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4JÁNL0ÉS ELÖL-yjRO

BESZÉD

/lZon minden dolgaira való nézve já hi

fii Gróf BETHLEN MIKLÓS, á> ki ked

ves Hazánknak idő' jártával érdemes Can—

cellariufsa-is vólt; ifiúkori; úgy az akkori

kedves Hazánk' Történeteit, egy Frantzia

Uri Affonyságnak kedvéért ( a* kinek Fran

tzia Orfágban tett első utazasában, és Pa

risban való múlatásában fok kegyefégével,

és fégedelmével élt; a1 mint az elé-adásából

kifog tetfeni) Frantzia nyelven irván an

nak ajánlotta. Tellyes reménységgel vagyok'

hogy kedves Hazám* Fiai, és Leányai előtt

nem léfen meg-vetve: ennek az Anya nyel

vünkre való fordítása és ki-adása^ amiál-is

inkább, hogy láthatni itten mind Nemes

Nemzetünknek az akkori, mind Affőnyi,

mind Férjfi Nemnek öltózetinek, tántzának

módját , az akkori Fejedelmeink* Udvari ál-

lapottyát; kedves Hazánknak némely ákh-



rifarkakm mümtitU láthatni egy igen

fiépjs minden jó érköltsökkel, és Principiú-

mekkai fel-ruházott Kis- Afifonyt , BÁNFFi

ÁGNESt, ésf Ifiat Gróf BETHLEN ML

KLOSt, a> kinek ugyan nem külföldi, hanem

at 'elmek egy öreg ^endri Nemes Afifony,

( nagy kár hogy nintsen ki-neveivé) a' má-

fiknak pedig egy Szálai nevezetű Nevelője

vólt. Láthatni ebből Gróf BETHLEN jÁ-

NOSban,ezen BETHLEN MIKLCSwk édes

Attyában, egy valóságos jó Hazafit, Fiához

vifeltetö fenteiével nem tsak valóságos *-

kos édes Atyát, hanem igaz Earátot-is. -

Mind ezen okúkra való-nézve tellyes remény

séggel vagyok, hogy kedves Hazám' Fiai és

Leányai nem tsak meg-elégedve; de gyönyör,

ködve-is fogják ólvasni; *' mdiyetHS leg*

főbb, és egyetlen egy tsekély Mmkári béri-

nek tartok



 

Arantso^od Áfefzonyom,

hogy írásban tégyem f\e-

Itemnek különös történereit,

a' mellyeknek elé-befeéllésével én néked

a' veled való gyakor társalkodásoraban,

melyhez feerentsém vók; idő-töltéfedre

voltain.

Engedelmeskedem parantsolatodnak *

meg nem tagadhatván semmit, egy oly*

érdemes Személytöl, a' kinek mindennel

tartozom; de tartok attol, hogy az én

engedelmeí'ségem kívánt tzélját tetfeéfed*

nek és igéretemnek el-nem. éri. Ollyan-

történetek, a' mellyek az enyimhez ha

sonlók, tám nem oly* tinaimafok elé be*

üélléfek, mint le-iráfok által; ós így ki-

A té.
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tétetve a' kemény meg-roftálásra ; a'F.ran-

tzia Nyelv sem lévén annyira tulajdo

nom , tartok nem ok-nélkül attol , hogy

ezen irás , melíyet töllem kivánfe, nem

léfeen oly'>: kellemetes, mint ha ezt egy

feületett FraHtzia irta volna. Igaz hogy azt

magadra vállaltad , és meg-igérted, hogy

minden ebben találtatható hibákat meg-

jobbittafe, és az olvasásra kellemetefseb-

bé téfeed; de ki-is vihetne ezt jobban

véghez? , ' v - ...

Tselekedd tehát AfeGonyom! kérlek,

és kénizeritlek , és tsak az ebben .való bi

rodalom bátoritt engem' azon történet

nek le-irására, a' melyet néked ajánlok;

a' mely-is reménlem ki nem mégyen ke

zeidbol, a' mig oly' állapotba nem télied,

hogy a' világ' feemei elött-is meg-jelen-

hetik.

Ezen Orfzág a' melyben feülettem; ám

bátor nem a' leg-távulabb lévő Europád

ban; még-is oly ritkán látogattatik ide

genektöl, hogy maga Frantzia Orfeág-is,

a'

.^v



mely az útazókkafbövölködik , nagybaj

jal találhatott ennekelötte, mintegy tiz

efetendőkkel négyre, a' kiknek efméiet-

tségek lett volna -ezzel. Tsak a' neve*

is Erdély Orfeágnak ply' kevéfsé volt es

méretes a\ tájban, midőn1 én leg-elöbfeör

azon tzép Orfeágban voltam, hogy fokan

ki-nem mondhatták irtozás nélkül; mint

ha cy oly' Tartománynak lett volna ne-

-vezete, a' mellyet nem régen találtak fel

az ujj világon. De mivel nintsen oly' a-

kánnely me£ize lévő Tartomány és nép.

is, a' mely a' Napnak sugárira érdemes

ne légyen; tehát nem lehet tsudálkozni,

hogy Nagy Lajos is , minket a' fetétség-

böl ki-vett, réánk botsátván némely fu-

gárait kegyelmének, a' mellyek megvi-

lágofitották a' világnak négy réfeeit-ís.

Én tehát Erdélyi vagyok Afefeonyom,

a' mint magad-is tudod, és el mérem

mondani, hogy a' Nemzetség, a' mely.

böl eredetemet vettem; a' leg nagyobbak

közül való az Hazámban; Frantzia Or-

A % feág-
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feágban is könnyen helybe hagyják, ha

meg-tudják, hogy ez adta nékünk azon

híres BETHLEN GÁBOR*, a' ki leg-elsö

volt az Erdélfyi Fejedelmek közzül, a'

ki feövettségre lépett Frantzia Orfzággal,

a' ki feerentsés fegyverét Auftriáig és

Cseh Orfrágig vitte , a' ki hirefsé és ne-

vezetefsé tette nevét, oly' fok hires Vi

tézek között, a' kik az ö idejében meg-

refekettették egéfe Német Orfeágot, és

végtéi e egéfe Europát-is.

Én mindenütt az hol utazom, esmére-

tes vagyok a' BETHLEN, éa a' Hazám

ban a' M'tklos neve alart, a'' Hazánk feo-

kasa fzerént ; a' hói a' Kerefet Nevet a'

Família Neve után feokták tenni. Az

Atyám BETHLEN JÁNOS mindenkora*

föbb; Hivatalokat vifelte; ugy minta' Szé

kelyek közt Fö Kapitányságot; a' leg

főbb; ugymint: Fejér Vármegyeben Fö-

Ifpányságot. Fö Tanátsofsa, Cancellari-

ufsa volt a' Fejedelemnek ? és az Orfeág-

nak; Sok minii örökös "mind Fiscalis Jó*

Ságoknak \ a7 mellyekkel feoktak a' Fe-

je-



jedelmek a' Hazajokhoz hívséges feol-

gáíattal vifeltette^et jutalmazni) volt

birtokofsa. Terméfzeti nagy éfeéel,

nagy által-látáfsal bírt; és tudofsabb-is

volt az akkori Erdélyieknél; A' kö

vetkezése ezen Történetnek jobban

meg-fogja esmértetni az ö tulajdon

ságait és Charactereit.

Az ifjuságomnak elsőbb efztende- , g^

it töltöttem az Atyám egyik Ka-

ftcllyában , az nékem rendelt Taní

tóim alatt, az honnat-is éppen akkor

jöttem ki , a' midön Erdély Orfeág.

a' leg-nagyobb zürzavarba kevere- ,.

dett, a' MífoJik .Rákotzi ki-mondha-

tatlan nagyra való vágyódása által;

és a7 mellyet az ö vakmerősége

ihofl>is okoz'. Ez a' Fejedelem az

- Orfeágot, mind külső mind belső

tsendefségére-nézve , épen , és vi

rágzó állapotjában vette által, nagy

leintsel' bírt, mellyet nékie az At-

tyának hellyes gazdálkodása feerzett,

és

*
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és a' mi több, a' két 01a 0r£ág-is

hatalma alatt volt; de hamar ezen

fierentséitöl még-vakittatotr, meg

gondolván, hogy az elötte lévő Fe

jedelmek közz ül Bátort Ifiván a' Len

gyel Királyságra ki-hivattatotr. Lát

ván hogy moftan azon hagy Orfeág

nagy zürzavarba vagyon; hogy Ka

smír Király némely Palatinufoknak

factioji által Silésiának határáig ker-

- ; gettetétt, a' kik-is<V Svetziai- Ki

rálytol hat vagy hét ezer katonákat

magok fegitségekre kérvén, és egy

néhány párt-ütö Kozákoktol hivat

tatván hogy Lengyel Orfeágba bé-

mennyen, véllek magát egyben tsa-

tolná; mind ezek az okok nagyhir

telenséggel arra vették , és vélle el-

i :hitették , hogy ha tsak egy hatalmas

fereggel meg-mutáttya magát Len

gyel Orfeágbart ; azonnal minden né-

kie térdet hajt, és valóságos Ki-

_^. rályának fogja esmérni. És így an

nak
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nak meg-fontolása nélkül, hogy val-lí?^

lyon a' Fényes Porta. ( a' melynek

Erdély adozója volt) helyben hagy-

ja-é eV feándékát ; azt fem gondol

ván meg, hogy a' Vallása külömbö-

zik, a' Lengyelektöl bé-vett .Vallás

tol, és hogy ezen RespubliGaban lé

voknél leg-betsefsebb a' éabad Ki-

rály válafetás, a' kit-is inkább tsak

mind Vezéreknek , hogy sem Urak

nak kivannak esmérni, és így egy

ben gyüjti minden hadi népét, hogy

képzelt tzélját el-érhefse. Erdély

nek minden Nemes Ifijai bizván jsl

hafconba,a',mellyet a' Fejedelem a'

gyözcdelemböl igért , hanyott-hom*

lok követték; iigy hogy 25. vagy

30. ezer emberböl álló sereget fel

állítván * minden ágyuit a' raellye-

ket a' feély-beli eröfségekböl-is egy

ben gyüjthetett, ki-vitetvén, minden

tétovázás nélkül Lengyel Orfeágnak

vette úttyát feregével. A' dolgot

A 4 me£-

a» (



l6s mefcfeebbröl által látó Erdélynek

Nagygyai helyben nem hagyták e-

zen feándékát, látván ez által a,z

Orfeágot minden erejétöl meg-fbfet-

va; és így mindennek, akárki tsak

akarna, pufetulá$ára, és el-foglalásá-

ra ki-tétetve lenni; nem-is titkolták

magok vélekedéfeket ; .de a' Fejede

lem már nagyobban bé-volt véve

maga feándékának hellyefségéröl ;

mintsem hogy illyen okos és hafe-

nos tanátsolcnak engedett volna. Bi-

' zom a' Hiftorikuíbkra ezen feeren-

tsétlen Hadnak lé-irását, a' melyben

ezen feerentsétlen Fejedelem, a'leg-

feebb feregét ( a' mely , valaha Er

delyböl kimehetett, ) réfe-feerént

el-feökés; réfe-frerént éhség, és na

gyobb réfein a' Tatárok által feana-

feélt való el-fcélyefetése által; el ve fe-

tette , a' kik tsak rabságra tiz ezer

nél többet vittek Krimiába; tsak azt

emlittem, hogy ezen feerentsétlen

Féjc-
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Fejedelem húfc vagy harmintz Udvari i6

embereinél többet viítfea nem hozha

tott Hazájába azon feép és váloga

tott feregéböl; és feerentsétlenségé-

nek meg-tetézépére yifefea jővén Ha

zájába, értette, hogy a' Törökök

nyilván ellenségeinek jelentették

magokat; és hogy a' Fényes Porta

végső parantsolatját küldőtte légyen,

hogy ötet a' Fejedelemségtöl min-

gyárt meg-fofefeák, és hellyében más

Fejedelmet válafefeanak, fenyegetvén

az orfeágot végső pufetuláfsal , ha

ezen akarattyát nem tellyeílttik.

Ezen feerentsétlen Fejedelem meg

lévén fofetvá feregétöl, pénzétöl,

's látván, hogy a' Török' paranrso-

lattya , és fenyegetése rajta bizon

nyal bé-tellyefedik ; kéntelen volt

a' feélvéfenek engedni ; és hogy ha

záját az elkerülhetetlen el-ve£téftöl

meg-menthefse, el-vonta magat a'

Magyar Orfeágban lévő Örökségeibe:

A $ *&-



i6 láttzatván a' Rédai Ferentz Fejébe-

. ' lemnek való váiafetásában-is meg

nyugodva lenni.

-.' Mz én Atyám (a* kít-is Krákko-

viában Lengyel brfeágnnk Fö Város-

sában, a' mellyct a' -Svekufok Ráko-

/z/nak által adtak volt; Kormányq-

zójának maradván) viéfea jött Er- '

délyben, abban az időben, midön a'

Fejedelem már el-feánta magában,

hogy az Hazájábol ki-mennyen, tud

tára adta a' Fejedelemnek hellyes o-

kait, mellyek ötet kénfeeritecték e-

zen réá bízott városnak, a' Lengye

leknek való vifefea adására.

Meg-értvén az Atyám a' hírek*

böl-is, tulajdon magátói a' Fejede-

lemtöl-is a' kénfreritett el-menetelét;

nagyon és feivefen fájlalta; annál- is

inkább, hogy el-vefetvén egy oly' Fe

jedelmét, a' kihez nagy feeretettel és

„ hüséggel vifeketett; nagy bofefeu-

s ággal azt-is látni kentelenittetett,

^ - . hogy



hogy nemö, hanem más véfei a'Fe-1(?5^

fedelem bal feerentséjének hafzuát.

Az ö nagyra való vágyódása hízel

kedve' el-hitette vélle, hogy az el

sőségre Rédai FerentznéX mindenkor

érdemefsebb, feületésre hozzá hafoti

ló; de bizonnyal töb> érdemei, és

tapafetaláfai lévén; mint annak.

Nem-is fokáig udvarolta az újj Fe

jedelmet, el-vonván magát a' maga

•Kaftéllyába, a' hói én voltam, egye

dül a' maga Házának kormányozá-

sára adta magát; rendeléseket tévén

a' jófrágainak meg-tartására és job

bítására, a' mellyek-is a' Lengyel Or-

feágban való mulatásával feinte vég

so pufetulásra jutottak. Különös

fcorgalmatofsággal volt nevelésem i- '

ránt, mint egy a'hoz jol értei em

ber, és jó Atya; a' Déák Nyelven

kívül, a' mellyet már tudtam; kíván

ta, hogy a' Török és Német Nyel

veknek voltaképpen való meg-tanu-

lásá-
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itfca l^sára különösön adjam magamat.

Által látván mint nagy; élé látásu

ember, hogy Erdély határos^ lévén

ezen két nagy Birodalmakkal , ezen

két Nyelv, el-kerülhetetlenül feüksé-

ges egy oly' feületésünek; mint én

vagyok, a' kit-is fel-tett fcándékkal,

a1 leg-föbb hivatalokra, és tifetségek-

re méltónak nevelni akart, Hazájának.

Az alatt, hogy én illyen iüendő

dolgokban foglalatoskodtam, az A-

tyám ( a' ki meg-nem volt eléged

ve a' Rhédei Fejedelem' Kormányo.

zásával ) Levelet vett Rákotzi volt

Fejedelemtöl, a' ki-is kérte, hogy

puhatolódná-ki a' Nép' feándiékát,

ha vallyon réá állana-é az ö vifeéa

menetelére. ( Nem fok Fejedelmet

láthatni , a' Fejedelemségböl magá

nos életre menni a' nélkül, hogy

meg-ne emlékezzék ei-tünt Nagysá

gárol, 's ez okból inkább réá feán-

nya magát minden vefeedélmes és

ne-



nehéz dolgoknak véghez vitelére;

mintsem illyen feerentsétlenségnek1*5^

karnyül-álláfaiban továbbra marad-

( gyon, a' melyben magát képzel

lenni) Rákotzi meg-eröfittetett ma^

ga £án dékában az Atyámtol vett vá

lafefeával; hogy vifefea jövetele által

minden dolgok bizonnyal meg-vál-

toznak, remélvén, hogy 6-is ez ál

tal alkalmatofságot nyér magát feük-

ségefnek tenni , magát a' leg-robb

Hivatalra fégiteni.

Rákotzi nem fokára halafetotta fcán-

dékának bá-teJlyefíttését; béjövén

Erdélyben a' maga Magyar Orfeági

Jogágaibol egyben feedctt néppel,

el-foglalá minden ellent-állás nélkül.

Rhédai nem fokáig kérerte magát

hogy a' fejedelemségröl le-mongyon,

a' mellyet úgy-is igen bajoson tart

hatott volna meg. — ( Rbedel igen

feelid, minden nagyra való vágyó

dás nélkül való ember volt, a' ki-is

majd
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i6 majd tfak nem akarattya ellen vá-

lafetatott Fejedelemnek; mellyért

ném-is lehet, nem fokára történt ha

lálát a' Fejedelemség' le-mondása bá-

nattyának tulajdonittani ) -

Ezen újj bátorságos tselekedete*

nem sokáig lévén ekitkolva a' Fé-

nyes Porta előtt, Sulimon Basa a' Bu

dai Vezér -tók hamar parantsolatot,

vett, hogy Rákotzk Erdélyböl, és a-

hoz tartozód minden Tartományá

bol ki-kergefse; vakmerőségéért

; meg-is büntefse.~ . és parantsolt

hogy újj Fejedelem' vála&tás légyen;

mivel Rhédei úgy-is jó • akarattyábói

mondott-le arrol; de a' Budai Ve

zér annyira el-lévén hitetve azon

félelemtől, melly feokott uralkodni

a' Törökök' nagy hatalmának tsak

hallásával-is, hogy el-mulatta magá

val elegendő népet hozni, hogy a'

nagy Sultán parantsolattyát véghez

viKefse, elegendőnek kélvén a' SuU

tán



/iwnak tsak barantsolattyát-is arra, ,6^.

hogy Rákotzit az Orfeágbol ki-ker-

gefse.-H De ez ötet. meg elözvén,

meg-támadta azon híres feoros helyt,

a' mely régentén annyi bajt oko

zott a' Romai Vezéreknek, és ha

daknak, —< könnyen-is erőt vett iaj-

ta, femmi -— vagy igen kevés el-

lert-álláft találván ; ezen kis feeren-

tséjit Rákotű hafcnára akarván for-

dittani az ujra Fejedelemségre való

válafctatására T a' Vezértöl kívánta,

hogy efeközölöje légyen a' Porti

val való meg-békéllésébeh ; Köve-

tet-is akarván küldeni a' Nagy Úr

hoz, a' ki által a' Rabokat-is, a' mel-

lyeket a' Budai Vezértöl el-fogott;

vifefeá küldhefse, és ujra annak meo-

változhatatlan hüséget , és enge

delmet nevében ígérjen- és fogadjon.

Ezen követtség annál-is inkább

vefeedelmes volt ; mivel Rikotzi már

nem esmértetett Fejedelemnek a'

Tő-
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Törököktöl, és Feje-is meg-volt mái

itélve; és hogy a' Nagy Vezér-is

már feeméllyefen egy nagy roppan

tott táborral közelitett azzal a' fel

tétellel, hogy magának erdemet fce-

rezzen, a' Nagy Ur elött, parancso

latja bé-tellyelitésében. -». Ezen kö-

vettséget fel-vallalni leg-elsö volt

Bánjfi György , a' ki nem akarta, az

édes Atyám hafonlóképpen — de

Barisat Ákos, vagy az okbol (bogy

a' vefeedelmet, és a' dolognak tör

ténhető rofe ki-menetelét által nem

látta ; vagy pediglen már elöre

meg tette feándékát ) jó feível fel-

válíalá. Mig ö úttyát folytatta vol

na; már nyókzvan ezer Tatárok ke-

refetül jővén az Havafokon, és Er

dőkön; a' mellyek Erdélyt bé kerit-

ték, 's el-í&éilyedvén az Orfcágban>

mindent tüzzel vérrel el-boritottak,

és le-irhatatlan pufetuláft, károkat

okoztak, a' mellyeket ezen fcép és

' gaz-

"V



>!űlK?t*X>FtK ; . *<]

gazdag Tartomány moftan-is még ,

érez. i—*

B.irtsai Ákos' ezen vefeedelmes kö-

vettséggel meg terhelve, eiöl talál-

lyaa' Nagy Vezért \ hét vagy nyoltz

napi meüfceségre Erdélynek feélitöl,

eleibe -íerjefetette nékie követtségé-

nek okait; de nem nyerhetett más

valaki: ennél: Térj vifefea. - mond

ván a' Nagy Vezér — Térj vifefea

Hazádba- a' Tatárok már ottan vagy

nak: magim-is rovat idö al3tt'benn

lékek ezen roppant fereggel, mellyet

te-is láthatfe ; meg-kétfeereztefsétek a' -

kokott adot; &í£üte// ki kergefsétek ,

és tégedet válafefear,ak hellyébe Feje

delemnek. Tsak ezek menthetik-meg

Orfeágtokar a'végsöpufetuláítol, ésaz

egéfefeen való e1-vefetéít.ol — Bartsai

fosnak bizonyoson vifefea menete

lével bajoson adtak volna hitelt ka

vainak; de a' Na^y Vezér Kap'tgi Ba

sát melléje rendelte, hogy parantso-

B lat-



jg. Iattyát véghez vitefse, és bizony

ságúl is lenne ezen Bartsaimk adocc

parantsolattya' valóságárol.

Rákorzi látván tehetetlenségét, el

lene jött oly' nagy erönek ellent ál

lására; újra kevés Hadával ki-menc

Magyar Orfeágra; oly' fel-tétellel

mindazonáltal, hogy minden jöven

dőbéli elö-adando jó környül-állá-

sokat ismét hafenára fordithafsan ,

és az Hazájába újra bé-jöhefsen

Az Atyám nem titkolhatta bánat-

tyát, hogy oly' követtséget meg-ve-

tett, a' mely Bartsai Ákoft Fejedelem

ségre fegitettei Tehát minden ere

jét meg-vetette, hogy az Orfeág.

Gyüléfin válafetását meg-gátolhafsa ,

protestálván, hogy ez halhatatlan do

log , és foha még eddig nem-is tör

tént, hogy a' Törökök nevezzék ki

az Erdélyi Fejedelmet , meg-tartván

mind eddig az ^ Haza a' Fejedelem

válafetásában való feabadságat, mind

ezen



fezen ellen-vetéfeknek mindazonáltal l6.9

femmi hafena nem volt, a' vefee-

4eJem-is jelen lévén ^ a' Tatárok

a' Helységeket pufetitván; a' Tö-

rökök-is az Orfeágnak már ka*

puján lévén, engedelmeskedni keí*

letett. — Bartsai Ákvs tehát Fejede

lemnek kiáltatott; vagy-is inkább ki

hirdettetett ; az Atyám, a* ki ennek

ellent nem állhatott * aztat kivánra, ,

hogy a' Kép a' Bartsai hüségére tsak

azon fel-tétel alatt eskiigyjék; ha

Ráhtzi vifefeá nem cétetödnék, és ha

a' Haza a' moílani zürzavarbol le-

tsendefedvén , öz Orfeág hellyben

hagygya, és meg-eröfitti ezen válafe-

tását. Ezen Politicája az Atyámnak

nem tzélozott egyébre ; hanem hogy

Nemzetéhez való hívségét meg-mti-

tafsa, és a' Rendeknek (a' kik azon

kivül-is féltették feabadságokat , és

Privilegiumokat ) a' Baráttságokat* éi

feiveket meg-nyerhefse,

B a Mi*



x^ea. Mihelyefl: ez a' v^lafetás (ámbár

eröltetett ) meg-lett , a' Törökök

mind ki takarodtak Erdélyböl, meg

elégedvén azzal a' nyereséggel a'

Nagy Vezér, hogy Jenöt és Lugoft,

két tekintetre méltó helységeket,

el foglalhatta , hozzá kaptsolvan a*

Kárán Sebesi kis Tartományt-is, a*

mely-is azon a' feorofságon túl van,

a' mellyet Vas- kapunak neveznek,

mely helységeket a' Nagy Urnak U-

radalmához is {taptsolta, beléjek bely-

heztervén egy réfeit Népének Téli

feállásra.

Kötelesnek tartottam Afefeonyom !

magamat, a' következendő Történe

teknek fundamentumáúl, ily' holzfea-

son ezen dologba belé erefckedni; és

hogy jobban meg-efmértefsem mik

lettenek légyen a' valóságos okok, a'

mellyek engemet az egéfe életem

nek folyásaban mindenekre öfetönösc-

tek; mert a' Világra való bé lépése

met



met, tsak a' JSartsai Erdélyi Fejede- 1659,

lemségre való válafetásával kezdet-

rem. A' Tatároknak az Hazánkba

való el-feéllyedése (a' mint már feí-

lyebb is megmondottam) kénfeeri- .

tette a' Nemeseket a'bé-kcritett vá

rosokba magokat bé-vonni, az hói

vagyonok, 's Házok' népei mentebbek

lehettek ezen vad Népnek kegyet

lenségétol; mint tulajdon Kaftélyok-

ban , és lak'-hellyekben ; tehát a' vá

rosok ezen alkalmatofsággal népe- .

febbek lettek;- annál-is inkább Seges

vár; mivej az Orkág' Gyülése-is o- -

dalévén rendelve, a' mely is feá-

mofabb volt, mint másfeor; mivel

moftan a' Hazának meg-tartása ; és

az új Fejedelem' válafetása; vagy-is

inkább helyben allitfsa volt a' fö

Tárgy; mihelyeft e' meg lett, és a'

• Tatárokig magokat a' Hazábol ki

vonván;- Bartsai Fejedelem, hogy

a' Nemereknek feívefségét, és-a' Nép*

B 3 \ nek i



l6* nek feeretetit annál-is inkább meg^

nyerhefse; rendeléft tétetett, egy kö

zönséges víg Inneplé's' fenn tartásá

ra; de mivel ennek hofefeas le-irásá-

ban tám nem is gyönyörködnél, Afe-

feonyom! meg-elégfeem tsak azt tud

todra adni ; hogy a' mi Afefconyaink

illyen mulatságokban nem sok réfec

, véfenek ; az Afetaltol jókor el-men-

nek, és vifefeá fem jönek az illyen

- gyülekezetnek hellyére, a' míg/ a'

tántz el-nem kezdődik , a* mely-is

többnyire mindenkor követni feokta

az illyen majdnem tsupán tsakBak-

husnak fzentelt mulattságokatja' mely

a' Fejedelem' vendégsége után tar*

tatott,, illyen módon ment véghez m

a* mint moftan néked le-irom , és a*

mely nem külömbözik minden máss

illyen mulattságoktól^a' mellyekbeni

azoltá. jelen voltam.- A' mi tán-

tzunk nem egyébböl áll; hanem egy

Polnpás magát logatásbol; minde-



nik kexén tartya egymáft;— az el-,^,

sö vezeti "az egéfe sort. Kezdődik

igen porapás, és lafsu lépéfekkel,an-

* nakutánna vígabbakkal ; és végtére %

végczödik egy feaporább lépésü tán-'

tzal, és egy néhányfeor magokat

meg-forgatván a' Férjfiú. két karjai-

val kerefetül ölelvén az Afefeonyt ;

ki nem jővén mindazonáltal a* fél-

kerületböl, a' melyben vagynak, úgy

hogy; egy nagy Palotában gyakran

heten, és nyoltzan-is forgattyák az

Afefeonyokat, 's az alatt a' többi még-'

is meg-m aradnak ** fél kerületnek

rendiben. A' Fejedelem el-kezdvén

a' Tántzot; a' nagyobb réfee követi:

a' feakállas véneken kivül; — mel-

lyet itten moftan-is nagy tifeteiettel

vifelnek ; és így az Afefeonyok egy

ben elegyedvén a' Férjfeakkal, 's egy

tagos palotában tántzolván , jobban

ki-mutathattyák kellemetefségeiket.

és furtsaságokat a' feámos nézők e-

B 4 lött.
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i^o.lött* — Én az egéfe álló nap fogla

latos voltam a' Fejedelem körül va

ló feolgálatbanv és mivel tsak mo«

íten jöttem vala az Udvarhoz, tsak

ö volt minden foglalatofságom ; fee-

meim-is tsak réí voltanak, fű'ggefzt-

vé. — Ifíú és még tudatlan lévén,

azt tartottam főbb kötcleíségemnek;,

de a' tánrznak (a* mely Ieg-érzéke-

nyebb mulattsiga az én időm-béli*

, eknek ) alig érkezett el az órája; te

hát én a' tántzald afeiohyokat meg

akartam egyröl egyig különösön

feemlélnii de óh! mely drágába ke

rült nékem ez a' kivántsiság 1 — mert;

az életemnek leg-feebb napjainak fca-

badsága* el-vefeéséveí fezettem-meg;

mert tsak hamar mint - egy kemény-

villámlásnak fényétöl, feemeim meg

illetődtek egy mmt-egy 14. vágy if

efeterídős feemélynek feépségétöl, a*

•. kinek-is termete nagyobbátska a' kö

zép feerünél;— kartsu, és a' ki az*

en
) p



én ítéletem fee-ént leg-feebben, és £mX

kellsmetefebben-is tántzölt mind a*

zok közzül, a' kik ezen Gyülekezet- _,

ben jelen voltak.— haja fcép feke-"

te — ábrázatja ki -mondhatatlan fe

jér. :— Ezen két ellenkező feínek uj-

jabb kellemetefséget adtak ezenfeép

S2emélynek j feemeiböl ( a* meilyek

te llyesek voltanak ugyan tüzzel)

láthatni lehetett még-is oly' feemér-

metefséget, nyájafságot; hogy le

hetetlenség volt annak ellene állani;

a' feája kitsin — ajakai pirofsak;—

fogai feép rendel fejérek;,— álla ke

rek. Mind ezek az. ékefségek meg*

' találtattak az ö kerek inkább, mint

hokku abrázattyában; mind ezelc

mellett az Ifjuságnak kellemetes^

és terméket- feerént való fzíne, tekin

tete , és keüemetefsége , a' mellyet

az, ember inkább képzelheti mint

sem le-irhat; —' nyaka feép kerek;

és ámbár az , és mejje-is fok hóU

B 5 mikr
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^ miktől el-vók takarva, könnyen le

hetett ítélni, hogy azok-is oly' tö-

kélletesen voltak teremtve, mínt e-

gyéb tagjai.— Én ugyan le-irtam né

ked valamennyire az ö termetét; de

elégtelen vagyok a' több réfeeit kü

lön külön, a' mellyek egy tökélle-

tes feépségre, és az egéfe világ elött

álmélkodásra ötet méltónak tették,

le-rajsolni. - Nem fokára meg-tud-

tam, hogy ezen feeretetre méítófee-

JXíély az Orfeág Tanátsos Bánjfi >Sig-

füond Leánya Ágnes;— a* mig a'tántz

tartott feemeimet le-nem vettem rol-

la;—- tsak ötet néztem, a' többire

nem-is ügyelvén — és az alatt mig

feemeimet rajta legeltettem , ezer

gondolataim voltanak; a' mellyek

mind ezen feép feeméllyel való egy-

gyesiilésemre tzéloztak; a' mi álla

potunknak, — idönknek egyenlösé

ge; úgy tetfeett, hogy mind meg.

egygyeztenek a' jövendőbéli egye-

sülé-

v.



sütésünkre; és femmi akadályt áJtal^-

nem láthattam, a' melyezen kivánc

tzélomnak ellent állhatna; —Már an«

nyira-is bé-voltam telve ezen ujj ér-x

zékenységemmel, hogy nem-is kép

zelhettem ellenkezőt. A' magam

feeretete ( tulajdona minden Ifiúnak)

réfeemre lévén , el-hitette velem tel-

lyes bizodalommal, hogy méltóvá

lehetek feeméllyéhez,. — Ha mulathat

lak téged' Afzfeonyom! akkori igen

Ifjú voltom* gyengeségivel* így gon

dolkodtam : Ha q feép termetü; úgy

tedzik, az enyim fem alább való ; az

én feemeim-is oly' feép feketék, és

nagyok, mint az övé; az orrom u-

gyan horgafabb; de az nékem nem

illetlen, — a' fcám sem igen nagy, áb-

rázatomnak feíne Férjfiúhoz illendő—

Efeem-is tsak van; a' mint máfok-is

tartyák, tehát miért ne találhatna ö

egem' oly' feeretetre méltónak, minc

én őtet feépnek? Hlyen aprolékos

d4U
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^dolgokkal, a' mellyek az én képzc

lödéfemnek hizelkedtek, toltöttem

ei az időt; a' mig az első tántznak

vége lett,— Az Erdélyi Afefeonysa*

gok, valamint mindenkor, úgy az il-

lyen múlattságban-is nagy feemérme-

tefséggel feemeiket le-függefetve tar-

tyák, demivela' tanúban feükséges

hogy a' Férjfiakra vigjázzarak; te

hát ez ád alkalmatofs'igot a' véllek

való társalkodásra , és még annál in

kább a'Tántz' meg-feünése közötL—

Én-is közelgetni kívánván az Ifjú és

{Lép Ágneshez, refekettem, és botor-

káztam, úgyhogy alig vehettem

tÍélekzetet?is, és mentöl inkább igye

keztem elöre menni , hogy hozzá

ja közelithefsek; úgy tettzett, hogy

annál inkább hátrálok; végtére egy

óly' feív-dobogás jött réám, a' mil-

lyent még foha életemben nem ér

zettem—Egy néhány feempillantáfok*

ig mozddlhatadan állottam, a' nél-

'•-' - kül



leül, hogy hellyembol el-mehettem -

volna;— végtére reá vettem maga

mat, és alig tettem négy lépéft a,

Palotaban , hogy hozzája közelíthet

nék: hit látom egy feempillantás a,

latc körül-vétet tetve e2en Gyüleke

zetben lévő , tekintetre méltóbb fce-

méllyektöl.— A' Fejedelem maga

feni tanóztaihaua-meg magát, hogy

tifcteletére ne-mennyen; és leg-elsö

nek látbott az o meltó éépségének,

4s érdemeinek ditséréseben lenni.

