogy azzal által veije. Hansárt, vagy hofz*

fzú kést nem fzabad más afzfzonynak vifelui, tsak

a Tsáfzári nembol való afzfzonyoknak. A Vole-

gény pediglen nagy fietséggel kivéfzi a kebelébcil

a Tsáfzár levelét, és a leánynak megadja, aki-

nek is mindjárt el múlik az örömmel vaió harag-

ja, a levelet elvéfzi, meg tsókolja, és elelvafla*

A mellyben látván a Tsáfzár akaratját azt fe-

leli a VÔlegénynek: Légyen a Tsáfzár akaratja*

Arra a VÔIegény megtsókolja a kontôsét, és ki

mégyené Más nap fok ajándékot kell küldeni a

leánynak, és nagy pompával vifzik a férje házá-

hoz. Sokfzor torténik úgy , hogy 4 egy hónapig

fem lakik vele , hanem más Basának adják — T6-

képpen , ha Afzfzonyomnak valami panafza va*

gyon ellene — és úgy kerelik kedvit, amint kí-

vánná ;

Mert a virág fzálat fzükséges öntozni,

Másként a melegben el kéne fzáradni.

lides Néném, idétlen házafságnak tartom a

Török Házafságor. Egymást annak elÖtte nem

látják, hanem tsak éppen akkor, amikor már nem

lehet megmáfolni. Sokfzor azt gondolja a Vole*

gény, hogy valamelly fzép fzemély raellé fekfzik

más



L¿¿ más nap ha meglátja, hát ijefztS. De àZ S.

törvényök 'abban kedvezett a férfiaknak, és, hsk

így megtsalatkoznak a feleségben, megengedi né-=-

ktk, hogy ujjra kezdjék; mert egyneháhy íelesé-

get tatthatnak i ha akarják, és, ha módjok vagyori

benne* De még ezen kívul ánnyi rab leányt tart-

batnak, amennyi tétfzik, és az eilen femmit nem

ïnondhat a valóságos feleségok, tsak nékik is ineg-

járjon az adó; mert ha a Gazda azt elmúlatja bá-

Jrom pénteken, a gazdafzfzonyhak lehet azért pa-

nafzt tenni a Bíró elôttj és, ha ugyantsak tovább-

ta is akat'ják hallafztani az adó megfizetést, akkor

az afzfzony elválhat az Urátol. E' ritka példa ,

de a törvény megengedi. Hogyha pedig a fe'rfiú

Élválik a feleségétol, és azután ifmét vifzfza akar-

ja venni, a' meg lehet, a törvény azt megengedi,

tie ollyan formában , hogy az afzfzonynak fzabad,

ha akarja, minekelotte vifzfza menjen, az Ura hí-

rével egy éjfzakát eltölteni ollyan férfival, a tni-

tsodás néki tetfzik. E' tsúfos törvény, és nem

látom , mi végre rendelte a törvény tfináló ? O

láfla¿ abban nem tötöm a fejemet, hanem tsak

abban , hogy kéd egéfséges legyen. De éppen

inoft jo efzembe egy jó gondolat* hogy mért fo-

dözik , és takarják úgy" bé ritagokat itt az afzfzo-

яуok? talán azért, hogy még inkább kapjanak raj-

luk; mert

Mennél inkább legyen valami megtíltva,

Légyen is elôttänk erôflen elzárva:



 

már többet; inert télben nem lehet hofzfzú levelet

írni azért, hogy hideg vagyon — nyárban pedig-

len igen meleg — itt pediglen tizenegy az óra, a

pennám is álhatnék.

Itéd nádmézes ténrával irtt levelét tegnap vet-

tem. A minap is vettern volt hettot egy-

fzersmind» Ugy tetfzik, bogy hatfak nein álmod-

tam, hogy válafzt is adtam reájok, de nem va-

gyok bizonyos benne. De abban bizonyos lehet

kéd , hogy ha nem iftam , ke'd fem vehette a vá-*

lafzt. De oh melly konnyen megbotsátjuk mi

égymás vétkét ! Mindazonáltal azzal el ne bidje

kéd magát. A rofzfe példát nem kell kô'vetni, ft

bofzfzút nem kell állani. Vagy is talán biíinreté-

sul kíván kéd tôlem ollyan dolgot, arrelly bufe

efztendobeh egylzer nem jut efzembe. Mert ugyati

is hogy jutott kédnek efzébe, hogy tÔIem azt kérd-

je, hogy kik voltanak a Templariflhk, és mért

vefetették el ôket? Jobban fzetetem fél óráig Sufi,

val nevetiii, mint arról tíz óráig. irni. Mindazon

által ki fle engedelmeskednék kédnek? Ha feinté

h-ni nem tndnék is megirnám. Én, Édes Néném¿

tsak azt irom meg felolök, amit hallottam, és ol-*

vaflam — úgy é , hogy tóbbet nem kíván kéd ?
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A Malíbai vitézeknek, és a Temflarißiknjtk

rendi Jerululemben vettenek eredetet. A Maithai

vitézek régiebbek. Egy Gerardm nevü Frantzia

III2. efztendoben Jerufálemben a Jövevények , és

Szarándokok fzámokra egy nagy ifpotályt építete,

amellyet neveze Keretztelô Sz. János ii'potáljánaJt,

és oda béfogadá mind azokat, akik jó akaratjö/r-

ból a betegekhez, és a fzarándokbkhoz vaió gond-

vifelésre fzánák magökar. De azok tfaknem mind

hadi emberek lévén Gerardus úgy rendelé, hogy

annak egy réfze az ifpotálybau maradván : a má-

üka a Saracenufok eilen hadakozzék, és regulát

fzabván nékik az engedehnefségre , és a házafsá-

gon kivül való életre kötelezék magokat, és hogy

holtig badakoznának a hitetlenek eilen. Ez a rend,

vagy fzerzet tsak hamar meg fzaporodék, és ne-

vezék öket Jerufálemi Sz. János ifpotálja vitézi-

nek. Ezeknek fekete köntöft kelletett vifelnij és

a köntösökön nyoltz fzegletü fejér kerefzt volt

varva. A Saracenufok elvévén a Sz. földet a ke-

refztényektol , ezeknek is ki kelleték menni, és

KoAjs fzigetében megtelepedének. De idovel egy

hatalmas Török Tsáfzár nem fzenvedhetvén ol-

lyan vitéz fzomfzédokat, a fzigetet megfzállá, és

nagy nehezen megvevéi és a Vitézeknek, akik

înegmaradának életbeh, megengedé, hogy kimebef-

fenek a fzigetbol. Akik is elhagyván a fzigetet

Maltba fzigetében megtelepedének > és Málthaiak-

nak nevezék*

A
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A TémplariftáTi fzerzete Jerufálemben kezdô.

dék nig. efztenduben. Nyoîtz, vagy kilentz

Frantzia Nemes ember egy tárfaságban lévén a

Jerufálemi Pátriarka elött fogadást tevének az en*

gedelmeftégre , a házafság nélkül való életre, és

hogy minden jófzágokat , életbket a Sz. földre

ijteno fzarándokok oltalmára, és fzolgálatjára for-

ditják. Ezek tehát egyrzersmind Hadi Szerzetefek

lének , azntán megfzaporodván Baudomnut Jerufále

mi Király nékik a templom mellett lakó helyt

adott, és azért Templariftáknak hevezék. Máfo-

dik nomrius Pápa ezeknek regulát tfináltata Sz;

Beruárddal, és akkoron fejér köntöst kelleték vi-

i'elniok, és harmadik Eugehius Papa 1146. efzten

doben veres kerefztet parantfolá , hogy vifeljenek.

Ezeknek minden nap mifét kelletett halgatni — tfak

háromfzor egy hétberi volt fzabad húft enniök —

tö'bb lövat háromnál nem tarthattak — a vadáfzat

nékiök meg volt tíltva — még a madaráfzat is —í

a köntösök a világtak köntösöktôl tfak éppen . a

fzínben külömbözött. A Teinplarifíák lbk fzép"

hevezetes hadi dblgokat vittek végbe — a Jerufá

lemi Királyok alatt igen elhírefedének , és a nagy

hírrel igen fók jófzágokat, és kintfeket gyüjtének

Európának minden réfzében. De a Sz. fold el-

vefztéfe után a henyélés, és a fok jófzág megron-;

tá ôket, és a mindeüféle mértékletlehségbe elme-

rülének, fôképpen a rúfzegségben. Azért is' mond-

ják péida befzédben a Frantziák, hogy úgy ifzikt

mint egy Templarifla. Az egéfz fzerzetnek pedis

N 4 vefze-
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refzedelmét két Templarifta okozá, akik a fzer-

zetbol ki üzettetvén a Frantzia Király elcitt ha-

miiTan, vagy igazán (mert azt még nem tudhatni

valóságoflan ) bévádolák az egéfz fzerzetet. A

vádolás pedig ebbol állott, hogy minden Vitéznek¿

akit a fzerzetbe bé vefznek , ellene kell mondani a

Kriflusnak, és a kerefztre kell pökni, és ha az

afzfzonyoktól megtartóztatják is magokat, de más

tttálatos közösüles közöttök megvagyon, Л Ki

rály másként is haragudván a Szerzetre a Pápá-

nak ezeket tudtára adá : de látván, hogy a Pápa

tsak hallogatja a dolgot, parantfolatot ada ki tit-

kon , bogy bizonyos napon az orfzágban lév&

Templariftákat megfogják. A Pápa azért igen meg

neheztele a Királyra, mindazonáltal maga elejébe;

hivatván vagy, hetven Templariftát tfudálkozáflal

hallá, hogy mivel vádolnák magokat. A Pápa

azonnal parantfolatot külde minden orfzágokban

lëvô Püfpököknek , hogy vifgálnák meg jól a dol

got. A kik is megvifgálván, mindenütt egygyenlô

vétkefeknek találtatának. A Pápa éppen akkor á

Gyüléfl tartván Frantzia Orfzágban Bétsben, az

egéfz Atyák azt ítélték, hogy az egéfz Szerzetet

el kell fzélyefzteni, és jófzágokat el kell vennw

Erre mindenütt a Királyok reá állának, és min

denütt tfaknem egy nap az egéfz Szerzettol a jó-

fzágot elvévék, és tfaknem mind megoletének, é"S

így az a gazdag, és Nagy Rendekbol álló Szer-

zet tfaknem egy nap mind el törölteték. Enôl

egynehány tele könyvet olvaflant* Némellyek azt

tart^



tartják¿ hogy igazságoflan bántak vélok; némel-

lyek pedig, hogy nem kellett volna olly kegyet-

íenül bánni vélok, és a fok ártatlant nem kellett

volna á vétkefekkel öfzve elegyíteni, és hogy a

fok jófzágokért voltanak annyi ellenségi. Elég a',

hogy jól, vagy rofzfzúl, de a hírok tfak a kony-

Vekbeh inaradott ineg. Még Magyar Orfzágban

látrii oilyan romlott templomokat, amellyek ó'vék

voltak. De azt nem tudom, hogy a Magyarok

mért nevezik Veres Barátoknak; mert fe a köntö-

sökrol nem nevezhetik, fe Barátok nem voltanak;

hanem Hadi Szerzet volt. De cik Jáfsák azon nent

törodöm, akár minek nevezzék. Elég a', hogy

én engedelmeskedtem , és megírtam ro'videden az

Ь hiftóriájokat a parantfolat fzerént. Anhál föbbet

ne kívánjon kéd tölem. De azt fzeretném tudni,

hogy volt é lakáfok Erdélyben? én azt góndolom,

hogy nem volt. Már tobbet nem írok; inert meg-

úntam. Hanem még azt megírom, hogy itt ma

alkalmas foldindúlás volt. Ha Tót volnék, ugy

mondanáin, hogy a fold megrázta magának. Édes

Neuem, jó éjfzakát. És az ének fzerént: Ha fze-

retfz , fzeretlek én is;

4 . LXXIÍ.

Rodofto гг. Apr. 1726;

и des Néném, nintfen mit intom, és ha írok,

tfak azért írok, hogy megmutafl'am kédnek,

hogy meglrnára, ha volna mit, és hogy vegye el

N 2 Ш



kéd a reft nevett rólam. Tegnap vettem a kéd le.

velét, amelly tele köfzönettel, es dítsérettel — jó,

hogy nem fzememben dítsér kéd ; mert el ájúlnék

fzégyenletemben. Nem gondoltam volna, hogy

ollyan köfzönetet vegyek a Veres Barátokért. De

a' nem árt; mert máskor bátrabban írok, és egy

feis bátorság meg élesíti az elmét.

A régi Rómaiaknál nem hogy gyalázattal il-

lették volna az ollyan Generalift, aki a hartzoí

elvefztette , hanem még dítséretekkel vígafztalták -,

és alkalmatofságot adtak nékie, hogy bofzút állhaf-

fon az ellenségen; mert a' nem lehet, hogy az

ember mindenkor gyôzedelmes legyen, mindenkor

okoflan befzéljen. A fogy^tkozásban réfzinek kell

lenni minden embernek. Mitfoda nagy fogyatko-

záfokat nem látunk a leg nagyobb Tsáfzárokban ?

A nagy Tbtodofim Tsáfzár egy tfekély .dologért

két, vagy három ezer embert öíete meg Tb'Jfaloni'

к'лЪлn. Való , hogy azt megbánta azután : de a

megholtak azzal fel nem támadtanak. A' való,

hogy gyonyoraség ennek a nagy Tsáfzárn'ak azon

tfelekedetéért való maga megalázását látni; mert я

templomba akarván menni az Ifteni fzolgáhura Sz.

Ambrus a Mediolanumi Érfek a templom ajtajábari

megtartóztatá , és bé nem botsátá mondván: ,,még

az ártatlan vérrel a kezeid véreflek, mégis a Sz.

áklozatra akatTz menni? ha David királyt követ-

ted vétkében, ko veiled penirentzia tartásában is.

A Tsáfzár magába fzállv'án a templom garáditsára

le bon'tla, és kéré az Érfeket, hogy adna uéki pe-

niteri-



W'tentziát. A ki is hat bónapig kitíltá a remplom-

ból. E' fzép példa mind egy Érfeknek, mind egy

•Tsáfzárnak.

A Nagy Konftantinus Tsáfzár nem oleté в

meg a fiját azért, hogy ártatlanúl azzal vádóltaték,

hogy a moftoha annyát fzeretj? és tfak akkor tu.

dá meg ártatlanságát , amikor már meg nem orvo-

eólhatá tfelekedetét. És ebben nem akará Se/eucut

Királyt követni. Talán más atyák fem követnék.

Mert ennek a? öreg Királynak igen fzép felesége

lévén aztct igen fzerette. Az elobbeni feleségétol

volt egy fija, akit halálban fzeretett, A fija fze-

relemben efvén a Moftoha annyával , és maga is

általlátván fzeretetének helytelenségét , és nagy

akadályait aztot magában fokáig mintegy eltemet-

ve tartotta : de idovel a fzeretet meggyozvén nagy

betegségbe esék. A Doktorok okát nyavalyájá-

nak ki nem tant'dhatták ; hanem egy a töhbi közül

fok vifgáláfa után éfzre vévé, hogy a fzereleт

okozná betegségét: de nem tudhatván, hogy kit

fzeretne, igen kezdék vifgálódni, és az ifjú feje-

delemtol kérdezkedni, de e' tfak magában tartá a

titkot, és a betegsége nagyobbodék. A Doktor

pediglen vifgálni kezdé az ifjat, amidon valami

afzfzonyok, és leányok mentenek : de femmit éfzre

nem vehete. Már nem vok több hátra; hanem a

Királynéról kezde gyanakodni, amellyrol ingyen

fem gondolkodott. A fzokás fzerént a Király lá-

togatására megyen a fiának a Királynéval, a Dak.

tor is jelen vagyon, és minden mefterségét arra

N g for-
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forditja, hogy valamit ki tanúlhaflon; amint ia

hogy mihent a Királyné bé ment a házba, a beteç

hol hidegben, hol forróságban kezdett lenni; hoj

el í'árgódott, hol elfejéredett. A Dpktor azt lát-

ván tfak elhiteté magával, hogy az ifjú a Király

nét fzereti: de, hogy jobban kitatmlhaira, és hogy

bizonyoflabb leheflen benne, elvárja, hogy a Ki

rályné háromfzor, vagy négyfzer el menjen láto-

gatására, és mindenkor hafonló változáfokat ta-

pafztalvin az ifjúban, akkpr az ifjúnak meg monä-

ja, hogy tudja okát betegséginek , és tovább ne

titkolja, hogy a Királynét fzereti. Az ifjú meg-

vallván a dolgot, a Doktor magára vállalja , hogy

fzolgálni fog a mennyiben tolle lehet. Az ifju\

reá áll noha femmit nem reménylvén. A Doktor

a Királyhoz megyen , és megmondja , hogy a fijá-

tol tfak vegyen ötökös bútsút ; mert a fiját a fze-

relem tfak hamar megoli, és ollyat fzeret, amelly

fzeretetet a Király fem orvofolhatja meg. A Ki

rály azon elbúsúlván mondja a Doktornak : eredj

inond meg a fijamnak, akárkit fzereflen, oda adom

néki, tfak az életét megtartfa, A Doktor arra

inondá: hátha a Királynét találná fzeretni? A Ki

rály igen fzeretvén a fiját felelé: ha a Királynét,

fzereti is, oda adom, tfak élljen. A Doktor fut-

vaft megyen az ifjúhoz, és megmondja néki, Az

ifjú azon betegen örömiben feikél, és apja lábai-

hoz borúl. A Királynét hívatják, és megmondja

Jiéki a Király, hogy mért beteg a fija, és hogy

maga is azon kéri, hogy mentfe meg életét a mo

ftona
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ftoha fijának, és hogy megengedi, hogy hozzája

menjen. A Királyné nein íokáig mentegetvén ma-

gát más nap a Király a fijának adja mind a fele-

ségét, mind az orfzágát. Ez igen ritka példa.

Мой a kereftények, a' yaló, nem kovethetnék:

de, ha meglehetne is, ritka apa kovetné. Példa a

Spanyol Király máfodik Filep, aki meg kéreti a

Jeányt a fijának, és amikor oda vifzik, maga ve-

fzi el. Édes Néném , • jó egéfséget kívánok. A'

▼agyok , aki voltam , és a' lefzek , aki vagyok.

LXXIII.

Rodoflo $4. Maß 1726.

«THegnaptól fogváft táborba fzállottunk, és fáto-

rok alatt lakunk, a fzokott helyre, a város

fzélire. Az ellenségtôl nem gondolom, hogy fo-

kat kellene tartanqnk; mivel yagyon vagy három

fzáz inérfo'ld kö'zö'ttünk , azért tfendeflen alhatunk,

és tfak a fülbe máfzótól, a fzunyogtól tarthatúnk.

Édes Néném, fzeretném tndni, hogy mint vagyon

a kéd egéfsége, a kéd karja, és ujjai; mert egy

hónaptól fogváír egy levelet irni, a' nagy fárad-

ság, és igen bánoin, hogy annyira fárafztja kéd

magát érettem, és annyira erolteti. Mindazpnáltal

nem kellene azt az Úri afzfzonyt kö'vetni, aki fp-

ba fem olvafott könyvet azért, hogy mikor leve

let kell tbrdítani, a' fzelet hajt, és hogy az a fzél

náthát nc okozzon néki. Eztet bé lebet,, venni

egy kényefségnek. De a kéd tifzteletes kényef»
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sége megbotsáflon , és mindenkor üe tartfon ; mere

az atydíiságot félre tévén a bofzúáiláshoz fogok,

és a.kkot; mi.ndenikünk fpg fóhajtani.

Édes JNénétn, mi itt tfak tengodünk, lengé-

diink mint fzegény Bujdosók. Toltjük az idot,

am.int lehet. Az Urunknak a' mégis múlatság ,

bogy a mezqn lakunk; mert az únadalom itt igen

b.ô,, és a fzegény Uruuk itt tük egynehányunkal

maradott. Az özvegy Sulihoz gyakorta megyek —r

Lengyel orfzig fe]é kéfzùl — ha itt nem. marad ,

nem én rajtam múlik el. Egy L'rat ifmértem, aki,

egy hiôs leányt vévén el, azt fzokta volt mondani,

hogy aki idos leányal húl, az ollyan jó tfelekedetj,

mint a fzegényeknek való alamifuálkodás. De ha

itt nem marad is, azzal a barátság fei пеm bomlik,

és a.hüség megutqrad, ha, lehet — azt mondom,

ha lehet; mert akármelly nagy tüz elalufzik, ha,

anoak çledelt pem, adnak. De azt nem tartom,

am« Foigáts , hogy a hüség tfak a kutyához fflik.

* A' nеm ujjság , ha azt mondom , hogy a há~

zafság az 1пen,eц áll., és, ha tfak reánk hagyja, a'

nem jó,, és a rofzfz házafsá-goknak az oka az,

hogy ô lakadalmon jekn nem volt. Azzal fenye-

getem Suík, hogy, ha elmégyen, úgy nem kerefz-

telünk. ígaz, Néném, mitfoda tst'tfos házafságról

olvaftam a minap \ Tfak le irom , ha fzinte tudja is

kéd; mert egyébb dolgom nintíen. Ez igaz, Olafz

orfzágban tortént, Egy Üri özvegy Afzfzony-

nyak egy fija lévén aztot igen fzerette, az Afz-

fzpñynak volt egy fzalgáiója, akit az. ifjú, megfze*

ret-



tetvén fokáig kínfzerítette áz engedelemre — végt

tire a leány megjelenti az Afzfzonyának a dolgot,

aki is jó erkoltfiért megdítséri, és mondja a leány-

nak: eredj mond meg a fijamnak, hogy már enge-

delmeskedel kérésének; hanem jojjön hozzád aa.

éjfzaka — a leány megmondja az ifjúnak, aki is

azon megorüle — vatípra után az Afzizony mond

ja a leány nak; te az ágyamba fekügyél, én pe-

diglen ä te helyedre fekfzem; a fijam majd el jo ,

azt gondolja, hogy te vagy, akkor jól elverem.

Ez így el lévép rendelye az Afzfzony a fzolgáló

ágyában feküvén addig várja a fiját , bogy el talál

alunni — az ifjú oda megyen, és azt nem vifgálja,

ha aluíznak é vagy fem ; hanem él az alkalmatof-

sággal — az Afzfzony azonban fel ébred, de,

hogy zenebonát ne tfmáljotj, és hogy a fiját is

kétségbe ne ejtfe magát megtartóztatja, és békesé-

ges turéflel elvárja a dolognak végét — a' meglé-

vén az ifjú ki megyen , az afzfzony is fzomorúan

a maga ágyára megyen , és femmit nem fzóll a

fzolgálónak, Más nap az ATzfzony minden tehet-

ségével azon lefzfz, hogy a fia ne fzólhaflbn a

fzolgálóval, és azonnal kéfzíteni kezdi a fiát, hogy

idegen orfzágra küldje. A' tfak hamar meglévén

elindítja, és fokat fzomarkodék a fia után : de még

-inkább fzomorkodék azon, amidon éfzre vévé,

hogy terhbe efett. De módja lévén abban, hogy

azt eltitkplhafla , és a gyermek fzülésnek is órája,

eljovén egy gazdag parafzt emberaek adá a kis

leápykát, hogy fel nev.elje. A leány már tizenj-
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három efztendot meghalladván az вnnуa auntegjr

el is felejtkezett volt rola; az ifjú pediglen azon

idoben idegen orfzágról vifzfza térvén azon falu-

ban megfzáll, ahol a leányt nevelték, akit is meg-

látván halalos fzerelemben efik, és jnindjárt kérnj.

kezdi a leápyt. A parafzt ember látván , hogy

egy Ür kéri, oda adja, annál is inkább, hogy

már régtol fogváft a leányt tfak reája hagyták.

Az ifjá haza vifzi a feleségét, az anyja haragfzik?

hogy hire nélkul egy közpnséges leányt vett el;

de kevés nap múlva a békeség meglefzfz. Az

Afzfzony látván , hogy a rija házas , a leányát

fzolgáló képiben haza akarta hozatni: de mitfod^

álmélkodásba esék , amidon megtudá, hogy a leá-

nyát a fija vette volna el. Az Afzfzony máfokkal

kozolvén ezt a dolgot, mindenik példa nélkül való

dolognak talátá, és a házafságot meghagyák. Az

az ifjú, Ëdes Néném, egy fzemélyben hármat

vett el: a leányát, a hugát, és a feleségét. E'

valójában megtörtént, de ha megtörtént is mi fzük-

ség volt meg irni? mindazonáltal kell valamivel

tölteni az idôt én hogy irjak : kéd meg hogy ol-

vafla; mert a dolog nélkül való létel igen nagy

dolog.

A Sophiai Érfek, aki hozzánk fzaladott volt

már egynehány hónaptól fogváft, egynehány naр

mtilva innét el mégyen ЦщцищaЪa; rnert noha ele-

get munkálódtak azon, hogy vifzfza meheffen, de

végbe nem vihették. — Es ezeknek a fzolo mé-

vefeknek tfak hazájokba kell vifzfza térai, és el

kelí



bell bagynibk aг Ur fzolejét. Én îs 'elvégezem.

levelemet, de elsoben meg kell tuduom, hogy, ha

jó egéfségben vagyon è kéd? eugemet fzeretnek

é? énnekem írnak é?

LXXIV.

Rodoflo 16. Junii 17*6.

С zánj , lides Néném , Jzánj , mivel irni akarok ,

és nem. tudom mit. De mitfoda hírt tudnék

innét a fátor alól irni? foha femmi idegent itt nem

látunk, femmi hírt nem halíunk — eggyik nap ol-

lyan mint a máfik, hanem, hogy eggyik melegebb,

vagy ízelloílebb, mint a máfík; mert itt az efsô-

tol netn igen kell félni nyárban. Elég a', hogy

végtire talán ellene mondunk a házaknak, és tfak

fátorok alatt lakunk. Perfta fzélén vagyon ollyan

nemzet, aki a pnfztában fátorok alatt lakik, vala-

mint nálunk a Tzigányok. Azok pedig mind toi-

vajok, és ezeket Kürdokntk nevezik. Egyiptom

fzélin is a Szeretsenek mind fátorok alatt laknak

ininden perepútyoftól. De minthogy ezeknek min-

den gazdagságok tfak a fzép lovakból 411 , a pénzt

a más ember erfzényébol vefzik ki, és mind ma-

gok, feleségök, gyermekök mezítelenek volnának,

hogy hatfak a más ember köntösével nem fö'döz-

nék magokat. Azért, ha valami Utonjárót jó

höntösben látnak, fzéperç elkérik tole mondván:

„add ide azt a mentét; mert apádnak fzüksége

yagyon reá" — azon magát érti — vagy pediglen

Ьa. valami jó partékát talál másnál , arra is azt
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mondja : „ az anyádnak arra fzüksége vagyoH ,

azért add ide " — azon a feleségit érti — és îgy

kételen meg kell a fzegény Utonjárónak az ifmé-

retlen apját, és a kelletlen anyját ruházni. De

mi, Edes Néném , nem köve,tjük ezeket, ha fáto-

rok alatt lakunk is, hanem inkább a Pátviarkákat,

akik megmutatták váfzon palotájokkal, hogy az

einher ezen a világon tfak fzarándok, idegen, éç

ótonjáró, Való , hogy azok a fzent Szaründokok

gazdagon bujdoftanak ; mi pedig fzegenyen mara-

dunk egy helyhen, és annyiban jól vagyok, hogy

éjfzaka nem kell fei keinem , hpgy enni adjak a

jnarháknak.

jÉdes Néném, ha volna egy Páfz,torném, úgy

^etfzik, hpgy fzeretném az ollyan páfztori életet;

mert azok a fzent Juháfzok tfendes életet éltek, A

rettentô nagy pufztaság, mezoség ovék volt, ott

verték fel fátorokat, ahoi akarták, és ott addjg

maradtak , amig marhájoknak eledelök , volt. A'

való , hogy ital dolgából kényes életet nem éltek ;

mert abban az orfzágban az efsô ritka lévén a viz

is fzük — azért is emlékezik az Irás annyifzor a

kútakról, AzzaJ nem volt bajok, hogy palotákat

építfenek, azokat gazdagon felékesítsék. Az цna-

dalmas fok perlekedéftol mentek voltak. A ibk

udvar Biró, Számtartó, Kultsár' nékik nem alkal-

matlankodtak. Azon nem gondolkodtak , hogy a

telet illyen jófzágban kell tölteni — nyárban,

vagy ôfzfzel illyenbe kell menni. A fok hintó,

tárfzekér nem kíyántato.tt. A fpk kies mezoben

valo-



*álogathattak , és min&n nap ujjabb ujjabb helyre

építhették váfzon várofokat — a helyhez úgy kö-

telefek nem voltak , mint mi< Gyermekségöktol

fogváft a közonséges eledelt megfzokták volt. Ko

zonséges ruhával íodözték magokat, kivált a fér-

fiak; mert az afzfzonyok akkor is tfak afzfzonyok

voltanak vala, mint moftanában: azaz, hogy a tzi-

fraságot akkor is Izerették — arany peretzet, fül-

be valót küldöttenek nékik jegybe. Moft meg ne-

vetnôk, hogyha látnánk ollyan páfztorhékat, akik

arany íülbevalót viielnének — moftani idoben az-

tot nem jovallanám. Egy fzóval mennyi íbk félé

baj nélkül éltenek, amelly közöttünk közonséges,

es amellyet már bajnak fem tartunk; men hozzá

fzoktunlu A' Való, hogy ezeknek a páfztoroknak

életök fzent, és ártatlan volt, és az fften nem

akarta, hogy várofokban lakván a több nemzetek-

kel ofzve elegyedjenek. De énnekem úgy teпzik*

hogy az ollyan élet igen vándorló, és henyélo

élet;' példa azok, akik moftanában is fátorok alatt

laknak, akik a más ember' kenyerét efzik, és a

más ruhájával fódözik magokat. Az illyen nem-

2et mi hafznára vagyon a több emberi nemzetnek?

az ollyan élet tlak túnyaság, és tudatlansúg. Va-,

ló, gond nélki'il való élet: de üres, és a lakóhelye

pufzta. Mitíbda gyönyömség pedig egy gazda

embernek я maga ültetett gyümolts fáit, és fzolo-

jit gyümöltsöflen látni, és fáradtságit a terméfzet-

tol megjutalmaztatni? Mind ezekbol éfzre veheü

kéd, hogy a íátoros életen nem kapok. Igy tnég-j



50б ©Sâftg^

is mind meg lehet , amint vagyunk ; mert a várase

ból ide halljuk a kakas fzót, de ez is unadalttias

léfzen , ha fokáig fog tartani ; mert verofényeri

süttetni valakinek magát fzükség nélkül nem tarti

hatom gyönyoritségnek.

Az egéfz Europa moft békefségben vagyon,

és házokban lakik, tfak mi fátorok alatt. Hat ha"

valamelly orfzág bennünket akarna követni, itélje

el kéd, mint átkoznának bënnünket a Kômévefek,

és az Átfok. De attól nem kell félni; mert nehei

zеn válnék meg kiki a fzolô hegyétol; Kenyeret

fzintén ollyan jót lehetne enni, mint a várofokon,

abban nem voína fogyatkozás. Tudja é kéd,

hogy mit tfinálnak a Szerétfeh afzfzonyok? ott

kementzét netn lehet a földben tfinálni; mert mind

fövény : fe pogátsát nem lehet sütni , fa nintfen ;

hanem nagy fazokakat tartanak, abban kóróból tü-

zet tfmálnak, és kívül téfctával vékohyan bé bo-

titják, így sütnek mHgoknak pogátsát. Vallyon,

amellyet nálunk Koldtblábnak hínak, nem íehetne

é igy megsütni? De megbotsáfla kéd, ha többet

nem irhatok ; mert a nap is meleget sût. Azért

nagy alázatoffan elvégezvén levelemet maradok ,

Ski tegnap voltam. ,

LXXV.

Rodofto a8. Julii 1726.

Cemmi panafzom nem lehet; m?rt a kéd leveleí

joüek, 's mennek a kezemhez. De némellyek

èllyan kurták, hogy alig kezdem olrafni, tfak a

végi-



•végire jutbít. Ollyan leveleket vefzek, hogy azt

akarnám, tfak két fzóból állana, mert únadalmas;

de a kéd levelei jó izüek, tfaknem megehetném a

papiroíl is* Tudja kéd, mitol vagyon az? attól,

högy fzeretjük egymáft, és a kedves embernek a

levele kedves. De még attól is vagyon, hogy

kéd jól tudja a maga gondolatit le irai, és a tfe-

ltély dolgot is úgy fel tudja öltöztetni, hogy

nagynak látfzik, és tetfzik: máfok pedig a nagy,

vagy hafznos dolgot izetlenné tefzik , és kelletlen

kell olvafni. Azt megvallom, Édes Néném, hogy

ha ollyan terméfzetü volnál , mint fokan vannak ,

nem íbk papiroflat vennék a levél írásra; niert azt

лem fzenvedhetem , mikor látom némelly afzfzo-

üyokat ú-gy írni az uroknak, vagy attyafioknak,

mintha valamelly Itélômefternek , vagy Püfpöknek

írnának. Ha egyébbképpen nyájafok is, de a le-

vélben reá akarják magokat tartahi, mintha a nyá-

jas, és tréfás levélhez nem kívántathék az éfz.

Szeretném az ollyanoknak megmntatni a kéd leve-

leit, megtanúlhatnák azokból, hogy miben áll a

«yájafsággal , és éízfzel irott levél. Az én leve-

íeimrol nem is fzóllok; mert már kéd azokhoz

fzokott , tfak jóknak találja kéd , én fem kívánok

egyebet.

Mi az utólsó leveíemtol fogváft bé mentünk

volt a városba ; mert a rút idok béhajtottak , és

váfzon házainkat meglyuggatták. De tegnap ifmét

más ellenség hajta ide bennunket, aki elott a Dá-

titis bada is elfzaladott volna* Jaj, Édes Néném t

initio-
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mitfoda rát nyavalya az a peflis! ma jol lehn?,

holnap inöghalni éppen nem vigafságra való álla-t

pot. Nem tudom , ki hozta közinkbe azt a nya-

valyát. De bár ott maradott volna, a honnét jött;

mert más fok nyavalyák vannak ollyanok, amel-

lyek idovel hatnak el más orfzágokra :' példának

okáért azt tartják , hogy . a himlot a Saracenufok

hozták Europába. Azt a nyavalyát Amerikában

a Vad Emberek tfak azoltától fogváft ifmérik,

amiolta az Europaiak hozzájok játnak — a' pedís;

hem régi dolog. Hát, Édes Nénéin, az az ízet-

len nyavalya, amellyet mi Frantzia nyaValyának

hívunk , és amellyet , hálá a mi egéfséges Erdé-

lyieinknek , nem iímérünk ? Aztot más mefzfze-

való tartományokban nem ifmérik : Spanyol or-

fzágban pedig olly közímséges az a nyavalya ¿

hogy egy Uri Afzfzoriy femminek tartja minden-

nek megmondani, hogy rajta vagyon az a nyava

lya, mint nálunk azt mondani, hogy fáj a feje.

De mi fzükség nyavalyáról befzélleni, más-

iól befzéljünk. De, amit akarok mondani énne-

kem a' fem örvendetes dölog; mart a kis özvegy

Suft tfak kéfzül; és valamennyi partékáját látom,

Hogy a ládába téfzi , mintHa annyi kéft verne a

fzívembe. Tudom , hogy kéd azon nem törodik a

kéd kegyetleh fzokáfa fzerént: de leg alább egy

kevefsé fzánjori kéd , ha nem bánja is; Én eleget

vagyok'azon, hogy meg marafzfzam. Gondolom,

hogy talán a fzíve is azt tanátfolja néki: de az'

elméjét nem nyerhetem meg; mert a fzeme hozzá

fzo-
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fôokott à tele ládákat látni, az Ürának pedig az

•erfzénnye fokkal kövérebb volt, mint az enyinu

Ó ha engemet tzirókál is, de jövendore néz — az

ezer aranyat, a mellyet hagytak héfci, félti, hogy

idô elôtt el toe kelljen. Tudja, hogy e'n ahoz

femmit fem tehetek látja, hogy minden fzeren-

tsém , jófzágom jégre vagyon építve. Azért nem

a fzivtÔi , hanem az elmétol kér tanátsot : mit

fzóllhatok ez etleп? mert a' bizonyos, hogy az

okofság jobb tanátfot ád nékünk, mint a fzívünkj

mert a fzív tsak a jelenvalót fóhajtja: az okofság

pedig a jövendórol is gondolkodik. A mi mofta-

toi állapotunkban pedíg arrói igen kell gondolkod-

¡hunk, és nekünk bujdosóknak inkább, mint má-

foknak , kik jófzágokban íülelnek , amellyeket tfak

a halál vefzi el tolök. És így femmit fem fzóll

hatok a Suli fzándéka eilen; mert, amint a Fran-

tzia példa befzéd mondja, kinekkinek kell tudni,

hogy mi fô a fazakában : az én fazakamban pe-

dig femmi haza menetelre való reménységem nem

fol. Mért kívánnám én azt, hogy valaki a miga

feerentsétlenségén Jtívül az enyimet is vifelje ?

JVlég eddig ezt a mondáft nem ízelétettem meg ;

b°gy « végy el engem te fzegény , ketten lefzünk

fzegények. " Akiknek tetfzik kovefsék , nem bá»

nom : de máíbk le bánják, ha nem kovetem. HdeS

Néném engedd meg , hadd végezzem el ezt a le*

velet; mert ollyan meleg vagyon ^ hogy attól fé->

lek, a nap ma fel ne gyujtsa a fátoromat. A ház-

bati pedig huvefl'ebb lévén émtekem hofzfzabb vá-

O lafzt
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íafzt irhatunk. Èdes Néném vígyázzunk arra я

draga egéfségre.

LXXVI.
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ihdes Néném megbotsáfs, hogy mar tíz efzten-

dÔtol fogva nem írtam , vagy nem írhattam —

vagy is tfak azért, hogy nem írtam; mert írhat

tam volna¿ Mond meg Édes Néném* hogy mért

nem írtam ; mert én nem tudom — alkalmatofságom

elég volt — a dolog meg nem gátolhatott, hanein a

fok heverés, és dohányozás. De, hogy meggyón-

jam, és valijam igazán, nem más múlattatta el ve-

lein; hanem a halogatás: a halogatást pedig a reft-

Ség okozza. Mert fnikor az ember tfak holnapra

halogatja a dolgot a' nem jó — a holnap el jÔ* da

a végbevitel azzal el nein jo. Mennyi kárt valí

az ember a halogatásért, és mennyi bátramaradás

a dologban ! Én is tfak azt mondottain , holnap

írok , holnap írok , azonban nem írtam , és az ido

tfak folyt — mit nyertem beiine? azt, hogy i¡-

tóztató pírongató levelet kelletett vennem a reftsé-

gem meg jutalmaztatásárai De minthogy megér-

demlém, halgatáffal is tefzein; mert mikor megif-

méri az ember magábah a vétket, a büntetéft kön-

nyebben fzenvedi.

A' való, hogy az elmúlt hónapnak miiiden

réfziben, és rántzábau tfak a reftség nem engedte,

hogy irják. De, ha menteni lehetne a kéd íféJÓ

^ fzéke



feeke eiôtt magainat, azzaï meüteném, hogy nagy

melegek jártak — e' nem elég mentség é? Mint

egy igen kövér Pap azon kérte a Királyát, hogy

ne mondaííon véle nyátbah misét; mert fókat iz*

zad, és el rontja a mife mondó ruhákat. De «des

kemény itélô Biróném erre a moítani'bónapra jobb>

vagy is inkább hidegebb mentségem vagyon; mert

az elején, és kezdetéü a hónapnak azt £ondoltam>

hogy hideg étek lefzfz belolem: de tfak három-

fzor, vagy négyfzer jött reám, az is harmadnap*

ban egyfzer. De trt illyen nagy melegekben is

winden ember refzket a hideg miatt; mert ht min-

dent a hideg lei. Leg inkább az Urunkon búsú-

lunk, akin harmadnapi hideg vagyon. En tôlem

ma bútsnzott el. Ugyan ezekre való nézve is

kelletett tegnaptól fogvaft a váfzon házakat el

hagyni , és a városba költözni, A fok tfeléd fcö-

zött fokfzor alig vagyoh egy , aki и Fejedelemnek

fzolgálhaflbn. A jó tüz melíett a fzakátsok refz-

ketve fôznek. De, Iftennek hálá, Лem Vefzedel-

mes hidegleléfek, és nem tartófok. A mi fzegény

Urunkon nem annyira a hideg mar, mint a nagy

erottenség vagyon, és reményljük, hogy ГПeй

meggyógyítja. Mindazönáltal ô kerefztényebb

módon gondolkodík, mint mi ; mert kéfzuletibol ki

látfzik, hogy örömeft mégyen , ha Iften kifzóliitja

a világból. ArraValónézve meg is tíinálta a te-

tíamentumát : de az Ifleh gyógyiífa. Nénékám

tudod é mivel gyógyítottam én meg magamat?

Egy Erdélyi dtága orvofsággaU Minden nevetett

O a véle,
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véle , foképpen a Fejedelem , mikor meg rnondot-

tam. Az a drága orvofság pedig a kápofzta leves ,

— ha e' háfznál, mért kell az Indiai drága orvof-

ságok után járni? De már moil nagyobb hidegle-

léñbl félek, amelly nagyobb lefzfz az elsonél, és

amellyet egy bordó kápofzta lév fem gyógyíthatja

meg; mert három, vagy négy nap után Suli Len-

gyel orfzág felé indúl. Meg látom é valaha,

vagy fem? liten tudja. Ugyan fzép állapot, mi-

kor az ember bújában meg nein hal; mert másként

négy nap muirá el kellene engemet temetni azt

Suli fem altarná, hát ofztán ki irna néki? hát o

kinek ir azután ? Az illyen kérdésro'l jut efzemben

egy Vezér, aki is midon annyira megfzorította

volt azt a hires Mufzka Tzárt 17ц. a Prnth mel-

lett, hogy egéfzen oda lett volna táboroftól. A

Svetziai Király azt meg hallván a Vezérhez me-

gyen, és mondja néki: ihol kezedben vagyon a

Tzár feleségestÔl, és egéfz táborával; vagy mind

levághatod, vagy rabúl viheted Konftantinápoly-

fca. „ A Vezér erre feleli : ha a Tzárt rabúl foga-

tom, hát ofztán ki vifel gondot az orfzágára? A

Svetziai Király erre a feleletire ö'fzve fzidja a

Vezért, 's ki megyen a fátorából. Elég az Édes

Néném, hogy fzíveíl'en bánom tôle való meg vá-

láfomat. Ha akarná itt maradhatna — vagy is in-

kább az Iñen nem akarja, hogy o akarja. Min-

dennek rendelés fzerént kell végbe menni, és ahoz

kell magunkar alkalmaztatni.

Azt



Azt írod, fides Nénékám, hogy mitfoda em-

fter az a Frantzia, aki nem régen jött hozzánk^

mert igen hazug. A' ColoneUm volt a Mufzka

Tzárnál, de ott ki adtak rajta; mert fenkivel meg

nem alkudhatott. Mindennel azt akarja elhitetni,

hogy mindern túd, és mind,ent látott. Ha húfzat

fzóll a tizenküentz fzava hazugság. Már itt né-

mellyel elhitette, hogy ô túd aranyat tlinálni.

Gondolom, atnint látom, hogy talán meg akad itt

közöttünk; mert az ollyan fok befzédü, sik nyel-

vi't fohonnain itt igen kapnak. Annak a neve Vi-

¡ftrum Édes Néném, jó éjfzakát — Bona feral

LXXVIL
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pola tét¡! Nénékám, két efztendo nuilva; mert már

két hónapja, hogy innét eltüntem volt. Nem

lehet örökké tfak egy helyben ülni — az egéfség-

nek hafznál a jarás , és a refiség mellol el kell né-

mellykor fzökni. Meg is tfalod magadat, ha azt

gondolod, hogy nagy múlatságom volt a faluban ,

ahoi voltam fzüreten. Leg nagyobb gyönyöri'isé-

gem a' volt, hogy itt addig nem voltam, és ott

baj nélkül töltöttem két hónapot — egy hónapig

néztem, mint fzurnek; egy hónapig pedig eleget

jártam; mert itt az 6fz leg fzebb réfze az efzten-

donek , a fzüret pedig leg fzomorúabb réfze a mú-

latságnak. Nem úgy mint nálunk, hogy a fok

fzedot, feedonét látja az ember — az Uri Afz-

0 3 fzo-



fzonyok, Leányok oda ki mennek, ebédetnek, é'&

tm'tlatják magokat — a bort édeflébbé téfzik jelen-.

való lételokkel, és fzedésökkel. Itt pedig a fzô-

los gazda megfogad két , vagy három embert ,

azok fzedik , és puttonyokban haza hordják, és-

kiki a maga házánál fzur igen nagy tfendefséggel.

Minthogy a fzolôrol vagyon a fzó, Konltan*

tinápoly köriil láthatott kéd ollyan vaftag föôlo.

fát, mint egy fzilva fe, a fz-olô fzemek is raj ta

vannak ollyanok, mint egy fzilva fzem. De a-

wagyságát nem tfudáltam agy, mint azt, bogy né*

melly ágain érett fzotô vagyon; riemellyekeu a

fzolo fzem még nem nagyobb az egresnél; más

ágakon még akkor kezd virágozni. E' fzép dolog^

hogy egy Cfolo fán illyen három í'éle jövéft lát-.

hatni, és ez mind így vagyon tavafztól fogváft

télig. Errol talán már írtam volt kédnek, de nem,

jut efzembe. De arról nem írtam, hogy egy Go-

rög Püfpök házánál láttam ollyan nagy rozmarint

fát, mint egy közönséges füzfa. Mindezek fei

лem találtatnak Zágonban , de el lehetünk uálofc

ttélkül itt íintfen fzilva la , fe fenyofa,

Egynehány rendbéli leveleidet találtam itt,

Édes Néném, amellyekben egy kis kegyetlen boT

fzontálok vannak, de könnyú annak tréfálódni,

akinek fzíve helyén vagyon.

Nintfen kegyetlenebb dolog megválásnát

Titkos barátjától való távozásnál:

De tfak az idohöz kell magunkat fzabni,

És fóhajtáfunkat a fzívünkbe zárni.

, - Azt



Azt fzokták moiidaoi, bogy a megorvofolbatatlan

<iolognak nintfen jobb ojrrofsága az el felejtésnél.

Nehéz, de az ido ád erra valami kis fegítséget,

azután az okoíság is ád erot a tiuésre. Nem

próbáltam, de hifzi é kéd azt, hogy a fzeretex is

megavafodik , valamint a fzalonna w a távúl való

létel avafsá téfzi. Mindazonáltal nintfen fzebb do-

log az állhatatos barátságnál. Frantzia orfzágban

egy Üri ifju jegyben lévén egy kis afzfzonyal ,

nem tudom hogy', az ifjat a tengeri tolvajok elfog-

ják, és Afrikában eladják, és egynehány efzten-

dokig femmit nem hallhattak felôle. Addig a leányt

fokan kérték, de a mátkáját fzeretvén húségét ineg

akarta hozzája tartani. Sok ido mulva valamelly

rabok arról a földröl megfzabadúlván hírét vitték

a legénynek, hogy illyen helyen illyen neviî tö-

rök Ui-nak a rabja. A leány azt megtudván egy

jó leány barátjával ö'fzve befzéll, férfiú köntösbe

öltöznek , és a leány annyi pénzt vifzen el a

háztól, amennyivel gondolja, hogy ki válthatja.

Tengerre ülvén Afrikába érkezik , felkereü a mát

káját, aki is tsak eltsudálkozik a dolgon. Azután

a Torókkel befzélnek a váltság felol , de a pénz

nem volt elég, amellyet a leány vitt volt. Taná-

tsot tartanak hánnan , hogy mit tfináljanak. Vagy

a leánynak , vagy a férfiúnak vifzfza kelletett

raeiini több pénzért. A férfiú azt tanátsolta, hogy

nints más mód benne , hanem , hogy a leány men-

nyen vifzfza a pénzel, és talán valarai attvafiai

ki fzabaditják. A leány ana reá nem állott mond-

O 4 ván:



Tán: „ha én vifzfza megyek, foha femnút nem

tselekedhetem étetted, és a fzüloim úgy'fognak

reám vigyázni, hogy foha tobbé vifzfza nena jöV

hetek ; hanem mi a tárfommal itt maradunk rabság

ban helyetted, és te menyj el, fzerez? annyi

pénzt, amennyi kívántatik a tobbihez. A férfiú

erre telly efséggel nem akart állani mondván : bogy

azt nem tselekedheti , hogy rabságban hagyja, a

leg nagyobb oka a', hogy, ha a Torök meg ta-

Jálja fejdíteni, hogy nem férfiak, hát annyi pén-

zen fem fogja ki adni, és rabságban marad. Л

leány erre feleli: tsak eredj, tselekedjél Úgy,

amint el végeztük; mere ha fzinte ágy lenne ts,

amint mondod, hogy а gazdád reánk iimérne; az

apámnak vagyon annyi, hogy ki válthat, Az i£jú

a végezés fzerént a gazdájának mindeneket meg

monda, és a két leányt helyében hagyá. Fran-

tzia orfzágba érkezvén, ott tsak hamar megfzerzé

a pénzt, és a gazdájához vifzfza tére, aki is amíg

Ô oda járt, megtudta, hogy nem férfiú: hanem

leány rabokat hagyott helyében ; mert a leány

nem tehetvén másként, mindeneket megvallott volt

a Töröknek. Aki is fzépnek találván mátkájához

való hüségét elbotsátá ôket, és mind a hármán

fzerentséffen vifzfza érkezének hazájokba, és há-

zokhoz — és a lakodalom tsak hamar meg lett

azután. Talán, Édes Néném, a föld alatt való

emberek is lakodalmaztak, és tántzoltak; mert teg-

itap elött nagy fold mozgáft érzettünk alattunk.

Azt gondoltuk, hogy valamelly fzekérre tették az

egéíz



fgéfz várost, és úgy vifznek valahcvá. Mindan-

jpyi földindtíláfok között is kéd ízolgája, Édcs

LXXVIIÍ.
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TTdes ]Neném, azt igen bánom, hogy meg elozött

kéd az ujj efztendobéli atyafiságos, és fzíves

kofzöntésével és üdvözlélivel ; bolott nekem kel-

letett voina azt a kötelefséget végbe vinni elso-

ben. J¿s azzal ne ditfekedjünk, hogy a megelozés

bizonyos jele a kéd felolem gyakortább való gon-

dolkodásának , és az én lágy fzeretetemnek; mert

azt hoítig meg nem engedem kédnek , és , ha mér-

tékben tennok a fzeretetet, az igaz, hogy a mér-

ték felolem többet nyomna fzáz fontal. Mind-

azonáltal kéd is, jó, én is jó. Etmekem a ten-t

geri halak bizonyságim, hogy elébb nem irhattam;

mert ollyajn nagy fzelek jártak a tengeren, hogy

tsak nékik lehetett a tengeren járni, és nem az

embereknek. Oda is adtam volna. nékik a levele-

met, de kéd nagy hegyen lakik, ok pedig neщ

fzeretik a hegyre fel máfzni,

A mi pedig a kéd köfzönetét illeti, én azo-

kat mind vifzfza kívánom dupplán, és még azo-

kon kívul ujj erot a fok levél ieásra. lippen teg-t

nap elott fzedtem rendbe a fzokás fzerént a kéd

leveleit, amellyeket rendbe vefzem minden efzten-.

donek a kezdetén; az enyimeket psdig, ba a ta-

O 5 aátfo-



nátfomat bé vefzik, meg kell égetni, vagy akármf

fzükségre fordítfa kéd , nem bánom.

Édes Néném, vettél é fok ajándékot az eíz-

tendô elsô napján? Pfem tiujom, a Frantziák hon-,

née vették azt a fzokáft — gondolom, hogy a

régi Romaiaktól; inert ok megfzokták volt egy-

máft ajándékozni az efztendo kezdetén, és az a

Martiusnak elsö napján volt. Pogány fzokásban

jó fzokás; fôképpen annak, aki vefzen. A Ke-

refztéuyeknél fok pogány fzokás maradott meg :

de soft még az Anyafzentegyházban is látunk ol-

lyanokat, amellyeket a régi Pápák, és Püfpö'kök

meghagyták. Illyen: lámpáfokat, és gyertyákar

gyujtani a templomokban. A' bizonyos , hogy azt

fzükségbol kezdették; mert pintzékben, és rejtett

helyekben kelletett tenni az áldozatott a régi Ke-

refztényeknek. Azután azt tzeremóniábol megtar-

tották; mivel a régi Királyok elott gyertyákat

gyujtottak , és mikor valahová ment a régi Romai

Polgármefter, ágÓ fáklyákat, és tüzet vittek elÔtte.

4 A Királyok , és gazdagok holt teftjök mellett pe-

dig lámpáfok égtenek. Még moft is találnak ollyan

régi boltokra, ahol égô lámpás vagyon a koporsó

mellett. Hogy tarthatott annyi fzáz efztendokig

az ollyan lámpás? annak okát már moft nem tud-

ják : de azt minden tudja , hogy találtak ollyaa

égô láinpásra, de mihent az áer éri, el alufzik.

A Fársángot, amellyet mi ollyan nagy ájtatofság-

gal megtartunk , a Pogányoktól vettük. Hát mi

bennét vettük a vizbevetÖ hétfóí, mondja meg

kéd
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Jídd nékem ? Hát biz,onyos Vármegyébeh Fran-,

tziában rnitfoda fzokás volt? Mikor valamely Ur-

nak egy Nemes Ember a fó'ldit birta, akit vafaP-

/»5nak nevezték akkor, ha ollyan Nemes Ember

megházafodott, leg elsoben a földes L'r feküdtt a,

Menyafzfzony mellé ; de köntösösön , és tiiamá-

fon, és tlak eggyik lábát volt fzabad fei tenni az

ágyra, és tfak egy kevés ideig. Moft már eí

hagyták azt a fzokást, hanem a toldes L'rnak egy

íbdort adnak. Hát még mitfoda fzokás vagyon

ott, ha egy Nemes Ember a másnak földére mè«

gyen vadáfzni? amennyi foglyot, vagy nyúlat lo,

azt a földes Or házáhaz kell vinni —r aztot meg kell

kéfzítemi úgy, amint a kötésben vagyon fel téve,

ha fzinte a gazda otthon nem volna is, másként

elvefztené jófzágát. ífmértem ollyan Nemes Em-,

bert, akinek illyenért pere volt egynehány efzten«

deig.

Jaj, Édes Néném, talán valaha irtam már aг

illyenrol, de nem jut efzembe: de azt, tudom,

még meg nem irtam, hogy tegnap egy kis hideg*

lelés volt az Urunkon. Elúntam a fok fzokásról

írni; az én fzokáfom pedig a', hogy tíz orakor le

fekfzem, más nap hatodfél óráig a fzememet ki

nem nyitom — már tíz az óra; mert késon fog-

tam az íráshoz, és a jó fzokáft el nem kell hagy-

ni, azért maradok az Afzfzonynak köteles aláza-

tos fzolgája.

Az ujj efztendoben irott eisô levelet pompát

val kell végezni.

LXXIX.
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T^rénékám a leveleidet igen kedveflen, és édeflen,

vettern —!■ és tfak kéd tud nád mézes téntával

írni, de más nem. Nem is illenék mindennek kör

vetni Nénékábat; mert tfak a kis újunkban több

éíz vaq, mint máfnak egéfz tfontyaiban. Itt mi

tfak tfendefségben élünk, toltjük, húzzuk, vonjuk

az idot. Minden múlatság elottünk fut. De ugyan

is mért keresné a múlatság a bujdosókat, mivel

máfokat is találl. Minékünk tfak fóhajtás — an-

nyit is fóhajtottam inár, hogy i'igy tetfzik, másféle

áert nem vefzek bé, tfak mindenkor a magam fó-<

hajtáfit. Iftennek így tetfzik, úgy legyen,

Azt írod Néném, bogy feleljek meg holmi

kérdélidre, és hogy ido tokésért to'bbeket is fogfz

tenni. Mitfoda bajomra vagy nekeml Ha Kon-

flantinápoly pufzta volna, femmit nem fzóllanék;

de minden nap efzes, értelmes embevekkel va-

gyunk; mégis nékem tenni ollyan kérdéfeket, az

illyenért ne haragudjam? De nem merek, inkább

engedelmeskedem , és ha rofzfzul is, megfejtem

kérdéfidet. — Azok a mély kérdéfek pedig, ha

efzembe jutnak , ezek : Ha mindenkor elsobb volt

è a Római Pápa a Konftantinápolyi Pátriárkánál?

-er Mikor kezdôdo'tt a Nagy Bojt? — Három Mi-

sét mondani a Karátfon éjfzakáján? — És hogy

tnioltától fogvást hallanak orgona fzót a templo-

nrckban? — —>. Azt nem tfudálora annyiça, ho?y

. . векеш



nekem tefzed ezeket a kérdéfeket; mert a' tfak

arra való , hogy engemet bofzontfunk : de azt tfu-

dálom, hogy honnét vetted ezeket a kérdéfeket?

Elég a', hogy az elsore ez a feleietem tfak

rövideden, hogy az én ítéletem fzerént az Ale

xandria! Pátriárka régibb a Konflautinápolyi Pá-

triárkánál, és ó néki kelletett a tobb Pátriárkák-

nak tudtokra adni, hogy mikor kezdodik a nagy

Bôjt , és mikor kell ülleni a HuíVétot. Eztet pe-

diglen Vizkerefzt napja után meg kelletett nekik

írni, hogy a hapkeleti tartományokban a Püfpö-

kö'k egyfzersmind kezdefsék a Bojtöt, és egya-

ránt tartfak a Hufvétot — akkor nem volt annyi

Kalendárium, mint moft. De idovel a Tsáfzárok,

kivált a Görögök tfak Konftantinápolyban lakváa

a Pátriárkájokat nagyobb nagyobb méltóságra eme-

lék , ügy annyira , hogy azt tették Alexandria!

Pátriárkának t akit a Konftatninápolyi Pátriárka

akart. üe mindazokban a felmagafztaltatáfokban is

a Konftantinápolyi Pátriarltáknak fok ideig efzök*

ben fem volt , hogy magokat hafonlóknak tartsák

a Romai Pápához — amint ezt látjuk egynehány

Conciüumokb&n , hogy a Pápa Követjei mindenkor

az elso helyen ültenek. Hanem idovel a Konftan

tinápolyi Pátriárkák nagy gazdagságok miatt an

nyira felfuvalkodának , és ollyan hatalmafokká lé-

nek, hogy magokat nem a Pápák után valóknak,

hanem hozzájok hafonlóknak kezdék tartani. És

végtire a kints, és a hatalom annyira felemelé

ôket, hogy egygyik a többi közül ollyan fzinû pa-

pmfoí



putfot kezde viTelni , amellyet tíak a Tsáfzárokha!

volt fzabad. Ez eilen a Tsáfzár nem mere fzólla-

toi; mert más nap kiugrott volüa a fzékibôl, há

Fzóllott volna; hartem tfak a Rórttai Pápa mère

arról megiuteni: De a kevély Pátriárka az intés-

nek nem engede, es jobban fëereté a Pápával öfz-

fze vefzni, és meghafonlani a napnyпgoti Anya-

fzentegyháztól , mintfem a Tsáfzári paputfot le

tenni. Ugyan ez a Caruhus is kezdé aZ elfzaka-

dáft . és az utáhnavalóji ôtet kö'veték. Egj'ne-

hányfzor akarának vifzfza térni az uniora: de vég-

be nem vitték; mert nem igazán kívánták. Mikor

a Görög Tsáfzároknak fzпkségök volt a Pápákra,

akkor mindeneket fogadtak. Fôképpen mikor a

Törökök kezdének közelíteni Konftantinápolyhoz ,

akkor maga is a Tsáfzár a Pápához ment a Pátri-

árkájával, és ott mindeneket igérének: de vifzfza

térvén, és látvárt, hogy a Pápától annyi fegítsé"-

get nein vehet, amint gondolta volt, a Pátriárká-

jával is meg nem tartatá igéretét. A' bizonyos

Édes Néném, hogy a Romai Püfpök mind a nap-

keleti , mind a naprtyügoti Anyafzentegyházban

elsô volt mindenkor* E' leg inkább a Conciliu-

mokból tetfzik ki, amidon a Pátriárkák egygyütt

voltaüak három, vagy négy fzáz Püfpökökkel.

A máfodik kérdéfed az, hogy mikor kezdi-

dött a Nagy Bôjt? Közönségefl'en mi azt tartjuk,

hogy a Nagy Bôjt Apoftoli fzerzés. De, ha fzin-

te fzáz harmintzadikban rendeltetett volna is, amint

- . • - ezt



ézt így fokan tartják , úgy is ollyan Tanítványok

rendelték , akik ifmérhették az Apoftolokat.

A harmadik kérdés, hogy mikor kezdodött a

fzokás bárom Mifét mondani Karátfou éjfzakáján ?

A' bizonyos , hogy a Mifemondásnak fzáma eleio-

te nem volt tfak egyre határozva , mint moftaná-

ban. Olvafiitk ollyan Sz. Pápákról, Pufpökökrol,

hogy a fok Mifemondásban úgy elfáradtak fok-

fzor, hogy máfoknak kelletett ôket fegíteni. A

Görögöknél napjában tfak egy Mife fzokott lenni,

az is innep napokon. Ha tíz Püfpök volna is

egygyütt, de mind a tiz egyfzersmind mond egy

Mifét — egy ce/ebrát, a többi mind utánna mondja.

— Némellyek, akik azon nem tötôdnek, hogy bi

zonyos könyvekhol kerefsék annak okát, mért

mondanak három Mifét azon az éjfzakán ? ast

tartják nngy ájtatofsággal , hogy a Papoknak 365

Mifét kell mondani efztendo által. Nagy Pénte-

teken, és Nagy Szombaton nem mindenik mond-

hatván , így két Mife marad hátra , hanem Kará

tfou éjfzakáján töltik ki a fzámot. E' jó ok é,

vagy fem? nem nekem kell elvégeznem. Hanem

tfak azt felelem a kéd kérdésére, hogy közönsé-

geflen azt tartják , bogy azt a fzokáft fzáz negy-

venedik efztendoben vették bé — ez elég régi

fzokás.