Egyfcenbe egy nagy kedvetlenség-

be eltem, és mintha elöre láttam

volna mind azokat a' feerentsétlensé-

geket, és kínokat, a' mellyeket né

kem a' Fejedelemnek feeretete jö- •

vendőben okozni fog.— A' kedvetr

lenségböl a' féltésnek érzékenysége

annyira el-ragadott: hogy alig tar-

tóztathattam-meg magamat azon ti£

teletben, mellyel az helynsk tartoz

tam , az hol voltam, és azon nagy

ét-
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<Ö59 érdemü feemállyeknek, a' mellyek*

böl állott az a' Fejedelmi Gyüleke

zeti— kere fetül rontottam mindazon

által őly' vakmerő módon a' soka

ságon, hogy bámuláft okoztam mind

azokhak, a' kiket elvafeítottam. De

midcin már módom * 's alkalmatos

ságom lett volna a' vele való befeél-

getésre, a' melJyet annyira ohajtoc-

. tam, oly' bátortalannak és éppen

lcülömbözöképpen találtam, vagy ér

zettem magamat a'hoz-képeft, a'

mint annak-elötte kevés feempillan^

táfokkal voltam, hogy bizony nem

tudom találhattam volna-é oly' feó-

kat, mellyekkel tsak leg kifsebb ré-

feit-is ki*mondhattam volna, a' miket

akkor a feivemben érzettem-— Ek-

kor látra ötet a' Fejedelem, valamint

én-is leg-elsöbbfzer; magamnak min*

denkoí elmésen hízelkedvén, nem-is

álmodtam az ö moftani nagy mél

tóságárol, nékem úgy tetfeett hogy



Ö fem mondhat nékie többet, és e- 165„

gyebet, a' mit nékie más-is mond

hatna,— és azt képzeltem magam

nak, hogy én vagyok tsak egyedül

óly' fzcrentsés a' fok ditséröi közül*

a' ki az ö ditséretinek hafenát vehe

ti.—És minden feleletire ezen tifete-

letre méltó Ágnesnek, mellyet leg

nagyobb feemérmetefséggel, és kel?

lemetes efzes nyájafsággaltett;egéfc-

len el-voltam ragadtatva.— A' má-

fodik Tántz el-végezödvén , a' Fe

jedelem el-vivé a' fcép Ágneft, hogy

az harmadik tántzot el-kezdje. Min

den jelen valók tapsolva jelentették

örömöket ezen válafztásában, tsak én

egyedül a' leg-nagyobb bánatot--- ér-

zettem;— De mit-is nem érezhet

tem én Afefeonyom? abban a' feem-

pillantásban ki lévén tétetve mind

azokra, a' mellyeket a' féltésnek ér

zékenysége okozhat; hány-féle ir

tóztató Kiraérákat fel-tételeket nem

tsi-
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j^tsinálram magamban az alatt az ido

alatt, mellyen ez a' tántz tartott?

m nden vérem az Ábrázatomba há

gott, és annyira meg-zavarta látá

somat: hogy lehetetlen volt nékem

femmit-is látnom és hallanom, a'

míg ezen tántz tartott: el-végezöd-

vén, ezen feép Személy vifefeá ment

á' hellyére, az hová4s a' Fejedelem

ötet vezette, súgvámis valamit né-

x kie; de oly' laifan, hogy fenki fem

érthette; 's más- felé el-fordúlt töl-

le. Áz Örömem, mellyet okozott

a* Fejedelem' tölle való el-távozása,

nem-yolt sokáig tartós; a' fokaság

írnngyárt körül-vévén, mindenik leg

nagyobb cfeefséginek ki-jelentéíivel

kívant nékie tifetelettel áldozni;— bi

zony tovább-is alkalmatlankodtatott

volna; ha újra a' tántzhoz nem-kez-

dettek volna;— Hafenomra akarván

tehát fordítani ezen fzerentsés alkal-

matofságot, igyekezetemben oly'

fee-



i

Cerentsés voltam, hogy legelébb „

én nyújthattam kezemet 'ezen feép

Személynek. Már ekkor az öröm

nek leg-föbb pontyán voltam, 's i-

igyekcztem-is töllem ki-telhetö-ljép-

pen legjobban tántzolni; a'leg-feebb

Magyar öltözetem volt, a' mely tsak

lehetett: Tsizmám Lévantai kor-

doványbol, leg-feebb munkával kéfeült

ezüíiös kis farkantyukkal; a' Dói

mányom volt halovány teft-feínü pofe-

tóbol, gomb-ház íinorja vert arany v

fonalbol;— arany kék és fejéren

meg-zomántzozott gombokkal; — az

Övem-is kék felyem, arany, ezüstei

kéfeült gombok— a'Kalpagom lang-

feín bárfonybol, nufetal prémezve ,

és ebben egy forgó, melyben Kere-

tsen tollak voltak. Látod Afzfeo-

nyomí illyen volt az én Bálhoz

kéfeúlt öltözetem^ a' meflyel tudom

nem élnének; vagy nem öltözödné-

nck Frantzia Orfeágban az illyen al-

C kai-

\<
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,65í> kalmatofságban ; >ezen főzetnek

módgya éppen ellenkezöleg lévén

a'Frantziákéval; de akár-mint hogy,

elég jol öltözve lenni gondoltam

magamat, hogy tefsem az én Szé-

, pemnek, a' kinek kezemet nyújtot

tam a'tántzra; és a' kiben én jó vé

lekedétt akartam feemélyemröl a' fur-

tsa tántzoláfommal-is okozni; 's úgy

tetfzett nékem, hogy nékie is ha-

íbnló képpen valami kevés kedve e-

refekedett megmutatni, hogy nem

kevefebb hajlandosággal kivan tán-

tzolni. Minthogy ö minden más

AEEonyságok között leg kellemete-

febben-is tudott e'hez, a' feemeim

eléggé kinyilatkoztatták nékie az

én nagy örömemet, és hozzája va

ló hajlandoságomat; \de mely nagy

el-ragadtatásban találtam magamat,

a' midön a' forgatásban (a' melynek

módgyárol már fellyebb feollottam)

karjaim közzé feoritottam, oly' If

jú- 



júnak kelletik annak lenni , a' ki ezt

meg-foghattya,,mint ón akkor vol- .

tam, 's ezt tsak a' minden akadály,

nélkül való fzeretet, 's evei való es

mérets ég, és értelem foghattya-meg.

Az én ortzám oly' közei jöven az

övéhez, tsak a' tifetelet tartóztatott

meg, hogy lopva meg-nem tsókol- .

tam. Annak-utánna meg-vallotta ma-

ga:is, hogy abban a' feempillantás-

ban ékre vette feemeimböl, és a' kar

jaim- közzé való feorittáíbmbol, hogy

feeméllye nagy érzékenységet oko

zott légyen feivemben.

A' Tántz el-végezödvén, jónak i*

téltem, hogy feemélyem' meg-efmé.

réséré-nézve valamely kevés kedvet

okoznék, és hogy nékie ki,-nyílat-

koztafsam, mit érezek iránta feivem-

ben. Az én feeretetem hevefebb volt,

hogy fem én ezen feándékomat bé-^

tellyefithettem volna; tehát bátor

ságot vettem különösön nékie ezt

Ca ,' mon-
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l6 mondani: At egéfi Világ téged* di-

tsér és immáds fenlq. fim-is érdemli

ezt méltóbban-. De nem találtatik

égy-is ezen Gyülekezetben, a' ki hac-

, hatófabban érezze kellemetefséged-

nek okozáfait, mint éri, a' ki té

ged' moftan leg-elöbfzör látott. Ezek

re elmosolyodván minden felelet

nélkül vifefcá ment az Afüzonysá.-

gok közzé, az hói legtöbb feám-

mal voltak.

Akármely Orfeágban is az ékefsé-

gek, tzifra öltözetek érzékenyítik az

Afefeonyi népetj és ámbáror Erdély

ben nintsenekmég ahoz minden alkal

matofságok mint Frantzia Orfeágban,

és a' fok módinak külömbb-külömbb-

féle változtatása nem oly' gyakorta

eshető (bár moftanrol-is azt mond

hatnók) mindazonáltal egyik a' ma

iiknak ölrözettyinek módgyát feeme-

fen meg-visgálni, és az a'hoz való

leg-jobb izléfnek módgyát meg-tar-

tani

^v



tani el-ffem mulattyák ; feintúgy ugYitf^

mint akármely Europai udvaroknál.

A' feép Agnesnehis öltözete nem

volt ment a' visgáláftol ; de az va

lójába nem okozott egyebet; hanem

hogy tsinofsága, és az öltözetben

való jó izlése annál-inkább ditsértes-

sék; vagy magaf?taltafsék;— mind

azonáltal nem tudom; vallyan nem

a' meg külömböztetésnek jele-é, mel-

lyet a' Fejedelem eránta mútatott,,

ki-válafztván ötet a' többiek minde

nik közzúl, a' kik ezen gyülekezete

ben jelen voltanak, nem volt-é va

lamely kis oka ezen Politikájuknak ?

de akármi oka lett légyen-is; elég

az; hogy a' feje bé-volt fedezve tu

lajdon feép nagy hajával, mely-is feé-

pen egyben lévén feedve, a' Fejinek

hátulsó réfein nagyobb, vaftagabb,

és magofsabb konty volt tsinálva;

mint rend feerér.t a' mi Erdétyt Afe-

fconyságaink ioktak vifeíni, a' kik

C J *Q
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I<J? inkább kedvellik a' kifsebbet és ala-

tsonabbat;— a' Fején volt egyollyan

Kofeoru,a' millyent minden Léányzók

Magyar Orfzágtol-fogva egéfe a* Lé-

vantai Tartományig vifelnek.— Ezen

Kofeomk vagy az Efetendő réfzeiri

teremni feokott virágokbol , vagy dri

gán ki-varratva; vagy kúlömbözö

feínü drága kövekböl feoktak tsi-

nálva lenni, 's úgy bé-kerittik az e-

géfc Fejét, hogy ennek tsak a' felső

réfee, és az hajbol tsinált meg-fodo- >

ritottt tekertsek , mellyek a' homlo

kok körül állanak láthatók.— A' mi

Uri Afefeonyságaink Vállat vifelnek ,

mely-iselöl bé-füzetik, és teftekhez

fzorittatik, mind alol ,- mind fellyüí

egy kis arafenyi hijánofságig;— eza

latt van egy Mejj-tartó, Ezen Val

loknak' az'' üjjök feük, és karokhoz

álló, hafonló Matériábol, mind a'

Vallok' borittékja; de ezen fellyüí

még egy ing ujjat patyolatbol, vagy

mas



más igen vékony Se!)em Matéria-^.-

tói akafetanak, rrely-is két három

íznyi bőséggel le-ér a' kezek' fejek

ig; alói meglévén prémezve vala

mely feínü bársonnyal, és hafonló

feínü bojtos rójtal— Azt-is meg-val-

lom, hogy ezen öltözetnek módgya

nem-is okoztam annyi kellemetessé

get; minta' Frantzia aprolékos pipere*

zéfek annak, a' ki azt hellyeíen ma

gára tudja alkalmaztatni.— A' mi

Afefeonyaink mind ezeken az öltő-,

zeteken ( mellyeket fellyebb le-ir-

tam ) fellyül még hordoznak a' Val

lokra kötött, és az övekig érö kis

paláftot; vagy mentét, a' melynek -

mentekben két felső réfeeit az egyik

kezekkel, a' máfikkal tollubol kéfeit-

tetett ( melyben egy kis tükör-is-

vart) Legyezöjö.ket tartyák.— Mind

azonáltal ezen öltözetet Ágnesnek

feépsége igen kellem etefsé, és jóíz-

lésüekké tette; és akár mint kivan*

C 4 ták-is
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,^s..ták-k Afefeonyaink feemre venni, fem-

mit az ellen nem mondhattak.— A-

zon idö alatt, míg ezen Gyüleke

zet tartott, feemeim mind a' feép éa

kellemetes Ágnesre voltanak függe£t-

ve, 's meg-nem feüntem ötet nézni;

de el-kellete válnunk, és nékie is el

menni, a' Tárfaságnak több réfeei-

vel; de óh mely nagy eröfzakot kel

lett magamon tenni, hogy ötet ne

kóvefsem. Nem— Afefeonyom \ fo-

ha életemben annyit nem feenved-

tem;— és ámbátor jol tudtam, hogy

ötet kisérni nem volt feabad: még-is

nagy hanykódáft, és tufckodátf olco

zott nékem.

***>• Öfeve feedtem tehát minden ér

telmemet, és vifefea tértem az Atyám

nak feállására; a' neve ezen feép Sze

mélynek mind fcúnteíen ar áámon

forgott, és nem-is volt az engem*

' haza kísérőkkel más idö töltésem

ezen feép feeméíy tökélletefségeirol

'.-;.. valé

->



való befeédnél, és annyífeor hoztam „^

ujra meg ujra elé, hogy egy Nemes

Ember, a' ki mind eddig kormányo„

zóm volt, könnyen éfere veheté,

hogy a' feerelem már jó módon féfe-

ket vert a' feívemben;— A'■követké- ".

zendő éjtfzaka meg-eröíitette ezen

vélekedését; éfere vette ( velem égy

feobában hálván ) hogy azt feüntelen

való hánykódáfsal, és vefeedelmes

nyughatatlansággal toltöttem.— Kö

telességének tartotta ezt az Atyám

nak tudtára adni, a' ki-is látfeott

helyben hagyni ezen feeretetemet.—

Más nap reggel midön vélle ízembe

jöttem,— nyájason tréfálódott velem

ez iránt; de ezen nyájas tréfájára

nem volt más feleletem, tsak azok

nak hathatóson való elé-feámlálása,

a' mellyek engemet ezen feeretetre

méltó Személyhez annyira érzéke-

nyitettek, meg-valván, hogy egéfe-

C 5 len
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1(í(;0len magamat feolgálattyára ajánlot-

- tam , erős fel-tett feándekom lévén

foha fenkihez magamat le-nem kö

telezni, tsak hozzája.

. Itten nállunk Erdélyben igen Ifi-

antan feoktak házasodni.— Az édes

Atyám igen ellenzi ezen feokáft, a'

mely-is meg gátolja bizonnyal a'

jó feületésü Iíiakban azt a' módot,

hogy magokat alkalmatofokká te

gyék a' failetéfekhez-képeft valami

re, el-lévén egéfelen' foglalva tsupán

tsak a' gazdaság'- Házok — tseléd-

gyek'— kdrmányozásával; meg-nem

neheztelt mindazonáltal feerelmem-

ért, tudván hogy midön ezen érzé

kenység minket egy oly' érdemes

feemélyhez kaptsói, a' mely meg

érdemli;— véghetetlenül hafenál az

éfenek pallérozására, és kivánófsá

téfei a' leg-nagyobb, és felsőbb dol

goknak véghez-vitelére, hogy ma

gát érdemefsé tégye az-elött a' kit

feeret.



Az Atyámmal való befeélgetésnek ~

vége íem lett; a' midön á' Fejede

lem ötet magához hivatá; — el-is

méne ; és én azzaj magamat a' éo-

bában bé-zártam , hogy tölthefsem

időmet a' feép Ágnesnek még elmém

ben lévő képzelödéfével-; és a' kit

én oly' hamar meg-íém láthatok, a'

mint óhajtanám:— Háhy-féle fel-te-

teleket, befeédeket nem kéfeitettem

én az első Jéehdő találkozáfunkra ?

Magamban íbkfeor hellyette magam

nak feleltem;— moflan képzeltem

magamban, hogy nem halgat öröm- .

mel;— moft hogy engem' kedvetlen

ségével meg-vét.— Majd ismét kép

zeltem: hogy meg-efmérte érdeme

met az ö feeméllyéhez;— akkor

nem tudtam roillyen feókkal fejez-

zem-ki hozzája háládatofságomat; —

millyen jeleit adgyam örömemnek,

az ö rollam való oly' jó vélekedé

sének. De mely irtóztató körhyül-
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t66o}ll^°^h3n raláltam egyfeeríben ma-

gamac, xmdőn képzelrem, hogy el

lenkezik az én ohajtáfommal;— és

néha u*y el- voltan nyomva a'

fajdalomtol, hogy magairat maga

mon nem fegithetö femmiségben.

feemeimnek könnyeiben feredezve ta

láltam, és ezen mély kábulásbol va

ló fel ébredésem nem feolgált egyéb

re, hanem hogy más irtóztatóbba,

és el feenvedhetetlenebbe vifefeá es-

fem, felkiáltván: Elragadták tölJem

Ágneft.— Az Atyám meg-tíltotta lá

tását,— ö élet és halál közt vagyon;

kerefetül-úfeom a' Tengereket , hogy

vifefeá hozhafsam,— le~mondok az

Atyámhoz tartozó- engedelmefség-

röl, kerefem minden módon meg.

elözni halálommal annak a' Szépség

nek halálát, a' ki nélkül nem akarok

élni , 's nem-is lehet femrai réfeem

az életben; végtére két vagy há

rom órákig illyén külömbb meg-kü-

'..'. 's. lömbh



lömbb-féle bódult ké|)zelödésekkel l6á9

kü&ködvén, meg-esmértették velem,

mely utakat tehet az ember képzelö-

dásével, a' midon el-ragadtatik egy

óly'erös érzékenységtöl, a' millyena'

feeretet — Az édes Atyám nem képzel

hette hogy a' feívünknck ezen Ty-

ranufsa oly1 rövid idő alatt, oly' e*

röt vehetett hégyen feívemen ; a'

mint mar valójában lenni tapafetal-

ta; mert másként minden bizon

nyal oly' próbára ki nem tett volna,

a' millyenre ki-tett; midön az A-

tyám a' Fejedelemtöl viízfeá jött.

Senki sem volt velem a' feobában,

tsak Szalat, az én Kormányozom;

hozzám jővén, nékem neveeve

monda: Jó hirt hozok néked,—

a' Fejedelem véfci Eánffi Ágneft— Mi-

tsoda újság ez Nagy JSTEN ! —

fel-kiálték —. Lehetetlen volt töb

bet feollanom , az ábrázatom egyfee-

riben meg-változott; —: eí-vefetérn-

feó-
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1(í6o<feózatomat, jjnágam' létit, és ájűi-

va le-rogytam a' földre. — Az Aryám

nékem kedveskedni akarván ezzel a'

hirrel, tsak meg-ijedett, látván en*

gemet oly' feomoru környiil-állá-

sokba esni, 's már nem gondosko

dott egyébröl, hanem tsak fege de

lemre lenni,— Szalaival engem' fel

emelvén, egy ágyra tettek, az hói

fokáig magámon-kivül feküdtem,

minden rajtam véghez vitt fegedel'

mek mellett-is. Az Atyám meg-til-

totta Szalainak a' nyavalyám oká

nak hirdetését, és midőn éfere-vet-

te, -hogy magamhoz kezdék jöni,

minden embert Szalam kívül a' Szo

bámbol ki-küldőtt , kit-is mellettem

hagyott, de ámbátor én az ájulás

bol magamhoz jöttem, a' fájdalom

még-is, és a' rémülés , mellyet né

kem ezen feomoru. hír okozott , en

gem' oly' tehetetlenségbe hoztak,

hogy fokáig egy feót sem feolhat-

tam



tam. Szilai nékem fokfeor mondotta i66o^

annak-utánna, hogy ijedtében halá

los hidegen veréjtékezett, tartván at

tol, hogy elmém-is bizonyoson meg-

háborodott;— látván hogy a' for-

fomrol való panafeolkodás nellyett

(mellyet tselekednera kellett volna)

roozdálhatatlan voltam, az ábráza

tom mosolygolag volt.

Végtére mintha a' más világrol

jöttem vófna vifefea, kérdém; Hác

miért vagyok én illyen állapotban? -

Szalai mi4on éppen felelni akarna ,

az Atyám bé-jöve, hogy felöliem

.értekézzék;— alig jöttfeemeim elei

be, hogy ujra azon gyengeségbe be

lé eftem.— Ezen vifefea ésésem oly'

kétség-esésben ejtette az Atyámat,

hogy nem-tartóztathatta-meg annak

ki-nyilatkoztatását — Az Atyámnak

ezen nagy feív-béli bánattya annyi

ra meg-illeté Szalait, hogy kérte az.

Atyámat; hogy menqe ki és vifcfci

se
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,, fe jöne, mert én elégtelen lennék )©-
looo

len-létét el-feenvedm a' nélkül, hogy

ismét vifefeá ne efsem illyen áHa-

potba. — Magan hoz fem jöttem e-

zen máfodik gyengeségemböl; ha

nem hogy az harmadikban, és ebböl

ismét másban-is oly' erősben, és

Jiofefeafon tattóban (mint az elöbbe-

niek) efsem, a' mely-is vef^edelem-

ben hozván életemet, nagy bánatot

okozott az egéfe Házunk népének ,

nem tartván engem' elég erösnek

illyen fok nehéz változáfoknak el

bírására. A' Házi Száfe Gazdánk

egy igen emberseges ember, és na

gyon feánakodván rajtam 's álapoto-

mon, efeében jutott, hogymoftana'

várofokban egy hires 'Sido Orvos

vóina, a' ki-is tsak moft jött vifefeá

Oiá Orfeágbol, az hői a' Vajdát Aitb-

néz igen nehéz nyavalyábol ki-gyó-

gyitotta, a' kit- is egy átall yában Leo-

£»lbél Lénnyel Orfeágbol egy oly ne

ve-



vezetü Palatínus Fö' várofsábol ho-I(^0

zatott vók ki a' Vajda, és molran vife-

fea-menö úttyába van, igen nagyon

ineg-jutalmozva a' Vajdátol— El-hi-

vák tehát ezen Orvoft fegedelmem-

re, kit-is Máténak neveztek,— foká

ig tsak nézett, és gyakran tapafetá

eremet; de mindenkor éfere leheteti

venni ujjabb tünödéseit, tapafetalván

újjabb meg újjabb nagy változásím-

nak jeleit; nem azért, hogy éfere

ne vette volna, mihelyt engem' meg

látott, hogy nyavalyámat nem e-

gyéb, hanem bizonnyal valamely e-

rös érzékenység okozta légyen ; de

el-nem hitethette magával, hogy oly'

ifiú létem ezen érzékenységét an

nyira vihefse; tudakozá tehát Sza-

faitol, hogy nem tudná- é okát nyá*

valyámnak? Szalui femmit tölle el-

nem titkolt,a'mit tudott. Szinte ki- -

találtam, felele Máté; de az Ifiú" vol

táért kételkedtem, hogy ezen nagy

p " . ér-



i66 érzékenységétöl annyira el-ragadtat-

hafsék,— nékem hathatós Orvafsá-

gaim vagynak meg-gyógyitására, tsak

hogy feorgalmatoson rendeléfeim tel-

lyeüttefsenek, jót állok életiérc. —

Némely Efsfentziákkal éltetett, a'

mellyek meg-erö fe tették gyomromat,

és efeemre-is hoztak, ámbátor fe

jem még igen el-volt kábulva ezek

nek gőzétöl. És ezeknek hirtelen

való hathatófságának fegedelmét bi

zonnyal tsudának tartani lehetett.

Az Orvos tudta ugyan, hogy ezen

első fegedelem nem lefefe elegendő

nékem. Minekutánna feózatom meg

jött volna, leg-elsö feavaim, nagy

fohajtáfok után, ezek vótak: A' Fe

jedelem el-vefii tehát Ágneft ! Azonnal

feemeim meg-tölték könnyekkel, a*

zokogáfok meg-gátolták feavaimat,

és két óránál tovább voltam ezen

fájdalmas kömyül-álláfokban a' nél

kül, hogy fenki-is méréfeelt volna

ea-



engemet ettöl meg-gátolni, és hoz-^,

zám feollam.—- Ezek-után igen nagy

változóft és fel-hevüléft érezvén, i-

talt kértem magamnak. Bizonnyal

az orvofságok, mellyekkel engenV

éltettek, okozták ezen nagy feonv

juságomat , és a' könnyeim-is, mel-

lyeket oly' nagy mértékben hullat

tam, ki-feáraztották mejjemet.— As

Orvofom, a' ki elöre tudta, és óhajt*

va-is várta ezen következéseket i

mingyárt egy halt adatott énnékem,

a' mellyet ö maga kéfcitett, és a*

mely által egéfefeen meg-hivefedtem, * .

és ennek kellemetes gözölgéfei ál

tal, a' mellyek mingyárt az Agyam'

velőire hatottak, nékem tsendes ál

mat okoztak, és véremet le-tsende-

fitették, melyre Máté Szobinak mon«

4a: hagyjuk már tsedesen nyúgo4«

ni, jó úton van; az orvofságok hafc-

náltak, és az én mellette való jelen

létem nem-léfeen feükséges hol

napig D X



Ez alatt az idő alatt a' Feie^e-

lem Ágnefsd való egyben-keléseken

munkálkodtak— Magához hívta az

édes Attyát, ki-is ezer örömmel réá

állott, és minekutánna annak^akarat-

tyát meg-nyerte, a' maga feándékát

az Orfeág' Tanátsainak jelentette ,

kik-is mind helybe hagyták, az édes

Atyámmal, kit-is akkor Cancellari-

üfsá tett, akarván éz-által-is egéfz-

feen magáévá tenni, hogy annál hi-

vebben feolgáljon; mivel ö leg-job-

ban-is tudta, és értette-is az Orfeág'

. minden dolgai t'; 's állapottyát.— Egy

akaratbol íiettetni-is akarták ezen

dolgot, és minden haladék nélkül

véghez vitetni feükséges-is volt a*

köz jóra való-nézve jó rendeléft ten

ni a' Hazában, melynek Fejedelmé

vé moftan lett, gondolkodni-is kel-

' letett egy rendkívül való adoról >

mellyet a' Török Porta akkor lq-

vánt Erdély Orfeágtol.— Más réferöl

hire

l

 



hire volt hogy Rákotzi volt Fejede- i6fa

lem Erdélynek már határ' feéllyeire

bé-jött, és Hadai fok rendéletlensége-

ket-is tselekefenek; mellyért-is el-ke-

rülhetetlenül kéntelenittetett a' Fe

jedelem ellene menni, és állani, ha

yalahogy bellyebb akarna nyomúlni

A' Házafsági egygyezö-Levele tehát

Fejedelem Bartsa'mzk B/mffi Ágnessel

mingyárt el-kéfeittetett, tsak az al- ,

irása híjjávai volt akkor, midön az

édes Atyám nékem, azon vélt jó

hirt jelenté, a' mely engemet a' fenő

megárt feomoru állapotomban ejtett.

Ágnesnek tsak egy nap engedtetett

feándókának meg-határozására ; a'

melyre-isö magát annál könnyebben

réávette, mivelhogy még fenkihez

nem volt lekötelezve, és hogy kép? .

zelni fem tudhatta, fem az: én hoz

zája való nagy feerelniemet, mely-

nek én tsak kevés jeleit adhattam

azon rövid idő alatt, a' midön vél-

D } le
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.iltfnJe különösön befeélhettem , fem vs

állapotomat, mellyet nékem okoz

hatna, az ö nem reméllet* férjhez

menetelének hire, de-meg-is kell az

igazat vallani , hogy igen hízelkedő

dolog-is egy Ifjú feemély elött ma

gát a' Haza Leányi közül egy Or-

fcágnak Fejedelem Áfonyának látni,.

ö tehát férjhez-is ment, minekelötte

én efeemre jöhettem, és meg-is vóJc

elégedve a' Fejedelemmel, a' kinek-is

hozzája való feeretete idővel feint! oly*

eröfsé lett, mint az enyim, a? mely

oka volt minden feerentsétlenségi-

nek. A' Fejedelem nem volt negy

ven efetendősnél idősebb, közép-fee-

rü, de feép kartsu termete, kék fee-

mei,— nagyotska görbe orra, vidám

tekintete, ábrázattya éelid, és be

vevő,— meg-ért, és fel-találó elmé

jü, de igen titkoló,— És mivel nem

volt Fejedelemnek nevelve, és nem-is

volt a'hoz íbha reménysége, hibá

zott



•EOtt benne az a,N felséges maga-vi- -^

selet, mely a' népnek feeretetét feok-

ta meg-nyerni, gyakran meg-is unat

kozott maga álaportyárol a' kedvet-

len környül-álláfokban, a' mellyeket

az egéfe rövid uralkodásának 'ideje

alatt tapaitalt'; de a' mi leg-nehe-

zebb, és a' mellyet meg-sem győz*

hetett volt a'. Feleségéhez való mér

tékietlen feeretete, mely-is napról

napra nevekedven, . meg-nem egyez

tetett az Orfeág' bajaival, és mefefee

vetette a' tsendes magános élettöl;

mely-is egyetlen-egy tzéllya vók

minden kivánságának ; és így hogy

eleget tehefsen ezen rajta egéfefeen

uralkodo érzékenységének, fok ol-

lyan ártalmas dolgokra vetemedett;

a' mellyek minden feerentsétlensé-

gét, és a' Fejedelemségérek el-vefe- ,

tését-is okozták.— Az én Orvo*

fom már tudván mindeneket;— fcük*

féges-is volt ennek meg-tudása,

D 4 hoSy



1660 hogy velem annál hellyefebben , é»

okosabban bánhafson;— az álmom

bol való fel-ébredésem elött el-jött

az Atyámhoz mondván: Én a' Fia

dat a' halálos vefeedelemtöl moítan

ugyan meg-mentem; de hogya'feív-

béli belső érzékenységét oly' ha

mar le- tsendefittsem; mint a' külső

tefti nyavalyát meg-gyógyitom; töl-

lem lehetetlen; tsak az idő;— az el

távozás; vagy Házofság leg jobb Or

vofsai az illyen betegségeknek. Az

első bizonnyal elébb vagy hátrább

hafenál ; a' máfodik által nem tudom

el-érheted-é tzélodat; és ha maga

dat réá vefeed-is, hogy el-távoztasd

Fiadat; ezt fiúi alázatos engedelmes

ségböl véghez vifzi; de a' harmadi

kat éppen el-kell hagyni ; leg alább

moftan a' Fejedelem' házoísága egy

meg-gyözhetetlen akadállya ötet moft

arra venni; tehát tsak azon kell

gondolkodnunk, hogy mi formálag

. .'-,- be-



befeéllyünk moftan a' beteggel; mert,^e

ezen vélíe való első befeédünktöl

függ az ö jövendöbeli élete leg-na-

gyobb rélzének jó vagy bal fecrett-

v tséje. A' bánat és törődés, mel-

lyet nékem a' Fiam moftani állapot-

tya okozott; felele néki az Atyám ^

meg-gátolják ezen dologban az ha-

tározáfomat tenni; és mivel már

réád bíztam életét; azt vélem fen-

kire jobbra nem bízhatom ezen álla-

pottyának el-rendelését-is ; 'mint. te

réád. — Máté kevés gondolkodasa u-

tán feolla, és elejében adá az Atyám-*

nak , ha nem lenne-é valami mód ab-,

ban, hogy a' Fiadnak valamely Hi--

vatalt az Udvarnál feerezhetnél; hogy

az által alkalmatofsága lenne a' Fe

jedelem Afe feonyt gyakran látni , és

annak feójgálattyára-is lenni. Igen

könnyen , felele , az Atyám. Az Ud

vara rezen Hertzeg Afefeonynak még

nincsen kixilUtva ; , és el-vagyok hi-

Dj tet-
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á tetve a' Fejedelem' réfeéröl, hogy a-

kármely Hivatalt kéréndek feámára,.

meg-nyerem. Szalait a' ki jelen

vók ezen befeélgetésnél ; monda az

Atyámnak: Én Uram! nem kétel

kedem abban, hogy a' Fejedelem ké

résedre Fiadat akármely Hivatalra,

mellyet nékie kéréndefe, hé-nem té«

fei; dé mivel a' feeretete, mellyec

már tapafetaltunk , felettébb nagy ,

és feinte ollyan Ifjú-is még, mint a,

Hertzeg Afefeony; — félhető hogy ass

érzékenysége igen hamar ki-nyilac-

kozódik; annál-is inkább, hogy a*

mellette lévő hivatal;— a' gyakor

vele való létei,— Személlyének lá

tása arra lehetőséget engednek. Én

úgy vélem, maga a' Fejedelem mel

lett lévő Hivatal hafenofsabb, és il

lőbb lefefe nékie; úgy-is láthattya a*

Fejedelem .Afefeonyt, de kevefebb

alkalmatofsága léfeen vélle különö

sön befeélleni , még-is fcönnyebbsé-

'' ' . rgére



%itt lefife a' nélkül, hogy el-velzefse l66o

és vefeedeiembe ejtse magát. Ezen

Tanátsot (mellyet Máté is helybe

hagyott ) az Atyám követvén azon- ,

nal a' Fejedelemhez ment , és a' Pa

lotáján álló Nemesek' Kapitánysá

gát kérte, helybe el-is nyerte. Be-

tsülvén az Atyámat, vagy is inkább

tölle tartván; ezen utolsó okból

magáévá tenni, minden kegyelmei

vel, a' mellyek tehettségében állot

tak, ötet meg-halmozni jónak kélte.

Az Erdélyi Fejedelmeknek: a' ma

gok Teft'- örzéfekre két Kompá

niánál több nintsen , az egyik a' pa

lotás Nemesek, a' máfek az udvar

ló Nemefekböl áll; az első a' leg

jobb Házokbol való Ifejakbol, a'

kik-is igen örömmel állanak abba,

hogy magokat a' Fejedelemmel meg^

esmértefsék, 's magoknak érdemet

feerezhefsenek , mely által jövendő

ben a' főbb Hivatalokba magokat ér

demes*
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6^0.deme£sé tehefsék. Mely okbol e-

zen Kompánia Elöl-járójának min

denkor "a' leg-nagyobb tekintetü Sze

méllye k közzül téfenek. Az-is volt

a' vélekedés, liogy ezen Hivatalt a'

Fejedelem a' Harmadik még nőte

len Öttsének Bartsai Mihálynak feán-

X3. volna; ánnál-is inkább, hogy e-

zen Teft-örzö fereg-is mind nötele-

nekböl áll.' A' máfodiknak-is Elöl

járójává mindenkor érdemes Embert

téfenek, ezek á* feolgáló Nemesek, az

alsóbb rendü Nemefekböl állanak ,

ezeknek kötelefségek a' Fejedelem

nek ételét az Afetalra vinni , de a*

főbb Nemefekböl állóknak pediglen,

a' Palotátoknak tudni-illik tsak a' Fe

jedelem' Személlyét illető feolgála-

tot tenni. Ezen két fereg minden

kor egy Z&Bó alatt, tudní-illik a'

Fejedelmi alatt megyen, — egyik a*

Szekerinek jobb,- a' máfik bal ól-

dala mellett. ! Midön vadáfeatra mé-



gyen, vagy az Orfeágban útazik,,^

midön lovagol, vagy Hadba mégyen,

mind körüllötte vagynak, ötven vagy

hatvan föböl állanak.— hafonlókép-

pen a' Fejedelem Afefeony mellett-is

illyen feámmal.

A' fel ébredéfemmel leg első volt

Szalai , a' kit meg-láttam. Boldog

ISTEN! mondám, millyen zavaro-

dásban voltam az éjtfeaka; oly' erőt

len és gyenge vagyok, hogy ki-nem

mondhatom; de kérlek nékem mond-

meg, hogy álmodtam-e, vagy pedig

len valóság, hogy az Atyám teg

nap nékem azt mondotta légyen,

hogy a' Fejedelem Bánffi Ágnest el

venné? Ez tsak egy hír, felele Sza

jai, a' mely ez' okbol eredett, hogy

a' Fejedelem tántzba vitte, és nyá

jason befeélleni látkatott yélle, hogy

el-hitefse hozzája való hajlandósá

gát? Félek én, felelék nékie, hogy

igen-is hamar bé-ne tellyefedgyék;—

és
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l66o és hogy tsak te nem akarod nékem

igazán meg-mondani, a' mit már

tudfi. Ha a' Fejedelemnek az a' fcán-

déka, mondám keményebb hangon,

femmi sem tartoztat-meg engem*

hogy hozzája ne mennyek, és Ágnes*

hez való feeretetemet ki-ne jelen*

tserh.Ha oly' kegyetlen, hogy még-is

töllem el-ragadni akarja ; azt kivá-

nom, hogy együtt létünkkor efsélc-

meg, és hogy feeméllye elött te

gyek nékie áldozatot az életemmel.

Oh feép és kedves Ágnes ! meg-kell

lenni, hogy meg-tudgyad azt a'feq-

retetet, mellyel liozzád viTeltetem ;

és hogy magad meg-ítéljed, ha feé-

les e' világon van-é érdemefebb fce-

retetedre, és hajlandoságodra, mint

én. Mingyárt fel is akartam kelni ,

de lehetetlen volt, &'. nagy gyenge-* '

ségem minden igyekezetemet fem-

mivé tette. Szalai nékem elömbe*

terjefetette az én kemény hideg le-;

lést*



léfemet, annak vefeedelmét, ha új- 66o

ra abba vifefeá efném ; de én ötet

még inkáb vádoltam, és panafeolkod-

tam az egéfe viJág ellen , hogy illj en

állapotba hozattattam ; 's ez-által i-

dot engedék a' feéretö Társamnak

az én kedves Ágnesem* töllem való

el-ragadására.' Máté azon feem-pil-

lantásban jöve-bé hozzám. Ez egy

nagy és. jó tekintetü Ember volt, és

valóságos Eskuláp' ábrázatu. Né

ked úgy mond: Uram egy nehéz

nyavalyád van, a' mely moftan an-

nál-is kedvetlenebb, hogy igen hafe-

nos, és illendő lenne néked és az

egéfe Házatoknak egéfségefeknek len

ni, a' midön a' Fejedelem Atyádat.

Cancellariufsának, téged' pedig ,a'Pa*

lotás Nemesek' Kapitinnyának tett

és ha gyenge voltod meg engedné,

kötelefséged volna hozzája menni,

és ezen hozzád való kegyelmét meg-

köiiönni. De én értésére adtam fe«
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íííojem tsóválásával (inasévei) hogy

a' Fejedelemiiek ezen hozzám való

kegyelme nem vigafetal engemet, 's

ez-álta] alkalmatosságot adtam nékre,

hogy velem lafsan befeéllyen<, mintha

nékem valamit titkon akarna mon

dani. Nintsen-é .jtiékeá monda,, va

lamely titkos bánarod? Vald-rneg

nékem, bizyáft,-tapafetalni fogod, hogy

. nékem vagyna k valamint , a* . tefti ;

úgy feintén a' fzív-béii nyavalyák el-

len-is hathatós orvofságaim.,.Oh fe

lelék én, az -én bánatom tsupárt

tsak az, hogy meg-nem tudhatom

ha igaz-é, hogy a' Fejedelem Fele

ségül véfeén egy Ifiu Személyt, a,'

kit feázfeorta jobban feeretek, mint

önnön magamat. Én örömeft (fele

le Máté) el-mennék hellyetted, és

végire járnék, de ha te feorgalmato-

son tselekfeed Tnind azokat, a'rni-

ket én néked rendelek , holnap elég

séges.lefeel feeméllyesen ezt ■meg-

tud-



tudni.— Mingyárt-is ennem hozatott ,60m

és annyira vett, hogy az ételtöl va

ló undorodásom ellen-is jotskán bé

vettem a' táplaló eledelböl; és hogy

elmémet el-vegye azon feomoru gon

dolatoktol, mellyek éngemet gyö

törtek, elé befeéllé ö nékem, mi-

módon lett Orvofsá. — Én úgy

mond, Kereskedő voltam, Leopoldl

fzületésü , Levantban kereskedvén

Nagy Káiro várofsában főképpen;

egyfeor ottan nagy betegségben es

vén, tudni-illik; purpura hidegben,

ezt okozván a' Napnak felettébb

való hévsége , a' mellyet aV Tenge- ' ,

ren való útamban feenvednem kel

letett. Valamely 'Sidok engemet lát

ván, egy Arabsot hozárak hozzám,

a' kit nem tsak azon Crfeágban; de~

az egéfe világon-is leg-jobb Orvos

nak mondottak lenni. Idősebb, volt

már fcáz eferendösnél. ( és még en-

nekutánna-is élt több efctehdőkig )

E Ez
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i66o^z hozzám jővén meg-feollita ke

mény feóval, mondván; Máté ébredj-

fel! Ezen feavára valósággal efeem-

re-is jöttem, és ö réája tekintvén;

Te meg-nem halfe monda; és való-

sággal-is négy, vagy öt tágitó la-

xáns tseppeket nékem bé-adván^ rö

vid idö alatt nagyon ki-tifetitá gyom

romat, és ujj ra ugyan azon tsep-

pekböí annyit bé-adván , keményen

meg-izzafetott , 's ez-ákal úgy ki-

gözölgetteté minden rofe nedvessé

gét hideg-leléfemnek, hogy két ó-

ráknak le-folyása alatt egéfelen at

tol meg-menekedtem, és kevés na-

v pok alatt jsgéfefzen helyre-ís állot

tam. Az én hozzája való háláda-

tofságommal , mellyel hozzája vi_

feltettem ezen orvoslásért, annyira

meg-volt elégedve, hogy egy Buté-

lia illyen efsentziával kedveskedett

nékem, mellyet-is azolta tapafetal-

tam, hogy tsalhatatlan orvofság min-

den



^den nyavalyák ellen, tsak egy né-IÍ(j0

, hány tseppeket abbol vévén, akár

minemü» nyavállyáknak kezdetén.

Ugyan ezzel vifefeá menetelemkor

Lengyel OrÉágban Generális Zulki-

cnskh, már feinte végsö\ óráját oko

zó nyavalyájábol meg gyógyítottam..

Arany hegyeket igért nékem ezen

Generális, tsak egy findíiátska illyen

Efsentziáért ; de nékem sem volc

már annyi, hogy adhafsak belölle , :

9s a! mi több, nem-is értettem en

nek kéiittéséhez. Idő telve, én is

mét Kairóba, útozván,-^- az Arabso

mat ottan találtam-, 's nékie hoz

ván némely ajándékokat (mellyeket

kedvesen vett ) bátorságot vettem

magamnak, nékie tudtára adni, hogy

mely nagyon óhajtanám azon Es-

sentzia kéfeittésének módgyát meg

tanúlni, de' mennyire el-álmélkod"

tam ezen tifeteletes Öregnek felele-

tin: Nem tudom, mondván, mely

E 2 i es-



i^0esméretlen erötöl, úgy tetfeik, arra

öfetönöztetem, hogy téged' minden

titkaimban réfeeíittselek; de ez meg-

nem lehet bizonyos fel-tételek nél

kül; a' mellyeknek meg-rartjisát feük-

ség hogy nékem, mind- azokra a' mi

leg-feentebb, leg-felségesebb, és leg-

, „tsalhatatlanabb, megígérjed. Az el

ső az, hogy három egéfe ertendők

ig nállam maradj, 's ez' idö alatt

a' házomtol ki-se menyj,— a' máíb-

dik, hogy femmit az én titkaimból

le-nem írfe;— és senkivel a' világon

nem közlöd. — Harmadik az , hogy

te azoknak el-kéfeitésekben nem éjfc

más , hanem tsak Arabiába termett

feerekkel; mert £mbár más Orfeág-

bélieknek-is lehet ezekhez valami

hafonlatofsága; de bizonyos az, hogy

a' Napnak ereje másként érdekli e-

zen réfet; mint akármely máfikát a'

világnak, 's úgy tetfeik, hogy a' Nap

am van teremtve, hogy itten kü-

íöm-



lömben éreztefse minden növevé- ^^

nyekben haiinos erejét; mint más

Tartományban.

Ez' titkos Tudománynak meg-ta-

nulására való nagy vágyódáfaim ar

ra vittek, hogy reá álljak azon töl-

le kivánt fel-tételekre, é^ tsak ren-

deléft tévén kereskedés dolgaimban,

el-zárattam magamat az Házánál,

's az alatt engemet oktatott a' Nya

valyák' meg-efmérésére, és azoknak

hafenos fegedelmére a' nélkül , hogy

meg-engedte volna, hogy magam

nak valamely könyvet ^erezhetnék;

vagy a' mire oktatott, le-irhatnám.

A' miket nékie fogadtam, Centül

meg-is tartottam mindeneket; mel-

lyért moftan-is minden harmadik efe-

tendőbén Kairóba- útazom, az hol-is

keresem azon Arabiai feereket, mel-

lyekre feükségem van, meg-ujjitani

orvofságaimat. Én ugyan igen ke

vés fegyelmetefséggel voltam egé£

E 3 befeéd-
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ltféo.kfeédgyire; még^is egy kérdés jőve

efeembe, és kérdém tölle, hogy mi

okozza nékem ezen nagy gyengesé-

geraet, mely engem' ennyire az ágy

ba nyomott? Azon vén Arabs, ki

egem' az Orvoíi Tudományra t2b-

nitott, (felele nékem Máté?} valami

kor e'hez hafonló kérdéfeket tettem,

a' nyavalyák' okinak meg-tudásáróí,

nékem vaftagabb, és méltóságofabb

hangon, mint máskor ezen Axiomá

val ( tellyes rövid mondáfsal) felekr

Mindenkor elégséges egy Orvos

nak tudni, és meg-eímérnr, hogy if.

lyen , vagy amollyan nyavalya; te

hát illyen orvofsággal kell éltetni.—

És így én fem adhatok más felele

tet a' nyavalyád okának kérdésére.

Valósággal (beléfeolla Szalai) ez ép

pen ellenkezik, a' fok más Orvosok*

Tudománnyával , a' kik tsudákat be

télnek a' nyavalyáknak okairol, és

igen keveset gyógyitanak'meg.

Ké-



Kétség kívül igen hofefeára nyúj-1(ÍÍOi

tottam néked Afcfconyom ! a' Dok

torommal való befeédemnek le-irá-

sátjde engedgy-meg nékem, elé-hoz-

nom; hogy mi-módon bánt velem,

és mi-módon kéfeitett arra , hogy

annyiban-is a' mennyiben lehetett,

tsendefséggel feenvedhefsem-el a' Fe

jedelemuek Ágnessé való egyben-ke- .

léfeket. Meg-várta az harmadik na

pot, a' mellyen fel-ébredtem ; mert

engem' két éjfeakára álmot okozó

jEerekkel éltetett; és már éfcre vé

vén erőmnek vifefeá jövetelét, kér-

dé töllem - mi lelhet a' valóságos o-

ka a' te nagy bánatodnak? Az , fele

lék én nagy hirtelenséggel, hogy ha

a' Fejedelem el-véfci Ágnest. De, ha

a' már meg-történt volna? monda.

Egy feempillantásig sem élek, felelék

nékie. Hát feeretett-é? folytatá be-

fcédgyit. Nem hifeemv felelék, V

nem-is gondolom, hogy leg-kifseb-

E 4 ben-is
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ig6o ben-is tudtára légyen az én hozzá

ja való feeretetem. De ki feerezhet,

monda Máté, néked alkalmatofságo^

látására,— vele való befeélgetésre, -4

nékie való feóígálatra; egy feóval: ar

ra, hogy tudtára adhafsad, mit ér-

tefefe' feivedben iránta? Ah Máté!

felelék, ötet meg-ölelvén, a' többet

tenne, mint nékem életet adni ,

kelj fel tehát, monda, oda fogfe ve

zettetni, az hói mind ezeket véghez-

viheted, melyért-is mindeneket ren-

\ delése-feerént meg-tselékedtem ; et

tem, orvofságát feorgalmatofon vet

tem.— Atyámhoz vezetett , kinek-is

, látása' nem volt már oly' nehéz, a'

mint fellyébb meg-irtam. De mi-

nek-elötte a' Fejedelem eleibe men

nék j Szálai engem' különösön vé

vén monda; Félek, ho^y ellenünk

neheztelni fogfe.— Tsak hogy Ágnest

meg láthafsam , felelék nékie, fem-

mi engem' meg-nem kedvetlenithet.

Meg



Meg-fogod látni ötet, monda; dei6ÓO<

talám meg-nem lefzel elégedve vele.

Tsak hogy ötet láthafsam elégséges

nékem; ha halálomat kivánná-is; ö-

römmel engedelmeskedem ebben-is;

De ha ötet a' Fejedelemmel talál

nád? monda Szalai. A'zt fem bánom;

felelék egéfe vidámsággal; ha min-

gyárt feemeim elött esküfeik-is-meg

vélle, ha mingyárt már egyben kői

tek volna-is, még egyfeer óhajtom

ötet látni, és< feemei elött meg-hal-

ni — Ez tsak rajtad áll, felele Szalai,

Jia elég erőd,— efeed,— magad el feá-

riásod van, hogy véghez vihefsed —

Tehát már férjhez ment! fel kiál-

ték el-ragadtatva,— és így te, és a'

Doktorod meg-tsaltatok engemet ?

vifelzá vontatok a' sirnak feéiéröl,

hogy milliom feor kinofabban haljak-

meg. Én meg-vetek moftan min

den tzélokat — az én kinaim fajdal

mafabbak; mint-fem hogy életem-

E 5 nek
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l6)ícnek végét ne feakalzfeam ;— valójába

moftan-is még tsudáínám , hogyan

állhattam-ki; ha nem tapafetaltam vol

na hogy 'Sidonak orvosi fegedel*

íme annyira eröíitette volt már ter-

méfeetemet; hogy ámbár kétségbe

esésig kiáltoztam;— fzemeimböl zá

por könnyeket öntöttem ; égéfségem

még fem változott-meg: Szalai en

gedvén a' mig le-tsendefedtem, bé

jöve hozzám, és kért, kénfeeritete '

mind azíokra, a' mik elöttem leg-

kedvefebbek; még a' Fejedelem Aé-

fepny nevére-isi hogy tsendeíittsem

érzékenységemet, és magamat oly*

állapotba hozzam ,. hogy ki-állhafsarn

a' vele való feembe-lételt. Oh de

mely nehéz dolog volt ez Afefzo-

nyoih ! és mennyi eröfcakot kellett

magamon tenni. Szalai végtére meg

gyözött; és tzólját el-értej le-tfen1

defitte , és el-kéfeitett arra, hogy a'

■ Fejedelem' eleibe mehefsek, 's meg-is

ígér-



ígértem, hogy minden bánatimat el-1(j^

titkolom; igaz, hogy el-hitettem vók

magammal, hogy az nem fokára

véget vét kínos életemnek; meg-je-

lentem tehát a' Fejedelem elött,

meg-öléltem térdeit, ki-is méltóz

tatott fajnálkozní betegségemen; és

minekutánna kevés ideig az Atyám

mal befeéllert' volna, által-botsátott

a' Fejedelem Afefeonyhoz; midön ép

pen a' feobája ajtajánál volnánk ,

az Atyám hozzám fordúlván , '$

meg-ölelvén Atyai nyájafsággal mon

da: Fiam el-vagyunk vcfzve ha fierc-

tetedet el-nem tudod titkolni. Én né-

kíe tsak egy fohajtáfsal feleltem.

Bé menénk feobájába ; 's tsak alig lát-

tam-meg, és annyira meg-változott

ábrázatom, hogy a' Fejedelem Afe-

ftony fel ki ál ta: Ifiénem ! ez mingytirt

meg-hall Én magam-is úgy hittem ;

jnert egyoly' gyengüléfemet érzet

tem, hogy a' magamnál való léte

lemet



l6^0 lemet-ís gondoltam hogy márel-ve£-

tém. Az Atyám az alatt monda: hogy

mivel oly' nagy lévén kívánságom ö-

tet mint Fejedelem Afefeonyomat tife-

telni, azért nem akartam egéfségem'

egéfe helyre állását-is el-várni. A' Fe

jedelem Afefeony jóvasiá az Atyám

nak, hogy vifefeá vigyen magához;

de a' Fejedelem azt akarta, hogy ma

mingyárt rendelt feolgálatomba bé„

aljak; ki-jövénk tehát ezen "keferves

feobábol; és éppen jókor, mert nem

tartóztathattam VÖlna meg már to

vább köny-hullatáfáimat; de a' mi

még engemet terhelt annál-is inkább,

volt a' fok jót kivánáíbk, mellyeket

né*kem minden ember tett, az ujj

tifztségemhez ;— elégtelen voltam a-

zoknak meg- vifeontaglására ; az én

gyengeségem hellyes mentségemre

feolgált ; azért meg-is elégedtek, ám

bátor nem tudták valóságos okát —

Szalai mingyárt a' mik feükségefek

voltak, hogy a' Fejedelemnél marad

hassak,
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hafsak, mindeneket el-hozatott, ésl66o^

meg-engedtetett nékie-is, hogy azon

éjtfeaka velem lehefsen.

Mihellyeft tsak magunkra voltunk>

dorgált az én nagy feomomságoin

ért ; és hogy annyira engedtem ma

gamat a' bánattol el-ragadtatni. Leg

alább minek-elötte kétségbe eíhém,

monda, mennék végire hogyvalyön^

van-é kedve a' Fejedelem Afekony-

rak keretetemet el fogadni, hifeem

nem véfeen az Ember mindenkor

minden feemélyt-el, a' kit feeret;

's úgy tetfeik hogy egy feeretet, a'

mely tsak a' kívánságának bé-tellye-

ütését óhajtya, nem egyéb; hanem

egy baromi feeretet, a' melly nem

érdemes egy emberséges ember' ne

men* érzéséhez. Az egymáfnak meg-

betsüllését;— az akaratnak egy-

gyességét,— a' feívnek nyájafságát

ltereíi a' valóságos Nemes keretét.—

Hd a' feeretetednék az a' tzélja , és

:; .; ,. mi-
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1669 mi&°n ezeket vi&ontag tapafetalod

á' Fejedelem Afefeonyban is, ki tart-

hattya magát feerentséiebbnek nál-

Iadnál? Te a' mellett lakol, V kit

fzeretfe; minden feempillantásban lát-

, hatod, 's mintegy el-kerulhecetlenül

feükséges, hogy vele napjában több-

feör befeélgess. Hány Serelmesek vol

nék magokat leg-boldogabbaknak;

ha tsak a' hufeadik réfeit-is ezen Ize-

rentsének megnyerhetnék?

Semmit sem feleltem ezen befeéd-

gyire; de igaznak találván ezen ne

mei! feeretetnek le-rajzolását; ezen

feempillantattol fogva el-feántam ma

gamat a' Hertzeg Afefeony' feolgálat-

tyára , minden más reménység nél

kül; csupán tsak hogy véile meg-

esmértefsem hozzája való érzékeny

ségemet; és ha lehet elötte kedves

sé tegyem, nem kívánván 'más ju

talmat; hanem hogy tsak valamikor

tudtára adhafsam; hogy nem volnék

mél-

^v



méltatlan a' hozzája való ti feta, ési6(ío#

minden hafeon nélkül -való feerete-

temnek ki-nyilatkoztatására. Ezen

cgéfe éitiakamind ezeknek el-gon-

dolásában és el-rendelésében tökei.

Máté butsut vett az Atyámtol, töl-

lem-is minekutánna jol meg-j.utal-

raaztatott volna;— vifefea tért Len

gyel Orfeágba; az hol-is ezen Or-

feágban való első útozáfomban fel

találtam, a' mikor néki egy réfeit tör

ténetemnek elébefeélvén, meg mon

da, hogy még akkor elöre )ó\ által

látta, hogy foha feerentsés nem lé-

feek;de nem mérte nékem meg-mon- .

dani, tartván attol, hogy eziránt

való kétségben esésem. Életembe ke

rülne.

Hogy fel-tett fzandékomat véghez

vihefsem, gyakran fordúltam-meg a'

Fejedelemnél, remélvén, hogy igen

gyakran nyerhetek alkalmatofságot

a' Fejedelem Afefeonynyal feembe

, . \ lenni;
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1(S^0 lenni ezen első nap mingyárt adatott-

is leg-alkalmatofsabb. Egy Görög Ke

reskedő tsak a' napokban, vitrfea jővén

az Árchipelagus feigettyeiböl; hoz

ván Narantsokat, Tzitromokac, Man

dulát, és más egyebeker, a' mellye-

ket hozzánk mind onnat feoktanak

hozni, kívánván az ujj Fejedelem

nek udvarlására lenni , és egy kosár

leg-feebb Tzitromokkal kedveskedni;

a' Fejedelem nékem mingyárt által

adta, hogy vinném a' Fejedelem Afe-

feonynak. Szaladtam töftént; de oly'

különös fel-hevüléfsel feollottam, hoz

zája, hogy maga-is jol éfefe vette;

nem tudván mindazonáltal valósá

gos okát; hanem inkább feenvedett

nagy betegségem gyengeségének tu

laj donitván,—' mellyet-is oly' érzé

keny, és kegyefséggel tellyes feók

kal ada tudtomra, hogy feívem' bel

ső réfeéig el-hatottak ; és ámbátor

tsak a' nyavalyámon való feánako

v zás



zás okozta lágyen-is; de még-is kö

telesnek tartottam magamat olly'1

meg-elégedve lenni ; mintha azt * a'

valóságos fceretet okozta volna.

Jdőt engedett nékem magamat egy

be feednem azon habozásbol, a' mely.

ben hozzá menetelemmel eítem volt;

és kérdezéfei, a' mellyeket hozzám

tett, ar Görög' külömbb kvilömbb- -

féle portékáirol ( mellyekböl vásár-

lott-is) kezdették elmémnek feabad-

ságát vifefeá adni ;— és kéntelenittet-

vén egy néhánykor a' Fejedelemhez,

onnét meg-ismét vifefeá menni; kön

nyebben és kevefebb változáfsal be

feélhettem már vélle; de akár-mint-

liogy,' el-nem vefzthettem azoltátol

azon nagy haloványságomat; a'mel-

lyet moft-is éfere vehetni ábrázato

mon; de még fem panafeolkodom '

azon, mert ez adta nékem a' leg

első alkalmatofságot ki-nvilatkoztat-

ni ezeri Fejedelmi Személynek, hogy

F mit



i^.mit feenvedek érette. Több napok

folytanak-ela* nélkül, hogy az én feor- *

galmatofságombol leg kevefebbet-is

elTmulattam volna; minden hafeon.'

a' mit. az-által nyertem a' volt , hogy

a' Fejedelem Afefeonyt 'láthattam,

és mint-egy arra feoktattam; hogy

inkább az én feolgálatommal kivánt

élni; mint a* másokéval.

A' Fejedelemnek akkor minden- ,

nap a' Táborba ki-kelletett menni,

melly-is nem me&fee feküdt Segesvár

tól;— az hová-is néjpét tsak ápro-

donként gyüjthette egybe ; merta?

föld népe a' Rákótzihoz ^való hajlan-r

doságát még el-nem vefetette vala.

Egy nap a' többi között, midön fco-

kása-feerént ki-ment a' Táborba, ke-

refetül menvén a' Fejedelem Afefeony

a' Fejedelem' feobáján, az hói ép

pen akkor jelen voltam,! köfeönék

nékie, és nagy búmat kijelentő ke-

ferves. feemekkel nézék réája ; nem

tu-



tudom, vette-é akkor éfere; de viíz- *,Q

feá jövetelekor tsak egy Afefeonyság- ,

tói távuirol kisértetvén, hozzám kö-

zelitte, 's kérdó töllem egéfe kegyes

séggel , hogy mi okbol volnék már

régtöl-fogva oly' halovány > tudván,

hogy az nem volná az én terméfeet-

feeréntvaló feínem.'" Méltóbban kérd

hetnéd Afefzonyom! felelék én, hogy

miként lehetek én még az élök' se

regében? De .miért kérdeném én

ezt tolled? Monda a' Fejedelem Afe-

feony,— Azért, felelék; a' miolta el-

feántam magamat tsak éretted élni;—

meg-kelletett volna halnom, mihel-

lyeft reménységemet tenéked tetfee-

ni el-vefetettem. El-pirula ezen fea-

vaimra, és minden felelet nélkül si

etve bé-méne feobájába. Ámbátor

okom volt magammal el-hitetni ,

hogy magamra haragítottam; de

még-is örvendettem bátorságomon;

mert úgy gondoltam, akár merre for-

F 2 dúl-
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,, dúllyon a? dolog, nékem nem kel- »

lett leg^cifsebb alkalmatofságot-is el

múlatnom, vélle meg-esmértetni a'

valóságos okát az én körüllötte leg

nagyobb fcorgalmatofsággal véghez

vitt feolgálatomnak-, de refekettem

még-is mindenkor, mikor feemei e-

leibe jöttem;— ámbátor egééfeen él-

feántam volt magamat nékie tudtára

adni, hogy hatalmában lenne életem;

de nem az, hogy feeretetiröl le mond-

gyak ; — örömmel-is néha vettem éí-

re el-pirulását , midön feemeink egy

be találkoztak, és hogy az magáét

mingyárt Je-függefetette;— több na

pok töltek mindazon -által el a' nél

kül, hogy ezen vakmeröségemért

megpirongatott volna;— igen meg

voltam elégedve az én elsö probám

nak következésevel, a' melly minden

jelek feerént nékie nem volt kedve

ellen.

Látod AfEfeonyom! ennyi elöme-

nete-



netele volt éeretetemneka' Segesvárt ^

való múlatáíunk alatt. A' Fejede

lem el-indula innen a' Fejedelem Afe-

feonnyal három vagy négy ezer em

bereivel, a' kik-is nem jó kedvel ki

sérték, hajlandobbak lévén moftanis

Rákotzi vók Fejedelemhez, a' kit- is

méltóbbnak ítéltek a' Vezérségre.—

Kemény fános-is a' ki őket Rákotzi

alatt-is vezerlette, nem vifeltetvén

oly' feeretettel Bartsai Fejedelemhez*

mint a' millyent érzett még magá

ban a' maiikhoz;— ez nem kevés o-

ka voltjvhogy azon Nép maga feol-

gálattyát úgy véghez nem vitte; a'

mint kivántatott volna. Kemény nem

régen jött vala vifefea Erdélybe a*

Krimiai Tatár' rabságábol, a' mely-

ben-is efett a' Rákótzi Lengyel Or-

feágban , való - meg-verettetésével; —

nagy fumma pénzel ; melynek egy

réfeét azon Fejedelem fizette éret

te , váltván-ki magát. Oláh Orfeág

F 3 felé
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1660 ^elé j°vén> ré£ vette ^ Vajdát Mih-

nét, hogy fegedelemmel lenne a' Rá-

kótzi dolgainak elö-mozditásában. E.

zen Vajda egy jó termetü; de vad

és kegyetlen tekintetü ember volt;.

terméfeete-feerént nagy bátorsággal

. és fenn héjjazáfsal befeéílö, a' ki in-

kább akarván á' félelem, mintfem a'

feeretet által, az alatta-valókat kö.

telefsegekhez kénfeefitteni; — a' ter-

méfeete gyakran a' kegyetlapségig-is

vitte, mindazonáltal bátor, ;és ma

gát mindenekben hirtelen fel-találp

volt:— minden tettei nagyok, és

vakmerők voltak;— nem-is voltak

más. Baráttyai, tsak illyen magához

hafonlók.

Ez tf Kemény János \ a' kit alább '

rneg-látunk, a' Fejedelemséget el-fog-

lalni ; míg a' Bartsal Fejedelem Se

regénél volt, hafenát vette a' Nép

nek Rákotzibzn valő bizodalmának,

mellyel még hozzája vifeltetetf hogy

el-



el-vonhafsa annál-is inkábba' moftaniI(5(ío

Fejedelemhez tartozó kötelefség-

töl,— mindenekben bíztatta,— a-

jánlotta fegedelmét, és gyakran ele-

jekben-is terjéfetette , mi-módon le

hetne vifefeá hozni Orfeágába ezen

vók Fejedelmet, a' kit a' feerentsét-

lenség inkább, mint az igazság fofc-

tott-meg birodalmátol.— Ezen Ke

mény1 fortellyai nem voltak ugyan

el-titkolva Bartsai Fejedelem elött,

de rofe környülálláfai miatt kénte

len volt el-feenveűni. Bartsai Feje

delem akarván alattomban ki-puha-

tolni Keménynek feándékát, különö

sön vifeltetö kegyefségének jeleivel;

azt monda nékie: hogy mivel a,__

Fejedelemséget mint-egy a' kedve

ellen vállalta volna-fel , és tsak in

kább azért, hogy Erdélyt az utolsó

romlásátol meg-menthefse , a' mel

lyel már fenyegetretett;— me^-is val-

lya nékie igazán, hogy nem-is tart-

F 4 ván
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i^o van magát elégségesnek ily' .nagy te-

réhnek el-hordozására, és hogy a' ma

gános élet inkább kedve-feerént len-

ne; mint az illyen lármás, és teljes

minden ellenkezésekkel, 's kedvet

lenségekkel; a' mellyekkel környül-

véfeik a' Fejedelemséget;— kéfe len

ne nékie által engedni, ha Rakotzk ar

ra venné, hogy az Erdély Orfeág ha

tárirol el-távozna, és így az Hazát

vifefeá helyheztetné elöbbeni békes

séges állapottyába ; és ha jót állana

minden zenebonákért , mellyeket né

ki Rákotzi még moftan-is alattomba

a' vélle való egyet-értökkel okoz.

Kemény János ezen ajánláft öröm

mel fogadta ; és ámbár látfeott a' Fe

jedelmet arra tartátsolni, hogy le-ne-

mondgyon ezen Méltóságárol, mel-

lyet nékie az ISTEN, és a* jó fzeren-

tse adott; de még sem titkolhatta-el

nagyra vágyödását, mely a' Feje

delemhez tett feavaibol-is ki-tetfeett,

mond-
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mondván: Hogy tsak ugyan ha ál-,^0j

hatntoson meg maradna azon feándé-

kában, és jó akarattyábol a' Fejede

lemséget le-téfzi; ö nem mond ellene

a', fel-vállalásában, ajálván-is magát

Rákotzihoz menni, és arra venni, ha

lehettséges az, hogy Hazájának tcen-

defségét, és békefségét ne zavarná.

Bartsaí Fejedelem gondolván, hogy

eléggé ki-elégitette légyen ezen nagy

ra vágyót, ezen ha,feontalan remény

séggel, és nem-is akarván egyebet,

tsak hogy tólle meg-menekedhefsék;

el botsátá ezen egyezésnek végben

vitelére, 's maga me^ indula kevés

Hadgyával Magyar Orfeág' feéle felé,

igen kitsin Marsokat tevén, 's ma

gával vivén a' Fejedelém Afefeonyt-is,

a' kihez való feerelme naprol napra

nevekedett; de még-is hamarébb

kelletett attol el-válni; mint-sem

gondolta volna, mert bizonyos tu-

F 5 dófe-
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l6$0dófití{t vévén, hogy Rákotil feléje

nyomúl, és hogy már egy Obefte-

rét Váradi nevezetüt, a' kit elöre az

Ellenségnek visgálására küldött volt,

a' Rákotz't Elöl-járói meg-is verték ,

ez így lévén, kéntelen' volt egyéb-

röl-is gondolkodni; nem tsak a* fee-

relemröl; és így a' Fejedelem Afe-

feonyt Fej érvárra küldőtte, hogy

menté tehefse a' vefeedelemtöl, a*

mellyet bizony el-nem-is kerülhetett

ha vele maradott volna. Soha ke-

fervefebb el-válás leg-alább réfeéröl

nem volt ennél; ezerfeer meg-átkoz-

ta moftani Méltóságát,. a' mely mo-

ftan ötet el-válafetya attol, a' ki né-

kie a' Világon leg-kedvefebb; nenvis

titkolhatta Szíve' gyötrelmét, 's et

töl okoztatott nagy kedvetlensége-is

vette arra, hogy örömeftebb fogad

ta azon ajánláfokat, mellyek Ráko-

tzi és Kemény réfeéröl nékie tétet

tek , kinek-is már fel-tett fcándéka

volc i

v



Volt a' Fejedelemséget el-foglalni, ha](j6a

azt Rákotzi meg-nem tarthatná.

Réfeemröl Afeizcmyom! könnyeb

ben feenvedtem a' Fejedelem Afefeony-

tol való távozáft; mjnt-íem hihetné

az ember;— A' Férjének boldogsá

ga nékem mindenkor el-feenvedhe-

tetlen f4jdalom volt;— irigy feemek-

kel feemléltem mind-azokat a' nyá-

jafságokat, mellyekkel ez a' gyönyö

rü feép Fejedelem Afefeony hozzája

vifeltetett ,— és az én irigységem

titkos örömet éreztetett velem ab

ban, hogy a' Fejedelem feintdgy meg-

fofetatik látásátol, mint én.— Szeren-

tsés-is voltam, hogy egy Cempillan-

táfig, midön a' Fejedelem tölle ép

pen el-vált, a^kalmatofságot nyerhet

tem a' tölle való el-butsuzásra. Sze

mei teli voltak keferves könnyekkel'

's mondám nékie ; Kegyelmes Afe-

feonyom! keferegfe, hogy innet ta

vozói; de azok, a' kik leg-na-

gyob-
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,^0gyobban bánkódnak , és tám vigaíz-

talhatatlanok a' te távozáfodért, tám

femmit leg-kifsebbet nem okoznak

fájdalmadnak, mellyet mutatoi. Tsak

egy fohajtás vók a' felelete, a' mely.,

is engem' annyira meg-illetett, hogy

lehetetlen volt bánatomat elötte el

titkolnom; fzemeim egyfeeriben fel

fedezték ab'ban a' feempillantásban

lévő feívemnek érzését, és ámbátor

fejét el-forditá, vettem mindazon

által ézre, hogy meg-illetödőtt ak

kori állapotomról,- akkor nrár tud

tára volt az. én hozzája vifeketö

nagy kerete tem Szulai feorgaíma-

tofsága által, a' ki-is hogy nékem

' feólgálhafson, titkon meg-mondotta

egynek a' feolgálattyában lévö Afc-

feonyai közül, a' kivel a' Felesegül

való el vétel reménysége alatt egy

néhány efetendőktöl-fogva esméret-

ségben vók ez az Afefeony, a' ki-is

Nevelöje volt a' Fejedelem Afefeony-

nak



nak;— Öreg^Afefeonyi hivatalt vifek

az udvarban , és annyira-is meg-hyer-

te vók a' Fejedelem Afefeony' bizo

dalmát ; hogy ámbár ö tsak az el

ső tselédgye lett légyen-is* minda

zonáltal ö kormányozta az egéfe Ud

varnak belső dolgait; mivel itten

nállunk Erdélyben az A bfeonyságok

akár-mely tehetösek , és feületésüek

légyenek-is, gongyok van mindazon

által a' Házokhoz és Gazda-afefeony-

ságokhoz tartozó leg-kifsebb dolgok

ra is4— A' Fejedelem Afefeony még

fiatalabb lévén, hogy fem illyen. nagy

tereh vifelésre elégséges lett volna;

ez' okbol mindeneket az Öreg Afe-

Jzonyra bízott; és ezen okbol töb-

feör-is volt vele, mint más Udvari

Személlyei. Szalai tudtára adta né-

kie az Afzfeonyához való nagy érzé

kenységemet ; gyakran alattomban

meg^is mutatta nékie a' Fejedelem

Afefconyhoz viseltető nagy érzékeny

seg-
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66o ségtöl okozott ábrázatom' halóvány-

ságát, a' nélkül hogy a' dolgot egéfe-

feen ki-fedezni bátorkodott volna,

remélvén , hogy nékem az-által (Lói*

gálatqmra lehet a' Fejedelem Afc-

feony elött ; femmit fe kérése, fe fá

radsága által el-sem-is múlatott t

hogy reá vehefse az Öreg Afefeonyt

feolgálatomra ; de többre mindazon

által nern-vehette az állapatomon

való feánakodásnál, a' mellyet nékem

heves indulatom okozott, ki nem-a*

karván lépni foha is kötelefségének

határjábol, 's nem-is itélvén hellyes-

nek az Afefeonyának más ( tsak a'

Férjéhez tartozó ba.ráttságrol leg-

kifsebb képzeladéft-is) okozni. Szá

lai látván oly' ellenkezőnek lenni e-

zen Afefeonyt ezen dologban; és kö,

vetkezésképpen, hogy femmi hafe.

nomra nem lehetett, nékem tud

tomra fem adta ezen hibás lépését,

mellyel nékem hafenálni kívánt; mind

azon-



azonáltal ezen fegedelme nékem

nagy hafenomra vált; mert az Öreg

Afeftony fel- tett feándéka, és akarat-

tya ellen-is mint-egy kéntelenitte-

tett a' Fejedelem Afefeonynak tud

tára adni mind azokat, a' miket hal

lott az én hozzája való nagy feere*-

tetemröl, a' mely ezen okbol efett?

mellyet moít néked Afefeonyom ! e-

lé hozok.