A negyedik kérdés, hogy mikor hallottak

orgona fzót a templomokban? erre az a felelet:

hogy egy Görög Tsáfzár küldött ajándékban egy

Frantzia Királynak egy orgonát. A' volt. elsô

Huro-
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Európában. Melly tájban volt az , arra üetii etm-

lékezem. Hanem azt irják> hogy hat izáz ötven

nyoltzban kezdettek orgona fzókat hallani a tem*

plomokban. A Görög Tsúfzár hogy' küldbetett

orgonát, nem tudom; mivel az ô templomokbatt

femrái féle mufika nintfen.

Nó! Édes Néhém, vagyon é még több? Mar

moft, hogy bel¿ izeled'tem, azt akarnám, hogy

volna vagy két fontni kérdés. Mindazonáltal a

kérdéfeknek fzakafzfzuk végét, és ujjra ne kezd-

. jük. Hanem az egéfségedre vígyázz; mert a íok

kérdés annak megárthatna. És azon légy, Édes

Nénékám, hogy „Kelemen ne keletlen, hanem ke-

temetes légyen nálad. Iften hozzád mind holtig.

LXXX.

kodofio 7* Maß 1717.

"Vrénékám! a mézes pogátsánál édeflebb levelei-

det vettem fzívbéli zokogáflal. Éppen nem

volt fzükség megköfzönni a kérdéfekre való fele-

letimet; mert amit kéd jó fzível vefzen tolem, at

nekem köfzönet gyanánt efik. De a köfzönet tfak

arra való , látom , hogy ifmét megfeleljek kérdé-

fidre. Amellyet jó, és ép fzível megtfelekfzem ,

de ógy, amennyiben a rongyos ehríém megengedi.

Mert, ha rongyos leves vagyon, mért nem volna

rongyos elme? elég vagyon.

Tudom , Édes Nénékám , hogy a fzokás fze-

tént ezt я hónapot a Canalis partján töltjük el.

' , Bár



feár éri ís ott l'ehetnék j mert nein ieh'et annál fzebb

lakóhely. Nintfen is Európában ánnak mállà. Akt

íazt neni iátta', tfak gondoljotí el egy ízales, és

hofzfzú tót — vagyon ot mérföld a h'ofzfzá. Ай-

hak egygyik vége a fekete terige'rbé megyen , a

málík a fejéi- tengerbé. De annak két félol á рaй-

ján mitfoda fzép Várofokat lehetne építéni! Moft is

Vannak, de ha más féle Nemze't Iakrtá, mind más

forinába'n volnának. Mint fzerettem àézni , hogy

a nagy roppact hajók az ablakom eloít mentenek

el , és a fok fzép ki's hajótskák ! ítt pedig tfak a

íckete ijefztô Orniériy afzfzoriybkat látom".

, Mi nékünk pedig mind eggy a inulatságra való

hézve, akár Majus, akár December — mi tfak ítt—

hon ülünk", és télben nyá'rban egy fz'oká'ft ta'rtunk;

Nem ifinér'ek oИу'aп klaftroihot, améllyben a ren-

det úgy megta'rtsák, mint nálunk. A' való, hogy;

ha valamellyikünk Baráttá lertne, nem kellene efz-

tendot tölteni a kovitiatusban ; mert itt mindent

tirara, és mitiutára tfelekefznek. Egy kis kutyátñ

vagyon, az is mir úgy tudja a rendet, valamint

én. Mikor dobolnak, és Mifére megyek, reáni

fem néz: de mihent ebédre dobolnak, azonnal felr

ugrik, 's hozzám jó. A' bizonyos, én arra reí

vígyáztam , hogy ez á kutya úgy tudja a render;

Tfak arra vígyáz mik'or kimegyek a házból, hogy

merre megyek; ha a Feje^elеmhez , vàgy a tem-

plomba megyek,' nieg fem mozdííl, ha hínám is —

már tudja, hogy ana a két heljTe nintfen fzabad¿

sága. Nintíen értelmeílebb oktalan álíat a k'ut^í-

P hál;



nál. Az Elefúntot mondják, de még nem láttaro

o nagyságát. Бe ollyan kutyát látfam , aki a

kártyát iimérte, és az a. b. eét ógy tudta, mint

egy kis deák gyermek.

Jaj, Édes Nénékám elfelejtettem volt, hogy

nekem Úr dolgára kell még mennem , és a ké¿

kérdéííre meg kell rongyofl'on is felelni. Azt kér-

ded , Édes Néném , hogy kik voltak a Kerefztes

Vitézek? Máfodfzor hogy ha régi fzokás é a bz-

rangozás a templomokban ; mert ott harang fzót

nem hallafz, és Törököt fem látfz hintóban? És

hogy mért nem efznek fzentelt kenyeree a tem-

plomban nálunk , mint Frantziában , és ha a' régi

fcokás é ?

Az elsô kérdésre tsak úgy felelek, amint ol-

vafíam, A Szent Földet a tizedik faculum elott

foltkal a Saracenufok bírták, vagy némellykor a

MameftufoY. Ezek mindenik a Mahumet vallását

követték. A Saracenufoknak Damafcus városában

lakott a Fejek, és aztot Ca/ifiak nevezték. A

Mamermfok Egyiptomot bírták. De akárki bírta

a Szent Földet, de oda a Kerefztények minden

idoben elmentenek, noha nagy félelemmel — a

Maltai fzerzet , és a Templarifták Jernfalem várc-

fa, és a Szarándokok oltalmokra álítatván fe!. A

tizenegyedik fsculumban ez a két Szerzet tsak

egy ebédre is kevés íett volna a fellyebb meg-

, mondott kétféle ellenségnek , ha ez a két Szerzet

nem vett volna némellykor valamelly' kevés fegít-

séget: de az igen kevés volt,, és nem tartott ío

káig*



káíg. Ebben az idôben támada Frantziában egy

bllyan Barát, aki a Papa engedelmébôl kezdé a

vároftkon, falukoh prédikállani a Szent Földre va-

ló menetelt. Ohnét Német Orfzágba ment, és á

prédikátziója olly hathatós lett, hogy azt gondol-

ták, ezek az Orfzágok tfak az afzfzûnyokra ma-

radnak , a férfiak mind élmenhek. Amimhogy a

Fejedelmek a FÓ Rendek közül igen fokaii vevék

fel a kerefztet; mert azoknak, ákik el akartak

menni , nem tüdom mellyik vállokra , de pofztóból

kerefztet kelletett felvarratnñ A kôznép közul

pedig fzámtalan kerefztezé fel magát. Azt nein

kell tfúdálni; mert ez ujj dolog lévén az ember

mindenkor кар az ujjságom Azon kivül a folc

lelki ígéret felindította ôket. Még a teíti hafzoii

is fel vétethette vélék a kerefztet; mert egy Ke-

reftesnek nagy jriviíegiuma volt; Mert mihent fel-

vette a kerefztet, már azt nem lehetett torvénybé

citálni mindaddigj míg vifzfza hem jött, és le neirt

tette a kerefztet. Az adófságát is addig meg nein

fizette i akkor is még bizonyos idÔ után. Felesé-

gét, tfelédit, míg oda járt, fenki íemmi némít

okért nem merte háborgatni; Nem kell hát tfudál-

hi, ha mindenkör feles volt A kerefztes had¿

Es ezek valának¿ kik leg elofzö'r Kerefztes

tladnak nevezte;.ének; Ezeknek fejök mitfoda Ki-

rály, vagy Fejedelein volt, nem jut ëfzembe. Elég

az, hogy az a fok nép nagy bajjal, és vefzede-

lemmel a tengeren a Szent Földre érkezvén; arra

lok ido kivántatott még az ellenséggel meg -ütköz*

Pa . hetettj
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bete«: az ételn'mü fzükséget pedig tfak hamar

feltalálta. Azonban a betegség, az éhség, felét is

a hadnak le kafzálta, és ott nem toltherréfi fok

idot minden hafzonvétel nélkül vifzfza kelletett

térni. Az illyen kerefztes had gyüjtés, és a fzerr

fo'Idre vaíó menetel egynehány ízben volt, «

mindenkor fzerentsétlenül. De még végtire az afz-

fzonyok is felkerefztezék magokat — ki jó fzán-

dékból, ki pedig fzeretôjökkel akarának eggyütt

réfzt vetmi a lelki, és tefti jóban — úgy annyira,

hogy fzámtalan fok afzfzony vala a kerefztes tá-

borokon. És akik evrol irnak, nyilván feltefzik,

hogy a kerefztes hadnál elfajúltabb had nem lehe-

tett mindenben. És nem kell tfudálnij ha az lften

egyfzer fem ákiotta meg a kerefztes hadat, és Ъз

tnúsfél fzáz, vagjr két fzáz efztendo alatt legkif-

febb hafznot nem vittenek végbe. Addig hány

fzáz ezer ember hala meg a feerit fó'ldo'n ! Les

felefíebb kerefztes had András Királyal ment a

fzent fóldre; miveí 6 volt fejö'k a Frantzia, és

a Német kerefztes hadaknak is. Mindezeknek a

(jörög Birodahnon kelletett által menni. A Gorö^

ísáfzárok pedig, annyi vehdéget nem fzeretvén,

azon igyekeztek, hogy fele fe láffa meg Jemfale-

met — amint leg gyakrabban úgy is történr. És

arravalónézve fok lifztet küldvén a táborra kéte-

lenségbol, görögi hamifságból a lifztet megelegyi-

tették oltatían méfzfzel, és amíg a táboron aft

éfzrevették, addig fok ezer megholt. Tfak fele

¿rkezvén az elindúlt hadnak a fzent földre,, annak

felét



felét a betegség, és az ellenség elfogyafztotta.

Amelly kevés," réfz azután megmaradott annak

vifzfza kelletett térni, és abból is kevés látta meg

hazáját, és még kevefebb házát. De mind ennyi

fzerentsétlenség , és vefzedeíem után is a fiak el-

felejtvén az apjok, vefzedelmoket , amidon hadat

gyiljtöttek, tfak elég találkozott, aki elment. Úgy

terfzik, hogy utólfzor fzent Lajos Frantzia Kirá-

ïyal ment lbk had a fzent fóldre; mert utánna

megkezdett hülni mindenekben a fzarándoki buz-

góság. F.zt a jó Királyt is megverték, és magát

rabúl fogták. Alexandriánál két teftvér öftét el-

veiztette. De a Király mind magát, mind a véle

rabságba efetfeket tfak hamar kiváltotta. A Pá-

pik, és a Királyok végtire látván, hogy kevés

hafzna volna a kerefztes hadnak, a had gyüjtéft

elhagyák , és egéfz Európában elfelejték.

Édes Néuém, ha rövideden írtam is, de úgy

rctfzik, megláthatja kéd, hogy kik, és mikor vol-

tak a Kerefztefek. Rövidebben is leírhattam vol

na, tfak azt írtam vojna yojtak , és nintfenek; de

így igen röviden lett volna. Hofzfzabban fem le-

hetett,; mert levelet írok, és nem hiftoriát.

Tfak hamar megfelelek a több kérdéfidre is;

mert dobolnak ebédre, és ebéd után a hajó megin-

dúl a levéllel. Harang fzót hallani a templomok-

ban igen régi dolog; mert még az ötödik faeculum-

плк az elején kezdették a harang fzót hallani. A

ííntó pedig igen rirka a kéd városában, azt nem

kell tfudálni ; mert ritka madár a Ttirök a hintó'-
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ban — ô azt nem fzereti, neki ló kell. ОНуaц

liptfit pedis, mint egy kalitzka eleget lát kéd,

amellyben az afzfzonyok Шnek. Még más nemzer

teknél is nem régen fzaporodott el a hintó, Egy

Frantzia Király, Clovh, mikor elvette a felesége1

fzent Batifàot, négy öktü fzekéren vitette haz;

és tfak húfz ezer forintot adtak véle. Нцnrка.

guanas más Frantzia Király, e' nem régi dolog;

mégis azzal mentette egy l?rnak magit, azért nеш

mehet hozzája , hogy a felesége elvitte a hintóját.

Edes Neneщ, tnért netn efznek nálunk fzentelt

1 enyeret a templomban, miut Frantziában? azért,

hogy nálunk nem fzokás. Ok is nevetik azt,

bogy nálunk bárányt fzen.telnek a templomban. A

benyér fzentelés pedig régi; mert még a oegyediA

fasculumban kezdodött. |in pediglen a tizennyoi-

tzadikban elvégezvén ebéd elptt ezt a levelet,

mindjárt ifzom a kéd egéfségiért. A mellyre vi-

. Zlidót. Vagyon már harmad napja, egy Zli-

dó bozzánk jött nagy titkon , és kérette a Feje-

delmet, hogy ôtet kerefztelteffe meg; mert kerefr

t¿nyé akar lenni. Vagy két nap a Papok min

denkor véle voltak, és kéíiútették a kerefztségtt
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Tegnap megkerefztelték — a Fejedelem volt ke-

refztapja, aki is ugyaп könyvey.ett örmében. A

Zfidó pedig jól tudta magát vifelni , és a kerefzte-

lés az egéfz tzeremoniával ment vëgbe. Tegnap

a Fejedelemnek izeni, hogy ô már kerefztény lé-

ven a több atyjafiai között nem lakhatik, fe nem

lvereskedhetik, azért kéreti a Fejedelmet, hogy ie-

gítfe meg egynehány pénzel. A Fejedelem jó fzí-

vei küîd néki fzáz tallért. Ma reggel kerefik a

Zftdót, hát nîntfen — mindenütt tudakozódnak fe-

lole, és mondják, hogy több Zlidókkal hajóra пlt,

és Konftantinápolyba ment. Igy tfala meg minket

az alinus Zfidója — vagy is inkább magát. Itt

pedig vannak ollj'anok, akik hogy megtndták a

dolgot, mondották, hogy mind Smirnán, mind pe

dig másutt is követett el hafonló dolgot, és egy-

nehányfzor megkerefzteltette volt már magát. 01-

lyan jól is tudta o magát vifelni , hogy femmit

пem kelletett néki mondani, hogy mit tfináljou.

.Mi azt tfudáltuk , hát az alinus ô azt többfzör is

próbálta volt. Tfak ezt akarám kédnek meg irni,

hogy a Zlidónak nem kell hinni. Azt pedig biz-.

váft elhihed; Édes Néném, hogy fzeretlek. Amen.

LXXXII.

Rodoflo 17. Juni'í 17

'"povábbra nem halafzthatom , inert búnnám ,

mástól tudnád meg, Édes Néném, hogy a

Fejedelem máfodik fija eloíbntván BétsboJ Fran-
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tziába, meßf, és onnét teguap eIôtt ide érkezetr.

EJ lehet itélni, hogy egy ojlyan atya, mjnt a mi

Urunk hufzonhat efztendos fiját, akit foha ennek

elotte nem l.átott volt, hogy mitfoda örömme} fo-

g tcjta. Másnak nem lebet azt megfogni , hogy mi-

tfodq fzeretetet éreznek az atyák a fijokhpz, azén

atyának kell lenni. Azt pedig vecem éfzre, hogy

a tin nem. azzal a fzívb.éli ind/tlatú örömmel kö-

i'jöntötte az attyát, mind az attya, a. fiját. Talán

terméfzet fzerént nem érzik a fiak azt a nagy fze-

íetetet, mint az atyák; vagy pedigleri a, fiakban

js némellyekben a fzeretet bqvebb, mint máfok-

Lan. A' fzép példa a Crefus küály fijaban , aki,

is néma lévén, és Iátván, hogy az. ellenség le

'okarja vágni, ollyan nagy etofzakot tett magában,

h.ogy a fzava megnyilt, és kiáUhatta a Királynak

h igy vigyázzon magára. A mi Hertzegünk feloL

çhnondhatjuk, hogy fzép ifjú , efzes, é§ értelmes,

de terméízet fzerént; mert a tudotnány azokat fei

jjetn. ékesétette , fe a jó neveltetés fel nem, tzifráz-

ta. Valamint egy fzép leány , akinek parafzt ne-

veljtetéfe léven, atptak fe;, fzájiban, Ce mága vifelé-

$ébe.n, kellemetefség nem lehet, és a fzépség netn,

lefzfz annyira betfes. A fzép gyenge munka téfzi

az aranyat is betfeflebbé. Akármelly fzép le-

gyen az elme , de aztot fe^ kell ékesítehi a jó ne-

Ye.ltetéfl*el , és tamíláflal. A pallérozatlan gyémánt

fcintén ollyan, mint ollyan kô, amellyet békasó-

aak hínak, A mi Hertzegünknek femmi «evelte-

téfe nem volt, és azon igyekeztek, hogy femmk

ne



ne tanúljon , azt véghez is vitték — és azt tfudá-

lout, hogy irni tud, ba rofztztU is. Az Atyja,

aki általlát mindjárt mindeneket , kefervefl'en ta-

pafztalja mindezeket : de mit tehet róla? Már a

uád fzál kezd vaftagodni, és nehezebben hajol* A

b.ityja még Bétsben fiétáj. Elég fok jót mondanak

i'cloîe — megláfluk még valaha. Errai is eleget,

mandottak. Amint éfzrevettem terméfzetét , tien

des, és nem baragos. De a fijat nem iimérhetni

aíldig meg, mig az apja fzárnya alatt vagyon, ha-

nam mikor pnnét kirepül. Nein ttulom, bogy' fog

l'zokni a mi baráti életünkhez ; mert itt a néki va-

Io múlatságtól kopik az álla. Azt tudom, az apja

httdvét kerefi — ^adáfzni. elküldi , maga is ki me-

gyen vele : «oha már efztendotol fogváft ritkán

jai, de az elott minden héten két&er. Azért iw

vadáfzhat amennyi neki kell, tfak egyebet felej-

tíVn eL En azt gondolom.jpedig , hogy ugyan azt

az egyebet jobban fceretné a vadáfzatnáU De itt

tKtk a barát tántzot kell jáxni — más aótát nem

ftmak. lin pedig ágy tudom már azt a tántzot,

bugy bízváíí lehetnék tántzmefter. Egéfcéggel,

Ëdes Néném. A veudég még igen újj, bogy tob-

bet írjak telole,

LXXXIIU

Rpdoßo 19. Julii 1727.

"VTénékám az Evaügyeliumi Simeonnak ma adott

a Fejedelem audientziát. De, ha fzinte maga

J> r ttem
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nem volt is, leg alább az ötfe; mivel ma щу

tifzteletes Órmény Pátriárka volt a Fejedelemnél.

Akivel a Fejedelem elvégezvén a befzélgetéft , és

látván, hogy az ember kort el érte volna, kérdé,

hogy hány efztendos lehetne? A Patriárka felelé,

hogy tikk fzáz hét, de azonban még erôs, és jó

egéfséges. bdes Néném, mi fzép dolog fokáig él-

ni, fókéot egéfségefíen ; mert betegeflen nem kí-

vánbatni. Ha az emberek közonségefíen a Szüle

apjokkal élhetnének, mi fzép dolog volna a'. A

Szúle anya kozonségefl'ebb az afzfzonyok kö-

zört; mere hamarébb lehetnek házafok. Ha tizen-

három efztendos korában a leány í'érjhez megyen,

amint a' nem ritka , tizennégyben egy leánya le-

het — tizenhárom efztendó múlva férjnek adja —

annak tizennégj'ben egy leánya lelzfz — mind

így fzámlálva egy afzfzonyt negyvenkét efztendos

korában Szüle anyának nevezheñk. Nem gondo-

lom, hogy kéd helyben hagyja mindezeket: de

nem tehetek róla. Azt magad is reá hagyod,

hogy kevefet él az emher. Vannalt ollyan álla-

tok, akik tovább élnek, úgymint a fas, a holló,

a fzarvas, és más több állatok is, noha nem tud-

juk. Azt olvaftam a minap, hogy Raul a Burgun-

diai király gyakorta felült fzáz efztendos lovára.

Pe a' tfuda, hogy fôként a munkás emberek an-

«yit élnek ; mert a' bizonyos , hogy az állatok

között leg többet fzenved , és dolgozik az ember ;

mégis, mennyi öreg munkás embereket látunk!

Tu-



Tudom , hogy nem hagyjuk a porba efni,

mikor valamit oily at irpk; ntert azt hod, hcgy a

Hertzeg nem oilyan, mint és hogy azt az

egyebet otsém Uranvfzeretî jobban a vadáfzatnál.

En erre azt felelem, hogy ö'tsém Uramat ifmérjük,

azért befzélliink xígy : de, ha a Hertzeget is if-

mértôk, másképpen befzélnénk. De, Édes Né-

ném már is megúntuk mi az itt való lakáft, és

fzokatlan dolog elottünk minden nap mifére menni,

és bojti napokon búft nem enni , és reggeltol fog-

va eftig tfak a könyvet símogatni. Elmegyünk

ugyan vadáfzni , de tfak azért, hogy otthon ne

Jegyünk, és fél óráig ha keresünk valamit, a töb-

bi únadalom. Volnának tfak itt valamelly bóbitás

f'oglyok, vagy verdigályos nyúlak, óh! úgy derék

vadáfzok volnánk, a!;ár ne is ennénk eftig. Itt

tilalmas dolog az afzfzonyokra nézni. Az oltyan

gyümölts közöttünk , amellyet foha fem vifzik az

afztalhoz. Még végtire ollyan fzokás lefzfz кoЧ

zöttünk valamint a Monté Jtbos hegyén lako görög

Barátoknál, ahová nem hogy fzabad volna menni

az afzfzonyoknak ; de sott még femmi némü nö-

ftény állatct nem fzabad tartani, még tfak tyúkot

is. Ott bé nem Lctsátanúk még fcvát is a mi

Nagy Anyánkat. Itt ugyan még ollyan fzoros

» pendre nem jutottunk : de nein fok héja. A' való

yedig, hogy fenki Qrigeneß nem fogja követni kö-

zitlünk. Kérdje meg kéd mifoktól , ki volt az az

Orígenes? én meg nem mondom — azonkivíd is

eleget pírongatfz jó Néném. De már én ahoz

Ну



úgy hozzá fzoktam, valamint a Mufeka afzfzo-

nyoY. a veréshez, akik azon panafzolkodnak, hogy

az U^ok nem fzereti, ha egy kevés ideig veretlen

hggyják ôket. Minden orfzágban más fzokás. A

mi Székdy afzfzonyaink eztet bé nem vefzik, és

más féle jelét kíváhják a fzeretetnek. Én pedig-

len toled azt kívánom, hogy az egéfségre vi-

gyázz, és bíreket irj. Maradok Édes Nénémnek

holtig, és nem tovább való fzolgája.

^XXXIV.

Rodofw 10, Aug. 17271

TV/Тa Nénékám vifzfza érkeztünk a nagy vizes

vendégségbol. Mert azt jó megtudni, hogy

ot mérföldnyire vagyon innét egy orvofságbs for-

tís. A mi Heçtzegünk pedig míndenkor beteges

íé vén az únad,a!om miatt (mert én egyébb nyava-

lyáját nem látom) az apja«oda kivitte, hogy ab-

ból a forrásból igyék, és meggyógynljpn , mint

a fzomjú fzarvas a hideg forrásra. De, amine

efzrevettem , inkább fzomjúhozza a meleg forráft.

De az apja hitqvel nem fog ollyan orvofsággal

élni. Eleg a', hogy minekelotte abból a vízbol

ifznak, a sárban meg kell feredni. Talán irtam

miv valaha kédnek arrol. Ha hafznos, a' való,

hogy a term^fzet igen közöjtséges orvofságot adott.

.Ooudolom , hogy a Jerufálemi pifeina tifztább volt

Miég akkor is, mifcor az Angyál felzavarta; mert

a', nem égyébb' valóságós fárnál. Énnákem is bé

kel-



belleten mennem a Hertzeggel. Nem tudom belo!,

cíe azt tudoiri , hogy úgy jottünk ki , mint az ol-

lyan, állatok, kik makkot efznek. Kell lenni vala-

mi hafzn.ának; mivel a föld népe három , vagy

négy napi járó fó'ldról jön ide,. Ott a fok afz-

fzony, leány, kik felkendôzik íarral magokat, és

akik ollyanok, mint az ijefztÖk fárofl'an, de nein

másként. Elég a', hogy Ott meg lehet látni húlK

Tárofit, és annyi fároíinét egyfzevsmind. Abból a

fekete apotékából a vízre kell menni. Mi ott vcl-

tunk — jól megítattuk a Hertzegünket. De azt

nem poháronként kell innia; hanem fellegenként —

úgy annyira, hogy aki harmad napig vágy negy-

ven ejFel vizet a hafába tölthet, annak már nintfen -

fzüksége a Hipokrates órvofságúa. A' való, hogy

á mi Hertzegünk annyif nem ivott : de az ollyau

orvofságra nintftn fzüksége, és a nyavalyáját ba-

rát tántzal kell orvofolni. Nintfen is jobb orvof-

ság annál; mert a' mind a teftnek, mind a lélek-

nek hafznál; fe fzebb <ántz annál nintfen. Né-

meíly Hiñoricufok ügyan azt mondják, hogy a

menyafzfzony tántz vígabb — kéd tudjà jobban,

mint én.

Azt irod hírul Nénékáin, hogy a Frantzia

Királynénak még eddig nem volt gyermeke; ha

nem moft íett két leánya egyfzersmind. A kezdet

elég bÔséges. De inkább akarták volna , ha fiúrt

kezdette volna. De az a jó ájtatos Királyné a fiú-

ta is fei fzerzi az engedelmet. Ugy is a Királyok

léányinál nintfen boldogtaianabb ha hat kozül

eggyet



eggyet el adnak, a tobbineíc valamelly klaftrömbafi

kell megkorodzani. De a' rendes, hogy, amelly

klaftromba fzokták a Királyi leányokat tenni, ahoz

a klaftromhoz nem mefzfze két ,nagy klafiroma

vagyon a Barátoknak, és mindenik klaftrombah a

Fejedelem afzfzony parantfol , o vifel reájok gon-

dot, ô tole függenek ege''fzen. Aki ezeket a kla-

ftromokat fundálra a' kedveze'tt az afzfzonyokriak*

De mit mondjak? mert azt tartják fokan, hogy

amikor afzfzony uralkodik valameíly orfzágbanj

az az orfzág abbah az idoben mindenkor fzeren-

tsés. Mitfoda ' okít adják euüek ? azt az okát,

hogy rend fzerént az afzfzonyok a férfiak taná-

tfokat követilí: a Kir.ílyok, Fejedelmek pedig az

afzfzonyokét. Azt látjuk , hogy az Iften megeп-

gédté azt, hogy a. népét afzfzony igazgalía. Á

hadakozásra Ь adott parantfoiatot, tö'rvényt ô tett

a nép között. Egy Fejedelemnek ez a két dolog

a leg nagyobb bívatalja. Nézzük Angliában min

denkor jól igazgattak a Királynék. Erfébet Ki-

rályné igen uagy Királynéjok volt. Még na

gyobb lett volna , ha két dologgal meg nem homá-

lyosította volna uralkodását. Ha a nényét, vagy

ötfe Afzfzonyát ollyan ártatlamíl meg nem ölette

volna, akinek a leg nagyobb vétke a fzépségé

volt — a Királyné azért gyulölte. Ez az Erfébet

adott talán tíz Fejedelemnek fzót, hogy hozzájok

megyen, foha egyhez fem ment — ugyan ó leá-

nyt'tl holt nieg. De ami nevetésre való, még a

Pápáa^k is izent, hogy hozzája megyen, ha el-

vefzií



vefzi. — A máíbdik doíog pedig a', hogy igen a

Vallas dolgába ártotta magát, és .magát FÖnek

tette. És minthbgy a pompât» és a tzeremómát

igen fzerette, azéic a Papi öltözeteket meg tartat-

ta — azért is fzokta volt mondani, hogy a Kál-

vénifta vallás igen mezételen vallás. Minden idtf-

béli példákból látjuk, hogy az afzfzonyok alkal_

matofok az orfzág igazgatására : de a ruftolö éppen

hem a kezokbe való.

Azt a kérdéft tefzi kéd tolein, hogy hol kez-

dették meg vakarni a lovakat? azt Édes Néném

Romában kezdették. Én azt kérdem, hogy mikor

akafztották fel a leg elso afzfzonyt Párisban? De,

hogy akafztáfon ne végezzem a levelemet, azt

írom hírül , hogy mi iímét felfzedjük a fátorfát

egynehány nap mtílva , és innét három mérfo'ld-

nyire taborga fzállimkf '* A' pedig mind arra való,

hogy a Hertzegünk miriaffa magát. De néki más-

féle múlatság kellene — bizony nekem is. Jó

egéfséget. Édes Néném nein tudom mikor írhatok,

fe azt nem tudom, mikor vehetem a kéd levelét.

E' inind fok nem tudom: de "azt tudom, hogy fen-

ki úgy nein fzereti kédet, mint te,o.

LXXXV.

Rodoflo 3. Nov. 1727.

pola *íti! Édes Néném, azt igen fzükséges kéd-

nek tudni, hogy a kéd kedveíTen irtt levelét

igen kedvefi'en vettern. Egy kevefsé a level igea

km-ta
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ktuta volt , de mit tehetünk rola? A' való, hbgy

én ahoz nem fzokhatom : de az ollyant némelly-

kor láttatlanná kell tenni, és megbotsátani a vét-

ket, és reményleni, hogy az ollyan fzokásba hem

tnégyen. Mi egy V ,v naptól fogváft a tábor-

ból vilzfza jöttünk, is fok veres foglyoknat

.kellete meghalní — - portázó nyúlakat pedig tóínti

rabúl elfogtuk. De minthogy az ellenség már

qttártélyba kezd fzállani, azért mi is bé fzállot-

ttmk a magnnkéba. De, ha igazat kell mcndani,

nem égyébb volt az oka; hanem az efso hajtoít

bé bennünket. Akinek is már egynehányfzor meg-

köfzöntem jó akaratját; mert az Ô vizes ereje nél-

kál talán az egéfz telet fátor alatt töltöttпk voina.

Aztot meg kell vallani Édes Néném, Ъ.o%у

a mi életunk, úgy minden kerefztényeknek is az

élete tfak fzarándokság. *4)e a tпie/tk dupplátt;

mert ha annak, aki jófzágábah lakik, úgy kell

magát tekénteni , mint fzarándoknak a földöb. , és

mint örökös hazáján kívül valónak; hát mi, aítik-

nek egy lábnyi földünk nintfen, fe megmatadandó

helyünk? Tfak a fok vándotiásban töltjük azt a

dvága idonketj amellyet moft a héjábanvalóságta

tékozolunk el. Az eltöltött ido pedig foha vifzfza

nem jo, és tfak hafzöntalan* és ízetlen fóhajtáfo-

kat bágy maga utánj amellyet mi minden nap kó-

ftobnk, és próbálunk, mint fzomorú példák. De

jriégis fzerentféíek volnárik , ítbgy ha máíokndk

példáúl lehetnénk : de neni lefzünk. Mert hány

ezer ember vefzett, és véfz minden nap a tenge-

•/ ten?



ten? a' fellol elegen mennek a tengerre. Hát mi

nékünk nem volt é példa elottünk? volt: de ta-

núltunk é rajta ? — Máfok is tfak úgy tfelekefz-

nek — meg tanúlják, de el nem kerülik. De mi

lehet ennek az oka? neго *-F*y?12>b , hanem a nyug-

hatatlanság j, és a nagyta4''1 ''dás. Felinek fintfen

efziben az orfzág jova; de "nftndenik teli torokkal

kiáltja a Szabadságot, Mert hagyobb réfz tfak az

ujjság, és a változás után fut< a jövendôt meg

nem gondolja. Se a jenlenvaló jóval nem tud

élnij fe meg nem tudja betsülni; banem a jöven-

dobéli bizonytalan jó után fóhajt, amellyet vagy

Iehetetlen elérni, vagy pediglen az a jó azért tet-

fzik jónak, hogy nintfen hatalmunkban, és hogy

tfak a nyughatatlan elmétol fzármazik. Ettol va-

gyon, hogy foha az ember nem lehet boldoggá;

mert foha fem betsüli a maga állapotját, fe azt,

amit bír: hanem aztot amit nem bírhat, A bi-

zonytalanért a bizonyost femminek tartja, és a

nagy nyughatatlan nagyravágyódó elme minden-

kor arra ingerli, hogy jobban volna ott, ahol nin.

tfeh. És így foha a jelenvaló bizonyos forsával,

amellybe az Iften tette ? meg nem elégfzik j hanem

a bizonytalanra rágy, és a jelenvaló val nem élni

túd : hanem vifzfza élni. Nem kellene foha egy

jó Hazafinak zürzavart tfinálníy fe kívánni femmi

féle fzín alatt. Az lften adjá a Fejedelmeket, mind

a jót, mind a rofzfzat — "egyaránt kell az ô kezei.

böl veuni ; a jó áldás '. a rofzfz büntetés. O tud

ja egyedül, meddig kell tartani a nyomorúságnak,

Q é«
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és mikor kell annak végit fzakafztani — bogj

nteddig tartfon a rofzfz ido, és mikor legyen jó

ido.

Egy fzántó veto ember azt fogadta volt az

Ifteneknek, hogy több ajándékot fog nekik adni,

tfak ôk is hallgafsák meg kérését,, és akkoт adja-

nak efsôt, vagy tifzta idot, amikor o kívánja, és

az 6 kívánsága fzerént járjon az ido az o foldén.

Az Iftenek az à kívánságát neki megengedték,

amikor efsot kért a buzara, efsô lett ; amidon jó

idot, jó ido lett. De úgy történt, hogy aratás-

kor fokkal kevefebb gabonája volt mind máfoknak

— azért panalzolkodni kezdett : de* az Iftenek azt

felelték néki, hogy maga a vétkes; mert nem

hagyta a terméfzetre dolgát , valamint máfoh és

mért kívánt boltfebb lenni az Ifteneknél , akik is

tudják mind az efsonek, mind a jó idonek idejét.

A Vallas arra tanít minket, hogy az Iften

vezéreli az Orfzágokat, és o emeli fel eggyiket,

és fi veti rabság a!d a máfikat. O keneti fel mind

a jó, mind a rofzfz Fejedelmeket. Illyen példá-

val tele a fzent Irás. Nem fzabad tehát egy em-

bernek, nem is lehet abban változást tenni. Ëdes

Néném gyakorta írok prédikátziót — nintfen egyébb

dolgom. Le kell írnom, a' már hafzontalan, gon-

dolatimat; mivel mi ollyanok vag;yunk, mint a

vízbe efett ember, akinek mindaddig kell vergôd-

ni, és minden ághoz kapni, még ki nem fzabadúl,

vagy el nem véfz — mert arról gondolkodni,

hogy' efett oda? a"bolondság volna. A' való,

hogy



hogy még eddig minden ág a kezünkbe fzakadott;

mert nem az Iften fegítségéhez kaptunk. De azt

is elmondhatni talán, hogy az Iften egynehány

emberért az ô közönségeflen való rendelését meg

пem változtatja. Tfak úfzfzunk hát, Édes Néném,

amíg lehet. Tfak azt bánom, hogy a virágból

moft mindenórán kóró lefzen, és a kórót nem

fzokták a fuzo mellé tenrti. De én, aki egéfz

életemben bujdoftam, és végtire 16 efztendos ko-

romban a Hazámat elhagytam; a' bizonyos, hogy

a Szabadság kerefés az elmémben akkor нem volt,

«'s ha eddig tart bujdofáfom, az igaz, hogy az

Uramhoz való vak fzeretetem okozta. — Igy

mondhatni terméfzet fzerént: de kerefztényi mó-

don fzollván Iften rendeléfe, és meg kell tsókolni

a velzfzót, amellyel oftoroz. — Többet már nem

tudok írni. Itt femmi ujjság nintfen, hanem tfak,

a nagy unadalmas óság, fóképpen télben. Mind-

azonáltal arra kérem kédet, vígyázzon kéd az

egéfségire. Én pedig maradok aki ma reggel vol-

tam.

P. S. A leg elso afzfzonyt Frantzia Orfzág-

ban t449ben akafztották fel. De, ha ugyantfak

akafztáfon kell végeznem íráfomat, egy kis hifto-

riát írok le. Párisban egy embert akafztani vit-

tek. Mikor fel akarták akafztani, tfak ott közel

talált elmenni egy Hertzeg, aki is a Királyhoz

ment volna. És az a Hertzeg igen igen tréfás Úr

volt. Az akafztani való ember kérdi: mitfoda Ür

megyen ott? megmondják néki a nevét. Arra

Q 2 mond-
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ntondja, hogy hadd hijják ; mert nagy dolgot mon-

dana neki. A Hertzeget oda hijják, és nagy tit-

Jton mondja az Urnak : „ látod é mind ezeket aktk

itt állnak? úgy megijefztettek ezek engem, hogy

a nadrágba kelletett botsátanom féltemben. " . à

Hertzeg nevethetett volna, de eltitkolván mondat

Tifzteknek : „ ez az ember nekem nagy titkot

mondott ; hanem mindjárt megjelentem a Király-

nak, addig legyen kegyelmetek várakozásban."

A Király már todta, hogy vagyon néki minden-

kor valami nevetségre való hiftoriája. Kérdi tole

mihent megláttja : „no! mi ujjságod vagyon? A

Hertzeg elébefzélli egéfzen a Királynak a doigot

— a Király azt igen nevetvt!n gratiát ád néki, és

a Hertzeg azt megizeni a Tifzteknek.

% LXXXVI.

Rddoflo 12. Jan. 1728'

T^des Ñénékámnak kívánok fzíveflen egy tsínos,

és takarékos ujj efztendot, és abban férfiui áll-

batatos, bu, és aliando egéfséget. — E' kettônk

között elég kívánság: hagyjuk máfokra a litánia til-

náláft, amelly mind hafzontalan, mind pedig a mér-

téken fellül való. Nem a leg hofzfzabb kívánság

leghafznoffabb , hanem a rövid, és fzíves kívánat.

Nénékám hát ne haragudjam? minden naр Pa-

pokkal, Barátokkal vagyon kéd, akik megfelelhet-

nének a kérdéfire : de nem, hanem jobb, ha éu

tglem kérdi meg. Felúlök tehát az itélô ízékem-

, be,



be, és onnét felelek kédnek. Azt kérded Édes

Néném, hogy mért térdepelnek le az Anglufok,

mikor az Ur Vatforáját ofztogatják? Erre azt fele-

lem, hogy ôk ezt a fzokáft így vették volt az

atyjoktól, akik is Pápifták voltanak; mivel o ná-

Jok tartott ezer efztendeig virágjában a Papifta

vallás, és Henricus oiíavus, aki haragjában bévivé

az orfzágba a Kálvénifta valláfl, eleget írt volt el-

lenök: de a barag, és a fzeretet megfordítatá véle

a paláftot. 1552-ben ltiüzé a Papokat, és a Püf-

pököket az orfzágból, a Barátokat elfzéllyefzté , a

lílaftromokat felnyittatá, és pufztán hagyatá — és

amelly Apátzák a fzüzefséget megúnták volt, azo-

kat férbez adá — a Papi jófzágokat az Urak közt

elofztá. A Püfpökségeket meghagyván Kálvénifta

Püfpököket tén. Hogy pedig a közönséges nép

fel ne támadjon, és éfzre ne vegye a Vallásnak

tellyefséggel való megváltoztatását, a templombéli

papi ruhákat fzokásban meghagyák, úgy a külsô

tzeremoniákat is — a templomban a képeket,. és "

más egyébb állapotokat, úgymint az oltárokat, és

a Bérmáláft ugyan azon imádságokkal , és tzere-

moniával, valamint fzokás az Anyafzentegyház-

ban , és valamint a nálok lévo fok fzent Püfpökök

fzoktak volt tfelekedni. Mindezekre pedig a vak

fzeretet vivé a Királyt, aki is megfzeretvén egy

Urnak leányát Вн/гn4 Annat, azért o'römeft megvált

volna a Királynétól : de tfak olly könnyen nem

lehete ; mort még akkor az Anyafzentegyházzal

tartott, hanem a Pápától kellett arra fcabadságot

Q 3 / nУer-



nyerni. A Pápa pedig arra helyes okot nem lát-

vún halogatta az elválafztáft. A Királyt pedig

tniud a fzeretet, mind Anna igen sürgették az et-

válásra. A leánynak pedig az apja már tithon

megváltoztatta vala Vallását, úgy a leány is. Ez

így lévén mind az apja , mind a leánya foganatoí

fan kezdének prédikállani a Királynak, és jovalla-

ni, hogy álljon bofzút a Pápán; mivel nem akar

fzabadságot adni. Azért megváltoztatván a Val-

láft, vigye bé a Kálvénifta Valláft, és tegye ma-

gát Fejének a bé vett Vallásnak. A leány prédi-

kátornak illyen gyakorta való prédikátziojára a

Kirily enged , és a leányt elvefzi , a Királynét

ma^ától elküldi, és a Kálvénifta valláft bé vifzi.

A Pápa, ezeket a változáfokat meghallván, hogy

a nagy rofzfzat elkeriîlhefle , adott volna fzabad

ságot : de már késô volt ; mert a régit kiüzvén az

ujj vallás uralkodott az orfzágban.

Édes Néném tfak rövideden így lett Angliá-

ban a Vallásnak megváltoztatáfa , és így tartottak

meg holmit a régi fzokásban. De az Ifteni rende

rs nem hagyta büntetetlen, aki oka volt az illyen

változásnak ; mert idovel Annát bizonyos állapo-

tért a Király megölette. És minthogy afzfzonyért

kezdé az elfzakadást, ngyan afzfzonyok által is

lett büntetéfe; mivel Anna után még két, vagy

három afzfzonyt vett el: de egymás után minde-

nikét megoleté. Az illyen nagy példa után lehet-

Jte Nénékám írni az afzfzonyokhoz való fzeretet-

rol, hogy a' mitfoda nagy vefzedelmeket okoz:

de
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de a' héjával egy auciomak tanátsát kevefen vefzik

bé, aki is azt irja, hogy az afzfzonyokat tfak a

boldogságban lefzfz fzabad fzeretni, mivel azokat

a fzép oldal tfontokat minden iduben fzerették,

fzeretjük, és fzeretni is fogják — és ebben a peí

da igen kevefet hafznál. Sokan irják, hogy a leg

elso gyilkofság a két egyteftvér atyafi között afz-

fzonyért efett. Mitfoda hadakozáfok nem volta-

íiak? mitfoda birodalmak nem fordultak fel fenék-

kel egy afzfzonyért?

Egy Frantzia Királynak, a' való, hogy a

példáját nem kellene követni , aki is egy Dániai

Királynak a leányát el vévén feleségül, amikor

elérkezett, úgy megfzerette a leányt, hogy enni

fem akart addig, amíg tqeg nem esküdtt véle> De

mihent az esküvés meg volt, abban az órábía úgy

megútálta; hogy foha véle nem lakhatott. Talán

még egy más Királynak fem fokan követik példá-

ját, aki fzeretvén az afzfzonyokat, azon is igye-

kezett, hogy a tíz parantfolatot meg tartfa. A

többi között egy afzfzonyt fzeretvén hogy mind

a parantfolatot megtarthaffa, mind a fzeretetnek

kedvezheflen , valamikor az afzfzonnyal afcart fe-

knnni, az urát is az ágyban hálatta. E' nevetsé-

ges példa, noha azt tartják, hogy a fzeretetben

egy harmadik mindenkor alkalmatlan. Látod é Né-

ném , ha a páfztor ott nem let volna , a farkas

megette volna a bárányt? Azt elmondhatni, hogy

a fzeretet nem rofzfz, tfak arra a végre ígyekez-

eék, amellyre az lften rendelte. Azért hogy a

Ç 4 réfze-
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réfzegefek menyorfzágba neт mennek, a fzôlô tb-

ket ki nem kell áfni. Minden jó, Édes Néném,

mind az afzfzony, a férfiu, bor, ezüft, "arany,

tfak arra a végre élljünk ezekkel, a mellyre te-

remtettek. Az Iften femmi rofzfzat nem terem«

tett: de mi vifzfza élvén az ô teremtésével rofzrc

fardítjuk, és rofzfzunkra válik. A bor betegefek-

nek árt; a bort kell é okozni, vagy a fzolo man.

káft? eggyikét fem, hanem tfak magokat. Ibón,

Édes Néném, vége vagyon már a prédikátzionak,

feküdjünk le. És kívánok jó éjfzakát, és a' mellé

kevés bolhát — édes, kedves álom látáft, és hob

napra. fel virradáft. Amen,

LXXXVII.

Rodofio 19, Febr. 1728i

TT des Néném egy kevefet nevettünk a kéd pana-

. fzolkodó levelén ; mert kédnek a panafzfza is

kedves. Azt írod Édes Néném, hogy a Konflan-

tinápolyi fzél hamarébb megfejéríti a hajat, mint

az Erdélyi. A' bizonyos, hogy ott terméfzet fze-

rént tfak az ido fejéríti meg: de itt mind az ido,

mind a fok fóhajtásnak fzele. Egy nagy Király

azt fzokta volt mondani, hogy a fzakállát a nyc-

morúságok fzele fejérítette volt meg., A' bizo

nyos, hogy ött, vagy hat efztendo a hajat úgy

meg nem fejériti, mint tfak egy hónapi bú, vagy

gond. Valamint történt egy ifjúval, akit hogy

halálra itéltek , a haláltól való félelem , és rettegés

egy



egy éjfzaka ollyan változáft tett az ifjúban, hogy

inás nap, mikor a halálra akarták vinni, minden

eltfudálkozott rajta , hogy ejjy o'reg ember lett be-

lole — ngy megfejéredett volt az egéfz baja —

Hgyan azért gratiát is adtanak néki.

A bujdosásnak hofzfzú voltáról panafzolkodni

hafzontalan , és nem jó ; mert azzal meg nein ro-

vidítjük, hanem még nehezebbé, és hofzfzabbá

téfzük. . A nyughatatlansággal való fzenvedés fok-

kal fúlyoffabb, és a panafzolkodáfial való fzenve-

déñ az liten meghofzfzabbítja ; mert ollyankor

mintegy rúgódozunk akaratja eilen, Ha elhitetnok

magunkal, hogy a bnjdosáft az liten jovunkra

adta, könnyen fzenvednok. A' pedig nintfen más-

képpen; mert az liten mindenben tfak a mi jo-

vunkot tekínti. De az Ô bölts itélete másképpen

tekinti a mi jovunkat, mint mi magnnk ; mert mi

tfak azt tartjuk jónak, amivel kívánságunkat bétolt-

hetjük. A Valláíunk fzerént azt kell tartanunk,

hogy bujdosástink mind hafznos, mind fzükséges.

De azonkívül is , ha az liten valakit haza vinne

kozülünk, jobban meg tudná betsülni Hazáját, és

Ôrôkét. Nám a Tékozló fió amíg a háza rakva

volt kalátfal , bélefiel , addig efzibe fem jutott a

fekete kenyér: de mihent a makra fzorúlt, akkor

elfelejtvén a kalátfot, tfak a fekete kenyeret fó-

hajtá. Ne panafzolkodjank tehát, a bujdôsàsrôl,

Vegyiink mindent jó fzivvel az liten kezibÔl, és

úgy a bujdosásunk igen könnyed lefzen. Vagyok,

és lefzek, ami voltam.

Q 5 LXXXVlir,



LXXXVIII.

Rqdojlo 24. Martii 17*8.

TZedves Néném tegnap egy kevés sírás, köny-

nyeknek forráfi voltunak itt nálnnk. A' pe-

dig azért volt, hogy Gyó'rgy Hertzeg tegnap el-

inene innét egy Frantzia hajón Frantzia orfzág fe-

lé. Leg ftagyobb fogyatkozáft azt találom benne,

hogy Magyarúl nem tud. De a' nein az 6 vétke.

Németek nevelték, akik tfak a Miatyünkot fem

engedték volna, hogy Magyarúl megtanúlja. Va-

gyon ugyan egy kis Anyai terméfzet benne: de

idôvel talán el hagyja. De másként jó (zíviu És

ahová megyen az' az orfzág még nagy hafznára

bhet; mert jó iskola. A fzegény Urunk, aki is

igen fzereti a gyermekeit nehezen válék meg tôle.

De ebben az orfzágban mit lehet tanúlni, azt tud-

jak : fehol pedig úgy el nem unja az ember magát,

mint itt; mert femtni ifméretséget nem vethet, fen-

kihez nem mehet, és hatfak valamiben nem fzereti

magát foglalni, mindenkor a nagy únadalomban

forog. Hogy pedig minden úgy töltfe az idöt,

miqt a mi Urunk, arra az Iften ajándéka kívánta-

tik; mert ebédig az olvasásban, és az írásban töl-

ti az idôt: ebéd titán pedig, aki látná, azt mond-

hatná, bogy valamelly Mefterember; vagy fúr,

vagy farag, vagy az efztergában dolgozik. És az

ö gyönyörü fzakálla fokfzor tele forgátfal, hogy

maga is neveti inagát. És úgy izzad, mintha

munkája titán kellene enni kenyerét. Otet minden

tfu-
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tfudálja: ö pidig neveti az ollyat, aki azon pana-

fzolkodik, hogy elúnja magát. Ritka, Édes Né

ném, aki igy tudja az idöhöz alkalmaztatni ma-

gát: mind pedig, hogy úgy mondjam, az idôt ma-

gához alkalmaztatni. A fia, azt úgy végben nem

vihetvén, jól tette, hogy elment. Kívánjunk néki

fzerentsés útat, és, hogy Hazáját még láthafla

meg. Hát mi? mi is azért éljünk egéfségben, míg

Iftennek tetfzik.

LXXXIX*

Rodofio 3. Otfob. 1718.

T7*edves Néném, hogy e' világon lévo fzarándok-

ságunkat el ne felejtsük , az elmúlt hónapnak

9-dik napján táborozni mentiink volt. Tfak liárom

mérfoldnyire egy kis török fain mellé. Nintfen

e' világon femmi fzomorúabb, mint amelly vároft,

vagy falut tfak Török lakja; mert ollyan helytt

fem embert, fem afzfzonyt nem láthatni az útfzá-

kon, még gyermekeket fem. Azt tudná az ember,

hogy mind ki holtak a faluból; inert itt kiki tfak

a maga házánál ül , kivált az afzfzonyok : nem

úgy, mint nálunk. Elég a', hogy ott úgy töltöt-

tük az idôt i amint Iehetett. De, az Urunknak a

lábai hogy dagadozni kezdének , tegnap vifzfza

jovénk az édes keferü laktunk' helyére. Azt tu-

dom, nem fog, kéd panafzolkodni a hofzfzu le-

vélre. Édes Néném az egéfségedre vigyázz.

XC.



xc.

Rodoflo 18. Apr. 1729.

Д zt már nem kell tfudálni , ha azt mondorn ,

hogy igen kedveffen vettem a kéd levelét;

hanem a' volna tfuda, ha kedvefen-nem venném.

De hogy' vagyon a' , bogy mi még egyfzer fem

haragudntnk meg egymásra? Mert azt mondják,

bogy a barátságban egy kis veizekedés ollyan

jó, mint az étekben a bors. Mindazonáltal, Édes

Néném, hagyjuk el az ollyan borfoláft, és éUyïink

egygyeségben ; mert én a tfendes barátságot fzere-

tem. A matskákhoz illik a morgolódó barátság.

Az égi jelekbol nem túd é kéd valamit jö't

vendölni? mert hetedik napján a hónapnak itt mi

dél urán egy orakor egy tfillagot láttünk. Három

rom óráig jól látták. Azt nem mondhatjuk , hogy

talán a mi tfillagunk jött már fel egyfzer; mert a

tüllagok is elfelejtkeztek már mi rólunk. Hogy

kédnek a bis ójja ne fájjon , azt igen fzükséges

megtudni, hogy az idevaló Görög Érfek nagy

poropával jött az Urunk látogatására négy alatta

való Püfpökökkel. De, ha gyalog járnak is, azt

ne gondolja kéd, hogy a fzegénységtôl vagyon;

mert a mi Érfekünk kettot is tarthatna — a Püf-

pökök is. De a Török birodalma alatt hititón

nem járhatnak, sött mág úgy kell magokat vifelni,

mintha fzegények volnának ; mivel azon hivül is

gyakran megvonják oket nind a Török , mind a

Görög Pátriárka, Mert ez azt tefzi Érfeknek,



■ki héki leg többet fizet — az Érfekek pedig cl-

lyan Püfpököket válafztnak magoknak, aktk leg

többet adnak — a Püfpökök pedig, hogy az Ér-

feknek megfizetheilenek , ollyan Papokat tefznek a

falukban , akik leg többet igérnek. Itélje el már

kéd, hogy a Püfpökök, és a Papok mitfoda fok

féle úton, módon huzzák ki a pénzt a fzegény

ember erfzényébol? Itt a fok innep, a fok böjt

inind hafznos a Plébánusnak. Hát ezenkîvul efz-

tendÖ által a fok hafzon hajtó bévett fzobálok!

Vafárnap valamelly rongyos öltözetben a mi-

fét elmondja, amint lehet tole, de, hogy prédikál-

jon , azt nem lehet az o tudatlanságától kívánni.

De mîbol tanulna valamelly kis ptédikatziót ttínál-

iti, és mikor? Mivel, egynehány Plébánusnak vol- •

tam bázánál, egy köriyvet nem láttam nálok; ha-

nem valamelly fzakadozott mife mondó könyvet

tartanak, és abból áll minden könyvök. De mi

kor tanulhatna valamit? mivel egéfz héten mezei

munkát kell néki dolgozni, hogy a Papadiáját táp-

lálhafla egynehány gyermekeivel, és tzifrán járot-

hafla. Egy fzóval itt a páfztorok nem tfak ö:zik

a juhokat, hanem megárendálják ôket, és ha meg

nem nyúzzák is, de jól meg nyírik. Errol ép-

pen egy rendes hiftoriát olvaflam — neveflé meg

kéd is.

A Rabinulok illyen nevetséges okát irják a

K6rê Aton eilen való feltámadásának. Hogy egy

fzegény özvegy afzfzonynak, tfak juha lévén, a¿~

tot megnyírvén Áron elvette tole a gyapját mond

ván ,
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ván, hogy ôtet illeti a törvény fzerént: Dabunt

Sacerdo ti lanarum partem . & ovium ton/iones. Deuf.

1 8. v. 4. Az afzfzony Koréhoz folyamodék, és

kété, hogy fzóllana Aronnak, adná vifzfza %

gyapját; de femmit nem nyerhete. Koré hogy

megvigafztalja, 4 ezüft pénzt ada néki, hogy Ven

ne azon annyi gyapját, amennyit le nyirt a juh-

ról. Idovel azután a juh megbárányozván Áron

azt is vevé mondván : hogy a törvény parantfolja,

az Urnak kell fzentelni minden elso fzülöttet: Ki

válafzd, az Umak mind, ami az anyamibet megnyit-

ja, és ami elso fajzás a te barmaidban. Exod. 19. 2.

12. A fzegény özvegy afzfzony látván, ho/ry

femmi hafznát neт veheti az egy juhotskájának,

és hogy tfak a Papok hafznokra tartja, elvégzé

magában, hogy megöleti a juhat. De Aron azt

megtudván oda mene , és kéroi kezdé tole azt a

réfzt a juhból, mellyel néki tartoznak törvény

fzerént. Aki is azt hagyja : Ez iegyen a Papok

igazs'aga a Képt'ol , ak'ar okrët, ak'ar jubot bljenek , ad-

ják a Papnak a /apotzkáját, és a gyomr'at. Deut. 18. 3.

A fzegény afzfzony ezen igen elkeferedvén harag-

jában mondá ! hogy az én juhom húfa anatbéma lé-

gyen az Ur elott. Aron erre a fzóra az egéfz

juhot elvévé mondván : hogy minden anathéma az

Ifraelben a Papokat illeti. Tfak a fzegény afz

fzony vefztett mindenképpen. Édes Néném jó

éjfzakát.

XCI.
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Rodoßo ÖEtol. 1730.

; TLJol járfz lides Néném? mért mentél Papblago-

' ш'лЬa? Ollyan nagy dolgok történnek Kon-

; ítantinápolyban, 's kéd ott nintfen: hogy lehet

\ a' ? Hogy merték le tenni a Tsáfzárt, 's maft

ti tenni helyébe kéd hire uélkül? Ezek pedig mind

; megtö'rténtenek. Hihetô, hogy más,képp lett vol,

I na a dolog, ha kéd jelen lett volna. A' pedig

tfak rövideden így ment végbe.

t Aztot ballotta kéd, hogy már egy darab ido-

tol fogváft a Vezér általfzállott volt scutariha. tá-

. borba ollyan fzándékkal, hogy a Perfák eilen men-

t jen. A Tsáfzárnak ott fok fzép mulato házai lé-

vén gyahran ment maga is által Skutariba. Aztot

tudja kéd, hogy a Tsáfzár kaflélya, és Skutari

között a tenger egy jó ftutz lövésnyi fzélefségü'.

Úgy történék, hogy két köz Jantsár, kik minde-

nik a hajókon fzolgáltanak , rebelliót indíttának.

Az egygyikének a neve Mufzli Baja-, a málikántk

Patrona. A Tsáfzár nem Iévén a kaftélyában , fe

! a Vezér a városban 28-dik Septembris ez a két

Jantsár a több tárfait öfzfze gyüjtvén egy piatzta

I mintegy ötvenre ha telének. Pátrona négy fe é

' ofztván ezeket, mindenik réfznek egy záfzlót ada,

és mindenik kezdé a város útfzáit járni, és kiálta-

ni: hogy aki igaz Török az áüjon melléjök, mert

ok tfak a Vezér le tételét kívánják. A tömlötzo-

bet felnyiták , a vároft feljárák , a boltokat bézára-

ták,
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ták, és eflig feleflen meg fzaporodáhak. De a*

tfudálatos volt, hogy fenki a városban ellenök

nem álla, holott vagyon leg alább a városban

negyven ezer Jantsár — lovas had is vagyon , de

fenki a Tsáfzár mcllett tel nem kele. 29 ben már

tfak nem az egéfz Jantsárság melléjök álla, és an-

nyira elfzaporodának, hogy lehetetleh lett volna

ellenok állani, noha még tegnap fzáz emberrel el

lehetett volna t fzéllyefzteni ôket. Ma ujj Jantsár,

Ágát is tevének, és fok fo Tifztek állának közik-

be. 30 ban a Tsáfzár a maga kaftélyában lévén a

Vezérrel, a Kapitán Bafával, a Vezér Tihájával,

az Ulémákkal (a Fô Papi rendekkel. ) Mindeze-

ket magához hívatván kérdi tolök, hogy mi okát

gondolnák ennek a rebellionak? Akik is ki egy-

nek , ki másnak tulajdonítván , hívatá a Cancella*

riuft, és két fzemélyt is válafztván a Papi rendek

közi'il követságbe küldé ôket a Rebellifekhez kér-

deztetvén tôlök fzándékokat. Оk azt felelék,

hogy a Tsáfzárral megelégefznek : de nem a Ve

zérrel, Tihájával, és Muftival; mert ezek a Biro-

dalmat húzáfokkal elrontották. És noЪa ôk elég-

ségeflek a Tsáfzárral, de úgy mindazonáltal, hogy

azon három fzemélyt, kezekbe adja elevene1\

Mind ezeket, és egyebeket írásban tévén a Tsá-

fzárnak küldék. A Tsáfzár újjohtában kénfzeríttó

mindent arra , hogy mondaná meg okát a rebellic-

nak. Egy Uléma a Vezért, és a Tiháját adá

okúl. A Vezér pedig már éfzre vette vala vefze»

delmét, a Tiháját, és a Kapitán Bafát meg fogata f



és ezt az ütólsót meg is fojtatá. Á Tsáfzár meg

látván a Rebellifek írásban tett kívánságait igeri

igyekezék azon, hogy meg fzabadíthafl'a a Ve

zért: de nem lehete; mivel már a kenyér, és a

viz is fzük volt a kaftélyában a Rebellifek miatt*

Az Ulémák is kínfzeríteni kezdék, moudván: Ъщ

életedet fzereted, engend] kívánságoknak. Ugy is

kételen lévén a Vezért, és a Tiháját kezekbe

adni, de a Muftit kezekbe nem adjuk; mert az

tegéfz világ elôtt gyalázatos volna kezekbe adni a

Fo Papi Fejedelmet. Ennek elotte 27 efztendovel

egynek haláláért ma is büntet lften bennünket.

Hanem inkább küldefsék höltig való exiliumbai

Végtire addig kénfzeríték a Tsáfzárt az Ulémák*

és az gyermekeit hogy a Vezért, és a Tiháját

Ifételeriíteték megfogatni* Azután meg izenék a

Rebetlifeknek, hogy ezek már fogságban vannak4

és kezekbe küldik : de à Muftit fe kezökbe netn

adjúk fe meg nem öletik. Ha a kettôvel meg

élégfzenek, azokat nékik küldik j hogy ha pedig

meg nem elégefznekj válafzfzanak magoknak egy

Gaur Muftit ( a Török a Kerefztényt tsúfságbóí

Gaurnak hija, azaz hitetlennek) mert ôk kezekbè

nem adják a Muftit. Ezzel a Rebellifekhez botsá-

ták a Követeket: de amíg oda járnánakj az alatÉ

megfojták a fzegény Vez"ért — az a vefzett, un*

dok , fajtalan Tihája pedig látvári, hogy rrieg akar-s

ják fojtani* ijedtébert tnegholt. Ezéket megölék

azért, hogy eleveneri né kinfzéritefleriek ki adni

bket* A követek vifzfza érkezvéü a Véz"ér3 ki*
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pitan Bafaj és a Tihája teftöket egy fzekérre té-

vek, és a Rebellifeknek küldék. A Kapitán Ba-

fán fzánakodának, és a teftét az anyjának küldék,

hogy temettetné el — a Tihája teftét pedig a ko-

tyáknak veték — a Vezér teflét pedig vifzfza kül

dék olly fzín alatt, hogy ôk a Vezért elevenen

hívánják. A Nép mind ezeket látván egéfzen

hozzájok hajúla. A Tsáfzár látván, hogy a Ve

zér teftét vifzfza küldotték volna, magában fzálla,

és hívatván az Ulémúkat mondá : ezen Rebellifek

engemet is Tsáfzároknak , Uroknak ifmérni netn

akarnak, azért azt akarom, hogy fenkinek is miat-

tam vefzedelme ne légyen, magam fzabad akarat-

jából tehát a Bátyám fijának Sultán Mabtnudnzk en-

gedem a Tsáfzári fzéket. Hívattafsátok ide elóm-

be — jó fzivel mindnyájatok elott magamot ô alá*

ja vetem , tfak had4 fzunjék meg ezen rebellio , és

ne legyek oka fenki Vefzedelmének. Ez meg lé-

vén oda vivék Sultán Mábmudot, Sultán Aclmn

fzékibol lefzállván elejébe mene, megolelé, és ma

ga helyébe felemelvén Tsáfzári fzékibe itlteté, és

leg elsoben is maga megtsókolá a kezét az njj Tsá.

fzárnak, és az Ulémákkal is megtsókoltatá. Azu-

tán mondá nékik: mind nekeт, mind néktek Ura-

tok, és Tsáfzárotok ez u fzemély — az Iftenre,

és a ti lelketek ifméretire bízom — legyetek azon,

hogy igazság elleu femmit ne tfelekedjék — fca

pedig a rofzfz dologban meg nem intitek, Iften

elott fzátnot adtok az ítélet napján, mellyrol né-

kem is tartoztok felelni mind ezen, mind a más

vilá-



tilágon^ Azután Sultán Mahmüdhoz fordulvári

fok fzép tanátfokat ada néki, és olly hathatós be*

fzédekkel fzólla ho2zája, hogy az egéfz hallgatok

sírának. Végtire monda: távoztasd el* hogy a

Vezérid kezibe ne engedjed egéfzen fzakállodat.