A' Fejedelem Afefepny éfere vér

vén, hogy mindenkor, midön vele

feembe vagyok, feemeim réá vagy

nak függektve; de éppen más mó

don mint máíbknak, á' kiknek feint-

lígy feerentséjek yagyon vele feem-

be lenni; látá hogy mindenkor mint

egy refeketve közelitek hozzája, és

hogy vélle egyfcer se feolhatok vál

tozás nélkül,— által látta, hogy kü

lönös okának kelletik ennek lenni.—

Hogy ennek jobban végére mehes

sen,— kérdi az Öreg Afefeonytol;

ha
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-v„ ha nem vette-é ö-is mind ezeket éfe«
1660. . .

re; valyon mit jelent ez? mert fen

lek nem látok illyen móddal hoz

zám vifeltetni?— Az ÖregAfefeony

ezen váratlan kérdésre el-bámúlván,

nagy háborodáfsal felelt. Nem kel

letett több, hogy a' Fejedelem Afe-

feonyban a' meg-tudásra való kíván

ságot fel-gerjefefee, 's addig kénfee-

ritette fok kérésével , hogy monda -

ná-meg vélekedését, mig mint egy

kéntelen volt meg mondani, hogy az

tsak azt jelenti, hogy haláloson be

lé feerettem, azt-is hozzá tévén,

hogy a' Férjhez menetelének hire

feinte halálomat okozta légyen. Az

Öreg Afefeony helyben mingyárt meg

bánta, hogy ennyit-is ki-mondott;

de a' Fejedelem Afefeony nem nyu

godott a' mig a' betegségemnek ál-

lapottyát, és a' környül-álláftit, a'

mellyek nékem vefeedelmemet 6-

kozták, rendel elé nem béfeéllette.

Ez
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Ea éppen azon nap történt, a* mUi6íío

dön a* Fejedelem Afcfeony töllem a*

karta ennek valóságát megtudni ; —

midört kérdezte* hogy mi okozta '

az ábrázatomnak haioványsagat. Hí

zelkedhettem tehát magamnakj hogy

nékem-is volt féfeem a* moflani el*

válásunkkor a* ' köny-hulJatásában \ -,.

de még nem voltam bizonyos mit

éttt érettem felvében,

EUndula tehát a* Fejedelem Afe»

feony Fejérvárra , Erdélynek Fő V4«'

roísába,— JMi-is eHriduíáhk azofl

Tartománynak iéjíeire, a' mely há

táros Hazánkkal, és a5 mely Ma

gyar Öffeágtói kaptsoltatott ehez$

alig érkezheték Barnai Fejedelem o«

da, Ráfotzitól ujra két követek jőV.

vének, hogy ré4 vegyék Kemény jffr

mstiak tett igéretének bé-tellyefité-

séfe«-* Ha meg-íjedett a* Fejedelem a*

majd nem eröfeako* módjukon, mel

lyel ötet rá akartak; venni, nem ke*

Q , váá

Steí.tr ••'.;.., ;.* 5
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,660vésbé bámult az Atyám, a' ki fem-

mit fem tudotta' Fejedelem Battsai-

nak , Kemény Jánossal ez-iráttt való

- befeédgyéröl, bofeéankodva értette*

hogy tijjra ujj Fejedelem' válafetásá*

ra feándékoznak ; a' nélkül, hogy rol-

la-is gondolkodnának, magát fok o*

kokra-nézve érdemefebbnek tartván

igazság*feerént a' válafetásra", mint a-

kárkit-is azok közzüli a' kiket válafe

tásra ki-nevezhetnének.— Nem foká

ig gondolkodott, hanem ellene mon

dott Bartskí Fejedelem gyengesege

által ezen dologban véghez vitt min

deh dolgainak , megsértetvén vélte,

hogy Kemény Jánossal egyezni" nem

egyéb volna, hanem Rákétát újra

bé-helyheztetrii j bé-hozni a' Törö

köket, Tatárokat; és végtére tulaj*

don magát, Háza népit, és barátjait

bizonyos halálra ; és a* Hazát végső

és el-kerülhetetleri püfetulásra -ki-ten-

ni;— meg-érteté vélle, hogy ha oly*

vé*



Vélekedésben vóma-,ht>gy magát meg-ltf^

nem tarthattya azon Méltóságban, a

melyre ötet a' fényes Porta emelte,

fblyamodgyék a'hoz-í jovafollyon

egy ollyan feemélyt, a' ki annak ked

ves lehet, és ezen efetben válafefeon

egy o-llyant, a* ki ezen okbói hozzája

nagy háládatofsággal fog viseltetni,

és nékie a* békefséges tsendef éle

tére mindeneket, a' miket tsak ma*

gának kívánhat, fog fcerezrii. — Kön*

Uyen lehet ki-tanálni, hogy magát ér-

tette; de a' Fejedelem ámbator min

denekben habozó > tie meg-is hertt

Volt egéé feandékkaí, hogy a%' Fejede3

lemségröi le-mondjon , azón-kivül-is

azoo fel-tétele, mellyet Kemény Ji>

winak tettj ré&éröl hem volt olyan,

valóságpsy; valamint a zít Kemény János

hitted tehit á,z Atyám minden hala

dék nélkül V.i6£á bötsatotta a* M*

kotii Követíyeit, a'-nélkül hogy leg*

kifsebbet-is végezhettek volná a-
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£,ozon dologban a' mellyért küldettek.

Kemény János meg-neheztelvén ,

> feintúgy mint Rákotzi , hogy fel-té

telekben nem boldogúlhattak , a' Bar-

fsai Táborába hamis hitegetöket kül

dőttek, a' kik ottan hirdefsék , hogy

Bartsai a' nékiek tett fea vának, igére

tének meg-nem állott, hogy Kemény

János nem egyéb okbol kivánna Fe

jedelemségre válafetatni, tsak hogy

azt Rákotzinak által - adhafsa , a' ki

mindenkor igaz valóságos Fejedelme

volt Erdély Orfeágának, a' ki-is fokkal

alkalmatofsabb ezen Méltóságra, mint

a' moílan uralkodo Fejedelem, és

hogy Kemény János nem igyekeznék

egyébben, tsak az Hazának, és min

den a'hoz tartozando réfeeinek jován,

boldogságán, és békefségén,- és hogy

ö a' Fejedelmi név alatt nem kivan*

na más lenni , tsak Rakettinak Hadi

Vezére, és Hely-tartója az Orfeáglás-

ban.— Hogy ezen volt Fejedelem min

den



den Cerentsétlenségei mellett-is bá- „

torsagat még annyira el-nem vettet

te légyen, hogy békével meg-feen-

vedíiefsen máft uralkodni hellyette,

és ha Bartsuimk a' Törökök Pártfo

gói;— Rákótzitak az egéfe Magyar Or-

feág, és a' Római Csáfeár-is védelme

zöi léének , hogy meg-tarthafsák bi

rodalmában, a' melytöl igazság-fee-

rént meg-sem lehetett volna fofeta-

ni; illyen és eTiez hafonló hirdet

mények, és a* Rákotzihoz való ré

gi hajlandóságok-is nem kevéfsé o-

kozták a' Nemeseknek, és Széke

lyeknek (a' kikböl áll Erdélynek leg

nagyobb vitéz rendeinek ereje) a*

Bartsaí Fejedelemtöl való el-idegene-

dését, ellenben Bartsaí Fejedelem-is

mindenkor dolgaiban habozó lévén,

nem élefetette a' népnek feívét jó té

tivei, a' mellyekkel bizodalmokat

rneg-nyerhette volna, fokan el-kéred-

zettek táborábol, kiknek kéréseket

G 3 nem



j^ftera, bátorkodott raeg-feegni, foka*

elhagyták mine|.en: engedelem és je

lentós nélkül ;. '-* - még> panafsolni fera

bátorkodott ezek ellen>: mely. által

a' dolog annyiba ment* hogy rövdii

napok ateí^. Táboya- annyim meg

gyengült,. h,ogy kéntelen. v^\t a, t^.

l»orozáíi félben feakafetani,, és magát

valamely eröfségbe bél-vonni, a? hói

fegittséget, várhatna,,, a' mellyet tsak

a' Töröktől rernéíhetetu-r- A! mi hált

ra- yonáfunk, vagyis ink4t>h el-fealaf

dásunk Fejéryir^ak^lt,. az hpy.4 a.,■

Fejedelem Afefeony,— a- mint mác

fellyebb meg-irtam ,.' vette^ volt,, mar-

gát, -- Kí-mondhatatlan: vójt az,, piör

me Fejedelem, Bertsij'tmk a' Fejedé*-

íem A^feonynak Utés^ban;' az enyira/

fem kiC«ebb.

Mivel itten, alkalmajtofságom M*r

gyon Gyula-Fejérvárrpl feollanprn;

Ráírom, Vár van az. egé£ Magyar Bir

yodaljpmban. Fejérváfc nevezettel: Az-

elsö-
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Székes Fejérvár", mety-is Magyar^^

Orfeágnak voltaképpen Fö Várofsa ;

ámbátor Buda a' maga eröfségéért

moftan-a' hellyet tartatik.-^ A' má-

fodtk ezen névvel Nandor Fejérvár ,

Tót (Magnak Fö Várofsa, igen es-

méret^s a'fpk ki-feenvedett oűbromai-

érb Az harmadik Gyula Fejérvár, a'

mely-is eleitöl-fogva mindenkor Fö-

virofsa volt Erdélynek, és.egy Püspök

ségnek Széke, a' ki-is egyedüllette e-

zen egéfe nagy Tartománynak Déz-

máját; dea? miolta-a' Románo Catholi-

cufoknak feáma igen meg -kevesedett^

©zen Püspökségnek jövedelme- által- .

adatott*' Reformatus Fejedelmeknek,

(•kik-is majd két-feáz efetendőtöl-fog-

va kormányozzák ezen Tartományt)

mely-is a' nagyobb réfeét téfei a' Ter

jedelem^ maga feámára rendelt jőve*

delmének.

Ez, ennekelőtte igen nevezetes-,

hires , és nagy érdemü Hunyadi

G 4 fb-
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^, Jém$ó\ akkori volt Vajdától raeg*t>.

röfített Város volt; nem-is lévén oly*

nagyon ki-terjedve? könnyebben meg-

; emfettethetett; de, akármilyen volt ak

kor, moftan romlandó félben vagyon,

és a* mit az ember még abbol láthat,

tsak egy nagy rendetlen Kaftéiy , a*

melyben a' Fejedelem lakik, míkor

itten mulat- Ezen épület ekvagyon

takarva egy nagy töltéíseíj jobbrol,

balrol két nagy bástyákkal, mellyek-is

még igen jó áHapotban állanak \ nem

külömben az ezek kőzött lévő töí-

tés-is; de a' fő épület egééfeen min

dén oltalomtól fedetlen áll arrol a*

réferöl4 a* melyröl, a' Város meg-rom-

ladozott, Meg-maradott - még egy

igen gépen épült nagy Templom, a*

mely^s az-- előtt Cbatedralis Tem

ploma volt a* Püfpökségnek, ezen é-

kes roppanj és mint egy büfeke aí--

kotm^ny, valamint a* Város-is, azon

H/mptál jfáwstol hires nagy Hadi Ve-

zér-
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Bértöl, Hunyad Vármegyébe a' Ke-X^0

nyér Mezején meg-veretett Törökök'

zsákmányábói nagyobbktatott. Ot

tan látnatni-meg azon híres Zápolya

János Magyar Orfeág Királyi Hertzeg

Kis Afefeonyoknak Koporsó Köveit,

a' kitöl Első Ferdinánd Magyar Or-

feágot el-foglalván, által engedte né-

kie Erdély Ürfeágot azzal a' Tarto

mánnyal, melynek Temesvár Fő Vá-

rofsa. Nem-külomben láthatni Bátort

Fejedelmeknek Temetö hellyeit, de

a* mellyek az azokra való kevés yi-

gyázás által feinte végső pufetulásra

jutottak, a' Hunyadi Jánosit* ez van

közönséges köböl alkotva, fel-emelr

ve a' földtöl mintegy tizen- nyoltz

hüvelyknyire, a' köven tsak ez a'ke

vés feóbol álló Koporsó irás ( Epita-

phium ) van: Hic jacet Jobannes de \

H 11 nya d Itt fekszik Hu nyadi J' íu

ti os. Ezen Templom ámbátor igen

ékes, moftan még-is el-vagyon hagy

y Gj va,



to6 'Öí5^?l?f

^g va, femmi Ifteni feolgálat benne nem

tartatván. A' mely. réfee az-elött. a,

valóságos Város volt, moft tsak küi-

sö város;— igen népes- és tekintetre

mékó; -*-és a' mi. itten, különös, az,,

hogy minden lakofok Románo. Oa-

tholiciifok, a? hói .Religiojokat (- Vallá-

fokat) feabadort- gyakorolhatják egy

igen feépen épitett Templomokban.

! Ezen dolog nem-is tetzhetik tsu-

dálkozásra méltónak; mivel- Orfeág'

-1?örvénye-feerénc négy-féle Religio

van> a' mellyck*is feabadon gyakorol

hattyák Ifteni foSlgálatjokafjde azt-is

mondhatni* hogy a' Catholica. Religi,-

ét elsőnek tévén, a' kik ebben vagyu

*ak, igen kevés feá.muak. A' rftáso--

dik a? Reíbrmatufoké, me.ly*is töb-

«yáre minden "Nemeseké, és első tera-...

düeké. Az Harmadik, a' Lutherana*,

tudniillik a' S^áfeoké , . kik-is nagy , réV

fiát lakják- Erdélynek .- A' negyedik

*z Álriána; vagy a* mint- magot ne

vezik



vezik az Unitaria; de a' feámok tzck~l(tfa

Bek, igen meg-fogyom.

-Borisai Fejedelem alig vehette-bé

magát Fejérvárra, újra fcövettség jött

Mtötótzitóh, Ü"lék eröfsen, sürgették

bé-tellyefitését azon tíégezésnek, mel-

iyet tett vala ennek -előtte Meméity

fános&l a' Fejedelemség' által-adásár

.ták De, Barna? tsak bíztatni akarváa

Süketetlen. reménységgel*, ujra, az. 4:

Cgitofe BEXHI^N. JAHOS^ el-hjvatr

ta, hogy; fegedelmére lenne, megy ,

menekedni ezen Követektől, — min

den- velek vaié végez.és., nélkül,, é$

valéj^an azi Atyám, tutftokta-is adta

nokiek* Vgyv mind ezek az, egyezér

se^ meg-nem qshejtnejc r é%femm.i jó

kimenetelek, nem lehet a' • Fenye?

Eorta- tudta 4$; s&arattya. néjkiü, é?

így ezen- moftani. követségnek fera »

Mólt több bükére,. mint az- ejöbbeni-

eknek. Én.ugyan nem. tudom- nji totj,

téngetett aVFqedelerrAésr az; Atyára

közt-
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^^o.közt együtt való conferentziájokban;

de hihető hogy az Atyám arra öfe«

tönözte a' Fejedelmet , hogy ha va

lósággal le-akarna mondani a' Fejede.

lemségröl , engedgye nékie által, bíz

ván, hogy a' Török Portátol-is en

nek helyben-hagyását meg-nyerheti.

A' Fejedelem nagyon meg-ütközött

ezen eJé adásán az Atyámnak. Ezt

annakutánna tudtam-meg, meg-is pa-

nafeolta a' Fejedelem Afefeonynak,

mindazonáltal ennek femmi követke

zéiei fem lettek. A' Követek alig

érkezhettek vifefeá Ráhtzihoz a' Bar-

tsai Fejedelemtöl vett kedvetlen fe

lelettel; Rákotű azonnal tudtára ad

ta Kemény Jánosnak Fö Vezérjinek ,

hogy Hadát egyben gyüjtse, és fíet-

ve mennyen Fejérvárnak, hogy Bar*

tsa'i Fejedelmet hirtelen meg-lepje,

és kénfeerittse akár fiep, akár eröfea-

kos móddal a' Fejedelemségröl le

mondani. Ezen dolognak híre mely

nem
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nem fokára közönségefsé lett, kén-líío,

feeritette Bartsaí Fejedelmet Fejér

várt el-hagyni;. és bizodalmafsabb

helyre magát, úgy mint a* Dévai Vár

ba vonni, melyis két napi távúi-

ságra van Fejérvártol Hunyad Varme

gyének közepén, nem mefefze a' Te

mesvári útban Jevö úgy nevezett

Vas-kaputol. A' Fejedelemnek ren

detlen rendeléfei, e'hez járulván a'

Kolika által okozott egéfségtelensé-

ge is, egy néhány napokig késleltet*

ték el-indulását. — Az Hivatalom

mely-isfeeméllyéhez kötelezett) hoz

ta magával hogy feorgalmatofabban

mellette légyek, mint akármikor más-

feor,— Nem-is tudom mi okbol, azt

kívánta, hogy mindenkor mellette

légyek, áVmbátor máíbk-is elegen vol

tak fegedelmire; úgy tettzett nékie

mintha én' körüliette mindeneket al-

kalmatofabban vinnék véghez, miht

máfpk,— én tehát feünteien az ágya

mel-



^mellett voltam, de ez a' feolgáiat

mely nékem más környütólláfokbaft.

igen alkalmatlan lett volna, moftan azt

a' gyönyörüséget okozta, hogy a'Feje-

delem AfLfeonyt minden feempillantás*

ban láthattam, de mit nem-is tsele-

kedtem volna én ennek meg-nyeré-

sére? Meg-nem-is feüntem azzal feer

meim jeleivel leg-érzékenyebben, és

érthetölebb, a' mennyire töllem ki

telhetett, befeélleni. Láttam, hogy éfe-

re is vette i de femmi jelt nem adott,

melyböl el-hitethettem volna maganr

mai, hogy azzal nékie kedvét találom,

de még ellenkezőül , nékem úgy tetá

'' tzett, hogy igen feorgalmatoson el

kívánta kerülni feemembe való néz«*

„ fit, mellyért némelykor magamat oly'

keferves környül-álláfokban találtaim

hogy maga a' Fejedelem felött-is nem'

titkolhattam fájdalmimat; de ez na*

gyobban el-volt foglalva maga dol«

gai iránt, Mintsem azt 'ifzre vehette

vóina* \



Elég az, hogy egéfsége vafamerf- gtf

nyíre helyre alván, az Hertzeg Afe*

feony-is, a' ki feüntelen nagy feo'rgal*

matofsággal hozzája vifeltetett, vidá

mabb ábrázattal, és nyugodtabban

látfeatött ienni, mely-is a' Fejedelmet

vigafetalta; engem' pedig nagyon gyöt*

rött. Éfere vévén a' Fejedelem Afe-

feony ez-iránt való bánatomat, látám

egyfeer, hogy egy darabotska ideig

fcemeit réána feegeZvén, nagy haha*;

tával azonnal nevete , más apróié*

kos dolog' mentségeivel, de midön

éfere vette, hogy az én zavarodáíbm

ez által rtógyobbadik, el-méne feobá*

jába, és éngem' oly' álapotba hagya,

a' mely bizony benne-is feánaközáír,

okozhatott,, Azon eftve ifmét elő

jővén tsak egy Afefeonyságtol kisér

tetve, hogy feökása-feerént níeg-tuda--

kozná a' Fejedelemtöl, ha volrétf-fc'

kedve yatsotálni. A' Fejedelem új- ,

ra háborgattatván a' Kolikátol; mek

lyért-ii
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l66o Jyért-is egy párnát kellett feje alatt

tartanom, a' mellyen el-is alutt.— A'

mi ágyaink Afefeonyom ! a' Nap-kele

tiek' feokása feerént minden fuperlá-

tok nélkül valók.— A' Fejedelem á-

gya a' betegsége miatt nem lévén

/ femmíhez támafetva; azért hozzá fér

hettem hátulrol, hogy tarthafsam pár

náját. A' Fejedelem Afcfeony tsen-

desen oda közelítvén, *s akarván meg

tudni, ha a' Fejedelem ( a* ki is a'

más oldalára fordúlt volt) alufeik-é,

éppen az ágyához jőve, kerefetül

nyújtván, és a' párnára (mellyettar'

tottam ) tévén karját,— a' keze oly*

közel efett ortzámhoz, hogy minek

elötte meg-fontoltam volna, hogy

vehetem-é azon bátorságot, meg tsó-

koltam hirtelen kezét. — írhatom né

ked Afefeonyom i hogy azt oly' nagy

érzékenységgel , és gyönyörűséggel

tselekedtem, hogy képzelni fem le-

4*et, ha tsak valaki minden erejét a?

.'.... feere-



feeretetnek nem érzette. A' Feje-IÍ(5-

delem Afefeony tsendesen vifefeá von

ván karját a' nélkül, hogy valamit feol-

lott, vagy ellenem neheztelését mu

tatta volna, ki-méne a' feobábol, és

viiifeá sem jött azon éjtfeaka. A' Fe

jedelem másként változtatván fek-

vóíit, nékem-is időt engedett min- ^.

deneket fontolóra venni, az én mé

révségemröl , mellyet a' Fejedelem

Afefeonyomon •' moftan el-követtem>

magam magamat meg-ítéltem oly*

nagy vakmeröségemért, — gondol

tam hogy eleit vegyem el-feökésem

által a' Fejedelem ez iránt való ha

ragjának, ha meg-tudja ezen magában

ugyan kitsiny, de réája, és feerelmé-

xe való nézve igen vétkes tseleke-

detemet, mert éppen nem kételked*

rtun , hogy a' Fejedelem Afefeony

ineg-öe panafeolja mihelyeft vélle le

het. Bizonnyal nem akarta álmár,

nyugovását háborgatni , így gondol-

H kodtaro

y
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166 kodtam magamban, de mihelyeft fel*

ébred,— elég-tételt fog kérni az én

vakmerő bátorságomért , és így kén-

telenittetero az udvart el-hagyni, e-

géfe életemben meg-lefeek fofetva e-

zen drága feemélynek látásátol azért,

hogy a' hozzája tartozó tifetelet ellen

vétkeztem, és fenkit fem-is vethe

tek okáúl feerentsétlenségemnek, a'

mely engemet meg-fofet azon egyet

len egy meg-elégedésemtöl , mellyen

feeretetemben remélhetek vala; tsak

' tsupán magamat ISTENem !

mit mivellyek ha többé nem látha

tom! Meg-halok— és a' mi leg-ír-

tóztatóbb, hogy kétségben esés nél

kül meg-fem halhatok; mivel meg

bántottam Fejedelem Afefeonyomat,

és meg-érdemlettem haragját.— II-

lyen feomoru gondólkodáfokkal töl-

tém-el az éjtzakának hátra lévő ré-

feit; mihelyt meg-viradott le-menék a'

kertbe nyughatatlanittatván bal álla-

po-
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potomnak fneg-gondolásával,mellyet „

nékem a' feerentsétien Fatum (törté*

net) már kéfeitt.*- A' Fejedelem Afe*

feony meg-látván éngem' -a' Fejede

lem' feobájábói, a' kinek-is igen jó

kor jött vala látogatására; — Igen

feomoru ábrázattal, és mély gon

dolattal el-merülve sétáltam-; — be

jöve a' kertbe , bizonnyal hogy an

nál jobban ki-tudhafsa gondolatom

nak módgyát;— el-jöve tehát kevés

Afefeonyságoktol kisértetve; ezek kö-

2fll4s némelyeket egy más fcín alatt

viMá küídé. Mihelyeft megláttam,

nem kételkedtem már vefztemrölj

és hogy bizönynyaí nem jött egyéb

okbol, hanem hogy el zárattatáfbmaS

és tölle holtig való elrtávozáfomaü

parantsolja, mindazonáltal ( egy da*

rabotskáig sétálván, egy Tserefenye

fához ment, melytől éh nem mefe*

fee állottam, tsak két, vagy három

Attonyság lévén vélle ) meg-feóUitaj



,, a' feava minden érzékenységemet fel-

ébrefeté; refeketve közelitek hozzá

ja, parantsola hogy tserefenyét feed-

nék feámára, mellyet-is megcsele

kedtem, igen keveset vett azokbol t

többnyire mind a' vele lévő Afefeony-

ságoknak adta; az alatt a' feín alatt

( hogy távulabb feebbeket lát, oda vi-

ve .fedésére.^ A' mi kerteink Afe-

feonyom! nem oly' pompások,' mint

Frantzia és CHafe Orfeágbant( mellye-

ket, ottan álmélkodáfsal láthatni )

többnyire sürün, és minden rend

nélkül ültetett fákbol állanak; a' köz

te lévő útak-is igen keskenyek,

úgy hogy az abban való sétálásban

nem könnyen veheti az ember egy-

máft éfere.— A' máfodik Tserefznye

fátol a' hová engem' a' Fejedelem

Afefeony vezetett, a' harmadikhoz

külde, annyira, hogy már jó távúi

eftünk azon Af?feonyságoktol , a' kik

az első fánál a' Tserefenye fel-feedé-

sével
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sével múlattak ; midön gondolta vol

na, hogy azoktol nem hallathati k, l66°,'

így feolla hozzám: Minden nap ta-

pafetalom a' feámtalan jelekböl, hogy

mint-egy tudtomra akarod adni hoz

zám való nagy feere tetedet; tegnap-is

%' vakmerőséggel voltál, hogy ke-

zemet meg-tsókókad, és már kez

dek attol-is tartani, hogy ennek-u-

tánna még annyi hatalmod sem lefe

önnön magadon, hogy magadat en- -

nek nyilván való ki jelentésétöl meg

tartóztafsad, a' mely nékem kedvet

lenséget, néked pediglen vefztedet

okozni fog. Tanátslom tehát tené

ked: Fójts-meg feívedben minden'

leg-kifsebb ollyan gondolatokat, a'

mellyek egy illyen helytelen érzé

kenységet benned gerjefethetnek ,

hogy ha pediglen nintsen annyi erő

te benned, vagy feándékod, hogy

egy illyen helytelen, és jovendő é-

letednek ártalmas feeretetet meg-fbj-

H 3 - tani

. r



,* tani. tudj, avagy akarj; tehát fcg--ta~

'náfsofsabb, hogy az Udvarunktol* er-

tévozzál ;•— tsak. hafeontalan hizel*-

fcedő reménység volna el-hirmi; hogy

én valaha helybe- hagyom ezen: az:

4n, betsületemnek, és a'* te jovad"-

laak ellenkező érzékenységét,, éS;

hogy a? te hozzám vifehetö' i feerete*-

«ednek- jeleire érzékeny lehefsek;—-

tudod- hitbéli kötelefségemet, hálá-

-darofságomat az én Férjemhez a''

fejedelemhez. Vétkes háládatlansig,

lenne réfeemröl, ha-meg-nem esmér

ném, és meg-nem vifeontagolnán* az

45\ feünet nélkül hozzám vifeltetö fee*.

íetetén; feüny-meg. tehát az iUy©*-

f tiektöl, a? meliyek nékem végtére, alr

fcalraaüla-nokká-is válnak ;-.~ vagy- tök

Tem t-ávozzál;. és vedd eleit feeren*

tétlenségednek , a-,: mely ellened va

ló, haragoraat-is okozhattya*— Ezen

w:óísó feavát oly* Felséges ^ és egy-

üexsmind kegyes hatigpn- mondotta*

hogy

v • " .



hogy egéfe bizodalommal nékie eze- „(

ket felelni bátorkodtam i Nintsen an

nál igazabb Kegyelmes Afefeonyom !

hogjr én téged' feeretlek , és hogy

lehetetlen többre vinni egy tifetelt

feeretetet; mint az enyim. Ennek ©-

ka a' te nagy érdemeid, és feépsé-

ged, és az én íbrsqm már a' milyen

lehetj de az-is nem kevésbé bizo

nyos, hogy az a' halálomat paran-

tsolná, a' ki éngemet látáfodtói örökre

meg-fofetani kivan! nem kell egyéb

tsak ezen feándékodban való meg

maradásod, hogy meg-bofefeúld vak

merő indulatomat: A' Férjhez me

netelednek tsak a-' hire-is engem' a'

üromnak feéiére vehetett; az hon-

nan-is akaratom ellen vifefeá vontak'

az én ábrázatomon való halóvány-

ság még moft-is feomoru, és tsalha-

tatlan bizonysága annak. Hogy élete

met kedvellem, nem egyéb az oka>

hanem hogy feerontsém vóieegy oly'

Hiva-



l66o Hivatalt el-nyerni, a' mely nékem

fokfeor azon örömömet feerzi, hogy

téged' láthafsalak. — Lehetetlen Ke

gyelmes Afefeonyom le-mondani fee-

, ' rátetemröl;— tsák az az egy gondo-

-lat-is : Tölled távozni ! — nékem

már-is oly' keferves, hogy halálom

nál, egyebet nem óhajthatok kinaim-

nak rövidítésére. Valójában ábráza

tom eléggé ki is mutatta fzivemnek

gondolattyát, a' mellyet nyelvem mo-

ftan meg-magyarázott, - Könnyen le

hetett láthatni azon halálos feínekkel

le-feített kétségben esésemet.— A'

Fejedelem Afefeony maga-is látfeatott

meg-feánni. De hát valójában mon

da nékem) mit kivána töllem> Már

nem kételkedhetvén a' feereteted fe

löli , meg-feenvedhetlek-é téged' az il-

t

lendőség' meg-sértödése nélkül fee-

méllyem mellett? Ki-tehetem-é ma

gamat a' te feemeiddel való fok in-

téfeidnek,— befeédidnek— bátorsá-

> god-



godnak, melyre téged' a' vak feere-^^

lem ingerelhet ?— Nem!— Afefeo-

nyom! felelék, foha nem kívántam,

és nem is kívánnék élni, ha leg-kis- .

sebbet-is ollyat mivelnék, a' mel

lyel magamat elötted unalmafsá té

gyem, és tégedet megbántsalak; — .

én mind azokat a' kis jeleket, mel-

ly ekkel moftan egem' vádplfz, és pi

rongató, nem egyéb okbol tseleked-

tem; tsak hogy veled meg esmértes-

sem az én feerentsétlen feeretetemet.

Mentsenek-meg éngem' az Egek,

" hooy valaha tsak leg-kifsebb feándé-

kommal-is meg-kivánnám sérteni fed

hetetlen és mindenektöl bétsültetett

erköltsedet, a' mellyet én réfeera-

röl-is nagyobbra betsüllök mintsem

hogy kifsebbitteni kívánnám.— Már

"eléggé meg-vagyok nyugodva , hogy

tudtodra adhattam az, én hozzád va

ló nagy érzékenységemet, mellyet a'

te nagy érdemed bennem gerjefetett,

H 5 tsak



tsak az az egy óhajtásom: Méltóz-

tafsál tudtomra adni, ha méltatfan-

nak tartafe-é ezen ajánláfomat . hely

ben hagyni, hogy mingyárt ezen or

rában magam magamat meg-büntes-

sem. De ha a' minden reménység-

nélkül való feeretet; — a' leg.-alázato-

sabb rabság elötted nem léfenek ked

vetlenek.; fogadom és esküfeöra ne

ked mind azokra , a' mik legrfeen-

tebbek, leg-meg-sértetlenebbek, hogy

meg-fójtom feívemben a' leg-kifsebb

kívánságaimat, mellyek kedvetlensé

gedre lehetnek, és hogy íbha, fem

feemeimböl, fem befeédeimböl, fem

tselékedeteimböl> ollyaft nem fog£

tapafetalni, a' mely leg-kifsebben-is

gyanut adhatna éretted feívemhen Qr

kozott tifeta égö fzeretetemröL

Tovább itten veled, lennem, mon^.

da a' Fejedelem Afzfeony, nem lehet,

betsüllöm gondolatidnak módgyát.,

éjs meg-esmérem érdemeidet; de .
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még bizonyoftá nem tehetlek , hogy lí(ÍQ(

helyben hagyhatom-é ezen leg-tife-

cábh femekkel le-feftett órzékenysé- \

gedet Légy kt ezen kertben a? Fe

jedelem' le-fekvése után-, akkor meg.

értheted az én vélekedéfemet;— Kön

nyen lehet képzelni az én örömemet,

meg-eregedéfemet, a' Fejedelem Afr-

feony* hozzám mutatott kegyességé

ért, ;és hogy nékem maga '\ó Sán

tábol? rendeít időt adni méltóztatott.

Ugy ehis voltam az örömtöl ragadd

tatva) hogy még moft fem rajzói-

hatom-te akkori volt külömbb-kü-

römbb. féle ihdulatimat. Hogy, hogy

(-mondam magamban ) az a' Fejedé-,

tem Afefebny, a' ki mind eddig tsafe

jelit fém akarta mutatni hozzám va

ló" kegyeísegéhek , nékem bizonyos

kelyetrendelte'" v«te való találkozas

ra , és parantsolja ezen kertben meg*

felenni, hogy maga valóságos gon-

cfolaty&t íü:nyilatfeoz.tafsav mit nem
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l66o remélhetek ezen éppen különös és

nem várt kegyelméböl? Bizonnyal

könnyen képzelheted Afefeonyom'x

az én nyughatatlanságomat ezen fee^

rentsés órának el-jöveteíéért.

Meg-jeleném tehát a' kertben,

feinte négy órával elébb a', rendelt

idönél;— itten ment lévén minden

más gondolatoktol; babadon botsár

tám minden képzelödéfeimet, és e-

zer 's meg ezer külömbb-féle vég-

zéfeket tettem a' vélt feerentséröl,

a' mellyek valósággal tsak az én

képzelödéfemben voltak ; még-is úgy

el-voltam ezekkel foglalva, hogy

(ámbár feinte két óráig ezekkel fog

lalatoskodtam mint már valósággal

bizonyotokkal) oly' feerentsés álla

potban véltem magamat lenni; mint

midön femmi ellenkező elé nemad-

hattya magát az ember kívánságá

nak. Hlyen képzelt keHemetefsé-

gekkel hízelkedtem magamnak $ de ,

nem

>



nem fokára ezeknek minden ok nél- f/f/f

kül valóságát tapafetalnom kelletett;

mindazonáltal tellyes iévén illyen

kellemetes álmadozáfokkal a' kert

nek végére jutottam; bé-menékegy

régi Lugosba , az hokis egy kó-pad-

ra ülvén, magamat még mind az eddig

volt helytelen képzelödéfeimmel ke-

tsegtetvén, el-aludtam, mely alatt

mind ajjok, a' miket képzeltem é-

metten, oly' elevenen elé adták ma

gokat az én már fel-hevült képze-

lödéíimben, és oly' kellemetes áíom

látáft okoztak , hogy az aluvafom-is

jó darab ideig íartván, a' rendelt i-

dön el-múlattam a' rendelt helyre

meg-jelenni. A' Fejedelem Afefeony

mindazonáltal, a' kinek réfeéröl fok

érdemes dojgok voltak velem köz

leni valók, el-nem múlatta a' ren

delt helyre és időre meg-jelenni,

nem kevéfsé tsudálkozván engem'

óly' mély álomtol el-nyomattatva

. len-
•i *

r



l66o lenni, tsaka' meg-bízott Öreg Afcfeony

lévén vélle, kinek-is parantsola, hogy

engem' ébrefefeen-fel ; fel-ébredvén ,

olly' zavarodva és magamon kívül

láttattam lenni, hogy a' Fejedelem

Afcfcony fem tartóztathatá magát

a' nevetéftöl, a' mely engem' annál

nagyobban meg-zavart, annyira; hogy

midön eleibe mentem, magamat fel

nem találhattam, nem feolhattam;

mint ha a' felhőkböl eftem volna-le,

mely-is ujra okot adott a' Fejedelem

Afefeonynak a' nevetésre; nékem pe

dig ujonnan a' magam el-vefetésére ,

- . és nem feolhatásra ; meg-könyörül-

vén ezen feempillantásban az én ál

lapotomon, monda: Hogy hogy ked

ves BETHLENem? hát illyen mó- ,

don kéfeültél a' velem való befcélge.

tésre, mellyet veled akarok tartani*

gondold-meg hogy nékem ollyan dol

gaim vagynak veled közleni valók f

a' mcllyek rékedröl oly' nagy követ-

ke- 



kezésüek , hogy meg érdemlik töl-

led a' tsen<les vért, és figyelmeres-

séget; de' oly' meg-háborodva lát

lak, hogy ha elöre tudtodra nem ad

tam volna, hogy néked fok mon

dani valóm vagyon; bizonyára mos

tan néked meg-fem mondanám.

Ez alatt Afefzonyom! időm volt az

én helytelen, és ok nélkül való kép-

zelödéiekkel tellyes elmémet hely-

re-hozni.— Meg-követém az én gyö

nyörü Fejedelem Afefeonyomat, és

engedelmet kérék a' helytelen álla

potrol, melyben engemet talált, el-

nem titkolván elotte az okát, hogy

a' hozzája vifeltetö Serelemröl vele

feabadoson való befeélgctésnek remén- .-

sége, és a' tulajdon magam fzerete-

te kelemetesen hízelkedett képze-

lödéfemnek, de milyen volt az én

álmélkodásom ; a' midőn a' Fejede

lem Afefeony ki-jelenté, hogy éppen

jnás tárgyrol feükség moítan befeél-

leni
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ltf(^leni, nem a' feeretetröl; mert mi, mon

da, moáan az idönek oly' környúl-

állásaiban. vagyunk, a.' mellyekbén

a' dolgok fokkal fontofabbak. Tudd-

meg hogy nékünk mentöl elébb in

nét Dévára kelletik költöznünk. Az

én .Férjem a- Fejedelem, nagyonjneg-

vagyon terhelve a' moftan tsoporto-

- fon halmozott dolgokkal, és az el

lenségeinek mozdulásával, kik-is már

marsban vagynak, hogy ötet itten

Fejérvárt Iephefsék; azért kéntelen

innét ki-menni, hogy magát a' fel

tételektöl meg-menthefse; de még

többet mondok , az Atyádnak fem

kezd már hinni, el hitetvén magá

val,, hogy az-is, valamint más töb

bek- is ötet a' Fejedelemségtöl meg

kívánná fofetani- Meg-vallom azt- is,

hogy a' Fejedelem maga ád alkalma-

tofságot, mind az ellenségeinek, mind

a' mellette valóknak illyen Éándék-'

kai lenni. Ö álhatatlán és határo

zat

ai



zatíaft a' maga feándékiban, azért k .>
IOo9-

gen könnyen láráatik azoknak Savá

ra hajlani, a' kik nékie a' Fejede*

lemség' le mondását jovasolják. —

Magad-is jol tudod a' Rákútzi Feje

delemtöl egy néhány ízben a' Feje

delemség' le-mondásárol tett {.pro*

•pofit'iókax) feltételeket, hogy mely

megelégedve láthatott halgatni, mái >

moftan Rákotü > a' ki bizonnyal meg*

Van gyözettetve a'rol, hogy a' Tö

rökök foha helyben nem fogjak hagy

ni az ő Fejedelemségre való vifefea*

jövetelét; azért moftan Kemény Já

nossal az ö elöbbeni , de kivált Len

gyel Orfeágban volt Vezérével, a' hói

az egéfe Seregét el-vefetvén, ez-is öt- ;

tan eí-fogatott, és Krimiába vitetvén

a' Tatárokról rabságba, és onnat mo*.

ftan nagy sattzal ki-váltván magát éa

vifefea jovén elöbbeni Urához; már

ínoftan ezzfel egyét ért, 'hogy ez ma

gát feinlésfiöt tétefse*'3Fejedelemnek h

X Istsafc
. *u$
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,, és tsak a' nevét vifellye, és a* va*
looo.

lóság Rákotz'm'ú ma«-adgyon.

Ezek voltak az elé-tételek, mel- .

' lyeket tettek volt Fejedelem Bartiai*

nak az én Férjemnek, melyröl-is fok

tanátskozás tartatott a' Tanátsofsaí

és a' Rákotzt Követtyeí között. Az/

Atyád mint az Orfeágnak első Ta-

nátsoísa, és Cancellariufsa is a* Fe-

. jedelemnek, mindenkor ellene állott-

ezen elö- tételeknek, és ellene feegez-

te magát míhclen ezen dolog iránt

tett tanátskozáíbkban ; eleibe adta

Eartsat Fejedelemnek, hogy akár-mi-

lyen egyezésre lépik-is Rákofzivzlés ,

Kemény Jánossal; e're foha a" Török

Portától engedelmét meg-nem nyer

heti j söt magára vonnya a' haragját

és bofefeu-állását , mindazonáltal az

Atyád azt terjefetette eleibe; hogy

ha ugyan-tsak maga jó feántából le

akarna mondani a' Fejedelemségről

az^okhol, hogy annak-utánna tsen-

dcsen



desen, nyugodalmason 's magánö-|(fí(

son élhefsen, oly' vigyázáfsal íé,

gyen a' Fejedelemség' le mondásá

ban, hogy meg-ne gátoltafsék fel

tett feándéka' el- érésében. Ezen ok

tól VáMfeön egy oly* feemélyt, a*

ki hozzája igaz éível vifeltetik; e-

re elóre az engedelmet hyerje-meg

•a' ?ényes Portatol , és "annak ajánl

ja azon feemélyt, a* kit maga hel-

lyett ebben akar helyhez'teíni ; és

így bizonyos-is lehet, hogy kívánt

tzélját el-érhetii és tsehderségbehi

békefségben élhet hátra lévo napjai

ban. Könnyű volt ki-találni -7 hogy

^z Atyád önnön magát értette lé

gyen. A' Fejedelem ámbátor ezefl

dologban határozatlannak láttatik len

ni; jde még-is bizonyos az* hogy

liíhtsen valóságos fcáhdéka ^Fejede

lemségröl' le-mondani, fernmit nem

kételkedik mar abban , hogy az A-

tyád egyet ne értene Ellenségeivel i

í i hogy
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Fejedelemnek tenni ne feándékoznék,

és ámbár ekkor az iránt' Atyádhoz

femrhi kedvetlenségét nem mutatta-

de nékem azon titkos tanátskozás-

bolki-jövén, mingyárt panafeíá, hogy

milyen feerentsétlen; mert azok-is, ,

a' kiket hozzája leg-hivebbeknek gon

dok, nyilvánságoson meg eímértet-

télc magokat, hogy feemélyes kárát

kivánnyák.— Mindezekért bánnya ,

hogy ennyire meg bízta légyen az A-

tyádat BETHLEN JÁNOSt/ moftari

Uttya magát mindazokrol-is, a' kik

hez legtöbb jokkal volt, el-árúltat-

va lenni; és tám azon nap mingyárt

Hivatallyábol el-is botsátotta volna;

ha én eleibe nem terjefetettem volna

hogy nállánáí egy fints értelmefebb,

tehetöfsebb minden dolgokra, akár

a' Portával való egyefség, akár az

Örfeág' kormányozására való-nézve,

mejy-is moftan nagy zűrzavarban , és

fneg-



meg'hasonlásban vagyon. — Helyben 66

hagyta; de mégis- panafeolkodott,

hogy mind ollyanok vagynak mel*

lette, a-' kik yágyódnak ötet a' Feje

delemségtöl meg-fofetani, a' mely

röl néki femmiképpen nintsen feán-

déka le-mondáni , haéletében kerül- ^

ne-is. Én úgy vélem, ezen utolsó

feavát inkább tsak ez' okbol mondot

ta, hogy vigafetaljon azon bánatom

ban, mellyet nékem okozott a' leg

nagyobb ellenségeivel való. tanátsko-..

zása, a' kiknek tsak a' volr a' fel-te-

telek, hogy a' Fejedelemségtol meg- - '

fö fefeák. A' mit tölle meg-nyerhet-

tem tsak e' volt, hogy minden, és

tám méltó gyanu mellett'is meg

hagyta Atyádat minden Hivatalíyá-

oan, oly' reménységgel, hogy en-

nekutánna háládatofsabb léfeen az \

hozzája mutatott fok jó-téteményi-

ért -, a' mellyekre érdemettenné téfeí

magát, ha ennekutánna-is hüségte-

I } len .
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I(?íolei> léfeen.. Ezek azok,, a* miket né*

ked tudtodra; akartam, adni ezen. tol-,

lem ki-rendelt hellyen^

A' Fejedelem. Afefeonynak.ezen be-.

, . feédgy?, ar mely- éppen, ellenkezo

volt az én, elöre tett ké'pzelödéfem-

mel , mellyet reméllettem;. elégtelen

né, tett egy darabotská ideig meg--

hálálni az. Atyám iránt tett feolgálat-

tyát a' Fejedelem AfEfeonynak; rér.

feemröl-i& nagyon hajznos volt; mexc

engem' is illetett yolna fzerentsétlen-

sége,—l én-is, kéntelen lettem volna

mofta.ni hivatalomrol lerrmandani ,

mely-is kötelez, feüntelcn. a' Fejede--

lem mellett lenni, és ez-által feeren-

tsém adatik a'' Fejedelem Afefzony-

nyal feollani;, vagy leg-alább gyakran,

azt láthatni ;, — és, ha ezen tsekély

s minden hafeon nélkül való vigafeta-

x láftol-is meg-fofetattam volna; bizon

nyal életemben került volna. Nem

fokára mindazonáltal helyre jöttem,

azon



azon meg-illetödéfemböl, mellyet né-1(^i

kem okozott a' Fejedelem Afetzony-

nak az én reménységemmel éppen

ellenkező befcédgye ; köteles voltam

mindazonáltal háládatofsággal min

denkor a' Fejedelem Afefeonynak, az

Atyámhoz való jó feándékáért, hogy

oly' hathatóson jovára kivánt lenni'

gondolván, hogy nékem-is réfeem

vagyon abban, és midön ezt meg-

köfeönni akarnám, és ezen alkalma-

tofságot hafenomra fordittani a' hoz

zája való feeretetemnekki-nyilatkoz-

tatására;— nékem e'rol oly' nagy il

lendöséggel halgatáft parantsolt, hogy

többet e'röl feollani nem bátorkod

tam; és véget vete ezen mi együtt

,való létünknek, mondván; hogy ezt- is

nem egyéb okbol rendelte, hanem

hogy tudtomra adná azon vefeedel-

met, melyben az Atyám könnyen es

hetnék, ha ennekutánna-is jeleit ad

ná a' Fejedelemségre való vágyódá-

I 4 sanak,

>"



lteoMmk> a' melyröl a' Férje mindem áí-.

h.atatlansága 's bizonytalansága mel»

fctt-is le nem mond. jó akarattyábol;-

hanem ha ellenségeinek eröfeaka íh

''• tal; réám-nézve. pedig a'-meftani ,'

környül-állasak nem engedik, hogy

halgathaisa. az éa hiában-való és é.

retien befeédeimet; és valójában ek

is ment, kísértetve a? kedves Öreg*.

AfefeanyáióL- Az cl hirtelen toflera

való el-távozasa, és. mind azok, a*

miket tölle értettem a'nélkül, hogy

azokra felelhettem volna, nékem iV

gen fájdalmas , és. külombözö gon-.

dolatokat okoztak azokrói. v a* mek

lyeket kevés, órákkal ez elött a? fee-

retet nékem sugarlott ?s okozott va-

la; mindazonáltal reménységemei,

még fém- vefetettem-el;— a' feeretet

eröíltett ésannyira ketsegtetett, hogy

el-hitettem. magammal, hogy ezer*1

, gyönyörüséges, feemély bizony nem

egyéb okbój kívánta az Atyám' ei-táU

voz-



voztatását meg-gátólní; hanem hogy.^

ezzel el-ne vefcefse a' Fiában egy

•hozzája nagy hívséggel vííeltecö feol*

gáját,

Be térjünk yifefza R'ákotzihoz\ en~

nek az egéfe feregivel vaJó közelge-

téséröl való hírek nem engedték Bur-

tsai Fejedelemnek Fejervárt- tovább

ra-való múlatását;— mihgyárt-is jobb

és drágább vagyonnyait gyalog ka

tonái vigyázása alatt meg-inditotta,.

és két napob-után maga is a' Feje-,

ijelem Aéfeonnyalí és egéfe Udvará

val, minden Lovas Seregeiröl kiséri

tetve- meg-indúlt, és vette - úttyie-

Déva-felé, a' meíy-is két napi járás-

föld Hunyad-Vármegyének feinte feél-

lyén.— Oly' feükséges-is volt a'- fíe-

tö menete^ hogy tsak hat órával-e*

lébb- vehetó magát-bé ezen Várba , . ,

a* Rákotzi Fejedelem' oda érkezés©

elött , a* ki-is ötet az egéfe Serégés.

vej kergette, és ha tsak a* Lovaftá-

l 5 . £°t
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J(5ÍQgoE vitte volna magával, bizonnyal

' el is foghatta volna, minekelőtte,

magát ezen Várba vehette volna. Lát

ván Rákotzi hogy ezen fel-tett feán-

dékában nem boldogúlhatott;— a'

Bartsai Fejedelem réizén lévő Ne-

mefeknek vagyonnyok fel dulásában

bofefeúlta meg. Hunyad Vármegye,

a' mely-is mintegy két kis mértföld

nyire kezdödik Fejérvárcol (itten van

azon kis Város Vintz,a' melyben lé

vő Kaftély hires az Első FERDI

NÁND alat Martunusius Car-

dinalis ottan való meg-öjettetése ál

tal ) egy hofefzu és igen keskeny völ

gyei, Nap-nyugor felöl nagy, és me

redek Hegyekkel környül-vétetve ,

mellyeknek-is gyökerinél folyaz or-

feágban lévő leg-nagyobb folyó Víz;

a' Marus, mely-is ered a' Lengyel-

Orfeágtol el-válafetó Havafokbol, és

az egéíii OrEágot kerefetül folyja, több

. más folyókat magában bé-vévén, ha-

jókázó-

v-



jókázóvi tétetik, és ez^ által az. Or-i^o.

feág nagy Kereskedétt tefien a' Só

kövei, mely-is itten a' Só-bányákbol

vágatik , és a' ízomfeéd Tartomanyok

ba vitetik; az ebböl való hafeon .

nagy réfee a' Fejedelem jövedelmé

nek. A' Marus mellett fekvő Hegyek

Fejérvártói-fqgva egé.fz Hunyad Vár

megyének feéléig fok Arany és. Ké

neső Bányákat foglalnak magokban.

Mind eddig az Erdélyi Fejedelmek

meg-gondolván , hogy ezen Qrfeág

a' ket roppant, úgy mint: a' Római

és Török Cs^áfeár hatalmafsága kö

zött lévén , area vigyáztak,, hogy fok

jövedelmet ezen Bányákból né ve-,

gyenek, és a' mit bé-vettek-is, el-tit-

kolják, attol tartván, ne ha az ezek

ben való aranynak, és, kénesönek bő

sége ki -tudodnék, ^ezen két Hatal-

mafságnak, ezen Orfeág' el-foglalásá

ra, kívánságot okozna. Ez a' Vár

megye minden-féle terméfsel bövöl-

kó- .

'-
-

: >
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itfo. köd*k; ítten vagyon Vas-Bánya ,. a*r

hoz kívántató Kohók, és Hámoroki

mely-is be-hoz, jó-rendin tíz, ezer a-

ranyokat efetendönként; e'hez hason

ló jövedelmü jófeág nintsen az. Or-

feágban. '-.. Bartsai Fejedelem, ezen

Dévai Várt mind, az oltalomra, min4

a,z életre, maga, és veje lévő kevés

fcámu Népének feü^ségefek^el meg;

rakatván, nem fokat tartott az or

ftromlástpfc mivel ezea Vár igen mar

gos heilyen lévén, egy feomfeéd he-t.

1 gyitpj fem uralkodtatik.— Ide jöve

tele után tsak hamar ujr^ az hideg.

Illésbe., és e' mellett kerriény Kor

%ába efett j de, nem , volt tart^

nem-is lett femmi rofe következése „

H°gy pediglen Fejedelem Barts<timzr

gát ezen Várba vette, le'g-nagyob oka

volt ennek a' nem oly* távúi léte

Temesvártól; és így könnyen Kurí

rokat küldhetvén, bizonyoson egyee

értöleg lehetett a' Fényes Portával;

nem-is



öem-is késett egy bizodalmas embe

rinek oda való el-küldéfível; azért

el hivatá az Atyámat, kit-is már uj

ra a' Fejedelem Afefzony' kérésére.,

9s ajánlására kegyelmébe bé-vévén,

a' Jeg nagyabb bizodalmát-is abban

vetvén, reája bíza egy oly' fontos

dolognak véghez-vitelére feeméllyi-

neK válafetását; ajánlott-isegy jó feü-

letésü Nemes és derék embert Mar

kos nevezetüt, a' ki már töb&ör is

volt Konftántzinápolyban, és a' Tö

rök nyelvet-is igen jol tudta , a' ki-

nek-is jófcága közel lévén az Atyá

méhoz ( ez adta nékem a' Török

Nyelvben való oktatáft ) a' nagy ba-

ráttság és bizodalom, mellyel az

Atyám ezen emberhez viíéltetett,

volt leg-nagyobb oka, hogy a' Feje*

delem-is kivánt ennek feolgálattyá*

val inkább mint máséval élni. Az

Atyámnak maga réfeéröl-is ennek a-

jánlásában különös uélja-is volt*,

. tudni
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tudniillik; ágy vélekedvén -, hogy á'

Nagy Vezér úgy^is már jói tudván

a' Fejedelemnek álhatatlanságát, té

továzását; mivel már Rákötzival e-

gyet,ért öleg láttatott lenni; mely-is

éppen ellenére vagyon a' Törókök-

nek-is ., bizonnyal neheztelvén arra -,

könnyen meg-'eshetik, hogy uj' Fe

jedelemnek válafetását rendeli; a' ki-is

álhatatofsabb , és valódibb légyen.

Ezen efetben az a' titkos útofitása

vóit> hogy a' Nagy Vezérnek tudtá

ra adná, hogy az Atyámban minden,

*s e>gy illyen Fő Méltóságra feüksé-

ges tulajdonságok voltaképpen fel

találtatnak. Meg-vallom hogy én

mind ezekröl femmit se tudtam mind

addig; míglen az Atyám énnékem

későre maga azt meg-nem mondot

ta; minekutánna fel-tett tzéljában

nem feerentséltetett.

A' Dévai Vár a' leg-jobb Eröfs-ég

egéfe Erdélyben , és tám mondhat

nám



flám> volt egéfz Europában a' Borh-

biknak fel-találása elött.— Ide mé

gyen az ember egy lankás hágó ú-

ton, mely-is vezet torony-formára

építtetett leg-elsö ítráVák' házához,

és a' mely mintegy feáz embert bé-_

fogadhat;— ezt még*haladván» me

gyen az ember egy köböl ., vagy-is

inkább köfeiklábói ( álló ) kéfeittetett

Hídra, mintegy ötven Ölnyi mélysé

gü, és hatvan Ölnyi feélefségü kemény

köfzi Idaba bé-vágott Vár' árkán ke-

refetül;— ezt meghaladván, ujra az

elsohöz hafonló ftrá'sa-házhoz,— on-,

nan mintegy hú£ Ölnyi boltozaton

kerefetül menvén, megyen-bé az em- -

ber a' Várnak udvarára, melynek-is

kerülete mintegy feáz Öl; ennek kö

zepében vagyon egy jó nagyotska .

Tó, a' Lovak' és marhák' itatására,

mely-is telik-meg az esö és el-olva-

dott Hó-víz által; de midön ez nem

elégséges; — vagyon két kút, jobb*

-.'.-..; > ia és
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i66o.rSL és balra, melyböl a' víz nagy ke*

réken ökrök által vonatik>— ezen

kutak igen méllyek; de az kaira i-

gen jók, vagyon még ezen kivül

egy kis hal-tartó-iSi a' melyben fok

. Piíitrangok tartatnak ; ennek mellet

te jáfeoly módjára font Rák-tartó

hely-is; ebben mindenkor fok Rák,

az a'hoz kéfei etetett, egyben kötött

tsomó fák alatt találtatik,— tsakegy

illyen tsorrró fat felemel az ember,,

és házanként találja alatta a* Ráko

kat;'— itt feapórodnak és. tápláltat-

nak a' Majorság' oda hányt bélivelJ

igaz, hogy majd minden nap a' vi

zet változtatni, és a' Jáfeolyt tifeti-

tani feükséges, Azegéfe Várnak kö

rüliette alatt bókok***- üregek vagy

nak; azon fellyül élés-tartó hellyek

és pajták , az hói az életre minden

feükségefek ,-* úgy a' marhák és Loa

vak-is tartatnak. Á' négy feegeleti-

ben ezen Várnak van négy grádit's,

mel-



melyeken aT körül lávö folyosóra , és

a' körös körül lévő lak-feobákba, és

töltélékre mehetni. Mind ezek oly*

keményen köböl, és köfeiklábol vagy

nak alkotva, hogy femmi repedéft*

egymáftol való el-váláíi azokon nem

láthatni ,— a' töltés-is, a' melyezen

egéfe épületet el-fedi, oly' ép, és e-

rös, mintha tsak moftan épittetetc

volna; holott ezen Vár emlékezhe-

tetlen időknek elötte épittetett ; — a'

közönséges vélekedés feerént TRÁ-

JÁNUS Tsáfeár alatt, a' ki leg-elsö

volt ezen Orfzágnak akkor Dácia név

alatt meg-hodolásában, a' mint az

erröl való Történet-írók fel-jegyzik* J

Ezen a' Töltésen Afefeonyom L volt

ifmét feerentsém, és módom aT Fe

jedelem Afefeonyt látni, és mintegy

vele meg-békélleni , nem mérvén a'

kertben lévő utolsó együtt létünk-

töl-fogva vélle feollani; az hói, a* .

midön töllem el-távozott, örökös hal-

, K :' gatáft
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gatáft parantsolt a' feerelemröl. Ez

az egy hely volt az, hova az ember

fris levegöre ki-mehetett,— gyakran

ki-mentem oda, hogy magamat ezen

vad, és nagy Hegyekkel körül-véte

tett Környéknek feemlélésével mú-

lafsam, melynek is külömbb kiilömbb-

féle vad, és tsudálatos mivolta a'

Izemnek kellemetefséget okoz. A'

Fejedelemnek betegsége többfeör a-

dott alkalmatofságot a' Fejedelem-

Afefeonynak ezen töltésen való sétá-

lásra, az hcl énis gyakran meg-je-

- lentem; de az utóbbi kertben való

töllem el válásának módja, melyről

feerentsém volt néked Afefeonyorh !

fellyebb jelentéft tenni , nékem még

mind nagy félelmet okozott az iránt,

hogy bizonnyal feememre hánnya a'

minapiban keze meg-tsokolásáért va

ló bátorságomat. Egykor, midőn

' tsak az Öreg Afifeonytol kisértetve

oda ki-méne, jónak véltem, hogy

ma-



magamat azon dologért mehtenám-iij^ö,

azért én-is mingyárt oda a' töltés*

re fealadék; de mindenkor távúi í*

gyekezvén tölle lenni,— a' Fejedc-

lem-Afefeony éngem* meg-látváfti és

éfere-vévén az én zavarödáfomat i

vagy törodéfemeCi feiém közelget

ni kezde; és mentői jobban közelített*

én annál meg ijedtebb* mint egyBu*

nöSi a' kit az itélö*Biró eleibe viÉL

neki lettem ; és már meg-is bántani

a* mentségemre fejtett feándékomat.

Ugy tettzeit, ezen zavarodásom an*

nyira muíatságára-is vóít* hogy ma*

gát a* nevetéstöl nem tartoztathat-'

.ta) hozzám jöveh kérdé tolíem okát

feomorusigömnaki és oly' mély göft'

dólkozáfomnak; hirtelen nem-is tud*

tam mit feleljek ; de mivel tsak íóU

íanom kellettj mondám: Mivel én oly*

ierentaétíen vagyok , és. az ért fee-

retetem a' melyröl nékem oly* ke*

gyetlen halgatáft parantióiti gátolja

Ki. . nékem

./-
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e, nékem tsendefségemér; és okoz2a
1660' w

feomoruságomat. Es még^is ( felele

nékem) moífcm-is bátorkodoi ujra

arrol befeélleni; a' mellyért-is ellened

való haragomat meg-érdemelnéd,, és

ámbátor még azért téged' meg-nem

feddettelek; el-ne hitesd magaddal,

hogy arrol meg-felejtkeztem légyen.

Oh gyönyörü feép Fejedelem-Afefeo-

4 nyom! fel-kiálték, lábaihoz akarván

borulni; úgy reméltem, hogy erről

nem-is emlékezik;— de az Öreg-Afc-

feony engem' hirtelen fel emele, ne

hogy valaki ezt éfere végye. Erre a'

Fejedelem Afefeony hozzám így feol-

Ja: Hát moft-is még mind oly' mo

don bátorkodoi magadat vifelni, mely

által engemet valósággal haragra in-

gerlefe. Ezen feavai annyira bé-ha-

tottak füvembe; és oly' bánatot o-

koztak, hogy feemeim meg töltek

könnyekkel; De feeretetemnek ezen

ki-nyilatkoztatott nagy érzékenysé-

gére-is



géreis meg-nem ilJetödvén a' Feje- 66o

delem Afefeony ezt monda: Meg

valtam, tulajdon magamnak-is nagy

kedvetlenséget okozott légyen az>

hogy mind eddig-is el-feenvedtem a' <

te. hozzám való feeretetedhek jeleit..

Én e^t reméltem, tovább mondván: .

hogy magadat ez-iránt okosabb, é*

tnértékleteíebb határokban fogod tar.

tani.— Kegyelmes Afefeonyom ! fele

lék egéfe tűzzel: Mely balul véleke-

del feivemröl, és ennek érzékenysé

géröl, és miért nem ítéled kegye-

febben minden dolgaimat ? Én tsak

arra feülettettem, hogy máft rajtad-

kivül fenkit se feerefsek, és hogy

mind azokat holtomig el kerüljem, a

melíyek tetfeéfed ellen vagynak , — és .

el-hidd, hogy minden óhajtásim tsak

azon ditsöségemre tzéloznak, hogy

ne légy érzéketlen az én hozzád vi

seltető igaz feívemhez, és fzeretetem-

hez, mellyet a' te érdemeid bennem

K 3 mél-



tí* méltán, gerjefetettek -» Szeress te-hit

engem*, felele a' Fejedeíem^Afefeotiy

rhive! ellene nem álharfe hajlandósi-.

godnak,, de ne reméljed, hogy én a*

te feeretetedet hafonló feereterteí vi-.

feontagoljam.;-^ ellenkeznek ezek az!

én kötelefségem,-^ környüláíláfaim, —

lllapotom, ~ Ezek mind oly' aka-;

dályok, a' mellyeket meg-vetni nem

lehet. Hát mit mivéljek? Kegyel--

mes, Afefe.Qnyom l Szeres? engem' te

hát mindenrkQr, felele> de minden re--

ménység nélkül- -^ Be könnyü né-,

ked , Kegyelmes, Alkonyom ! fele

lék, így befeélíeni; de hatalmomban

vagyon-é; azt véghez, vinni, a' mit:

parantsolfe,?. Még-is, tsak. ez az e-

gyetlen, egy mód, felele a' Fejede-

lem-Afefeony, ha tsak 'kénfeerittení

nem akarfe arra, hogy feeméllyem fe

löl el-.távQztafsalak, És így, felelék;

tulajdon magamnak halálomat óhaj

tani parantsolod; mivel téged' oly'

forrón



forrón feeretvén, reménység, és né-lítfa

ked tetfeeni kívánság nélkül nem él

hetek. De mivel az én feereterem

oly' tifeta; így kötelefségem néked

ebben-is engedelmeskedni. Nem a-

, karlak, felele meg-illetödve, téged

olyan gondolatoktol, a' mellyeket né

kem moftan ki jelentettél ugyan, meg

gátolni. Elég a' réfeemröl, hogy az

én gondolatim nem egyeznek a' ti

éddel.

Ezen feempillantásban jelentik,

hogy a' Fejedelem vélje befeéileni a-

karna, 's azzal el-méne, és így tsak

magamra maradék a' töltésen el-.ha-

gyattatva egyedül. El-tökéllém ma

gamban eröfsebben mint annak elöt

te, akárminthogy holtomig feeretni

ezen háládatlant, és rem élleni, hogy

valahára az állhatatofságommal, és

igyekezetemmel a' Fejedelem Afe-

feonyt hafonló hozzám való érzé-

K4 - keny

y*



lá(íokeny Izcretetre vehetem, a* milyen*

nel én hozzája vifeltetem.

A' Fejedelemnek egéfsége egéfe-

len helyre alván, nyughatatlan kez-

de lenni a' Követtyének Márkásnak.

a' Konítántzinápolyi Udvarnál hofe-

feas mulatásáért , és mivel remény,

sége ellen késett, tartott attol-is,

hogy talám elég hitele annak nem

volt arra;, hogy a' Fényes Portit a*

nékie küldendő fegitségére vehefse^

tellyes illyen nyughatatlanságokkal y

és bizonyta|an-i\ mely réfzt válai-

feon; Tanátsot tartott a* föbb Ud

vari keményeivel, a' kik-is hafonlá

vélekedéfsel Jévén, a* Fejedelemével,

és így egyet-értö akarattal el-rendel-

ték, hogy ujra négyet afc Udvari

föbb fzeméllyekbö'l követtségre kíil-

gyenek, a' válafetás esete Bartsai- Án-^

drásra, a' Fejedelem' Teftvérére, —

Cancellarius Bethlen Jánosra az Atyám

ra, TóldaUgi Mihályra, és Pasko Kris

tófra.

 



ióffra. Ezen négy feeméllyek a' ki-a- . - .

dott parantsoláttai együtt el-is in

dulván, alig mehettek Tót Várad-

gyáig, máfod-fél napi járó kis Váro-

sotskáig Dévátol, elöl-találák Már-

koft, vele lévő Temesvári Aly Basá

val, a' kik is tudtokra adták, hogy

hafeontaianúl folytattyák úttyokat

Konftántzinápoly felé; mivel a' Nagy

Urnak fel-tett feándéka Ieg-kifsebb

fegittséget-is a' Fejedelemnek nem

adni, ha tsak maga elébb fzeméllye-

sen meg-nem jelenik a' Zeidl Basa Bu

dai Vezér Táborában, a' ki- is nem

mefefee feküdt Temesvártol Táborá

val. Ezen hallomásra a* Bartsai Feje

delem Követtyei nem tartották hely-

jesnek úttyokat tovább folytatni , mi

nekelötte bizonyofokká tétettetné*

nek: ha a' Fejedelem a' Nagy Úrtói

küldetett Rendelésire réá áll-é;, —

és így Markos és a' vele lévő Tő- !

rök Követ Aly Dévára mentek* hogy

K 5 aVFe- '

t
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,, a' Fejedelemnek azon dolgot tudtára
looo. , , .

adgyák, és a' mellyen is a' küldőtt K5- '

vettyeit tovább folytatando úttyok-

tol Tót-Váradgyán meg-tartóztatták;

a' mig a' Fejedelem' rendelését ez

iránt veherik.— A' Fejedelem min

den vele lévő Nemeíeknek, és Urak

nak helyben hagyásával hafenosnak

ítélvén, minden haladék nélkül út

nak indult Toót-Váradgya felé,

hogy ottan várakozó Követtyeivel

a1 Budai Vezérhez mennyen, hogy

ezen minden kéfedelem nélkül va

ló el-indulásával, és a' Nagy Ur'

parantsolattyáhak véghez -vitelével

annál-is inkább meg-bizonyirtsa a'-

Jioz való hívségét. Az el-indulá-

sa oly^ hirtelen efett, hogy alig volt

ideje bútsut venni a' Fejedelem- Afe-

feonytó^ kinek-is a' Fejedelem' el me

netele ki-mondhatatlan bánatot és feo-

moruságot okozott. Nékem egy

fcem-pillantisig fem adatott idóm,

és al-



és alkalmatofságom, hogy vélJe be-^6o

feélhefsek, és hogy nagy fájdalma*

mat, mellyet a' tölle való eHCvtr

zás okozott, ki-nyilatkoztafsám. A'

mit tselekedhettem tsak a' volt, hogy

az Öreg Afefzonyt kértem, hogy né-

kie tudtára adná az én nagy bána

tomat, mellyet érzek a' töíle- valo

(mint a' ki nékem a' világon leg-

betsesebb ) el távQzáfommal, nem

tudhatom-meg, mindazonáltal, ha va-

lyon ezen kérésemet bé-tellyefitet-

te-é: mert foha kedvét nem, mutat*

ta az Afefeonyához való- feerelmem-

ben leg-kifsebb fegedelmemre lenni.

Elég az, hogy mi el-indulánk. Óávi*

rol, és a' mit az. én ítéletem- feetén*,

leg-hellyefebben-is tselekedett a' Fc*

jedelem, az, hogy a' leg^-föbb embe

reket és a' leg-jobb és feebb Seregit-i* ,

magával vitte, a' kik nekie betsüle-

téte feolgáltak a' Törökök elött, a*

kik-is mint-egy büfekélkednek abban,

' hogy

•
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hogy ha az alattok lévő Fejedelmek-

l66onek módjok, és tehettségek vagyon

magok Méltóságoknak meg-felelni ;

mivel ez-által a' Csáfziroknak-is fé-

nyefségér, és ditsöfségét nevelik.

v Leg elsö meg-fi állásunk volt Klo~

potiván , ,Erdély' határának végső

helységiben; az hol-is egyben gyüj

töttük a' Fejedelem' minden Seregit,

és hozzá tartozandokat;— Ezt el

hagyván mintegy mértföldnyire ér

tünk a' mindenek vélekedése feerént

1 még Trájánus Tsáfeártol tsiháltatott,

és úgy nevezett Vas Kapuhoz, mely-is

, moftan nem egyéb, hanem nagy, és

meg hághatatlan hegyek között em

beri munka által mint-egy három

mértföldnyire tizen-öt vagy tizen

hat ölnyi feélefségre kéfeittetett ut,

és a* ki itten egy hellyes, és annak

módja-feerént való védelmező sán-

tzot kéfeittetne: akármely nagy erőt

meg-gátolhatna az által -jöveteltöl.