A gyermekeimet íftenre, és reád bízom, neveljed,

tápláljad mint atyádfiait, viíelvén gondot reájok

íftenefl'en. E1 ne felejtkezzél pedig arról, hog^y

ez az Uraság fenkinél nem aliando. „ Ezek mind

így lévén ezen hónapnak máfodik napjára virradó-

lag Szultán Mahmud Tsáfzárrá lon, és az AchmeÉ

uralkodáía megfzünék. Melly nagy változás !

lides Néném, mikor az Iften akar valamitj

mitfoda alávaló efzközzel munkálódik! azért, hogy

az alávaló efzközbol k-i tefsék az o mindenható¿

sága. Egy illyen nagy birodalomban ktk tevélt

le a Tsáfzárt? tfak két közönséges Jantsár. Az

egygyikét Patronának híták — Arnot volt, és nem

Török — ez ennek elotte egynehány nappai din-

üyét fzokott volt ártílni. — A máfikát híták Mufz*

linak, ez a feredo házban TeOák volt, azaz fere*

dôs legény*

Hát még a fzegény Vezertol ne fzolljunk¿

Akik is itt ollyanok, mint a Királyok, mind kín»

tfekre, mind hatahnokra való nézve. Kivált ez

12 efztendeig birá ezt a nagy tifztséget. De meg

azön kivi'il a Tsáfzár veje volt. — A kutyák et*

ték meg a teftét, holott ô egynehány ezer tallérí

érô temetôt tfináltatott volt magának,



Azt megvallom, hogy mí itt tartottunk* és

gondolhattuk, bogy itt is lehet zenebona, és pré-

dálás — vigyáztunk is éjfzakákon : de itt mindert

olly tfendefségben volt, mintha tfak álom lett vol-

na a rebellio. Nem hinné azt el, aki nem tudná,

hogy a íebelljóban is mitfoda rendet tartanak, és

hogy ahoz képeft mitfoda kevés károk vannak.

ЭДeм ugyan is ki gondolhatná, hogy ollyankor

nagy prédálás ne íegyen? a fok boltokat felver-

hetnek — a Tsáfzár kintstartojára reá mehetnének :

de nem; mert a tárház, ahoi fzoktak mindeneknek

fizetni, nekünk is, úgy nyitva állott, mint az elotf*

Minekelotte elvégezzem ezt a levelet jó kéd-

nek azt is megtudni, hogy a birodalom változáfa-

kor mindenik Jantsáríiak hó pénzét Hapjábàü egy

pénzel megfzaporítják, és azonkivül mindenik Jan-

tsárnák 15 tallér Baris ( azaz áldomás) adatik.

Moftanában , hogy ki adták , ment 5000 erfzén}'

pénzre. Tudja kéd? egy erfzény öt fzáz taller

— nekünk feie elég volna. Jó éjfzakát Édes Né-

ném, a Tsáfzárral álmodjék kéd.

XCIL

Rodoflo 47* Nov, 1730.

Tfdïs Néném, a komédiának még vége nintfen.

Meg is kell fizetni a Komédiáfokot. Ma ho*

zák hírét, hogy Konftantinápolyban 25-dik napján

ennek a .hónapnak a Tsáfzár a rebellifeket meg»

Çlette. АmeЦу illj'en formán ment ?égbe , hall-

gafla



gada ke\l rebellisné félelemmel ; mért fendmit el

леm vefzek belole, fe hozzá nem tefzek.

Az utólsó leveleinnek utólsó réfziben való

utólsó végén megláthatta. a fuleivel, hogy mjtfoda

í'ormán Ion vége a rebellionak, és hogy mint aka-

rá az ujj Tsáfzár eloltani a tüzet, amellyet Pátro-

jta gerjefztett vala fel, és amellyet ha külsôkép-

pen rointegy elpltotta volna is : de belspképpen,

mind ez mai napig Pátrona fzüntelen gerjefzté;

jpivel az ô kjvánsági minden nap fok féle képpen

fzaporodának , ügy annyira , hogy mind a Tsá

fzár, mind a fô'Vezér mintegy kételenék valának

kíVánságinak elegettenni, tartván attól, hogy uj-

jabb rebelliot ne kezdjen; mivel fokan tartottanak

hozzája. A város fó Bírája ( Stambol Effendi) Deti

Ibrabim minden úton módon azon igyekezék hogy

meg gazdagodhafsék, Mindenekre igyekezék venni

Pátronát, úgy annyira, hogy akik valamelly Tifzt-

ségekre vágytanak, ezeknek fok pénzt kelletett

adni elsoben, hogy el nyerhefsék. Pátrona a mi-

йaр a Serdengeßiek Agájával ( ez ollyan fereg,

amelly a hartzon elöl fzokott menni , mind az

oftromokon — ezek ollyan vitézek, akiknek nem

is kell a halálról gondolkodni) a Vezérhez késér-

teté magát. A Vezértol mindeneket megnyervén

azzal annyira elbízá magát, hogy egy méfzárcfft

akara Moldovai Vajdának tenni a Deli Ibrahim

kérésére, aki is fok pénzt vett vala fel a roéfzá-

rostól. De a Vezeï azt felelé néki, hogy neт

volna fzabadságában Pejedelemséget adni valakinek

R 3 a Tsá-



a Tsáfzár hire nélkül. Ezzel meg menté magát.

De hogy tellyefséggel ez iránr való fzándékát

megváltoztatnák Pátronának azt tanáiák fel, hogy

az Ô társát Mufzli Ágát vennék arra efzközül,

aki is Tihája vala a Jantsár ÁgánaL Ez értelmes

lévén elejébe adák, hogy mitfoda illetlen dolog

yolna egy méfzároñ tenni Vajdának: hanem vkh

lalja magára, hogy végbe ne menjen ez a dolog,

Mufzli tehát eképpen tfelekedék. Pátronához meib

vén úgy tetteté magát, mintha néki is nagy ked-

ve volna arra, hogy a nem okos méfzáros Vajdá-

vá lenne. Azért monda Pátronának, hogy ebben

' a dologban nagy vígyázáll'al kell járni, és hogy

jó volna elmenni a Cafzap Bafiboz (azaz a raéfzá-r

íofok Fejéhez ) aki is itt nagy tekéntetbeu va-.

gyon , és kell néki minden méfzárosról felelni»

Oda érkezvén Mufzli kérdé teile, mivel a Moldovai

Vajdaságért ezer erizény pénzt igérnek, azt akar-

juk tudni tÔied, ha akarfz é kezes lenni azért a

mélzárosért , hogy nékik azt a pénzt le tefzi , ha

a Vajdaságot megnyerik néki? A fo méfzáros fe»

lelé , hogy Ô nem lenne kezes azért a méfzárosért

tfak otven polturáért is. Pátrona erre igen elfzé*-

gyenedék, és a nem okos nagyravágyó méfcároít

nein Moldovába , hanem a tömlötzbe küldé. Deli

Ibrahim pedig femmivel meg nem elégedvén min

den nap nagyobb nagyobb állapotokra vévé Pátró*

nát, úgy annyira, hogy ez az utólsó minden nap

njjabb álíapotokat kére a MinifterektÔl. Amelly

nagy tifztségeket akarának pedig néki magának

adni



■dni , ' egygyiket fem vevé el. A Tsáfzár neia

türhetvén tovább kevélységét, Konflantinápolyba

hívatá cúnwn Kosát, hogy Kapitán Bafának tennék,

^A Kapitán Bafa a tengeren levo eronek FÔ Ge-

nerálilla) és a Niflai Bafát, hogy ez kéférné a

Mekkhba menô Szarándokokat. Mindenik tfaknem

egyfzersmind Konítantinápolyba érkezének. Pá-

tuona meg fejdíté, hogy az utólsót más végrç hí-

vatták volna (amint is úgy volt) tauátfot tarta

híveivel, hogy miképpen lehetne megelôzni, és

mèggâtolni a Tsáfzár fzándékát. Erre való nézve

az egéfz Fo Tifztségeket magok között elofzták.

Mufzlit arra kínfzeríték, hogy venné fel a Kmlti-

bája tifztségét. A Jantsár Ágát Vezérré akarák

tenni; Pátronát Kapitán Bafának. A Mnftit leaka-

íák tenni; hafonlóképpen az Europai Kadi Lefrkert

( Fo Bírót. ) Egy fzóvál Pátrona mind az egéfz

Tifzteket a maga híveibol akará tenni. Ha pedig

ezt véghez vihette volna, felfordította volua az

egéfz birodalmat,

A Tsáfzár ezeket megtudván úgy téteté,

mintha Pófta érkezett volna a Babiloniai Bafától,

aki azt írta volna, hogy a Perfa, és a Szeretfe*

nek nagy károkat tefznek; azért aki igaz Muful-

mánnak tartja raagát menjen fegítségire. Erre való

nézve a Vezér nagy Dívánt hirdete, hogy tartana

tanátfot az egéfz Ulémákkal, és hadi Tifztekkel.

A nem okos Pátrona is a Divánba mené Mufzli-

val., és a Szerdengefzti Agákkal. Azután a Di

vánba bé hívaták a pófiár a levéllel, amelly tfinák
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levél vala, és fok féle vefzedelmes híreket men.

datának véle. Ez igy lévén a Vezér mindjárt

rom bontfokos Bafaságot igére Pátronának, és más

fa Tifztségeket a Szerdengefzti Ágáknak, tfak

mennjenek Babilonia fegítségire: de egygyik fera

efék a tôrbe, mivel egygyik fem akara el menni,

A Vezér látván, hogy femmit nem végezhetne az

nap, mondá, hogy más nap a Tsáfzár elott kelle-:

ne más Divánnak lenni, azért arra int mindeneket,

bogy kiki jelen Iégyen jó reggel. Ez mind arrg

való volt, hogy a lefre vihefsék a Rebellifeket.

Más nap tehát 25 dik napján a hónapnalt

inindnyájan a Tsáfzár kaftélyjába gyûlének. A ka-,

ttélynak három udvara lévén mindenik udvarba egy

Diván házat kéfzítének , hogy a gyülés három fé

le helytt tartatnék, A leg belsqbb udvarban lévo

házban a fo Vezér tarta Divánt a Tatár Kámmal,

a Muftival, Jantsár Agával, Pátronával, és más

egyébb fó Tifztjeivel a Rebellifeknek. — A máfor

dik udvarban Csánum Kotfa tarta a Szerdengefztiek

Agáival, és mind azokkal, kik Pátronához tartos

tanak. — A harmadikában vala a Niflai Bafa más

fok féle renden lévó Tifztekkel, A Tsáfzár fzol-

gai pedig a Boztanfiakkú mindenik udvarban fegy-

vereflen elrejtett helyekben valának. Találkozék

pedig valamelly Csór Bafi, aki Pátronára haragu-

dott; mivel az Ortáját (azaz a regimentét) elvette

vala tôle. Ez ajáulá magát a Tsáfzárqak , hogy ó

végben vinné fzándékát. Es fok ollyan Jantsá-

rokkal, kik Pátronára haragudtanak, a Tsáfzár ka-

k ftélyá-



fiëlyába titkon bé mene. Midon pedig mir az

egéfz gyülekezet a Tanátsházokban kiki helyére

iilt volna, a Tsáfzár hívati a Tatár Kámot, és a

Muftit magához. Az alatt egy puskát kilottenek,

bogy a kapukot bdzárják. Azonnal a Csór Bali

bé mène a Divánhá¿ba, amellyben vala a Vezér

— a köntpfét le tevé, és tfak a pántzél ingben

maradván Pátronát kezdé vagdalni, és akik véle

valának, azok a Pátrona híveit, akik is magával

egygytitt öfzfze kontzolák. Hafonló képpen a más

két udvarban is a Pátrona híveit mind megolék,

és mindenik udvarban nagy vérontás vala. A te-

¿leket fzekerekre rakák, és a tengerbe veték. Ez

napon déüg az egéfz rebellifeket ki irták. És

tfak ugyan ettol a naptól fogváft mondhatja Mah

mud, valóságos Tsáfzárnak magát, Én is valósá-

gos atyjafija, fzolgája maradok ltegyelmednek Édes

ÏSTéném.

ХСЩ,

Rodoflo Martii 1731.

"Udes Néném, fillentenék, ha azt mondanám, hogy

a minapi levelét kedveflen nem vettem kéd-

nek: hát kéd kedveflen vette é az enyimet? ked

veflen? Már én tfak rebellioról fogok kédnek irni

— taral is írtam egy nagyról, mpft is írhatnék,

ha akarnék. Azoknak pedig tfak az az oka, hogy

kéd moft nem lakik Pérában, Elég a', hogy a mi-

ïtap ifmét támadás Ion Konflantinápolyban# Eztet
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az Arnótok kezdék, akik is öfzfze vervén mago-

kat Jantsirokkal elegyesleg két vagy három eze-

ren, a várofon elfzélyedének, és ollyan nemeti

üzándékban valának , hogy felverjék a Tsáfzár ud-

varát. Akit végbe vittek volna, ha egynebány

órával eleit nem vették volna. A Tsáfzár úgy

maga is vefzedelemben lett volna. De eleit vévén

a dolognak, és a Fo Tifztjei ketnényen vifelvén

magokat a Rebellifek közül fokat megolének, és

elfzéllyedének a többi.

Ezt a rebelliót a Tsáfzár leányának tnlajdo-

níták, a fzegény Ibrahim Vezér feleségének, ald

is bátor afzfzony lévén a birodalmat is fzerette

volna igazgatni, aminthogy igazgatta is a Vezér

éltiben. Elég a', hogy igazán, vagy hamifían né*

ki tulajdoníták ezt a rebelliot, és büntetésül a ten-

ger balai közé veték. Egy illyen Fejedelem afz?

fzonyt, úgy tetfzik, hogy másképpen is gyomláb

hatták volna a világból. De minthogy így efett,

mit tehetunk rola? Az egéfség jól van é Édes

Néném ?

ddig is úgy kellett volna, és Drinápolyt regen

elkellett volna hagyni. Már majd ollyan gon-

dolatok jöttek az oldalaimba, hogy valami magnes

kô tartóztatja ott kédet — ezért a fzóért megfi-

zetnek nekem: de femmi. Elég a', hogy a kéd

ievelét vettem, és \e borulva köizönöm. Eddig

XCIV.

Rodoflo 14. Apr. 173 1.
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való múlatásának helyes okát látván , abfolutiot

adok kédnek. De, Édes Néném, hát ne írják már

tobbé ollyan véres, és kegyetlen levelet, mint a

minap? ugy tetfzett már, hogy a pennámban is

нeт tenta, hanem vér volt. De lehetetlen, hogy

még egy véres hjftoriát ne irjak kédnek, és töb-

bet nem. Az is arról jut efzembe, hogy azt irja

kéd, mitfoda bofzúállpk az Olafzok. —.

Olafz orfzágban volt egy Urnak valamely

nagy vadas kertje, fok ôz, fok fzarvas volt ben?

ne. Az Ur megmondotta volt a tfelédinek , hogy

ha valamellyike egy vadat megtalálna ölni a vadas

kertjében, hogy annak meg nem kegyelmezne.

IJgy torténék egyfzer, hogy egygyik a tfelédi

kozul a vadas kertbe ment puskával madarakat lo-

ni. Amint egy madárhoz akart I8ni a földön ,

fzerentsétlenségire egy fzarvaft lo meg, aki is ott

egy bokorban feküdtt, de nem láthatta. A fzolga

mihent azt éfzre vefzi, azonnal elfzökik. Az Ura4

nem tudhatván okát elfzökél'ének , tfak úgy hagy-

ja; hanem egynehány napok mulva a vadas kert

be hogy ment volna fétálni, reá akad a döglött

fzarvasra, azt ismeg látja, hogy lövés vagyon

rajta. Arról mindjárt éfzre vefzi, hogy a fzolgája

lotte volna. O arra ir minden felé levelet, hogy

ha nem láttak é valahol illyen illyen legényt?

Sok ido mulva hirré adják néki, hogy valamikép-

pen az o fzolgája féle rabbá efett, és a fengeri

tolrajok Afrjkába vitték. Az olafz Ur jó fumma

pénzt igér a Papoknak, kik oda járnak rabok válr

tásá-



268

tására, tfak váltsák ki a fzolgáját, és hogy mín-

dent meg fizet érette. A Papok ki váltják , és

örömmel az Urának küldik. A fzegény rab le-

gény is nem tartott már femmitol — egynehány

efztendô тar el tölt volt. Az Olafz pedig , hogy

meglátja a legényt, fartatni kezdi, hogy mért lom

volna meg a fzarvafsát? a legény menteni kezde

gát: de az Olafz azon meg nem elégedvén egy

éjfzaka megö'leté a fzegény legényt. — E' valósá-

gos olafz terméfzet,

Azt igen nevettem, Édes Néném, (inert hi-

fzem nevetni is kell, nem tfak ollyan fzomorú dol-

gokról írni) hogy azok a Kalmárnék úgy reá rar-

tják magokat, mintha mindenik Erdélyi Guberná-

torné volna. A' bizonyos, hogy a Gubernátomék

úgy reá nem tudják magokat tartani, mint azok a

Görög afzfzonyok; fliert a Görög terméfzet fze-

rént kevély, az afzfzonyok annál inkább. Távtil

legyen, hogy egygyike a máíikánál alább valónak

tartfa magát. Mikor az utfzán elol találja az em

ber, azt gondolhatná, hogy mindenik egy Grófné,

ollyan tzifra, és ollyan kényeffen lépik: mikor

pedig haza megyen, jó, ha három polturás ebéd-

bez ülhet.

Erro! jut efzembe, hogy Carolas V. BruxeÚá-

ban lévén ott nagy vendégséget kéfzítetett. A

vendégségre pedig két nagy Uri Afzfzony nem

akara el menni azért, hogy egygyikét a máíikánál

fellyebb ne ültefsék. A Tsáfzár azt megtudván

gondolá, hogy a' valamelly zenebonát indíthatna

a ven-



a vendégség közben, azért bíró akara Ienni ebben

a dologban. Е' végre az Udvarát öfzfze gyüjti,

és nagy tzeremoniával a fzékibe üle, azután a ket

jAízfzonynak Prókátori elejébe menének, és ott

ltezdének eroffeп perelni egymáflal kiki a maga

.Afzfzonyának elsôsége mellett. A Tsáfzár azt

íátván, hogy mindeniknek egyaránsú oka vagyon,

és egyaránt kívánhatják az elsôséget : de nem akar-

ván egygyikét is magára haragítani illyen ítéletet

monda reájok „hogy a kettô köznl amellyik leg

fzerelmeflebb, az' az elsôséget is kívánhatja,, és a

gyülésnek vége Ion. Minden helyesnek találá íté-

letét. Az Afzfzonyok is azután nem hadakozának

az elsôségért nem akarván fzerelmesnek tartatni a

világ elott,

A kéd itélo fzékénél nem tudom, ha illyen

ítéletet tefznek é? De nem volna é jó valamelly

mefterséget keresni arra, hogy meg lehetne ifmér-

ni a fzerelmes afzfzonyokat? De minthogy a fze-

relemrol van a Ïz6 , amelly jó magában , és aztot

a terméfzet oltotta belénk, vagy is inkább a tet>

méfzetnek Ura, akinek jó minden mtmkája; hanem

mi élünk rofzfzul véle ; azt a kérdéft tefzem :

Hogy egy Kisafzfzony egy erdoben elaluván,

egyvalaki elakará ragadni : de amint oltalmazta

magát, halálos febbe efék. A Kisafzfzonynak bá-

rom fzeretôje ott közel vadáfzván a Kisafzfzonyra

ealálának abban a keferves állapotjában. Az elsô

fzeretôje mindjárt stz' után mene, aki elakará ragad

ni; a máfodik keferuségiben elájula; a harmadik

mind»



roindjárt fegíteni kezdé, es kö'tözni fébeír.

kérdik, a három közül melîyik fzeiette leg inl

a Kisafzfzonyt? Amíg errol is itéletet te/zen I

addig el végezem levelemet. Jó egéfséget E

Néném*

hogy a Vezért le tették. Én pedig a hit! I

hírrel fizetek ; mert tegnap ment itt el nagy a f

remoniával az ujj Vezér, akit Vezérségre vifzael

Azt mondják, jó ember. Egy kevefsé keme'ny

amint jelét is adta útjában; mert egy fajuli Kadil

felakafztatott az ajtajára — hiheto , hogy nem t«

jól igafságot. — Eztet Tnpal ofman Basán&k bijjs

(azaz fánta Oímánnak) mert fánta. Valamélly baf

tzon fántúlt volt meg: de az efze nem fánta; ffltf

nagy efzünek mondják — noha kevefet olvafotti

és írt életében; mert egygyikét fem tudja. ¿

már harmadik Vezér, amiolta a Tsáfzárt letették»

Mitfoda ro'vid Uraság, de nagy. Amint lárom ü

ujj Tsáfzár megfogadja a le tettnek tanátfát, hogy

fokáig ne hagyja uralkodni a Vezéreket. De a'

jó tanáts é, vagy rofzfz* a kéd ítélo fzéke eleje-

be terjefztem ? Mert ha a Vezér jó i nem nagyobb

hafznára volna é a birodalomnak, ha meghagyj

uák ? És mentol tovább uralkodnék , annál ítiftábí»

fflegtanulná az igazgatáft — mind belsô, mind külw
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leveledben Édes Néném azt A

del-
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3at Igait az orfzágnak — az idegen Minifterekkel

ц ¡,¡>ban tudna a külsô dolgokról végezni. De ezek-

efZÎI néki idôt nem adnak; rhert ollyankor teizik le,

^eltidon már egy kevesé kezdi ifmérni a uoigokat.

5mellyikét pedig ollyan hamar kivetik, mintha

k álmában lett volna Vezér. Mind ez a biroda-

nnak nagy romlására volna, ba eleit hem ven-

k; mert noha gyakrabban minden Fo Tifzteket

pi. iegyenek is a Vezérrel , de az alattok való

m fztek megmaradnak. — Ha a Fô Cancellariuft

jgj.efzik, az egéfz Cancellariakon lévô Tifztek,

^cretariufok, Irók mind megmaradnak, és az ujj

e ^ancellarius azoktól mindjárt megtuája, hogy mi-

y*da dolgok folynak , és. azokat követi. — Az ujj

^.intstartó hafonlóképpen megtudja az alattavalói-

hogy mitfoda render tartanak a tárházakban.

jj' fzerént az ujjak hamar ókká lefznek , és a

^ifztek változáftval a dolgok, és rendtartáfok nem

^áltoznak. A birodalom dolga illyen formán tfak

íplyi de nekem úgy tetfzik, hogy ha egy jó Ve-

lt4rt fokáig meg hagynúnak, hogy még jobban

„plyna. De mit mondjak, az Ibrahim Bafa fokáig

/ala Vezér, ugyan azért is lôn az ntólsó táma-»

iás ; mert minthogy anúg Vezérek , addig igen " -

nagy hatalmok vagyon , tfaknem mintegy lene»

tetlen, hogy vifzfza ne éljenek hatalmokkal. E*

pedig foha egygyik a máfifcáról nem tamil — tfak

mind egy pórázon futnak. Valami mefrerséget

kellene nekik ki gondolni, hogy ollyan hamar ki

ne tennék ôket. Ók a' fzerént nem tfelekedhet-

nek,



nek , mint Pilatus tfelekedett volt. Éppen möft jit-

tott efzembe.

A hires Pilatus eilen valamelly panafz hogv

ment Rómába, Jerufalembol flomába kelleték men-

ni, hogy ott mentené meg magát a Tsáfzár elött

Pilatus pedig a Kriftus varrás nélkül való köntöfí

a vitézektol elvette volt. Úgy történék , hog;

mikor a Tsáfzár elejébe mene parantfolatjára , и

a köntös éppen rajta talála lenni. Mihent a Tsá

fzár meglátá Pilátust, mindjárt fel kele fzékébol,

és fzépen fogadá, azután elbotsátá magitól. A

Tsáfzár tfudálkozék tfelekedetén „ hogy vagyon a'j

hogy én azért hívattam ide Pilátust, hogy fzám-

kivetésbe küldjem : de nem , hanem még fel kelek

elotte , és fzépen fogadom ? mi lehet aпnak az

oka?„ De Pilátus annál inkább tfudálkozott a

Tsáfzáron; mert 6 fem gondolhatta ki az okát. —

A Tsáfzár ifmét hívatja Pilátust — Pilátus ifmét

azon köntösben tnegyen elejébe, aki is az elobbe-

ni tzeremoniával fogadja. — A Tsáfzár annál íb-

kább tfudálkozik dolgán : Pilátus hafonlóképpen —

egygyik fe tudja minek tulajdonítani. A Tsáfzár

egynehány nap múlva ifmét hívatja Pilátust, de

• Pilátus Uram, fzerentsétlenségére hirtelenkedvénj

mind más üjjabb köntöst vett magára, és a varrás

nélfeül való köntös elmarada , aki* is megoltaltnazta

kétfzer. Azért mihent a Tsáfzár elejébe ment,

nem hogy felkölt volna elôtte: de keményeti fzóll4

ván hozzája fzámkivetésre küídé Galliábai Ezteí

tígy hidje kédj amint tetfzik, és maradok, akí

vagyok« XGVI«



Rodoßo 24. Í)ec; 173 г:

Л fzokás fzevént már én iriem merek fzerentsés

Karátfon innepeket kívánní kédnek; m'ert máfc

kéd idegen fzökáft vett fel." Idegen Orfzágbaп pé-

dig íoképpen FVantzia órfzágbaü tfak üjj efztendo-

ben köfzontik egymáft: náiunk pedig mind a há-

tom fátoros inriepekeri ís. Mellyik már jobb fzo

kás ? azt az írástúdókra hagyom. Mitidehik orfzág

tartfa bteg a maga fzokását — a' ïeg jobb. Én is

inegtartariám a magamét^ há lehe'tne, és irnék va^-

lamí hírt, ha volna: de mi i'tt olly nagy rfendeS

uyügodalombah 'élúñkj hogy úgy tetfztk , mint-

ba másutt mind megholtak volna, tfak mi élnénlt;

Pedig , ha jól meggondoljuk , máíbk éínek , és niî

tfak aUtfzuhk; De van é egyéb Üoíga a büjdtísó-

nak? 4

Ëdes Nénékám á kéd bolts, és bkos levelire

hogy' lehetne megfeleinem? Ñekem blly okos leve*

let nem kell irni — az én efzem neta hafogátja aй

áert, mint a kédé; hanem tfak a földön jár. Àzért

a többit riagy tifzte)ettel "félrfe revén tfák egyré

felelek meg. Azt írod Néném , hogy a hihetetletí-

ség , kételkedés, és áz a feketé irigysëg' tfák ve-

liink bujdofik, mincha Sk fem maradhattak volnk

az otfzágbari. E' tíiind igaz ; és úpy vagyori.

De az is igaz, hogy a Törók isaTzar nem reri-

áeit nékik tabint; mégis tfak elélnék; Mentíyi fd-

tat temettünk el már közülünk, de az á veftetí

S irigy-
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irigység tfak megmarad, és az egyenetlenség tfaS

egéfséges , és femmit nem vénüL Talán ttgyah

ezek is temetnek el minket, hatfak a jó liten el

nem vefzti közulünk ôket. Ügy tetfzik^ hogy a

Bujdosóknak jobban kellene élui; mintfem az ott-

hon lakó teftvér atyafiaknak : de még eddig mind

ellenkezôt tapafztaltahv Sött még mentôl inkább

fogyunk, annál inkább fzaporodik az irigység, és

egyenetlenség. E' mindenkor így volt— fzomoruán

látom , hogy így is lefzfz mind örökkön ôrökké:

de nem mondok reá Ament. Azt el lehet monda-

ni , högy a mi ájtatos Urnnk mindenkor igyehe-

zett azon , hogy azokat elüzze közulünk , de még

eddig végbe nem Vihette. De, amit a halál végbe

nem vihet, hogy' vinné ô azt végbé? Ha rajtam

állott volna, régen meg égettettem volna ôket;

inert ngyan is mit keresnek közöttük? egy álla-

potban vagyunk — egygyik úgy hagyta el jófzá-

gát, mint a máfik. Itt tifztségeket , jófzágokat

nem ofztogatnak; Az éjfzaki fzelet, és a déli fze-

let mindenibnek égyaránt ofztogatják ; hanem tfak

az a knlömbség lehet, hogy egygyikének jobb egéfc

sége vagyon — a máfika többet ehetik, ihatik —

a harmadikának jobb lába lévén többet fétálhat a

tenger partem. Ha már ezek méltók az egyenet-

lenségre, és az irigységre? vigyük a János Pap

itélo fzéke elejébe, hadd ítélje meg. De amig

oda érkezünk, én azt gondoltam, hogy e' mind

tfak attól vagyon, hogy a Bujdofóknak femmibtrí

fem telik, és könnyen meg únják a bujdosáft."

íog-



Fogíaiatofságok kevés leven az idot el únják, és

ta egygyütt lakhak, magokát is elúnják — és tfak

nindehkor egymás ábrázatját látni, azt is elúnjáft

— 'ës így végtire tíak az unadaíomból fzáimaznák

i fellyebb erhlített Befte Kurafiak. *

Á hiftbriákban olvafunk errol példát, hogy

íem jó a másban való kételkedés. Aztot pedigleti

;gy pogány, de fzép Fejedelem Afzfzony adja,

udniillik a nevezetes Cleopatra Afzfzonyom б

Nagysága. Aztot tudja kéd , hogy mint fzerették

;zek egymáfl Marcus Antoniuffal. Az Àclïumï hartz

ttán ezek Egyiptumba fzaladának; Marcus Anto-

nus gondolta, hogy már fzerentsétlen Iévén neni

iogják Stet úgy fzeretni; tnert a fzerentsétlennek a

"zeretete is fzerentsétlen; Ázért mindenkor tartott

attól, hogy Cleopatra egy kis itallal a más világrá

íe küldjè, hogy azrttán fzerentséffebbet vegyen

nagának. Aztot Cleopatra éfzre vévé, és ollyati

trendégséget tfinála, hogy mindennek, akik afztal-

íál ültenek, virágból kötött kofzorú volt fejekeri.

SI ítélheti kéd, hogy mitfoda fzép kofzorút tfinált v

Cleopatra Marcus Antoniusnaki De azt talán el

íem itélheti kéd, hogy o azt meg hinté mérges"

porral. A vendégségkor tehát mindennek a fzokás

Tzerént kofzorú lévén fejéberi — à Királynénak jó

kedve lévéh riagy kedv kereféffet v la Marcus

Añtoniushoz. Akít is látván,, hogy netft tfak á

bortól, de még a fzeretettol is kezdene réfzegülni;

is hogy már abban az állapothan volna, amint

lávánnáj monda oéki, hogy a kofzorújában valá.

S Ä *it^



vnágot tenné a poharába, es hogy ô ¡s haíonío

képpen tfelekednék. Marcus Antonius ezt hall-

ván, és tnindenekben tfak a Királyné akaratján jár-

ván, azonnal le fzaggatá kot'zorújából a virágot,

és a pohárába veté, és meg akará innia a Cleopa

tra egéfségiért. iJe a Királyné a kezét a fzáján

teve, és meg tartóztatá mondván:,, Meg ne igyjá

Marcus Antonius , és lásd meg , mit nem lefcet

végbe vinni, mikor valaki valatnit akar. Én azo-

kat a virágokat méreggel meghiutettem. Itéld el

abból, hogj-, ha az a gyanúság, amellyet mutatfz

hozzám , meg menthetne é a vefzedelemtol , bogy-

ha lehetne arra adni magamat, hogy elvefzefzfze-

lek, és ha lehetne nálad nélkül élnem. „ De litvia

a Királyné, hogy Marcus Antonius kéteikednék

befzédében^ azonnal egy halálra való rabot hozata

fel a tömlötzbol , és meg itatván véle a pohárban

lévô bort, mindjárt meg hala elöttokj Igy meg

gyógyitani valakit a gyartakodásból^ és bihetetlen-

ségbol, aг orvofság igen áur'va volna. — De hadd

hozzak még egy példát elé ai irígységrol is.

Egy Frantzia Királynak, aki még u)] vala

királyságában, hízelkedésbol az Udvariak minden-

kor tfak azt hozák elé, hogy az elobbeni Király

idejében mennyi fok fzomonteágot, és bátítódáft

vett volna azon Király' Tifztjеitol. Azért meg

lehetne moft rajtok kímutatni bofz'úját. Erre addig

sürgeték, hogy végtire parahtfolá a Király, hogy

Vinnék írásban elejébe az elôbbeni Ki'vály advera

ban lévo Tifzteknek nevöket. Azt tfak hamar bé

adák



adák nagy ö'römmel. A Király kezében vévén a

Jajftromot fokaknak a nevét megjegyeze" egy ke-

refztel, és azután elzárá a laiflromot. Az Udva-

i-iak azt látván nagy vígafsággal gondolák, hogy

azok, akiknek nevök meg vagyon jegyezve ke-

vefztel, hogy már azok el vefzett emberek. Nagy

ö'römökben azt fem várhaták, hogy mit fog végez-

ni irántok a Király, hanem még elore kihirdeték,

hogy a Király mint tett volna kerefztet a nevekre.

E' hirre való nézve fokan , akiknek nevök meg

volt jegyezve kerefztel, meg ijedének, és tfak tit-

bon más orfzágokba fzaladának, vagy az orfzág-

Ьяn elrejték magokar. A Király megtudván okát

az Udvartól való elfzajadáfoknak mindenek hallot-

tira, és tfudájára ezeket a megtartásra méltó fzó-

katmondá: „ Mért fzaladtanak el Udvaromtól? nem

tttdták é azt, hogy a kerefzt bizonysága a juta-

lomnak t és hogy a kerefzt által a vétkek eltöröl-

tetnek. ,, Azután megparantfolá , hogy mindeneket

hínának vifzfza, és midon rryndenek vifzfza jöttek

volna, mindenikét meghagyá tifztségiben. Ez oi

lyan fzép dolog volt, amitfodás rút az irígység.

Azért nem is befzéüek már többet felole; hanem

azt mondom , hogy itt meleg tdôk járnak. Ebben

a hónapban tfak kétfzer ha tüzet tlináltattam. v

Azt kérdik kédtol, mellyik fzeret jobban, az

é, aki egy jóakarójától el nem bÁtsúzik; vagy

az, aki bútfuzva megyen el? Iften áldáfával érjed,

és töltsd el Édes Néném az ujj efztendÖt, Hát

ujj fzívetne kívánjnnk é egymásnak? mert, amiht

S 3 fze-
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fzeretjük egymáft, a mienk mir egéfzen niegpe.t

felodott. De mért vettük mi azt fzokásba a pt

gányoktól, l'zerentsés ujj efztendot, fzerentsés úta

kívánok? Az lften áldását, vagy fegítségét elo fe

hozzuk, tfak a fok fzerentsét? Minthogy Ifta

elott nintfen fzerentfe, a Kerefztényeknek fem h

lene azrot ifmérni. No! már elvégzem levelemc.

es adjunk hálát az Urnak, hogy ez efztendôbet

meg fartott, Maradok s. a. t.

XCVII.

Rodofio 14. Martii 1732t.

TT" edveflen, és gyönyörüséggel vettem, Édes

.*. i ném, nád mézzel irott fzép leveledet. Val-

ljuk meg a világ elott, hogy mi ketten jók v2-

gyunk, és hogy jól tudjuk egymáft fzeretni. P«

a', hogy mi fpha fem vefzekedünk, mikor vebe-

kedünk is , a' mintegy megenyvezi köztünk a I*

rátságot. Éppen nem vártam volna a kéd hírét-

azért már méltó haragudni — ki hitte volna, hogv

Topált illyen hamar ki tegyék a Vezérségbol'

minden fzerette, és minden félt tole. A' valo,s

Németek eihifzem, hogy akarják; mert gyulôta

ôket: mi velünk pedig, az Щen áldja meg, ollyas

kevés ido alatt is elég jót tett. Ha mind így -

két három efztendo alat egy Török fem lefëfz

aki a Vezérséget meg tte kóflolja. Kivefzem Grä

hohnevalt, ha Török is; mert az Iften meg пег

engetii, hogy egy ollyan hittôl fzakadtt itt is ti

men



menjen. Ha még az a Bafa Babiloniában vagyon,

akit Vezérnek mondják? hogy tefznek, mikor j6

a' még el? De a' mégis betsületeflebb, hogy Do.

Üor fia, és nem Borbély', vagy Favágónak— amint

a' már megtörtént. Itt a porból vefzik ki a Veeé.

reket , és azután a porba vetik. Errôl egy kis hi-

floriát hozok elé.

Itt mikor ollyan fzegény árva gyermekek ta-

lálkoznak, akik jó formák, az adoban elvefzik, és

Török vallásban nevelik, és a leg fzebbeket a

Tsáfzár udvarában nevelik fei. Egygyet a többi

között, hogy még igen gyengének láták, nem adák

a Tsáfzár udvarába , hanem egy Bafának adák.

Aki is kedvében vévén a gyermeket, amitfoda tu*

dományt itt lehet tanúlni, arra mind meg tanttatá,

es nagy gondvifeléfl'el nevelé. Az ifj ú ( akit már

Ibrabimnsk fogunk híni ) mind igen jól tanúla ,

mind jól vifelé magát, úgy annyira, bogy a Bafa

gondolá, bogy talán kedvet nyerne véle, ha a

Tsáfzár fijáhak adná Sulimannzk , aki is ollyan hi

res vala az atyja halala után. Soliman igen ked-

veflen vévé az ajándékot, és, mivel hogy egy

idosü volt véle, minden múlatságában Ibrahim ott

volt, és olly igen megfzeveté, hogy tfak Ibrahim-

mal kíváná fzolgáltatni magát. Aki is azt éfzre

vévén kívánt élni a jó alkalmatofsággal : de nem

rofzra fordítá , hanem atra , hogy jó akarókat tli-

nálna,' és a fzegényeknek fzolgálna. Soliman, aki»

ben a valóságos Fejedehni terméfzet volt, öröm-

Ше1 látá benne azt a nemes fzívet, és annál m«
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kább betsülé, és fzereté. És mintjenikneb nagjç

jçlét adá., mihent Tsáfzárrá Ion; mert Ibrahimot

Kttpitfi. Hafáva tevé , és egy ljevés ido mulva ^

Jantsárok fô Ágájává. Ibrahim látyán febefséggel,

valé- elomenetelét tarta fzeren,tséjének álbatatlansá-

gától. Gyakran jut vala efzébe a" Portan levo

nagy Uraknak fzerentsétlenségök, és azoknak ke-

fer.ves halálok elm.éjében fzomord gpndolatokat pko-

zának, anpyira, bogy fzomorit gondplatok fzallak,

tpeg eiutéjét, és egyfzersmind elhagyá azt a jó

kedvét, amelly fokfzor tetfzett. Splimannak,. Aztoç

éfzre vévén, és fzeretvén valósággal, kérdezn^

kezde annak okát. Ibrahim azt megvallá igazán г

hogy az ô fzomorúságának az oka hem egyébb

volna , hanem , meggondolván hozzája való nagy

kegyelmefségét-, o attól tart , bogy az a kegyel-

ség irigyeket, és ellenségeket fog támafztani elle-

n,e, akik ô ejlene ¿rúlkodván abba, a keferves álla-

jjbotba ejtik, amellybe niár eftenek fok nagy Urak,

é.s hogy végtire. о is ollyan útálatos halállal véf2

ej, valamint azok. Ez a féleleot fzüntelen ehuéjé

Ърп lévén néki azoq kéri, hogy tfak módjáva

Való jóval legyen hozzája, amellyel közönségeflé

való rendben tplthefl'e tfendefségben , és, békeséf

Ьen eletét; mivel az. alább való rendben is mef

mutathatja hozzája való kegyefségét fzintén úg;

mint abban. a nagy rendben, ameUyhe tette ot<

-y- Soliman hallváo ezeket az okos befzédeket me

esék (zíve rajta, és meg djtsété jó terméfzet-

nem is akarván elmúlaçni femmit is. , ami meg.

gafz.
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gafztalhatná , erôs esküvéffel fogadá néki, hogy

fpha életéhez nem nyulna, mind addig, valamíg a

élni fog, akármelly ok vihetné is arra, Ibrahim

illyen nagy igéretekre való n£zye megvígafztalód-

yán annál is nagyobb buzgpsiggal kezdé fzplgálni,

Soliman pedig, bogy még nagyobb jelét adhafl'a

jjéki benne való hitejének, Fô Vezérré tévé. Az-

után Soliman mind Magyar Orfzágban, mind Per*

f}ában nagy fzerentfés badakpzüjpkat vitt végbe.

Ibrahimnak miqd azokban nagy ráfze vala -r ol-

lyan hatalmafsá, és gazdaggá Ion , és oily nagy

kedvefségben vala, hogy mindenek rcttegtek tole,

t A Sultítnnék ( úgymint az anyja . és Roxelána

g felesége Solitnannak ) mind ezeket látván igen

kezdék irigyleni vévén éfzre , ' hogy már a dolgok

nem forognak annyira a kezek között, és hogy

minden tfak a Vezér kezében forog ; erré való,

oézve okot is kerefének az elvefztéfére. Ibrahim

azt megfejdúé, és tartván attól, hogy a henyélés

okot, 's alkalmatpfságot adhat Solimannak, r/ogy

m,eggyÓzetteísék az anyjának fzeretetitol , és-a fe*

liséginek plelgetéfitol ; arravaló nézve. ujjabh ha-:,

tlakozásra indítá Solimant a Perfák eilen. A'kioek

is az illyen pfztön igen tetfzék; m.ivel foha egy

Fejedelem.fem fzerette úgy a hadakozáft, és egy

fetn volt pllyan fzerentfés. Mindazooáltal nem

hajúla mindjárt az Ibrahim tanát$ra azért; mert

tfak akkor dinált val* kötéft a Perfiai Királyal.

De Ibrahim tfak ana akarván hajtani talala abban

trçodot, hogy T)amafcus várpf4bó^ egy bjr.es J&ttr.

S 5 nnmufi



rnmufi hívata, kinek neve volt Mute"}, akirôl azf

tartották, hogy a jövendo dolgokat jól tudta. —-

A Fejedelemben is meg vanпak a gyengefégek ,

valamint máfokban, hanem azok boldogabbak, akik-

ben leg keveflebb találtatik. — Soliman kíváná

látni az Aftrologuft. Ibrahim hozzája vivé : de

elsoben befzélle a fejivel. Az Aftrologus azt jö-

vendölé, hogy, ha a hadakozáft elkezdi, Perfiai

Ktrálynak fog még tétetni. Solimant roegvakítván

a nagyravágyás efzibe fem juta a kötés, mellyet

tett a Perliai Királyal: hanem tfak megindula elle-

ne hat fzáz ezer emberrel. Ott egynehány efz-

tendôket tölte, de fzerentsétlen lévén hadakozáfa,

vifzfza tére Konftantinápolyba a hadának negyed

réfzével, és igen nagy haraggal mind az Aftrono-

rous , mind a Vezérje eilen. A Sultánnék megfaj-

dítván a Tsáfzár haragját, mindjárt a Vezér árú-

láfának tnlajdoníták a hadakozásnak fzerentsétlen-

ségét, és feltámafztván ellene máfokat is azt kez-

dék Solimannal elhítetni, hogy a Vezér a Perfiai

Királyal egygyet értvén fok fzámú pénzt venne

fel tole. Ës a Portara hívatván a Babilóniai Ba-

fát, titkon Solimanhoz vivék, aki is fokat monda

neki a Vezér tfalárdságáról. Ugyan abban az ido-

ben a Sulimannék valami formában kitudák , hogy

a Vezérnek carolus quintufal, és Fendinandufal le-

vél által fok carrefpondemiaja lett volna. Abban

módot is találának, hogy 'azok közul a levelek

közul kaphatának, és azokat a Sultánnak adák.

Aki is látván mindezekbol Fo Minifterének vét-

két.



-JA, és hálaadatlenságát , eltökéllé magában halá-

|át. De megemlékezvén hittel tett fogadáfáról öfz-

fze gyüjté Prédtkátorjait, és Papjait — a Mufti is

feien leven elejökbe tévé a dolgokat, és fogadáfát.

Ezekrol fokáig vetekedének , de femtnit nem vége-

?ének. Hanem egygyik a Papok közül monda

Solimannafc : „ tninthogy azt fogadtad a Vezérnek,

bogy életedben meg nem öleted a yezért, fojtasd

meg ôtet, amid&n alufzol — mivel az álotn mint-

egy halál — azért igy eleget téfz igéretednek,, —

.A többi is ezt jónak találák. Soliman bívatá à

Vezért , magával vatforáltatá , azután a leveleit

Iiezibe adá, hogy olvafná el — a' meglévén a fze-

anire hányja árúlását, és báláadatlanságát, és meg-

fogatván parantfolá, hogy mihent o elalufzik, a

Vezért fojtsák meg — amellyet végbe is vivékr

Jó éjfzakát hát, Édes Néném, dn is alunni me-

gyek, és megparantfoltam, hogy mihent elalufzom,

minden bqlháimat megoljék, mert már is elég va-

gyon.

xcvur.

Rodoflo 4. Mardi 1733.

Tpdes Néném a Királyok is tfak úgy béhunják

. fzemöket, valamint mi. Mert éppen moft ho-

zák híritl, hogy elsô Februarü a Lengyel Orfzági

Király Augußut tfak rtgy holt volna meg, valamint

egy közönféges ember. A lélek ki ment belole,

*s a halál benne maradott. Az Iflen nyúgofzfza;

mert
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mert jó Király volt. Ha fokáig uralkodott, megf

is érdemlette; mert talán folia Király úgy nem tu-

dott élni a királysággal , mint o. Soba a Len-

gyeleknek ollyan királyok nem volt, aid nékik a

fok vendégséget, fok fzáz féle múlatságot adott

volna , mint Ô. Az Afzfzonyokról nem is fzól-

lok; mert azok fzáz efztendeig gyáfzolhatják —

éltében a paraditfomról fem gondolkodtak , úgy

tudta ôket inúlatni , és kedveket keresni. Egy

fzóval elmondhatni, hogy méltó volt a királyság-

ra, és tudta annak mind hafznát venni, mind e

világi gyo'nyorüségre fordítani. Eleinte való, hogy

igen tövifes volt királysága mind addig, míg a

Sveciai Királyt meg nem verék : de azután tudta a

fok rófát le fzedni. Mitfoda kimondhatatlan fok

jó nem kcivetkezett az 6 valláfunkra való megté-

réfével? Luther Mártontól fogva Saxoniában volt a

gyókere, és féfzke a Lutheranus vallásnak. Két

fzáz efztendeig tartott, azolta a Saxoniai Eleéto-

rok palotáibau nem mondották a Sz. Miíét: d#

noñ mind ott , mind másutt az orfzágban azt

mondják. Mitfoda nagy ditsôségire az Iftennek,

és nagy hafznára lett az Atiyafzentegyháznak az

Ô megtéréfe. Már a fija Pápifta — annak a gyer-

mekei l'ápitfák — kevés idôvej егшад az egé^s

orfzága is a! lefzfz,. A mi Цгипкцак igen, jó aka-

rója volt,

Lehetetlen, hogy már hadakozáft ne láíllink

Európában, annyi fok, ideig tartó békefség ntánj

mert a Lengyel Orfzági Király válafztás nem fzo-

kott



«■fe» aSí

fcott tíehdefleh végbe menni. A'hoz uoft kettô

tart fzámot: a meghölt király' fija, és Stanislaus

и. Az elsónek pártfbgója lefzfz a Tsáfzár, és a

Mufzka Tzárné; a máfodiknak pedig a Frahtzià

Király;' mert minthogy a leányával hál, tartozik

is fegíteni. Már ézek hadd pereljenek egymáflal.

Tudom¿ hogy ezekhek réz Prókátorok lefzen —

valamint mikör a Frantzia Király a ieleségét illetô

tartományért hadakozáft kezde a Tsálzár eilen ¿

azt kérdé Leopoldus a Frantzia követtöl, hogy-

mitfoda igazsága vagyon az Urának, hogy bada-

kozáft akar indítani? azt felelé a Követ, hogy azt

nem tudja: haneih azt tndja, hogy az Urának mátr

kéfzen vagyon két fzáz ezer Prókatora, azofc

meg foghak felelni. Meg is nyeré perét. De az

¡s fzép dolog, ha kéd egéfséges, fóképpen a Böjt-

XCIX.

Rodoflo i<¡. Sept. 1733*

TV/Ti ltt tfak fülelünk , és várjuk , melly felcil za-

varják a vizet, hogy mi is valamint foghat-

dánk. Dé a fzegénynek a fzerehtséje is fzegény.

Én innét holmi ajándékot küldök, abban Né-

tém gántfot találfz? Szép dölög a hálaadatlanság.

Nem héjábatí , aki görögökkel lakik , göröggé kelí

enni. A görög afzfzonyoknál pedig nintien fé

iálaadatlanabb* fe kevélyebb, és tlak egyedül ma-

5*>kat fzeretik, de azt is gtu-ëg, nem nemeli fze-f

. v retet-



retettel. A raagához való fzeretetrol aminap kéè

afzfzonynak a befzélgetésoket olvaftam — nem tu*

dom, ha leirjam é, vágy fem? Dé leírom; mert

aintfeu egyebet máft írnomi

Silvia, Juliánna.

Julianna. Honnét vagyon a', kedves Silviám*

bogy illyen idején fétálfz kertedben, és tfak egye¿

dul: bolott rendfzerént fokad magaddal fzeretfê

fetájrii.

Silvia. Mindennek ideje vagyon. Vagyon

ollyan idÔ , mellyben fokad magammal fzeretek

lenni; vagyon ollyan, mellyben a magánoílan va

ló létel kedves. Ugyan ebben az utólsó állapot-

ban is voltairi ma reggel. Azért is kuldotteni

éretted.

Juli. Ez a magános fétáláshoz Való íiajlan-

dóság nein valamèlly fzokáfon kívül való dologtóí

jo é , ós a te fzívednek nintfen ê valamèlly téfze

àz illyen fétálásban ?

Silvia. Nein azért hívattálak ide, hogy valá-

tidt eltitkoljak el&tted. Azt megvallom,. hogy egy

kis indulat tfelekedteti velem. Elhitethetnéd é ma*

. gaddal fzép Juliánna, hogy egy kis féltÔ irígység

van bennem?

< Juli. Noha az illyen féltÔ irígység ollyan

uyavalya legyen, amellyért fzánni kell aztot, akí

abban vagyon: de mégis nem lehet, hogy ne

ö'rüljek annak, hogy aztot te ifméred; mert midÔni

azt mondod7 hogy a féltÔ irígység van benned¿

mitít-
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mintha azt inondanád» hbgy fzeretfz valabit. Éa

pedlg mindenkor azt óhajtottam , hogy okofsággal,

és értelemmel valakihez kötelezzed magadat

Silvia. Kedves Juliánnám a te kívánságid

azzal bé nem telnek. Való , hogy az a féltô

irigység van bennem : dé a' héjával fenkit nem

fzeretek, és a fzeretetre femmi hajlandóságom nin-

tfen.

Juli. Högyhogy? a féltô irigységet érzed,

és fenkit nem fzeretfz?

Silvia. Bizonnyára nem. Azt iHgylem, hogy

Telâmon Diavanak olly igen kedvét kerefi, és azt

nem fZenvedhetem , hogy hozzája járjoti, és hoz- '

2ám nem. Ambár a' nekem fzomoníságot okoz-

! 2on is : de én Telámont ttem fzèrëtem , és foha

iiem is fogom fzeretni.

Juli. Hogy' ne tfudálnáin befzédidet. Eddig

én mindenkor azt gondoítam, hogy a féltés a fze-

retettol jÔ, és; ha a' nekitnk nehéz, hogy valaki

másnák adja inagát , attól vagyon ; mert ôtet fze-

i-etjiik.

Silvia. Igèn'megtfalod magadat fzép Julinna.

1 Azt pedig tudd _ meg , hogy a magimkhoz való

; fzeretet èlegèndÔ arra, hogy benniink féltéft, és

irigységet gerjefzfzen fzerelem nélkiil is.

Juli. Hogy ha tfak a magadhoz való fzere-

1 tetet érzed, tehát az irigységed tfak Diánát te-

; kénti, és nem Telámont; mivel nem fzeretvén ôtet

: az Ô tfelekedeteire is nem kèll vígyáznod.

Sílvid;



 

Silvia. Éh írigy legyek Diana èlleii? ollyan

gyengeségnek leiuii beniiem lehetetlen. O fzép,

efze vagyon — azt tudoili, ës azt mégvallom: die

az a magamhoz való fzeretet; amelly megbofzon-

tbtt azért , hogy Telámon Stet nálamnál inkább

betsuli, ugyati az is elliiteti velem, hogy nein v*

gyök alább való nála fe fzépségben, fe éfzbem

Nein is tekéntem úgy Stet, mint vélem egy fze-

mélyt fzeretót; lis az a bbfzonkodás , ainellyben

vagyok azért, hogy Telamón tfak Ôtet látogdtja,

és nem engetnet * nein egyébtol vagyon * hanem a

magatnhöz való fzeretettól. Amellyért azt állítom

magain felol , hogy fenkit nein kell nálamnál fei-'

lyebb betsulni, és hogy leg alább megérdemlem az

egygyenlóséget; •

Juli. Megvallom , hogy fohä a magamhoz

való fzeretetet annyira nem terjefztettem. Azt

tartottain i hogy az ollyan belsö indúlat, melly

igen betsülteti mi velünk magunkat, és igen keve-

fet tarcat mátbk felól. Iiiyen formában úgy te-

kéntettem ótet, mint ollyan vétket, amelly eilen

minden erovel ellene kell állanunk : de azt foha

fem gondolhattám volna, hogy az ollyan belsô in

dúlat lett volna, amélly nékünk mind nyughatat-

lanságot, mind féltéft okozhatott volna ollyan ál-

lapotért, amellyhez femmi közt nein tarmnk;

Silvia. Ah fzép Juliánna ! melly kevésre tei-

jefzted az ollyan érzékenységet, ameilynek nin-

tfen határja. Azt megvallom , hogy a magához

való fzeretet ollyan maguuMOz való jó акагэтак

indú-
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índúlatja, amelly elsôben mi velünk raagiinkat fze«

retteti. De azt is meg kell Vallará, hogy annak

kófzónjük a kívánságot , amellyel kívánjuk fzeret-

tetni magurikat máfoktól, és, hogy mindent tfak

azért tfelekefziink. A magunkhoz való fzeretet

igazgatja minden tfelekedetinket. Ugyan az áltaj

is fzeretünk , útálunk ; az által adunk , vagy neirt

adunk; bofzút állunk, vagy megbotsátuiik; egyfzó-

val ollyan indúlat,.amelly minden tfelekedetinkbeä

tfak mi magunkot tekénteti.

Juli. Hogyhogy ? hát az én kegyes barátsá-

gom, amellyel hozzád kaptfolom magamat nem

magadért vagyon tehát, hanem tfak magaméit?

Silvia. Nintfeh külömben» Ha valamelly ked-

vefseget nem találnál a velein való tárfolkodásban*

ha befzédim neked nem tetfzenének, vagy, ha fzo-

káfim ellenkeznének a tieiddeü fe engem nein fze-

retnél , fe hozzám nem jÔnél* Hafonlót mondha-

tok magamról irántad: ha nekem kalinatlan, ha-

fzontalan, vagy únadalmas volnálj nem volnék ba-

rátságban veled. Gondolod é azt* hogy amidon

valaki hozzánk kó'ti magát, hogy a' mi érettünk

vagyon? nem, Julánna, nem: hanem tfak magáértj

és azért a gyo'nyorüségért , amellyet találl a min-

ket levó fzeretetben. — Az emberekben még na-

gyobb a mágokhoz való fzeretet, mint mi ben-

nünk; mivel ôk azt kívánják, hogy mi hüséggel

legyünk hozzájok , és tfak oket fzerefsiik : azon-

ban ok fzéprol fzépre ugrándoznak , és mindert

»fzßsonynak akarnának tetfzeni»

T /*//.



Juli. De az által eltönUö'd a fzép hajlatidó*

ságokat, az igaz bárátságokat; femmivé téfzed a

Hfftnpatbiít, azt a titkos hajlandóságot , raelly olly

tfudálatoflan tudja megegygyeztetni a fzíveket; a

leg ízebb tfelekedeteket megkiflebbíted; és ha min-

den tfak a magához való fzeretetért megyen vég-

be, a háláadóság femmivé léfzen; a ko'telefség tfak

bolondság; és a jó erköltsö'knek ollyan kezdetet

adfz, melly azoknak nemefségó'ket, és fényefsé-

goket meghomályosítja.

Silvia. Én ezeket nem tfelekfzem: sott még

azt tartom , hogy a magához való fzeretet nemzi

a fzép hajlandóságokat , erosíti a bárátságokat, és

nagy dolgokat vitet végbe. Két fzemély, kinek

terméfzetók , fzokáfok, akaratjok megegygyeznek,

egymáshoz hajlandóságot éreznek. Fel indítatván

a magokhoz való fzeretettol egygyenlÔ akarattal

fogják kerefni, hogy egymáft megérdemeljék. A

magunkhoz való fzeretet tfak azt tfelekedteti mi

velünk, amelly dítséretes, és ditsoséges. Azok

az Orfzágokat nyerÔ hirefíek mit tekéntettek máft»

hanem tfak magokat a hadakozáfokban , és nem a

magokhoz való fzeretet gerjefztette é fel Ôket? Egy

fzóval tfak találunk mivel meg elégíteni a magunk

hoz való fzeretetet a ditsofségben , álhatatofságban,

huségben, háláadóságban — e' mindenikben felta-

láltatik.

Juli. Ana reá állok magam is, hogy ami

azokat a nevezetes tfelekedeteket illeti, hogy a

magához való fzeretetnek azokban réfze lehetett:

de



tie a' lehet é, hogy amidon ¿п valahtelly nagy

dologgal kedvit akarván kerefni egy jóakarómnak,

amellyet fenki meg nem tudhatja, hogy én nem

azért tfelekedtem aztot , högy ôtet kötelezzem :

hanem, hogy elegit tegyek a magámhoz való fze*

retetnek ?

Silvia. Kedves Juliánnám, ha fzinté a te jó

akaratod el legyen is rejtve a Vila g elott: de el

vagyon é a' rejtve te elotted, aki azt tfelekedted?

Nem érezfz é magadban ollyan belsô örömetj

amellyel vagy a te nemeíí tfelekedetedhez ? Ez ol-

lyan indúlat, melly közönseges az emberi nemzet-

nél — tégedet fem vefznek onnét ki — és az az

iüdúlat nem a magához való fzeretet é, melly né-

mellyekkel eltitkoltatja az adomànyt, némellyek-

kel pedig kihirdetteti?

Juli. Akirel én valatriiben jól tettetn, femmi

kötelefséggel nem kell tehát lenni hoz2ám> mivel

én azt tfak magamért tfelekedtem?

Silvia. Amelly gyönyörúséget érzettél az

adásban, meggátolja é a málikáhak gyönyörüségét

a vételben? A te jóakaródnak nintfeh é magához

Való fzeretete, valamint te néked? az ôtet nem in-

gerli é a haláadálra? nêm fnondja è azt magában*

hogy leg háláadatlanabb lernte e' világon, ha köte-

lefséggel tiem volna hozzád azért, antit tfelekedtét

6 érette? A magához való fzeretet Feltámad a há-

láadatlanság elleh , пgyaп 6 is téfzeh háláadókká.

Juli. Mirtthogy már pártfógója íéttél a n№

gáh02 való fzeretetnekf es högy oily ©koflafl bU
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talmazcd, ne fajnáljad meghallgatni kérdéfimet, es

azokra megfelelni. Neked, aki mind ifjíi, mind

fzép, és efzes vagy, megengedem, hogy legyen

egy kevés magadhoz való fzereteted : de hogy' bi*

zonyitod azt meg, hogy az megegygye2zék a

o'regséggel, és azzal, ami rát?

Silvia. Soha fem erollebb, mint az illyen al-

lapotokban; mert a magához való fzeretet minket

aria vifzen, hogy azt a kárt, amellyet tett nékünlt

a terméfzet formáltatáfunkkor , vagy amellyet okoz

oregülésünkkor , helyre hozzuk vagy efzünk álíal,

vagy magunk fzép vifeléfe által, okofságunk által,

vagy valamelly jó erkölts által. Ifjúság, és fzép-

ség nélkül is nem ditfekednek é a tudománnyaf,

az ckclsúggal , adakozósággal, és bôkezüséggel?