Ezen



ven helly még az Erdélyi biroda- l66<s

lomhoz tartozván, minden akadály

nélkül által mentünk Margita neve

zetü, és már a' Törökhöz tartozó

kis Mezö-városba; más nap Karanfe-

besre, egy kis azon nevezet alatt lé

vő, és ennek-elötte Erdélyhez tarto

zando Tartománynak Fö Váraíbts-

kájába, más nap Zégí/Jinba., és innét

Lugosrz, mely-is fekfeik a' Káránfebes

vizének partyán, a' írely bé omlik

a' Temesbe; — Végtére meg-érke-

zénk Temesvárra, azon hires Erős

ségbe, a' mely fekvésére-nézve majd

t&ak mondhatni, meg-vehetetlen , a'

Temes-vize árkának nem lévén ele

gendő mélysége, ki-üt, és ki-terjed

mefefee földre; és így nagyon ki ter-

jedett Tót, vagy-is Lápot tsinál, a'

melynek közepén vagyon az hires

Vár épülve;— igen nehezen lehet ehez

akármely réfeéröl-is közeliteni;— a'

bé-menetele egy tzövekeken tsinált,

és



l66oés bé-défekázott úton vagyon.— Ü-

lyen módon vagynak minden uttzá-

íis .^ _ Ezen Város ennekelötte

volt egy a' Magyar Királysághoz, és

annakutánna Erdély Örfeághoz tar

tozando Tartománynak Fő Várofsaí

de a' mellyet a' belső háboruságnak

általa el veütett — A' midön Magyar

Orfeághoz tartozott, egy Guberna

tortól igazgattatott;— Ezek az Er

délyi Vajda és Magyar OrEági Pala

tínushoz hafonló hatalommal bír

tak; Fijakat Grofokká tehették * a*

mely-is abban az időben a' leg-na-

gyobb Méltóság vált azon Orfzágban;

és az akkori Gubernátoroknak hatal

ma, Oláh Orfeágtol-fogva, a' Duna

le-mentére egéfe Belgrádig ki-terje-

de^t

Midön Barnai Fejedelem ezen Vi

roshoz közelitett, Aly Basa az akko

ri Gubernatora eleibe ment feles ki

térőivel, és meg-ditsérvén feerentsélt

- tette,



tette, hogy oly' feorgalmatoson en» ^

gedelmeskedni kivánt a' Fényes Por

ta rendelésinek. Más nap a' Budai

Vezér Zeydi.Achmet Basa fceméllye- /

sen a' maga Serege előtt, mely-is ,

egy fél mértföldnyire feküdt, nagy

pompával fogadta, és egy fel-emel-

tebb helyre feámára pompás sátoro

kat veretvén, Jantsárokat-is ada teít-

örzésére; azt-is rendelvén, hogy a'

Fejedelemmel jövő Sereg is azon

helyt táborozzon; azzal meg-nem e-

légedvén, az élésre minden feúksé-

geseket bövön adatott; ezek között

a' bór-is bövön lévén , nem kevés vi-

gafetalására volt feregünknek az it

ten való hofefeas mutatásában.

Bartsiá Fejedelem feüntelen kül

dötte a' Kurírokat a' Fényes Portá

hoz, kérvén attol, hogy a' Budai Ve

zérnek parantsolna, hogy mentöl e-

lébb feregével bé-indúljon Erdélybe,

és ötet a' Fejedelemségbe vifefeá hely

hez-



if>6ote^se' ^S &*k°tztt ki-kergefse; . de mi

vel ekkor az Ottomanni erönek na

gyobb réfze az Ásiai Tartományok

ban foglalatoskodott; a' Fejedelem

késöre nyerhetett, és vehetett on

nan óhajtott válafzt. .

Ez alatt Rákotzi; nem lévén fen-

ki ellent-állója Erdélyben,— ujra

magát az Orfeág és fok Rendeknek

egyben gyűlese alkalmatofságával va

lóságos Fejedelemnek efmértette; az

Oláh Orfzági Vajdát-is, hogy a' Fé

nyes Porta ellen keljen, réá vette;

és mivel a' Moldovait arra nem ve

hette; — Hadával, és a' Székelyek

nek nagyobb réfeével, a' kik hozzá

ja mindenkor hívséggel vifeltettek;

ellene ment; ezt meg-fofetván Or-

feágátol, máft tett hellyébe Fejede- ,

lemnek;— vifefeá jött Erdélybe, és a'

Fejedelmi minden jövedelmeket fel

vévén Seregét meg eröíitetté.

Az alatt, a' mig mi a' Budai Ve-

t >
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fcér' Táborába mu&tnánk, az Atyám ^

a' nélkül, hogy nékem feándékának

tzélját tudtomra- adta volna, fege-

delmemmel kívánt élni abban, hogy

a' Törököktöl ki-puhatómám a'&?r, . \

tsai Fejedelem iránt való feándéko-

kat. Már, a' mint felyebb is meg*

irtam, Nyelveket ( meg-tanüh>án ) jól.

tudtam, és óly' esméretes- és barát*

ságban voltam velek, a'míg köztök

voltunk, hogy nem tsak mindenek^

röl a' miket töllök értettem, tüdő:

íitáft adhattam , de még a* Fejede •

lemriek-is nagy fegittség^re voltam^

engem' küldvén mipdenkor a* vélte

való dolgainak eligazítására;•- és a'

Vezérnek annyjra-is meg -nyerten*

hozzám való. kegyelmét, hogy. rk?

káp - tagadta-mj% akár a* . peje£eleih\

a££r niagam regröl tett Jcér^femet^

Pk «*en két í$toapi Wp, v^0 ' mu?<

latifunk , alatt .,% , femmit oilyaft nem

érthettem az Atyám' javára,ímrk&í

--. L Törő* -.



.» Törökök közönségesen igen ditsér-
1660. *

ték Bartsai Fejedelmet, hogy a' Fe

nyes Porta parantsolattyat oly' hí

ven és minden késedelem nélkül bé-

tellyeíkette; 's nem-is beizéltek egye

bet; hanem az ö mentől elébb a' Fe

jedelemségre ujonnan való bé-ikta-

tását. • •-*

A' Fejedelem a' Fejedelem- A£«

feonyhoz vifeketö ki-mondhatatlan

nagy feeretetiért nehezen feenvedhet-

te a' nálla nélkül oly' hofefeas ezen

táborban való mulatáft; igaz ugyan

hogy gyakor Kurírokat küldött Dé

vára, és válafct-is vett a' Fejedelém-

Afcfeonytol, de ez által még feni

tsendefíthette eléggé nyughatatlan-

s^gát; én réfeemröl mindenkor ké*

feen tartottam egy nénány feótskák-

ból álló Leveletskémet a' Fejede-'

löm-A'lfeönyház; de nem bátorkod

tam a' Kurírokra bíznr;-^ azért gyaJ

fcorta, a' mcDyéket annak írtam, "el-

"-:- . ' i fca*



feakafetottam, A;' történet nékem l66a,

cgyber jó alkalmatofságot adván,

azt hafenomra-is forditottam. A' Fe

jedelem, a' ki-is többnyire mindeo

Leveleit maga feokta volt el-petsé-

telni, egyfeer el-felejtvén valamit,- —. .

a' Petsét-nyomóját nékem által adá,

hogy belé irjam.— Ezen alkalmatos- '

sággal Levelemet bé-loptam nem ke

vés félelemmel,, attol tartván , hogy

efeibe jutván ismét valami; a' mi

gyakran meg-törtenik; és ujra fel-,

bontya.—. Elég az, hogy a' Kurír ek

indúlt, 's ez-által a' Levelem a; Fe-i

jedelem-Afefcony' Kezéhez ment, ki-

is nem kevéfsé tsudálkozqtt vak

merő bátorságomon; attój tartván,

ra3hogy,£,n,ne,Jc ;y£]amely kedvetlen ,

következése történhetnék. Meg-is

hanta , hogy a* Léva íráft nékem

meg-nem ttttotfa.—E\ volt aí. Leve

lem' foglalattya: Azt parantsoltad

Afefeonyoroi hog$ éljek i&. tsendes-

fizU L % séggel

11./*
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seggel feenvedgyem az én Felséges

'^Wjedelem-Afefeonyomtol való távol

létemet; de ezen távol létei fokkal

hofefeabb, hogy-sem hatalmomban lé

gyen azt békével feenvedni. Érzem

ho<*y egy ily' hofefeas eltávozás, halá

los rabság, a' mely ellen femmi fege-

delem nem lehet, egy oly' feerer'tsét-

len ti&telödnek , ' mint én vagyok*

fajtad kivül. -^ j Kegyelmes- Afefio-

nyom! a' ki halálomat meg-gátol-

hatod engem' vigafetaló kezednek

t$ak egy kis írásávaHs; ha a' Kiirir,

a' kinek Serentséje léfeen néked Le

velemet ákal adni válafct tölled nem

hoz; bizonnyal halálomrol fog tu

dófitani leg-elsö alkalmatoísággal;

midön isméÉ hozzld küldetik ; : ez-

által meg-tadonvha lehet-é remény

ségem hozzám vifeltetö leg-kifsebbí

kegyelmedhez ,' iegy«fségedhezv de:

ha ezt töllem még-tagadod;*- hafe«<

nofabb lek' -néfcein élettántőlckwmaru

* -1 dani



dani, a? mellyet te olly* kevéfre be-lőtf#l

tsülpél, hogy tsak egy kis kegyefsé-

gednek jelével-is, meg-tartáfára nem

méltóztattál. . , ♦ , .

Én ugyan nem voltam oly' beteg>

.mintha' millyennek magamat vele el

hitetni akartam; de ohajtva óhajtot

tam íftölLe^óJy/ ki-nyilatkoz tatáft ven-

.ni, hogy irántam fem vifeltetikide-

&$$hv.%* Jfa"í'yífo*1 vettem egy

&eMftter-'AK;<£tég Afzfeonytol, a' ki-is

(Heítem, fok okoskodása által jovásóL

ja^;- hogy a> Fejedelem-Afefeonynak

többfeör Re irnék, elö_feámlálván min- ,

jlen .ezáltal tqjfténkesö bal kedvet

lenségeket, , .j rf.--v'v .:..- :i

. A' -pejedelem-Afefeonytol tsak ezen

-kevés feókbol álló íráft vettem: Él-

lyen kedves BETHLENem l ÉllyenJ

feívemböl akarom; főképpen azt-is, \

hogy nékem többfeör ne irjon. —

Ezen kevés feókbol lévő írása oly

ki-mondhatatlan nagy örömemre, és

L 3 / vi-
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i^vigaÉtalafomra vöte, hogy valójában

mondhatom.' Mind azon kedves éí

örvendetes dolgok, mellyek egéís é*

letemben yelem történtek;— ; fohá né-

Jcem ily' nagy meg-elégedéft'nem o-

lcoztak. Nem bátorkodtam mind

azonáltal ez-iránt való háládatófsá"

gorhat egyenesén a* Fejedelem-Afe-

Jüonynak tudtára adni; véghez vit

tem eztazÖreg Afefeonynak irt Leve

lemben^ nem nevezvén-ki mindazon

által név-ierént fenkit-is, tartván

mind kettöjeknek ellenem való keck

-vetlenségektöí,— hogy a' mit nékeni

<oly* hathatófon jovasoftak, azt feám

ba fem vefeem. Igaz, hogy kértem-ís

az Öreg Afefeonyt, hogy velem leve

leznék , és a' Fejedelem-Afzfeonyt egy*

más valamely Atyámfia neve alatt

•Srtenők; de foha erre reá állani nefli

akart*,, bizonnyal, a' mint én véleke-

3em;— azon okból, hogy tapaital-

fin a* Fejedelem-Afefzonynak hozam

' •'.'. való

x.



való lajlandóságát ;— inkább ennek JÍ6tt

meg gátolója , mint elébb-mozditó-

ja- Riv&ne lenni*

Mi így töltök az időt a» Törők

laborban ; de a' Eejedelem Bartsait

nagyon- nyughatatlanitotta a' télnek

következése, éshogy itten a*jo idöc

etrvefetegetvén , a' Sereggel bé-nem

mehetünk fcrdélybe. Végtére csak

tigyanelrérkezék a' Fényes Horta ke

mény paramsolattya a' Budai- Vezér

hez, hogy a' Fejedelmet bé-,vigyo

Erdélybe, és mind.addig.meg-ne.feih>

©yék a' hadakozáftóí, a'- míg ~av-«, Fe>

jedelemségbe vifefzá nem; helyhez-

tetheti, és- annak tsendes bírását nem

efeközölheti.* : Meg-indúlt tehát ezea

Vezér egéfe Táborával , és . bérméne

Hunyad-Vármegyébe- kísértetve Bar~

tsni Fejedelemtöl, és. minden véli©*

lévő Nemes Rendektől,,— SeregitöU

mintegy Octobernek vége-felé. Ezea

Sereg azon keskeny úta4co% a* meb-

L 4 tyeken
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t€€ 'ye^frn m* Temesvárra: mentünk voltí

kerefetül jővén , bé-érkezék ezea

Tartományba* az hóHs, nem: k$vé%

bamuláfs^ értettük* hagy RáAiítztis-

ottaa váUra Seregével i és- ámbátor

nem.volt óly* nagy erővel,, miijfest

Vezéri még»is bátorkodott azzal feemf

be feállam\ és. egy ütközetet adai;,,

meUyet-is. eí-vefkett A* Gyalogsi*

ga többnyire; mind levágattatott,, a*

lovaísága*is: feéltyet verettetvén,meg-

feabadúlt Mbtús&l együtt* jobban-

GÍmérvéhi az helységnek környékét;.

mint a* Törökök,, a' kik azonkivül-isi

igeni fáradtak Mvétt nem kergetheti

tek.. .' Mnekutánna mi ezen. ütköze-.

tet megnyertük,, és a? Törökök-is.

abbahr fogla?j3tojsktwttak- volna, hogy

"Seregeiket: rendbe feednék,, Bartsal

tejedefíefft a^orii Möt árra forditotta,.

hogy Dévára mennyen, és akármely

frövid idöre-is feeretetre méltó Feje

delem Afefcönyát, a* kitöl oly hofe-

- \ ' , feas



ias ideig rtávűl . volt , meg-láthafsa lutöd

ennek látása gyönyörüségétöl úgy

el-is volt foglalva, hogy egy feem-

pillantáfig-is tölle nem távozott'],

melyis nékem nem kevés bánatot

és nyughatatlanságot okozott, mi

vel egy éempillantásnyt alkalmatos*

ságom fem adatott, hogy a* Fejeie-

lem - Aéfeonyc bisonyafsá tehefsem.

Aoli hogy a* tölte való távol létem

nem hogy gyengítette; válnak hozzi

való feeretetemet;; de söt kiTmondha;-

tatlamil nevelte^ Énmindezen nyűg*

hatatlanságban voltam i migi 'ah-Fejc*.

delem itte» rnúIato^c^vv4gcéi:e at*

Budai?Vezet kén^ejtitette^lbogy; Tá*

borába vife&a?: mennyen^ ah Rakottá

kkkergetésére; kételet* vpltitehát a*

Fcjedeíem-Afeionnyaí itten való, e* f-

gyütt létinek, a'' mellyet holtaiig; tar*

tant óhajtott volna , véget vetni |

mely-is ki-mondhatatlan bajjal,, és bsU

nattal-is efett-meg.. -. t
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sfltfo Én fcüntelen vigyáztam azon al*

kalmarofságra,. hogy <«gy iempillanr

taft. nyerhetnék a' Eejedelem-Afefeon*

nyalJiár tsak egyet feolhatni ;— vég»

tére. nyertem-is :. a' midön az Öreg.

Afefeony' feohájába némely dolgok*

nak -rendeléséért ment volna,, láhai*

hoz borulván* mondám : Kegyelmes

Afefeonyom! Hát ugyan ezen el-feen-

vedhetetien nyughitatlanságom ál

tal kívánod halálomat? hogy veled

különösön nem-is befeélhetek, legi

alább hogy tudtodra, adhafsam az én

fceravedéfeimet, mellyeket a' te faoz-

áád való. feeretetem okozott?— Hú*

gassr fedele a* Fejedélem Afefeony

kegyes tekintettel, te nem vóhál el*

lyan beteg, a' mint velem eJ-hitetni

akartad; mert ha úgy fenne; márré-

gen meg-kellett vóína halnod.— fgy

tehát, felelék in, nintsen egyéb hát

ra KodvesTejedelem-Afefzonyom! ha

nem hogy ntoftan lábaidnáJ meg-hal-

lyak



lyak? mivel látom, hogy tsak ez-áí- ^

tal hiheted-el az én hozzád valo hiv-

ségcmet.— Távuí légyen, 'felele; mert

így egy 'kedves emberemet vefete-

néra-el^a* kihez hafontót egy akár*

meljpBíÉohyr Nem . tárfairo közül

íeaar v!ftfeteae*el örömeft;, nihtsen el*

-teasmrehogy engem? feeress;. <te' éfy

iel-téteil.jalact; . hogy töflem vifc©&

-tagéit ;t» Idváány^iOfe! dte míihafet

uom léhct tóékem , fcUHk -éh festeti

engedehnedben, ha-magamnak néni

hizelkedhetem feivedsek hozaim va*

-ló nagyobb hajlandóságavat.-« LeÉ?

leg-alább annyiban; felele, hogy né*

Ited kedves fcépZefödéfeket okozhat;

a* meltyek vigaíztal-ására lehetnek egy

pHyannak, af ki j&vendö-béÜ ,6eren»

ts'éjét íemréllr, ha ef-nem éii-h;^

és így helyben hagyom, ésakarom-is,'

hogy •fce*ess;í;hat mihgyárt tsak az a*

vigafetaíásod*is- lehet abból, hogy en-

gepet fcerethetfc,— Ez a" i»i való-

* - t íi
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líícJaban meg-is elégíthet egy igazin

feeretöt— Továbbra-is örömeft foly

tattam vóloata'- -Fejedelem-Akfeon-""

nyal ezen töHein ugyan minden re-.

ménységet megdagado ; de. még is

bé-vévö valÖ! befeédet; de aVFejéde-

lennAflfeony tartván attól* ne hogy

a' Fejedelem^á' ki -egy í&empillaatá-

íig-is alig lehetett-nálla nélkül j iú-

teaítilálja.; elrtávozék az sörég-Afe.

Éoay'jüobájábóX— El-jövék én-is

még föfrpbk njiecetettel viléJÍsetve*

mint valaha énnek-elötteí-^mineku-

tlaöa mind ^vifeajíifl^ jÖréésAfe£on)í-

nak theg^mondöttam vtfloa , a' miket

V Fejedelöm-Aé^öQynak fejelni;akai>

tam; a^-ki*ísi &vtiv&w attol,ri^ogy<é>

zékeny InduJatimnak ellene nem íU

hatok ;JovBsáIta, hogy mind azok

ban meg nyugodva lennék, íá- miket

nékem ezen feeretetre méltd Fejede-

lem-AfeJzony mondott, és hogy töl-

k-is el-mennyek. T . '. - .• \ .

A' Fej&



A' Fejedelem a' ki-is gyönyörü

séggel .töltvén azon hat napokat,

mellyeket ottan töltöttünk; nem-is

gondolkodott a' Budai Vezér' Tábo

rába való vilzfeá meneteliröl; ámbi-

tor hivattatott vifeéá. Ezen kéfe*

delme a' Fejedelemnek annál-is in^

kább kedvetlenséget okozott a' Bu*

dai Vezérnek; hogy a' hideg idők-is

^ár el-kezdödvén, Népének aíkal-

matlanságára volt, és időt-is adott'

Rákotzmzk meg-veretett, és el-fcé-

ledett Seregének egyben-gyüjtésérc;

magát az hegyek közé bé-vételére*

és az Ottománi ötet kergető ereje

ellen oda kellete tsak ugyan Déva

Várát a' Fejedelem réjzéröl képzel-:

hetetlen nagy bú bánattarhagyni. .; ^

i Mivel nekem nem adatott idő '«

alkalmatosság a' Fejedelem-Afeíüony-?

tói vajóbutsu-vételre; midön mihN

így két feáz lépésnyire lettünk vol

na Dévátol; úgy tettettem magamac

"2£a:vj . ..- mintha
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„ mintha a' Fejedelem óráját ottan fe

lejtettem volna, ki-isvifefea menete

lemet ugyan mifigyárt éfcre vette,

de meg-tudván okát, tovább folytat

ta úttyát, és el-maradáfomat nem

ellenzette. A' Fejedelem Afefeony a,

Vár' töltésiröl nézvén menetelünket;

éfcre vette vifefeá.^térésemet; és kép-

selvén-ís okát, bé-ménea' maga feo-

bájába,, tsak az egy hív Öreg-Afzfeo-

nyátol kisértetve, hozzája bé-botsát-

tattara; mintha a' Fejedelemtöl kül-

dettettem volna vifcfeá valamely ize-

nettel; bé-menvén hozzája így feol-

lék: Mind eddig kéftem Kegyelmes

Afefeonyom! tölled bútsut venni,

hogy annál feabadabban véghez vi-

hefsem. Afefeonyom! mi a' Hadba

mégyünk, az holott?is több alkalma-

tofsag adatik az embernek életit el--

vefeteni, mint akár hói.— XJgy tet-

tzik neni ígérhetem magamnak azv

*' ü&xentséti hogy* tégedet- töböfeör

zat. .:..: láthas-



láthafsatek; azért jövök, hogy ma

gam töJled bizonyofsá tétefsem ar-l66°-

róf, hogy bízhatom é azon hozzám-

való hajlandoságodban, mellyel ed

dig hozzám vifeltetni méltóztattál ;

hogy ha feerenrsétlen forsom úgy

hozná magával, hogy életemet ve-

feefsem,— leg-alább azzal a' vigafe-

taláfsal haJjak-meg , hogy utáltál —

Már meg-mondottam , édes BETH-

LENem! (és azt meg-sem bánom)

feleie , az én hozzád való feeretetem

elegedendő arra, hogy mindentéged'

illető dolgokban réfet végyen;— és

engem' voltaképpen keferegtetfe, mi

dön életednek vefeedelmét elého,

zod;— vigyázz életedre ; mert az né

kem igen drága. ISTEN veled—!

Már-is akaratom ellen többet mon

dottam.-^ Eregy ! — feeress éngem'

mindenkor, és élly ! ha azt akarod,

hogy veled meg-elégedve legyek.

_ Ezzel hirtelen el-méne a' rélküH

v". : i -^ hogy

,/



\66o k°£y nékem időt adott válna a* fe

leletre.— Ugy tettzect, hogy meg-is

volt illetődve, és ezt elöttem tit

kolni akarta. Nem képzelhetvén a'

Világon magamnál, már feerentséfeb-

bet , és a' feeretettöl mintegy meg-

réfeegedett , a' Fejedelem után íiet-

tem. .«. ' v /.-.

' - Mi a?. Budai Nagy, Vezérrel masi-

roztunk oly* feándékkal, hogy újra

r Rákotzivál meg-ütközzünk. De mi

vel ezen Fejedelemnek nem volt e-

lég ideje, hogy az utóbbi meg-ve-.

rettetéfe által igen elgyengült Sere

gét jó állapotba helyhez,tethefse;-?

el-vönta magát a' hegyek közé , a'

mellyek Erdélyt Magyar Orfeágtolel*

válafettyák. Ezt halván a' Nagy Ve

zér, és látván-is, hogy a' Hő már

á' Földet borittya , el-tökéllette. ma

gában? az Hadat Buda felé téli feál<.

lásra eRüldeni. Ez így lévén Bari

tsai Fejedelem parantsolat ;t adott <

v . -1 a' Temes- i



-a' Temesvári Aly Basának, hogy fcá- lá6t

mára egy oly' teli feálláft kereísen,

•a' -melyben a' Telet tsendefen tolt- >

hefse , és a' Kikeletet várhafsa. A*

Basa erre Szebent válafetván, ide bé-

kisérte a' Fejedelmet, minden yélle

lévő Fö Uri és Nemes Kendeket) de

ezeket nem gondolván elegendők

nek; meg-oltalmazására még rendelt

ezer Őt-feáz Jantsárökat } és bé-kül-

ldötte ezen Városba, ennek, és a* Fe

jedelem feeméliyinek-is ellenségei el

len való védelmezésére; Ezen ren

delés mint-egy Menkö-ütés volt Bar-

tsai Fejedelemnek; mivel ez egy jó

^tíátab időre eí-Válafetotta kedves Fe*

jedelem-Afefeonyátol; de nem vóit

mit tenni; feenvedni, és az egéfe Te*

let itten tölteni kellett.-^ Aly Basa e-

zen Rendeíéfeket a' Fejedelem' bá

torságára való-nézve meg-tévén, vife-

ívl ment Temesvárrá ; az horinan-ig

tsak Tavafekor jött vifcfea< , ;

M Alíg
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l66 Álig veheté-bé magát Bartsai Fe

jedelem Szebenbe ; már Rakettinak

tudtára lett;— úgy a' Törökök' Bu

da és Temesvár felé Téli feálláfok-

ra való el-távozáfok-is;— mellyért-is

el-tökéllette magában Fejedelem Bar

tsak Szebenben oftromolni.

Ezen Város a' leg jobban meg-e*

röfitetjt Helység Hazánkban, Délnek-

'cgy feép élen fekfeik; Napkeletről,

és Nap-nyúgotrói hagy Havafokkal

környül-vétetretve ; de inivel távu-

lotska feküknek* egy térséget okoz

nak; az hova- is Ráfrotzi a' maga Ti

borát helyheztette; az úgy neve?

zett Szeben:Víznek mellette; ez ad*

ta magyarul av Városnak a' nevét-is;

*' Németeknek pedig Hetman neve

zetü Emberről, a! Szátoknak egy ér

demes nagy Birójokrol, a' ki leg el-

Ső építője 'volt ezen Városnak, és

minden eröfségeinek. Erröl a' réfe*

röl vagyon két nagy erős Bástyája,

Ezek



ezek között egy nagy töltés, mind^^

keményen a' Mefterség* rendje-fee»

rént minden eröfeak ellen-állásra ál*

kalmatosoh építve ; anhál-is inkább* '

hogy az elottek lévő Sántz igen feé*

les, és mindenkor az Havafokrói le*

jövo két patakoktói megbökve vá*x

gyon;— ezen Patakok a* Váröíbh-ís

kerefetül folyván, igen tiiztán tartyák

a' Vároft i a* többi körül lévő réfeei-is

a* Város' eröfségének hem rendet

lenebbek s }s nem-is gyengébbek ; de

ezek felöli hintsen annyi elegendő

hely Táborozásra, mint &' mellyea *

Kákotzi feküdt,

Ezenhöfe&as öftfömíasnak, vagy-is

inkább tsak bé*reke£téshek idején i

Rákutzi nem fokae vitt végHez, nem

lévén elegendő Képe, hogy ezen Vá*

rosnak erővel való meg -vérelét re-

mélhefse; éükölködott e' mellett nagy

ágyukban, és Infenteurekben (Föld

mérőkben) nem lévén több öt közép*

Ma terű
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jS- feerü Ágyuinál. Mely okbol-is tsak

egy Báftyáját lövöldöztette; abban

fem fok kárt tehetett i a' benn lévő

őrizet ellenben gyakran ki ütvén, az

oftromlókra, egykor az ágyuit fee-

gezték-bé, máskor hármat tölle el

nyertek; leg-nagyobb feenvedések

volt a' Vároíiaknak ezen bé-rekefe-

téfekben, hogy nagy bajjal vihet*

ték-bé az élelemre valókat; mellyek

nem-is voltak éppen elegendők, elö

re által nem látván ezen efetet, ki

vált illy' késő időben; mindazonál

tal a' hellyes rend, és gazdaság tar-

rifa által nagy üükséget nem feen-

vedtek. - .

Látván 'Rákotz'i, hogy Fegyverei

nek erejével nem fokra mehet, újra

a' Bartsdi Fejedelemmel való egye

zéshez kezdett, tudniillik: hogy a'

Fejedelemségröl le-mondana ; Bar-

fsai Fejedelem moftan-is, mint az e-

lött, erőtlenebb lévén mintsem Rá*

kotú



kotz? fel-tételeit meg-vefse, ujra ez- ,/

zel egyezni látfeatott; azt akarván

mindazonáltal, hogy- ezen alku ti*

tokban maradna ; de mingyárt az c*

géfc Városon ki-tudódván, Tanátsps*

saitol; kivák az Atyámtol nem ke-

vés feemre hányáft fecnyedettí de fö«

képpen a' Lakotoknak íiralmas^pai

haízfeai^ hogy oket az ellenségnek

által akarná adni,- nagyobban, meg-

rettentették ; úgy az örizetre : hagya

tott Jantsárok Tífetjeinek zugolódá*

sa-is,, a' kik teli torokkal mindenütt

a' Fejedelem' gyengeségét befeélték:

ezen minden Renden lévőknek e-

gyenlö panafefeok a' Fejedelmet,; ar-^-

ra kéfetetté>,hogy ellenkező feínt vé

gyen magára, éfere-vé.yén, hogy min

den ember ezen tselekedeténck mód

ját oltsárolj'a. — Azokat vádolta a'

kik éppen a' RákotzivzY való, egye-,

zésének ellene voltak, hogy; tudni*

illik ezek okozóik azon ,,Jiírt >. hp-

M 3 lott;
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lőtt o. foha azon gyengeség* véghez-

*$dl'vitelének;- azon állhatatlanság' el

követésének,, mellyel ötet maflan vá-

dollyák,. még tsak meg-gondolója

fem volt.. Ezen mentsége nagy ál*

melkodáft okozott mind azoknak,

a' kik ezen dolognak ,, mind ennek-

elötte,, mind a' város* oftromlása a-

lact alattomban való bizonyos folyá

sát jót tudták » meltyet-is a* Fejede

lem a* minden nap- tartott mulattsá-

-," |oic% vendégségek által paláftolni

Tá.m igen hofefeafon tartóztatta*

lak,, Méonyom.!: a' Város* oftrom

lásával:,, el-felej tkezvén; a* magam kü-.

Ionos, Történekeimröl,, a'' mellyekböl

úgf reméllem;, kegyefséged ízerént

téfet; yé&ettj és, idő.-töltéfedre lehet

nek.- A* Szeretetnek valóságos tu

lajdona,, hogy a* fedrelmefeket min

denkór a' melíett óhajtafsa lenni, V

kit fceretnetí'} minden kedvetlensé-

. . • . "" . geket



^^^ 183

geket, bánatokat, tsupán tsak azok^^

az akadályok okozzák, a' mellyek

gátóllyák óhajtott tzéljoktol.— Bar'

tsai Fejedelem nyughatatlanúl feen-

vedte a' Fejedelem-Afeízonytói való

távúi létét ; — magam fem voltam

nagyobb nyugodalomban, és min

den igyekezetem a* vók , hogy al-

kalmatofságot feerezhetnék látására,

és mentöl elébb lehet % hozzája va

ló menetelemre;— ámbátor nem re*

mélíiettem vigafttalóbb. válafeokat

tölle, még-is el-nem múlattam tilal

ma ellen-is az innét Dévára küldőtt

Kurírok által nékie írni. De fájda

lom! ezen Kurírok többnyire mind

el-fogattattak a' Rákotzi Katonáitol ,

a' kik éfere vévén a* Levelekböl,

hogy Bartsai -Fejedelem alattomban

egyet- értöleg kivan lenni Ály Basá

val, és a' Török Portával; ezenfee-

gény Kuríroknak; mint valóságos

Kémeknek Orrokat, Fülöket, el-vág-

M 4 . ták.



ití t4k. Ezen okbol a' Fejedelem' kí

vánt dolgaira, úgy a* Fejedelem-

Afefeonytol-is femrni válafet nem ve

hetvén, nagyon bánkódott, — Még«

vallom, Afefeonyom! hogy én-is

nagyon, réfees lévén abban, feüntelen

azon törtem efeemet, mimódon fe<-

githetnék feomoru forfomon * arrol is

gondolkodván* hogy mi módon, és

.kitöl tanúlhatnÁm-ki a' Dévára ver

zetö kerülő utakat x találtam azon

.Varosban egy pifetort azok közzül,

a' kik marhájokkal egéfe. életeket az

Havafokon ( mellyek egqfc Erdélyt

fcörül véfeik), töltik* a* ki-is. .nékem

. meg-igéjvén*, hogy éngem' vad hel-.

lyeken?~- pufetas.ágpkon — nagy fá

radtsággal ugyan, de minden vefeede-

lem nélkül el-vezet oda, az hói oly'

pagy kívánsággal lenni óhajtok. Nem

kételkedtem fypgy a' Fejedelemnek^

ezen feándékom kedvére ne lenne ;

fcogy tudniillik Levelét a' Fejedelem

u * . Afefeo



Afefeonyának el-vigyem, és onnan vá-

lafet hozzak; de a' leg-nagyobb ne

hézség abban volt, hogy vallyon az

Atyámtol nyerhetek-é arra engedel

met?.— Meg-nyertem tölle mind

azonáltal, nem kételkedvén, hogy a'

Szeretet nagyobb öfetöne ezen utom

nak; mint a' Fejedelemnek kivánó

feolgálatom ,. tartván attol-is, hogy

ha erre az engedelmét töllem meg

tagadná, kétségben ejtene; a'mely-is

engemet arra vinne „ hogy- engedel

me, és akarattya nélkül-is véghez

vinném , jol meg-eímérvén. az en-

nekelötte: való történetekröl Merete

temnek nagy ^hívségét.. Megjelen

tettem tehát feándékomat a' Fejede

lemnek, a.' ki-is- ezt (.nemhogy ezen

utozáíbmmal történhető vefeedelme-

kért, mellyekben fzolgálattyáért es- '

hetinék, irtózott, vagy törődött vol

na,) de sot örömmel értette, el-hi-

tttvé lévén, hogy általam bizonyo-

- M 5 fabban
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fabban küldheti a' Török Portához

'feolló Leveleket; és így bizonyos vá-

lafet is vehet. Az én feándékom te

hát mingyárt helyben hagyatott; és

mingyárt-is kéfeülnem kelletett vég

hez vitelére. Nem vittem máft ma

gammal tsák egy hív Inafomat;— és

így a' fellyebb említett Páfetor' ve-

zérlése alatt, meg-indulánk eftve a'

Hold' világánál ; és egy néhány órák

alatt tett menetelünk után bé -jutánk

a' minden felöl oly' ifconyu, és vad

havafokkai, 's völgyekkel körü'-vett

erdőbe , hogy tsak egy oly' hevesen

£eretö, mint én, vehette volna ma

gát ezen utazásra. Ezen helységek

nek irtóztató vadságát- lehetetlen le

írni, de egy valósággal feerelmes,

mindenkor a' keretet' Ifteuétöl ve

zéreltetvén, femmit fem tart lehetet

lennek a' tzélja' el-érésében; de min

den fáradságimat, és az alatt történt

kis efetimet, mellyeket ezen utozá-

fom-



íbmban feenvedtem , el-halgatván, elé^^

adom néked Afefeonyom! az én Dé

vai Várban való bé-fogádtatásomat,

és a' hofefeas Audentziámat, melyet

nékem a' Fejedelem-Afefeony adni,

> méltóztatott, v

' Mihelyt a' Várnak első kapujához

érkeztem,—f mingyárc valaki fel-fut-

ván'hirré adta a* nélkül, hogy a* ne

vemet meg-mondotta volna , hogy

egy Kurír érkezett a' Fejedelemtöl;

mellyért annál-is nagyobh volt ál*

mélkodása, hogy engem* váratlanúl

és reménteleniü hirtelen meg-látott;

azt vélvén , hogy én talám feomoru

követséget hozok a* Fejedelem' halá

la felöl.-Miujságot -hoztál? fel-kiálta,

feemeiböla' köny tsordúlván,— Oh Afe

feonyom! mennyire meg-nem ille

tődtem ez által? ámbár nem én vol

tam ennek az oka. Ezen feémpíí.

fantásj*a, nem akarván tovább ezen.

feomoru vélekedésében hagyni, mon

dám: •

. . , r
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dám: Ne busulj Kegyelmes-Afefeo-

nyom ! a' Fejedelem jó egéfségben

„ vagyon,— erröla'feerentsétlen BETH

LEN bizonyofsi tehet;— ha mind

azonáltal kételkedel,— bontsd-fel a'

Leveleket, és magad-is úgy találod-

Ha fakan nem lettek volna jelen feo-

bájában, meg nem állhattam volna

a'feemrehányáft; hogy érzékenyebb

nek mutatta magát a' Fejedelemröl

való híren, mellyet nekie hoztam;

mintfem az éngem' látásában , a' ki

( annyi vefeedelmet fáradtságot feen-

vedtem érette, tsak hogy hozzája

jöhefsek. M.inekutánna a' Leveleket

ekolvaOa, és. töllem fok dolgokrol,

mellyek ötet illették, tudakozódott

volna, minden jeten valókat magá

tol el-botsátván , nékem feemeiveí

tudtomra adr.a, hogy nem fokára

vifefea hívat; valósággal tsak hamar

maga eleibe is botsátott,— már ,ké-

feen-is vóiwm , hogy nékie minden

x , '."-' t ellene



ellene való panafefeaim' okait eleibe ,,l

terjefefeem; de meg-elözött.— Ak

kor mingyárt éfere vettem , monda ; ,.