És amit ditsoségesnek, neveznek, nem lehetne é

azt magához való fzeretetnek hivni? Ez a fzeretet

nem tfak arra kötelez , hcgy eltakargafl'uk fogyat-

kozáíinkat : hanem , hogy máfok elott tökéleteffek

íehefsünk. De még többet mondok; mert azt nera

hihetem, hogy egy rofzfz emberben magához való

fzeretet legyen ; mivel ez a magunkhoz való jó

akarat tfak attól jöhet, hogj^, ha érezпnk magunk-

ban valami jót. Akiben p .-jg femmi jó njntfen,

hogy' lehetne abban a magához való fzeretet?

Juli. Tfak erre vártalak. Hogy' bizonyítha-

tod meg , amit mondafz : holott minden nap látunk

ollyan férfiakat, és afzfzonyokat , akikben azok t

jó erköltsök, mellyeket te kívánfz fel nem talál-

tatnak. Akik jó ítélettel vannak magok felol —

atm ez é a magához való fzeretet ? S;7-



Silvia. Igen is, nem. Mert a' mintegy fzem-

fënyvefztés az emberek között, és efztelenség az

»fzfzonyok között, Betsüld meg a magához való

fzeretetet, és ne keverjed együvé ezekkel a fo-

gyatkozáfokkal. Az okofság annya a magához

való fzeretetnek, és te ollyanokat hozfz elé, akik-

ïtél okofság nintfen. Az okofságnak világánál if-

mérhetjük meg jó , vagy rofzfz terméfzetünket —.

és ugyan a magához való fzeretettel t^rjefztjük az

emberek elejébe az egygyikét, és takargatjuk el a

ináfíkát. Egy fzóval kedves Juliánnám még egy-

fzer azt mondom, hogy mindazok, a mellyekbol

lehet dítséretet, betsületet, és gyönyöruséget ven-

ni, tfak a magához való fzeretetbol fzármaznak.

Juli. Ez így lévén fzép Silvia, tehát a te

tartáfod fzerént,a magához való fzeretet eredete

minden jó erköltsöknek,

Silvia. Leg alább ô az ofzlopa , és ô is ter-

jefzti ki annyira.

juli. Kedves Silviám már egéfzen eláltattál ,

és a magához való fzeretet réfzére tértem. De

hova lefzfz a magadhoz való fzereteted, ha Telá-

mon Diánnához kaptfolja magát?

Silvia. Amelly magamhoz való fzeretetért

nehezen efett az ô változáfa, ugyan a' meg is ví-

gafztal engem, azt is el fogja velem hitetni, hogy

«tem érdemli jóságomat.

Édes Néném , ezekre mit mondafz ? Vagyon

é benned magadhoz való fzeretet? Azt nem lehet

mondani, hogy ne legyen az Erdélyi leányokban,

T 3 és



és aPzfzonyokban. De azt is elmondhatn} fel^Ioír,

hogy ôk bizváft elmondhattják : „ Ugy fzeretlek,

mint magamat.,, Mert, ha magokat fzeretik, má-

fokat is tudnak fzeretni; mert min.d jó vér, mind

jó fziv vagyon Ьецnok. De egy Görög afz-

fzony talán káromkodásnak tartaná, ha azt mon-

daná: „Cgy fzeretlek, mint roagamot, „ De ha

fzinte azt mondaná is , el nem kellene hinni ; mert

Sz. Pál azt mondja: hogy a Görögök hazugobj

]£des Néném , én kedet úgy fzeretvén , mint ma-

gamat, és magamat úgy, mint az qhtváft , azért já.

éjlzakát is kívánok,

udod már azt a hírt Néném, hogy тoй min-.

x den órán nagy hadakozás lefzfz? De tudod é

annak az okát? Oétobernek a vége felé a Frantzü

a Német Tsáfzárnak nagy barátságoflan meg ize-

né, hogy hadakozáft hiidet néki, Ennek pedig az

oka nem más, hanem, mihent Auguflus a Lengyel

Király a fzemét béhunyá , a Frgntzia Udvar azon

igyekezék, hogy Stamslauß válafzfzák a Lengye-

lek Királynak. Amidon azt megtudá, hogy tfak-

íjem mindnyájan reá állottak volna a Pafatinufob,

Stanislauft Lengyel orfzágba Iuilde a válafztásra,

aminthogy tfaknem a? egéfz Orfzág a gyülésben

Királyának válafztá, és annak felkiáltá. De ugyan-

abban az idoben egynehány Pàlatinus, és egyne-

Rodofio 4. Dec. 1733,
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Ыпу Püfpök oTzfeegyülvén az Auguftus fiát vá-

laTzták Királynak. Ez a kis gyülés pedig a Tsá-

fzár, és a Mufzka Tzárné fegítsegével mene vég-

be. Eleinte mindgyárt e' nem tetfzék állandónak

lennir de kevés ido mulva a Mufzka had, hogy

Lengyel orfzágba kezde bé menni, a Fô Renden

lévok is megváltoztaták az elméjöket, és erre a

íéfzre állának. És mentó! több had kezde Len

gyel orfzágba menni, annál többen hajólának Au-

guftus mellé, és eztet mind a Tsáfzár' alatomban

való munkája tfelekedé. A Frantzia Udvar azért

megharaguvók , és hadakozáft hirdete mind a ketto

eilen. De minthogy Stanislausnak fe olly kön-

nyen, fe olly hamar hadat nem küldhetne, amint

kívántatott volna, azért Varsóváról ki kelleték

menni, és helyt adni Auguftusnak. Mindezért ha

dakozáft nagyot várjunk. Mi hafznunk lefzfz ben

ne, Iften tudja. Mi tfak reménylünk, tfak re-

ménylünk mind addig, mig meg nem halunk. Az

Olafz példa befzéd azt mondja, hogy aki tfak re-

ménységgel él, az ifpotályban hal meg. Ha ifpo-

tályban nem is, talán Rodoftón. Akár hol legyen

a', tfak bé kell a fzemünket hunni egyfzer. De

addig tfak jó az egéfségre vígyázni Édes Néném,

ás a bat el kell üzni, és'ne engedjük, hogy a

gondolat, és a Melancholia, elfogja elménket. Ne

iegyünk ollyanok, mint egy Frantzia Ur volt, aki

îltemetvén a feleségét, ugyan azon eftve, a va-

forát hogy felvitték az afztalra , le nem akart ul-

ii afztalhoz; mert nem volt jelen a felesége. A

T 4 vára-
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várakozáft ehínván mondja a Konyhamefterének ,

hogy jelentfe meg az Aizfzonynak , hogy az afzv

tnlon az étek. A Konyhamefter mondja néki,

bogy nem jöhet; mert eltemették — akkor tér

efzére az Ur. Sok féle bú van e' világon,

*~ Éa hármat is. írtam ebben az efztendôben. Azt

írják , hogy Stanislaus Dantzkán tölti a teleta

Megláíluk, mint lefzfz delga a tavafzfzal. A

Fiantzia, és a Spanyol liad eroflen takarodik Olaíz

orfzág felé. A Sardiniai Király is kéfziîl. Nem

tudom mit gondol a Tsáfzár : de én azt gondolom

belyette, hogy ha Stanislausal elvefzteti is a Len-

gyel oiízági királyságot, attol tarthat,' hogy maga

js Olafz orfzágból ki ne koltó'zodjék. A Spanyol

Király fia meg nem elégfzik az o két Hertzegsé-

gével — az apja roég Királyá is teheti — moft

van ideje.

Hit nekünk Vagyon é moft ideje , hogy vár-

jnnk valainit? A fzegény Urunk amit a pennájá-

val tehet, el nem miílatja. Eleget is ir mitiden fe

lé; mert mi ollyanok vagyimk, mint az Evangye-

liumbéli beteg, aki harmintz efztendeig volt a tó

mellett várván, hogy valaki veflè belé , amidon aZ

Angyal felzavarta. Mi is azt várjuk , hogy vala

ki valamelly zurzavart tfináljon; inert mi maguiW

kál

CI.

Rodofio ij. Fehn 1734,

 



kal jó tehetetlenek vagyunk, Az Iften elhozza

inég a mi óránkat is — ha moft nem, másfzor.

Ki ne nevetné Édes Néném, mitfoda rendef-

fen tudod leirni, hogy a Frantziák mitfoda álha-

tatlanok minden tfelekedetökben. És hogy egy

Frantzia két három leányt, még annyi afzfzonyt

is akar egyfzersmind fzeretni — az úgy vagyon.

Két afzfzony rendefen rfá vett volt egy Frantziát,

Jiki is mindemkhez járván, mjndenikkel el akará

hitetni, hogy fzereti. Ez a két afzfzony barátof-

fak lévén egymásboz egymásnak titkokat megval-

|ák, és egymáftól megtudák, hogy a Frantzia mint

hitegetné ôket. Egybe befzélvén a Frantziához

mennek, és fok fzép fzín alatt, minha tfak tréí'á-

lódnának vele, úgy békfítözik, és polálják, vala-

ínint a kis gyermeket, hogy tfak a fejét mozgat-

hatta —r a' meglévén a falhoz támafztják, valamint

egy fa képet, és ott mindenféle fzép fzókat mon-

danak néki. Annak vége lévén, az afzfzonyok

egygyikének a fzáiláfára mennek, és két legényel

a bépólált fzeretojöket is oda vitetik — ott enni

adnak neki, valamint egy gyermeknek. Azután az

afzfzonyok lefeküfznek, és közökbe tefzik az ele

ven bábot, és ott valamit eltudnak rajta tenni, el

nem múlatják: fzidják, pirongatják, és tft'ifolják,

és egéfz éjfzaka nem hagyják alunni. Reggel felé

megigérik néki, hogy elbotsátják, tfak tifztefsé-

g»ífen vifelje magát. A legény mindern felfogad.

Az afzfzonyok felkelnek, felöltöznek , és ki men-,

nek a házhól, Sok ido muíva egy vén. afzfzony

T 5 bé
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bé megyen a házba , es el ódja. A legény kérdí,

hogy hoi vannak az afzfzonyok? mondja a vés

afzfzony, hogy vagyon már két órája, hogy hin-

tóba i'tltek, és kiki a maga jófzágába ment. —

Másfzor többet jobbat: de moft nintfen egyebet

mit írnom — azért maradok az AfzfzonynaK neu

tfak fpárgús , de köteles fzolgája.

Rodoflo 18. Febr. 1734.

Ooha Édes Néném nagyobb kedvem nem volt

egy igen fzép, tsínps, és takarékos levelet n>

ni, mint ma. Se foha ollyan nagy egyepetyém

nem volt, mint ma a hofzfzú levé! írásra. De

minthogy attól tartok, hogy egygyikót fem vifzem

úgy végbe, hogy a kéd fzép fzemeinek tefsék,

Azért elvégezem levelemet, és ebb&l megtudhattja

kéd, hogy még élek, és hogy vagyok, és mara

dok az Afzfzonynak Jó Nénémnek jó atyjafija.

P. S. Édes Néném hová lehet annál fzebb

levél, ha rövid is, mint amellyet egy hires Gene-

ralis írt volt a Feleségének a hartz után mond-

ván : „ Az ellenséget megvertük , egykevefsé eí-

fáradtam , jó éjfzakát édes Feleségem,

CIH.

Rodofio if. Martii

TWifindennünsen tfak az a hir, hogy mindenütt ké-

fzülnek a hadakozásra, A fok Német, Fran

tzia,



zîaj Spanyol takarodik Olafz orfzág felé. Azfc

ondolná az ember, hogy talán ott valamelly nagy

endégség lefzen, es arra gjülnek oda. Eugenias

iedig a Rems vize felé igyekezik. Azt mondjákj

ogy a Frantzia is elküld Qda vagy fzáz ezer em-

lert. Hát ezek Édes JNéném mért gyfdnek oda?

alán ' halál'zni akarnak? Stanislaus Király pedig

3ántzkán vagyon. A Mufzkák, és a Saxok ké-

>л'Цnek , hogy Stanislaust oda fzorítsák* Ott még

nás féle mulika léfzen. Mindezekbol mi léfzen,

[fien tudgya. l)gy tetfzik, mintha Stanislaus Ki

rály vefztene leg többet, ha el találja vefzteni a

Lengyel Orfzági királyságot , aminthbgy a' meg-

történhetjk , amint folynak mir is dolgai. De ha

azt elvefzti is, Frantzia Királyné az o leánya.

Olafz orfzágban pedig hogy' állhat a Tsáfzár há-.

rom Király eilen, aki mindenik azon igyekezïk,

hogy elvefztefl'e véle Siciliát, és Neápolift, és

c ía ujj K'nÜyt tegyenek. De mindezekbol ne-?

künk mi hafznunk lefzfz? talán tfak femmi. Még

a nц óránk nem jött el — addig tfak Barát tántzot

keЦ járni.

Hogy valamelly fzomorú gondolatokon ne vé*

gezzem Tevelemet, egy jó akarómnak levelét le-

írqm kédnek — a levejet küldöttem volna el, de.

Framziáúl vagyon,

Aztot jól tudod kedves. Jóakaróm , bogy mi--

tfpda fzeretettel voltam Juliánnához , és hogy mi-,

tfoda fokféle útakon, és öfvényeken hordozott en-t

gemet. Nem voltam. több húfz efztendosnél , mi- .



ion fzolgálatjára állottam: hartnintznál pedig tbb-

bet vefztettem el, amiulta perlekedem véle. Mind-

addig fzerettem, amíg iígy megôfzült, mint egy

ôfz matska: de mégis ollyan, amitfodás. Igen ne-

hezen jnthaték hozzája: mindazonáltal az én fze-

meimnek fzép vénnek látfzik. A' való, hogy fqk

hafzontalan fóhajtáfokat botsátunk egygyütt azért,

bogy hamarébb meg nem házafodmnk : de a a vét-

hes, nem én. Azt is tudod, hogy foha addig vég

képpen nem álla házafságunkra , mind addig még

egy fog morada a fzájában. A jegy gyurümre is

ezeket a izókot metfzettem: Szeretetemnek

harmintz 'egygyedik efztendejében.

Edes Néném mit mondafz az illyen ember-

rol? én pedig azt mondom, hogy az illyen példát

tfudálni kell, és nem követni. Néném! az egéf-

ségre ! s '

Amidö'n bé akarám a levelemet petsételni,

efzembe jutott a carolus Magnus leánya. Ez a

Tsáfzár úgy fzerette a leányait, hogy férhez nem

akarta adni azért, hogy el пe távoznának tole.

Nyert is benne, mint Birtók a tsíkban. Az egy-

gyik leánya az apja Secretarinfsíval jó barátság-

ban lévén — a többi között egy eftve a Secreta

rios a Fejedelem Afzfzony látogatására menvén,

ott addig múlata, hogy az alatt nagy hó efett. A

Secretarius elbútsúzván a fejedelem Afzfzonj'tól,

és látvin , hogy hó efett volna , attól kezde tarta-

ni, hogy a nyomát megfogják látni az udvaron.

A Fejedelem Afzfzony vévén éfzre, hogy mitol

tat-



es&zm soi

artana a Secretarats , monda néki : „ majd által

'ifzlek az udvaron , hogy ne láfsák , hogy Férfiú

itent volna ott el. „ Azonnal nem tfak monda ;

nert meg is tfelekedé, es a hátára vévén a Secte-

ariust, és által vévé az udvaron. Szerentsétlen-

iégökre, vagy jó Czerentséjökre a Tsáfzár azoït

ijfzaka nem alhatott, hanem az ablakhoz ment idô

ölteni. De itéld el Néném, mint elbámula azon,

iogy megláta a Ieányát, mint vinné terhét. De

emmit nem fzólla, hanem más nap a Tanáts Urak-

iak megmondá , és elvégezék , hogy a Fejedelem

?\fzfzonynak adják öroköilen a kedves terhét.

CIV.

Rodofto 12. April 1734.

igen fzépen , és alázatoflan köfzönöm Édes Né-

ném a halat. Amelly dupplán érdemli a köfzö-

netet: egyfzer azért, hogy Nénékám küldötte;

xtáfodfzor azért; mert böjtben vagyunk, mert

Tzükségünk vagyon reá. Mert itt ritka a jó hal:

îzért é, hogy e' tájékot a hal nem fzereti, vagy

pedig a mi haláfzaink fzamárok. Itt igen mérték-

letefséggel lehet böjtölni a hallal, de a tojásbaa

van réfzünk ; mert tfak , azzal böjtölünk. Ligy

tetfzik némellykor, mintha pislenek járnának a

gyomromban. Talán nem is hazudok, ha mon-

dom, hogy több kél fzáz tojásnál napjában. So-

kotálya fel kéd egéfz böjtön, és a négy után te-

gyen kéd három tzifrát, meglátja kéd, hogy négy

ezer-



ezerre megyen — még pedig el is engedek égyne¿

hány napot. Ha a Viteliius Tsáfzár afztalához jár-

hotnánk, nem kellene rántottát enüi ; mert azt ir-

. ják felole, hogy egyfzer az afztalán két ezer féle

bal volt, ki sütvej ki fôzve — és még másfzor het

ezer féle madár. Mind e' foknak tetfzik , fokép-

pen ollyanoknak, mint mi, akik tfak egy féle ha-

lat is kegyes fzemmel tekíntyük az afztalon. De

ha meggondoljtík, egy ollyan Tsáfzártól, aki toin-

den hagyságát tfak az afztalában tartotta , és aki a

világot bírta, talán kitelhetett.

De azt kérdhetné valaki, ha vagyon é hét

ezer féle madár? erre Noé megfelelhetne. De ad^

dig mi tfak efzfzük a rántottát. ]\em is voína jo

annyi fok féle halban bujálkodni, föképpen illyen

ritka böjtön, mint a moftani. Mert talán foha fem

érte kéd, hogy a nagy böjtön efett voína Szi

György.

A bort is köfzönöm Néném, de nem annyi-

ra, mint a halat; mert borunk elég vagyon. De

nem tfak elég: de jó is — afztali bornak bé»

vehetni; nem kényes italra való borok, fe hetn

kontyalávalók , amint fzokták mondani. De elég

jók a fzükségre, és a táplálásra — mi kell egyébb?

A mértékletes ital fegit: a mi édes egéfségünket.

Azt tartják, hogy egy ebéd feleft négyfzer innyá

elég: az elsôt mi magunkért; a máfodikát jóaka-

róinkért; a harmadikát a vígafságert; és a negye-

dikét az ellenségünkért. Eztet nem tartják a mi

édes tündér Hazánkban. . -

Azt
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Azt mondod Néném , hogy a minapi levelem-

;n fogyatkozáft találtál. A' bizonyos , hogy a

'gyatkozáfl mind meg tudod ifmérni, mind aztot

egigazítani. De talán nem fôben járó dolog.

alán tfak abban vétettem, hogy elfelejtettem egy

felibe punéhunot tenni? Éppen moft jut efzembe4

)gy egynehány ifjú Képíróknak ajándékot tettek

1, hogy a' nyerje el, amellyik közülök leg

ebb képet ir. Az egygyike leg fzebb képet irr,

mak is kellett volna az ajándékot el nyerni. AM

a Krilhts utólsó vatforáját le írván fzerentsét-

nségire megtalálta igen fzépen fpékelni a hufvéti

ráriyt, melly az Apofiolok elött volt. A Zfidók

:dig nem ették meg a fzalonnát — és így máfnak

ák az ajándékot. Ha kéd is illyen fogyatkozáft

ált, talán halált nem érdemel. Ami ЫЫ irt

d , bánadalommal bánom , hogy meg nem tfele-

dhetem : de mit tehetünk rola. Megbotsátom —

;d kérését, botsáffa meg kád is, ha meg nem

tlekfzem. De jó egéfséget kívánván maradok.

Rodofio 16. Junii I734.

\oft hozák hírét , hogy a Mпfzka , és Saxo 06-

y7¿eálta Dantzkát. Minden öfvényt, lyukat

dugott, hogy Stanislaus Király ki ne repülhef-

1. A vároft mind loni, mind megvenni könnyü;

azt igen nehéz meg oltalmazni, hogy a Király

net el ne meheflen, Akinek is még arra kell

. fzán-



304 0HkL&

fzánni magát; mivel a Frantzia hajók nem igea

nyargalnak fegítségire. Amelly várat pedig meg

nem fegítenek , megvefzik. Atinál is inkább , hogy

foha a Dántzkai frafidmm ollyan játékban magaf

uem gyakorlotta. De bagyjuk el Dántzkát , úgj

is ott moft fok ágyú dörgéfek vannak, és fétít

junk Olafzorfzágba , és nézzük meg , hogy od

mint vendégeskednek az oda gyült fok féle hadak.

Azt mondják, hogy ott már ké.^ vagy három

várat megvett a Frantzia. De ami leg nagyobb

még Mediü/anитЪan fem kiáltanak már berdót. II-

lyeп fovmában nem igen jól folynak a Tsafzát"

dolgai Olafzorfzágban. Hogyha pedig a Spanyol

Haz egyfzer gyökeret kezd verni Olafzorfzágban,

amint már elkezdette, félo, hogy a vendég ki ne

veffe a gazdát házából. A Spányol Király fia,

az Anyjára maradott három Hertzegséget ment

volt bírni Olafzorfzágba. De, ha fzerentfés lehet,

talán még felállitja a Siciliai királyságot. De akár-

mit tlbálnának ôk, tfak nekünk is valami tfeppen-

ne hafznunkrat De fe fzemmel nem hallok , fe fu-

lemmel nem látok ollyat, ami arra fordúlhama.

Az is meglefzfz annak idejében.

Édes Néném mi fzép doiog fokáig élni. Eb

ben a fsculumban 33 efztendo tölt el, de azon ke-

vés ido alatt igen nagy dolgok mentenek végbe.

Hát még, ha élünk, mit nem érunk? Azt is meg-

értem, ha mikor valamit küld kéd nekem, megpa-

nafzolja. De a panafzostól az ember hizik: noha

azt fzokták mondani

Nino



Nints kéfervesbb kenyér, kit adnak pánafzfzal

Hoven elegyítve van merges kováfzfzal.

Áztatni kell gyakran fok könybullatáflal,

És annak étele van nagy fóhajtáfTal.

3é, Édes Néném, ha panafzolod is, de nem hálá-

tdatlanrial van dolgöd , és azt ne tartfad 'azotaban :

Te nagy ajáridékot ne adj barátodnak ;

Mert ôtet tfmálod háláadatlannak.

De én is utánna tefzem, ha elkellene egygyik fils

emet is vefztenem

Ki ajándékinak a fzámát Felírja:

Mit azoknak többé érdemét rie várja.

Tudom azt fogad mondani, hogy jól aluttam az

íjfzaka; mert a jó alúvás ütán könnyebb verfeket

;yalt'tlni. Elrakvári hát a vers tlináló fzerfzáthi-

iat maradok Édes Néném mindenkon

CVL

Rodoßo if. jülii 1734.

VTéném, irtóztató nagy dolgok mennek végbe ezeri

L^ a mi keferves lakóhelyünkön. Mi tfendefl'eti

lufzunk : másutt «íeg erôvel fektetik le arra a

ofzfzú álomra az embereket; Ha fzinte azok a

agy dolgok minket kirekefztehek is magok közul:

e itnádjuk az Ifteünek munkáit máfókoh is, és

zután léptefsünk Dántzkára. Ahol is megfzuntek

tár az ágyú lövéfek; mert a város feladta magát

Müfzkáknak; Akiknek is kell fizethi egyriebánjr

:áz ezer foiintot, hafonlóképpen a Saxoknak is j

V högy
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hogy a vároft fei пem prédálták. Igen dragan fi-

zették meg a vendégfogadáft. Hihetô, hogy más-

fzor nem kívánnak fzálláft adni ollyan vendégnek,

akiért úgy elrontották a várofokat, és annak hó-

ftáttyit, hogy húfz efztendeig fem állítják helyre,

Л vároü pedig azután adták fel , minekutánna on-

net Stanislaus. Király kirepült volna tfak harmad

magával. Aki is nagy vefzedelemre adta magát,

és akit minden rejtekben megkereftek a Mufzkáb,

de már késô volt; mert a kalitzkából kifzaladort

volt a madáx, és a Pruifiai Király fôldére ment

Kénigsbergába — ott már ne féltsük a Mufzkák-

tól. —

A' való, hogy elhagyván Lengyelorfzágof,

a királyságát is elhagyta. De, aki leg elsô indi-

tója volt az akadálynak, hogy Lengyel Király ne

lehefl'en, drágán fizeti meg; mert ez a példabe-

fzéd: „Aki misnak vermet ás, maga elik belé,,

nem tfak az ollyanoknak fzóll , mint mi , hanem a

Tsáfzároknak is. Amint aztot meglátjuk, mihent

Dántzkáról Olafzorfzúgba érkezünk.^jromtaflunk

oda tehát, és nézzük meg, hogy ott mint vende-

geskednek ; mert fok tsáfzármadarát öltek ott meg.

Mivel azt bizonyoflan írják, hogy a Spanyol,

Frantzia, és a Sabaudus megverték volna a Neme*

tet, és a hartz Párma meílett lett volna az elmúlt

hónap végén. Mindezek örvendetes dolgok a Spa

nyol Király fijának, aki tfak hufzonkét efzrendos

korában is igen közelit a korona elnyeréséhez.

Mi jól lovagol az, kit az liten kegyelme hordoz!

' - m



Л'1 ktfrinyen végbemegyén dolga az [óllyaunakj

kit az Iften fegít. A Kbenus mellett pedig a Fran*

zia Jnegvette PbUipsbm-gou Eugenius minden ha

la val ott volt, hogy nagyobb bizonyságot tehef-

en a vár megvételérol. Amelly Frantzia Gеnera

is megfzállotta volt, azt kevés ido múlva egy

gyn gölyobis homlokban ütötte. Itélje el kéd4

;i volt eroflebb. Magunk felol is irnék kédnekj

a volna mit; De mi még mindezeket távúl t\éz-

:ük; mert a fzégénynek a fzerentséje is Izegeny*

De az a vígafztaláfurik vagyon, hogy^ aki ezeket

nagy dolgokat miveli, minket is lát, és megem-

ïkezik rólunk annak idejében. Szerefs Nénénu

s légy jó egéfségben. Amen.

CVIÍj

Rodofto iî. Oàob, 1734,

A z Urünk bé küldötte Pápai fógort a Portára*

Tudom, már eleget nevetétt kétek egygyütt.

Гa végbe mehetne, amiért merit, tfak hamar Fran

cia órfzágba mennénk innét. Vagyon immár két*

agy három hete, hogy a Követ megizené az

rrunkhakt hogy a nagyobbik fija, fènkitol el nem

L'ttsúzván4 tmnden tzeremonia hélkül Bétfet el-

agyta, és Velentzébe érkezett. Már egy Rákó-

:i fintfën a Tsálzár keze alatfc Azt is hállottüki

ogy még netn jo ide, hanem Rómába megyen —•

z Urunk pedig igen várja* Nekem úgy tetfzettj

ogy ide kellett volna jönni elsoben; de tfak ne-

У ¿ hezi
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hezehb, ¿s hofzf2abb az atyai, és anyai fzeretet

a fini fzetetetnél. Eztet még az oktalan állaeokban

is látjuk. Az oktalan állat mennél kilTebb annál

inkább fzereti az anyját, és a nevekedéflel a fze

retet fogy benne. Mindenik a terméfzet mnnkája.

Az anyai fzeretet fzúkséges mind a fzaporításra,

mind a gondvifelésre. Mitfoda nagy gondal táp-

lálja, és orzi egy tyúk a fiait mindaddig, míg

magok is keresheffenek ételt, és módjok fzerént

tnagokra vigyázhalTanak. A fetske addig hord en-

ni fiainak, amíg nem járhatnak az áerben, azután

koplalni hagyja ôket, hogy hadd hagyják el az

apjok házát, és fzerezzenek magoknak más kony-

hát. Ezek ts azután fe vifzfza nem tévnek , fe az

anyjokkal tobbé nem gondolnak.

Mindenikében a terméfzet munkálódik. Ezt

lá.tjuk közíMtségefi'en az emberekben is, noha mind

más formaban. Amelly fió látja, hogy femmit nem

várhat a fzüléitol, ollyan könnyen elhagyja a bi-

zat, valamint egy fetske fiú. De a fzüléihez való

fzeretetnek meg kell benne maradni mind azért,

hogy okos teremtett állat, mind pedig azért, hogy

azt parantfolják néki. Hogy' ne kellene a Spa-

nyol király fijának fzeretni fzuléit, amidon egy

fzép takarékos királyságot fzereznek nékie? mivel

az elmt'tlt hónapban az apja hada.ifmét megverte a

Németeket. A hartz Guaßalla nevü, város mellett

ment végbe. Már elmondhatni, hogy elvefztette a

Tsáfzár Olafz orfzágban a két Siciliát. A Spa-

nyol király eivévé tole Spanyol orfzágot: annak

a ña



fia moft elvefzi tole a Neapolifi koronát. Aki

s, ha jól jut efzembe, harmadfél fzáz efztendô

nulva felállítja ifmét a Frantzia Házból való Nea-

jolili királyságot. Meg kell vallani, hogy a Tsá-

zár drágán Ü2eti meg a Stanislaustól elvett koro-

íát. De a példabefzédnek bé kell tellyefedni. De

t levelemet elvégezem; mert, ha a levél kitíid, a

íiír elég nagy, és a hajós utánnam várakozik. Jó

ígéfséget.

CVIII.

, Rodoflo 14. Dec. 1734.

"С" des Néném, itt elég hó vagyon, amelly itt nem

igen közönséges. Azt mondhatnák, hogy itt

némellykor tfak azért havaz, hogy az Önnenyek

vendégeskedheflenek. Ezt neveti kéd talán, de ez

úgy van; mert ôk elmennek, egy nagy tálat meg-

töltenek hóval — de annak harmad, vagy negyed

napi hónak kell lenui; mert úgy mind jobb ízü,

mind pedig keményebb, és portzogóflabb — Azt

a tál havat azután nyakon ontik pefzmeggel. De

tudja é kéd, mi legyen a'? A fzôlot nagy üfiök-

hen megfózik, mind addig, amíg ollyan surü nem

lefzfz, mint a fer élefztô; azután lefzurik, hor-

dókba töltik. Ollyan fzínu, és ollyan édes, miüt

a méhfer. Igy elkéfzítvén tehát azt a levegô ég-

bol lehullott étket a ház' közepire tefzik. Akkor

a gazda az egéfz tfelédivel körül vefzi, kinekki-

üek egy kalán Iévén kezében, és azt tfak hamar

U 3 fei-



felkalánozzák, valamint a téjfelt. Abból pedig kell

enni még a fzopó gyermekeknek is. Azt pedig ue

gondolja kéd, hogy a gazdaafzfzony igy vendé-

gelje minden nap a gyermekeit — a' már fok voí-

na. Ls nem mindenkor pap fajtja , haneœ tü¡

akkor, amikor kedvit akarja kerefni a gyermek

nek, és hogy kiHi jó kedvü legyen a háznál. Mr

kor a tél ollyan fösvény, hogy hó nem eftk a vá-

rofon, ollyankor a tfelédes gazda egy mérfoldnjr

re is elmegyen hóért, és azután abból kedveskedilt

az atyjafiainak. De moft ki vannak; tnert minj

bó elég van, mind pedig, e' lakadalmas hónap lé-

vén, a két húrú hegedüt eleget rángatják nékik.

De a' tfúfps fzokás nálok , hogy mihenf egy

gazdaafzfzonynak a fia a feleségét a házhoz vifzi,

a fzegény menyetskének a fzáját bézárják,, vab-

mint a Pápa a Cardinalifoknak, és mind addig nem

fzabad néki fzollni, valamíg az Urának az anyja

arra fzabadságot nem, ád. Addig ollyao a bázná!,

mint a nema, tfak az urával befzélbet, de máfl'al

fenkivel lem. Mikor a gazdaafzfzony hozzá fzóli,

vagy valamit parantfol néki, a menyetskének tía.

inteni lehet, Az illyen némaság pedig eltart né-

melíykor hat, hét efztendeig. Ha a gazdaafzfzony

fzereti a fia feleségét , hamarébb felfzabadítja t

némaságbó! : de ha nem fzereti, tíz efztendeig .,

némán kell maradni, noha egy házban lahsak

Ennek a fzokásnak pedig az az oka , hogy a me-

nyetske ne perelheflen a háznál, hanem wagy rfes-

defséggel fügjön, az ata. anyjától. Vallyoa náhM

nem



*em volna é jó ez a fzokás? Elég már az Ôrmé-

nyekrol irni, de nem lehet nem irni, minthogy

közöttük lakunk.

Mindenfelol tfak azt hozzák hírül, hogy a

Spanyolok mennyi várat, váraft vettek meg Olafz-

erfzágban — talán femmit nem hagynak a jövô

efztendore. Erröl jut efzembe, hogy Carolus Vj

nem tudom mitfoda várat fzállott meg az impe-

riumban, de minthogy késôre adták fei a várat,

azért megharagudott az egéfz lakofokra, és meg-

izente nékik, hogy tfak az afzfzonyoknak kegyel-

mez meg, az embereket mind le vágatja. Azét't

más nap valamennyi leány, vagy afzfzony va-

gyon, takarodjék ki a várból — hanem azt meg-

engedi nekik, hogy amit a hátokon elbirnak, azt

elvihetik magokkal. Másnap a Tsáfzár el huí be-

lé az egéfz táborával, amidon látja, hogy az afz-

fzonyoknak, akik a várbol mennek, mindenikének

egy férfiú a hátán — az afzfzonyoknak a ferjök,

a leányoknak az atyjafijok. A táborra érkezvén

így megterhelve mondák a Tsáfzárnak, hogy az

engedelem fzerént ok drágább portékával nem ter-

belhették meg magokat, mint a férjekkel. Erre

megkegyelmezett a Tsáfzár az egéfz városnak.

INam az afzfzonyok is tfelekefznek valaha valami

jót. Jó egéfséget, Édes Néném. Engedje meg

az Ur, hogy megérhefsük az ujj efztendot, nem

tfak ebben a bôrünkben, hanem még az egéfsé-

günkben is.

crx.
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CIX.

Rodoflo 16. Januar. 1735".

TJa minden dolgunk úgy fog folyni ebben a?

efztendoben , valamint a Pápai sógor munkája,

a Portán, úgy minden dolgunk hátra m¿tfz, nem ele.

Д Porta nem adta tellyefséggd valafzúl, hogy az

Urunkot el nem botsátja Frantzia Orfzágba, па

яет , hogy moft nem jovalja , és hogy mdg annak

nintí'en ideje. Це a Tsáfzárpk' nem jovallái'a paT

rantfolat, és a mi elmenetelünkbol femmi nem te-

lik. Ш volt annak meggátolója , Iften tudja, de

azt hiunünk kell , hogy o mindern a mi jovunkra

tfelekefzik — ez is jovunkra fordúl, hogy el nem.

botsátnak. Eztet moñ lelki fzemmel nézziik, da

még jö'vendöben teíli fzemmel is meg fogjuk lámi;

mert ugyan is hát ha a békeséget olly hamar meg-

akarják tlinálni, mint amelly hamar elkezdék a haT

dakozáft, akkor ott mit ttinálnánk? vifzfza fogad-

nának é a féfzkünkbe , vagy fem ? Nyúgodjimk

meg tehát azon, hogy jobban tudja a mi Atyánk

nálunknál , hogy mi jó nékirnk. Háláljuk meg né-

ki, amidon kérésünket meghallgatja, és áldjuk iotet»

amidon akaratunkat meggátolja. Ide az írten ol

lyan nép ko'zîbe hozott, aki a máfokkal való jóté-

teményt kó'veti , és az 5 kezek által bovségeíTen

táplál minket, akiért háláadáfl'al kell lenni a kéz-

hez is. Mitfoda fzép dolog, Édes Néném, a jóté-

temény ! folia fenki azért mcg nem fzegényedett :

de fok gazdag ház pufztúlt el azért, hogy abban

az



az ada&ozaft nem követték. Az adakozásnak meg-

betsülhetetlen hafznát vefzik : dé ha fzinte nem

vennék ts, amelly nem lehet, mitfoda belso örö-

tnet nem érez egy nemes fzív, amidon valakivel

jót tefzen, amidon fzükségiben valakit megfegít. .

Vifgáljuk meg eztet magunkban , és meglátjuk ,

hogy inkább vígad akkor a fzívünk , mint az eftig

való tántzolásban. Ne fzégyeneljük é, hogy errol

egy pogány Tsáfzár mi fzép példát ád. Akinek

is eftve efzibe jutván, hogy azon a napon femmi

kegyelmefségét nem mutatta, mondá : „A mái na-

po.t elvefztettem ; mert fenkivel jót nem tettem. „

A minap olvaftam, hogy egy adakozó ember-

nek ezeket a fzókot írták a koporfójára : „ Amit

elköltöttem , azt elvefztettem ; amit birtam , azt

másnak hagytam ; és amit máfoknak adtam , azt

maradandó helyre eltettem. „ De attól nem tartok

Néném , hogy az egerek megegyenek a fösvény-

ségért, mint egy Lengyel Királyal bántak. Hát

az egéfség mint van? mert régen nem vettem le-

veledet — vagyon harmad napja. — Pola téti.

Rodoflo 12. Mardi 173 f.

alán majusnak nevezhetném ezt a hónapot, ol-

dámabb az elmémnél ; mert már egynehány naptól

fogva nem látom az Urunkat ollyan állapotban ,

raiut az elott. Mert ha igen titkolja is , de éfzre

ex.

 

És az ido fokkal vi-
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lehet venni, bogy vagyon valami belsô baja. Az

o terméfzet fzerént való mindenkori jó kedve

moft nem ollyan gyakorta való, és mintha erôfzak-

kal volna. Azt is hozzá tefzem, hogy már egy

kevés idotol fogváfl igen kezd apadni, az ô kövr

tefte , és ábrázatja igen vékonyodik. Mindezelt!

Édes Néném , egy kevés nyughatatlanságba vetet.

tek engemet; mert ha ezek a belso fzomorúságtól,

vagy valamelly belsô nyavalyától, vagy egy-

fzersmind mind a kettôtôi jonek , a meggyujtott

gyertyát nem kell tfudálni , ha fogy.

A Jefuiták' Superiorja itt vagyon, aki is ol

lyan papi ember, hogy az idot nem vefztik el vê

le. Az Uruuk véle tölti az idot, ës a munka'fí-

val; mivel kertet, és házat épitet. lflen után tfak

azzal vigafztalom magamat, hogy az Urunk igen

erôs terméfzíitü , és hogy ötven kilentz efztendat

könnyen elbirhat. Tudom, hogy az illyen vigafz-

talás tfak fövenyre van építve, és boldog, aki-

nek nem kell küfzkädni a betegséggel; mert akár-

melly erpsnek is le kell efni alatta. De a mi ál-

lapotunk ollyan , hogy tfak kell valami vigafztaláfi

kerefnünk fzomorúságunkban. Noha nem kellene,

ha jó kerefztény volnék ; mert mindent az £ften

akaratjára kell hagyni. De mikor eröflen fzere-

tünk valakit, akkor a látható elfelejteti velünk a

láthatatlant. -г- Hogy tellyefséggel prédikátion ae

végezzem levelemet , azt irom ; hogy Abdullл , akit

moft tettek Jantsár Agának, és aki fok efztendokig

mellettünk volt ugymint Tforbali, ollyan nagy

tifzt-



tifztségiben is megtartván az Urunkhoz való köte-

lefségét, tegnap egy fzép paripát küldött több

egyébb Periiai ajándékokkal, bdes Nénem , ha

jobb hírt irhatnék egynehány nap múlva, mint ne-

Yetném -TT mert moft nem nevetek,

CXI,

Rodofio 25. Martii 1735.

T^des Néném, ha nyughatatlan elmével írtam az

^* elobbeni levelemet : ezt fzomorúsággal írom ;

inert az, Urunkot éppen nem jó állapotban látom.

Ki is nyilatkoztatta már magát a betegsége. Teg

nap elott a fzokás fzerént nyoltz órakor eftve le

akarván vetkezôdni a hideg borzogatta. Én jelen

leven kérdé tolem , ha én nem fázom é ? íelelém ,

hogy az ido elég meleg, és nem fázom -r-4 erre

felelé; hogy igen fázik. Ezen mindjárt megije-

dék : de* meg azután gondolám , hogy tavafz felé

valami változás elík az egéfségben. Az Urunk

le vetkezik , és lefekfzik : én is a fzálláfomra me-

gyek. Egy kevés ido mulva , hozzám jônek , és

mondják, hogy hányt volna. Én arra mondám,

hogy talán valamit ollyat ett , amit a gyomor nem

fzenvedhetett. Másnap hat órakor, amikor fel fzo-

kott öltözni , a házába megyek : de mitfoda ijedt-

Tégbe nem efém, mihent meglátám az ábrázatját.

Aki is terméfzet fzerént mindenkor piros lévén ,

úgy elsárgúlt, valamintha fáfrannyal megkenték

volna. Már két naptól íogváft nagy gyengeféget
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érez — fzuntclen való hideglelés van rajta — és 9

mintha az egéfz vére fárrá változott volna , ugy

elfárgrilt az egéfz tefte. Ma innep leven felölto-

zött, és a nagy Mifét meghallgatta. De nem kell

tfudálni, ha igen kevefet ehetett. Leg kifi'ebb ííj-

dalmat nem érez : de nagy bádgyadtfágot. Edes

Néném , kérjük az Iftent, hogy tartfa meg ezt a

nagy Embert, akit az ellenfégi is nagynak tarta-

nak.
... . . t •

СХП.

Rodofio 8. April, 1735,

Д mitol tartottnnk , abban már benne vagyunk.

Az Iften árvaságra teVe bennünket, és kivé-

vé ma közuiünk a mi Édes Urunkat, és Atyán-

kat három ora után reggel. Ma Nagy Péntek lé-

vén mind a mennyei , mind a foldi atyáinknak

halálokat kell ftratnunk. Az Iften mára halafztotta

halálát Urunknak azért, hogy megfzentelje halálá-

nak áldozatját annak érdemével, aki ma megholt

érettünk. Amitfoda életet élt — amitfoda halala

volt , hifzem , hogy megmondották néki : ,, Ma ve-

hm , lift a рarлМфтЬлп. — — Hullafluk bovfég-

gel könynyeinket; mert a keferufégnek ködje va-

lófágofl'an reánk fzállott. De ne azt a jó Atyán-

kat firafluk ; mert ôtet az Iften annyi {zenvedéfi

után a mennyei lakodalomba vitte , ahol a gyo-

nyorúségnek , es az örömnek poharából itatja : ha-

netn mi magtutkat íiraffuk , kik nagy árvaságra ju-

. " tot-



tottunk. Ki fem lehet mondani, mitfoda nagy si

tas, és keferüség vagyon itt nri közöttünk, még

tfak a leg alább valón is. Itéld el, ha lehet, mi

tfoda állapotban írotn.ezt a levelet. De mivel tu-

dom , hogy örömeft kívánnád tudni , mint efett

fzegénynek halála, mind téntával, mind könyhul-

latáfimmal leirom, ha fzinte az által megfzaporí-

tom is kefeniségemet.

Ügy tetfzik, hogy az utólsó levelemet az el-

múlt hónapnak 25-dik napján irtam vala. Azután

fzegény mind nagy bádgyadtságokat érzett. Igen

kevefet, de másként mindent a fzokás fzerént vitt

végbe. Abban a gyengeségben is az efztergábau

dolgozott elso Aptilisig. Az nap pedig a hideg

erôflen jôtt reá, és annál inkább meggyengítette.

Más nap jobbatskán volt. Virág vafárnap nem

mehetett a templomba a gyengeség miatt, hanent

a közel való házból hallgatta a Mifét. A Mife

«tán amelly Pap oda vine* néki a fzentelt ágat,-

térden állva vette el kezébcil , mondván , hogy

talán több ágat nem fog venni. Hetfcin jobbatskán

volt — kedden hafoülóképpen — még a dohányt

is megkívánta, és dohányozott. De azt tfudálta

mindenikünk benne , hogy o femmit halála órájáig

a háznál való rendben él nem múlatott, fe meg

«em engedte, hogy ô érette elmúlaffanak. Min

den nap fzokott órában felöltözött, ebédelt, és

Ififeküdtt. Noha alig volt el, de mégis úgy meg-

tartotta a rendet, mint egéfséges kotában. Szer-

dán délután nagyobb gyengeségbe efett, és tfak

min-



mindehkor aludtt. Egynebányfzot kérdeztem, hogjr

mint vagyon? tfak aet felelte: „Én jól vagyok*

femmi fájdalmat nem érzek. „ Tsötörtökön , igeri

közel lévén utólsó végéhez , elnehezedék , éS az

Urat magához vette nagy buzgósággal. Eftve a

lefekvésnek ideje lévén két felol a karját tartották;

de maga ment a hálóházába. A fzavát igen nehéz

volt már megérteni. Tizenkét ora felé éjfzaka

mindnyájan mellette voltunk. A Pap kérdette to

le, ha akarja é felvenni az utólsó kenetet? intette

fzegény, hogy akarja. Annak vége lévén a Pap

Ггeр intéfeket, és vigafztaláíökat mondván néki,

пem felelhetett reája : noha vettük éfzre, hogy

efzén van — azt is láttuk, hogy az intéskor a

fzemeibol könyhnllatáfok folytanak. Végtire fze-

gény ma három óra után reggel, az Iftennek ad-

ván lelkét, elaluvék — mivel úgy holt meg, mint

egy gyermek. Szüntelen réa néztúnk: de mégis

tfak azon vettfik éfzre általmenetelét, amidon a

fzemei felnyiltak. O fzegény árvafágra hagj'a

bennünket ezen az idegen földön. Itt irtóztató sí-

vás rívás vagyon közöttünk. Az Iften vígafztal*

jon meg minket.

Rodoßo îô. April. Ï73fi

Ttt, lides Néném, könyhHllatailal efzfzük kenye-

rünket, és ollyanok vagyunk , mint a nyáj

Páfztor nélkul. Más nap fzegénynek a Teftamen^

tumát
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tnmát felnyitottuk, és elolvaflattuk. Mindenik tfe-

lédinek hagyott. Ennekera ö't ezer német forintot.

Sibrik Urairihak is ännyit. De mindenikiinknek

azt a pénzt Frautzia orfzágban kellene fel ven-

niink — mikor vefzfzük fel, lilen tudja. A Ve-

zérnek fzólló levelét is elküldöttük, amellyben ké~

ri fzegény, hogy bennünket el ne hagyjon. A

teilet másnap felbontatuik , és az aprólékját egy

ládába tévén a Görög teraplomba eltemették. A

teilet pedig a Borbélyok fuvekkel bétlinálták; mert

még nem tudjuk, mikor vihetjük Konilantinápoly-

ba. A Borbélyok fzerénc nein kell tíudálni halá»

íát; mert a gyomrar és vére tele volt fárral. Az

egéfz teilét elborította volt a íar. Az agya vele^

egéfséges volt , de annyi volt , mint két embernek

fzokott lenni — efze is volt annyi, mint tizenket-

tonek. A fzivét Frantzia orfzágba hagyta, hogy

kuldjük. A teilet HuiVét után egy nagy palotáa

kinyújtóztattnk , ahol Ifieni fzolgálat volt harmaci

napig. Mindenféle embernek fzabad volt a teilet

meglátni. Harmintz Torök is volt egyfzersmind ,

aki látta, és akik jól ifmérték fzegényt, de mégis

nem hifzik, hogy megholt, hanein azt birdetik,

hogy titkon elment, és mi máíl öltöztettünk fel

valakit helyébe. Bár igazat mondanának ! Tegnup

az Iíleni fzolgálat után a teilet koporfóba zártuk,

és egy kis bázba tettük, abol lefzen mind adriig,

míg fzabadság nem lefzfz , hogy Konítantinápoly-

ba vihefsiik.

CXIV\
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CXIV.

Rodofio 17. Maji 1735;

"|3end fzerént, Édes Néném, mennél inkább tá-

vczik az ember a keferüséget okozó októl , %

keferüségnek íi'tllya annyival inkább könnyebbe-

dik, és az ido lafl'anként mindent elfelejtet velünh.

Es mennél távúlabb legye» az ember valamitôl,

annál kifïebbnek tetfzik. De itt nem úgy van;

mert úgy tetfzik , hogy nevekedik , és nem kif-

febbedik az Urunk után való keferüségünk. Mert

hovátovább jobban éfzre vefzfzük , hogy mitfoda

Atyánkat vefztettük el, és hogy mitfoda Páfzto-

runk hagyott el. De a mi jó Iftenünknek ha egy-

gyik kezében a vefzfzó ; a máfikában a vígafzta-

lás. A l'orta ide küldötte tbr'aim Effet/dit , hogy

itt nézze meg, miben van dolgunk, és végezzeu

Csáki Urral , és p több Magy uokkal 4 kik itt va-

gyunk, ha akari' é, hogy a fzegény üdvezül!

Urunk nagyobbií- "'láí ide hozaffa? Erre mindeni-

künk reá állott. 1 Azután , hogy befzélljen Sibrik

Urammal az Uv k Hofmefterével , akire fzállott

az egéfz háznak gondja, a tabin iránt, amellyet

rendelt nékünk a Porta — tiz tallért minden nap-

ra, hogy aztot dofzfzák a Magyarokra, kik a

Fejedelmet fzolgá uk : de erre fe Stbrik Uram, fe

én reá nem állo unk, hogy tfak mi reánk ofz-

fzák; mivel fok régi idegen fzolgái maradván az

Unmknak , nekik femmi nem jutott volna* Hanem

úgy végeztük el, hogy mindazok akik meg akar-

> nak



nak maradnij mind azon pénzbñl élljünk mindnyá-

jaa míndaddig, míg az ifjú Fejedelem elérkezik.

Édes Nénéin, eddig tfak belsô képpen voltant

Magyar, vagy Székely: de már kiilsóképpen is;

inert hufzonkét efztendÔ múlván ma tettem le a

Frantzia köntöih

cxv.

Rodofia i 8. Julii 173^

Д Porta inegengedvéh, hogy titkon a fzegény

*^ Urnnk teftét Konftantinápolyba vihefsük» egy

faagy ládát tfináltatván a koporsót belé zárattam,

hajóra tétettem, és egynehány magammal 4-dikben

megindúltam , б-dikban Konñantinápolyba érkez-

vén a ládát* akiben a koporsó volt, a Jeiuitákhoz

früldöttem. A koporsót kivévén belole felnyitot-

ták, hogy a teftet megláfsák* JSírt pedig azon a

helyen áílak , ahová remette!; чрк az Urunk any-

ját» Akinek is tfak a kapony,, jé találták meg, és

a fia koporsójába bézárták, és t ^ygyütt eltemették»

Melly tfudálatos az Uten rendeléfe ! amíg ab-

ban a nagy városban mulaték, a Vezért letevék*

Én is onnét megindiílék , és tegnap ide vifzfzaér-

kezém a fzomorúságnak helyére* Ahol is minden

fzomorúságra gerjefzt. Akárhová fbrduljak, min-

denütt azon helyeket látom, ahol az Urunk lakotfj

járt, és befzéllett velünk: moft pedig azr kat a he

lyeket tfak pufztán látom, és azok a pufzta he-»

íyek keferuséggel töltik bé fzíveinket* JElhagyat-

X tat-
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tattunk jó Atyánktól, és könyhullatáflal vigafztal-l

juk árvaságban való maradáfunkat. Mintha ez a '

fzomorúság nem elég volna rajtam; mert még attól

is kell félneni, hogy az egéfz háznak gondja reám

ne fzálljon; hiivel a Sibrik Uram betegsége nebe-

zebbedik minden nap. És mikor meggondolom,

bogyha megtalál halni, mitfoda bajra jutok mindad-

dig, amíg az ifjú Fejedelem el nem érkezik: az

én velem fzomorú órákat töltet. Elvégzem ezt a

levelet ; mert magamat kefergetvén kédet is kefe-

ritem. A fzomorúan irtt levelek úgy jobbak , ha

inentôl rövidebbek.

CXVI.

Rodofto If. Sept. 173Ï.

' Д mitfoda állapotban vagyunk, ha lehetne vígafz.

taláft venni, a leveleidben, Néném, eleget ta-

lálhatnék. Az*is a valóságos vígafztalás, mellyet

az igaz fzív ád ; mert itt egynehányok vígafztal-

nak ollyanok engem , akik belsôképpen örülnek

fzomorúságomon , és annak még megfzaporodását

is akarnák : de az Iften , akiben kell bíznunk kí-

vánságokat bé nem töIti, erot, és értelmet ád an

nak a kerefztnek hordozására, mellyet reám ariotr.

Noha fzabadságot adtak kinekkinek arra, hogy

innét elmehet, ahová tetfzik: de kevefen akartak

még eddig azzal a fzabadsággal élni, és meg akar-

ják várni a Fejedelem eljövetelét. Iften tudja, mi

kor léfzen a'! Vagyon már egy hónapja. hogy el-

küldöttünk utánna. Addig pedig itt fenkinek fize»

tefe



réfe nem jit t haném kihekkinek afetata meglefzert,

mtnt az elôtt. A' kitelik a tíz tallérból, mellyet

adnak napjárat de fenki nem várhat többet. Наг.

mintz, vagy negyVen fzemélyt el lehet tartani a

tíz tallérból, de nem lehet le fizetélr, fe ruházatot

abból adni. A fzegény Utunknak batvan tallérja

volt rtapjára. Jól bzethetett, jól is fizetett. mert

kinek 6 fzáz, kinek 4 fzáz, fokaknak 2 fzáz tal-

lérjök volt. Moft pedig a kevésbôl kevefet fem

adnak — eltifzör azért; mert a rendelt pénz efz-«

rendo által az életre elmegyen — máfodfzor ; mert

abból kell fizetni az alatfon tfelédnek, kik a kony-.

hán fzolgálnak — harmadfzor azért; mert ha egy-

nek adnának, a többi is kérne^ és zrtgolódnék: dé

hogy fenkinek femmit nem adnak , a zúgolódáfra

fem adnak okot. Jó egéfséget kívánok > Ëdes Né-

ném.

CXVIL

Rodofio 8. Otfob. I73fj'

Д melly kerefztet még elore ellátjuk , hogy vifel-.

Л hi fogjnk, úgy tetfzik, hogy aztot könnyeb-

ben kelletie vifelnü A fzegénységet is könnyeb*

ben türik, ha tfak lailán lailán efnek abba; mert

hozzá fzoknak. Édes Nénétn* a jó Wen ujjabb ke-.

reiztet adott reám, amellyet még elore által lát*

tam volt, hogy reám fog fzállahi: de azzal kоn*

nyebbпek hem találom. De reményletri, hogy aki

r ám adta, erot is ád a hordozására. Itéld el Né-

ném, ha nem nagy kerefzt é rajtamj hogy a mi

xa J¿
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jó Sibrik apánkat el kelle tegnàp temetnünk. An-

nyi nagy, és hofzfzas betegsége után az Iften ma-

gához vévé. Egy réfzént halálán nem kellene

fzomorkodnunk ; mert az Iften végét vetette fok

fzenvedésének : de más réfzént lehet fzoraorkod-

nom; mert az egéfz gond, és baj reám fzállort.

Amelly nem kevés ollyan állapotban, mint amelly-

ben vagyok. Kétféle nemzettel van bajom, akik

egymáft hem fzeretik. Vannak ollyanok, akik

netn voltak kezem alatt, és akik nem fzoktak a

tolem való fuggéshez, akik azt tartják, hogy már

moft felfzabadúltak minden más alatt való lételtôl.

Akik azt gondolják, hogy a Fejedelem tfak ha-

mar elérkezik, azért addig nem fzükséges fuggení

valakitol. Azt is tekéntik, hogy én, akitol keU

fttggeniök igazság fzerént , én magam fem ifmérem

a Fejedelmet, azt fem tudom, mint lefzek elméjé-

ben ; mivel a' gyakorta történik , hogy akit az

atyja fzeretett, azt a fija nem kedvelli. Azt is

hozzá tefzem , hogy akitol fe adományt , fe bün-

tetéft nem várnak, ott az engedelmefség fem egéfz;

mert az embereket vagy a hafzon keresés , vagy

a félelem vezérli — ritkán a fzeretet, vagy a be-

tsület. Egy fellyebbvalónak pedig nem lehet ma-

gának azzal igen hizelkedni , hogy fzerefsék min-

denek tfak ajándékon, hogy ha tole valamit nem

várhatnak, mint éntolem hogy nem várhatnak. A'

való, hogy mindenkor tfak azon kell igyekezni,

hogy az alattunkvalók inkább fzereflenek, mint

féljenek. De azzal nem kell magunknak hízelked
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Hi, hanem azt kell egy fellyebbvalónak magában

feltenni, hogy kinekkinek a maga rendihez valô

betsületét megadja. A maga hívatalját ne az em-

berekért való nézve kívánja jól végbe vinni, ha

nem az Iftenért, és igen fzerefle az igazságot.

De ámbár mindeneket jól végbe vigyen is, hagyják

é fzó nélkul? nem. A tifztségben lévÔkre min

denkor bal ítéletet fzoktak tenni: de aki az igaz

ínon jár, van mivel vígafztalni magát. Vigafztalj,

Édes Néném, mert van fzükségem reá. De egy-

gyik vígafztaláfom a', ha egeTségedre vigyázfz.

A Vezérnek irott bútsúzó levele't Urunknak

moft jut efzembe, hogy eddig el kelletett volna

kédnek küldenem. Soha kerefztény Fejedelemhez,

a Porta ollyan hitellel nem volt, mint Ъ hozzája

fzegényhez. Az Ô tanátsát mind betsiïlte, mind

követte. Hidd el Néném, hogy tudott is jó taná-

tfot adni.

A fényes Porta Fo JTe^érjének Ali Eafá-

nak halála elott irott bútfú^ó levelé-

nek párja,

Ezen ditsôséges Birodalom elsö Méltóságában tün-

döklo nagy boltfeséggel felékesítetett Fo Ve-

zér, kedves fzívbéli Barátom, kit liten min-

denható jókkal megáldjon.

J^étség kívül tfudálkozni fog a Vezér, kedves

￼Barátom, amidon halálom hírével ezen levele-

met fogja venni. De mivel az emberi terméfzet-

 

nek
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nek halandósága a halált elkenîlhetetlennck lenoi

mutatta, az Iftenhez való fzeretet, hivott, hogy

hozzá kéfzüljek, és a gyôzhetetlen Tsáfzátboz

való hálaadoságom öfztönözött, bogy bútsúvétlei

e vilígból ki ne menjek. Mellyre nézve még

egéfséges vpltomban mindenekrol rendeléft tévá

az Udvarom fó Tifztjeinek mcgparamíbitam, hogj

halálom történvén, amidon a Vezért túdósitaoi

fogják, kedves Barátomnak ezen levelemet roeg-

hüldjék. Hafi'anak azért fzivére igaz barátjánít

utólsó fzavai, és mutafla bé a Tsáfzárnak kegyeí-

ntes Ur^ninak igaz hálaadósággal tellyes ßsivemj^

utólsó befzédét, Miudenkor az lften meg!t#

tatlan böltfesége rendelésének tulajdonított m «eI

fényes Birodalomba való jövetelemet. í)e kivált-

héppen azon indúlatomat, smellytôl vife'tetvén olly

idoben jöttem, amidon a hadakozás fzerentsetlei

forfa által leg nagyobb változáfok között forgottak

a Birodalom dolgai. Meggyôzte vala elmémet tí

Iftenben vetett bizodalom, és fényes Portaban

helyheztetett reménységem , bogy engemet el nem

hágy. . És ime életemnek utólsó órájában is pond"

hatom, hogy meg nem tfalattam; mert üsemety?

met betsületben tartván a velem lévô kevés

híveimmel táplált, és az ellenségim fzandékítol

megoltalmazott. Én is mindezeket fzemero el"'1

vifdve'n életemben, ortzám pírúláfa nélkül 40

ki ezen halandó világból; mevt nem vádol leibe«1

iímérete, hogy a Birodalomban valakit megbánW-

tam volna, és hogy a fényes Porta valóságos^i0'
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vát minden tolem lehetö módok fzerént nem keres-

tem volna. Vigafztaláfomra volt életemben fok-

fzor, hogy, ezen egyenes fzandékomat a Porta

Minifteri megifmérvén, hozzám jó fzivvel volta-

nak. És így tfendes nyugodalomban élvén ezen

utólsó órámhoz kéfzültem, amellytol egyedül vár-

hattam minden nyomorúságimtol való felfzabadúlá-

fimat. Mivel pedig Töïvényem azt parantfolta,

hogy az Iftent mindenek felett, és Felebarátomat

6' érette , mint önnön magamat , fzerefl'em , mond-

hatom , hogy mindazokat , akiket lften ezen a vi-

lágon , gondvifeléfem alá bízott , ámbar fzolgála-

tomra rendeltettek , fiaim gyanánt tartván fzeret-

tem , és ezen indúlattól vifeltetvén írásban tett ren-

deléfini fzerént a' mim volt, közikbe ofztottam.

De nem fzégyenlem megvallani olly megfzukült

állapotomat, hogy a Tsáfzár mellém rendelt, és

engemet jó fzivvel, fzorgalmatos hivséggel fzolgáló

Tifzteinek illendo megjutalmaztatáfokra femmit fem

hagyhattam. Mellyre nézve, ha a gyôzhetetlen

Tsáfzár elott valamelly érdemet tulajdoníthattam

volna magamnak, azon kértem volna, hogy mind-

azokhoz , akik mellém rendeltettek vala , én éret-

tem mutaffa kegyelmefségét. De minthogy ma-

gam is annyi efztendöktol fogváft inltább terhére

voltam a Portának , mint fem hafznára , egyedul

tfak a Tsáfzár kegyelmefségébe ajánlom egygyen-

ként ôket, kiváltképpen Ibrahim hiv tolmátfomat.

A mindenható lften jutalmaztaffa meg leg drágább

áldáfival velem tett jóteteményit , és azon lften

X 4 ne-
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aevében kérem , engedje meg , bogy kevés fzámú

híveim, mintegy páfztor nélkül hagyotott juhok

írásban tett rendelélimet véghez vivén —. teftemet

az Edes Anyám mellé minden világi pompa nél

kül nyugofztatván — minden háborgatás nélkül bá-

torságofl'an követhefsék más orfzágokra útjohat.

vagy akinek tetfzeni fog, a Birodalomban megma-

radhafl'anak. Mindezek után pedig, az Iftentôi

minden tefli , és lelki áldáft kivánván a Vezérnek,

és az egéfz Birodalomnak , végzi fzavait hol-

tig hüséges barátja , már porrá, és hamuvá leerb

do. R. F,

CXVIII.

Rodoßo if, Novemh, 1735,

"ügynebány levelidet vévén Néném a fok vígafz?

taláftd közott annak leg inkább. örulök , hogy

egéfségben vagy. Az ifjú Fejedelemtol is vettern

egy vígafztaló levelet, amellyben fzép ajánláfokat

tefzen, E' mind jó, tfak fiiftbe ne menjenek. Ha

ifmérném, tudnék ítéletet tenni felole, és tudnám

mit várhatok tole. De , ki tudja mitfoda terméfze-

tü? Az Atyja ugyan nagy reménységgel volt fe

lole, tfak meg ne tfalta volna magát. En femmi

ítéletet nem tefzek felole — megíáfluk , mikor el

jo. Az Iften fegítségével azt feltettem , hogy úgy

adom kezibe minden jófzágát, amint az apja hagy-

ta. És, ha lebet, az igazságot elottem vifelem,

hogy mindenekrol fzámot adhaflak ; nem azért,
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hogy kedvét találjatn , hanem azért , bogy Men

áldáfa legyen rajtam. Hogyha már is fok bal ité-

leteket tettek , és tefznek felolem a velem valók ,

hát még ezután mit fognak irántom mondani niagá-

nak is a Fejedelemnek. De en azt tfak nevetem ;

mert nem igazat mondanak , és az lften pártfogója

azoknak , kik az egyenes úton járnak. Ha ôtet

káromlották , hát engemet miért nem ? Talán kéd

még maga is azt gondoljá, hogy a fzegény Urunk-

nak fok jófzága maradott. Sokan meg tfalják az

iránt magokat. Ami leg drágább a portékáji kö-

zött, az afztalhoz való ezüft mivek — a' fem fok.

Moftani állapotjához elegendo volt, de máfutt egy

Kalmárnak is több ezüft mive vagyon. Láda béli

portékája igen kevés , köves portékája éppen nem

volt. Két gyémántos gyünije volt , annak is az

egygyikét nekem hagyta. Két lora való fzerfzám.

De bázi efzköz elég ; mert ô azt örökké tfináltat-

ta. Láda béli , vagy köves portékát ô foha feni

vett; mert azon éppen nem kapott, hanem tfak

éppen ami nélkül nem lehetett, ollyat vett. Két

zfebbe való órája maradott; egygyikét a fzegény

Sibriknek hagyta; a málikát nekem. Ezekböl éfzre

veheted Néném, hogy nem igen fok draga jófzá-

gá maradott, mert ô fzegény egy afztalt, vagy

egy fzéket, amellyet ô maga talált ki, nem adta

volna- a köves portékáért. üllyan pedig fok , volt;

mert az ollyanért a pénzt nem kémélte. J¿s az

ollyanoknak fe a fija , fe más hafznát ííem tudja

tígy venni, mint ô vette; mert neki femmi házi

X 5 efe-
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efzköze ollyan formaban nem volt tfinálva, mint

máfoknak fzokott lenni. Azok mind más formá-

júak voltak. A fzékek , afztalok, úgy elbomlottak

egymáftól, hogy ládákba lehetett elrakni. Klitél-

beti már kéd , hogy az Afztalos, és a Lakatos

többet nyertek rajta, mint fem az Ótvosök. Egy

fzóval , Néném , a Frantzia példabefzéd bé nem

tolt rajta , amelly azt mondja ; hogy boldog fiá

az , akinek az atyja elkárhozott —-. értvén az ol

lyan atyát, aki fok hamis kerefettel való jófzágot

hágy a fiára ; mert <.> fzegény az igazán való

kerefetbol is igen kevefet hagyott. Hat, vagy

hét aranyát találtam a kalamáris ládájában, és

minden kintfe , mikor megholt , öt feáz taller*

bol állott. Azt kérdhetné kéd , hogy hovi tette a

pénzit, mivel hol hetveo, hol hatvan tallérja járe

egy napra? Két fzóval tfak azt felelem kédnek,

hogy fok emhert tavtott, azoknak fok fizetéft adott;

és megatmyit költött az építésre; harmadik és a

leg hafznoflabh koltlege az Ifteni fzolgálatért, és a

kápolnájáért volt. De o annak hafznát is vette

fzegény. Nem is lehetett voina néki azt monda-.

ni, amit mondottak egy Frantzia királynak. Aki

is egy Spanyol Követet a vifzfza menetelkor meg-

akarvin ajándékozni, monda az Urak elött: ezt

a Követet meg akarnám ajándékozni , de ollyan

portékát fzeretnék néki adni , amelly néketn fok-

ban tölt, de amellynek nem vefzem hafznút. Kgy-

gyik az Urak kö-zül, aki tréfás volt, monda a

királynak : add oda a kápolnádat ; mert arra fokat

№
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Jtöltö'ttel , de femmi hafznát annak nein vefzed.

A' bizonyos , hogy tudta fzegény hafznát venni

a kápolnájának. De fok más ollyan koltségeket

tett, mellyek bafzontalanok voltak. Talán az is

hafzontalan volna, ha többet illyeneket irnék,

Azért elvégezvén maradok, kedves Néném, bajban

fzomorúságbán úfzkáló fzolgád.

mindeneknek Teremtoje meg adta érniink ezt

x az efztendôt — hálá legyen az ô fzent nevéV

nek. Én elég bajban, és fzomorúságban értein

meg, de aki a kerefztet adja, a vígafztaláft is at-

tól kell várni. A Fejedelem levelét vettern. Gróf

Bonjievalnak elküldötte a Frocuratioyít , hogy amíg

ide érkezik, addig minden dolgát folytafi'a, és min-

den jófzágát kezéhez vegye. A' nekem nagy

ko'nnyebbségemre lefzfz; mert aki panafzolkodik ,

lefzfz hire igazítanom. De a fzegény Urunk, ha

ezt láthatná, keferves fzemekkel nézué a fijának

ezen tfelekedetét , hogy inkább bizza egy idegenre

dolgát, 's jófzágát, mint fem ollyanokra, kik gyer-

mekségóktol fogva fzolgálták az apját. De abban

mentbetem a fiát, hogy az atyja fzolgáit nem ifc

jnéri : Bonnevalt pedig Bétshen, minekelôtte a hitet

megtagadta volna , még Generalisságában ifmérte.

Akinek is a Portán, hálá Iftennek, igen kevés hí

tele vagyon. Iften azt úgy rendelte azért, hogy

máfok, kik Ôtçt akarnák követni, tanúljanak rajta.

CXIX.

Rodoflo 18. Januar» 1736.

 

Azt
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Azt írod Néném , hogy a Vezér helyett , kit

az él múlt bónapban le tettek vala , a Sziliktár

Agit tették helyébe. íllyen a világ. Hihetô,

hogy alkalmatollabb a hadakozáfra ; mivel nintfen

tobb negyed napjánál, hogy itt a várofon ki hir-

deпék a Muizkával való hadakozáft. Hadakoz-

zanak, nem bánom — nekünk abban femmi ki-

ruok, fe hafznunk, tfak az Iften az elménkben

való békeséget adja meg. Amen.

CXX. ;

Rodofio if. Maß 1736.

Д zt ne gondold Néném , hogy megholtunk vol-

na. Még élek ; mert efzem , és írok : a ha-

lottak pedig úgy rea tartják magokat, hogy egy-

gyiket fem tfelekfzik. A teftünk minden nap jól

lakik , de az elménk igen koplal a vígafságtól. A

többi is érzi a maga bibijét: de én dupplán érzem

— mind a magamét érzem, mind a máfét kell néz-

nem, ha fzinte nem tehetek is rola. En foha il-

lyen állapotban nem voltam , ne is adja lften ,

hogy többfzör legyek. Leg kiflebb vígafztaláfom

nem lehet — a jó lften valóságoflan magamra ha-

gyott engemet. Minden nap a fok bofzút látonr.

de lften kegyelme nem engedi , hogy érezzem.

Akikkel leg többet vagyok, és akik leg több jó

fzót adnak, és nagyobb harátságot mutatnak, ugyan

azok akarják meghomályosítani betsületemet. Egy

kis jó kedvem nékik máreg, és kedvetlenségem
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befzédjöket. Mindezeknek pedig Néném nem más

az oka, hanem hogy ki nem ofztogatom nékik a

lejedelem jófzágát. Hogy pedig ki nem ofztoga

tom, azt gondolják, bogy magamnak tartom. Hadd

befzéljenek, tfak én az igaz úton járjak.

Már másutt megtfillapodott a hadakozás. An-

guftus Lengyel király. Dom Carlos Neápolifi ki-

rály. A Lotharingus Hertzegnek Lotharingiáért a

Tofcanumi Bertzegséget adták. És Lotharingiát a

Frantzia Stanislaus királynak adta, bogy bírja hol-

tig, és így kiki megelégfzik a réfzivel. Itt pedig

más hadakozás kezd gyulladni a Töröknek a Mnfz-

kával. Már a bontzokokat ki tették Konftantiná-

polyban, az a jele a hadakozásnak. És hogy egy

hónap múlva a Vezér megindúl a hadakkal. Az

lften, aki minden dolgokat vezérel, adja vigafz-

talását nékünk.

CXXL

Rodofio If. Aug, 1736.

T^gynehány leveleimre tfak nem vehetek válafzt.

Már elkezdettem volt magammal hitetni, Édes

Néném, hogy a Vezérrel elmentél volt táborba.

De hifzem onnét is lehetett volna már válafzt adni

leveleimre. Itt az a hire, hogy a Vezér a Duna

mellé fzállott táboiba. A Mulzkák pedig Tatár

orfzágban igen vadáfzfzák a Tatírokat — ha mind

megefzik fem bánom. De azt bánom , hogy itt ol*

lyan
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lyan fzomort'i életet kell élnünk» Ellatikadott fzfj

viink , és kedvünk — tfak a fok fóhajtáft kell hal-

lanom. Egynehány rendbéli leveleit vettern a Fe-

jedelemnek» amellyekkel mégis megvigafztaltam a

több kenyeres tárfaimat. De a vígafztalás tfak

harmad napig tart, azután ifmét a fóhajtáft kezdik

el. Ënnekem mindenikét kell vígafztalnoin , és

bíztatnom : énnekem pedig még «agyobb fziiksé-»

gem volna a vígafztaláfra , mint másoknak ; de en->

gemet tfak az ègy Jften vígafztal , és, o ád eröt я

kerefiu hordozáfra. Magamban kell megfojtanom

fzomorúságiniat. Hafzontalän volna fok bajomat

máíbk eleibe terjefztenem. De sött még , ami leg

nehezebb , meg kell magamat tiírtoztetnem , és úgy

tétetnem magamat > mintha leg jobb kedvü volnék :

holott belsoképpen mind máft érez a fzívem*

Minden leveleiben a Fejedelem írja, hogy el

jo , de még itt nintfen. Ázonban a fzükség fza-

porodik, a baj, és a panafz nagyobbodik, és,

minthogy nem tudnak kit okozhi, engemet fzünte-

len látván reám fordítják panafzfzokat. Azt fem

bátmáms tfak nékik hafználna. Amelly állapotbatt

tefzen Iften, ahoz kell magunkat alkalmaztatni»

Sokfzor jut efzembe a fzegény Ürunk jövendölefe ;

mert egyfzer a tóbbi között a vásárlásról való

fzáinadáft hogy oda adtam volna» — Mert én vá-

sároltattam ami a köntöfihez, és a házbéli efzkö^

zökhöz kívántatott — a Fizetomefter , aki vásá-

rolta parantfolatom' ól , nekem fzámot adott, én

pedig azt a fzámadáft megmutattam a Fejedelem*

nek.
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nek. De azt jó megtudni elore, hogy fzegénynek

ollyan terméfzete volt, hogy a fzámadásban nem

nézte , hogy miért adtanak harmintz , vagy negy-

ven tallért : hanem , ha tiz , vagy tizenkét poltura

ero portékát oltsón vettek é, vagy drágán. Az

ollyan apró állapotban mindenkor gántfot talált. —

A fzámadásban tehát egynehány poítura ero por-

tékán megakad a fzeme, és kezdi mondani mint-

egy nehezteléílel, hogy drágán fizették, nem kel-

lett volha úgy venni >— én azon fzokáfom eilen

fei indultam; mert nekem úgy tetfzett, mintha

bennein kételkedett volna, és mondám mint gorom-

ba, ha bennem kételkedik, parantfolja másnak, aki

váfároltaflbn. Erre fzegény femmit nem felelvtfak

a kezembe adja a fzámadáft, és elfordúl tÔlem ér-

deinem fzerént — ezzel én is kimegyek. Más,

nap femmit nem fzóll hozzám, én pedig tfak vá-

rom , hógy fzolljon. Még más nap , akkor fem

Izoll femmit is — a' már nekem nehéz volt; mert

megifmértem ofioba títlekedetemet. Harmad nap-

ján már nem türbetem, bémegyek utánna az irá

házába, ott eleibe borúlok, és kónyves fzemmel

tsókoltam kezét, és kértem botsánatot. Erre az a

ritka Nagy Ember megölel, és mondja: „Megbo-

tsátok — fokfzor efzedbe jutok én neked, ha meg-

halok — fokfzor megemlegetfz engemét: de akkor

késÔ lefzfz.,, Ha akkor fivva haüottam ezeket a

fzókat, moíl könyves Izemmel jutnak efzembe. ñé

is tellyefedtek — lfien így akana — mindenbert

ditsértefsék Sz. Nevé, Megmondottam, hogy a

izo-
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fizomorú levélnek rövidnek kell lenni , azért el is

végezem.

CXXII.

Rodoßo 6. Decemb. 1736,

TTálá légyen Iftennek. Нa fofcára is, de elérke-

zck Rákótzi Jófef. Azt gondoltuk , hogy

mindakettô eljô: de tfak a nagyobbik jött el. A

hajó Gallipolinál maradott — maga egynehányad

magával ide jött fzárazon. Tegnap eftve nem

akarván közinkbe jönni tfak a vendégfogadóba

fzállott. Elérkezését tudtomra adatván oda men-

tem hozzája. Ma is voltatn egynehány órát véle;

mivaí Konftantinápolyba ment. Még nem tudha-

tok itéletet tenni felole — lften tudja, mitfodás

lefzfz. Tfak azt vettem éfzre, hogy baragos.

Éppen jókor érkezett. Nekem azon örülni kell —

a fok bajtól megmenekedem. Nem volt több tíz

tallérnál az egéfz ház költségére* De aki a fogat

adta, ennünk is ád.

Rákótzi Jófef Fejedelemnek ebbe a% Or»

flágba való érkexéférol való leveled

CXXIII.

Rodoßo a. Januar, Г737.

Д dja îften , hogy az ô áldásával , és vígafztalá-

sával kezdhefsük, és végezhefsük ezen efz-

tendót. A Fejedelem egynehány napot múlatván

Kon-



Konftantínápolyban , a bnjdosó feleítezeti közé az

elmált hónapnak 17-dik napján ide vifzfzatért. En-

nek a hirtelen való vifzfza térésnek pedig oka az,

bogy mihent a Porta megtudta , hogy Konftantiná-

polyba érkezett , mindjárt megizeute, hogy ide

vifzfza térjen. Nem is kelletett volna oda menni:

de Bonneval volt az oka. Mert minthogy a

Portának a Tsáfzárral való békesége még tart: de

sott még minthogy a Tsáfzár a Porta, és a Mufz-

ka között való Közbenjáró , a Porta nem akarj

okot adni a Tsáfzárnak a panafzra, hogy mért'ho-

2atta maga mellé a Fejedelmet; mert itt igen tar-

tanak attól , hogy a Tsáfzárt valamiben meg ne

bofzontsák — mert nem akarnak két ellenséget tfi-

nálni — az egy is elég moft nekik. Ezen okból

küldék oily hamar vifzfza a Fejedelmet , aki is

mint fogja magát hozzánk alkalmaztatni , nem tud-

hatom : de amint éfzre kezdem venni , igen mefz-

fze efett almafájától. Légyen Iflen akaratja —

másfzor többet.

CXXIV*

Rodofio 8. Mardi 1737j'

Tíezzeg, Néném, nyertünk mi a változásban,

mint Bertók a tsíkban. Vigafztaláfunkra vár-

tuk ezt az ifjú Fejedelmet: de fzomorúságunkra

jött. A fzép rendtartáft , amellyet az atyja fza-

bott volt ' közöttünk , és amellyet olly igen igye»

kezett annyi efztendok alatt megtartani, és meg-.

У tar«

I
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tartatni velünk mind holtig , azt a fia harmad nip

alatt felfordítá , és annak elrontásán kezdé el az

itt való életét. Ugy annyira, hogy olivan keves

ido alatt abban a kerefztényi , ét Fejedelemhez il-

lendo rendtartásban tfak egy kis fótotska fem ma-

rada meg. Minden eltöroltetett , és tfak a nagy

rendetlenségnek ködje fzállotta meg a házunkar.

Тfak ebboi elitélheti akárki , hogy mit reménylhe-

tünk, kivált mi, akik ollyan Nagy Fejedelmet fzol-

gáltunk volt, akinek minden dolga okofságból,

rendbol, és kegyeTségbol állott. Moft pedig mind

ellenkezot látunk ; mert a rendet nagy rendetlenség

követte; az okofságot a hebehurgyaság ; a kegyef-

séget a harag, és az idegenség. Úgy annyira,

hogy harmintz efztendeig való bujdosáftmk olly

snlyosnak nem tetfzett, mint már ez a három hó-

nap. Moft sóhajtjuk leg inkább a mi megholi

Urunkat; mert fzomorúan kell nézmïnk az atyja,

és a fia kezott való nagy külömbséget. De már

ebben benne vagytmk.

Mihent ide érkezett, az atyjának minden jó-

fzágát híven kezébe adtam. Való, hogy káromliV

nélkül nem maradtam; mert a hamis atyafiak fok-

bal vádoltanak, és a hamis vádoláfra a Fejedelem

fokat visgálódott mánnam alattomban : de betsiiíe-

tem megsértésére valót femmit nem talált. Ezt

nékem maga is megvallotta. Nintfen femini jobb ,

mint az igaz úton járni. A' volna kívánotos,

hogy az atyja nyomdokát követné; mert a' bi-

zonyos, hogy a Porta visgálódik utánna, hogy

mi-



384

mitföda terméfzetu? — Azt kérdhetnéd Nénémj

hogy éti mint vagyok aZ elméjében? tsak úgy,

mint a többi. Nékem tfak Iirenfizefsét fein mon-

dott azéri: , hogy jófzágárá , tfeledire vifeltem gon-

dot. Itt tegnap nagy foldinriúlás volt. A tb'ld

fem nyughatik alattunk. Jó egéi'ségeti Néném.

. cxxv.

Rodoflo 20. juin 17371

fit, Néném, minderi dolgaink rendetlenul, és ziïr-

zavar módjára folynak , és minderi felfordúl-

va — tfudálom, hogy mi is a íábunkon, és neni

a fejünkö'n járunk. A' bizoriyos pedig; hogy a2

Men ebbe a Fejedelembe fok fzép tálentnmot adotti

Efzet fzépet adott, és ha azt úgy óktatták, rievel-

ték volna , amint kívántatik, dítséretre méító dölog

lett volna. De a terniéfzetét kelle« volna meg-

zaboíázni , és rendbe venni még igen ifjú korábani

De ínindtenben fzabaddá hagyták, és a terméfzet

rendetlenraé , változóvá , és álhatatlanná lett —:

azért is oily haragos, és változó; Arra foha feni

tanították^ a terméfzet ferii vitte reá, hogy azoti

inkább igyekezzék, hogy fzerefséki mint fem fél-

jenek tölei Minthogy bôvségben nem neveltetett

volt, hanem tfak nagy fzabádoíTah, azért fe azt

nem tudja^ hogy mi a fo'svénység — fe a helyes

megtartás — fe azt, hogy mi légyen a helyes ч

adás — fe azt, hogy mi légyen a Nemzètihez

való Tzeretet; mert fohá a Nemzetivel nem tárfal-

Whatott;

Y s A'
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A' mar bizonyos, bogy ebben a hónapban a

Tsáfzár a pafarovitzai békefséget a Törökkel fel-

bontotta, és letévén a Mediatorságh a Mufzlca

mellé állott. Ha lehet é ollyan formán a békesé-

get felbontani, vagy fem, azt a Tbeohgusok végez-

zék el; mert azt elvégezték, hogy nem kerefzté-

nyi tartas a hitetleneknek a hitet meg nein tartani.

Mivel a Tö'röknek az Iften fzintén ollyan igazsá*

gos , és örökös fñeñe lévén , mint nékünk , o hoz-

zája is ollyan igazsággal vagyon, mint hozzánk.

Azt nem tudom, mikor bontotta volna fei a Tö'rök

a békeséget : de azt tudom , hogy egy kerefztény

Tsáfzár felbontotta — meg is büntetÖdött érette.

Az ollyan példán moñ is lehetne tanulni. — A

Tö'rökök ha azt nem reménylenék, hogy az Iften

той is igazságot tefzen nekik, kétségbe efnének.

Aminthogy igen tartanak, méltán is; mert két

nagy, és hatalinas Tsáfzár eilen kell hadakozniok,

akik ketten Európából kiüzhetik — . de tegyük

utánna , ha Iften úgy rendelte. — Talán már erre-

valónézve a Portán is inkább néznek reánk; mert

még moft igen rofzfz renden vannak dolgaink —

érdemlünk é egyebet?

CXXVI.

Rodoflo 13. Sept. 1737.

Д békeség fel lévén bontva; azért a Portának

fem lévén fzíikséges, hogy arra vígyázzon,

auiire eddig kelletett vigyázni. Errevalónézve a

Kai-
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Kaimakán egy levelet külde ide egy Vezéragától ,

amellyben tudtára adja a Fejedelemnek , hogy a

Porta kívánja Konftantinápolyba való menetelét.

A Porta megakarván ezzel mutatni, hogy tellyef-

séggel való ellensége a Német Tsáfzárnak. És

belolünk ijefztót akar tfmálni. Szegény Fejedelem,

ha moft élne, mit gondolna, és mit tfinálna? inert

azt fokfzor hallottam fzegénytôl, hogy nem kí

vánja a Portának a Némettel való hadakozását;

mert írtózik a Törö'kkel való hadakozástól. És

hogy inkább fzereti itt halálát, mint fem azt látni;

hogy érette rabláfokat tegyenek Erdélyben. —

Elég a', hogy mi bémegyünk, liten tudja mire.

Azt is jó megtudni, hogy ujj Vezért tettek a tá-

boron. Tóbbet nem írok; mert kéfzülni kell. A-

melly helyben pedig fok efztendÔket töltö'tt valaki,

onnét nehezen mozdúl ki. Jó egéfséget, Néném!

CXXVII.

Konfiantinápoly ai. Sept. 1737.

"Olhagyók, Nénéin , Rodoftót annyi efztendôk

múlva. Ki bontakozánk onnét, de hogy'?

tfak herdi hurdi módjára. A Fejedelem tfak keve-

fed magával indúla meg : de úgy, mintha az ellen-

ség lett volna a hátunkon. Még tfak annyi idôt

fem adott magának, fe nekünk, hogy a portékáit

elrakják. E' talán tfak arra való volt, hogy el-

mondhafla, amit nékem mondott: „Nem halok én

itt meg, mint az apám.,, Nem felelék reá, de

Y 3 gon-
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gondolám, hogy talán még Erdélyben fem. Elég

a', hogy tegnap ebéd tájban a, város me|lé éikez-

vén egy udvarházhoz vivének, Ott a Tsáfzáy

Tifztei a Fejedelmet megvendéglék. Ebéd utáp

mind a Fejedelem, mind mi alánk paripákat adá-

fiak. Onnét megindúlván pompával késérék a Tsá-?

fzár Tifztei a fzállására, amelly tfak egy Szots,

háza: de kényeffen ellakhatik egy Fçjedelem ben

ne. A házak mind fei voltak ékesítve az ide valq

mód fzerént a Tsáfzár parantfolatjából,

Minthogy még itt igen ujjak vagyunk, azért

femmi ujj dolgot nem irhatok többet, hanem tfak

azt from idÔ toltésért, hogy ollyan nagy àllatoç

láttam, aki felÔl gyermekségeuuôl fogváft haliok

befzélleni, és kívántam látni, Mar ebbôl éfzre

vefzi kegyelmed, hogy az egy Elefánt. Ez a

nagy állat egér fzôiiï. A feje ollyan, \ralarnint

irják. A fülei, valamint az afzfzonyok' legye-

zoje. A fzájából két felÔl két vaftag fog no ki,

mint a karom. Azok pedig bofzfzak, és az ételre

azok neki nem hafználhatnak : de az is bizonyos ,

hogy a terméfzet azokat neki hafznára adta — az

ïs bizonyos , hogy az Efztergálofpk fok fzép dra

ga munkára fordítják azokat. De amit leg inkább

tfudájkain abban az állatban, az orrát — de orrnak

nem mondhatom; mert az orra végibol jö ki egy

ollyan fityelék, valamint a pujkának, A pedig

hofzfzabb fél olnél, és vaftag, mint a karom. Az

ûgy hajlik, mint egy korbáts — annak a vége ol

lyan, mint a difznónak az orra, — két lyuk me-

gyen
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gyen fei rajta mind végig , valamint két fzivárvá-

aуon. Azon fzivja fei a vizet, mikor ifzik, vagy

mikor magát mofla, azzal fetskendezi. Azzal ád

magának enni a' neki ollyan , mint nekünk a

kezünk. О azzal egy polturát felvefzen — ô az

zal egy tfomó fzalmát felvefzen, és magát min-

denütt legyezi; mert a farkának azt a kafznát nem

veheti. Akit pedig azzal megüt , meg vagyon üt-

ve. Egy fzóval nem lehet kigondolni , aki àzt

nem látja, hogy mennyi féle hafznát vefzi ô an-

nak. A lábai mindenütt egyaránsú vaftagságúak ,

mint az ofzlop — vannak ollyan vaftagok, mint

egy embernek a tzombja. A magafsága 13 arafzt

volt ' —1- de e' még tfak a kisdedek közül való.

Tfudálatos az Iften az o munkáibau, Elég már

grról a nagy állatról befzélleni,

CXXVIIt

Konfiantinápoly И. OBob. 1737.

Д Fejedelem 7-dikben a Kaimakánnál volt au-

dientián. Aki is egy paripát küldött a Feje

delem fzámára. Hafonlóképpen mindenikünk alá is

feépen felöltöztetett lovakat. A Cfauz Bafa jtftt a

Fejedelem után, és nagy pompáral vitte a Kaima-

iánhoz. Ott tfak kevés ideig lévén egy nyufztos

nentét adata a Fejedelemre : mi reánk pediglen

nindenikünkre egy kaftánt, és azután mindnyájan

itegtsókolók az ô Kaimakányi kezét, és vifzfza

érénk hafonló pompával. Elkezdok a komédiát;

Y 4 mert
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mert itt azt gondolják, hogy mentöl nagyobb be-

tsi'iletet, tefznek nekünk, a Német annál inkább

megijed. Én már máíodfzor látok illyen komédiát

ebben az orfzágban. A theátrumról hogy' fzállunk

le, megláíluk. Gratianus azt mondja, hogy mi-

hent a tzitromból a levit kifatfarják, elvetik — és

mikor az ember a tíorgóból akar innia , meghajol

elotte: de azután hátat fordu neki. Illyen a világ!

A tegnapi napot nem mondhatom , hogy el-

vefztettük volna; mert a Moldvai, és Havafalfoldí

Vajdánékot volt a Fejedelem látogatni tfak keve-?

fed magával. Mindenik reá tudta magát tartani.

A Fejedelmet meg ajándékozták — bennünket is

egyegy kefzkenovel. Mindenik tzifrán volt. Min-

denikének pedig a fzépségéVel a férje megeléged-

hetik. Férfiú tselédjoket igen kevefet láttam : de

fzolgálpt mindemkénél nagy fereggel -~ valamint

egy majorháznál a fok tyúk. A' való, hogy a mi

Fejedelmünk igen hideg fzemekkel nézte ezeket a

Gö'rog Fejedelmeknéket, fe a fzép tyúkoknak bal

felñl való gondolatot nem adott; mert még abban

az órában is a hideg volt rajta , amelly már egy

darab idótol fogváft tfaknem minden nap vagyon

rajta, és amiolta ebbe az orfzágba érkezett, az

egéfsége tellyefséggel. megromlott. Talán az is

okozza a minden kitiidért való haragját. Való ,

hogy egy fzempillantás alatt elmúlik: de minden.

fzerapillantásban megujjii!« Jó egéíséget Néném,

CXXIX.
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CXXIXi

Konfiantinápoly 3, Decemb. 1737.

ár ezután Néném tfak a pompáról kell írnom.

Ma egy nagyon menénk által, amellyet le-

ivom , ha unadalmas lefzfz is.

Tegnap a Porta tudtára adatván a Fejedelem-

nek, hogy ma audientiája lenne a Tsáfzárnál, azért

ma jó hajnalban a Fejedelem hajóra iïle az egefz

udvarával, és a Konfiantinápolyi kapu elôtt ki-

fzálla. Ahoi mar várt bennünket a ïfauz Bafa

fok TfauzokkaI, és lovakkal. A Fejedelem a Tsá

fzár paripájára üllvén, mi is más paripákra, nyoltz

órakor a Tsáfzár máfodik kapujához érénk. A

Fejedelem a lóról lefzállván egykevesé a kapu ko-

zó'tt le ülteték. E' pedig tfak azért volt, hogy

megmutafsák, hogy a Tsáfzár kapujánál várakoz-

ni kell, akárki legyen a'. Egy kevés ido múlva

a Tfauz Bafa megjelenté, hogy már bé lehetne

nienni, A máfodik kapun bé menvén tfaknem ol-

lyan udvarra találánk, mint az elsô. Ebben az

udvarban pedig jobb kéz felol valának egy tfu-

portban mintegy ezerig való Jantsárok -r- az ud-

Taron pedig vala le rakva mefzfze egygyik a má-

fikától öt fzáz tál étek. Amidon az udvar köze-

pén valánk , egy kiáltásra a Jantsárok nagy zúgáf-

fal a tálakra rohanának, valamint az ellenségre,

hogy ki kapfaat el hamarébb egygyet belÔle

egy fzempillantás alatt egy tál fem marada a fol

ión, A* pedig fzokás, hogy a Tsáfzár így mce-
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rendégelje a Jantsárokat azon a napon , amellyen

fizet ifékik. A' pedig igen rofzfz jel a Tsáfzárnak,

amidon a Jantsárok nem akarnak futni az ételre. —

Bal kéz felôl pedig az lit mellett 12 paripa vok

forjaban — mindenikét két ember tartotta eziift

lántzokon , és mindenik gazdagon fel volt ékesit«

ve —г kivált a négy utólsó ; mindenikéuek rubintos

izerCzáma volt, a fejeken toll , és gyöngyel vari

rott tsábrág rajtok, Ezeknél fe fzebb lovakat, f«

tzifrábbakat nem lehet másutt látni. т- A Fejede-

\етп elott két Tfauz Bafa menvén a Diván házba

bémene. A Kaimakán, és a tö'bb Fo renden lévok

felkelének , és kôfzcfnték , és a fzokott helyre le-?

ijlteték. A Diván ház pedig négy fzeglettï nagy

bolthajtáfos palota. A Kaimakán a Vezér helyett

kó'zépben a fal mellett ult, a tö'bb Tilztek két fe,,

loi. A Vezér feje felett pedig egy kis ablak va-*

gyon, ahonnét a Tsáfzár mindent láthat, és hak

hat, de otet nem láthatják. Azután a fzokás fze-

rént ollyan embereket hívának bé, akiknek vala-f

mely perek, vagy panafzfzok volt. Ezek egy-

gyenként menvén a Kaimakán eleibe JuppHcatiot

adának néki — a fuppliçatiot felfzóval elolvasák

— egy két fzóval, arra mit felelt a Kaimakán, a

fupplicatiora fejívták, és a kérônek a kezébe adván

a házból ki igazították. Azután más rendbélieker.

vivének elejébe, azokkal is úgy bántanak. *Fé{

óra alatt hi'ifz fzemélynek elvégezé minden baját,

és perét. A Vezér egy fzóval minden torvényket

zésilek véget vet — igafságot tefzen egy fzempil-

' lantás
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ra ítél , azt ' mindgyárt vifzik akafztani — akinek

a jófzágát vifzfza akarja adatni a' mindjárt végbe

jnegyen. — Ezek a rövideden való törvényes dol-

gok véghez menvén , azt fzép dolog vala nézni ,

azután a palota közepibe hárpm forjával kilentz

fzáz erfzény pénzt rakának mind bor zfatskókban.

Egy kevés ido mulva érkezék a Tfauz Bafa a

Tsáfzár parantfolatjával — a Kaimakán eleibe me

ne az ajtóig, el vevé tole a parantfolatot, a fejére

tevé, és megtfókolá, és helyére üle, és elolvasá.

^\mellyben a' volt, hogy fizeflen, a Jantsároknak.

Azonnal parantfolá, hogy kezdjenek a fizetéshez.

Egy óra alatt azt a fok pénzt mind ki hordák

nagy rendel, és tfendefséggel. A' meg lévén, va-

lakik a Dívánban ültenek , mindenik eleibe egy

afztalt tevének, és mindenik, afztalra egyaránsú

étket vittek egyfzersmind. Leg alább mindenik

afztalra vittek húfz húfz tál étket, De azzal az

ebéd neщ tarta tovább fél óránál; mert a Török

gyakorta efzik , de kevefet egyfzer. Egy tálból

líét három falatot efzik, azt mindjárt el vifzik,

máft tefznek helyébe — abbçl is annyit, és így

mind végig, ha fzáz tál étek volna is. Ebéd után

a Diván házban ollyan fzomorú hallgatás volt egy

óráig, mintha fenki nem lett volna a házban: noha

tele volt. Azután két Tfauz Bafa, az ajtóig jp'vér

nek, a két Kadilefzkert kifzóllíták, és a Tsáfzúr-

hoz vivék. Egy fertály óra malva ifmét vifzfza

jovének a Kaimakánért, aki is feikelvén a Kapitáa

Basá-
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Basával a Tsáfzárhoz menének. Egy kis idô mú7-

va a Fejedelemért is eljó'vének, és oda vivék,

akire egy nyufztos kaftánt adának. Mihent a Tsá

fzár elejébe érkezék, akit is köfzöntvén a Tsáfzár

felelé néki : „ Az Apád én hozzám fok ideig való

htîséggel volt, gondolom, hogy te is fogod aztot

hövetni.,, A Fejedelem kijövén'a Tsáfzártól, mi

is minduyájan kaftánban lévén , amáfodik kapun

kívúl a Tsáfzár paripájára ule , akit is oda ajándé-

Rozák — mi is lora ülvén a fzállás felé indúlánk,

A Tfauz Bafa a Fejedelem elott ment, a fzálláííg

fcéséré — és vége lett a komédiának, és ennek a

levélnek.

CXXX.

Konfiantinápbly 16. Decemb. 1737,

TVTa megláthatók, hogy miért kaр az ember e vi-

lágon. Az Efopus mondáfa minden nap bé-

tüllyeíedik; mert ez a Bölts, ha pogány volt is, de

igazat mondott; mivel egyfzer azt kérdették tole,

hogy mit tfinálnak az Iftenek az égben ? azt felelé

teá : „ Hogy minden dolgok tfak a' , hogy kit fel-

magafztaljanak , kit megalázzanak -¡- egygyiktol

elvegyék, a máliknak adják.,, E' ma megtörté-

nék a Vezéren. Aki is a táborról vifzfza térvén

nagy pompával ment kerefzпîl a várofon. Talán

ugyan érzette; jnert fzomoru ábrázattal láttuk. A

Mahomet zúfzlóját a Tsáfzár udvarában letévén a

házához alig érkezék, hogy a pstsctct elvették
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tole, es a Vezérségbol kiiktatták. Mindenét elpe-

tsételték, és a Kaimakánt tevék a kerékre, hogy

ott iiljön, amíg lehet. Ennek a neve Mehmet

GyúmrUbcfi. Még eddig hozzánk jól volt. De

még eddig mi fem fudjuk, miben vagyon dolgunk.

£z a Vezér FÔ Vámos volt — elítéihetni, ha tud

é hadakozni. Ö láfla, tfak hozzánk jó legyen.

Jó egéfséget Néném.

Vezér tegnap megizené* hogy három, vagy

négy nap meg kellene indiílniink, és hogy ma

a Vezérhez kellene menni. Oda is menénk nagy

vizes pompával; mivel nagy efsô volt. A Vezér

melléje ültetvén a Fejedelmet egy kevés ido mul-

va kávét adata , és a Fejedelemre egy nyufztos

mentét adának, és minket felkaftányozának. E*

meg lévén a Vezér, és a Fejedelem felkelének, és

a Vezér a Fejedelem kezébe adá az Etbnamét,

amelly levélben a Tsáfzár Erdélyi Fejedelemnek

ifméri lenni a Fejedelmet: a Fejedelem is a Vezér

kezébe adá a Portával tfinált fzo'vetségnek levelét,

és elbútsúzának egymáfiól — és a nagy efsôben

meg áztatók a kaftánt. Ebéd titán pedig a Tsá

fzár harmintz lovat külde a Fejedelemnek — a fe

ie fzép paripák voltak, a feie ko'zo'nséges lovak,

és ezek mellé egy Bétfi hintót hat lóval. Elég a',

hogy mi kéfzülünk a már bévett fzokás fzerént,

1

CXXXI.

Konfiantinápoly a?, Januar. 1738.
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tudniillik igen fzép rendetlenséggel ; inert holnàp

után el kell indulnnnk, vagy akarjuk, vagy fem*

Azért uem írhatok többet.

CXXXIL

Drinápoly f. Febr. iftl

TZedves Néném , mi ide érkezénk úfztatva; mërt

azt elmondhatni, hogy mindenütt úfztattunk I

sárban. De mar azt is meg kell mondani, hogy

mikor indulánk ki abból a Tsáfzári városból №

végezvén tehát ott a komédiác az elmult hónapnsk

27-dik napján, elkéfzulvén nagy hirtelenséggel *

indt'tlátík ebéd után ritka , és fényes rendeletlen

séggel. Mert bogy a Portán , és másutt nagy*

ítélettel legyenek irántünk , a Porta két КарЙ

Basával késérteté ki a Fejedelmet a városból; Е?У

pediglen mindenkor melletrünk fog lenni, bogy

gondja legyen az úton mindenre, és egy Defitf-

dár, aki fizeflen. Még itt lefzünk vagy két пар. |

Elore ellátjuk , mitfoda kedvetlen útazás lefzfz i

mienk , mind az idore , útra , és más okokra

nézve. Itt nagy tifztelettel , és betsulettel fogad-

ták a Fejedelmet. Az útban hofzfzú levelet яeш

lehet irni , azért elvégezem , és jó egéfséget №

hok kegyelmednek.

CXXXIII.

' , , Cfernavoda i£. Febr. tí'w

"jV/ji, Tflennek hálá, ide érkezénk tegnap ige" na^

1VJ- bajjal : de egéfségefleü. Tegnap Húsbagf



Kedd volt: de mi még tegnap kezdettük a böjtöt,

és ha mind úgy bojtölünk , amint elkezdettiik ,

koplalás lefzfz a vége; mert femmit fem találtunk.

Talán jobb lefzfz ezután ; meft itt fogunk maradni

egy darabig. Utunk pedig igen bavas volt — fo-

képpen, hogy által jöttünk a hegyeken. Tfaknem

mindenütt jó Bulgár faluk vannak, ahol ennivalót

lehetett találni — bort eleget. Már azokban a fa-

lukban fzalonna elegendô , amelly Török orfzág-

ban igen ritka liktarium. De elsÔben a Bulgár

afzfzony elÔtt kerefztet kell vetni, és úgy ád fza-

lonnát : másképpen nem adna. Oka ennek az ,

hogy ha egy Töröknek adna fzalonnát, azt má-

fok meglátnák , lakoznék érette. Cfernavoda igett

otfmán helytt vagyon : de nagy faln , fzép házak

vannak benne. Feie Oláhok , feie Bolgárok lakják,

kevés Török. De gazdag Kereskedôk vannak itt.

Mind inkább Erdélybe kereskednek. A házak

mind egy formara vannak építve. Többet is ír-

nék , ha volna mit. Én pedig maradok kegyel-

medriek.

CXXXIV.

Cfernavoda f. Martiï 1738*

'T'alán már az íráft el is felejtette kegyelmed.

Én még el nem felejtettem, azért azt írom,

hogy tegnap érkeztem vifzfza Bukaieftrôl. A Fe-

jedelem Ccnfiantinu% Vajdát kiildött volt köfzönteni.

Aki is nagy betsiilettel fogadott , és pompával vi*

tete
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tete magáboz. Amíg ott voltam , a Vajda tartottl

tifztefségefíen , és betsületeflen is botsátott el. A

Dunán fzáraz lábbal mentem, és jöttem által. At*

tól igen féltem , hogy a lábam belé ne iipadjoni

Rofzfzabbúl jártam volna, mint Sz. Péter. — A

Vezér levele ma évkezék, amellyben mindenféí'

ígéretek buvelkednek. Abban a fok bíztatáfok,

hogy 30, vagy 40 ezer embert adnak melléje: de

abban Tamás vagyok. Vegtire azt írják , hogy

innét Vidinbe kell menni — mire , mi végre ? Iften

tudja. Tfak úgy bánnak velünk , mint a.gyer-

mekkel , és vázt akarnak beloiünk tfinálni ; mert

azt gondolja a Porta, hogy minent Vidinbe érke-

2ünk, az egéfz Magyar Orfzág, és Erdély lora

üll, és hozzánk jo. Talán úgy lehetne , ha az

öreg Urunk élne. De moft, hogy hozzánk jöjjön

valaki , lften ne adja : hanem kédet tarifa meg.

cxxxv.

Vidin 7. April. 1738.

ДДar azt is végbe vittük , hogy ide jöttünk , de

Poftán; mert mi egyébbképpen nem tudunl;

járni, ha fzinte tiz napig voltunk is az tkon. E-

lég a', hogy az elmúlt hónapnak 27-dik napján iza-

ladánk ki Cfernavodáról. Azt nem kell gondolni,

hogy az ellenség i'izött volna ki , hanem hogy mi

mindent fzaladva tfelekefzünk. Pófta lovakat min-

denütt adának alánk , és a portékánk alá. Azt el-

mondhatni, hogy a portékánk több pénziben all

már
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»áf a Tsáfzárnak , mint magunknak ;. men a fpk

póíla lovat mind a Tsáfzár fizeti. Az útunk nem

volt uпadalmas; men igén fzép földön jártunk —

tfaknem mindenütt a Duna mellett. A' való, egy

kevesé pufztás , mert a faluk is pufzták moft a ha-

dakozásbam Azt a fzép földet mind Rátzok bír-

ják , akik nem igen doîgofok — a fejér nép igen

tst'tfos süveget vifeh Teghap, amidon két mée-

földnyire lettünk volna Vidihtol, a Bafa hirom,

"vagy négy fzázig való lovafokat külde elonkbe^

akik mind tzifrák, mind jó paripáfok valának. A

Duna parrön pedig egy kis mérföldnyire a város-

tól a Bafa sátorai fel valának verve. À Tihája

elonkbe jövén a Bafa nevével köfzo'nté a Fejedel

met , és a fátorok alá vivé , ahol megvendegelé a

Fejedelmet. Ebéd után a Fejedelem a Bafa pari-

pájára ülvén nagy pompával érkezénk a városba

ágyú dörgéfek között. Netri a várban, hanem a

hulso városban vagyunk fzállva. Másfzor máfról

írok , moft ez elégi

'T'egnap a mi Fo Generalifnnk megvendegelé a

￼ Fejedelmet. Ügy tetfzik, hogy ezt a Bafát

méltán nevezhetem Generalisnak — ha a' nem

elég, Gubernatornak nevezem; mert a' három bon-

tfokos Vezér, és leg alább hatvan, vagy hetven

ezer embernek parantfol hadakozás idejében. Az

CXXXVI.

Vidin ti. April 1738*
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ô Bafasága pedig mind fzélefl'ebb , mind hofzfzabfcj

mint tfaknem kétfzer Erdély orfzága. Hát 12 ft

lyet nem lehet é hini Generalisnak , vagy Guber-

natornak? — O pediglen az ô Tartományátui

íuintegy örökös Ura , mindaddig, valamig ki m

tefzik belole. — A Bafa tehát fátorokat vonatv;

fei a Varofon kivül, tegnap 8 órakor oda теней

nagy pompával. A Bafa is egy ora múlva nay

tzeremóniával oda érkezék, és a maga fátorata

le telepedék. Erre jó vigyázni , hogy nem Ô várt

miuket a sátorok alatt , hanem mi ôtet ; mert a T«-

rök igen megtudja tartani a tzeremoniát. Egy ón

mulva a Fejedelem hozzája mene , és a befze'/ge-

tés egy ótáig tarta. — Ez a Bafa fzép ember ,

vezéri módon termett. Ez Ormény volt , azén it

nevezték Halváts Mtbmttntk. Igen kegyes, &

okos ember. Való, hogy nem volt Hadi ember;

mivel a Fö Harmintzadóságból tették BafínA

Ebben az orfzágban egyfzersmind nonek fel az effi-

berek az illy en nagy Bafaságra , valamint a jO»

ba. Elég a' , hogy moft minden órán meg H *

nét indúlni leg alább ötven ezer emberrel Orfo«f

lÔtetni. — A befzélgetés után a Fejedelem a ma

ga fátorába tnene , és a Tifztjeivel ebédhez йe>

amellyet a Bala kéfzítetett volt — leg alább №*■

tál étek volt egymás után az afztalon. A Bafa «

maga sátorában ett. Ebéd után vagy hatea» i"

paripáffal dfidáztatott a Bafa , azután tzélt lödözte-

tett flintákból, azután nyilakkal, a paripáít m#

jártatta. Miudezeknek vége lévén öt órakor •
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vatíorát elhozák, és vatfora után lora ülénk, éi

haza ballagánk. Egy kevés ido múlva a Bafa i8

vifzfza mené a várba. A Török vendégség illyen

fzomorú vígal'ság. Ebédre hívott, de veliink nem

ett. Azatán nem is láttuk. Mikor eljottunk nein

kívántatott elbútsúzni tôle. A nagy Török Urak

így fzoktak vendágelni Fö Kerefztényeket, akik

bort ifznak»

A belsó város nem fzép, a külsÓ tútt pufz-

tás , és sáros. Dea várofon kívül fzép térségek

vannak» Itt pedig minden nap fzoinorú állapoto-

kat látunk ; mert minden nap látjuk , hogy útfzá-»

ról útfzára hordozzák a. rabokat — hol férfiakat %

hol leányokat, hol gyermekes afzfzonyokat. Bol-*

dog afzfzony az ollyan , akit gyermekeftol egy*

gyütt vefzik meg ; mert íbkfzor tôrténik , hogy

egy az afzfzonyt vefzi meg, más meg a gyermè-

két *— egy oraban úgy elválnak egymáftól, hogy

foha to'bbé öfzfze nem kerulnek. — De a' rendes

dólog volt, hogy egy Török fzegény németet

akarván eíadni útfzáról útfzára hordozta kiáltván :

tíz tallér, hat taller» öt tallér az árfá: de fenki

nem igére femmit is érette. A Török fzegény le*

vén nem hogy a rabját tartbatta volna, de magá-»

üak fem volt egy poltitrája is. Harag;ábatt , högy

fenki meg nem akarta venni, a kávéházba vifzij

ott eladja egy findfa kávééru Illyen oltsó itt a

tsáfzár madár !

Z S OXXXVÍÍ,
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Vidin 9. Juin 1738.

TV/fi repulo fálben vagyunk; mertinnét is a fzo-

^ káfunk fzerént fzaladva kell kéfziïlnûnk, és

jnegindúlnunk* Kivel, és hová? hallgaflad béke-

séges tiîréflel. E' hónapnak otüdik napján a Ve

zér Ñifla felöl ide érkezék nagy fietséggel. Va-

gyon véle fegyverfogható 8° ezer ember. Mint.»

hogy fiet, azért a hadát tovább nem nyúgofztal-

ja, és ma megindúlunk Orfova felé. Oka ennek

a' , hogy az idevaló Bafa már vagyon másfél hó-

napja, bogy Orfovát njegfzáHtatta , és lottette.

De már annak vagyon két hete , hogy Ko'nigfzeg

Generalis eligazította volt alóla , és a várat meg-

fegítette. Á Vezér ezt megtudván azért jött il-

lyen fietséggel erre, és azért is indúlunk ma meg,

hogy a Basât megfegítfe. Nagy ágyúkat vífzen

magával, és mindent, ami kívántatik a vár vívás-

hoz. Ollyan ágyú is vagyon, akinek elôtte hat-

van bival fétál.

Tegnap elôtt a Vezér megizené a Fejedelem-

nek, hogy hagyná el Vidint, és menne táborba

véle. Elkéfzülénk tehát a bévett fzokáfunk fze

rént, és a Vezér táborára menénk. De hogy'

menénk? — mert példa nélkül Való dolog a mi

dolgunk — fekinek koztíiünk lova nintfen, fe fern-

mi tábori efzkö'ze. Lovakot eleget adatott a Ve

zér alánk,' és a katonák alá, de azok pófta lovak

—; el lehet itélni , ha pófta lovakon kell é táborba

men-



fflenni? Elég a', hogy mi azokon megyiink, ugyan

póftán is tériink vifzfza. De e' mind meg lehet a

komédiában. Ugyan azért is hurtzol oda a Vezér

gondolván, hogy, ha a táborban lefzünk, fok Ma-

gyarok jônek hozzánk. De hálá Iftennek egy va-

lamire való nem jö'tt. Akik jö'ttek, azok a fára

ralo felmagafztaltatáft kerulték el. Tfak a fok

£ép fzót adják, de nem akarják egyébb hafznun-

kat venni. Kedves Néném, egy kis imádság hafz-

nos volna az ollyanért, aki pófia lo von táboroz.

CXXXVIII.

Fetislán ti, Julii 1738.

Д ' bizonyos , hogy a Vezér fem adja a Tsá-

fzárnak tudtára nagyobb fzorgalmatofsággal,

hogy hová megyen, és mit tfelekfzik, mint amel-

lyel megirok mindeneket kegyelmednek, Ugy tet-

fzik, mîntha a kedves Nénémnek kellene igazgat-

m" ezt a hadakozáft. Leg elôfzôr tehát a Fô Ve

zér meg indúla Vidin ' mellÔl egéfz táborával igen

jó reggel. Mi is pórtán utánna lépteténk. A meg-

indulas pedig 9-dikben volt, ide pedig ma ii-diken

érkezénk dél tájban. Tegnap pedig reá vett min-

ket a Vezér, de nem tfak minket, hanem az egéfz

táborát. Azt. pedig ma tudtuk meg. A' pedig e'

fzerént mené végbe. Tegnap eñve hat ora titán a

Vezér megindula egéfz udvarával — fok fáklyákat

vittek elötte, és utánna. Az egéfz tábor, és mi is

azt gondoltiik, hogy azon helyen fogjuk az éjfza-

Z 3 kát



kát tö'lteni, és hogy a Vezér azért induit voïna

meg, hogy éjfzjka a büvösön érkezzék Fetislán-

hoz; raert a Tórók táboron ollyan fzokás vagyon,

hogy a had nem indúl meg egyfzersraind a Ve-

zérrel. A had már tudja a fzálló helyeket, vagy

elore, vagy a Vezér után indul meg — az is ki

egy úton, ki máfon. Mikor pedig a Vezér meg-

indúl , egygyet lônek dgyúból. A Vezérrel pedig

más nintfen, hanem a maga udvara, amelly igen

fok, és azok a Teitorzok, akik már mindenkor

mellette fzoktak lenni, A Jantsár Aga pedig min

denkor megfzokott indúlni a Vezér elôtt egy nap*

pal, — A Vezér meg indúlván tehát tegnap eííve,

amint mondám , amidon két kis mérfoldnyire lett

volna a tábortól , taratzkokból lotetni kezde , és

azután flintákból, mintha ugyan ellenség ütött vol

na reája a Dunán ; mivel mindenütt a Duna parton

helletett elmenni. Arra az egéfz tábor felzendiíl,

gondolván , hogy a Vezér valameliy fajkákra 10-

tetne. Noha fetét volt, de kiki felfzedi fátorát, és

a Vezér után megyen. Egy kevés ido mulva ér-

kezék hozzánk egynehány Tfauz a Vezér paran-

tfolatjából mondván, hogy indúljanle meg mi is,

ha vefzedelemben nem akarunk lenni. Elkéfzülénk

tehát nagy fietséggel, és megindúlánk a Vezér

után a nagy fetétségben.

A Török táborral nappai is bajos: de éjfzaka

igen vefzedelmes; mert annak a rettentö fok ra-

kott o'fzvére, tevéje, a' tfak megyen ki egy, ki

más úton igen fzép rendetíenséggel, és, ha fziín

teien
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ïlen az ember magára nem vígyáz , a' bizonyos ,

ogy felüttetik, és eltapodtatják. Elég a', hogy

na ebéd tájban ide érkezénk az egéfz tábborral.

Лa tudók meg, hogy a Vezér azért lottetett az

ftve, hogy a had hamarébb utánna menjen. Mi

tgygyik pártján vagyunk a Dunának, a Vidini

3afa pedig Magyar orfzág felol való parton. Or-

"ova pedig ide tfak birom óra, — moft nem lövik.

\z utólsó levelemben meg mondottam volt az

okát. De<már ifmét kezdik loni, mihent a fántzok

kéfzek lefznek. Azt mondják, hogy 22-diken 10-

tetni fogják. Azt tartják,, hogy a két táboron va-

gyon más fél fzáz ezer ember. De ha fzámlálnák

mindazt, aki kenyeret efzik, két fzáz ezer ember-

nél is több volna ; mert itt a rettentô fok tfeléd ,

a fok mindenféle mefter ember, a fok ftúfár , kal-

már, kereskedo, valamint egy városban. Egy fzó-

val egy városban annyiféle dolgot nem találna az

ember, mim egy Vezérnek a táborán — még tít-

ves mefterembereknek is kell lenni. A fokféle

ételnemu, és más egyébb portékát mind Konftan-

tinápolyból kelletett a Duna mellé hurtzolni. Itél-

je el máraz ember, ha egy Vezér táborát felve-

rik , mit nem nyernek ? Tfak fzekér több vagyon

harmintz ezernél — ahoz mindjárt harmintz ezer

ember.

Amitfoda rendetlenség vagyon, amikor mikor

a tábor megyen: a rend fzintén ollyan nagy, ami

don helyben vagyon; mert itt a nagy tfendefség:

gyilkofság, vefzekedés, lopás nintfen. De azt itt

Z 4 nem
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nem kell keresni, hogy rendet verjék a fátorokat»

Utfzákat ugyan hagynak, de kiki oda veri fátorát,

ahová tetfzik — feiikinek fzabott helve nintfen.

Fetislán pedig egy пуощрш Rátz falu. A Traja.-

nus Tsáfzár hires ko hidja is itt volt — mofl is

még megvagyon egy darab helóle. A Yezér is

ott akar fa hídat tlináltatni a Dunán, amelly ott

igen keskeny. £gy fzóval azt akarom, hogy ü-

lyen nagy Tö'rök tábort láttom. De i'igy tetfzik,

hogy már mindenrÔl elég túdósítáít adván elvé-

gezhetem levelemet, és tfendefséggel várha.tom a

parantfolatokat , hogy hová tetfzik kegyelmednek,

hogy vigyük ezt a nagy tábort, ha meg vefzfzük

Orfovát? Addig is maradok. — —-

CXXXIX,

Fetislán %6. Äug. 1738,

TZedves Néném a kegyelmed parantfolatjára Or-;

fovát megvevôk, Már molt nem berdót, ha-

nem Allât kiáltanak benne. Ez a változás e' fze-

rént mené végbe: A Commendam látván, hogy a

Vezér tellyefséggel el nem fzállana alóla , valamíg

meg nem venné. Azt is látá, hogy az ágyúk a

kôfalakon igen fok ajtókat tfinálnának minden пэр.

De leg inkább a' vivé a feladáfra, hogy a hada

igen betegeskedett; mert a fok nyughatatlanságon

kívül a fziget igen egéfségtelen. Tegyük e'hez

azt is, hogy a Vezér kikiáltatta volt, hogy aki

oíhomra megyen, annak hufzon öt tallérja lefzen.

• Erre-
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Errevalónézve fok fzáz Jantsár íratá fei magát.

Az illyen hirt, ha megvitték a várba, gondolkoz-

hattak a feladásról. A Commendans megizené

j2-dikén a V-ezérnek, hogy küldene valakit hoz-

zája, akivel végezhelTen a vár feladásáról. A Ve

zér Ibrahim Effendit küldé, bki is mindeneket el-

végezvén , 15-dikén a Commendans a Vezérhez

jqve — nagy tifztelettel fogadá — és a Vezérnek

a várat feladá, aki is ajándékkal botsátá vifzfza.

Ugyan azon a napon a Jantsárok elfoglalák a vár-

nak egygyik kapuját, amíg egéfzen lutakarodik a

német belole. Ugyan azon eftve meglövék örö-

mét a táboron,

A mi hadunk már is kezd ofzlani, és talán

tfak mi maradunk a Vezérrel, Az idén nem is

tart tovább a hadakozás. A mi dolgunknak is tfak

hamar vége lefzfz. A Vezér azt izené tegnap a

Fejedelemnek , hogy kéfzüljön ; mert 30 ezer em-

berrel Tomosvár felé mehet. Ma pedig megize

né, hogy nem is kell Erdélyrol gondolkodni, ha-

nem arról, hogy véle Vidin felé menjünk. Az

lften meg oltalmazta édes Hazánkot a rabláftól.

tílég a', hogy holnap innet megindúlunk, és el-

hagyjuk a fekete fzalmával, földel, fiîvel, fövé-

nyel elegyeflen suit kenyeret. A Vezér megigér-

te, hogy az uton fzembe lefzfz a Fejedelammel —

megláfl'uk. Ezzel maradok kegyelmednek.

Z5 CXL.
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CXL.

Vidin i. Sept, 1738.

ár moft bízváft elmondhatjuk , hogy vége va-

•*• * gyon a komédiának, és a theatrumról betsü-

letellen lefzállítának , és a Vezér minden tzeremo-

nia nélkül felada rajtunk. Perdido ex te lfrüel.

Az elmúlt hónapnak 27-dik napján Fetislánt

elhagyók , és a Vezér után menénk -Vidin felé.

Igen kevés had volt velünk. A Vezér megizente

volt, hogy az tkban fzemben lefzfz a Fejedelem-

tnel. A Vezér, minthogy mindenkor elottünk in

duit meg, kilentz óra tájban megfzállott ebédelni;

nékünk pedig azt mondották, hogy ebéd után

fzemben lefzfz a Fejedelemmel. Azért utánna fiet-

tünk, hogy az ebédje után a helyre érkezhefsünk.

De minthogy a Vezérnek femmi fzándéka netn

volt , hogy velünk fzemben legj'en , azért tfak

hamar ebéJelt , és amtdon látta , hogy közeíítünk

sátorához, fogja magát, a hintójába üll, és elme-

gyen elolünk. E' már nem volt tréfa. Azután

azt mondák , hogy Vidinnél lefzfz a fzemben va-

íó létel, A Vezér Vidmhez étkezvén, fokkal

elottünk már fátorok alatt volt az egéfz udvarával.

Amidon mi is közelíténk a fátorokhoz , azt ize-

nik nekünk , hogy moft nem lehet fzemben velüuk;

mert rofzfzul vagyon, hanem tfak tartfuk a ló

fzáját a fzáiló helyünkre , amelly a Duna parton

volt, a várofon túl. Erre tfak lesütok a fülünket,

látván, hogy mitfoda durván bánnak velünk. Mi-

tfoda

 



tíbda változás ! Ennek elotte egynehány hónappal

itagy pompával vittek bé Vidinbe : mofl pedig még

a várofon fem akartak kerefztul vinni bennünket,

hanem a várofon kivül a kertek között kelleték

fokat kerülni. Végtire a fzállóhelyre érkezénk,

és itt fátorok alatt vagyunk tfak magunk , mint a

fzámkiverettek. 29-dikén érkezénk ide. Már ezu-

tán a Fejedelem fem fogja mondani fzokáfa fze-

rént „ hogy nagyobb betsülettel vagyon hozzám

a Porta , mint az atyámhoz volt. „

Ma ebéd titán azt izenék , hogy a Fejedelem

fzemben lehet a Vezérrel , tfak menjen hozzája.

De egy kevés ido mulva ifmét azt izenék , hogy

nem lehet; mert a feje fáj. Nem akarásnak nyo-

gés a vége. Tegnap pedig innét jó reggel megin-

dúla az egéfz udvarával, és ide hag3'a bennünket.

Már itt meddig lefzünk , télre hová viíznek , Iften

tndja. De azt tudjuk, hogy a Fejedelemnek az

egéfsége igen rofzfz renden vagyon. Soha nem is

volt egéfséges , amiolta ebbe az orfzágba jött : De

kivált egy darab idótol fogváft igen sárgodik. A

harag pedig igen art egéfségének. Jó egéfséget

kívánok kegyelmednek.

CXLI.

Vidin 4. OSlol. 1738.

T^' fem igen nagy vígafztalásra való levél lefzen,

fe femmi hírt nem írhatok a Nénémnek. Mit

is irhatnék , mikor fenki felénk fem jo — mintha

tfak



tfak mi volnánk Török orfzágban. A mi táborunk

elég hofzfzú, de igen keskeny. Vagyunk minde-

neftol másfél fzázan. De moft minden órán Fí>

nélkul maradunk ; mert a Fejedelem igen rofzfz

állapotban vagyon , fzuntelen való forróságban.