úgy moftan-is, ki-nézem meg-nem e-

légedéfedet az én hozzád való alkal-

maztatáfommal , de feálj önnön ma

gadba v folytatta befeedgyét egéfe

nyájafsággal ; nem de nem, nem tsak

egyfeer már tudtodra adtam azon fel

tételeket, a' mellyek alatt meg-en-

gedhettem hozzám való feeretete-

deti es a' mellyeket réfeemröJ feőn,.

túl meg-is akarok tartani. Kiméld-

meg magad' aa ujj panafeóktol,

a' mellyekre én néked úgy-is elég

tétele nem adhatok. Fójtsd-el mind

azokat, és azok hellyett mutass in

kább moítan oly' örömet, a' mellyet

valójában az én látáfomban érezned

kell.— Felelni akartam, és midön aka

dozva hozzá is fogtam, félbe vágá

niáfodfeor-is feleletem', és oly' nyá-

lyas és víg hangon, a' millyen akár-

.r %. mely
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mely fcomoru teremtéft-is e' világon

1 *'éfere hozhatott volna; monda: Lé-

gyünk jó kedvel kedves BETLENem!

azon rövid idö alatt , melyen

moftan egyik a* máit láthattyuk-

Valójában-is ezen feép feemély ter-

méfeete-feerént oly* víg terméfeettel

bírt v hogy hellyes ok nelkül > nem

v könnyen-is- bánkodott.— Réfeemröl

írhatom , nagy bajjal változtathattam-

meg oly' hirtelen kedvemet ( A'

meg nem elégedett Szeretet icénte-

len feomorunak és gondolkodonak

JennL) A' Fejedelem Afefeony velem

vidámúl tréfálódött; de meg-bofefeul-

tam azért gyönyörüséges feép ke

zeinek meg-tsokolásával; meüyért-is

az Öreg-Afefeonytol helyben min-

gyárt keményen meg-is dorgáltatott.

hogy ezen vakmerő bírságomat

meg-engedi; de a* Fejedelem-Afefeotiy

mofolyogva mondat mivel reggel is

mét vifefcá kelletik nékem úgy-is in

dúl-



dúlni; meg-érdemlenék illyen kis

feabadságokkal való jutalmat a' fok1****

fáradtságaimért , mellyeket feenved-

tem tsupán tsak azért, hogy kedves

Férjétöl a' Fejedelemtöl bizonyos

tudoíitáft nékie hoznék. A' több

réfee. együtt való moftani befzélgeté-

sünknek folyt a' Szebeni oftromlás- /

<rol,— a' Fejedelem állapottyárol ; en

nek dolgaiban való gyengeségéröl,

álhatatlanságárol, mely-is egy kevés

sé meg-zavarta víg kedvét.

Égy a' Portátol jött Kurírnak e-

zen napon Dévára lett meg-érkezé-

so [ mely-is a' Nagy Vezérnek azon

.parantsolatot vitte , hogy mingyárt

a' mcg-igárt fegitséget Fejedelem

Bartsa'mak el-küldje) a' Fejedelem-

Afcfeonynak kedvét helyre hozta;

mellyért-is a' Fejedelem Afefeony hogy

engem' más nap Szebenbe ezen jó

hirrel vifefeá külgyen, elrendelte,

meg-is parantsolta, hogy reggel el- .

in- -
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t66l dúljak— és ámbár el-tökéllett feán-

dékom volt mindenkor nékie min

denekben kedvére járni, és minden

parantsolattyát feentül véghez ' vin*

ni,— még-is tudtára akartam adni

könyhullatáfaimmal, és leg-érzéke-

nyebb feavaim által, mely nagy ál

dozatot téfzek nékie a' moftani töl-

le való hirtelen el-távozáíbmmal; a*

midön magamnak hofefeabb idöre vél-

le való lételémnek reménységével

hízelkedtem volt. Meg-illetödött e-

zen gyonyörüséges Teremtés ezen

kéfeségcmen, és ezen áldozaton;

mellyet tsak érette tselekfeem : vet

tem éfere, hogy fcemei könnyeznek;

a' midőn töllem butsüzván, ISTEN

veled! mondana. És hogy engem'

annyiban, a' mennyiben meg-vigag-

talhafson ;- által ada nékem egy bé-

petsételt Iskatulyát a' nélkül, hogy

mi lenne abban, és hogy azzal mit

tsináljak, meg-mondotta volna; meg

tiltván



tiltván mindazonáltal, hogy Szebe-

nig fel-ne bontsam. Ml-méne feobá-1 6l

jába, 's meg-tiltá, hogy bé ne kísér-

jem.

Egy néhány SeffipiHantaíig meg-

feomorodva meg mözdülhatatlan ál

lottam; de el-kelíe indulnom* és tá

voznom attol, a' ki nekem ezen a'

világon leg-kedvefebb, és betsefebb

vók. Ugyan azon az úton mentem

viizfeá, a' mellyen Dévára jöttem va-

la, és midőn az Hegyek közé be

értem, és mind azokrol* á' mik ve

lem a' Fejedeiem-Afcfzönytói való

el-butsuzáíbmkor történtek ^ elmél

kedtem volnas az Iskatulya efeembe

jutván, a' nélkül hogy a' Szebenig

való fel -bontásának tilalmára figyel

meztem volna; meg»nézéfflj visgá-

lám minden felolj 's látám, hogybé

van petsételve, és teft-feín fellyem

matériával egéfefeen bé-boritvö * -feL

lyül olvasható iráfsal ezen feókát:

N " Az
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Az én kedvefemnek— Ezen feók an-

1<ítfl'nyira nagyon fel-ingerelték kiván-

tsiságomat Afefeonyom! hogy ám

bátor erőt kivántam magaman ven

ni, hogy parantsolattyát a' Fejede-

lem-Afefeonynak által ne hágjam;

még fem tartóztathattam-meg ma

gamat, és hirtelen fel bontám az Is-

katulyát. Oh de millyen drágába

került nékem Afefeonyom! mert a-

lig bontám-fel, hogy ezen tulajdon

kezeivel irott menydőrgös fcókat ol-

vaftam: Oh te áruló hiteden! hát

így tartod-meg nékem tett fogadá-

fodat ? — Itéld-meg magad, ha ezen

álhatatlanságodra-nézve hihetek-é leg

kifsebbet-is ennekutánni feavaidnak?

Ha parantsolatimnak engedelmesked

tél volna, ezen Követs-kövek, mel-

lyeket moftan látfe, hivségednek ju

talomul, mint annyi drága-kövekké

változtak volna) de mivel oly' fem

ininek tartod parantsolatomat mel-



íyel tsak a* te Ígéretednek ., és fő=

gadáfodnak igazságát probálni akari*^*'-

tarni leg kiííébb büntetése ez egy ií-

íyen hitetlerínéki hogy azt a' maga

bal fátum ára botsáfsam, és hogy ma

ga maganak tulajdönittsa minden fee-

rentsétiensegét— Ezert irtóztató fea-

váktóí mint egy menkö-utéftei féi-

holtá, mözdúlliatatíannáj éS ihíhdeft

érzékenységeimtöl meg - tofetatjótti

lettein. Neni vók leg-kiffebb réfciS

lovarhbaríj magamban ^ a' mely ne-er-

fcetté volna azon hideg meg-borza^

dáft, a' mely eí-járta mindeh tetei-

meimet;-^ a' Lovarrt hirteíeii magá=

tói meg-áliott.— Át ínasom ezt éfe- .

re vévén óda jove, hogy ennek őr

kát iheg-tudhafla ; nagyofi rfieg-ijje^

de* hogy engem5 iiy'haioványbn; és

mihderi érzékenységert kívül i min

den feólhatis nélkül fcaláiái— gyak

ran meg feóHita, *s ez-által akart má^

gamort kivül-iéremböi vifefeá hozni i

Ki de
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de mind hiában. Gyakran nevemen

^és nagyobb hangon-is meg-feóilita,

hogy jobban meg-érthefsem, de

femmi jeleit az életnek nem ad

tam; mely-is nagyobbította ijedsé-

git, és már kétségben-eséfit jajga-

táfsal jelentette; a' lábával gyakran

a' földre tapotván, meg-látá az Is-

katulyát, a' mellyet a' kezemböl ki

ejtettem vala, egyben fel-bedé, oly'

vélekedéfsel lévén, hogy tám az ab

ban lévő méregnek ki-gözö!gése o-

kozta légyen nékem ezen változato

mat;—; íel-vévén fzomoruán visgal-

ta,— és gyakorta nagy fájdalommal

egéfelen el-változott ábrázatomra-is

tekintvén , mozgatván ezen Iskatu-

ját, éfzre vette, hogy még vagyon

abban valami; meg-rázta füleihez tart

ván; 's bizonyofsá lett , hogy meg-

nem tsalódott; mivel minden kiabá

lásával éfere nem hozhatott, ezen

éfere vételével kivánt éngem' fel-éb-

refcteni; és efeemre hozni.— Valójá

ban efeemre-is jöttem, egyet nagyot



fohajtván; mellyért-is ezen hív fzol-i^,

gámnak víg öröm-kiáltásai nagy vifc-

fea-hangokat okoztak ezen tsendes

völgyekben, az hói ezen efet tör

tént;- an fok alkalmatlan unfeolásá-

vaí annyira vitt, hogy akaratom

ellen-is meg -kelletett tekintenem ,

hogy még mi volna azon feerentsétlen

Iskatulyában, és bizonnyal, ha azon

feempillantásban, hellyes elmemet

vifefea nyerhettem volna-is; erőm még

felett volna annak fel-ny ittasára, fél

vén, hogy abban ujra az én kedves

Fejedelem Afefeonyomnak ellenem va

ló haragjának jeleit látni fogom; ke

zembe vettem mindazonáltal, és meg-

vi'sgálván jó móddal, éfere vettem,

hogy az egyik feneke a' közepe tá

ján volt tsinálva, a' mely-is két fe

lé nyíló volt; fel-forditám tehát,

hogy ki-nyithaflam a' fedelét; ottan

olvaftam apróbb betükkel írt ezen

feókat: Az én hüségtelenemnek; meg-

feomorodva, és refeketve nagy bajjal
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fH-emelém a' it- delet, eMevén hitet*

ye, hogy ez-is bizonnyal nem ld

nékem egyebet tudtomra a' feeren-

tsétlenségnél.— Fel nyitám ngyan-

tsafc,; és; illyen értelmü Leveletskét

tatálék abban; Vald-meg magad ked-.

vea BETHLENem!' hogy az, Indiscre-.

tio majd mintegy el váíhatathn az,

emberek' characterétöí; mellvért is,

elég elöre való. vigyázáfsal nem Je-.

hetünk hüségeknek bizodalmába , és

ritkán találhatni,, a' ki; meg^érdemel-.

je tett fogadásában: való egéfe bizo-.

darmunkat; — meg*botsatok- néked,

mindazonáltal moftan irántam el kö-.

vetett hitetlenségedért, mivel" ma-,

gam, yetettem, néked ezen; tört,--

fe'entebb;üí tartsd-meg ennek - utánna

mitid azokat a'" fel-téteíeket,; mellye-.'

-fre-t- elödbe tettem ;; ha azt akarod ,,

h,ogy ennekutánna meg-feenvedgyehi

néha néha jeleit hozzám vifeltetö

feeretetednek.



Szükségem-is volt valójában il-iá^.

lyen hízelkedő ki-fejezefekre, a' mil-

lyeneket néked moftan Afefeonyom!

elé-mondék, hogy elmémböl, feivem-

böl mind ki-veflem azokat, a' miket

az első Leveletskében volt feók o-

koztak ; már így magamat mint egy

ujra feületettnek érezvén, meg-vis-

gálám, mi maradott légyen még az

Jskatulyában;— három kis tsomofskát

különv külön papirosba takarva lel

tem. Az elsőt fel-bontván, álmél

kodo örömmel találtam abban egy

aranyba foglalt gyémántos Gyürüt,

ezen bé-mettzett feókkal: Mentől tifi-

tább; annál betsefsebb. A' gyémánt

ugyan nem volt igen nagy áru, meg

vallom;, de mivel az én kedves Fe

jedelem-A fefeönyomtol adatott,, Afe-

fconyom! elöttem meg-betsülhetet-

lenné lett.— A' máíikat-is fel-bont

ván, ebben-is egy Nap-keleti [Agat

Gyürü volt bé-takarva, melyre, egy

N 4 Oltár
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Oltár, és azon égő feent tüz ki-metz-.

*ve volt ezen fel-iráfsal ; Ha mm ti£--

ta, nem méltó- az Ijienekbez.

Ezen két feHráfbkbol nyilván

meg-é.rthettcm, hogy a' Fejedelem-.

Afefeonyom nem. akar másként töl-

lem feerettetni, tsak olf- tifetán és,

minden hafeon nélkül, valamint töl-

lem kívánta , hogy meg-igérjem ak

kor, mjdőn. meg-engedte, hogy fce-

retetemröl nekie valláft tehefsek. Ez

az a' máfodik Gyürü,mellyetmoftan-is,

azólta ujomban hordozok, és a'Nem

zetem' fzqkása-fzerén.t Petsét-nyomo *

helíyetc feolgál,-* Az. harmadik tso-

móban-is- egy gyürüt találtam, mely

nek köveire va!4 mettz.es, egy afe.

feonyr feeméllyinek Fejét példázott;

ábrázattyá.nak kevés haíbnlatofsága

volt ugyan a' Fejedelem Afefeonyé-

hoz;; de a* Mefternek, a'ki tsinálta,

vagy nem volt elegendő ideje, vagy

elegendő Tudománnya az el-kéfeit-

tésére.



tésére. Ezen ajándékokat éh a' vi- 6^l

lágnak kintseinél fellyebb betsültem;

elég az hogy oly' nagy változás e-

íett rajtam, hogy az út-vezetöm, a'

ki látta oly' hirtelen, és rövid idö a-

latt való váltqzáfqmat, nem tudta ,

minek tulajdqnittsa, és ez-iránt va

ló nagy bámulása, nékem kétfeerez-

tette meg-elégedésemet; mivel oly'

együgyü 'vidámsággal adta elö ezen

moftani Történetemet, hogy a' ke

mény hideg időnek, és, ez-által oko

zott leg-nagyobb, nehézségek mel-

lett-is nagyon^ könnyebbítette a'

Szeben-felé még hátra íévö útamat.

A' Fejedelem nagyon örvendett

vifefza jövetelemen. A' Fejedelem-

Afefeony' jol létéröl való hír, mel-

lyet nékie hoztam ( a' kinek látásá

tol oly' hofefeas időre meg volt fofet-

va, ehez járulván a' Fényes Portá

tol való tudőíítas , melyben a' leg-

' hamarébb való fegedelem nékie igér-

N s tetett)



,6 tetett) terméfzete ellen való nagya-

römet, és vigafságot okoztak benne;

mindazonáltal nem akarta többfeor

illyen alkalmatofság által fierentsé-

met, hogy a' Fejedelem-Afefeonyt

láthafiam. Nyughatatlanul várta a'

Tavafe'ki- nyilasát, hogy az igére fe-

gedelem a' Portátol el-érkezne, mely

által Szeben-is az oftrom aloli fel-

feabadúlna, Rákótzi Fejedelmet-is kén-

feeritnék Erdélyböl magát ki-vonni,

és így ennek tsendes, és nyugodal

mas Birodalmában maradhallön.

Ezen út-vézetöm-által folytatta

Bartsai Fejedelem annakutánna a'

rendes levelezéd: a' Fejedelem-Afe-

feonnyal, és a' Török Portával, de

fem a' Fejedelem, fem az Atyám nem

akarták, hogy többfeörezen utat te*

gyem Dévára, ámbátor én maga

mat gyakran ajánlottam arra, mind

ketten félvén a' rajtam történhető fee--

rentsétlenségtöJ, és ne hogy Ráhtz/m

nak



nak. kezébe eflem. Az "út-vezetö- ,>.
X 6 o J .

met magamévá tévén a' jol meg-ju- -

talmazáflal,— örömmel vállalta-fel a'

Fejedelem-Afefeonynak izolló Levelei

met, meghagyván nékie hogy fen-

kinek rríáfnak, rsak éppen a' Fejede-

lem-Afeizonynak kezébe adgya. Az

elso alkalmatofsággal ezt irtam: Ke

vésbé betsúled.. feeretetre méltó ked

ves Kegyelmes Afefeonyom ! az Hí

vednek életét;— bizonnyal meg-hol-

tam volna azon fájdalom-által, mel-

lyet az első Leveled okozott, ha a'

máíbdik vifefzá nem adta. volna éle

temet, meít lehetetlen lett volna é--

letem' el-vefetése nélkül ellenem va

ló haragodat ki-áHani. Kimély en

gem', efedezve kénfeeritlek ! annyira

irtózom néked nem tetfíeni, hogy

képzelned fem lehet,— Leg-kifsebb

ellenem való nehezteléfed feívemben

való halálos változás nélkül meg-

nen*
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g^.nem eshetik; ugyan mit miveltél >

tsudának lehet tartani , hogy meg

éledhettem. A'máíbdik kedves Le

veledben tett vigafetaló ki-fejezések,

és azokkal együtt jött drága aján-

dékid-által-is, ha tsak egyedül lettem

volna, bizonnyal ezen vigafetaló fe-

gedelmednek-is femmi hafenát nem

vettem volna. Kimély-meg- azért Ke

gyelmes Afefeonyom ennekutánna egy

oly' életet, mely tsak néked vagyon

áldozva; mert ha el-vefeted, foha

nem találfe több oly' hiven, igazán

feereto Tifetelödre. A' mi Levelezé

sünk folyt Szebennek egéfz, oítrom-

lása alatt, melly-is feinte három ho

napokig tartott. Én a' Fejedelem-

Afefeonytol hozzám való feivefségé-

nek gyakran vévén jeleit, leg-boldo-

gabbnak tartottam magamat, hafon-

lóképpen a' Fejedelem-is, de ez ö-

tet egéfefeen ki nem elégíthette.

Rákotzi Fejedelem-is az el-kezdett

egye-



1—

egyezés dolgának follyamattyában^i

nem volt meg-elégedve ; mivel min

denkor sükeredenül végeztek: a'

Tél-is már vége-felé lévén, az hó

olvadni kezdett; Zejdl Achmet-is a'

Budai Vezér Táborba feállott, né

mely Várakat Gyula és Nagy Várad-

között oftromolván ( mellyek-is Er

délyhez tartoztak) el-is foglalt.—

Szükség meg-tudni,- hogy midön El

ső FERDÍNANDUS Tsáfeár Erdély

Orfeágot ZÁPOLYA JÁNOS Király

nak altal engedte, akkor a' feomfeéd-

ságban lévő Vármegyéket, úgymint:

Bihart, Szathmárt, 's Kovár-Vídékét

minden a'hoz tartozando Városok

kal, Falukkal annak által adta.

Ezen okbol Rákotú félben feakafz-

totta a' Szebeni oftromláft, hogy á-

zon Váraknak fegittségekre lehes

sen, magát valóságos Erdéllyi Feje

delemnek képzelvén, kötelefséginek

tartotta az ehez tartozando Helly-

ségek-



i^i'Segpknek oltalmazását. Útját vettö

Kqlo'svár felé, az honnan-is paran-

tsolatöt küldőtt minden Seregekhez

és Nemefekhez, hogy magokat hoz

zája kaptsollyák, 's ez^által jotskán

- meg-eröfitvén táborát; elégségesnek

Vélte magát arra^ hogy a' Nagy Ve

zérrel meg-ütközzék. • Ez-is réké-

röl ezt meg-értvéh, az Erdélyi feéíy

hegyeken kerefetül vergödvé^ tá

borát a' Szamos mentire való völgy

ben (.mély víz éppen Kolo'svár mel-

, íétt fóíy) ettöí nem mefzfee Ráfotzi-

nak-is Tábora feküvén) helyhezret-

te Mivel mind a* két félnek igefi

nagy kedve volt a* meg ütközésre,

tsak hamar egybe-is tsáptak. Az

ütközet igen váres* és ki-menetelé

re kétséges volt, Rákotz't (kinek-is

népe fokkal kevesebb volt mint. az

Ellenségé ) mint egy Vitéz Fejede-

lem, és tudos Hadi Vezér úgy vifel*

te magát, de feerentsétlenségére há*

rom



rom febet kapván a' Fején: az utói- ,,

só elégtelenné tette tovább az üt

közetre. Ezen nagy Embernek ve-

feedelme nagy oka volt az ütközet

el-vefetéíineik-is. Teít; örzői ki-ra-

gadván az ütközet' hellyéröl, Nagy

Váradra vitték, az hol-is ezen Feje

delem tizen-öt napok múlva meg-

hala.

Kemény János a' Vezére egyben

feedvén a' mint lehetett, el-feéllye-

dett népéböl, magát Szamos-ujvár

felé vette. Ezen Vár azon víz mel

lett fekfcik, a' mely mellett az ütkő-

zet tartatott. Ezen Várnak meg-le-

hetös eröfségit okozza az igen feéz

ies árkaiban lévő vize. Ezen Sza

mos-vize foly Dés 1 felé , az hóí-is

egy hafonló nevezetü vizet magába

véfeen:— az első Nap-keletröl, a' ma

iik Nap-nyugotrol vévén eredete

ket, ottan egyesülnek, véfei fblya-

mattyát egy igen keskeny, és majd

. nem
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l6(íi nem járhatatlan Völgyen Szathmár

felé, és onnat a' Tifeába, mely-is

ennekelötte határa volt Erdélynek.

Bartsai Fejedelem valósággal egy

vefeedelmes ellenségétöl menekedett

meg, de fokkal nagyobbra talált Ke

mény Jíwosbm , a' ki-is alig tudta-

meg Rákotzinak febei által okozott

halálát, azonnal fel-tette magában a'

Fejedelemséget akár mimódon-is ma

gáévá tenni, ámbátor femmi hellyes

igazsága ahoz nem volt. Meg-ér-

tyük a' löővetkezendökböl, mimo-

^don. A' Fényes Porta mindenkor

azon lévén, hogy Bartsait a' tsen-

des, és békefséges örfeáglásban, a'

. mellyet nékie feerzett volt, meg-tart-

hafsa. Parantsolta a* Temesvári Ali

Basának, hogy mentöl nagyobb Se

reggel lehet, bé-jojjön Erdelybe, és

magát a' Budai Vezérrel egyefittse,

(hihető hogy még a' Budai Vezér

nek győzedelme nem volt tudva

Kon-



"Konftántiinápölyban ) mivel az "pá-. .

rantsoltátött, hogy Aly ÍBasa vegye

által á' Budai Vezértöl a' Vezérséget;

-á' méllyet-is véghez vivén-, Szébeft*

hez ment, és ónnat a' Fejedelmét -t

's véle lévő Nérnéfekét, ezer öt feáz

Jantsárokat-isi a' kiket oltalmára ha

gyott vóít á' Fejedelemnek; ki vi

vén Szebéhböi, magával el-vitré „ és . -

így mind együtt meg-indulván Kö-

ío'svár Felé, 's onnan a' Budai Ve-

fcér' Táborában, az hol-is Aly Basa

áítái-vette a' Budai Vezértöl a' Kor-

máhyözáft; mivel énnek á' parántsö-

Íat-feérént viizfea kellett Budára menni.

Álig voltunk áz Aly Táborában >

mingyárt ez Barisál Fejedelemnek

Oltalmára Török y Teft-őrzőket réh-

delt, és hérhéllyékét á* Nemesek kö*

2.ÜU á' kik gyanusok valtak -, vásrá

veretett. Mi többiéktii, azok között

éhi és az Átyárri-is, á' kik á' Feje

delem mellett feóígákünki iern vól*

' . Ö lünk
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tünk feabadabbak, mint a' Fejedel

münk. Mind ezek -után Aly egye

nesen ment Nagy Varadnak, a'- nél

kül, hogy velünk, közlötte volna; és

fájdalommal kellett feemlélnünk ,

hogy oftrom alá véizi. Ezen tekin

tetre méltó Erófség egy puska lö-

vésnyin fellyül-halado, feélefsebb és

mindenkor tizen-két lábnyi magas

ságra vizzel teli árkai mellett- is az

oftromat tizenkét napnál tovább ki-

nem állhatta, a' benne lévő örizet

nek gyengesége miatt; de a' mi va

lósággal leg-inkább okozta fel-ada-

tását , a' volt, hogy egy vén parafet

ember tudtokra adta azon hellyet,

a' mellyen a' víz az árkokba bé-vé-

tetödőtt. Aly ezt hafenára fordít

ván, azonnal leg-nagyobb eröfségé-

töl meg-fofetá, és kéntelenitteté az

Örizetet egyezés mellett magokat

meg adni. Minekutánna ezen ditse-

kedö Basa ezen erős Várat ily' rö

vid

.



vid ido alatt hatalma alá vette, el-vivé ,

a' Fejedelem mellé rendeltetett Tö

rök örzőket, és'bé-küldé a' Fejedel

met minden vele lévőkkel Erdélybe,

azt képzelvén hogy Rakottá halála

után minden Rendek melléje fognak

állani, és ezzel minden zürzavar,

és réfere-hajlások meg feünneki ezt

ugyan képzelnws lehetett; de -Ke-

fnény János, a' mint fellyebb-is fnáf

meg irtuk, öfeve-gyüjtvénj a' Ráko*

tzi volt Ura' el-fcéledett Hadát* - rö^

mélvéft hogy- erövel-is magát Feje1

delemmé teheti >— feeméllyesen (ál-

tal-ment Magyar Orfeágra, az hói-ía

LEOPOLD Csáfeár egy Sereget egy

be gyüjitött vala i tartván attol, nö

hogy a' Törökök Nagy-Várad' meg^

vétele után* Magyar Orfeághoz tar

tozandó más helységeknek él-fogla

lására igyekeznének ) Generalis Mon-

tecueulh küídé azért feles Haddal Ö<

da. Kemény ezen környül^álláfokae

0 a haü*
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,, hafenára kivánván fordítani a' Gene-
1661 . , , , .: _

ralishoz méne, es mind gyalog, mind

lovas Seregeket fegittségére kére,

mellyeket a' maga Hadával egyeíit-

hefsen, ígérvén hogy egéfe Erdélyt

maga Kataima alá vetheti bizonnyal,

és azt annakutánna a' Tsáfeárnak ál

tal adja. Ezen okos Generalis az

Urának, ily' hafenos igéretekkel al-

tsábittatván ; meg ígérte töftént a'

fegittséget. Kemény János már ez

iránt tellyes bizodalommal lévén,

vifefzá tért Erdélybe, az hol is tud

tára adta minden Nemes Rendeknek,

a' kik még mindenkor, úgy a' Szé-

kelyek-is különös nagy feeretettei

vifeltettek volt Fejedelem Rákotzi-

hoz , hogy ha ötet Fejedelemnek

fogják eímérni,— vifcfea állittya az

Hazában a' jó Rendet és tsendefsé-

get; Bartsai Fejedelem ellenben meg-

feabadulván mint egy rabságbol, a'

melyben magát az Aly Bafa Tábo

rában



rában tapafetalta volt lenni, még min-I(jít

denkor kétséges a' maga álapottyá.

ban, es álhatatlan, és ki mondhatat

lan feererettel vifeltetvén a' Fejede

lem- Afefeonyhoz, egy oly' dolgot

tselekedett, mellynek valóságos okát

fenki fem tudta: tudniillik a' Fejede

lem Afcfeonyt a' Dévai Várbol majd

hat napi* járó földröl Görgénybe ho

zatta. Ezen helység fekfeik azon

hegyeknek torkában, a' mellyek el-

valafetyák Lengyel Orfeágot Erdély

Orfeágnak ezen réfeétöl, melynek

egy réfzében a' Székelyek laknak.

Ezen Vár valamint más a' Hazá

ban lévő Eröfségek-is, nagy feéles

sántzal körül van véve , melyben-is

a' Székely -földi Havafokrol jövő

kis Patak foly.

Midön mirBarísat Fejedelem gon

dolta a' Fejedelem-Afefeonynak meg-

érkezhetését , eleibe ment egéfe Ud

varával, minden Tanátsofíival, egéfe

O 3 Há-
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^Házával és Népével, remélvén máp

tsendes életet ezen Várban; de nem

tudta mint foly a' dolog az Orfeág-*

nak közepén, és a' lágy könnyü é-

|e<re való. hajlandosága nem enged-*

te elöre által látni a' Kemény János*

minden ellene fel-tett feánáékjait.—*

Kemény János így újra meg-nyervéa

igen könnyen a' Nemeíi Rendek,'-

úgy a' Székelyeknek azon-kivül-is.

Bartsaihoz (rendetlen dolgaiért el-k

degenedett } hajlandoságokat, elég*,

ségesnek tartotta magát ujra a* gyar*

Jó Fejedelemmel, a' már fokfeor elá.

vett egyezéft a' Fejedelemség' le*

mondásrol, meg-ujitani. A' Fejede*

lemnel? állhatatlansága , vagy-is in*

kább gyengesége leg-nagyobb kön.-*

íiyebbségire feolgált Keménynek, fel*

tett feándékának végre -hajtásában.

Elfőve tehát ez feámos Népével kU

sértetve Görgényhez. Nem kellett-

több, ezen félénk Fejedelemnek, hogy

Ke-



Keménnyel újra a' már folytatott &o-l66l

Jogrol, tractáljón. Az Udvarához tar

tozando minden Uri Rendek, a' kik

feintugv: a' Görgényi Várba vele b£-

volcak xekefetetve, látván hogy hj-

rek. akarattyok ellen-is Kemény János

kívánsaganak kefe hajlani, egéfelen

eLvefeték a' hozzája való bízodat1

mat, feeretetet, akarattyok ellen-is

kénteJenittettek maga feerents.étien .

fátumára botsátani.

Kemény Jánosnak el-é-adáfat annyi

ja, hízelkedtek, azon kivül-is igen

gyenge, által látásu, és álhatatlan Fe

jedelem Bartsa'mak, hogy réá álla/

és a' Fejedelmi Méltóságot , a? leg,

nagyobb. Ellenséginek által-engedé ;

az Atyámat mint Cancellariufsát e-

röltétte ezen egyezés, pontyának fel

tételére, a? melynek ugyan alája ír

ni az Atyám magát foha nem akarta-

Kemény János, ez-által bé-tellyefít*

ve látván feándékát, azonnal Qrfiág-

O 4 Gyü



Gyüléft hirdete Befetertzére. ez-is az
1 66 1- . ~" . ' ' ' " ™

érdemes, Száfe Nemzetnek egy Vá-

rofsai konzul való (mint egy hat

mértföldnyi táyulságra Görgénytöl )

Az Qr|ágr Rendei , a' kiktöl lehe

tett oda egyben gyülvén ugyan, de

nagy hijjával, tudni illik? az Orfeág'

első feeméllye, úgy mint az Atyám,

Fő Ca^cellarius nélkül voltak, hogy

?& ^gyezéft meg-eröfittse, és a- ki

nek jelen-lé te nélkül femmi állandó,

Qrfeágöt illető dolgot véghez nem

vihetni. Kemény János nem fokat té

továzván, töftént yifefeá tere Görgény-

be, hogy az. Atyámat ki-kérje Fe

jedelem Bartsahó\y a,J ki-is ebben-is

gyengeségét meg-bizonyitván, enge

de kérésének, és, alig érkezheték-

meg az Atyám, Befetertzére ; azon

nal Kemény János' Fejedelemségre

való yálafetására majd közönségefen

réá állottak.
*

Gondolhatod Afefeonyom! a' Feje

delem-



delem-Á&ftony, és minden hozzája^,

jó feível vifeltetőknek, ezen mindaz

Orfeág, mind a' magok feerentséjek-

ben hirtelen való változás-által oko

zott feomoruságokat, réfeemröl le

nem írhatom ki-mondhatatlan fájdal

mát feivemnek, mely-is, nagyobbo*

dott ezen fzerentsétlen Fejedelem-

Afefionynak nem ok-nélkül feüntelen

való firánkozása által, a' nélkül, hogy

lehetett volna azon fegiteni. Ezen

feomoru történetnek -meg-érezteté

sével nem elégedvén-meg a' bal fee-

rentse,— még fokkal éomqrubb, és

meg-aláztatóbb tsapáíbkat kéfeitte

ellene, mellyeket-is nem fokára Ke

mény János vélle meg-éreztete.

Alig hirdettetett-ki Erdélynek Fe

jedelmévé , azonnal az Orfeágnak

minden Eröfségeit hatalma alá ven

ni magában fel-tette; azért a' feeren-

tsétlen Bartsak arra kénfeeritette ,

hogy nyilván való valóságos paran*

O 5 tsola--

s



i^jtsolatót adgyon, hogy nékie mind

azok által-adatnának. Ezen fcerenr

tsétlen Fejedelem mindenekre réi

állott, a' miket tölle ezen eröfeakes

Ember kivánt; a' leg-elsöbb tekin

tetü Eröfségek között lévő Fogaras

Vára ( melynek-is a' Fejedelem Teft-

• vére Bartsai András volt Kormányo-

zója) volt az első, a' mely Kemény

nek a' Bartsai Fejedelem parantsolat-

tyával által adatott, óiy' fel-tétel a-

latt hogy maga kemény feeméllye-i

fen vegye ezt által; a-' mint úgy-is

efett. Alig adatot-áhal ezen Vár né

kie, azonnal fogadása ellen mingyárt

ezen Várnak Kormányozóját vasra

verette, erröl továbbra való rende-

Jéfit magának tartván.