Az ábrázatja véfz, a tefte vaftagodik — e' пеm

jó. De Ь a' felltU tfak múlatná magát, ha volna

kivel, es mivel. És tfak örömeft elakarná titkolni

ryavalyáját , orvofságot nem vefzèn , hanem a k¡

való járáflal akarná magát meggyógyítani. Ami-

nap a Borbélyok, és a Doktorok tanátfok eilen

hajóra ¿le, és mefzfze le meníünk a Dunán. De

amikor vifzfza jöttünk, kétfzer is elájult. Nem is

gondoltuk, hogy életben érkezzen haza, négy eш.

bernek kelletett a hajóból kivenni , és a fátorába

vinni. A nyavalyának nyughatatlansága miatt mir

egynehány naptól fogva a fátorát mefzfze verette

a többitol. De ott fem maradhatott, hanem a mi

fitorunk mellé vettetett ágyat. Eftig ott feküdtt,

eftve a maga fátorába vifzfza akarván menni , ma

ga nem mehetett, hanem négyen vitték. Amint

vitték volna, elájúlt. jßn azt gondoltam, hogy

megholt, és a kiáltáfomra magához tért. Azóltá-

tól fogváft mind nagyobbodik rajta a forró hideg.

A hús mintegy hull róla. De a harag el nem

hagyja — amellyet mind a terméfzetnek kell tulaj-

donítani, mind pedig annak, hogy nehéz néki,

hogy ollyan állapotban látja magát lenni. Mi né-

Iíünk kéfztilnünk kell. A Vezér egy Agát küldött

ide, hogy hajókat rendeljen ; mert a Dunán me-

gyünk



essest 410

gyünk le Orofztsíkig. Onnét Tfernavodára telel-

hi. Két nap múlva megindúlunk. Azért a levele-

ket arra kell igazgatni , és az egéfségre vígyázni.

GXLIL

_ Orofotsík 14* OSiob. 1738.

Ttt vagyunk tehát, minthogy innét írok, annyi

fok irtóztató vefzedelmek között is. De a Ne

ntes ver vagy vefzt, vagy nyér, de próbál.

Mindazonáltal ide érkezénk fzerentséfleu* Hol az

ellenség hátán, hol egynehány ezer között kelle-

tett eljönnünk, de mégis Borbélyra nem volt fzük-

ségünk. Meg kell tehát mondani azt a nagy ve-

fzedelmet. Nem nagy vefzedelem é, amidon an

nyi fok ezer Viza között kelletett elmennünk.

Hátha felfordították volna a hajónkat?

Elég a', hogy ezen hónapnak б-dik napján

mind hajóra ülének a Bujdosó Urak, ugymint:

Csáki Ur, Zai Urfi, Ilosvai, Pápai, Dáfzti — ez

olafz, Pázmány Uraimék, és magam. A Fejedel-

met pedig igen nyomorúlt állapotban tevék a hajó-

ba, és nem akará, hogy egygyikünk is lenne véle

a hajóban. Amellyet mi nem igen bántunk ; mert

nagyobb mulatsággal vittük végbe a vízi útunkat.

A' bizonyos, hogy gyönyörüséges dolog jó tárfa»

ságban, mint mi voltunk, a ütmán lemenni; mert

minden két óra mulva nagy fzép fzigetekre talá'-

tunk, és némellykor meglehetôs várofok mellett

mentünk el. A várofok pedig mind Török orfzág

réfzén
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réfzén vannak. A hires Nikápoly a többi közi

volna leg fzebb , de igen otsmány helyre vagy

építve. A várofl'al általellenben fzakad a Duná

az édes Oit vize. Tfak azt fem láthattam fóhaji

nélkül; mert ollyan édes Hazából foly ki, ahc

nét 13 efztendotol fogváft vagyok kirekefztve*

Minthogy vefzedeltnes volna éjfzaka jám

azért minden eftve kikötöttünk valamelly fzig

mellé. Gyakorta a fziget parton tfak a tormábt

kötöuék a hajót; mert ollyan vaftag gyökert

vannak , mind a fzekér rúdja. Ha meg refzelil-

fárga — és jó , ha mindjárt efzik : de izetlen , Ъ

áll refzelve. Vérontás is volt; mert kivált Hava;

alfblde réfzén való fzigetekben tfaknem mindenür

találni fertéfeket. Vadok , vagy fzelédek , nem tu

dom; mert azok örökké a fzigetekben laknak tfal

magok — talán gazdájok is lehet. Elég a', hog]

egy fzigetben kettot megöltünk. Jól laktunk , mt

bennök tartott. De mennyi átokkal ettük? mert i

Fo Hajófuuk Török volt. Eleget mondotta, hogj

megfzeplosítettük a hajóját. Mi azt tfak nevetrük

ô néki pedig tfak kelletett nyelni a zsíros füftcr

Amitfoda jó Mufulmán volt, talán el is adta azutát

a hajóját azért, hogy tifztátalanná lett a difzn.

húsftól. Tegnap, ugymint t3-dikán ide érkezéni

fzerentsdflen , íften hálá. A Fejedelem mir id.

érkezett volt igen nyomorúlt állapotjában. Inne

már tfak hamar Cfernavodára megyünk. Ezze

maradok.

CXLIII.
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¿tí, ha a kedves Néném levelét nem vefzem is,

t, de tfak irok. Leg alább abból megláthatja

j> Kegyelmed , bogy még élek. De hogy' lehetne

ízipkegyelmed levelét vennem, amidon foha egy hely-

¿sben nem maradunk. Hol a vízen, hol a földün»

itTlj hol az äerben járunk. De bártfak valamelly jóról,

ец, és ne tfak mindenkör a nyomorúságról kellene ir-

, ii nom*

raJl Az elmúlt hónapnak 19-dik napján indúlánk

,й meg Orofztikról. Három , vagy négy ora mnlván

№ ide is érkezénk rofzfz állapotban. De a Fejede-

iüj lern végig megakarja tartani a terméfzetét. Három,

otj vagy négy nap múlva , hogy ide érkezénk , min-

щ denikünket eltilta magátol , még a Borbélyait is,

ft ¡ Való , hogy itt peftis vagyon , de az Orvofokat

л ugyan azért kelletett volna maga mellett megtarta-

-ji, ni, A kó'rülo'tte lévô tfelédeket is elküldötte fzál-

fft lásáról, Tfak éppen egy kóborló Doktort, a fea*

¿ kátfot, egy fzökött olafz muskatérolt , és két afz-

fzonyt tart maga mellett. Ezekbol áll az udvara.

y Ezek pedig ollyan fzemélyek , akiket nem ífmért

J; ennek elÔtte egynehány nappai. Lebet é az illye-

, nekré bízni életét? A minap éjfzaka úgy volt,

I hogy, akik mellette vannak, azt gondolták, hogy

megholt. Mindjárt hozzám futottak megmondani,

hogy halálán vagyon. De, hogy meg ne haragí-

tfam,



413 e^iteí*

tfam, nem mentem eleibe. Tfak azt feleltem, ihinf

Efther „Hatfak a Király nem hívat, nem roerek

elejébe menni. „ A Török Tifztek látván , bogy

nem helyeflen tfelekednék , roegizenék a Fejede-

lemnek^ hogy venne valakit közulünk tnaga met

lé. Ha halála történnék , legyen valaki mellette.

Ervevaíónézve megizené néketri , hogy legyek met

lette. Azért már egynehány naptól fogváft mellet

te lakom. A Borbélyokat, mintegy kételen maga

mellé vette , akiknek tanátfok, és akaratjok eilenj

mintegy bofzúbcl eret vágata magán. Egy fzóval,

atnitfoda állapotban vagyon , nem hifzetn , hogy

innét ki menjen. Ezzel maradokj

T/'edves Néném végét érôk Rákótzi Jofefnek.

￼ Már régtôl fogva láttuk; hogy úgy léfzfz,

mint a gyertya. Tegnap igen nagy gyengesége;

érezvén meggyónt, és kommunikált — s. teftamen-

tumát megtfinálta. Mára virradóra a forró hideg

igen nagy \évén rajta , ma annyira elnehezedék,

hogy a gyertya már vége felé volt. Mindazonál-

tal jól befzélt tizenegy óráig , noha már a fzemei

elhomályofodtak volt , úgy annyira , hogy tfak a

fzováról ifmért meg máft. Tizenkét orakor a fzo-

va elállott , és igen nagy forróságban volt , is tfak

a jajgatásáról vettük éfzre, hogy fzenved. Ket

orakor délután a Pap fei akarván néki adni az

-
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Jtólsókenetet, amidon az imádságot elkezdé, az

frennek adá lelkét — 38 efztendos korában. Az

Jr irgalmazzon néki. — A teftet felbontották —.

t mája mód nélkül megdaga,dott volt. A teftet

;gy pintzébe tétettem — mindaddig ott lefzfz,

níg válafz jön a Portáról. A teftamentumban azt

iagyta , hogy az atyja mellé temeisék , de nem

iifzem , hogy megengedjék.

Ebben a Fejedelemben ami fogyatkozás volt,

iem a termélzettol volt, hanem a neveltetéftol.

ïTze fzép volt, fzíve jó. De a haragról foha

neg nem intették. Noha a' mindjárt elmiVlt, de

çyakorta jött elé. Se azt néki nem tanátíblták ,

logy kívánja magát fzerettetni máfokkal. Egyfzó-

/al, ha az atyja nevelhette volna, mind más ter-

néizetü lett volna. Moft ez elég, másfzor máfrób

em kétlem kedves Néném, hogy már vetted

levelemet, amellyben megírám, hogy ifmét

.o nélkül maradánk. De nem íbkára fzükségünk

lem léfzen Fore ; mert minap is eltemetok egy

\tyánkfiját. És amennyin már maradtunk, egy

zilva fának is el férünk az árnyékában. Aki

trinket teremtett, annak legyen meg akaratja raj*

nnk. O minket példáúl tett az egéfz Nemzetünk-

íek , és boldogok azok , kik tamilni fognak raj-

unk , kik az Orfzággal egygyütt tartanak , és

CXLV.
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akik füfthöz hafonló okból el nem hagyják Netr

zetöket , és ötökségöket. Adja lften , bogy foi

fenki bennünket ne köveflen , és irtózva halljoi

befzélni a mi hofzfzas bujdosáfunkról.

De kedves Néném , mink voltunk é elso pfl

dák? bizony nem. Mi tant'tltunk é máfokon ? na

Máfok fognak é tanúlni rajtunk ? nem. De miért

Inert mindenkor egyféle okok vezették, vezerik, я

vezetni fogják az embereket az ollyan állapotra,

mint amellyben mi vagynnk. Hanem tfak a' №a

fzerentséfl'ebb , akit az Ur mintegy fogságbatefz

a maga jófzágába. Mert énnekem foha fe*

egyébb okom nem volt Hazámat elhagyni, bau»,

hogy igen fzerettem az öreg Fejedelmet. Wt1

mennyei Atyám elott más okból kelletett elhagy-

nom. Imádnom is kell rendelését.

A minap érkezék ide egy Vezér Ága a

fzár, és a Vezér leveleivel, amellyekben fzép tfE'

retek vannak. Mindeddig a fzegény Fejedelew-

nek rendeléfe fzerént minden jóízága kezefflW

volt , de ennekelotte egynehány nappai a Porti

parantfolatjából a Török Tifztek ide gyülvén ли"'

dent felírának , kezekhez vevék , és elpetfételéSí'

Én is elhagyám a fzálláft, és más fzállásra тe

пёk. Iiiyen a világ! És amit gyüjtöttél > tóle"

fzen ? fizzel maradok.
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Cfernavoda I. Junii 1739,

A * elmult hónapnak 14-dik napján vifzfza érker

zék ide a Porta parantfolatival a Defterdár.

És minthogy a Porta arra fzabadságot nem adott,

bogy a fzegény Fejedelem teftét Konftantinápoly-

ba vigyék, azért tegnap eftve egy Görög tem-

plomba eltemetôk. Akit is az Ur Jefus állítfa jobb

kezef felol az utólsó napon. л

Itt molt minden orán az Apoftolok elofzláfa

léfzen. A parantfolatok elérkeztek. Csáki Ur,

Vidin felé fog menni — Zai Urfi Kotzinba — Én

pedig Jáfziba : de mi ketten egygj'ütt fogunk jár-

ni egéfz Jáfziig. Innét Bükareftre megyünk, éi

onnét kerefztül, és végig Havafalföldin Moldová-

Ьa* Innét pedíg megindúlunk négy nap mulva;

mert a Fermánunkban a' vagyon feltéve , hogy

egy órával elobb indúljuhk meg. Mert itt nem

tefzik azt a parantfolatba, mikor Valahová külde*

nek valakit, hogy fiefl'en, hanem egy órával elobb

induljon meg, mint fem kellene, és egy órával

ïlobb legyen ott, ahová küldik. Elég a\ hogy ha

Erdélyt meg nem láthatom is, de a köpönyegil

meg látom; mert az Erdélyi havafok mcîlett me-

íyünk el* Ha Zágonyban fert nem ihatom is, de

ifzom a Hozza vizibol — köfzöntöm ezeket a ke-

gyelmed nevivel is*

Ügy tetfzik nekem , hbgy elég boséggel ad-

tam kegyelmednek tudtára a fzegény Fejedelem*

A a 2 üek



nek minden dolgait , és éietének végét. Már ir.

két Rákotzit temeténk el — a harmadikát Iften él-

tefle — a' nem efzik Török kenyeret.

Minekelotte ezt a Ievelet elvégezzem , és в

íráshoz való fzerfzámimat elrakjam, lehetetlet.

hogy egy kis nevetségre való bistoriát ne írjak-

elég fzomorúfágra valót irtam. Elég a', hogy ni-

lunk fzökött Német Muskatérofok is vannât,

akiknek az erfzényjek igen lapos leven , a vizet

is megunván nem tndták, miképpen ihaflanak bort;

mert pénzok nem volt. Azért tanátfot tanottak

egymás közört, hogy miképpen ihaflanak bort

pénz nélkül. Egygyik a fzomjúhozó gyülésben

mondá a tobb Tanátfoknak : tfak azt tfelekedjétele,

amit én mondok, és lefzfz borunk. Elküld tebít

négyet a többi közül áfóval, és kapával. Ezek

eftve késôn egy Görög Papnak a kapujához mea-

nek — ott igen kezdik álni, és hánni a földet,

mintha firt áfnának. A Pap meghallván , hogy

dolgoznak a kapuja elott, kimegyen, és ftérdi to-

lök , hogy mit akarnak ? azok felelik , hogy egy

holtat akarnak eltemetni. A Pap inti, hogy más-

utt temefsék el: de ôk tfak áfnak keményen. Á

Pap gondolkodik, és kérdi tolök, ha peftisben

holt é meg az az ember? ôk felelik: hogy altbar.

A Pap azon megijed , és mondja : Barátim ! tfÜ

ide ne temefsétek, inkább három veder bort add

néktek: de azok tfak áfnak. A Pap 4 igér, azi

tán ötöt. Mikor az alku megvolt, hátra néz, í

látja, hogy hozzák a halottat egy defzkán. Art

am il



annál inkább megijed, és a kapujdn belol nézi,

hogy mint megyen végbe a temetés. A Muska-

térofok kiáltják néki, hogy ha az öt veder bort

megadja, a halottat tovább vífzik. A fzegény

Pap megigéré, tfak megmenekedhefsék. Ezek is

mindjárt bémennek , és az öt veder bort ki hoz-

zák. A Pap is utánnok megyen, hogy ШГа, hogy

elvifzik é a halottat. De mitfoda tfudálkozáffal lá-

tá, hogy a halott felkelvén legelÖfzör is Ô kezde

iniiia a borból. A fzegény Pap nem tudta, ha

haragudjék é, vagy nevefle, mint meg tfalták.

Kedves Néném, már ezután Moldovába kell a le-

veleket igazgatni, és úgy nem kell tenni, mint

egy ollyan Üri afzfzony, aki fe nem írt, fe nem

olvafott, fe nem varrott azért, hogy fzégyenlette

az oculárét feltenni. Én pedig maradok Kedves

Nénémneb.

'fak annak örülök, Édes Néném, hogy egefsé-

ges vagy. Itt moñ minden órán elofzolnak

az Apoñolok, ki napnyugot felé, ki éjfzakra.

A Fermányok elérkeztenek , amellyekben ollyan

réndeles vagyon , hogy Gróf Csáki Us a nem

okos hazájokat elhagyó Magyarokkal Vidinbe

menjen — a kéd édes , jó , és fzép fzolgátskája

pedig Moldovába iromtat — Zai Urfi pedig Ko-

'zinba: de egygyütt járunk Jáfzig. Kérdje kéd,

CXLVII.
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hogy bánom ê ezt a rendeléft? azt felelem rea

hogy nem, A Fermányinkban pedig azt parando!,

ják a hét Vajdáknak, hogy betsületeffen fogadja.

nak. A pófta Fermányunkban pedig a' van fel се

тe , hogy egy órával elobb indúljunk meg , mi»

fem kelletnék. Ez a Cancellaria fzokáfa ; tnert i

rtem tefzik, hogy hamar indúljon, vagy fieflra

mikor valahová küldenek valakit: hanem azt írjíi

8 Fermányba, hogy egy órával elobb indúljoo

rneg, és egy órával elobb legyen ott, mint fem

kelletnék, Én ezt jó moüdáfnak tartotn. Énne-

kem már ne irj Néném valamíg Jáfzból nem iroL

De akkor egy órával elobb kell irni, hagy veltei-

fem elobb egy órával. Én pedig még Bukareßrüi

is fogok irni. Mi jó vagyok én : de k.éd. is jó.

A fzegény Fejedelem azt hagyta volt, hogy

az apja mellé vigyék temetni, de azt meg nem

engedték, azért ennekelotte egynehány nappal el-

temetôk eftve egy Görög templomban. Az ap;t

felol elmondhatom , valainint egy régi nagy ernbst

felol mondották volt „hogy ha fzületett, bár fohJ

meg ne holt volna : a fia felol pedig „ hogy ha г

nyomorúlt vi:ágra nem jött volna, femmit nей

vefztett volna rajta. Mert fzegényel úgy bánt j

Vezér, valamint a gyermekkel , nona már negy-

ven efztendo felé jártunk. Tfak a fok fzép fzót.

ésigéretet adták a feulso dolgok iránt: mert, ami

a belsoket illeti, arra nem lehetett panafzunk; mert

elegendot adtanak — a fok fzép paripát, a fok

fzép fzerfzámot. És nyoltzvan taUér egy napra

tfak



tfak elegendô, hogyha tudtunk volna abból élni,

és megfelelni a méltóságnak. De femmiben nem

tudtunk magunknak fegíteni — a tanáts pedig nem ,

kellett. Sok dolgokra efze fzép volt fzegénynek,

de igen rofzfz neveltetéfe volt. Es nem fzeretett

femmit is tanúlni; mert nem fzokta meg a tanúláft.

Az éfz pedig tanúlás nélki'íl tfak ollyan , mint

amelly föld parlagon áll. Más orfzágban talán in-

kább mehetett volna valamire : de éppen nem erre-

való volt. Minden magavifeléfe , fzokáfa ellenke-

2ett az itt való nemzettel; mert fehol úgy nem

vigyáznak az embernek magavifelésére , mint itt.

Ha pedig a Nemzetit nem fzerette, azt nem kell

tfudálni; mert ollyan helyt neveltetett, ahoi gyu-

lolik a mi Nemzetünket. De kivált bennünket,

akiket az apja fzeretett, éppen nem kedvelhetett.

Elég a', hogy minden élete, és dolga fzegénynek

ebben az orfzágban, tfak ollyan volt, mint a fzal-

rna tuz.

Azért ne befzéljünk többet felole — az Iften

irgalmazzon fzegénynek — hanem arról befzéljünk,

hogy nekem kéfzülnöm, és rakodnom kell; mert

holnap, vagy holnap ntán innét el illantok. És

ha magát Erdélyt meg nem látom is, de a köpö-

«yegét meglátom; mert az Erdélyi havafokhoz

nem mefzfze megyek el. Néném neveddel is kö-

f^öntöm öket. Nem gondolom, hogy a Bozzára

menyjek kafzáltatni, de bofztí«ágra ifzom a Bozza

vizibol. Minthogy minden írófzerfzámitnat elra-

kom, azért a levelet is elvégezem. De engemet

A a 4 el



el nem kell felejteni, és az egéfségre kell vígyázai.

De irni is kell, és úgy ne tégy, mint egy ollyan

Uri afzfzony, aki fe nem irt, fe nem olvafott, fe

nem varrott foha is — azt pedig tfak azétt, mer?

fzégyenlette az ocularét tel tenni.

CXLVIII.

Buharefl II. Junii 1739,

Tileg kell tartani mindenkor az ígéretet ; mert üz

igérettel adófsá tefzfzük magunkat , és аз

adófságot meg kèll ftzetni , akár minémü dologból

álljon a' — példának okáért, ha egy tsókból alla

na is , de meg kell fizetni. Éppen a tsókróJ kelS

nekem moft befzélnem, amidon még innét hetven

ótára kell ügetnem. .Hátha még valamelly keriagó

embertelen katonák bépoláhtak , és úgy vifznek b¿

Erdélybe. A' nekem rofzfz tántz volna. Itt ben-

nusiket nagy betsülettel fogadtak a várofon kívíi!

— egy klaftromban az ebéd kéfzen várt bennün-

ket — a Vajda Secretariufsát küldötte elönkbe —

ugy an az is vendégelt meg a Vajda réfzéró!.

Ebéd után pedig a Mariáfzávoda hintójában men-

tünk bé pompával a városba. — Én is ott kezden

el, ahol végezni kellene, mint aki elsoben elvene

az atyjafiát, és azután kért fzabadságot. 5-dikbes

indulánk meg Cfernavodaról jó tárfaságban — Pá-

pai János fógor, aki gyóg3'itatni jött ide magár,

Zai Urfi, 's magam, mevt magamat el nem kell fe-

lejtenem. Tegnap a Vajda hiutóját küldötte után-

nnnk,



nunk , és fzemben voltunk véle — tfaknem egy

óráig voltunk nála. A fzeme kantfal, de az efze

rem a'; mert elegendo van neki , ha fzinte görög

fzínií is. Mert a Görögöknek másféle fzínü az

efzek — nem mondhatni telly efséggel , hogy íeke-

te , de igen barna ; mert mindenkor azon van э

hogy' tfalhaffon meg máiokat. A Vajdának a vá-

rofon kivül kertje, háza vagyon — ott voltunk

fzemben véle. Ugyan maga is ott vagyon tábor

ban — hát nem kell é a kápofztát orizni? Nappai

házban víjgj'on , éjfzaka a fátorban hál ; mert mi-

kor a Vezér táborban vagyon, a Vajdáknak is tá-

borba kell fzállani, ha fzinte a kápofztás kertbe is,

és addig mind ott kell maradni , valamíg a Vezér

táborban vagyon. — Már minekünk a Vajda egy

hintót is adott, pófta lovakat, és fzekereket, azért

liten fegítségivel innét elébb megyünk holnap.

Egyneháay üláh katonát is adnak mellénk, hogy

késérjenek; mert, hogy megorizzenek, azt nem

gondolom. Mégis hírt vifznek a Vajdának , ha el-

fognak. Itt femmi egyébb hír nintfen, hanem teg-

nap ment itt el egy Mufzka Követ. A Vezérhez

megyen. Könnyü elitélni, hogy a békeséget jár-

jak. Gondolom , hogy itt is reá ropják. Soha ,

Édes Néném, nem kelletett úgy vígyázni az egéf-

ségre, mint moft. Inkább több fizetéft kell neki

igérni, tlak el ne menjen; mert én az enyimnek

Pitesdi bort kell adnom — melly nagy buпtetés!

Aas CXLIX.
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CXLIX.

Jáfx_ il, Junii 1739.

Tde érkezénk mi, Édes Néném, fzerentséflen.

Foksánig úri módon jöttünk a Vajda hintójá-

ban. Talán még a leg elsô Havafalföldi Vajdáé

volt. Akár mitfodás volt, de hintó volt. Fok-

síntól fogva eddig nagy nyúgodalommal kotzog-

va ; mert mindenütt hatalmas rofzfz pófta lovak

vannak. De mitfoda gyönyöru útazáfunk volt!

az idorül nem fzóllok; mert mindenkor efsok

voltak — kivált Moldovában ollyanok voltunk,

mint a megázott kakafok. De mitfoda fzép tér-

ségeken , mitfoda helyeken megyen az ember ßu-

kítreftol fogva egéfz Jáfzig, hogy a fzem bé nem

telhetik. Mitfoda kár , hogy ezek a fzép , és jó

fttldek pufztán vannak ; mert két nap alatt egy-

fzer ha találtunk valamelly lakóhelyre. Én foha

annál fzebb földet nem láttam. Gyönyö'ruség

volt a mi útazáfunk •, és egy menyafzfzony gyö-

nyorüséggel járhatott volna velünk ; mert Bukares-

tol fbgva egéfz Jáfzig tfak a fok külömbkulömbfé-

le fzép virágon járt volna — mindenütt a mezók

be voltanak terítve virágokkal, hogy tfak a fzeg-

füre, és a tulipánra léptek a lovaink. Egyfzóval

mindenütt viragos kertben jártunk. De mit mon-

dok? mert nintfen ollyan kert, akiben annyi íok-

féle virág legyen. Hátha még az az elmúló gyö-

ftyöriíségünk nem lett volna megelegyítve a félfz

el? mert attol is kelletett tartanunk, hogy vala

melly
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melly tévelygS jó magok reánk ne üflenek. Meg-

mutathattuk volna a Török Tsáfzár fermányát, de

tudom , hogy ôk arra nem hajtottanak volna , és

ha tfak erôvel is Lobkovitshoz vittek volna ebédre.

Mi pedig éppen nem óhajtottuk azt a betsuletet.

A mi Qrzoink pedig , ha valami lovaft láttak ,

mindjárt az erdot tekéntették,

Elítélheted Néném, mitfoda fóhajtáfokat botsár

tottam, mikor az édes Hazám havafi mellett men-

tem el. Öromeft bé mentem volna Zágonba, de az

Ur béfó'dözte elottem az oda vivo útakat; mert az

egéfz föld ové. Tegnap másfél mérfóldnyire a

várostól találók elöl a Vajda Secretariusát , aki is

kö'fzontvén bennünket az Ura nevével azután a

f Vajda hintójába helyheztetôk magunkat , és pom*

pával menénk a városba , és a fzálláíunkra. Ma

reggel a Vajda megizenvén, hogy fzemben lehe-

tünk véle , és a hintóját küldvén érettünk , nagy

tzeremoniával fogada bennünket — sátorok alatt;

mert ez a Vajda is táborban vagyon. Majd más

fél ¿ráig voítunk véle. Inkább is tudja e' magát

alkalmaztatni az idegenekhez — nem is kell tfudál-

ni ; mert a Portán Fo Tolmáts volt. A befzélge-

tés után vifzfzavivének fzálláfunkra. Ezek moft

így fogadnak bennünket ; mert megvagyon paran-

tfolva nékik; de nía bolnap reánk fem néznek. I1-.

ljen a Görög , fùképpen , ha tfak egy arafznyira

is felemelik a földtol. Ha a közönségefe meg va

gyon fpékelve kevélységgel , hát Ligara hogy' ne

volna , amidon egy orfzágnak parantfol ? — A

Mufz-
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Mufzkák kozelítnek Moldovához. Moft ezeknét

többet nem írhatok — másfzor máfról, Maradok а

jó Nénémnek , ha egéfségire vigyáz , jó fzolgája.

ár egy hónapja, hogy unadalommal tö'ltöm az

idôt ebben az izetlen városban tfak egyedul;

inert Zai is már regen el ment Kotzinba. A Vaj-

dánál egynehányfzor voltam. De amiért küldo't-

tek, a' látom, hogy tfak héjában való lefzfz. Az

unadalomra pedig minden nap elég alkalmatofság

adatik ; mert ezek a Bóerok ollyanok, mint a med-

vék az idegenhez. Nem tudom, hogy terméfzet-

bôl tfelekfzik é, vagy pedig nem mernek az ide-

genekkel tárfolkodni : de igen vadok. Voltam már

egynehánynál , akiknek két feju fas a tzímerok —

inert ezek mind a Cantakuzéna familiájából mond-

ják magokat — talán még a gazdám is abból való,

meg nézem a tzímerét, noha Szabó. — Hogy itt

valaki az idegenhez menne , ebédre híná , amint

fzokás az emberek között, azt nem kell várni

ezektöl a medvéktol. Én is feltettem, hogy egy-

gyikhez fem megyek. Mikor a Vajdához megyek,

reáin hintik a Mariáfzá nevet; mert látják, hogy

a Vajda mint van hozzám. De azon kivül úgy

vagyok itt, mintha tfak én volnék egyedul a vá

rosban.

CL.

Jáfi гг. Julii 1739.

 

 

Még
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Még eddig fenkinek annyi barátságát nan ta-

pafztaltam hozzám , mint az ide való lírfeknek,

Mikor hozzá megyek, igen örömmel lát, és hogy

megmutaiîa hozzám való jó akaratját, egynehány-

fzor már holmi ételnémü ajándékot küldött, ollyat,

ami itt ritka a várofon. Azt én igen kedvefl'en

vettem tole, nem az ajáudékját, hanem hogy jó

fzivvel vagyon hozzám; mert énnekem itten ol-

lyan afztalom vagyon, hogy tíz emberrel többet

tarthatnék , mint amennyi . van. Mégis az a fze-

rentsém, hogy egy Olafz Páter vagyon itt — az-

zal efzem , és befzéllek ; mert ha a' лem volna ,

foha fe tátanám fel a fzámat , hanem mikor efzem.

Ha kortfomára volna kedvem elmenni, ott eleget

befzélgethetnék az Oláh Papokkal ; mert itt a

kortfomákon minden hordó mellett vagyon leg

alább tíz Pap, és aztot úgy vefzik körül, vala-

mint egy halottat. Mindezekbol el lehet ítélni,

hogy nem kopik a nyelvem a befzédben. Hadd,

koptaflam tehát a pennámat az írásban; mert arra

elég idom vagyon , és a' befzélgctés gyanánt le-

gyen.

Befzélgefsünk hát mind a várofról, mind az

itt való állapotról egy kevefet. A város dombon

vagyon , de elég fzép helytt. De a vizet mefz-

fzünnen kell hordani a lakofoknak. Öt , vagy

hat rongyos klafirom tfelekfzi, hogy Jáfzt város-

nak leheflen mondani; mert másként a bennevaló

házakért tfak falunak nevezhetnék. A kereskedéft

a Zlidók , és az Ormények tartják. Hogyha pe
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dig itt állandó Vajdák volnának, és ollyahok, hk

az orfzág hafznát kerefnék , igen nagy kereskedéíl

lehetne itt felállitani — fokkal kônnyebben, és

nagyobbat, mint Bukarefiben. Hová lebett fzebb,

és jobb föld , mint itt vagyon ? Valamit a fold te»

remt , az itt mind több , és jobb , mint máfutt —

mindenféle mezei és kerti vetemény. Hol lehet

fzebb marhákat látnj , mint itt? hol lehet ollyan jó

úu tehén húft enni? És a borát akármelly afztal*

ra felvihetik — a Gotnári bort a konty alatt is

kényelTen , és gyönyöri'iseggel meg tfemtfeghetik.

De a lakofok ollyanok , mint a vad állatok — a

gyönyörú fzép , és jó földet pufztán hagyják* és

az erdokben laknak. Itt a Bóeroknak fzámok igen

kevés — ha tízen, vagv tizenketten vannak ollya

nok , akiket Uraknak lehetne mondani > a többit

fzámban fem vefzik. Való, hogy a Török biro-

dalma a'att vannak, de bezzeg a Görög igája alatt

vannak. A nagyobb, hafenoííabb , fô, és alatfou

tifztségeket a Görögök birják. A Fejedelera min-

denkor Görögbol lévén kedvez a maga nemzeti-

nek , és azoknak inkább hifzen , és azt tfelekfzi a

Bóerokkal, amit akar. Tfak moftanában is kitfoda

itt a fô Hekmany , aki az egéfz hadaknak paran-

tfol? egy gazdag Görög Sz&tstiek az Otfe, és

elotte térdet fejet kell hajtani a több Bóeroknak.

De mi közöm nekem mindezekhez > amidon

nagy unadalommal kell enhi a kenyeremetj és in-

nia a Gotnári bort? Itt mineen nap a fok rofzfe

bír; a Mufzka közelit Kotzinhoz, mindenek fé>

nek ,



nek, és kéfzulnek. Az Iften vifelje gondomat —

ô tudja, mi okért hozott ide. A minap egy Mufz-

ka Követ ment itt által — a Vezér táborára me-

gyen. Én is a VajdáDál völtam, elbútfúztam tole ;

mert tegnap nagy pompával mene ki innét az

egéfz hadaival. De mitfoda had? nem is mond-

hatni hadnak, hanem tfak fzôlo páfztoroknak. Egy

Bafa van véle, talán 40, vagy 50 emberrel. Mind

egéfz hada volt talán, boven fzámlálván, másfél

ezer ember. Leg utóljára vitték a faltörô ágyú-

kat, amellyeket fzükségben, dióval is meg lehet

tölteni. Ezek így mind kitakarodának , és ide ha-

jyának. Már láflam, akármit tlináljak. Azt tu-

iom, hogy a Vajda jó rendeléft tett felolem, és

t Kaimakánokra bízott; mert itt három Kaimakánt

iagyott helyébe, akik három idevaló Fô Urak —

iz egygyike közulök a Cancellarius. Ezek meg

tem oltalmaznak minket. Ügy lehet, hogy Tsík-

iól reánk üthetnek, és egy éjfzaka az ágyban

alálnak. Ollyan öltöztetôkre nintfen fzükségem»

daradok Édes Nénémnek fzolgája.

CU

Jáfi 23. Aug. 1739.

tt Édes Néném ebül vannak a dolgok. Amiolta

. a Vajda elment , fzüntelenvaló zenebona a vá-

)fon. Minden kéfzül, rakodik, fzaladófélben va-

yon. A Bóerok már régen az erdokre küldötték

:leségöket. Kivált amiolta a Mufzka tábor álrai-

jött
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jött a Nefztereü , azólta nagy félelem van itt. A

Vajdának a két fia is elillanta innét. Illyen felbó-

dúlt áilapotban roagam fem tudom , mit tlínáljak.

Leg kiflebb zo'rgéft halljak , azt gondolom , hogy

a Kozákok az udvaromon vannak. A Kaimaká-

nok gyakorta jônek hozzám , bíztatnak s én meg

azon kérem, hogy küldjenek el innét ; mert ôk,

ha valami torténik , akkor ülhetnek lora , amikor

akarnak : énnekem pedig három-, vagy négy tfelé-

dem vagyon , és nintfen több egy lovamnál.

Itéld el Néném , mitfoda áilapotban vagyok,

tfak amiolta ezt a levelet írom, háromfzor hagyatta

el vélem a Gazdaafzfzonyom mondván , hogy már

a várofon vannak a Kozákok. ' Eleget bíztatom.

de tnagam is azt akarnám, hogy ne volnék itt.

Reggeltol fogva efiig itt tfak a Kozák hír. Itt

moft egyébb Litania nintfen , hanem : A Kozákok-

tól fzabadíts meg Uram minket. Szüntelen küldöl

a Kaimakánokra , hogy küldjenek el innét — ok

fzuntelen bíztatnak, hogy gondjok lefzfz ream.

De én fzüntelervaló nyughatatlanságban vagyok -

és illyenben foha nem voltam. A' leg nehezebb ,

fenki nintfen, akivel egy fzót fzóljak. Bártfak le-

hetne vagy írni , vagy olvafni , de nem lebet —

fzüntelenvaló lárma a kapum elott. Meg nem in-

dúlhatok magam erejivel, nem is lehet addig, amig

a Vajda maga nem mondja. Itt lenni pedig з

megrémült nemzetség között, egéfz nyomorúság.

Nintfen jobb, mint Iften kezibe ajánlani magamat.

Ennek a hónapnak az eleia mene itt el a Vezér

póflá-
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póñája Kotzin felé, aki vifzi a hírit, hogy a Né-

meteket megverte a Vezér. Ha ez igaz , elmond-

hatni , hogy az Iften aja vagyon itt. Tegnap meg

más pófta hozá hirét , hogy Belgrádot megvették*

Ezek mind nagy hírek. Erre felé fzaladni kell a

Mufzkától. Tudja Iften, mindennek mint kell len-

íii — Ô aláz , ö magafztal. — Elég a', hógy én

fzíveflen kívannék innét elrepülni. De minekelôt-

te elindúljak írok tfak azért is * hogy meg tudjad

Néném j hogy azok a vefzett Kozákok el nem

vittek*

. CLII.

Jáfz 3- Sept. 1739-

"Itt tfak a Kozákokról kelí írnom , mégis tfak at

Kozákokról; mert foha nagyobb rémüléft пей

lehet látni , mint itt van. Kiválrképpen amiolta a

Tö'rököket megverék , már a Mufzka is Kotzinnáí

vagyon, valóságofían lehet tartani a Kozáktól;

Szüntelen tele is vannak moft is a templomok , dë

tiem azért, hogy imádkozzanak, hanem azért ,

hogy a nép minden portékáját a templomokba hord-

ja. A Vajda is tegnap ide viízfza jöve, de пега

oilyan nagy pompával, mint mikor elniene — il-

lyen a világ ! Mihent ide érkezék ¿ én is megize-

hém néki * hogy küldjö'n el innét¿ Ma pedig ma

gern voltam nála¿ Eleget befzélgettünk a nïoftani

dolgokról. De én leg inkább azon sürgettem, hogy

toegindúlbafl'ak ; mert tudom, hogy ô Vajdasága

Б b fem



•ate*

fem várja be azokat a jó mag Kozákokat. Va'|

gyon is már rendeles irántam , el is kéfzültem, és

Iften jóvoltából elmondhatom, hogy holnap ide ha-

gyom ôket, mint Sz. Pál az Oláhokat. Soba örö-

mefiebb meg nem indúltam , mint én fogok megin-

dúlni. Ha lehet még egy óraval indúlok mef

< elobb , mint fem kellene — és maradok JÉdes Né-

némnek.

CLIII.

Bukarefi 18. Sept. 1739.

"ITalahogy tehetém fzerét, de tfak el illanték a

vefzett Kozákok elol. Itt már talán nem kell

rolök félni. De, ha' a Kozákoktól nem kelletett

félnem az úton, igen kelletett a tolvajoktól. Elég

a', hogy Jáfzból 4-diken indúltam ki. A Vajda

mind lovakat , mind fzekereket adatott , és kit Kf

laraft is adott mellém : de azoknak . femmi hafznát

nem vettem tfak harmad magammal indúltam ol-

lyan vefzedelmes útra ; mert a többit nem fzám-

lálom. Mikor a várofon ' kívül voltam , mintha

egy nagy követ vettek volna el rólam, és az el-

mém meg kezde tfendefedni. A Vajdát , és a vá-

roft nagy zur zavarban hagyám — de ok láfsák ,

pedig bogy én megfzabadúlhattam. De ha egy

vefzedelemboî ki jöttem , más volt elottem; mert

minthogy megindúláfom elott tfak egynehány nap

pai verték volt meg a Torök tábort, azt gondol-

¿attam , hogy elfzélyedvén Moldovában , és Ha-

vafal-
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vafalföldiben a fek kóborló azön fog igyekezni,

hogy, hà megverték, leg alább vihefl'en valamit

haza, és nyerjen valamit Wlvajláfa által; Mert

illyen állapotban a Török had igen húzó, vonó —•

kivált az Aliai nyomorú Török, aki örömeft vi-

fzen , amit kaphat a házához. Mindezekre az

okokra való nézvé igen tarthattanl a rofzfz tárfa-

ságtol. Azonkívül is tnennyi fok erdôket kelí ál-

talmenni — kivált Foksáhig. De az Iften úgy

adta, hogy egy Törö'köt fem találtam Foksánig:

azön túl találtam , de azok idevaló Törökök lévén

nem kell tolök félni. Nem hogy bllyah kóbbrldt

hem találtam, de sött thég Moldvai embert fem

láttam. Mintha tfak ért lettem volna egyedül az

egéfz orfzágban , vagy mintha az egéfz fold elfza-

ladott volna elSttem. Ezt a kis tartalékot kive-

l'zem, de azonkívül gyönyoruséges utazáfom Volt.

A mezô mindeпütt fzáüáft adott, és a Török fzo-

káfa fzerént, amelly igen jó fzokás, idején indúl-

tam meg, és idején fzállottam eftvére. —

Mindezekbol általlátod Édes Néném; hogj*-

fzerentséfl'en érkeztem ide. Akit az lften oltalma^,

meg vagyon az oltalmazva; Az érkezés pedig

tegnap volt. A fzegény Pápai fógort, ha betegef.

fen ts , de életben találtam , és igen nagy örömmei

látott. Noha itt már bizbnybflan befzéllik a Ñé-

mettel való békeséget, de azonban tfak tart a Vaj-

da attóli hogy Erdélybol látogatására he jöjjenek.

Három, vagy négy nap mulva, hogy kijottem

Ját'zból, a Vajdának is ki kelletett ugratni; Már

В b a itt
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ítt bogy' lefzek, és meddig , és mint fog tartani

az üres erfzényem, Iften tudja. De, aki a fogat

adta , enni valót is ádt Mindeddig tfudálatos

gondja volt reám — ezután is hifzem a' lefzfz.

Elég nagy bútól, gondtól fzabadított meg — ezu

tán is Ô vifelje gondomat. Vifelj, Édes Néném

magad is gondot az egéfségre, és irj«

CLIV.

Bukareß 13. Otfob*

/^.ondold el Néném itt is kell félni azoktól a ve-

fzett Kozákoktól , mert ha fzinte a békeség

meglegyen, de a Mufzka ármádából fok fzázan el-

fzakadván erre a földre is béüto'ttek prédálni.

Ugy tetfzik, mintha tfak engemet keresnének. És

ha ide jöttek volna , 3Z ágyban találtak volna ;

mert ennekelotte egynehány nappai eflve amidon

le akartam volna fekünni, egy kis hideg jott reám.

Egéfz éjfzaka aludtam, de másnap mintha minden

tagomat, ízeimet elfzedték volna egymáftól, úgy

voltam — íémmimet meg nem mozdithattam , még

tfak az iijaimat fem. Egyfzóval valamint egy

darab fa , vagy akiben egy tfep vér nintfen , ol-

lyan voltam. Se meg nem fórdúlhattam , fe még

tfak a pohárt fem fzorithattam meg, noha igen

nagy belso forróság lévén rajtam fzüntelen fzom-

júhoztam, de leg kifiebb fájdalmat nem éreztem.

Igy voltam harmad napig. Azután egykevesé az

eró megkezdett jÔni, de úgy leapadott rólam a

hús,
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bis, tnintba egy hónapig feküdtem volna — a

belso nagy forróság eméfztette volt meg. Azutáa

eret vágattam — fele a véremnek ollyan volt, mint

a hideg étek, fele mint a tema — eztet a Jáfzi

mulatságos lakáfom okozta volt. Már moft úgy

vagyok, hogy kimehetek-a fzálláfomról. De el-

íiélheted Édes Néném, mitfoda állapotban voltam,

Éppen azon a napon, amellyen meg fem mozdúl-

battam az ágyban, a fzolgám mondja, hogy Uratn

itt rofzfz hír vagyon; mert a Vajda udvarában

igen rakodnak fzekerekre — a Vajda kiment a vá-

rosból — és a várofon minden ember futófélben

vagyon; mert azt mondják, hogy a Kozákok nem

mefzfze vannak. fizt hallván tfak gondoltam,

hogy moft „oda vagyunk a tyúkoknak.

Lis tfak azt vártam, hogy mikor jönnek bé a há-

zomba; mert tudtam, hogy ollyan embertelenek,

hogy még meg fem jelentetik magokat. Már min-

ienemet nekik fzántam volt, de az Iften úgy adá,

logy más nap hozák hírit, hogy tfak a fzéleken

kóborolnak. Azután hovátovább jobban letfillapo-

iék a hír, és mi is le tfendefedénk. Talán már

ellyefséggel meg menekedünk a vefzett Kozákok-

:ól. Annyifzor írtam már felolök, úgy tetfzik,

íogy tégedet is megijefztettelek Néném vélök. Itt

nár a tél jól béállott. De a Vajda, aki minden-

tor jó volt hozzám, moft megváltozott ; mert nem

tllottam akaratjára. Az ô Vajdaságánál drágább-

íak tartom betsületemet, és Nemzetségemet. Vi-

íjázz Néném az egéfségre ; mert a drága portéka

- és írj. В b 3 CLV*
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CLV.

Bukareß IÇ, Mcartii 174Ó.

"VTem ketlem Néném, hogy tnár egynekány rend-

' béli leveleimet nem vetted volna. Én is vet-

tem a Febrnariuíi leveledet. Tfak ugyan annak is

tulajdonítom , hogy eddig meg nem fagytam; men

itt rettento irtoztató tél vagyon. ig-dik 06tobr«

állott bé , azólta mjnden nap fzaporodptt a hó , él

nagyobbodott a hideg. Ugy tetCzik, hogy viro-.

fostól egygyütt minket Laponiába vittek a jeges

tenger mellé; mert fenki nem emlékezik Шуen ke-

mény télrol. E' pedig közonséges egéfz Európá-

ban. Ami pedig hallatlan dolog , és talán fofo

meg nem történt, hopy a jégen fzekérrel mentek

volna Daniaból Sveciaba. De nekero ahoz mi ko-

zöm? ahoz tqbb vagyon, hogy rettento hideg

házban kelletett a nagy telet ki töltenem, és ha a:

idén meg nem fagytam , megfagyhatatlan lefzek

ezután. A legényim magok tfudálják, hogy' ma-

radhatok a hideg házatnban. Van is okok hozzá,

mert nekik engedtem a meleg bázat _ én inkább

türhetek, mint ôk, és nem zúgolódom.

De a nagy drágaság, és fzükség itt — az

útfzákon egymás kezibol vonják ki a kenyeret.

Sokfzor történt, hogy ebédhez ültem volna, de

kenyerem nem volt. Mindezeket nemlehet tfudál-

ni; mert máshonnan femmit nem hozhatnak: i«

pedig víz , malom , molnár minden öfzve fagyon.

Megvallom, hogy örömeft megválnék Bukareírol;

meit
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wert itt igen nnadalmas a lakás. Netn rudom én,

mitfoda féle emberek ezek, de ezekkel nem lehet

tárfolkodni. Nem kell félni, hogy fe Moldovában,

fe itt egy Bóer is híjon ebédre. Még gyermek

koromtól fogváft ifmérek egy Bóert itt, de leg

kiflebb barátságot hozzám nem mutar. Mikor hoz-

zá megyek, a fzót nem kémélli — mind az a töb-

bi. Azt ugyan vefzem ¿fzre, hogy nem mernek

a Vajdáfól az idegenekkel tárfolkodni, de magok

között is tfak Oláhok. Megbotsáfs Néném, ha el-

végezem levelemet; mert egéfz penitentia irni.

Valahány betut írok, mindannyifzor kell a tuzhöz

tartani a pennámat, hogy a ténta megolvadjon.

De mitfoda tüz ez is? mert még az is fokfzor

meg fagy. Fát igen ritkán, és drágín lehet kap-

ni — ami kevefet kaphatok azt inkább a konyhára

adom; mert inkább fzeretem fázni, és jól lakni —

mert hidegben jobban elik az étel. Könyörögj

Néném, hogy meg ne fagyják már tavafzig. No.

ha már közel van, de itt ollyan fergetegek van-

nak, mintha moft kezdené a telet, Jó egéfséget

Néném, nekünk meg egy kis lágy idot.

álá lflennek, a tél elhagyott bennünket. De

mit mondok? majd a tavafz is elhágy, mégis

az idorol azt éfzre nem vefzfzük, tfak a kalenda-

riumbol tudjuk. Már több egy hónapjánál, hogy

CLVI.

Bukarefi 41, Maß 1740.

 

В b 4 Vaj-
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Vajdánk nintfen ; mert a Német vifzfzaadván a

Töröknek azt a feie réfzét Havafalföldinek, amel-

lyet bírt, azért Krájovára ment mintegy vifzfza-

foglalni, és magát Vajdának ifmértetni. Ulyen

hafznát vette a Német a békeség felbontásának.

És az Iften nem engedte meg , hogy Erdély , 's

Magyarorfzág másért biíntettefsék ; mivel egygyik-

ben fem tett kart a Török — kivált Erdélyben,

bálá Iftennek — araelly emlékezetre való dolog.

Itt még moft is minden ritka, és drága kivált

^ла j>ite. De nem igen tö'rödom rajta; mert az Ur

' fegítségével egynehány nap mulva megindúlunk

Zai Urfival egygyütt Rodoító felé, és öröuieft

ide hagyom ezt a kéreggel födött vároft. De itt

hagyjuk egy kedves bujdosó atyánkfiát a fzegény

Pápai fógort, aki elvégezé hofzfzas bujdosását,

Igy fogyunk lañ'anként, és annyi fok közul tfak

négyen maradtunk, akik a fzegény Fejedelmet fze-

rentsétlenségünkre idegen orfzágra késértük. Tfak

az a vígafztaláfunk , hogy máTbk is meghalnak,

nem tfak mi. A' való, hogy igen fovány vígafz-

talás, de tfak kell valamivel vígafztalni magunkat.

Erdélybol még ide fenki nem jött, hogy tudako-

zódhattam volna, hanem tfak egynehány Száfz,

akitôl tfak a len felÔl lehetett volna tudakozódni,

Egy jó Magyar Papunk vagyon. Nem régen

érkezetr. Tsíki Barát. Azt gondolta fzegény,

hogy itt is úgy megbetsulik a reverendát, és a

tsuklát valamint Tsíkban. Mondottuk egynehány-

fzor neki, hogy tegye le a Sz. Ferentz köntö'set,

de
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de nem akarta. Aminap hozzám jovén ebédre

egy embertelen Török a pipafzárral az ortzáját

megsímogatta. O azt fzegény békeséges turélfel

vette, es más nap nagy tifztelettel megkövetvén à

kontosét Oláh köntöft vett magára, és azólta nem

tart a pipafzártól. A Ievelemet elvégzem, de tfak

azért, hogy hamarébb kéfzülhefl'ek , megindulhaf-

fak, és megláthaflalak.

éném , jó egy lépés Bukareftrol ide, Az Iften

ifmét vifzfzahoza ide. Még volt itt a rakás

kenyérbol, arra vifzfza kelletett jôni, amint a Tö-

rök mondja. Annyi idot tudom, bogy itt el nem

töltök, mint az elso úttal, és már innét vagy

menyorfzágba , vagy Erdélybe kell menni. Az

ehnúlt hónapnak 26-dik napján indúltunk meg, és

tegnap érkezénk ide. Azt kérdhetné kéd , hogy

mit tíináltunk annyi ideig az úton? én magam fem

tudom , hanem azt tudom , hpgy fokat aluttunk,

Késon indúltunk meg mindenkor, és korán fzállot-

tunk meg. Sok helytt egy polturáért a Bolgár

leányokat megtántzoltattuk. De ok foha el nem

fáradnak a tántzban; mert tfak egy helyben tán-

tzolnak — a lábokat ritkán mozgatják — egy két

lépéft tefznek eiôre, megannyit hátra, mind abból

áll. De a fok éneket nem kéméllik; mert magok

fitjják, magok járják. De a' mitfoda ének? hogy

CLVIb

Rodofio 22, Junii 1740.
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ugyan a foga tfîkorog az embernek, mikor halja —-.

mint raikor a vafat refzeli a lakatos : hanem tfak

az a külo'mbség van benne , hogy mikor valamelly

fzépetske énekelt, annak a fzava még is egy kever

sé símábbnak tetfzett. Az. o tzifraságok abban áll,

hogy fokféle pénzt rakjanak magokra. Hajokat,

nyakokat, egyfzóval mindenöket megrakják a fot»

féle réz pénzel, és polturával.

De még más tzeremonia is vagyon; mert mi?

kor bémegyen az ember valamelly Bolgár faluba,

valamelly vénafzfzony egy roftával elejébe ше-

gyen — abban buza vagyon — és marékkal az

emberre hányja, Kell ngyan neki valamît adni;

mert ô fem -tartozik ajándékon elhinteni a búzáját.

A Balkány nagy hegyeit hármad napig hág-

ván az liten fzerentséflen ide hoza vifzfza minket

щя elôbbeni régi, és fzomorú lakóhelyünkre tegna-

pi napon.

Mitfodás a világ, és mitfoda gorombaság azon

kapni! de mégis kapnak. Mi hafzna már a Ve-

zérnek abban, hogy ollyan nagy dolgokat tfeleke--

dett, ha ki tették? Mikor tortént a' meg, hogy a

Török megverte volna a Németet ? de Ô azt a tfur

dit végbe vitte — tudom, hogy nem magától —

Belegrádot vifzfzavette, és a ïo'rôknek a Német-

tel való ditsÔséges hadakozását jó békeséggel meg-

koronázta. Nem érdemlette volna é a holtig való

Vezérséget, vagy leg alább, hogy egynehány efz-

tendôkig birja? Anhyi nagy emlékezetre való dol-

gok után nem birhatá másfél efztendeig a Vezér •

séget.



séget. Mit tfelekedett Acbmtt Nifanfi, hogy helyi-

be tegyék, hanem azt, hogy ô már jól mdta min-

denféle levelekre felirni a Tsáfzár nevét. Már e'

mint lefzfz líozzánk? Iften tudja. De úgy lefzen,

amint ô parantfolja. Innët tfak hamar Konftanti-

nápolyba megyünk azért, hogy megláfl'uk, miben

vannak dolgaink. A Prufliai Király majusnak a

?égén holt meg.

itfoda nyomorúság Néném abban a nagy vá-

rosban lakni, ott hegyrol hegyre máfzkalni,

ou hol egyhez, hol máshoz járkální? de ha nagy

baj, és fáradtság is, de annak meg kell lenni г—

l'ôképpen az ollyanyoknak , mint mi, kiknek más-

tól kell várni. De az Iften ebben az elhagyo«

állapotunkban fem hagyott még el , és rendelt

fzükségünkre valót — áldafsék fzent neve érette;

Ugy nem jártam mégis, mint aki Romába ment,

és a Pápát nem látta; mert láttam a Tsáfzárt —

éppen a fzálláfom elott ment el. Egyébbképpen

nem köfzöntöttem , hanem azt kívántam, hogy az

lften hozza fzent Anyafzentegyházába, és adjon

egéfséget néki; mert ô ád kenyeret nekünk, Há-

láadáffal is kell hozzája lennünk; mert lften gyü-

loli a háláadatlanokat. Elvégezvén tehát dolgomat

hajóra ültem , és ma ide vifzfzaérkeztem. Igen jó

hajókázáfom volt — eftve indúltam meg, ma reg-

CLVIH.

Rodoflo 20. Aug. 1740?
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gel itt voltam, és itt vagyok, és itt lefzek, amig

a mindeniiató lítennek tetfzik. Ha itc lefzfz halá-

lom , legyen akaratja : ha innét máshová kúld , ab-

ban akaratja legyen meg, tfak fzent áldáfa legyen

rajtam. Amen.

. CLIX.

Rodoflo 19, Nov. 1740*

Д/Titfoda hír e* Nénétn ! tfeng é a füled ? A Ro-

• mai Tsáfzár megholt 20-dik Oitpbris. E'

nagy dupla hír: mind a', hogy egy nagy Tsáfzár

holt meg, mind a', hogy az Auftriai Ház elfo-

gyott a férfiiii ágról, Mitfoda fzép állapot élni;

roert ha megholtunk volna, nem értünk volna meg

illyen nagy dolgot. Eztet a mi atyáink meg nein,

érték. Mitfoda nagy változáft okozhat ez a vilá-

lágon, ebben a nagy Vendégfogadóban ! Az O

To'rvényben, akik levelefek voltak, vií'zfza mehet-

tek a Fq Pap halála után — hát mi várhatjuk é

azt ? Erre a hírre fzázféle gondolatok jónek efzem-

be: de talán egygyik fem lefzen úgy, amint gon-

dolomr Azért hagyjuk arra a Nagy Tfelédes

Gazdára. És ha a levél igen kitliny, a hir igen

nagy. Mint vagy Nénéra? az egéfség jól fzolgál

é ? Vigyázz reá Néném ; mert látod é , mi jó él

ni? Majd elfelejtettem volna, hogy az Iften jó

Pápát adott — Auguftusnak a végén válafztották

Cardinalis Lamberttnit. Moft Benediétus XIV-dik-

nek hiják — 64 efztendos»

CLX.
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Ródqfio á7. Dec. 1740.

Д kalendarium fzerént már a tél elkezdodött,

de az ido arra nem hajt, és úgy vifeli ma-

gát, mint a nyár* Még eddig tüzet nem tfináltunk

— hogy' is tímálnánk? mitfoda melegék járnak?

éjjel, nappal nyitva az ablakaink. Az elmúlt tél

ollyan nagy volt, hogy talán foha Európában na-

gyobbat nem értek : moft pedig télben is nyári

mentét kell vifelni. Ki mondhatná meg aпnak az

okát? én megmondom — aki jobban tudja, mondja

jobban. Az elmúlt telen nagyobb hidegek jártak,

azért fára is többet kelletett költeni : a moftani te

len jó idôk járnak j fa is kevés kívántatik. Mind-

ézekboL tehát azt hozom ki, hogy moft nem kell

annyi fát venni , miert ? mert nintfen hideg. Lá-

tod é Néném mitfoda jó Philofophus ötséd va-

gyon? Hátha még tanúltam volna? De ha nem ta-

núltam is, ifmérek ollyanokat, akik Philofophufokj

nem elég a'?

Ne befzéljünk tfak a hidegrol , hanem arrcl

is t hogy az idén igen nagy Rendeket kafzáltak le*

és a halál megmutatta, hogy nem tfak a fzalma

házokban kafzálhat, hanem még a palotákban is*

Leg elobbfzör Xll-dik Kelemen Pápát az Iftert

magához vévé. — A PrüíTtai Király 31. Maji

meghala. — Egy Özvegy Spanyol királyné után-

na mene. — VI-dik Kátoly Tsáfzárt az Iftcn ki-

fzóllítá 20-dik Oétobris. — Eztet a Mufzka Tzár



41? «MBeál

né tfak hamar követé nyoltz nap mulva. Mind-

ezek nagy változáfokat okozhatnak Európában.

Vagyon több négy fzáz efztendejénél , hogy

a Tsáfzári korona ki nem meht az Auftriai Ház-

ból, amelly Háznak moft lett vége. De már azt

a pufzta Házat is hárman felakarják ofztani : a

Spanyol Király, a Bavarus, és a Pruffiai Király

Sleíiát akarja elfoglalnñ Már el is kezdette ez azi

utólsó a hadakozáft. Ezen kívül is még tart a

Spanyol, és az Anglus között való hadakozás. A

Frantzia is fegítséget adott a Spanyolftak¿

Mindezek nagy dolgok, és egy efztendóbeo

ennél nagyobbak nem történtenek. A Fejedelmei

mindenütt kéfzt'ilnek, és nagy mozgásbari vaonafc.

Tfak mi vagyunk igen nagy bujdosó tfendefség-

ben, mintba ami dolgunk volna leg jobban. Dea

gazdag akkor efzik, mikor akarja, és a ízegény

mikor kaphatja. Már moft mindenünnen gyülnek

öTzfze a KöVetek Francofurtumba a Tsáfzár vá-

lafztásra, de a' nem lefzfz még ollyan hamar meg.

Meg lefzfz , nem lefzfz , az ô dolgok : mi tfak

imádjuk a Teremtot, akinek akaratjából, vagy en-

gedelmébol lefznek mindenek, és adjunk hálákat

néki, bogy megadta eltöltenünk ezen efztendor.

CLXI.

Rodoftó iç. Martii 174г.

TPdes Néném egynehány rendbéli leveleidet vet

tem, olvaftam, és válafzt is adtam reájok.

De



De az elég fzomorú hír, hogy a Fô Tolmátstól

slvették a fejét. Anriál nem vallhatott foha na-

gyobb kárt — tudom , hogy drágán megváltotta

roma: de nem lehetett* Azt ítod, hogy rigy is

slvették mindenét, és a feleségét is megfogták.

Mitfoda fzamár ez a világ, vagy mi vagyunk fza-

márok, hogy úgy kapunk rajta. A Moldvai Vaj-

da teftvér ötfe lévén, tudom, hogy moft fzepeg.

Mennyi pénzt, portékát nem találtak nála! Tfak

elhifzem, a fijának kerefett, és a feleséginek; mert

maga femmijinek nem vette hafznát* Igenigeh fo-

rányúl, és öfztovéren élt, valamint fzoktak élni si

Görögök. Három efzt endos mentét is láttam rajta,

noha tudom , hogy nyufztos mentéje is elég volt*

Azt pedig láttam , hogy a feleséginek mégvolt a

feje terhelve gyémántal, és fmaragdal. Ugy tet-

Tzik, hogy az az Ur még gyermekségétol fogva

tnegérzette ezt a vefzedelmét; mert én mindenkor

fzotnorúan, és ollyan mord ábrázattal láttam —

:alán foha fem nevetett. Érjük meg mi Néném,

jmink van, azzal, noha igen kevés. De adjunk

hálát Iftennek a mi mindennapi kenyerünkért*

Már úgy tfelekfzem, mint mikor hárman né-

ryen öfzfze gyülnek, és nem lévén mirol befzélni,

;fak az idorol befzéllünk. Én is arról írok; mert

nég eddig tfak ôfz volt. Mindenkor fzáraz idok az

;géfz télen. Háromfzor havazott, de az is mitfo-

ia havazás volt? Tfak az Orményeknek fem volt

ílég. Mi is megehettük volna, ha bodzakáfa leít

rolna. A világi htrek azt moodják ( mert mi azoii
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kivül vagjunk ) hogy a Pruffiai Király dolga Si'

lefiában igen jól foly, és hogy mindenütt minde

nek hadat gyüjtenek. Ha kiki megérné a magáé-

val, mitfoda tiendefség volna e világon. Irj Ke-

ném , de igen ölelgetni kell az egéfséget. Itt m

Iftennek hálá tfendefségben töltjük bujdosó nap-

jainkat. Gazdaságra is adtam magamat; mett 2

kertembe egynehány fzolo tat ültettem —. meg it

fogantak, két gerezd fzolot is hoztak. Йn azofr

nak úgy öritlök, mintha a Tokñi hegyet birnám.

Édes Néném melly kevéflel meg kell elégedni egy

bujdosónak.

CLXIL ,

Rodofio if. Maß 1741.

' /Tint vagy Édes Néném? Az egéfség mint feol-

gáll? Szoktak é irni abban a nagy városban

tavafzfzal ? talán nem ? mert már rdgen nem vet

tem leveledet, vagyon bat napja. A jég fzívü-

nek, mint az én JNéném, a' nem fok: de egy

Székely fzívnek igen fok. Én pedig nem régen

küldöttem egy nagy levelet; mert itt fzeretnek ir

ni tavafzfzal is , és még nagyobb gyönyöruregge!.

mint egyéhbkor. Mevt úgy tetfzik, hogy tavafc-

fzal a virágokkal egygyütt a barátságot is meg

kell ujjítani — és moft több édeiTebb fzók jônet

az elménkre, mint más idokben* Annak mi az

oka, az afzfzonyok jobban tudják. Elég a', hogy

a nagy fzáraz tél után fzáraz tavafzunk vagyon.

De



De minden bôvséggel inutatja magát: mi pedig

ffak hervadunk mind magunk, mind minden dol-

gunk. Ahol meghafonlás vagyon, nintlien ott Iften

áldáfa. Hárman , négyen vagyunk , mégis nem

állhatunk ; inert az a vefzett egyenetlenség tfak

közöttünk marad. Noha tahinja nintfen a Portá-

tól, dé tfak éló'dik ; mert mi magunk tápláljuk ve-

fzedelmünkre. Ha rajtam állana, régen eltemettem

volna: de, amint látom, о fog minket eltemetni.

Itt feirimi ollyas hirek nintfenek, amellyek minket

illetnének: hanem tfak azt látjuk, hogy mindenütt

kéfzülnek a hadakozáshoz. A Brandeburgus jó

formában elkezdette. A Követek minden felôl

mennek nagy pompával Francofurtumba a Tsáfzár

válafztásra. Ок láfl'ák, azzal nem törodöm, In

nern tfak azzal törodöm , hogy a Néflém egéfsú. î

frifs legyen. _ f[

СШП.

Rodofio 14. Julii 174T.

"VTe tfudáljad Néném, ha gyakrabban nem írha-

tok; mert igen nagy fzárazságok járnak — a

téntáin is elfzáradott. De a' mind femmi volna,

tfak a vizek el ne fzáradtak volna; mert tfak fzük-

ségre valót is igen nehéz kapni. ^íe mondják né-

kem ezután, hogy a fzáraz efztendô fzíik efzten

dô; mivel ot hónaptól fogváít ö't óráig tarto ef-

sonk nem volt, mindazonáltal az aratás bö volt —

termettebb gyümölts fákat pedig nem lehet látni,

С с mint
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mint az idén. De aki fzáz emberreî fzáz ezeret

megverettethet, efsÓ nélkül is adhat boséget, amint

azt látjuk az idén.

£z az Iñennek a mezei áldását illeti , nézzük

már'a várolon való irgalmafságát. Igen tartottimk

attól, hogy a fzárazságokban betegségek ne ural-

líodjanak, foképpen a peftistol tartottimk: de,

Ißennek hálá egy efztendô fera volt egéfségeflebb,

Ami leg nagyobb, a Tsáfzári városban fem hal-

latik. Mirol panafzolkodhatunk tehát? egyébrol

nem, hanem, ha háiáadatlanok vagyunk, és le-

fzünk az lftenhez annyi áldásáért,

Araíg a bor fzüret elérkezik, addig tegyünk

egy kis forduláft Francofurtumba. Mindenféle ki-

rályoknak a követjük már regen ott vannak a Tsá-

fzár válafztásra , de még ahoz nem kezdetteuek.

A Fejedelmek mindenütt hadat kéfzítnek. A Pruf-

fiai Király negyven 'ezer embert vitt Sileliába. A

Havarus Tfeh orfzágra vágy a Frantzia fegítségi-

vel. Legyen Iflen akaratja. Néném jó egéfséget

hívánok.

CLXIV.

Rodofto 21. Aug. 174г.

Д zt kérded Néném, hogy mit tfinálnnk, és mi-

vel toltjük az idot? Az elso kérdésre azt fe-

lelem: hogy a leg nagyobb dolgunk a', hogy

efzünk, ifzunk — a málikára azt, hogy alnfzunk,

és a tenger parton fétálunk. Nem elég dolog é

mind-



'Biindez egy bujdösónak? Azonban várjuk, hogy

valaki haza veflen minket, valamint Jerui'alemben

a betegek várták a Siloé toja mellett, hogy az

Angyal felkeverje a vizét, és abba vefsék oket*

De azt az Angyal keverte fel, és nem ember.

Hagyjuk a böltfeségnek Angyalára magunkat. Ó

tt'td mindeneketj mint kell lenui. Nékem pedig a

Hazám javátj és tfendefségét kell kívánnom, és

nem tfak külöпöfi'en a magamét.

A Bavarus a Tfeh orfzágért való hadakozáft

elkezdette a Frantzia fegitségétrel. A Magyar Ki-

rálynét is megkoronázták 25. Junii. A lovon való

tzeremoniát is végbevitte, a világnak három réfzi-

re vágott a kardal megmutatván , hogy annyifelol

való ellenségtol megoltalmazza az orfzágot. A

tzeremonia igen fzép. Hagyjuk Men akaratja alá

magunkat. Aboi niutfen emberi reménység , ott

vagyon az Ifteni fegítség. Másfzor többen Polà

ted.

CLXVi

Rodofió If. Sept. Í74Í.

TTatfak az ido járásáról diariümot nem tfinálok ,

nem tudok mit irni. Ezután tfak azt írom :

na jó idô volt t tegnap efett, tegnapelött nagy

Tzélvéiz. Az illyen nem levél , hanem kalenda-

rinm, és már elore ellátomj hogy mire itélné kéí

tz ollyan levelet. Iftennek hálá kedves Néném

nagy tfendefsegben töltjük napjainkat. A mi nap-

C e a jaink
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jaink mind egy fzínñek, femmi külömbözes mr.tfen

közöttuk. Ma ollyan mint holnap, holnap is oi

lyan lefzfz, mint ma voir. Mindenkor egyarácy-

sú dolgolvban foglalatoskodunk , és mindenkor vod-

juk magunk után hofzfzas bujdosáfunkat, amelly-

nek talán tfak a halál veti végit.

Tartozunk meghálálni a Királynénak Hazard-

bel való kirekefztetésünket, mivel ott az élet fo-

gyatkoztatására több ok vagyon. Itten nints ba-

jtmk fe Tifztartóval , fe Számvetóvel. A perlete-

désben a fejпnk nem i'áj. A Qnartélyos nem nyo-

morgat. A jófzág fzerzéfen, vagy elvefztéser.

nem törödünk. A más forsát, tifztségét, elome-

netelét, ndvarházát nem irigyeljük. Gondofom,

hogy más fem irigyli a mieinket.- A gazdafzfzwty

limbelodését nem haljuk, fe fopánkodását , Щу

ez , vagy amaz nintfen. Abban nem törjük a fe-

jünket , hogy gyermekeinknek mitfoda jófzágot

hagyjunk, mint neveljük, mitfoda tifztséget, hü-

zafságot fzerezzünk nékik.

A Bavarus a Királyné eilen hadakozik a Fran-

tziával Tfeh orfzágért, a Prufllts meg Silefiáért.

Mitfoda nagy telhetetlenség, mikor az ember bé

nem éri a magáéval. A Bavarus tzimbora nélküi

Tfeh orfzágot fe el nem veheti , fe meg nem tart-

hatja. A Kerefztények egymáft fogyafztják, a

Török azt békeséges fzemekkel nézi. Én is bé-

keséges egéfséget kívánok Nénémnek.

CLXVI.



CLXVI.

Rodofio 29. Apr. 174г.

rragyon immár egynehány napja, hogy a Ve-

' zért letették a kerékrol. Ali Saßt emelték fei

1elyébe. E' már máfodlzor Vezér — példa nél-

rül való dolog — de jó emberséges ember. Mi-

:or nem akar is valamit megadni, leg alább em-

ierségeflen botsátja el magától a kérôt. E' ném

ó terméfzet é? igen jó. Nem úgy, mint azok,

kik nem is adnak, mégis dérrel dúrral adják ki a

álafzt. Ennek az apja a Tsáfzár Doétora volt,

i' mi hozzánk mindenkor jó volt.

Mitfoda fzép mikor.az ember felol jót mon-

lanak, néki jót kívánnak. A' mindannyi imádság

ften elott. Mennyi fok fzáz fzegény férfi; és

Izfzony monda jót a Kriflusról holta után, akik- ,

;el jót tett volt, Mikor Sz. Péter feltámafztá Tá-

íitát a fok fzegéuy afzfzony a vállokat, fzoknyá-

tat mutogatják vala néki, amellyeket Tábit tíinál-

:ata vala nékik. Aki felol jót nem mond fenki,

gen fzégyenül megyen ki e' világból, ha gazdag

s. Egy jó Kerefztény azt fzokta vala mondani :

iltrefztettem , amit elköltöttem — Máfokra hagy-

am, amit birtam — A' megmaradott, amit máfok-

íak adtam.,, A' bizonyos, hogy megmarad nem

Таk az adomány, hanem még tfak a fzép, kegyes,

és felebaráti fzeretettel való fzók is megmaradnak.

Fiát mit mondhatni az ollyanokról , akik nem to-

rôdnek, akánnit mondjanak fdolök holtok után?

С с 3 Azt



Azt mondhatni minden. bal ítólet nélkiíl, hogy dur-e.

va volt a fzivok, és kevés felebaráti fzeretetök«.

Való hogy nem kell tfak magunkért keresni a jó,

és emberséges nevet, hanem tfak az Iftenért. De

meg az Irás azt mondja, hogy máfok látván tfele-

kedetinket azért az Iflent dítsérjék. Való, Sz*

Pál azt mondja, hogy nem törodik azon, akár mit

mondjanak felole az emberek, azaz a rofzfz nyel-

vek, a lyíláadatlanok: de foha fenki több okot nem

adott az utánna való jót mondásra , mint ez a

fzent. Való , hogy az Irás azt mondja , hogy ,

hatfak azért akarunk emberséges emberek lenni,

hogy az emberek megdítsérjenek , elvettük a jutak

mat, amelly tfak füft jutalom léfzen. Azért a jót

nem magáért a jóért kell tfelekedni, hanem az Ifte

nért, és nem a tefti, hanem a lelki hafzonért,

Mondjuk el mindezekután , hogy a kerefztényi

emberséges ember felol midön jót mondanak, az

Men aldáfa fzáll reája, holta után pedig az o ir-a

"* to'rténtenek. A Leányát ki akarák fofztani

minden jófzágiból. A Bavarus Tfeh orfzágot aba

rá elvenni, hadakozék is érette, de rofzfz vége

lett, A Pruílus pedig azt állította , hogy nagyobb

fcóze volna Sileliához , mint az Auflriai Háznab.

galmafsága. Mint vagy Néném?

CLXVH,

 

Rodofio af, Junii 1742,

halálától fogváft igen nagy dolgok

A ha-



hadakozáft elkezdvéu másfél efztendeig hadako-

k érette, végtire el is nyerá, és a békeséget

egtfinálá a Magyar Királyné a Pruflitflal ebben a

inapban. Abban bizonyos vagyok, hogy az

uftriai Ház íbha el nem felejti Sileliát. Valami-

эr akkor, de a békeség felbomlik.' Megérjük é

i azt , vagy fem , az Ur tudja. Azt tudom ,

jgy a Nénémnek egéfséget kívánok,

CLXVIII.

Rodofio 15. OBob. 1743,'

pfak a mennyekbol nem lehet leefni, noha on-

nét leeftek a rofzfz Angyalok : de ezen a fól-

b'n akármelly magafságra hágjon az ember, de

'ak le kell onnét fzállani, valamint torténék mo

an Ali Bafavdly aki nem ülhete másfél efztendeig

keréken, tfak le kelleték fordúlni. O már két-

zer próbálá azt a kereket. I)e jó fzerentséje a

rezéreknek, hogy már egy, vagy kdt Török

^sáfzár megváltoztatá a régi fzokáft, hogy a le-

ïtt Vezéreket megfojtsák. Mitfoda nagy efet egy

^ezérnek a Vezérségbol kiefni, mert azt elmond-

iatni, hogy királyi tifztség. Ura az egéfz Гmрe-

iumnak. O rajta vannak mind a hadi, mind a

örvényes dolgok , egyfzóval minden igazgatás.

tlindenféle tifztségek p tole fügnek. A Vezérek

tzetéfe igen kevés. De kimondhatná meg, men-

iyi ezer módjok vagyon.a gyüjtésben. De ebben

tz orfzágban ha a ío Tifztek húznak, vonnak,

С с 4 meg-
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meggazdagulnak, az a Tsáfzár hafznára vagyon ;

mert ha letefzik Ôket, fok erfzény pénzel kell

megváltani fejöket — hogyha pedig megölik , min-

den jófzágok a Tsáfzáré.

A Vezérségnél nagyobb tifztség Európában

nintfen , fe hatalmaflfabb , fe nagyobb jo'vedelmu :

de fe mulandóbb fintfen; mert az óráját fem tudja,

mikor más letafzítja a keréhrol. Már a' fok, aki

abban ket efztendot eltölt. A Vezérek bizváft el-

mondhatják Sz. Pál után : nintfen maradandó vá-

rafunk. A letett Vezérek foha tobbé meg nem

látják Konftantinápolyt. Illyen Fejedelmi tifztség-

re pedig nem válafztnak mindenkor az Uraknak az

eleibôl , hanem tfak amint a Tsáfzárnak tetfzifr.

Azt eléi'heti egy Borbély, egy Favágó, egy Mé-

fzáros, egy Hajos. EzekboI mind voltak Vezé

rek*. Az njj Vezériink pedig a Fô Jantsár Aga.

Meddig fill a pótzon, azt maga fem tudja. De

azt tudom, hogy Néném egélségét kívánom.

CLXIX.

Rodofio If. Aug. 1746.

Ttt a leg nagyobb hírünk a', hogy a Vezért Ietet-

■*■ ték, és a Tiháját Mebemet Bafát tették helyébe.

E' már 14-dik Vezér, amiolta ebben az orfzágban

uralkodunk. Mondám , hogy uralkodunk ; mert Is-

ten o fzent Felségének nagy gondja lévén reánk,

fe bajt, fe fzükséget nein tudunk. Való, hogy

azt nem mondhatom, hogy úgy élünk, mint a bal

y a víz-



a vízben; mert ôk fzomjúan meg nem halnak: itt

pedig a vizünk is megfzükült, és a tforgók elfzá-

radtak. Azt pedig nem kell tíudálni , mivel hat

hónaptól fogváft egy jó efsot nem láttunk. Kö-

pönyegre nintfen fzükségünk. De azt lebet tfudál-

ni , hogy mégis elég termett minden , még bor is

elég léfzen. Másutt illyen fzárazságot az éhség

követné: de itt tfak terem minden boven. Ugy

tetfzik, mintha a föld is hozzá fzokott volna a

fzárazsághoz, amint is hogy itt rendfzerént a nyár

igen fzáraz, és tfak tavafzfzal legyen egy kevés

efsô minden elég lefzfz. Ha itt annyi efsôk jár-

nínak, mint másutt, a bor igen fzük volna; mert

itt a fzoloket fei nem karózván mind elrodhadna,

amellytiól itt igen tartanak , hatfak két nap vagyon

is efso. Minden orfzágban más fzokás; mert a'

terméfzet is más fzokáft tart. Ha itt a fzoloket

felkaróznák , mind elfzáradna. Ugy tetfzik , hogy

eleget befzélt a gazdaságról egy ollyan , akinek

egy talpalatnyi földje nintfen — maradok Édes

Néném.

ért kívánni hofzfzú életet, mivel Mathufalem

megholt — és mért vágyni a nagy tifztsé-

gekre, mivel Mehemet Vezért letevék az elmult

hónapban. Ha mindenik letett Vezér után egy

prédikatziót akarnánk tfinálni az életnek, a fzeren-

CLXX.

Rodoflo if. Sept. 1747.
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tsének változásáról, álhatatlanságáról , foha fem

volna annak vége. Hanem ezután tfak azt moná-

juk a letett Vezérekrol : adjatok fzámot fáfárság-

tokról. A Vezér pedig Abdula Baß.

Ennek a hónapnak az elein érkezék Koníhn-

tinápolyba Gróf d Efaümr , hogy Követ lenne a

Portan. A Felesége Lengyel , Lubumérczki fins-

liaból. Ez a Frantzia Ur Párisból Saxoniába, on-

nét Lengyel orfzágba kerult Török orfzág felé.

A Kerefztények között nagy hadakozás va-

gyon. A Török békeségbe vagyon. Adja Ite

lelki békeségit nekünk.

CLXXI.

Rodoflo If. Apr. ЩЬ

Tmmár a Kerefztények is megbékéltek. Ennek a

hónapnak a kezdetén volt meg a hékeséç a

Magyar Királyné, és a Frantzia Király között.

Ugyan ebben a békeségben engede a Magyar K¡-

rályné Olalz orfzágban két, vagy három tarto

mányt Dom Filepnek. Legyen hofzfzas békeség,

de a királyok között tfak támad valamelly pet>

amellyet az ágyú Prokátorokkal folytatják.

Itt mi békeségben vagyunk. A Tsáfeárani

a békeséget fzereti, A fzomfzédival jól vagyon >

a nép fzereti. Aki pedig valamelly igazságot i*

res, és a boriben meg nem fér, azt tfak namará

halak orfzágába küldi, de fô nélkül. A T***

ürakat pedig nem a Hazához való fzeretet indítja

fel,



;1 , hanem tfak az a vefzett fösvénység. A Jan-'

;árok itt ha feltámadnak, a pénzel mindjárt lefek-

;tik ôket. Ez a Tsáfzár ollyan Kislár .rfgijának

éteté fejét, akinek Fejedelemhez illendo kintfe

oit; mégis a botiben meg nem fért, hanem a

?sáfzár eilen kezdett holmit indítani. A Kislár

^gáknál boldogabb nem lehet e'. világon —r fzun-

elen a Tsáfzár elott vannak. Az afzfzonyira

jzek vigyáznak. Annyi kintfet gyüjthet, ameu-

uyit akar. Noha minek ? mivel gyermekek nem

lehet, Feleségre fzükségök nintfen; mivel, ami azt

a fzükséget okozná, azt tolök egy kéllel elnteb

fzették.

CLXXII.

Rodoflo ao. Maji 1748.

TT" edves Néném látom , hogy már elfáradtál a le-'

veleimben tfak efsorol, hidegrol, melegrol ol-

vafni, banem azt kívánod, hogy irjak valamit is a

Török CJdvarról, annak fzokásáról, igazgatásáról ,

rendtartásáról. E' mind jó , és hafznos : de illyeu

formában nem levelet, hanem ko'nз-vet kellene ir-

nom. Látom én azt, hogy az afzfzonyok is meg-

okofodnak idovel — tegyük oda még a férfiakat

is, azoknak is fzükségök vagyon arra, hogy az

ido legyen Mefterök. Az elott tfak a mulatságról '

gondolkodtunk : moft pedig azt akarjuk tudni, hogy

mi fzokás vagyon a Birodalomban — mitfoda vál-

tozás ez? Kedves Néném, ebben is kell engedel-

mes-
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meskednem; és véghez vinnem kívánságát, amint

tolem lehet.

Leg elsoben is azon kezdem el, hogy nem

lehet eléggé nem tíudálni ennek a nagy Birodalom-

nak annyi ideig való fenntartását , és ne tulajdoni-

tani annak a fegyver által való nevekedését inkább

az Iften rendeléfinek, mint fem a Török rendfze-

rént való igazgatáfa módjának, vagy azok okofsá-

gának, akik azt igazgatják. Nem is gondolhatunk

málr, ha meggondoljuk a Tsáfzárnak egéfzen való

haralmát, amelly gyakorta mind okofság, mind jó

erkölts nélkül vagyon, és akinek befzédje, és tfe-

lekedete ha kevés okofsággal volna is, de tor-

vény, és példa. A Portán nem a nagy neroból

valóság, fe nem az érdem emel fel valakit a nagy

tifztségekre : hanem a Tsáfzárnak hozzája való jó

akatatja. Mitfoda az orvofsága az illyen rendet-

lenségnek? a kemény büntetés; mivel azt hamar-

jában megölik, aki a Birodalom eilen kezd valamií,

és e' zabolában tartja a Bafákat. A keménység,

¿s az erôfzak terméízete a Törtiköknek. Ök az

igazgatásnak módját a hadakozásban kezdették , azt

meg fem változtatták. Mindenben terméfzetté valt,

hogy úgy legyen, mint a rab. Ebben a nagy Bi-

rodalomban fzükséges, hogy mindjárt még kezde-

tibea eleit vegyék annak, aki az eilen akarna va-

lamit indítani. De sott még itt tfak a gyanóságot

is a megoletés követi. Moft ez elég: másfzor

többet, vagy kevefebbet. Talán azt kívánod Né-

ném, hogy a Birodalom hiftoriáját irjam le? Tfak

azért



azért is jó egéfséget, jó éjfzakát. Ki látta majus-

ban fokat irni? . ,

cLxxim.

Rodofio 26. Julü 1748.

"VTéném, mint vagyunk, hogy' vagyunk? A vizi

^ póftáink igen ibkáig maradnak az úton. Azt

irod Néném, hogy kedveflen olvaftad a Porta

iránt való levelemet, és hogy tfak köveflem; mert

kedveffen vefzed — én pedig mindenkor azon

igyekeztem , hogy kedvet találjak. Elkezdem te-

hát nem az Ur¿ hanem az Afzfzony dolgát.

Azt tndod Néném, hogy a Törökök fegyve-

rökkel, nyerték meg Európában, Aliaban, és Afri-^

kában a nagy, és gazdag tartományokat , akiknek

tellyefséggel való örökös Ura a Tsáfzár. De

ezekbol ki kell venni a Papi, és a Templomokhoz

való jófzágokat; mivel a Papok nálok is fzeretik

a jófzágokat.

A fóldnek os örököfe lévén tehát a Tsáfzár,

a fegyverrel meghódóltatott tartományokat a T.cá-

fzár még eleinte mindjárt felofztá a Vitézinek ,

hogy meg jutalmaztafla jó magokvifelésöket. Eze-

ket a jutalmakat pedig Tim'aróknak nevezék, de

nem a magyar timáraink. És azok', akik ollyan

jófzágokat birnak tartoznak, bizonvos fzámú lo-

vafokat tartani a Tsáfzár fzoígálatjára. De azt

jó megtudni, bogy azok a jófzágok noha örökö-

sök legyenek is, de azt úgy birják, mintha ber

ben
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ben birnák; mivel a Tsáfzár elveheti tolök amt-

kor akarja. A Tsáfzárnak illyen tellyes hatalmá:a

való nézve nevezik otet a Törökök földi lílenne!t,

vagyis az Men árnyékának* Ezért is tartják a

törvény Doktorai , hogy fellyebb való a tô'rvény-

tjél. Való , hogy bizonyos dolgokban a Tsáfzár a

Mufti itéletihez folyamodik; de, ha úgy nem ité!,

amint néki tetfzenék, minden irgalmafság nélkúl

kitefzi a Muftiságból, és ollyant téfzen, aki in-

kább tudja kedvét kereíhi.

A Törökök azt is tartják, hogy a Tsáfzár

megmáfolhatja fogadálit, és igéretét, amidon a' va-

lamiben megférti , vagy kifl'ebbíti az o örökös bt- '

talmát. Való, hogy, mikor Tsáfzárrá tefzik, meg-

esküfzik , és azt fogadja , hogy oltalmazni fogja a

Török Valláft* és a Mahumet Törvényét. De

ugyan azon Torvény a törvény fzájának, és ma-

gyarázójának nevezi. De az is való, hogy a tú-

dos törvényes Doktorok a Tsáfzár hatalmát meg-

határozzák a Vallas dolgaiban : de az orfzágos

dolgokban egéfz hatalomban hagyják. Immir ele-

get irtam. A Krími Tatár fem íratna illyen me

legben a rabjával többet.

CLXXIV.

Rodoflo 26. Otfoh. Î748.

Ttt kedves Néném bo fzüretünk vagyon. Ürmos

bort is tfinálok. A fzolo ollyan oltsó, hogy

egy polturán három okát adnak a gyönyörüséges

fzép
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fzép édes fzolobol — a' kilentz fontot téfzen. Ha

a fzolo oltsó, a munkája fem fokba telik, vala-

tnint a több mezei munkák. Példának okáért a

pamutot felfzedi ebben a hónapban — ugyan azt a

földit Decemberben elsoben elvetteti, azután egy

nyomorú ekével, es két ökörrel felfzántják — Ju-

niusban ollyan buzát arat, mint a nád.

Elfelejtettem vala, hogy az Afzfzony dolgára

hínak. A Törökök a több jó erköltsök között az

engedelmefséget leg nagyobbra betsi'ilik. Leg in-

kább erre is tanítják azokat, akiket a Tsáfzár Ud-

varába nevelik, és akik a nagy tifztségekre ren-

deltettek. Aniint is hogy azokat, akik a Tsáfzár

parantfolatjából való halált engedelmefséggel ve-

fzik, mártiroknak tartják, és hogy azok mindjárt

egyenell'en póftán mennek paraditfomba. Ugyan

ezen okból is adják mindazokra, akik tifztségek-

ben vannakj a Kal never, ugymint a Sultán rabjai.

Sött még a Fô Vezér is nagy nagy tifzteletnek

tartja ezt a nevet adni magának. Elmondhatni azt

is, hogy az egéfz Birodalom tfak a rabokból áll.

Az'ifjakat, akiket az Udvarban nevelik, ott 20,

30, 40 efztendeig is zárva tartják, mint a tömlötz-

ben. Többnyire a Bafáknak az anyjok rab leány

volt — a Tsáfzárok mindenkor rab afzfzonyoktól

valók. Ettöl vagyon, hogy a Törökök oily haj-

landók a rabhoz illendo fzolgálatra. Többet nem

írok ; mert tegnap nagy fogyatkozás volt a napban

— tfillagokat is láttunkj

CLXXV.
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CLXXV.

Rodoßo 19. Dec. 174»

T7 zen levelem abból fog állani, hogy mi forai

ban nevelik az Ifjúságot a Tsáfzár udvarâban;

mivel a Törökök azt tartják , hogy a Tsáfzárt o!,

lyaüoknak kell fzolgálni , akik tole vették a nevel-

tetéft , és az eledelr. Azok az ifjak pedig többnyi-

re kerefztény apáktól, és anyáktói valók. Età

a nagy tifztségekre vannak hivatalofok. A Tö№

kök ezeket J/Ь^/ляoknak nevezik. Ezeknek az if

jaknak pedig igen fzépeknek, és fzép termemet-

nek kell lenni minden teíH fogyatkozás nfflä;

mert a Törökök azt tartják, bogy egy fzép Ф

ben motskos, és pifzkos lélek nem lakhatik. Mi-

nekelotte béveg}1-ék ôket, a Tsáfzárnak bémutattík,

aki elofztja ôket az arra rendeltetett iskolákba. D{

elsoben a könyvbe felirják nevöket, hány efztes-

dofek, hová valók, és azután fizetésök jár — Щ'

jára négy, vagy öt pénz. Ezek elvannak 06W

a nagy, vagy a kis iskolába. Jîendfzerént a nagy-

ban megvagyon 400: a kitfidben 200. És ¡Sel1

nagy vígyázáffal, és fzoroíl'an nevelik ôket. A

Mefterök a Vallásra, Török, Perliai, és Szeretfen

nyelvekre tanítja ôket. Ezekre pedig a fejét be-

rélt embereknek a Fejök vilel gondot. Mind №

tös, mind étel dolgában tifztefségeílen vannak. Az

ágyok forjaban vagyon , és minden ötödik 40

között egy herélt ember fekfzik , hogy valami retí-

detlenség ne történjék közöttök. Amidon a gyer-

mek-



mekségbol ki kelnek* ollyan foglalatofságban gya-

koroltatják ôket, amellyekhez ero kívántatik —*

dárdát, lántzát hajítatnak vélök, a nyilazásra ta-

nítják. Ezekenkivi'il kézi munkára is tanítják, a

nyil , nyereg tfinálásra , mufikára — kutyakat ,

madarakat neveltetnek vélök. Ezekbol az iskotók-

ból fellyehb való hívatalokra emelik ôket, ugy-

rnint a Tsáfzár ingeit hiofni, gondot vifelni a dra

ga italira — fizetésoket is megjobbítják , napjára

g pénzök jár. Ebbol a két házból még Fellebb

való házba fognak menni , amellyet Cbaz-od'anak

hiják, amellyben negyven inas Iakik, akik fzünte-

leü a Tsáfzár mellett vannak. Ezek közül tizen-

îtettô az Udvari ío iifztségéket vifelik — ezek

azok: A Seliktkr Aga, aki a fegyverhordozója; À

itikiabdár Aga , aki a kengyelét tartja; Az íbriktár

Aga, aki a vizét hordja; A Tulbendár Aga, aki a

Tsáfzár tfalmáját ékesiti; Kembufár Aga, aki a kön-

tofeire vifel gondot, és fejér ruhákra; A chernegir

Bafi a feje azoknak , kik a Tsáfzár ételét megkó-

ftolják; Zagaí-gi Bafi, aki a kutyákhoz láttat; D*V-

nakgi Bafi, aki a Tsáfzár körmeit metéli; Barber

Bafi, az elsö Borbély; Mubaftfegi Bafi, aki a költ-

ségre vigyáz; A Teskeregi Bafi, SecretariuSi Ma

robbet nem.

CLXXVL

Rodoflo i?í Febr. I749*

A/fa a fél emberekrol írok, vagyis a Heréjtekrol. ,

Mivel vannak a Tsáfzárnak kéíféle herélt

D d em»
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emberi, vannak fejér, és fekcte. A Tsáfzárnak a

belso Udvara béli FÔ tifztei mind inkább heréltek-

bol állanak. A Tsáfzár elsô Papja* és a Tsáfzári

templomoknak Plébamiíi heréltek.

A fekete Heréltek az afzfzonyok fzolgálatjára

rendeltettek. Ezek telly efséggel megvannak herél-

ve, és ezeknél nitabbakot fe otsmányobbakot nem,

lebet látni. Ezeknek a leg elsÔ tifztje a Kislár

Agafi.

', ¿így tetfzik , hogy itt befzélhetünk a Tsáfzár

Udvarában való LeányokróL Ezek mind kiilömb-

féle orfzágokból való rab leányok — kiválafztják

a leg fzebbeket. Ezek két házra vannak elofztva*

valamint az Inafok. A foglalatofságok a vairás<

Mindenikének különös ágya vagyon * és mindenik

ötödik ágy között egy igen vígyázó óreg afz-

fzony fekfzik. Ezeket a mufikára, és a tántzra

tanítják. A Tsáfzár anyja ezekbol vefzen maga

mellé, akiket akarja. Az öreg afzfzonyt, aki

ezeknek parantfol, nevezik Kaden Kiája: a leányok

anyja.

AmidÔn a Tsáfzár közulök akar válafztani*

forba állítják. Amellyik megtetfzik, annak veti a

kefzkeuoit, és azt pompával vifzik a Tsáfzárhoz*

Ha fzerentséjire elsÖ fiat boz, megkoronázzák i és

a Haj'aki Sultana, nevet vifeli — a tó'bbi , ha fiat

hoznak is, nem vifelik ezt a nevet.

A Tsáfzár halála. után akiknek leányi volta-

nak , az Udvartól kimehetnek : de akiknek fiok

volt , azok bé lefznek rekel'ztve holtig, hogy ha-

tläk
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fak a fiök Tsáfzárrá nem lefzeo. Mindezekbôl

útetfzik, hogy a Tsáfzár belso Udvara ollyan,

nint egy iskola, ahoi nagy rendet tartanak. Már

tzután a Tsáfzár külsö Udvaráról lefzfz a fzó.

CLXXVII.

Rodofio ai. Junii 1749.

Pogjunk az Afzfzony dolgához, és kezdjük el a

Fô Vezéren, akit a Törökök УЫr лаемnek

ievezik, ugymint a Tanáts fejének. A Tsáfzár

faknem egéfz hatalmát kezébe adja, kezébe adván

i maga nagy petsétjét, amellyen a maga neve va-

yon metfzve. Ezt a Tifztséget az elsô Amuratb

;ezdé.

Vannak még más hat Diván Vezérek, akik a

íivánban tfak akkor adhatnak tanátfot, amidón

anátfot kér a Vezér tolök.

A Vezér Udvara Fejedelmi Udvar a nagy

zeremoniákban. A három fzegletu tfalmaján két

allat vifel , a Tsáfzár hármat. A Vezér elott há-

om ló farkat vifznek — Ezt a nagy betsuletet

Гak három Bafának adják meg az egéfz biroda-

Jmban — minthogy a Tsáfzár képét vifeli. Min

en a maga perét ô eleibe viheti. Egy hétben

égyfzer tart Divánt a Tsáfzár Udvarábanj két-

zer pedig a maga házánál, A Vezér olly hatal-

ias légyen is, de meg nem ölettethet egy Bala*

Táfzár kezeiráfa, parantfolata nékül — még tfak

gy Jantsátt is a Fô tifztje hire nélküb Ámbáí



439 &^ÈfiZ&

«iinden kérésnek a Vezér keze által kell meg len-

ni, ha történilj, bogy valakinek nagy igáfságta-

lanságot tfelekedtenek , amellyben a Vezérnek is

réfze volna, ollyankor fzabad a Tsáfzárra hínij

tüzet tévén a fejére, és ugy menni a Tsáfzár Ud-

varába igazságot kérnù

A Vezér fizetéfe tfak húfz ezer taller efzten-

dóre. De az ajándékok, amellyeket a Bafák ad-

nak az egéfz tartományokból, és a fok pénz, mel-

lyet vefzen fel mindazoktól, akiknek dolgok va-

gyon a Portan, rettentô fokra megyen. Amellyet

a Tsáfzár látatlanná téfzi; mivel az a kints még

az ô ládájába fog menni.

Vannak még a Vezér után nagy Tifztségek,

ugymint a Eeg/erbégségek. Ezek a tartományok

Gubernatori. Ezek mind három bontfokofok, es

Urai mind a hadi, mind a törvényes dolgoknak.

Az Anatoliai Beglerbégség leg elsô. Ennek egy

miliom kél'z pénze jár efztendore. Hnfzonkét Beg

lerbégség vagyon. Ezeknek a nagy Gubernafo-

roknak mindenikének vagyon magának Mufttja,

Reiseffendije Cancellariufa , Defterdárja Kintstar-

tója.

Hát a Havafalföldi, és a Moldovai Vajdákró!

ne fzóljunk? A kettô között a Moldovai az elsÔ>

és a' fzegényebb. A Moldovai a Tsáfzárnak hat-

van ezer tallért ád hát még a fok imide amoda

való ajándék még annyira megyen. A Havafal

földi Vajda fzáz harmintz ezer tallért. Régentee

à Törökök ollyan együgyüek voltak, hogy ma-

gok



эk mentek az adó pénzért. Volt ollyan Havafal-

)'ldi Vajda, aki utánna küldött a Törököknek , és

jlvaj képtben elvették tôlök az adó pénzt. A

,örök egyfzer, kétfzer tfak elfzenvedte, de a fze-

iit felnyitotta, és már inoft a Vajda emberei vi-

:ik az adópénzt Konftantinápolyba. Ha elvefz-

k, nem a Tsáfzár kára.

CLXXVIII,

Rodofio %l, Ocfob. 1749.

"tfa'tól nem igen tarthatni, hogy a távólvaló tar-

" tományokban a Gubernatorok az engedelmefsé-

et félbe rúgják, és magokat fzabados Urakká te-

yék; mivel arra igen vígyázriak, hogy ollyan

jubetnátorokat tegyenek, akik a Tsáfzár Udvará-

an neveltettek, akik nem tudják fe apjokot, fe

nyjokot, fe femmi perepútyokot, akiknek nem

tvén femmi támafzhoz reménységök, nem lehet

alamit kezdeni a Tsáfzár eilen.

A Tsáfzár azt meg nem engedi, hogy az

ryának gazdagsága a fiára fzálljon. Minden Bafá-

ak az örökje a Tsáfzáré, és abból annyit ád a

yermekeknek, amennyi elegendo, hogy élheffe-

ek.

A Tsáfzár ha nem jó fzemmel látja valamelly

afának nagy hatalmát, vagy gazdaságát, akko-

m vagy hugát, vagy más atyjafiát adja néki.

\z eljegyzéskor nagy fumma pénzt kell adni, és

rága ajándékokat kell adni a házafság elott: há-

D d 3 zaf-
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zafság után pedig tartani kell nagy fényefséggel ,

úgy annyira, hogy akármelly nagy kintfe legyen,

de a felesége megitresiti a ládáit -r- még pedig vé.

le fem lakhatik; mert a Tsáfzár atyjafiait ki nem

vifzik foha Konftantinápolyból : magának pedig a

Bafas^ghau keД lakni,

A régi Familiákra itt femmi tekéntet nintfea.

Az ollyan Bafa pedig, aki Tsáfzári vérbol való:

vefzen el, a feleségét, akit aanakelotte vett volt

el , el kell botsátani , akár ще11у nehéz dolog le

gyen a'. Minthogy pedig az ujj feleségivel fem

lakhatik, azért a felesége ád néki tfemegére egy

két Halajkít , vagy rab leányt. Néktmjt is tfeffle-

gére elég bo fzüretünk volt,

CLXXIX.

Rodoßo 16, Januarîi 17ÇO,

TZedves Néném e' Jubileum efztendo, f2ent efz-

tendo. Bár a Sz. Peter templomába mehe.-

nénk ; de oda nem mehetünk. Imádjuk itt az Is-

tent: Nagy az én nevón mtndenutt, és mindenutt д.-

(ioznak az ín ntvemmk.

yagyon immár egynehány napja, hogy 1

Vezért Ietették. Tihája Béget tették helyébe. Eí

, Jdebemet Bafának hijják.

Már moftanában a Török Vallásról kell irni

és azt mondani, hogy minden hamis Valláfok kö

zött leg vefzedelmeflébb a Mahumet Valíala; mei

azonkmU, hogy az érzékenységeknek leginkiV

ked-

-
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kedvez : de másként egynehány punktumokban

megegygyezik a kerefzténységgel. Mahumet a

valóságos, és mindeneket teremtô Iftennek ifméret-

ségére fundálta a Valláft — azután a felebatáti

fzeretetre — a tefti tifztaságra, és a tfendes életre.

A Török Vallás keményen tiltja a bálványozáft.

Mahumet pogányságban fzüíetett a Szeretfe-

nek között 570 ben. Néki terméfzet fzerént való

értelme volt. Azt tartják, hogy egy Neftorianus

Sergius nevü Barát, aki elfzökött volt Konftanti-

nápolybol, hogy a' hagyatta volna el vele a po-

gányságot. Kitetfzík az Alkoránbol, hogy ez a

két ember a Sz. Irásból vették, ami leg jobb a

Vallásban. De mivel az ô idejökben Arábiában

fokkaj több Zfidó vala, mint fem Kerefztény,

azért nem is vevének ki annyi fzokáft az ujj Te-

ftanentumból, mint az óból — arra az okra való

nézve, hogy a Ziídókat a magok Valláfokra hó-

díthafsák , és a Kerefztényektol fe tározzanak el

tellyefséggel. Ha a Mahumet bolondsága a' nem

lett volna, hogy ôtet az Iftentol ktildetett ember-

nek tartsák, az ô Valláfok nem igen külömbözött

volna a Socinianufok Vallásától. De rendkivul

való nagy dolgot akara tfelekedni, elakarván hitet-

ui máfokkal, högy néki fzövetsége vagyon a ma-

gafságbéli lelkekkel. De minthogy fe nem külde-

tett volt , fe tfuda tételekre való ajándéka nem

volt, kénfzeríteték a Valláfa felállítására , hogy az

okofsághoz , a világi tudományhoz , és a tfalárd-

íághoz tegye az ô elragadtatáñt , amellyeket oko-

D d 4 zák
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zák vala a nagy nyavalyato'réfek, Végtire mind-

ezek tfak elhiteték a néppel, hogy ô fokkal fei

leb való volna a több embereknél , és hogy a

mennyekbôl venue oktatáfokat. A feles¿ge Уайта,

és a jóakarói tele torokkal kiáltják vala , hogy о

volna hirdetôje, magyarázója az Ür akaratjának:

e' világra pedig tfak azért jött, hogy az Ür aka-

ratit hirdefle. A galamb , akit arra fzoktattak va-

la, hogy a feje felett repdeften, nem kevesé eme-

lé fei a nép elÔtt, aki azt tartotta, hogy ez a

madár Gabriel angyal lévén a fiilibe befzéll a Кси

vetnek. Itt félbe fzakafztom, másfzor többet.

CLXXX.

Rodoflo if. Maß 17fo,

TT" i ne örülne a raájuli fzép napoknak? De a' bi»

zonyos, hogy itt a május nem olly kedves,

mint másutt; mert léveles fákat tfaknem egéfz te

len látunk — zo'ldséget fzünteleu. Sott még má-

jusban a fzárazságok elkezdÔdnek, a fu is hervad-

ni kezd, a fák pedig már Apiilis kezdetén v^rá-

goznak, zôdiïlnek.

De itt nein á gazdaságiól kell befzéllni, ha-

nem a Mahumetrol, aki, hogy el ne vadítfa ma-

gától a pogányokat, fe Zlidónak, fe Kerefzténynek

nem akará magát mutatni. De, hogy mind a Zfi-

dóknak, mind a Kerefztényeknek kedvezheflen ,

mindenikének holmi réfzetskéit kivevé a Vallásá-

ból, és a magáé kozé toldá. És azt tanítá, hogy

* X - bárom-
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iáromféle irott törvényt adott ki az Ür az embe-

eknek -.. mindenikében lehet üdvözülni; mert

nindenike azt hagyja, bogy hidjenek az egy

ftenben, minden emberek Teremtojében , és Bírá-

ában. Az elsö törvény Mofes által adatott ki,

le minthogy igen nehéz volt, azért igen kevefen

s vihették azt jól végbe. A máfodik törvény a

íriftusé, amelly noha tellyes légyen is kegyeleut-

nel, de ennek fokkal nehezebb a megtartáfa, mi-

trel igen ellenkezik a megromlott terméfzettel.

^zért mondá : „ Az Ur tellyes lévén irgalmafság-

£al én általam küld nektek egy ollyan törvényt,

Jmelly könnyü, és a te gyengeségtekhez való —

így, hogy azt követvén egéfzfzen mindnyájan

ooldogok lehefletek mind ezen, mind a más vilá- ч

Jon,,, — Ez igen nagy igéret.

Az Álkorán kpnyve ollyan könyv, amellyben

a jók között íbk gyermekség, és hafzontalanság

vagyon. De ez a köuyv akár mitíbdás legyen,

mindazonáltal magában foglalja mind a Papi, mind,

a Varoíí törvényt, és elejekbe adja a Törökök-

nek mind azt, amit hinni, és követni kell. Ok

azt meg nem mernék nyitani, hanem elôfzör a fe-

jökre tefzik, amelly nálok a tifzteletnek leg na-

gyobb jele. Azt nagy fzorgalmatofsággal olvafsák

a parautfolat fzerént, amelly azt hagyja: Foglala-

t'tskodjatok ¿yakorta annak a konyvnek olvajájában ,

amelly néktek kWldetett , és könyörögjetek Jz&nttUn;

mert az imádfig eltérit a vítektol. Azt tartják ,

hogy aki azt elolvaffa annyilzor, amennyifzer —

D d. 5 шar
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mir annak bizonyos fzáma vagyon — hogy a'

megnyeri a paraditfomot. Ok azt Fô könyvnei

nevezik.

A Török Vallás három ágra fzakad. A Sze-

retfenek tartáfa leg babonáflabb —* ezek ЪикЬ

fzerént tartják a Valláft. 'A Perfáké, amelly tifz-

tább, ezek Halit követik. A Törökök pedig Ow

reí tartanak — ezek a többit eretnekeknek tartják,

és kárhoztatják. Én pedig nem kárhoztatora azt,

aki hofzfzabb levelet nem akar írni : sött tnég &

mondom emberséges ember érette.

fzép dolog illyen mezei városban iatót

~ mint a miénk — akkor megyen a mezoretí

ember, mikor akarja. A nagy kerített varolii

mint a tömlötzök, ollyanok. Moft a kertekben

enni gyönyömség. Ott a fok gyümölts, nokt

nem fokféle; mert a kertéfzek rofzfzak, oltaru

nem tudnak. Körtvély, alma, fzilva nintfen.ba-

nem a fok ôfzi baratzk — a fok két, hiromfeís

dinnye , kivált moft az ôfzi dinnye , amelly D£'

cemberben is tart. Ollyan ôfzi dinnye pedtgi

mint itt vagyon , nem adatik fehol. Az igen ha-

fonlít az ugorkához , aminthogy , amellyik nerfl h

egéfz ugorka. De ennél a dinnyénél nеm 1*

kedveffebb gyümöltsöt enni. Kívul a

aem tetfzik, ha megmetfzik, még annál inkább;

CLXXXL

Rodofio 16. Sept, Ф
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tnert a belsô réfce tifeta zöld: De ha megkôftol-

ják, gyönyörüséggel efznek belole, mert olvald a

leányok fzájában, és ollyan édes, mintha nádméz-

be fôzték volna meg. Menjünk már az Afzfzony

dolgára.

A Törököknek egy hit ágazatja vagyon, tud-

niillik : „ Hogy tfak egy lften vagyon , és hogy

Mahuiüetet az Iften küldötte, „ "Ami pedig a tör-

vénybéli parantfolatot illeti, a Törökök öt rёfzre

ofztják. I. Hogy napjában ötfzör imádkozzanak.

II. Hogy a Ramazánt megbetsüljék. Ш. Hogy

alamiíhát adjanak, és az irgalmafságnak tfelekede-

tit kövefsék, IV. Hogy, ha lehet bútsúra elmen-

jenek Mekkába. V. Hogy femmi tifztátalanságot

el ne fzenvedjenek a teftjeken.

Ezekhez még más négy parantfolatot adnak,

de ezek nem fzükségeffek tellyefséggel az üdvöf-

ségre. Г. Hogy Pénteket megüljék. II. Hogy

környülmetéltefsék magokat. III. Hogy bort ne

igyanak. IV. Hogy difznó húft ne egyenek, fe

ollyan állatot, akinek elofzor a vérit ki nem bo-

tsátották.

A Törökök dfztelik Pénteket, és tartoznak

azon a napon templomba menni délben. Az afz->

fzonyoknak megengedik, hogy oda ne menjenek,

azért, hogy a férfiak figyelmeteffebben imádkoz-

haflanak. A Török kereskedo délig ki nem nyitja

a boltját azon a napon , de sött még egy ájtatos

Török a Kerefztény házába fe menne — amint e'

velem megtörtént,

А ко-
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A kôzonséges jó vivé a Torvénytiinálót arra,

hogy a Tanitványinak megtiltfa a bor italt. „ 06-

játok magatokat, mondá, a bortbl , a kotzka, 's mis

jáeékaktól. Ezeket azért talalta fel az ordóg^ bogy

gyülolséget y és ve/zekedeß fzerezzen az emberek közotr,

bogy окес eltávoztaffa az imadsagtól , és meggátolja

oket, bogy az Iflm nevít fegitségül bijják. Minket

p¿dig meg nem gátol , hogy ne adjunk hálákot az

Urnak, hogy a peftisnek hírét fe hallottuk ebben

az efztendoben — ne is halljuk.

CLXXXII.

Rodoßo 14. Febr. 17J i,

J^edves Néném annak igen örülök, hogy a kéd

tetfzéfg fzerént írtam még eddig a Török fzo-

kásról , és vallásról. Kivánom , hogy ezután is

ügy legyen. De azt fzükséges megirnora, hogy

itt igen zur zavar idôk járnak, de a' nekimk hafz-

nnnkra vagyon; mert moft fársángban tfak hozzák

nekünk a fok túzokot halva, és ,elevenen, akiket

az ónos efsokben fogták. A Török nem кар raj-

ta : mi pedig már meg is úntuk. A túzok rettento

í'ejes, makats állotc —? jobban fzereti éhel megölni

magát, mint enni, hanem a fiatalt fel lehet nevel-

ni. Ideje az Afzfzony dolgára menni.

A Muftit úgy tekéntik a Törökö'k, mint a

valláfoknak, tó'rvényoknek Fejét, és Oraculum'yít.

Ennek válafztáfa tellyefséggel a Tsáfzáron áil, aki

erre a hívatalra okos, értelmes, és igaz embert

_vá-
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válafzt* Ámbar az ô Detretumk, és végzélit a

Bírák törvénynek tartsák is , de a Tsáfzárt femmi-

re nem kötelezhetik. Mindazonáltal ollyan nagy

tz o hatalma, hogy femmiben néki ellent nem

mond, fe ellent nem tart végezélinek. Amellyek

fak egynebány fzóból állanak, és utóljára min-

lenkor hozzá téfzi : ¿, Az Iften tudja , mellyik

obb. „ Mindazonáltal amidon a Tsálzár tanátfot

tér a Muftitól az orfzágos dolgokban , vagy rala- /

nelly Bafának haláláról, vagy a békeségtol, ha-

jakozásról , és ha úgy talál lenni , bogy ez a F5

1ap másként gondolkodik, mint a Tsálzár mind»

tzekrôl; minden halogatás nélkül letefzik, és ol-

yan Fo Papot tefznek, akinek ollyan gondolati

egyenek , mint a Tsáfzárnak.

A Tsáfzár, mikor a Muftinak ir, illyen titu-

uft ád neki; „Éfádnak, aki minden Boltíeknél leg

, böltfebb, minden tudományokban leg fellyebb

, halado mindazoknál , akik feímt haladnak. Te

, aki minden nem fzabados dologtól megtartózta-

, tod magadat. Eredete a jó erköltsnek, és a va-

, Ióságos tudománynak. A Próféták, és az Apo-

, ftoli tudományok orökoTe^ aki megfejtsd a Hit-

: nek ágazatját , és kinyilatkoztatod annak valósá-

, gos értelmét. Te vagy az igazság kintsének a

kultfa. Te világosítod meg a homályos tnagya-

rázatot. Meg vagy erosítve a Felsô Igazgató-

, nak , és az emberi nemzet Törvénytíjnálójánafc

kegyelmével. A nagy Iften adja, hogy ízünte-

,len megmaradj a jó erköltsben.,,

A
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A Müftit mihent válafztják , a Tsáfzár egy

nyufztos mentét küld néki , és ezer tallért atanyíl

egy kefzkenoben. Azután 2000 pénzt rendel néki

napjára — egy poltura három pénz — e' minteg)

16 tallérra, és 30 polturára mégyen. Vannakol-

lyan tsáfzári templomok , akiknek jófzágiból felve-

het otven ezer tallért.

A Mnfti után vannak a két Kadiieskerék: egy-

gyik Europai; amáfik Afiai. Ezek elejébe и№

denféle törvény elmehet, és mindenféle ttírvényt

megítélhetnek. Ebbol a tifztségbol a Mufíiságra

meaoeki

A Cadileskerség után való a Molla. Ezebek

500 pénzök jár napjára. Ennek az egéfz ttrto-

tnányban való Cadiakra, vagy Bírákra, batata

vagyon. A Mollákból lehet Mufti. A Mollto.

és a Cadiakat egyházi embereknek tartják ; mert з

Törökök között a vallásbéli törvény t a várofi tór

vénytol meg nem válafztják. , *

Az Хгаляok, vagy Papok, ollyanok, mint a

РarосЬи/oк. Ezeknek megfedhetetleneknek kell len-

ni, de fzükséges, hogy jól tudják olvafni az Al-

boránt , és hogy elsoben abban a hivatalban 6*

gáltak légyen , mint azok , akik a toronyból 5

uépet az imádságra fzokták híni. De meg a?

is fzükséges, hogy a nép a Fo Vezérnek fzoH-

jon mellette : másképpen abba a hívatalba nem

állhatna a Vezér parantfolatja nélkül. A'boz

kívántatik más Papi bélyeg, fe a Mnfti nekik f№

mit



iit nein patantíbl. Kiki fzabad a maga Parochiá-

íban j hanem a várofi Bírák alatt vannak.

Az Emireket az Egyháziak közé fzámlálhat-

uk; mivel ezek a Mahпmet familiajából valók.

logy pedig a tobbitol magokat megkülömböztefsékj

öld tfalmát vifelnek a Mahumet fzinét. Ezeknek

эk fzabadságok vagyon. A Törököknek meg va*

yon tiltva, hogy gyalázatofí'an ne bánjanak vé-

эk. De ha haragufznak reájok , es réfzegen lát-

ák, a tfalmájokat levefzik, és jól elverik minden

ifztelet nélkuL

Az Emireknek egy Fejök vagj^on, akit Nákib

.jfrefnék nevezik. Ennek olly nagy hatalma va-

yon rajtok, hogy megöletheti, és megkegyelmez,-

iet nékik. De, hogy a botránkoztatáft elkerüljék,

büntetés mindenkor titkon megyen végbe. A

"onek egy Vicéje vagyon, akit Alemdfonzk híják.

£' hordozza a Mahumet záfzlóját. Az Emirek

nindenféle nagy tifztségekre felmehetnek : én pe-

lig tovább nem megyek, hanem jó egéfséget kí-

ánoh Nénémnek.

CLXXXIIL

Rodofio if. Aug, 175 r.

J7"edves Néném azt igen jól tfelekefzed, hogy

bátorításra valót írfz a leveledben , irván j

ogy kedveflen olvafod a Törökökrol való leve-

eimet; mert a' bizonyos, hogy régen félbe hagy-

am volna , ha tudnám , hogy u nadalmaíok.

Azt



Azt jó megtudni, hogy a TÖrökök fzeretik

a fzép, és tzifra templomokat építeni* és igen bo-

kezüek a templomoknak fundatiójokat tenni* és

jo'vedelmet a fzegények fzámokra, akik minden

nap imádkozzanak a JotévÔjôk lelkiért.

A Tsáfzári templomoknak vagyon leg tb'bb

jbvedelmok. Ezekre pedig a Rular Ága, aki az

afzfzonyira vigyáz, vifel gondot, és parantfol a

templomokhoz való tifztségekbôl. Az imperium-

ban fok templomok vannak, foképpen ollyan he^-

lyeken, ahol a Tsáfzárok fzoktak lakni: ugymint

Бги/dban, Vrinápolybzn, Konßantinapo/уЬяп^ ahol fok

Tsáfzároktól építetett draga templomok vannak*

Tsáfzácnék is építettek.

Ezek kö'zött leg fôvebb a fzent Sophia tem-

ploma. Ezt Juftinianus Tsáfzár építette volt; a

Tö'rökök megtartották, és valamint annak elotte

az liten fzolgálatjára rendelték. De a jb'vedelmét

inegnagyobbitották , amelly efztettdÔre fzáz ezer

nranyra megyen. Ezt pedig a városban fzedil;

fel. A Tsáfzár tartozik maga is ezer¿ és egy

pénzt fizetni a fô'Idért, amellyen' a kañélja vagyon

építve; mert a kerefztény Tsáfzárok idejében az

a fó'ld a templomhoz taitozandó kört volt.

A Török Tsáfzárok pedig a templom körfd

égynehány kápolnákot építettek , ahová temetik

6ket. Azokban fzilntelen való égô lámpáfok van

nak, bizonyos jö'vedelem pedig azoknak fzámokra*

kik az Ô lelkekért imádkoznak azokban a kápol-

nákban. Ezenkivul minden nap bizonyos órákban

fok



Ьk fzámú koldúfoknak alamiíhát adnak. Melly

oldogok volnának, ha a Kriftusért adnák.

Sok templomok vannak , ahoi iskolák lévén a

brvényt tanítják. Vannak ifpotályok, fzálláfok

iz utazók, ês az idegenek fzámára. Vannak kony-

iák , ahol a fzegényeknek ételt kéfzítenek. Mind-

tzeknek a jövedelmök bizonyos ; mert faluk, föl-

lek, tartományok vannak arra rendeltettre* Sze-

entfés fala az , amelíy valami templomhoz tarto.

:ik; mert annak fok fzabadsága vagyön. Ha va-

amelly különös ember valamelly tempiomnak iun-

látiot akarna tenni, íoldet nem adhat, hanem kéfz

sénzt ád , amellyet interefre kiadják. De ez tfak

t templomért fzabad ; mert a törvény tiltja az in-

erefre való adáft. Az egéfségre vígyázzunk Né-

íém*

CLXXXÍV.

Rodofio a©-. OSlob. Í7.¡t¿

P' ihár rendkivül való dolog, hogy ma havaz-

^ zon. Ezt még foba fem értük. Még pedig

Ъk fzôlo, és pamut a mezón. Talán jovunkra

:flk; mert három hónaptól fogva a peftis igen

tralkodik. A' változáft tehet az áerban. Hihetó¿

íogy a peflisnek nintfen egéfzen való ereje; mivel

okan meggyógyülnak belole. A Törökök tanítá-

bk fzerént ezeknek nem lebet meghalni peftisben :

tkik pedig abban meg holtanak , lehetetlen volt azt

iékik elkerulni. Meri az ô tanítáfok az lften elo-

E e *e
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te való rendeléférÔl mód néïkûl fzoros. SÔttme'g

az Iftennek tulajdonítják a vétket; mert azt nem

lehetett nékik elkerñlni. Azt tartják, hogy kinek-

kinek a homlokára vagyon irva, hogy mit rendel*

tek felôle, és azt el nem kerulheti.

A Törökö'k a Periákat eretnekeknek tartják í

mert ezek Halyt követik: a Törökö'k pedig Ma-

biimeteté És nagy gyiïlôlséggel vannak egymás-

hoz, ligy annyira, hogy a Tsáfzár udvarába min-»

denféle nemzetbôl való xab gyermekeket bévefz-»

nek , de Perfát nein ; mert azt mondják , hogy le-

hetetlen egy Perfának megtérni valóságolTan. figy-*

fzóval azt tartják, hogy egy Zlidó, egy kerefz-

tény reménylheti, hogy még idôvel a hívek kó'zé

állhat, de Ferfa foha fem. A Törökök között a

vallás iránt véghetetlen fzakadáfok vannak, akife

mindannyií'éleképpen magyarázzák az Alkoránt.

Vannak fokan ollyanök, akik az Iñenséget nem

hifzik.

A Törökök között is vannak egy némelly

féle Szerzetefek, akik megkülömböztetnek magok

között a ruhájokkal. Azok között leg nevezetef-

febbek, a Derbifek» Ezeknek Ikoniumbtn vagyon

a fo klaftromok, amelly klaftromban 400 vannak

rendfzerént. A Dervtfek fogadáff tefznek a fze-

génységrol, tifztaságról , és engedelmeíségrol, A

Superiorjok elôtt nagy alázatofsággal vannak. Az

ö ingök igen vaftag váfzon; azon fellül vaftag

fzürke darótzból való hofzfzú dolmány; a vállokra

terítve egy fejér pokrótz; a lábok fzára mezíte-

len ;
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leu; a melyök kinyitva; az övök vaftag fzéles

borbôl vagyon — elöl kötik meg; a fôvego'k teve-

fzôr, és oHyan, mint a tfákó föveg tfákó nélkul.

Ezek a bort titkon megifzfzák, és akit megtfalhat-

nak, azt el nein mulatják, Ezeknek tsötortokön

neni fzabad enni eilig»

edves Néhém ô:t efztendeje, hogy Ieveledeê

nem vettern. Igazán mondván ö't hónapja —

hem fok é a'? Az elött gyakrabban irtunk egy-

másnak, mitÔI van a? talán attól, hogy vénülünk?

de a' héjával bétó'Ito'm a kéd akaratját, és a TÖ-

rökök fzokáfu végig leírorn. Az utólsó levelemet

a Deivifeken hagytam el* és ifmét rólok írok.

A Dervifeknek leg fóvebb külsó foglalatofsá-

gok a' , hogy tántzoljanak kedden , és pénteken*

De amíg ehez a komédia ájtatofsághoz kezdjenek»

a Superiorjuk prédikatziót tfinál. Azt tartják»

hogy ezt a pvédikátziót akármelly valláfon lévô

meghallgathatja* A Szerzetefek pedig kerekdédeú

üinek a térdeken. A prédikátziónak vége lévèn a

kórusbañ az énekefek, és a ñautáfok elkezdik az

éneket, araelly fokáig tart. Amidon bizonyos ver-

fet énekelnek, a Superior ófzfzeveri a kezeitf és

erre a jelre a Szerzetefek felkelnek, a karokat ki-

terjefztik, és keréngeiii kezdenek kerekben — azt

pedig clly febefséggel, hogy aki nézi, a teje fzédül-
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ni keztl. Szoknya forma van rajtok vaftag pcfe

tóból. És noha oily febefséggel forogjattak is,

mint a fzekétben a kerék : de egygyik a miffiit

meg item dri. A Superiotjuk jelt adván egyfzer;-

mind elhagyják a tántzot, és kiki a maga helyére

lekutzurodik. Minthogy pedig ebez igen if¡ósá-

gokban fzoktatják ôket, azért leg kiflebb fig fzédü-

léft nem éreznek. Énnekem pedig a fejení fzédel-

get, tfak hogy néztem is ôket* Négyfzer, vagy

jötfzör kezdik így el a keringélh Ezek meg'tázs-

fodhatnak, hanem el kell hagyni a Dervifséget.

A Tötök valláft jobban nerfl lehet el végeí-

nem , mint azon , hogy mitfoda tifztelettel vand

a Kriíhtshoz. A' nem igaz, hogy káromláffal ^

nának hozzája, mint fokan azt tartják; mert irí

nem közönséges népet kell érteni, hanem az Ins.

tudókat. Ha pedig olly boldogralanok , hogy*

hifzik a Kriftus Iftenségét , leg alább úgy íifztefti

mint az Ifien fnvallását, mint az Ur mellertlW

nagy fzófzóllót. Azon megegygyeznek , hogyj1

Iften küldötte el, hogy ollyan törvényt nozzon,

amelly tellyes kegyelemmel. Ha pedig hitetlenek-

nek hínak minket, nem azért, hogy a Kriíhtsban

hifzünk: hanem azért, hogy nem hifzfzük, hog?

Mahumetet az Iften küldötte volna — }ói t*

kefzfzük.
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CLXXXVI.

Rodofio a, Aug, I7Ç4.

T^i ne irna kedves Nénéra örömeft, mikor annyi

￼ fok jó dinnyét efzünk; mert itt moil a din-

nye fzüret. Azt tudom, hogy nem jó ízüen efzi

a- dinnyét a Vezér , akit az elrault hónapban lete-

yének — vagyon is oka. Helyébe pedig imrebor

Muflafat tették. E' fo Lováfzmefter volt. Már

moft az a birodalomnak Fejedelme. Emberséges

ember. Hozzánk már is mutatta jó akaratját,

Az elmúlt hónapnak a végén eftveféle jól meg

ijefztettek volt bennünket; mert ollyan nagy fó'ld-

indúlás volt, hogy annál nagyobbat íoha fem ér-

tem. A házak, a falak úgy hajladoztak, mint mi

kor a fzél a fákat hajtogatja, de femmi fzerentsét-

lenség nem tortént.

Már moñ irjunk a Törökök házafságiról, akik-

nél a házafság fzent, és tiízteletes dolog. A Pa-

poknak ott nintfen femmi réfzük; mert a kotés a

Bíró elôtt megyen végbe. Amidon pedig valaki

torvény fzerént akar megházafodni, a leány atyjá-

val, és anyjával végez arról. A házafságról való

levelet, vagy kó'téft a Bíró, és két bizonyságok

elott tfinálják meg, amelly ko'téft elronthatja a két

réfz. Egy afzfzony kérheti az Urától való elvá-

láft, ha tehetetlen, ha háromfzor egymás után pén-

lekre virradó éjfzakán elmulatja az adót megfizet-

ni, amelly éjfzaka arra az adora rendeltetett. Egy

ollyan férfiú, aki annyira valót nem ád a felesér
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gének, hogy kétfzer egy hétben a feredôbe me.

heilen, tanhat az elváláftól. A leányal pénzt nem

adnak, hanem a legénynek kell adni. A lakoda-

lomnak napján a menyafzfzonyt nagy porapávaí,

lippal, dobbal vifzik a legény házához. A legény

a kapunál várja, és levefzi a fzekérbol, kezet ad-

nak egymásnak, de a leány ábrázatja bé vagyon

i odó'zve úgy , hogy otet nem láthatják , de Ô lát-

batja a legényt. A fzekérbol lefzállvin fogadáft

tefznek egymásnak , azután a napot vendégségbes

töltik a férfiak küiön, az afzfzonyok is külön,

Annak idejében a menyafzfzonynak valamelly afz-

fzony atyjafia vifzi a volegény házába, és tfak

akkor látja meg , ba fzép é , vagy rút. Nem ma

gyar huraorhoz való az illyen házafságt

CLXXXVII.

Rodofio 17. Nov. 1753,

Ttt kedves Néném fzép idok járnak, az ablakok

nyitva vannak, Lehet tehát moft irni a Töröfe

lakadalomról.

A Tsáfzároknál a házafság nem fzokás. Hi-

hetÔ, hogy ok abban az orfzág tfendeíségire \'\-

gyáznak, de az is hiheto, hogy a lakodalmi irtóz-

tató kóltséget akarják elkerului. A Tsáfzár annyi

rab leányt tarthat, amennyi néki tetfzik. Akik fér-

liú gyermeket hoznak e világra , azokat úgy te-

kéntik, mint Tsáfzárnékat , és fijok Tsáfzárok le-

betnek idovej,

A
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A Törökök között kétfele házafság vagyon:

törvény fzerént való házafság, és a bérben való

izafság — a harmadik a rab leányal való ágyaf-

g. A törvény fzerént egy Török akármelly gaz-

ag legyen , de három , vagy négy valóságos fe-

ségnél nem vehet többet. A bérben való házaf-

.g minden tzeremonia nélkül megyen véghez, ha-

2m megalkufznak a leány apjával, és anyjával,

dk bérben akarják adni leányokat, a Bíró elott.

ki írásba tefzi, hogy egy illyen legény egy il-

ren leányt magához akarja venni, hogy feleség

elyett legyen — kötelezi magát arra, hogy étel-

l, rnházattal fogja tartani — úgy a tole leendo

y^ermeket is — de ollyan formában, hogy vifz-

:aküldheti az apja házához, amikor néki tetfzik,

egfizetvén a bért az alku fzerént. Ami pedig a

b afzfionyokat illeti, a törvény fzerént a Törö-

ik arra fordíthatják oket , amire fzeretik, A Tö-

tköknel a gyermekek egyaránt ofztoznak , akár-

ell afzfzonytól valók legyenek. Hanem az a

ilömbség vagyon, hogy a rab afzfzony gyerme-

t rab lefzfz, valamint az anyja, hogyha az atyja

I nem fzabaditja.

Amidon a fértiá hal meg elobb, az afzfzony

vefzi a néki kötött pénzt — ez a valóságos fe-

séget illeti; mivel a tobbivel nem gondolnak an-

rit. A Török a valóságos feleségét elvefzi; aki-

k fizet, bérben tartja; a rab afzfzonyt pénzen

fzi.

E e 4 Egy
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Egy ember , aki el akar válni a feleségitol ,

tartozik néki megadni, amit néki kö'tött házafsága-

kor. Az elválás a Bíró elôtt megyen végbe, é$

azután mindenik réfz fzabad.

ebben a városban, Tegnap 33 efztendeje rniilt

el itt való uralkodó bujdofáfiinknak. A' bizonyos,

hogy mint a negyed réfze, annyi idôt nem töltö't-

tem Zágonban. Hát azt megirjam é, hogy men-

nyi ideje, hogy onnét kiugrattam? a* nem ártal-

mas, még hafznos; mert meglátom, mitfoda hálá-

adáflal tartozom Iften Ô Felségéhez, aki ollyan

hofzfzas gondvifeléffel volt hozzárn. Annak jó|

felfzámlálva 45 efztendeje vagyon. Áldafsék Iften-

nek fzent nevé. De térjtink az Afzfzony dolgára,

A Törökö'k, azaz az Irástúdók a környülme-

téléft nem tartják hit ágazatnak, fe az Alkorán

parantfolatjának , és hogy a' nélkül is lehet a pa-

raditfomba menni. A gyermeket hét efztendös

korában fzokták kornyülmetélni. A ko'rnyülmeté-

lésnek napján vendégséget kéfzít a gyerinek atyja

házánál. A gyermeket pedig felöltö'ztetik , mentÔl

tzifrábban lehet , azután lovon az utfzákon hordoz-

zák mufika fzóval. A gyermeknek keziben egy

nyil vagyon, amellynek vafát a fzive felé tartja

meg akarván azzal mutatni, hogy kélzfzebb azzal

C^XXXVIII.

 

Rodofio vx. Martii 175 3,

mitfoda régi lakofok vagyunk

in-



inkibb a fzívét által Verni, mint fem a hket meg-

tagadni, A tárfai, jóakarói nagy örömmel kéférik

ôtet a templomba, ahoi az Imán (a Pap) egy kis

pktatás után a hitnek ágazatját mondatja el véle —

azután a Borbély a kerevetre tefzi a gyermeket,

két fzolga lepedot tarf elptte — a Borbély a tefte

végin való bort kihüzván, és meg fzorítván egy

Ms fogóval, a borotvával elvágja, és az elvágott

bôrt megmutatja a jelenvalóknak mondván: ,,Az

Iften nagy ! „ Azonban pedig a gyermek sir , és

kiált a fájdalomban, és a jelenvalók köfzöntik Stet,

hogy már ô is a Hivôk közibe vetetett. Azután

viCzfzavifzik a gyermeket tzeremóniával az atyja

házához, ahol harmad napig vagyon a vendégség.

Azt jó megtudni, hogy a Pap nem ád nevet a

gyermeknek, hanem az apja fzületéfe után a kezir

be vefzi, és felemelvén az Iftennek ajánlja, egy

kevés fot téfzen a fzájába mondván; „Tefsék az

Iftennek fiam Ibrahim (vagy más nevet) hogy az

ô fzent neve néked mindenkor olly jó ízü legyen,

mint ez a -fó , és meg ne eügedje néked a földi

dolgokat megkóftolni. „

Minthogy a Törökök azt tartják, hogy ami

a teftet megmotskosítja , a lelket is meg fzennye-

síti, és hogy ami egygyikét megtifztitja , a máft-

kát is megtifztitja; errevalónézve a mofódáflal ké-

fzülnek az imádsághoz. lßenes ember, mondja az

Alkoran , amidon az imhdsagboz akarfz fogni , mofà

meg az ortzttdat , kezeidet , karodat , îs labaidât, Л

bázafok, kik egygy'ùtt b'alnak megferedjenek. Hogy bA
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à betegek, és лг útazók vtzet пет tal'alnak , ti/tea

forra! fúrolják meg ortzájokat ¡ mivel az lflen fzereti

a tifztaságot , azt is afcarja, bogy az ó neki tett kö*

nyorgís tókéOetes legyeu, bogy bálákat adjitnak néki ke-

gyelmiért , és bogy fegítségül biják az o jzent ne-vét,

E' mind fzép, és jó egy réfzént, de más réfzént

hafzontalan vajó intés ; mert fzegény Mahumet

nem kértél a Kriítus neviben — a' nélkül a kérés

meg nem hallgattatik : Én pedig annak nevébeo

kérem a Néném egéíséget. E' moft elég.

edves Nénéin azt írod , hogy úgy tudod a To-

rökök fzokását, vallásác, mint a Mufti. Ugy

tetfzik, hogy nem kellene tsúfolódni, Még a Muf-

tihoz tenni magát, akinek térdig ero fzakálla va-

gyon, és ollyan tfalmája, mint egy méhkas. Meg

ne bofzonts; inert tö'bbet nem írok. Noha már

félben nem hagyom, és azt mondom, hogy a Tó-

rö'kök a mofódásról való parantíolatot két rnofó^-

dásban tartják : nagy , és kitlid mofódásban. Az

elso abban áll, hogy az egéfz teilet megmofsák -p-

ezzel leg inkább a házaíok tartoznak, és ahol fe-

redok nintfenek , a férfiú a folyovizbe , vagy ten-

gerbe háromfzor lebukjék, akármelly hideg le-

gyen. A kis mofdás pedig abból áll, hogy artzal

Mekka felé forduljon , megmofla ortzáját , orrát ,

kezeit, karját, lábait.

CLXXXIX-

Rodofio il. Junii 1753.
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A mófdás után fzemöket a földre vetik, és

úgy vannak egy kevés ideig, hogy magokhoz tér-

jenek, és az imádsághoz kéfzíiljenek , amelly Öt-

fzör vagyon napjában. Az elso hajnalban ; a má-

fodik délben; a harmadik del, és napnyugot kö-

zö'tt mintegy négy óra felé; a negyedik napnyu-

gotkor; az ötödik mintegy másfél orakov napnyu

got után. Hogy pediglen minden megtudhafla az

idejét ezeknek az imádságoknak , nem harang fzó-

val adnak jelt; mert nálok harang nintfen, hanem

aira rendeltetett emberek vannak, kik fei jnennek

a metfetbe, az újokkal bédugváu fülöket egéfz teli

torokkal éneklik ezeket a fzókat: „ Az Iften nagy,

nintfen más liten az Iitenen kivül. Jö'jjetek a kö-

nyo'rgésre, ilion világoíTan hirdetem néktek. „ Ezefc

a bor harangok ezeket a fzókat elpfzör délfelé

éneklik, azután éjfzak, napkelet, és napnyugotfelé.

Ezt mindenek meghallván megmofdanak , és a

templomba mennek, Az ajtó elôtt kiki letefzi a

paputsát, vagy a kezében bévifzi. Nagy tifzte-

lettel meghajtja magát, és köfzönti a rejtekben le

vó Alkoránt, amelly rejtek hely jelenti Mekkát.

Azután kiki felemelvén fzemeit a hüvelykét a fü-

leibe tefzi , minekelôtte letérdepeljen. Azután g

Pap felkél, és kinyitott kezeit a fejére tefzi, a

füleit a hüvelykével bédugja, és igen fei fzóval,

de balkal énekli: Nagy lßenl dits'óség teníked Vr,

bogy a te noved áldafsék , és dits'óítejúk , hogy a tt

nagy voltod thegifmértefsék ; inert tjnk te vagy a nagy

Jßen. A nép tfak laflan mondja utánna.

Rend-



Rendfzerént pedig ezt az imádságot mondják,

a fzemeket a földre függefztik. E' nálok ollyan

imádság, mine nálunk a Miatyánk. j» ißtnnek ne-

vében , aki tellyts jósággal, és irgalmafiaggal. Ditsêr-

tefiêk л világ Ura, aki teOyes jóságú, és irga/mafiágtí.

Ißen! winden embereknek itíló yra, mi tégedet imi-

dunk , mi te benned vetjfík minden bizodalmttnkat.

Tarts meg minket ; mivel igazan va/ó mon bivunk fe-

ghséglll. Ez az ut azy ametiyet te vâlajztottad , és

amsßynek kedvezel kegye/medde/. £' пет a bitetlenek

útja, Je пет azokê, akikre mêltân baragfzol. Ennek

az imádságnak a kezdete jó, de a vége Farifeufság,

A Törökök az imádságot mindenkor azon vé-

gezik ei, hogy köfzöntik a két Angyalokat, akik

tartáfok fzerént kétfelql állanak. Ezt pedig igy vi-

fzik veghez: A fzakállokat kezekbe vefzik, jobhra

és balra fordulnak. A Törökök pénteken ollyan

fzándékkal imádkoznak, hogy az Iften kegyelmét

nyerjék az egéfz Törökökre —r Szombaton , hogy

a Zlidók megtérjenek — Vafárnap a Kerefztények

megtéréfekért — HetfÔn a Prófétákért — Kedden

a Papokért — Szerdán a holtakért, betegekért, a

rabokért, kik a hitetlenek között vannak — Tsö-

tortökön az egéfz világ megtéréfiért.

Kedves Néném alkalmafint tudja már kéd a

Török Valláft. De nem tartok femmitol is; mert

még foha egy kerefztény afzfzonyt fem hallottam,

hogy Törökke lett volna a rabokon kívíil. Ok

azt tudják, hogy a Frantzia azt mondja, hogy

Török Orfzág a lovak paraditfoma, és az afzfzo-

nyok purgatoriuma. CXC.
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Rodoßo i<¡. Oßoh. 1753;

ÎTT'edves Ñéném, ha mind így léfzen, moft min-

den órán vege lefzfz az én levél ífáiimnak;

iüert ennekelotte egyuehány hónappal magam tfu-

dálni kezdettem, hogy nem kezdek jól olvafni,

mintha a fzememre valamelly vékony hartyikát

tettek volna. A könyvet olvashatom , de nehezen

a- az íráft könnyebben olvashatom. Azoltátol fog*

váfl: a fzemeim mind homályofiabban látnak — ál-

dafsék Iftennek fzent neve órette. De az Afz-

fzony dolgát még véghez vihetem. ,

A Törökok böjtje a hónapról tieveztetikj

amellyben eftk, amelly Ramuzán hónap. Az ô efz-

tendejök 354 napból áll. Azt 12 hóldra oíztják*

Az o hónapjok az ujjsággal kezdodik.

Az ô bôjtjök Ramazán hónapban rendeltetett ;

inert Mahumet azt hirdeté, hogy az Alkorán ab»

ban a hónapban küldetett menybol* Abban az

egéfz honapban reggeltol fogváft nap lementéig

nem fzabad fe enrii, fe innia tiak egy tfep vizet

is. Ami pedig nékik leg nehezebb, még dohá-

nyozni fem fzabad* De mihent a nap le inegyeп,

a böjtnek vége vagyon, és mindnyájon a dohá-

nyon kezdik a vendégséget; mert akármefly fze-

gény Török is, jól vendégli magát, tfelédit. Sok

egy bónap atatt elkölti," amit efztendeig kerefett*

A vendégség pedig eftvétol jó hajnalig tart. Nap

pai álulznak, fôképpen akinek nem fzükséges dol*

gô*zoi« A



A Perfák mitfoda tievetségre való dolgot tar-

tanak ezen böjt iránt. Azt tartják, hogy Mahu-

met az lítennek akarván tetfzeni , és , hogy az

o'véit gondvifeléfe alá vegye, az Iftenhëz felmenr^

és azt igérte, hogy az Ô valláfán lévok ötven na-

pig fognak böjtölni: Iften 5 fzent Felsége elfogad-

ta az igéretet. Mikor pedig Mahumet le fzállott

volna, a harmadik égben találta a Kriftusf, aki is

kérdezte tôle, hogy honnét jonne? Mahumet fele*

lé, hogy az Iftentôl jonne, és hogy azt igérte az

Iftennek, hogy az o'véi ötven napot fognak bö'j

tölni. A Kriítus inondá néki, hogy fokat igért

volna ötven napot. Mahumet arra felmene áz Is-

tenhez, és megjelenté, hogy fokat igért Volna,

hanem hadd lenne negyven napig. Iften o Felsé

ge arra is reá álla. Mahumet lefzállván a Kriftus

kérdé ifmét tôle, hogy mit végezett volna? felelé,

hogy negyven napot igért volna. A Kriftus mon-

dá néki: Látod é, hogy én az enyémeknek negy

ven napot rendeltem, és hogy mitfoda rofzfziíl vi-

fzik végbe? Mahumet ifmét felmene a harmadik

alkura, és kéré az Iftent, hogy a böjt hadd lenne

tfak harmintz napig. Az Iften azt is jóvi hagyá.

A Kriftus pedig azért nem mehete felljebb a har

madik égnél; mert a köntöfinek az ujjában egy

gombosto találkozék : a mennyekbe pedig femmi

földi dolog nem mehet. Én is elvégezem lévele-

met ezen a nem okos tartáfon.
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CXCI.

Rodofio 8. Dec. 17Ç3.

edves Néném tfaknem egéfzen megvakultami

AV Három lépésnyire máft meg nem ifmérhetek»

A nyomtatáft éppen nem olvashatom , az íráft

mégis inkább. Magam pedig írok; mert tudok ir-

ni. De nem tudom, mit írok» — Az okulárék

femmit nem hafznàlnak. Ezt már elvégezem, de

a más efztendokben a levelek ritkák lefznek.

A Ramazán eltelvén a nagy Bairatn koVetke-

zik. Ez öllyan , mint nálunk a húfvét. A Baira-

mat az ujjságon kezdik el. Azt pedig a fok àgyiî"

lo'véfekkel hirdetik kí, dobokkal, sipokkal, és kiki

azon igyekezik, hogy mentiïl kedveû'ebben tölt-«

heile a három napokat.

Ezt az innepet nagy tzeremoniával üllik a

Tsáfzár kaflélyában. A Tsáfzár hajnalban me-

gyen paripán a fzent Sophia templomába. Ami

don Vifzfzaté'r, a Vezér, a Bafák, a Mufti —

egyfzóval mínden nagy tifztek köfzöntik. Leg

utoljára a Jantsár Ága köfzönti. A Tsáfzárnek,

akik efztendÔ által zárva vannak, azon a napon

elmehetnek a Tsáfzár látogatására. A Dívánban a

Tsáfzár nagy ebédet ád ma a Fô Minifterinek.

A jó Tovökök megbékélnek azon а парой

azokkal , aküíkel nem jól voltanak , és az ótfzákon

egymásnak kezet nyujtanak. A Prédikátorok pe

dig , minekutánna holmi réfzét megmagyaráztálf

volna az Alkoránból, a templomban ezeket az
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énekeket éneklik : „ Köfzöntés j es áldás Iégyen

„rajtad Mahumet Iftennek barátja. Köfzöntes, és

„ áldás Iégyen te rajtad Jefus Kriftns Iftennek fu-

„valláfa. Köfzöntés, és áldás Iégyen te rajtad

„ Mojíes, ki kedves voltál az Iftennél. Kofeon-

„tés, és áldás Iégyen te rajtad Dávid az Iftentoi

„ rendeltetett Monárka. Könfzöntes , és áldás lé'

„gyen te rajtad Salamon, aki hü voltál az Urhoz.

„Köfzöntes, és áldás Iégyen te rajtad Nôèj akit

megtartott Iften kegyelmével. Köfzontés , és il-

„das Iégyen te rajtad Ádám Iftennek tifztasága.

A Törökök fzeretete elterjed az állatokra, a

fákra* és a halottakra. Azt tartják, hogy a' ked-

ves Iftetl elott* Vannak öllyan teftamentumban

hagyott fundatiók, ahoi bizonyos fzámi kütyákat,

matskákat tartanak eledellel* '

edves Ñéném igen nevetô állapotban nem та-

AV gyok; mert aki igen rofzf¿dl lát nero, igen

nevethet. Mindazonáltal mindent jó fzível kell

venni az Iftentôh Már tizenöt hónapja, hogy

ñem olvashatok* Máffal kell íratnom; mert a mo-

ftani íráfomat még magam is nehezen olvashato-:,

De az Afzfzony dolgát el neni kell múlatnom.

A Törökök nagy fzorgalmatofsággal mofsík

meg a holt tefteket. A teft mellett temjént éget-

nek, hogy a gonofz lélek eltávozzék. Azután el
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tfemetifc ollyan lepedobeh ; amellyet bé, hem vSrják

fe fenr, fe alatt. Nékík arra bkok vagyon; mert

azt tartják, hogy amidon a teft a sírbatí vagyon,

tét angyal megyen hozzája , akik térdre állít-

jkk , és Tzámot kérhek tôle mindeh tfelekedeteirôl.

Ugyan azért is vifelnek a fejök tetején egy kis

tíñokb'tskét fokan a Törökok, hogy az angyal

fhegfoghafla. A Törökök sírja ollyan, mint egy

kis pintze — a tetejét deízkával béfbdik, és arra

ífeídet.

- Hógyha a halott iftenes émber volt, a két

angyal után, akik fzámot kértenek; más két an

gyal megyen hozzája, kik ollyart feiérek, mint a

fió. Ézek tfak arról à gyb'nyôruségrôl fognak

néki befzélleni , ameJiyben lefzen a más világon.

De ha igen vétkes találna lenni, két ollyan fekete

àngyalok mennek hozzája , mint a holló, ákik kí-

riözni Fogják. Az egygyik mélyen a fó'ldbe leve-

ri; a málika egy vas horoggal onnan kivonja, és

ákik így fogják magokat véle mulatni mibd a nagy

itélet napig.

Mahiimet kedvezni akarván a Szeretseneknek,

bé is tó'lté kedvöket ; mert minthogy az Ô foldjók

pufzta, fzáraz, és terméketlen. Hogy pedjglen.

6ket niegvigafztalja, ollyan paraditfomot igére né-

Rik, amelly tele volna forráflal, és kerteket ollya-

nokat, dmeliyekb'en ollyan fák vannak, hogy a

vergfény meg nem hathatja. Mindenkor tele virá-

gokkal, és a fák rakva mindenféle fzép gyiimbl-

tsökkel. Ebben a kedves helybeu foly bôségefl'ea

Ff a téj,
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a téj , a méz , és a bor , de az a bor nem réfzegí-

tÔ, fe az okofságot meg nem háboritja. Ott is

fétálnak azok a tokélletes fzépségek, akik fe nem

kegyetlenek, le nem ko'nnyek. Akik is ollyan

¿deflek, hogy, ha valamellyike kö'zfilök a tenger-

be találná pö'kni, mindjárt elvefztené keferuségét*

Azoknak a fzemo'k ollyan nagy, mint egy tojas

— mindenkor a férjôkre néznek, akiket úgy fze-

retik , hogy tfak meg nem bolondúlnak érettok ;

mert azt vehetik el, amellyik nékik tetfzik. Ott

a leányok Mahumet fzeréht mind tifzták, mert ott

femmiféle nyavalya nintfeu. Mahumet nem mon-

dott femmit is jobbat a más világról, mint mikof

azt mondotta, bogy nem kell a holtak kó'zé fzám-

lálni aeokatf kik az Iften útjában halnak meg;

mert azok az Iftenben élnek az ö jovaival, és fze-

retetivel: de ellenben a kárhozottak nagy égô tûz-

be vettetnek, ahol az ô börök mindenkor meguj-

júl, hogy a kin is nagyobbodjék — fzomjúságot

irtóztatót fzenvednek — más italt nem ifznak, ha-

nem mérges italt, amelly megfojtja ôket: de meg

nem öli. De ami meg leg nagyobb, a', hogy ott

afzfzonyokat nem találnak. Mitfoda rettentö nagy

kin a', hogy ott afzfzonyok nem lefznek ! Ezen a

világon arról gondolkodni fzükséges, de, a máfikáa

gorombaság. Йп iiem tudok már mit irni többeta

Török vallásról — úgy tetfzik, hogy elég.

СХСИГ:
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Rodofio 231 Nov. 17 f4.

Alinden bizonyal tudom, hogy örulni fogfz azon^

hogy Iften kegyelmébol a fzomorú fetétség

elhagyta a fzemeimet. Soha fem fzabad fenkinek

is , még az ellenségünknek is rofzfzat kívánnii

De a' bizönyos, hogy tnásnak vakságot kívánni

üagyobb, mint fem halált. A fzetnem világa min-

den orvofság nélkul tfak az Iften kegyelmével tért

vifzfza. Ennek a hónapnak a kezdetén valamivel

jobban kezdék látüú Ennek elotte pedig egyne-

hány nappal a fzemeimben kezdém érzeni, mintha

vaiami gaz efett volna mind a kettôbe — valami

ffúrta ôket kétj vagy három nap, tпdom pedig,

bogy femmi nem efett a fzemeimbe: máfokkal is

nézettem, femmit nem láttak* A' jutott efzembe,

hogy talán a hártyikák, amellyek a fzemeim elott

voltak, talán azok akatnak leefni. Ugy is lett;

mert harmad nap múlván nem érzettem azt a ne-

héz fztiráft a fzemeimben, és fokkal világoflabban

íáttam. Egyfzóval az íúeh kiegyelmébol ma ai

innepem napján az imádságos könyvnek hafznát

vehettem, amelly nem lehetett másfél efztendôtol

fogva. Йn is immár jobban fzánom a vakokat.

J3e ha a tefti vakság nagy dolog: a lelki fzáz-

fzoirta nagyobbi Kedves Néném oltalmazzon meg

иz Iften mindenikétoh

F f 2 CXCIV<
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CXCIV.

Rodoflo 14. Dec. 175:4.

TZedves Néném lehet é nagyobb hírt irní, mii'ft

egy hatalmas Tsáfzárnak halálát. Ma hallot-

tuk meg , hogy tegnap Mahmut Tsáfzár elhagyá a

világot. Egyiiehány napig betegeskedvén ä nép

igen kívánta volna látni — ollyan helyre viteté

roagát, ahoi megláthatá. Tegnap, bogy a népnek

kedvét találja, nagy erÔt vévén magán lóüa i'ilt,

és a fzent Sophia templomába ment. Mikor vifz-

ízatért volna, ba meg nem kapták volna, leefett

volna a lóról; és amidon a házához érkezék tfak

hamar nieghala. Elmondhatni, hogy nagy Tsáfziít

volt; a hadakozásban fzerentsés volt, azt elmond

hatni; azt is elmondhatni, bogy nem kívánta a ha-

dakozást elkezdeni, és békeségben akart uralkodni.

Egynehányfzor akartak zenebonát indítani ellene,

de ô annak elejét vette, letfendesítette, és az in-

dítóktól a fejóket elvéiette, bogy tobbé azt ne

tfelekedjék. A nép igen fzeiette mind Kerëfztény,

mind Töiök — maga is a Kerëfztények hez jó

akarattal volt. A birodalinat tftndeilen igazgatta

— kegyeden nem volt — a Vezérit fokfzor meg-

változtatta, de egygyet fem ö'letett meg* Elmond

hatni felole, hogy nagy Tsálzár volt, noba kis

termetfi. Heiyébe o&m'ant tették, az atyjáról való

teflvér ôtsét — a pedig leg kiflebb ellenmondás

nélkül mené végbe. Ozmannak az anyja még él

— az is megmenekedék a rabságtóL Mind Mah

mut,



. mut, mind Ozmán a Muflafa Tsáfzár fiai. Immár

harmadik Tsáfzár vendégi vagyunk. Az Iften Ô

fzent Felsége az ô kezekbôl táplál ininket. bôség-

gel. Kedves Néném KalinitM.

cxcv.

. Rodoflo 6. Apr, I7ff.

' Д z ujj Tsáfzár változtatja igen hatnar a Vezérit.

Februariusban letevé a Vezért, és a Janfsár

Agát tette Kaimakánnak addig, amíg az njj Vezér

elérkezik a Kaimakánság pedig Vice Vezérség.

Az ujj, vagy is az ó Vezér Ali Bafa az elmúlt

hónapnak a végén érkezék Konftantkiápolyba. Azt

tnondám, hogy az ó Vezér; mert e' harmadikfzor

Vezér, és köfzö'nje a Tsáfzár anyjának, aki is a

Vezér apjának rab leánya volt, és az apja adta

volt a moftani Tsáfzár atyjának* és a Tsáfzárné

moil hetven efztendôs.

CXCVI.

Rodoßo ъ$. Aug. I7íf.

Д Tsáfzár yáltozó tántzot jártat a Vezérekkel.

A' bizonyos, hogy elmondhatják , hogy nin-

tfen maradandó várofunk, Ali Bafát martiusban

tevé Vezérnek, majusban azt kiiktatá, és inajus-

ban Abdul'at tevé helyébe, Ez az orfzág Kintstar-

tója volt. Ma hozák hírét, hogy ezt is letették,

és Siliktkr Ali Bafit tçtték helyébe. E Fegyver-

hordozó volt, és igen kedves embere a TsáTzár-

F f 3 , nak,
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riak, tehát fokáig kell maradni a pótzon, vagya"

keréken. Ennél többet moft nem tudok mit írni —*

ha nem fok is 4 de nagy emberekrol való hírek,

Ebben a hónaphan kezdé a Pruffiaí király a hadar

kozáft a Királyné eilen«

i gondolta volna kedves Nénéin, hogy az a

kedves Siliktár Ali Rafa oily hamár Ieefsék?

de még nem úgy , mint a többi ; mert a többi a

íoldre eftenek, de ez a fold alá efett. Elég a*,

hogy erre haragudtt a Tsáfzár anyja; mert e' me-

ñerkedett azon, hogy azt az Ali Bafát letegyék,

akinek a Tsáfzárné pártfogója volt. A Tsáfzárné

is bofzút állott, és addig befzéllt ellene a fijának,

és máfok által is tudtára adatta a Tsáfzárnak,

hogy mitfoda húzáfl'al vonáfl'al akar kintfet gyuj-

teni magának, A Tsáfzár a vádoláft igaznak talál-

ván a Vezért megfogatta, és parantfolta, hogy fe

jét vegyék. De a Tsáfzárnak tudtára adták, hogy

nem fzokás a Vezéreknek fejöket venni, hanem

megfojtani, a Tsáfzár azt felelte reá, no! hát foj-

tsák meg elôfzo'r, és azután fejét vegyék. Ügy

is lett, és a fejét kitették mindenek láttára. Amir

olta ebben az orfzágban vagyok nem tudok egj'-

gyet is máft, akit a Tsáfzár megoletett volna. E*

helyibe kovetkezék Zaid Effzn<li, E' Frantziául

tud; mert Frantziábán kétfzer is volt, Kö'vet is

volt.

cxcvir.

Rodoßo aç. Otfoh. %ffU
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CXCVIII.

Rodoßo ïf. Januar. 17 fб.

TZedves Néném, mitfoda irtóztató hírt hallánk?

. . bogy elsô novemberben Lisbona várofa a ret

tentô földindúlásban elsülyedett, és elromlott vol-

na. Egy nagy darab réfzét a fó'ldi tuz megeméfz-

tette, A templomok tele voltanak néppel ; mivel

jnnep volt — a templomok reájok eftek, Az egéfz

város tzinteremmé változott egy óvában, és elte-

mette lakolit. Az útfzákon hintók emberekkel lo-

vakkal elsülyedtek. Az Iftennek mitfoda rettentô

oftora volt azon a várofon? mivel nem tfak a föld-

indúiás , hanem még a föld alatt való tüz is kiü-

tötte magát az útfzákon, Hát még a rettentô kin-

tfe annak a gazdag városnak örökke oda lefzfz.

ünnek a hónapnak a kezdetén a Tsáfzár aprilift

*^ jártata Zaid Effendivel ; mert letevé a Vezér-

ségbol. Az ujj Vezér imrebor Mußafit Móriában

lévén ma ide érkezék — Konftantinápolyba me-

gyen. E' már máfodfzor Vezér.

A Frantzia, és az Anglus hadakozáft hirde-

tének egymásnak. Az Anglufok igen kegyetlen

kemény fzívuek, és háláadatlanok* Aminap olva-

ftam egy Anglusról, aki ugyan értzhertzegje volt

3 báláadatlanoknak. Lehetetíen kedves Néném ,
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hogy le ne irjam. Tudom, bogy $zt mondo.d

utánna, hogy fzamár volt. Elég a', hogy egy

rendes ifjú Anglus — az atyja kereskedö volt, és

gazdag , de о igen fó'svény lévén raég tö'bbet aka-

ra fzerezni , azért más to'bb kereskedÔkkel Ameri-

kába indúla. Mikor Amerika fzélyén volnának, a

hajós Kapitány egy fziget mellett megállapodék „

hogy innia való vizet hórdafion a hajójába. Amig

a vizet hordották, az Anglus kereskedok kimentek

a hajóból, hogy vadáfzfzanak. Az ifjú Abglus is

kiment véló'k. De , mint nem okoíTak , igen eltá«-

vozának a parttól. A vad emberek reájok rohaná-

nak, és mind megôlék a többit, tfak éppen az ifjú

-Anglus fzaladott el. A Kapitány éfzrevévén a

dolgot tfak hamar onnét megindúla. Az ifjú ort

marada, aki is rettentô keleriïségben , és rettegés-

ben bujdofott imide amoda az erdôben, nem tud-

ván hová lenni. Szüntelen tartott attól, hogy va-

Iamelly vad emberre ne találjon, aki mindjárt meg-

,<51i. Az éhséget is már kezdette volt próbálni.

Megfzabadúlásról fenjmi reménysége oeni lehetett.

Nem is inert a tenger partjához közelgetni, hogy

yalamelly hajpt lá^haflon, akjn megfzabadiilhaffon..

Be valami éteh'e valót fcerefni, hogy valakire ne

találjon.

Eífáradván az erdÔben egy kis dombotskára

jutott. De mint elhiile azon, hogy hátra teként-

vén egy leányt láta a bokov közül kijônni, aki

hozzája mené, és mindenik álmélkodni kezde egy-

gyik a máfikán, és mindenik kegyeflen kezdé egy

gyik



gyik a máfikát tekénteni. És ha az ifjá megked-

vellé a vad leánynak termetét, és fzemélyét, aki

is mezítelen volt : a leánynak is megtetfzék az

ifjúnak termete, fejév ábrázatja, és annyjra meg-

ízereté, hogy mindjárt azon kezde gondoikodni,

hogy' tarthaffa meg éietét, És egy barlangba vi

vé , és minekutánna fzép gyümöltsökkel megven-

déglette volna, egy fzép forráshoz vivé, hogy

innék. Hihetô, hogy a leány elokelö renden va-

Ió volt; mivel minden nap felékesíté vala raagát

igen fzép diga nyakravalókkal. Azután a leány

vad állatok bÔreit vivé a barlangba, hogy a le-

gény reájok feküdjék, és fokféle fzitju tollakkal

felékesíté barlangját. Hogy pedigicu mulatságpt

fzerezheíTen néki, kjvifzi vala Qtet eftve , vagy a •

hold világon valamelly fzép kies helyre yalamelly

forrás, vagy patak mellé, ahol a jegény nyúgod-

hatott : o pedig addig vigyázott; vagy pedig az

ó'lében aludtatta, és l'elköltö'tte , mihent valamelly

zó'rgéA hallott. E' fzerént tôlték vala idejöket,

amíg magoknak ujj nyelvet nem tlinálának. Akkpr

a legény megérteté véle, hogy fzerentsésnek tar

tana magát, ha ôtet bírhatná a maga hazájában,

ahol néki fzép kö'ntösöket tfináltatna,

Egynehány hónapokat töltöttek vala el nagy

fzerelemben, amidon a leány a tengeren egy hajót

meglátván , és már tudván , mit keljetnék tfeleked-

ni, jeleket mutata, hogy a bajó a parthoz közeli-

tene. Eftve mindaketten a hajóba ülének. A hajó

Barbad fzigetébe igyekezett — az ifjúnak is oda

F f 5 kel-
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kelletett volna menni. Nagy örömbeп valának,

hogy megmenekedhetének a fok nyughatatlanság-

tól, és félelemtol. De a leány mitfoda vig fzivel

hagyá el hazáját, és fzüléit, hogy azzal tölthefle

életét, akit úgy fzeretne, és akinek élete vefze-

«Mmévei tartotta meg életét. De mennél inkább

közelgetnek vala ahoz a fzigethez, a mi ifjúnk an-

nál kedvetlenebb, és gondolkodóbb kezde lennj

megvifgálván azt magában, hogy ô meonyi idot

toltött el héjában, hogy azon ido alatt az ô pénze

femmi intereft néki nem hozott, az ô kereskedéfe

azon ido alatt nem folyt. Hogy pedig vifzfzafze-*

rezheffe azon vefztéfeket, és jó fzámot adhaflbn

fzüléinek az útjáról, elvégezé magában, hogy at-

tól a tárfától, aki vele annyi jót tett, megváljék,

mibent a fzigethez érkezik. Ahol mihent a hajá

oda érkezik, a tenger parton váfárt tartanak —

ahol й rabokat eladják, mint nálunk a lovakat, és

az ökröket adják el.

A fzegény nyomorúlt vad leány ftrni , és re-

ménykedni kezde, de tfak héjában. Azt is érté-

sére adá, hogy terhes volna tole, de az ifjúnak a

fzíve meg nem esék : hanem tfak a maga hafznán.

De sott még, hogy megtudá, hogy terhes volna,

még nagyobb árron adá el a kereskedonek. Ked-

ves Néném, mit mondafz errol a háláadatlanról ?

én tfak azt mondom, hogy az lften megfizette ir-

tóztató háláadatlanságát. Leg alább ne adta volna

el , ha magának meg nem akarta tartanii Oh fös-

vénység mennyi lelkct vefztetfz el!

A
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A Prufliis ebben a hónapbaa kezdé el a Ki-

rályné eilen ok nélkül a hadakozáft, és foglalá el

igafságtalanúl Saxoniát.

ce.

Rodofto 17. Jamar. 1757.

T^edves Néném tudod é, hogy Iravebor Muftafát

letették , és az Ale¡i Bafát tették helyébe. W

Jleiseffendi volt annak elôtte, és, ami meg rofz-

fzabb, kerefztény volt; mert gö'rö'g nemzet. Azt

mondám, hogy ami még rofzfzabb; mert a' bizo-

nyos, hog}' a hittagadó Vezérek koránt fem vol-

tak ollyan jók a kerefztényekhez , mint a valósá-

gos fzületett török Vezérek. Ez az ujj Vezér

még Alepben vagyon, fok ido kell, amíg ide ér-

kezik. Azt irod Nénéin, hogy a Török Tsáfzár

leányinak igen rofzfz az állapotjok; mivel nem

lakhatnak a férjô'kkel, és hogy többnyire öreg Ba-

fáknak adják Ôket. A" való, hogy a házafságot

éppen nem kívánhatják; mivel akár öregnek, akár

ifjúnak adják ôket, de a férjokkel nem lakhatnak,

és a lakadalom után Konftantinápolyból ki kell

menni valamelly nagy Bafaságra. Gondolom azért

tfelekfzik, hogy valamelly zenebonát ne inditfon,

hogyha pedig, férfiii gyermeke lenne, mihent fzu-

letik, mindjárt meg kell halni. Noha tiidok ollyan

Vezért, akinél a Tsáfzár leánya volt. Itt ám ol

lyan dolog nem tôrténik, mint a nagy Károly

Tsáfzár leányával tôrtént,

A
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A Tsáfzárnak volt egy Eginhard neviî Secre*

tariufa. Ez a maga hivatalját oily jól vifzi vala

végbe, hogy mindenek fzerették. De a Tsáfzár-

nak egygyik leánya még inkább fzereté ôtet : vi-

fzontag ô is nagy fzeretettel volt immához. Mint-

hogy pedig ez a fzeretet hovárovább nevekedék,

igen vefzedelmes dologra, és probara adá magát;

mivel egy éjfzaka az Imma ajtajâra mene kopogat-

ni, mintha a Tsáfzár küldötte volna Ôtet. De mi-

hent bébotsáták, fmmának más dologról kezde be-

fzéllni, aki is örommel hallgatá, és nagy kegyes

fzeretettel fogadá, és hajnalig egygyütt maradá-

nak. Hajnalban pedig Eginhárt vifzfza akarván

térni látá, hogy fok hó efett volna, amíg egymáí-

fal mulatták volna magokat. Attol igen kezde tar-

tani, hógy a hóban a nyomáról meg ne ifmérjék,

és meg ne tudják, hogy honnét jött volna ki. A

Tsáfzár leúnyának megmondá , hogy mitol tartana,

és mitfoda nyughatatlanságbab volna. Tanátfot

tartanak egygyütt, hogy miképpen tfelekedjenek,

hogy fetnmit éfzre ne veg}''enek. Végtire a Feje-

delem Afzfzony tálala módot abban. A' pedig a

volt , hogy a fzeretojét a hátán ki vigye a hóbol.

A Tsáfzár pedig az egéfz éjfzakát álom nélkül

töltötte volt, és igen jó reggel felkelvén az ablak-

nál volt, és látá leányát, hogy mitfoda nehezen

vitte a terhét, és azt letévén nagy fietséggel vifz-

fzatére. A Tsáfzár ezen mind tfudálkozék, mind

megkeferedék. Eginhard bizonyos lévén abban,

hogy a tfelekedete nem maradna fokáig titokban,

mcg



îteg akarft válnl az Udvartól; és a Tsáfzár lábai-

íoz borulván kére arra engedelmet mondvin, hogy

Tzolgálatjáért nem vett volna jutalmat: a Tsáfzár

félelé , hbgyfog gondolkodnî, és bizonyos napot

a'da néki, amellyen tudtára fogja adrti fzándékát;

Azon a napon pedig a Tsáfzár öfzfze gyi'ijté a

Tanátfit, elejökbe tévé a Secretariusnak vétkét, éà

elébefzéllé, amit látott vala. Tanátfot kére tôIolf

ollyan dologról, amelly meggyalázta házát. Kiki

máft tanátfola; maga pedig azt moudá: hogy Egin-

hárt ha megbtintetné, avval nem hogy megkifl'eb-

bítetié, de még nagyobbá tefzi a familiája gyalá-

zatját, azért inkább fzereti ezt a gyalázatot elfö-

dözni a házafságnak paláftyával. Eginht'rt béhí-

vaták i és azt mondák néki, hogy a fzol¿5] -jtjáérr

jutálomúl a Tsáfzár leányát adnák rieki: „Igen ig

néked adom; mondá a Tsáfzár, aki téged olly jó-

voltából a hátán bordbzött. A Fejedelem Afz-

fzonyt mindjárt hífrák, és az Eginhárt kezéré

adák. Ók láfsák, én pedig jó éjfzakát kívánok.

Ennek a hónapnak az elején akará egy ifteri-

telen a Fraritzia kitályt megölni, de megfizeteti

éretteí

CCI;

Rodofio 17. Apr. iftit.

Az eimült hónapban érkezék el az ujj Vezér,

**. Rekeb Вф, Alepböl. Tlak jó legyen. De

hogy' lehetne jó , mivel Görög Nemzet. Ugyan

a Görögök prédálák fel ebbefi a hónapban Hüfvét

nap-
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napján Jerufalemben a mi kápolhánkar. Azt tudod

Néném, hogy a kápolna azon helyre vagyon épít-

ve, ábol a Kriftus koporsója volt. Azt a kápol-

nát fok Tsáfzárok, Királyok ékesítették fel. Sok

drága köves efzközök vannak benne. A Görögök

fokat elvittek azokból. Minthogy pedig a Vezét

Görög, a Görögök elfordították az igazságtól a

pénzel, és így az Iften tudja, mint lefzfz annak

vége. A Törökök nagy tfendefségben hagyják a

mi Papjainkat Jerufalemben véghez vinni az Ifteni

fzolgálatot, de a Görögök mindenkor irigylették

az ott lévô fzent kápolnát hékünk. Ugyan a dü-

höfség vivé ôket arra, hogy felprédálják* Azt

kérdht at !d, hogy' merték ôk azt megpróbáloi az

ott lé- t> Bafátol? Oh ebben az orfzágban a pénz

mindent eltlinál. Azt a vároft fok Görögök, On

mények lakják: de ezek nagy békeségben vannak

a mi Papjainkal. Hufvétra pedig mindenünnen

oda gyülekeznek. De sött még a Zíidók is el-

mennek, hogy tfak a régi templomoknak a helyét

megláthafsák.

Ha ezek még moft is elmennek , hát még Kri

ftus idejében mitfoda fzép dolog volt annyi ret-

tentô Zftdót felmenni a templomba. Mennyi vég-

hetetlen fzámú Zfidó vala jelen, mikor fzamáron

mene bé ditsoségeffen Jerufalembe, és mikor meg-

oIeték,egynehány nap mulva? El lehet ebbol ítél-

ni, hogy az Üdvözitö mennyi rettentô népnek

láttára akara meghalni — akik mind kívánák halá-

íát — hogy rendfzerént hufvét napján két óráig

déla-



déhttán kétfzáz ötven öt ezer hat fzáz bárányt öl-

tenek meg. Azoknak megételére két milliom öt

fzáz ötven ezer fzemélyt fzámláltak. Mitfoda ret

tentô gyülekezet volt a' ! Mitfoda rettentô fok

gyilkofok voltak azok , mivel mindnyájan reája

állottak, hogy megoljék Királyjokat. De ok tfak

azt kiálták, nints Királyunk. Ugyan azért az ir-

tóztató gyilkofságért fzálla is reájok az Iftennek

rettentô ítélete, és bofzúálláfa erre a népre. El Ie-

het ítélni abból , hogy amidon. Titus megfzállá Je-

rufalemet, amíg megvevé, addig a városban tizen

egy fzáz ezer embert temetének el. Hogy pedig

meg vevé, és elpufztítá, kilentzven hét ezer em

bert tett rabbá. Való, hogy a buutetés rajtok

nagy volt : de a véteknek nagyságát mitfoda nyelv

mondhatná ki?

ССИ.

Rodofio 2&4 Máji í?f?.

TredVes Néném, ebben a hónapban fzoktak eret

T vágatni. Ennek a hónapnak a hatodik napján

fok érvágáfok voltak Prága mellett; mivel a Ki-

rályné hadának nagy hartza volt a Pruffiai Kirá-

lyal- Végtire a Királyné hadát Prága felé nyo-

mák , és oda bé fzoríták 4 a vároft is megfzállot-

ták. lften tudja, mint lefzfz vége, hanem azt tn-

dontj hogy, ha a levél kitfid, a hir elég nagy*

CCIII,
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Rodoßo 30. Junit. 1757k

edves Néném, ifmét nagy hírt irhatok; mert a

Pruüiai királyt megverték. A' pedig így lett

meg. Marfallus Daun nagy haddal Praga fegítsé-

gére ment; A Király elejébe mene. Minthogy

pedig mind a két réfznek volt kedve a verekedés-

re , kedvöket tolték , és nagy hartzot adának egy -

másnak Cohn nevü város, vagy falü melletti. A

hartz ig-dikán volt. A hartz fokáig tarta, a gy¡>

zedelem a királyt elhagyá, és Daun mellé álla.

Minthogy kedveflen fogadá, a hartzot meg is

nyeré, Prágát felfzabadítá , és a kapuit megnyj'tá.

De Prágában a hartzról femmit nem tudtak, hanem

az nap é, vagy más nap egy vitéz örömmondó

Markotányoshé vivé leg elsoben a hírt a meg-

nyert hartzról. Hihetô , bogy meg is ajándékoz-

ták azt az afzfzony póftát. Azután a Pruffiai had

eltávozék Prágától. Ki moridhatná meg a lakofok

örömét; mivel nagy károkat, romláfokat, égéfefíet

fzenvedtek volt a bombák, és a tüzes golyobifok

miatt;

t/' edves Néném, ifmét nagy hír. Ofman Tsá-

fzár fok betegéskedéfe utári a fok mindenét

másra hagyá. Mondám másra hagyá; mert az a

más is nem másnak, hanem másra hagyja — va-
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Rodofio 2; Nov.

lamint
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lamint a Dervis mondá egy Perfiai iirálynak.

Ëgy Dervis bémenvén a király Üdvarába , egy

filegoriában egy gyékënyt leteréte, és a pipáját

irieggyújtá, mintha ô lett volna az Ür. A Király

meglátván hozzá kúlde, tnegizenvén neki, hogy'

tnerte volna megpróbámi, hogy Tzabadság nélhüí

béritenjen? a Dervis azt izenéj hogy a vendég-

fogadóba mindennek fzabad bémenni. A király-

riak fzüle atyjai, hagy atyja, atyja egymásrá

hagyták a kaftélyát , valamint a vendégfogadót;

A király rhegneveté a Dervis bolondságát.

Ofman jó 'ísáfzár volt, békeség fzeretô, a ke-

reíztényeket nem gyülölte — az elmúlt hónapnak

29 napjári hala tríeg — két efztendeig, 10 hónapig,

és egynehány napokig uralkodék. Másnap Mußa-

fat tevék Tsáfzárnak — mintegy ötven efztendos.

Ez az Athmet Tsáfzár' fia. IJten jtudja mitfodás

lefzfz.

Azt írod Néném, hogy Frantzia orfzágban

vadáfzotban egy Hertzegné leefvén a lóról kitörté

mind a két karját; A' bizonyos, hogy holtig fog-

ja viíelni a bélyegét. Abból látjuk, hogy az ifjú

afzfzonyoknak nem kellene megengedni, hogy 16-

ra üljenek. Az óregeknek mind inkább megenged-

hemi — nintfen annyi fzükségök ä karokra, lá-'

bokra, mint az ifjaknak. Azt ólvaftam, hogy

Teffaíonika tájékán volt egy úri afzfzony, akitiek

ëgy kedves paripája volt, akin igen fzerete járni

—• a ló is ollyan kevély volt, hogy máft nehezen

vett magára. Ugy torténék egyfzer, hogy Romá-

G g bol
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ból egy Pápának Konftantinápolyba kelletett men-*

ni a Tsáfzárhoz. Minthogy földön ment, tebát az

afzfzonynak jófzágán kelletett által menni. Ami

don oda érkezett, az afzfzony nagy tifzteleneí

fogadá. Mikor meg akara indúlni az afzfzony ké-

ré, hogy ülne a lóvára, és vinné végbe azon az

utját. A Pápa kedveflen vevé jó akaratját, és a

lovára ule. A Pápa elvégezvén dolgát vifzfzaté-

re, és a gazda£zf2onyához fzálla, és a lovat nagy

köfzönettel vifzfzaadá, és megindúla. Egynebány

nap muí va az afzfzony a lovára akara ülni , de

nem lehete; mert azután fbha magára лem vevé

az afzfzonyát, mintha mondotta volna , hogy egy

fzent Pápát hordoztam, ezután egy afzfzonyt nem

hordozhatok. Néném КaНтшч

"t/edves Néném, a hadakozáskor a verekedésroí

￼ kell irni. Mi itt tfendefségben alufzunk, de

Sleziában fzüntelen talpon kell lemti, ugyan raí-

pon is kell meghalni, valamint tôrténék a Pruü'u-

foknak énnek a hónapnak 22-dik napján Bres/ó ínel-

lett. A Királyné hadát úgy tetfzik, hogy Gróf

Xídafdi komandirozta, a prüffiai hadat Bevetn Her-

tzeg. Ha egéfzen leírnám is , hogy mint volt á

hartz, a végén tfak azt kellene mondani, hogy a

Prufluft megverték , és a Hertzeget elfogták , egy-

nehány nap tnulva Breslét is feladák Nádasdinak*

ccv.

Rodoßo 29. Noví iff7.
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Hát már Slez;át vifzfza nyerte a királyné. Bres-

lót nem fokáíg oftromlák; mivel a hartz után két

nappal feladák.

Pedig hogy úgy nem tô'rténék Nádasdival,

mint egy görög királyal Filipuffal. Ez a Nagy

Sándor apja volt. A király valamelly várat fzálla

meg. Az alatt egy kevély görög a táborára ér-

kezék, és kéreté a Kitályt, hogy fogadná bé ízol-

gálatjára; mivel ollyan nyilas volna, hogy a ma-

darat reptében lelovi. A király talán akkor nem

lévén jó kedvében azt felelé reá, hogy nem volna

fzüksége a vadáfzra, hanem katonára. A Görög

fokat állítván maga felol a válafzon felindúla, és

ngyan azon eftve a várba béfzökék feltévén ma-

gában a bofzfzúálláft. Egynehány nap mulva a

király megkerülé a várat, de fzerentsétlenségére

közelebb mene a várhoz, mint fem kelletett volna.

Amint pedig a várat visgálná, a várból nyillal a

fzemit meglövik. Mikor pedig a nyilat a fzemé-

bol kihúzták volna, íráft látának rajta — e' vala

reá- írva; A Filep jobb fzemére. Úgy is volt;

mert a jobb fzemén volt a lovés. A király , és

mindnyájan általlátták, hogy a nyilas ember lotte

meg bofzúállásból. A kevélység, és a bofzúállás

mit nem okoznak? Énnekem is bofzút kellene ál-

lanom; mert régeo nem vettem a Néném levelét.

G g s CCVI.
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CÇVl,

Rodoßo ар. Dec. 17S7'

ár moftanában ujj, és hideg fzokáít vefznek;

njert a hó közö'tt is hadakoznak, înivel ebr-

ben a hideg hónapban, ötö'dik napján, nagy hartz

yolt Lifanal Sleziában. A királyné hadát Károly

Fejedelera, és Marfchallus Dann komaqdírozták,

A Pruífiai király maga komandirozta^ a maga ha

dát. A hartz nagy volt, mind a két réfz vitézii|

yifelfe magár. de végtire a gyôzedelem a király

niellé hajóla, és a hartznak azt a hafznát vevé,

hogy Breslót ifmét vifzfza nyeré, liten tudja,

meddig birjg.

Ifmét a halálról kell írnom; mert Csáki Ur?

лак hatodik a fzava igen elnehezedvén , hetedik

ji orakor reggel meghala gi efztendos korában.

Tfaknetn holtig, vagy is holtig egéfséges volt —

nem yolt fzüksége fe Qoétorra , fe orvofságra,

Azt nem mondhatni felole, hogy azért holt, ama-

zért hQlt meg, щеп illyen betegségben volt, mert

цг orvofság nem jó volt; mivel tfak azért holt

meg, mert az íften elvégezte, hogy minden ember

meghaljop. Utólsó Generálilla volt Kákótzi Fe-

rentznek. Már mi tfak ketten maradtunk Zai úrfi-

val. Mi vagyunk a leg utólsók ; mert leg utqljára

hagyott minket az Ur Iften — mire? meddig? o

tudja. Elég a' , hogy adjunk hálákot néki , hogy

megadta ezt az efztendôt eltohenünk, és kérjük,

hogy ne hagyja el ezután \s a fzegény Bujdosó-
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Itat, el nem fosdítván fzent fzemeit róllok. De

ne fzájjal, hanem fzívvel kérjük; mert az embe-

rek 9 fzájat halgatják meg: de az lften a fzívet

Itekénti, valamint tortént egy fzent Remetével.

Egy Püfpök a tengeren útazván a hajóTok egy

íziget mellé a hajót megkötik. A Püfpök maga

mulatságára a fzárazra kimegyen. Amint alá, 's

fel járna, egy kis gunyhótskát láta a fák között.

Gondolá, hogy talán valamelly ember laknék ott.

Egy kis ablakotskához közelítvén tfak tfendeffen,

ember fzót baila j és mintha valaki imádkoznék.

Pe, mint eltfudálkpzék , hogy az, aki bennt voi

ra , e" fzerént jmádkozék : Átkozott legyen az Is-

ten. Ezeket a fzókat pedig fzüntelen mondja va-

la, A Püfpök nem állhatván bémene az ember-

hez , és monda- néki : Atyámfia ne azt mondjad ,

hogy átkozott az liten; hanem: Áldott az Iften.

A Remete úgy kezdé mondani. A Püfpök , hogy

erre megtanította volna, vifzfza tére a hajóhoz,

és megindúla a hajó. A Remete pedig az alatt el-

felejté , amit tanúlt volt , és éfzre vévén nagy fe-

befséggel kezde a Püfpök után futni. A hajó tár

vúl vala már a parttól. De a Remete nem vigyá-

za arra , ha a fö'Idön , vagy a vízen futott é ? né

ki tfak az imádság volt az efzében. A Püfpök,

és akik a hajóban valának nagy tfodálkozáflal lá-

ták , hogy a Remete a tengeren futna utánnok.

Aki is a hajót béérvén kiálta a Püfpöknek, hogy

elfelejtette volna az imádságot. A Püfpök látván

a nagy tfudát mondá néki: Atyámfia tfak úgy

G g 3 imád-
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imádkozzál, amint eddig imádkoztál, Ebbol a pél-

dából látjuk, hogy az Iften a fzwr imádságát fze-

reti, és nem a fzónkra figyelmez. Én is ízívef-

fen kívánom kedves Nénémnek az ujj efztendot

edves Néném! nemtfak mi, hanem az egéfz

emberi nemzet ollyan, mint a balálra jtéltetett

rabdk, akik nem tudják, mikor vifzik ki a halálra.

A mi forfunk éppen ollyan, Mennyi Urakat ,

Nemes embereket temettünk tnár el, kit egy, kit

más efztendoben? Ugy annyira, hogy már tfak

ketten maradtunk volt Zay Urral. Az Iften azt

ís kivevé a bujdosásból 22-dik Oflobris. Már

moft egyedül maradtam a bujdosók közül, és nem

mondhatom, mint eddig, hogy hadd vigyék ki

ezt, vagy amazt elore; mert egyedi'ü maradván

nekem kell kitnennem az áldozatra. A Csáki Dr.

halála után Zay Urat tette volt a Porta a Magya-r

rok fejévé, akik ebben az orfzágban vannak a

Tsáfzár proteétioja alatt. Halála után a Portára

kelletett mennem, hogy hírré adjam halálát. A

fzokás fzerént engemet tettek Bisbúggí. Mert azt

jó megtudni, hogy, akik ebbe az orfzágba az

öreg Rákótzival jpttünk, azok közül tfak én ma

radtam. Hanem , akik moft velem vannak , azok

ujjak. Mitfodás a világ ! Mennyi változáfoh men-
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Éem már általj de az Iftennek gondvifeléfe min-

denkor velem volt, és vagyon mindnyájunkkaU

Égéfz prédikátziót tfinálhatnék a firalomnak völ-

gyében lévô változó életünkrol. Amelly változáft

mind addig próbáljuk, valamíg az örömnek he-

gyére nem. megyünk.

Vagyon immár egynehány napja, hogy ide

vifzfza érkeztem. Mit rendel az XJr ezután felo-

lem? az ô kezében vagyok. Hanem azt tudom,

bogy a pornak porrá kell lenhi. És boldog az,

aki nem az Urnak, hanem az Urban hal meg¿

Annyi hofzfzas bujdofáfom után kell é máft kíván-

bom annál a boldogságnál?

Az els'ô levelemet amid'ôn a Nénémnek írtam

hufzonkét efztendos voltam, eztet pedig hatvan

kilentzedikben írom. Ebbol kivefzek 17 efzten-

dôt, a többit a hafzontalan bujdosásban töltöttem.

A hafzontalant nem kelletett volna mondanom;

mert az Iften rendelésében nintfen hafzontalanság ;

tnert ô mindent a maga ditsôségére rendel. Arra

kell tehát vígyáznunk, hogy mi is arra fordítsuk,

és úgy mínden irántunk való rendeléTe üdvöfsé-

günkre válik. Ne kívánjunk tehát egyebet az Is-

ten akaratjánál. Kérjük az üdvöfséges életet, a

jó halált, és az üdvöfséger. És azután megfzü-

hünk a kéréstôI, mind a buntoi, mind a bujdosás-

Ш, mind a telhetetlen kívánságtól. Amern
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levél. for.

Jobbitúju

patantfolta i9 25 parantfolta

íahéjt 42 16 iabint

törteuni 44 it törteuni

kát 56 22 bát

leven 6$ 4 léVén

ele 76 20 eleget

hoz .8* IS bozza

ñeveffen 107 l9 nevefl'en

fokkal 112 12 fokkal

é Í21 2 és

GrSfné
HB 10 Grófné*

partékat 180 '25 partékát

Oftéf 222 12 Otsét

rom 252 14
 

gát 268 S magát

kalmatlan 289 19 alkalmatlari

íninha 297 14 mintha

útjohat
373 5 utjokat

mikor 404 27.
 

velüuk 407 23 velünk

art 408 22 árt az

egynekány 436 2 egynehány

varjákvárják 468 I

J . . ' *

Jegyzês. A Kézírásban nagy külömbözést találrátt

a magam módja fzerént irtam le a leveleket.

Ezt az ujjabb ízléshez alkalmatoffabbuak ítél-

tem. Az idegeu fzókat többnyire tfah egy-

fzer ejtettem fekvô betükkel, hogv a nyom-

tatáá igen tarka ne íenne. A kétsegefTebb ér-

telmü fzók' megmagyarázását fzükségtelernek

találtam ; mivel a tigyelmeteflebb olvafás által

is elégségefl'en megvilágofodnak;

K.
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