Kemény meg-nem elégedvén, hogy

feegény Bartsait minden Méltóságátol;

Hatalmátol, Váraitol meg-fofkotta;—

még Görgény Vára, egyetlen egy

Mene dék' hellyében, birodalmában-is

meg-



megmaradását fem feenvedte; azért „

feámos feregével Görgény Várának

menvén, 's oda bé-is botsáttatván;

tudtára adta feegény Bartsaimk, hogy

az Qrfzág* Törvényei-feerént, min*

den Erófsegeknek, azok között Gör-

gény-is lévén , nékie már mint va--

ióságos Fejedelemnek által kell a,

dattatni: azért ezt-ís által adattatni"

kivánnya; másként kéntelenittetnék

fegyverrel-is ezt ehfoglalni.^- Ezen

feerents étlen Bavtsai Fejedelem mo- .

ftan , de már késön- meg-bánta el*

követett gyengeségét— nem-is lévéf*

annak hellyre-hozására femmi fege-

delem, megtfofetva lévén ereitöl, et*

hagyatva minden alatta-valóitol, kén?

telenittetett ezen eiöfeakos akarat

ján parantsolátinis meg-nyugodni ,

és az alsó Udvarba, vagy is inkább

major -házba le- költözni, az hol

meg is meg-lehetös* és alkalmas &íh

llsa volt>

Vég.
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1661 Végire meg-fofetá a' Nemefekböl

álló két Teft-örzö Se regétöl-is;-r na

gyobb réfee ezeknek Kemény János

mellé állván, mivel feüléik-is ennek

Fejedelemségre való válafetását hely

ben hagyták; réiemröl, aV ki Feje

voltam az Első Seregnek, fok hel-

lyes- okaim lévén ezen Történet el

len való. kedvetlenségemnek; ámbá

tor az Atyám-is már Kemény réfeére

állott légyen-is,, jóakaratombol ezen

feolgálatomrol le-mondottam; minek-

s utánna nagy kefervefen a' Fejede-

lem-AJzfzonytol el-butsuztam volna.

A' mi egymáftol való el-váláfunk,

a' mint képzelheted Afefeonyom ! zá

por könyhullatáfokkal letwneg— El-

vonám tehát magamat az édes A-

tyám' egyik Kaftéllyába , az hÓl-ís

maradtam, ámbár fok ízben hivatott

légyen-is Kemény fáms^ hogy azon

hivatalba melléje vifefeá aljak, a' mely

ben az én kedves Fejedelem Afefeo-

, nyom
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nyom' Férje mellett voltam , de min

denkor irtózva emlékeztem ezen e-

röfeakos Embernek tselekedetéröl.

Elég az, hogy Kemény János úgy

vélekedvén, hogy a' mig Bartsai é-

letben lenne, az attol el-ragadott

Méltóságát tsendesen nem bírhatná;

azon irto'ztató gondolatra vetődőtt,

hogy életét-is vefeedelembe hozza.

Nem .fokára némely Nemefek vigafc

talás' feíne alatt Görgénybe hozzája

menvén, 's egy néhány napig nál-

la-is múlatván, vadáfeatra hivták, és

ottan egy közel lévő Erdőben fee-

gényt meg-is gyilkolták.

A' Fényes Porta mind ezen ren-

deletlenségekröl, és engedelme nél

kül Kemény János1 Fejedelemségre

való válafetásárol tudoíittatván , pa-

rantsolta a'Bugiak Tatároknak, hogy

bé-jöjjenek Erdélybe, és mindenütt,

de kivált a' Székely Földin pufetit-

tsanak. > Ezek a' parantsolat-feerént

Mol-
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',, Moldöván kerefetül jővén, a* Sí:é-
ÍOOI.

kely-Földit el-válafetó Havafokon, a*

Székelyeknek minden kemény el-

lent-állafok, akadályt -vetéfek mel^

lett-is kerefetül rontván, űttyokban léj

vö minden Falukat, Helységeket. eh

piiiztitotta& 'sel-égattekj.az ezekben

lakozó feegény Föld-népének nem

lévén más menedék hellyek a' ma

gas Havafoknak tetejénél, az hovaia

a' lovas Tatárság nem férhetett.

Én még ezen Tatárok* bé-jöve-

teléröl femmit fe tudván, és meg*

halván feegény Bartsamak meg-ölet-

tetését; a' Fejedelem'Afefeonyhoz vi*

feltetö nagy feéretetem mingyárt el

tökélteié velem i hozzája fietni, és

fegedelmére lenni* a' nélkül hogy e-

zen feándékomat az Atyámmal kö

zöltem volna, és így íietve el*indu«

lék, tsak egy a' feomfe^drságunkban

lakozó Patkó nevezetú\ Hámunkhoz

, nagy hüséggel vifeketö emberséges

Kemes



Kemes Emberrel, minden más kisé- V

rök nélkül. Meg-vallom elég efete

lenség vók réfeemröl, mert jó ren*

din volt Görgény nyoltz Erdéllyi

mérr-föld távulságra, ^mely-is közel

húfc Frantzia mért-föld.

Mi kerefetül menénk egy nagy és

népes Magyar Városon, a' mely-is

nem vók, mint más itten lévő Vá

rosok, kö-faKal bé-keritve, itten a'

Lovainkat étettük, innét meg indu-

Iánk, hogy Befetertzére mehefsünk,

remélvén hogy más nap jókor Gör-

- génybe érhetünk ; de az én feeren-

tsétlenségem , minket egy tsoporc

Tatárok közé vitt, a' kik márerre-is

kezdettek lézengeni,-- mingyárt kö

rül vétetve látók magunkat , a' nél

kül, hogy egy-felé-isel-fealadhattunk

volna, Ezen Pogányok minket min

gyárt a* lovainkra le urkolának—vkö-

tözének, és Nap-nyugot felé egysü-

rü Erdőbe bé-vezetének; az hová aa

Éjráa-
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ÉjtSakai feálláfokat magoknak ki-ke-

lW,refték volt- kenteienek voltunk

nagy feomoruán, a' mint képzelhet

ni, Őket követni. Oda érkezvén, én-

gem Patkóval háttal kemény köte

lekkel, mellyeket mindenkor az el

fogattak feámára magokkal hordoz

nak,— karunknál, és hafonlóképpen

a' térdünkön fellyül-is óiy' kemé

nyen egybe-kötözértek, hogy fem-

miképpen nem mozdulhattunk. Ezen

liralmas állapotunkban nézni kelle

tett; miképpen egy a' mezöröl el

vett marhát íe-vágtakj és meg-nyúz-

ván fel-vagdalták i 7s égy más közt

fel-ofetván, *s nagy tüzet rakván az

eleven feénre tévén meg-sütötték;—

alig volt félig meg-sülve minden ke

nyér nélkül meg-ettéki vizet iván

arra, a' mellyet mindenkor, belöl

meg - viafefeözott fa-jialatzkban a'

Nyereg kapában hordoznak magok

kal* Ezen emberséges amberek min-.

ket-is



ket-is étekkel kínáltak; de feomo-iőtfí

ru Voltunkra való-nézve nem volt

femmi etyepetyéhk az ételre, nem is

lévén a' mi -feokáíink és ínyünk-fee-

rént kéfeitve. Á' Lovaikat le-nyer-

gelvén; .kantárokat íe-vévén-, feaba1-

don botsátötták legelni a' füven \

vagy Fa-leveleken a' mit kaphattá-

nak. El-végezvén Vatsorájokat, a'

' tüzek-körül egybe gör'sedvén, vala-*

inint a' gyermekeket az annyok' mé=-

hében fekiinni áilittyák-,— tsak ha

mar igen mellyen elaludtak. Ezek*

"nek látása, hozzája járulván a' íé-

lelmes fetéttsége az Ejtfeakáhak, á*

helységnek-, és a' mi feerentsétlen

környül-álláfunknak ifeonyodásá e-

géfefeen meg^némitott minket, és a*

következhető álapötunk' meg-rbh-

toUsára-is elégtelenné tett; Patkó
...... \

inindazönáltal, a' ki jobban efmérte

ezen Pogányoknak tulajdonságokat^

mint én, mivel 6-is azok között lé*

P Vetii



i(5(Jlvén, a' kik Rákotzi meg veretteté*

fekor Kemény Jánossal a' Tatárok

tol el-fogattattak, Krímiába vitetter

vén, három Efztendeig, nállok rabos

kodott, midön látta volna már őket

az álomtol el-nyomattatva, meg-feól-

lala, mondván; Ezen Pogányok már

négy vagy öt óráig fel-ébrefethe-

tetlenül el-alufenak, mellyet-is o-

koz a' nappal véghez vitt nagy fá-

radttságok;— ha nállam egy késem

lenne, bizonnyal mingyárt meg-fea-

badithatnálak. Felelék , hogy nál

lam ugyan nintsen. Van nállam u-

gyan kettő, felele Patkó, egy hüvely

ben, az egyik Tsizmám' feárába,

de ily' keményén meg-kötözve hoz

zá nem férhetek. ( feokás nállunk

Magyaroknál Afefeonyom ! hogy min

den Uri Férj fi az övibe kettős tsi-

nos hüvellyet hordoz , a' melyben ,

két kés, egy villa, és két három á-

gu villa vagyon-, mellyekkel igen

b.el-



hellyesen feokták a' hús eledelt az

Afetalnál fel-metélni ) Patkó nagyobb

és vaftagabb-is lévén nállamnál, nem-

érheté-el a' kezével a' Tsizma' feá*

rát hogy ki-vehefle ; kért tehát en

gem', hogy eröltefsem magamat an

nak ki-vételére; azért nem gondol

ván minden fájdalommal, mellyet a*

kemény meg-kötözés nékem oko

zott, addig erölködtem, mig kezem

mel a' Tsizma feárához értem , és

óly* feerentsés voltam, hogy ki-huz-

hatám Tsizmája feárábol , azon hü-

vellyet a'kéfsel együtt, mely nékünk

a' éabadságunkat meg-adhatla.- Pat

kó tsak hamar ki-vevé az egyik kéft,

és a' kötöket el-vágá. Ez meg-lévén,

úgy vélekedtem, hogy valamint én,

ö-is feintúgy már nem gondolkodik e-

gyébröl, hanem a' mentöl hamarább

való el-fialadásrol, de meg-látván ö

egy hofefeu kemény hegyes tört, a,

millyeneket a' Tatárok, a' midőn Lo-

P * van
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van ülnek, az oldalokon hordoznak,

l66l'-és a' futó Ellenséget ha el-érhetik,

hátulrol kerefetül döfik;' fel-vévé, és

a' nélkül, hogy. nékem egy feót-is

feollott volna, azon Tatárnak, a' ki

minket 'el-foga, és oly' keményen

. meg-kötöze, a' hátába dőfé oly' ke

mény feuráfsal, -hogy kerefetül men

vén rajta, űjgy feolván mintegy a'

földhöz feegezte.

Meg-vallom Afefeönyom ! hogy e-

zen tselekedete ki-mondhatatlanúl

meg-ifeonyita, €s moflsis borzadok

mídőn efeemben .jut. Ekkor mond

ván nékem s, hogy ezen Pogányok

oly' íméllyen alulinak, hogy őket ba

joson lehfct fel-ébTefeteni,— már e'

felöl annál bizonyofsabb vagytok',

hogy foha fel-nem ébred. Patkó el

vévé maga Kargyát, és Tarsoliyát,

mely-is belöl két réfere van fel-ofet-

va; az egyikbe tehetni vagy -két vál-

. tozót, nyakra-vajót,, a* maiikba hi

dege



deg-sülteket, többnyire kefekenöbe

bé takart tsirkét;— el-vévé pléhböl

tsinált, és fok réfeekre el-ofetott lá-

dátskáját, a' melyben tartatik a'só>

és minden-féle fü-feerfeámok , mel

lyel kéfeittetnek minden-féle husos

eledelek.. Patkó tehát mindezeket

magához vévén, nem gondolkozott

egyeben, tsak hogy ezen Erdőböl

ki-mehefsünk , az Hóidnak fel jöve-

tele-is nagy. fegedelmére volt futá-

funknak, ugy hogy két óráig való

menetelünk után egy völgybe' ér

tünk, mely-is ámbátor nem volt oly'

tagos, de még-is az magunkat kör-

nyékezésre (Horizontálni) úgy az

Hajnal' hafadta~is, mely a' Napnak

rem fokára fel-jövetelét jelentette,

nem kevés feged elmünkre feolgálta-

nak. Ezen okbol egy úton, mellyet

reméllettünk, hogy egyenesen Bcfe-

tertze Várofsához vezet, el-indulánk,

áz hová-is ha el-érhettünk minden

vefee*
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t66l vefedelmen kívül lettünk volna; de

a' feerentse nékünk nem engedte an

nak el-érését.

Alig meheténk ezen Völgyen egy

óráig, már hallottuk az Erdoböl kijö

vő Tatárojtnak kiábáláfokat, mely-is

minékünk le-irhatatlan rebegéö oko-

zotti annál-is inkább nem ok nélkül*

hogy íémmi menedék-hellyünk ta

lálására reménységünk fem lehetett;

kételenek voltunk hát ezen feükség-

ben magunkon fegiteni , a' mint le

hetett; és az útunk mellett lévő

nagy tóban a' nagy vefeedelemtöl va

ló feabaduláfunkat keresnünk; bé-ia

menénk abba* egéfc nyakig érö víz

ben ei-rejtvén magunkát a* tó -körül

lévS. Nádba,, tsak a* fejünk lévén

künn a* Vízböh Patka még nádat-is

vága-le* és magunkat jobban el-ta-

karók, hogy éfere ne vétefsünk* E-

zen előre való vigyázás annil-is in

kább igen hafenos volt; mivel a' Ta

tárok



tárok itten a' Lovaikat meg-itatván,1(íjíl!

elébb folytaták további úttyokat,

és nékünk időt engedtek a' vefee-

delemtöl okozott rebegésböl helyre

jöni.

Minekutánna a' Tatárokat feemünk

elöl el-vefetettük; ki-jövénk e' ned

ves menedék hellyünkböl úgy el-áz-

va és fázva, hogy ha nem féltem

volna ujra a' Tatárok' kezébe való

eséftöl, egy lépéft fe tehettem vol

na.— Egy úton el indulánk tehát a'

nélkül, hogy tudtuk volna merre

vhzen, de feerentsénkre egyenefen a'

Bethleni Kaftélyra ( mely-is az Atyám

Teftvérié volt) vezetett— ezen Ka-

ftély valamennyire eröfségire-nézve

elég alkalmatos a' Tatárok rohaná

sának ellent állására. Alig érkezne- .

tém oda, a' kemény hideg-lelés min-

gyárt elé vett, a' nagy fáradság nem

kevés oka volt ennek, nem-külöm-

ben az hideg, mellyet feenvedtem a'

P 4 Tóban
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Tóban , a' mi akkori egyetlen; egy-

menedék. és, vefz.ed.elem ti: 1. meg men
D

.tö hellyünkben,, úgy a' hufeon.-négy-

óránál, tovább, minden. leg*kevefebb,

étel nélkül, való- koplalás, az. erőm

től is nagyon meg-fb.fet.van.. Patkó e~-

röfsebb- teftel;, és, keményebb, termé-

feettel. bírván, jobban, fegithetett ma-.

gán,, mert: ö: bőven, iván, és evén,, ez.

Uial; rövid, idő, alatt erejét vjfefeá.

nyerte.. Mivel ezen Kaftélyban igen;

kevés; tseléd. volt, a' feükséges, fege-

delemnek.is. igenj nagy hijjával vol

tam,—- minden; bizodalmamat az. én:

hívi, és; a'' feerentsétíenséget együtt

feenvedő; Társamban; Patkóban, hely--

heztettem,. a'' ki.-is. minden; erejével

tsak. azon- volt ,. hogy példáját kö

vetném ,, el-akarván- velem, hitetni,,

hogy tsak; ez. az. egy mód; volna, e-,

géfségem'- vifefeá nyerésére; de ily' .

gyenge voltom,, és. a' hideg-lelés, is.

óly' nagy undokl.áft okozott , hogy

> fem-



femmit bé-nenv vehettem, ámbár

kedvem lett volna Tanátsát követni;

az hidegem nagyobb nagyobb mér

tékbe jővén, és. Patko.-is engem' na

gyobb ve&edelemben lenni vélvén

hogy az Atyámali erröl? tudofitaná,

feükségesnek kélte;, el-is. jött az A-

tyám,, 's. oly' feerentsésen , hogy fo

nóit Tatárokra, nem, akado.tt;. lehető

hogy bizonnyal már más -felé vet

ték volt úttyqkat,^- tsak el-álmélko-

dott hogy/e.ngem'- ily,j yefcedelmes',

és feánako.zásra, méltó- állapotban lá

tott;— örömeft Orvoft hozatott vol

na;, de mivelj úgy-isi. ritkák. az Hazánk

ban, és a' kik voltak, is. a' Tatárok'

félelme miatt mind. a' kerített Váro-

fokba vették magokat,— és az én jó

Orvósom-is. Máté% a' ki engem' oly'

nagy nyavalyámbol ki - gyógyitott ,

mefefeebb volt, mint fem hogy el-hi-

vattathatött volna; annál-is inkább

illyen zenebonás, és vefeedelmes

P 5 időben
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,, időben;— tehát tsak az Ifjúságom és

terméfeetemtöl kelletett, a' fegittsé-

get várni.

Az hideg-leléfemen kivül más

mind vefeedelemre, mind rofe követ-

kezésére való -nézve nem kifsebb

nyavalyában finlödtem, tudniillik a*

Fejedeíem-Afefzony' íbrsán valo ki

mondhatatlan nagy aggódásban, 's bá

natban, tudván, hogy a' Fejedelem*

meg-ölettetése után meg-fofetatva lé

gyen minden fegedelemtöl. Ez o-

kozta nékem főképpen bánatomat,

el-hitetvén magammal, hogy ha hoz

zája mehetnék; bizonnyal az ha£-

nos fegedelmemmel, és feójgálatom-

mal meg-bizonyitanám , 's vele-is

meg-esmértetném azon igaz és tife-

ta feeretetnek bizonyos voltát, mel

lyel hozzája vifeltettem; de oly' fee-

rentsétlen Voltam, hogy rolla fem-

mit fe halhattam, és már nem-is tud

tam bánatomban mi tévo legyek; —

Ked-



Kedves hív Patkomhoz follyamod-

tam, és kértem, hogy Görgénybe1 *'

menne, és meg-tudná a' Fejedelem-

Afefeony állapotját, és hová létit.

Fel-is vállalá ( nem gondolván a' mo-

íteni vefeedelmes környülálláfokkal)

Ezen űttyában gondolatomon feíyül

való kéfedelme nyughatatlanságomat

nagyon nevelte, de vifefzá érkezése

annál-is inkább tetézte, más hírt a'

Fejedelem-Afefeonyrol nem hozhat

ván, tsak azt, hogykételen volt ma

ga védelmezésére-nézve, a' rajta tör*

tént feerentsétlenség után mingyárt,

nagy vefeedelmével és fáradtsággal

Hufet Várában oltalmat keresni;— e-

zen Város fekfeik Magyar Orfeágnak

feélin Máramarosban.

Ha egy réferöl meg-is voltam nyu

godva abban, tudniillik hogy bizo

dalmas helyt vagyon,—- más réferöl

ki-mondhatatlanúl törődtem 's bán

kódtam tölle való oly' távul léte

men
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men, elégtelen lévén az hidegem-

1 nek feüntelen rajtam való létéért né-

kie még tsak irni-is— az én kedves

Patkomtól fem kívánhattam az hoz

zája való mehetek, jó három napi

Földiévén Hutet Bethlentöl, 's

ezen kivül még millyen majd tsak

el-kerülhetetlen vefz.edelmekre-is ki

lett volna tétetve ;— még-is, könyö

rülvén kefcrves voltomon, érez-

vén-is. fájdalmaimat meg-elözött; és

maga ajánlta magát, hogy a' vefee-

delmek közott-is, ezt az útat-ismeg-

téfei, hogy rolla nékem bizonyoft

hozhafson, el-nem titkolhattam ez

iránt való ki-mondhatatlan nagy ö-

römömet. Magad-ís képzelheted

AfzjEonyom! érzékenységemet, már

riem-is gondolkodtam egyében, tsak.

hogy eröltetve-is egy néhány fzó

kat pappirosra ^mázolhatnék, ' nagy

fáradttsággal véghez-is vittem 's e-

zeket írám:

Kegyel
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Kegyelmes Afefeonyom! ,^,.

^,Az én gyengeségem nem enged c- # ,

„gyebet, tsak hogy bizonyofsá tehes

setek, mennyire érzem a' rajtad tör*

„tént kegyetlen feerentsétlenségeket.

„Patkó meg-mondhattya möftani ka

jakozásra méltó állapotomat, ha

„meghalok, a' leg-hivebb' leg-érzé-

,kenyebb keretettel vifeltetö, mely

,valaha e' világon lehetett; tifztelö-

det vefetedTel-

Ezen Vhla'ft 'vettem erre. .

„Nagyon feenvedeetfz; kedves BETíí-

„LENem! ha egy oly' kedves Bará

tomnak, a' kit én igazán deretek >

„és betsülok, el-vefetésére tsak em-

„lékeztetfe-is; élj tehát, hogy azt né«

„kem meg-tarthafsad, *s el*légy hi-;

„tetve, hogy foha oly' Barátra nem

„találhatfe a' ki téged' érzékenyebb

„baráttsággal, és igazabban feerefsem

„mint-. '.

Ezen válafefea nékem oly nagy

örö-



IÍ(ílörömet okozott, niellyet néked Afe-

/ feonyom le-nem irhatok; de meg-fon-

tolván ezen benne léyö feókat. Ba

rát, és Baráttság;— nem találtam oly'

feerelmesnek, a' mint óhajtottam vói*

na, 's úgy tetfeett, hogy nem elég

séges meg-vifeontaglása az én tava

imnak (leg-hivebb és leg- érzéke

nyebb feeretettel vifeltetö Tifetelöd)

mellyeket nékie irtam, elég az,

hogy az én tulajdon magam feere-

tete nem volt ezen válafzfeal meg

elégedve, úgy vélekedvén, hogy a'

Fejedelem-Afefeony, már el-vefetvén

örökre Férjét, és így fzabad Afefeo-

nya feivének;— másként fejezhette

volna-ki magát, és élhetett volna

mind azon ki-fejezéfekkel , mellyek-

kel egy feabad-feív (melytöl-is mind

eddig tsak a' kötelefsége tartóztat

ta) élhetett volna, mondom, feive

hajlandósága-feerént; mind ezek fé

lelmet okoztak bennem , hogy tám

fo-



foha arra az érzékenységre nem vi

hetem, hogy igaz feeretetemet meg

jutalmazza. Ezen feomoru gondo

latok gátolták egéfségem' helyre-ál

lását; ámbátor magamban az ö men

tségére mindent , fel-gondoltam.

Ugy-is gondolkodtam, hogy tám

az egy kedves feeretett Férjének oly'

kegyetlen módon tsak moftan hamar

el-vefetését nem felejtheti oly' hir

telen; egyben vetvén tehát mentsé

gére képzelt gondolataimat azokkal,

a' mellyek nékem félelmet okoztak,

hogy tám foha valóságos érzékeny

séggel nem volt hozzája vifeltetett

feeretetemhez ; 's illyen elmélkedé-

fekkel foglalódván, a' Nyavalyám

meg-nem fcünt, de söt naprol-nap

ra gyengébb lettem.

Az Atyám hozzám jővén, magá

val fel-hozta a' volt Nevelömet Szá

lak, a' kit-is nagyra betsültem, és a'

kihez mindenkor nagy háládatofság- .

gal
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,, eal vifeltettem a' nevelésemben tett
, I66l» , , , , .

nagy feorgalmatoísagaert; a jeien-lé-

te fokat okozott arra, hogy kön-

nyebben , és békefségefebben feen-

vedoyem ily' hokfeas betegségem

nek súljat.

A' Cancelariüsi, és Örfeág' l'aná-

tsosi Hivatal, melyben' az Atyám

volt, más idöben nem engedte vol

na oly' hotóas ideig az Atyámnak

az Udvartói való 'távul létit; de az

Erdélyben lévő zürzavar, és minden

Kendeknek tsak nem végső pufztu-

lása az üj Fejedelemnek bizonyta.

. lansága arra bírta az Orízágnak Fö

Rendeit, hogy a* Bethleni Kaftély-

ba , a« hol én voltam* egybe-gyül-

jenek; itten fokáig együtt tanátskoz-

ván, hogy mi tévők lennének ; ez

' nem-is volt oly' könnyü dolog, egy

nagy réfeét az Orfeágnak a' Tatárok

el-foglalván pogány módra'. dúlták,

és pufetkották- a' más réfeéröl Aly

Basa



Bafa bé-gyujtvén nagy Seregét Té-jg^1:

mesvárnál, 's vigyázván az Erdélyi

történetekre, fenyegétödzött, hogy

mind fel-égeti, 'sákmáhyoltattyá 3'

Nemeseknek Jófzágáit;

A' mi éröfzakkal lett Fejedelmünk

Kemény, üta.\ látván; de már késöréj

hogy ellené nem álhát a' Török és

Tatár egyben kötött két erejének; el

vonta magát Magyar Orfeágra, hogy

Montekuku/ival, a' ki ottan egy Sereg

nek Elöljárója volt;— egyben-kaptsói- "

van erejét; vagy íeg-alább elegendő

íegittséget töílé nyervén, a' Törö

köke^ Tatárokat Erdélyböl ki-kér-

getheí'sei és magát á' Fejedelemség

ben meg-tarthalsá;

Az á' Tanáts, a* nieiy a* Bethiéní

iíaftélybahi az ödá egyben gyűjtőre

feág Fö Rendeitöl ( h^khék-is nágyóbB

réfee Kemény Jánoshoz hajlando volt)

tartatott, azt végezte ^, hogy egy ÍCő-

Véttség küldettetnék hevekben a*

C4 Rörháí «
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Romai Tsáfeárhoz, a' ki elejibe ter-

jeikené azon ízerentsétlenségeket, a'

mellyek moftan ezen fcép Tarto

mányt érdeklik , és vélle meg■értet

né, hogy ha ez el-véfr, és a' Török

birodalma alá jut, Magyar Orfeág

egy védelmező és fedezöTköfségét

(a' mely ezt eddig a' Török' bé-üté-

sétöl fedezte ) vefeti el ; tehát ügyé

ben járó dolog a'Tsáfeárnak-is, hogy

a' végső romláftol védelmezze.

Minden kéfedelem nélkül el-vé-

geztetett tehát, hogy BETHLEN

FARKAS afc Atyám' Teftvére, 's a-

zon Kaftélynak Tulajdonofsa, az hói

ez a' Gyülés tartatott; minden ké

fedelem nélkül el-indúljon , el-is in-

dula Bétsbe.

Az alatt mig a' Tsáfeári Udvart

megjárná;— a' Tatárok feüntelen

pufetitották Erdélyt; Aly Bafa pedig

len Kemény Jánost feüntelen kerget

te az Erdélyi és Magyar Orfeági fee

leken

^\



leken oly' reménységgel, hogy utóll66i.

érheti, de feándékát bé-nem tellye-

íkhetvén; bé-jöve Erdélybe Maros-

Vásárhelyre , minden Eröfség nélkül

váló Magyar Városba, és parancso

latot botsáta mingyárt minden Vár

megyékre, Székekre, Városokra ,

hogy magok követjeket az új Feje

delem' válafztására hozzája külde

nék; de a' Tatároknak minden-felé

való feágúldozások meg-gátolyán a'

Követeket a' Vásárhelyre való jö

veteltöl, Aly Bafa ezen meg-bofefean-

kodván, képzelt engedetlenségnek' '

vélvén, egy oda való jó formáju 's

tekintetü Szij-gyártót meg-kinált a'

Fejedelemséggel; de az eleibe tévén

a' Basának, hogy nem lévén Nemes;

foha a' Nagyok elött kedves nem

léfeen, és nem-is fog annak esmér-

tetni. Aly maga-is megesmérvén,

hogy igazat mond.- Jovasoly te*

hát nékem , monda , egyet a' Na-

Q** gyolc
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gyök közzül, a' kit Fejedelemmé ne-

vezhefsek.— A' Szíjgyártó monda,

hogy ö nem efmér egyet-is a' Na

gyobbak közzül, a' ki alkalmafsabb

és elégségesebb lenne a' Fejede

lemségre, fok jó tulajdonságu Uri

Ember Apafi Mihályon kívül; a*

ki-is nem régen jott vifefeá Krimiábol,

a' Tatár rabságbol, nagy fumma pén

zel magát ki-váltván ; ez-is azok kö

zül lévén a' kik Rákotzk Lengyel

'.'Orfeágba kisérték, és el-fogattatott

vők. Aly Basa tehát tüftént paran-

tsolatot kiilde Ebesfalvára Apafi Mi-

bá/ynakt mely-is két mért-földnyire

vagyon Vásarhelytöl, hogy oda jöj

jön. ,

Ezen Ur nagy tsendefségben és ma

gát meg-vonva élt a' Kaftóllyában.belé

nem elegyedvén femmi-némü külső

dolgokba. Nagyon meg-ijjedett, lát

ván Kaftéll/at feámos Lovas Törö-

, kökke], a' kik hozzája küldettettek

körül



körül-vétetve , és a' kiknek Elölja-1^£

röja , a' nékie feolló parantsolatot

vitte, hogy Aly Babához mennyen;

anná!-is nkább hogy Felesége ép

pen a' gyermek-őülés' kínnyai közt

volt; alig mehetett mint egy öt-feáz

lépésnyire Kaftéllyátol, hogy embe

re: kózziil egy jött hiriil hozván ne

kie, hogy Felesege egy fzép Fiat feült

e' vilagra, mely is a' legelső feülöt-

tyevoit; az ötet kisérö Törökök

ebböl jót jövendöltek nékie, tudni

illik hogy feerents és Fejedelem lé-

fzen; — ezen jövendőlésnek igazsá

gát a' következés megis bizonyi-

totta. Aly Bafa ötet nyájoson fo

gadván, Erdélyi Fejedelemnek ki-is

hirdette, és a' Maros-Vásárhellyiek-

kel mingyárt annak is meg esmér-

tette. Azon ki-hirdetés alig lett tudva

a' fiomfeéd helíyekben, és Városok

ban, azonnal fok Nemesek a' Váro-

foknak, ezek közt Segesvárnak t kül-

0^3 det- ,-•



dettei meg-jelentek, és mivel ez a*

'^'Város meg-vagyon eröíitve, az úy]

Fejedelem oda ment Aly Basa Né

pének egy réfeével, kiket-is ezen Basa

nékie védelmére, 's mint egy Tefl>

őrzőjének rendelt Kutsuk Basával,

ki-is ( valamint Aly Basa kellemetes

( Generosus ) úgy ez) kegyetlen, és

magát feeretö Ember vók; hogy Aly

Basának ki-kellett Erdélyböl menni

fő oka volt, mivel a' Török Tsá*

feár hadakozni akarván Magyar Or-

feágott a' Romai Tsáfeár ellen, tehát

a' Nagy Vezérnek feüksége volt Aly

Basára, hogy a' Seregét egybe gyüjt-

hefse Temesvár és Belgrád mellé;—

Kutsuk Basa tehát helyette marad

ván; minekutánna elegendő népet

Segesvárra bé-tett vóína, a' többi

ráfeét Megygyesre, egy Száfe Város

ba telepitette,— mely-is tsak két

mértföldnyire fekfeik Segesvártól, az

Orfeágnak úgy feólván közepén, a'

Kükül



Küküllö nevezetű víz mellett, mely-is

a' Székely-földröl ered, és egy ha-

fonló nevezetü Vízbe foly; Fejérvár

tól két mértföldnyire a' Marosba om

lik. Ezen- Környékben ifcony*u fat-

tzolá fokat tett Kutsuk Basa, a' mel*

lyet a' Fejedelem' Apafi Mihály* ké

rése nem.gátolna tott-meg.

Kemény János megnyervén a' Bétsi

' Udvartol, hogy Generális Moníekukw

li ötet Erdélyie bé-vezérellye , és

Fejedelemnek bé-iktafsa; — bé-jöve

egy réfeével azon Serégnek , a' mel

lyen ezen Generális vezérlett; de mi

vel as idő is bé-kezdett állani , és a*

hó-is bőven hullani; a' mit miveüie-

tett tsak a' volt, hogy Kolo'svárra

nagy örizetet rendeltetett, és Ma

gyar Orfeágra vifeízá tért. Alig ér

kezhetett oda, meg-tudta hogy Aly

Basa Apafi Mihályt Fejedélemmé té

tette ; mellyért-is kétfeereztetvén ké

rését a' Romai Tsáfeárnál, és Gene-

Q„4 rali*



i^i ralis Mofttekukulinál, hpgyeröfsebb föi

gedelmet nyerhefsen ezen új vetélke-.

4ö társa ellen; de mpftanában nem tsak

hogy nem óly' gyenge Fejedelem

mel, mint a' millyent igafságtalanúl

meg-rontott, t.i. Eartsaivti volt dolga,

£e az eröfeakos uralkodásának m<5d-

gya-is mellyet gyakorl ott azon feeren-

tsétlen Fejedelem' meg-ölettetése u-.

tán; azon kevés bizo4almát-is ki-ói-

totta a' Nemefeknek, és más rendü

embereknek-is fciyekböl, mellyel hoz

zája vífeltettek; kéréséreia' mit, meg-

nyerhete a' Bétsi Udvartol, és Gene

rális MmtekukuUtóX tsak a' volt, hogy

ezer- Lovas Katonákkal feaporitotta

tulajdon Seregét, és minden kéfede-.

lem nélkül; nem tekintvén a' kemény

hideget-ís, fel-tette magában egy hír-

*^elen yaló próbát tenni;— egyene

sen Segesvárnak ment, hogy azt p-

ftromóija vagy váratlanúl meg-lep-

yén el-yehefse. Az ö jövetel^ nem

lehetett



lehetett oly' titkon, hogy Kutsuk Ba-l66K

sának hirül ne adathatott volna. Ez-is

egyben feedvén minden Népét, e-

gyenesen ellene ment. Ezen két

Sereg tsak hamar egyben találkoz

ván, az egybe- ütközet fem haladott;

de a' következése feerentsétlen volt

Keméy Jánosnak; mert életét-is el

vefetette a' nélkül, hogy tefte meg-

eímértetett volna, el lévén tapodva

a' lovaktol.

Hlyen nemü halállal kellett annak

meg-halniv, a' ki a' feegény Bartsai

Fejedelem' minden fzerentsétlenséger

nek oka volt.

Keménynek halála nem igen fajnál-

tatott, az ezer Német Lovasok, a*

kik magokat ezen köinyül- álláfok

ban nem igen vitézül vifelték, a-

zért-is kevés vefetéfsel vffzfeá mea* •

tek Magyar Orfeágba. A' Kemény Ha

dának többi réfee el-feéJedett az Ha

zában, és/ azon kevés feámu mellet-

<U te
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lem mellé állott.

Ezen Győzedelem a' dolognak min

den voltát hirtelen meg-változtatta ,

mindazonáltal .késleltette véghez-vi-

teleket. A' Portátol Kutsuk Basának

jött parantsolattya , hogy tudniillik

a' Német Tsáfeárnak minden pépét

Erdélyböl, a' kik a' Várokban vol

tak, főképpen Kolo'svárrol, ki-ker-

gefse;— kéntelen volt tehát Apafi T?e-

jedelem kedve ellen-is a' Basát kö

vetni,, és így Kolo'svár ellen mené

nek. Ezen kegyetlen Basa nem ért

vén femmit-isy Vár' oftromlásához,

két holnapoknál tovább múlatott az

elötte a' nélkül, hogy ezen tsak tse-

kéllyen meg eröíittetett Vároft meg

vehette volna; végtére a' Nagy Ve

zér két Éáz ezernél feámofsabb Se

reggel a* Romai Tsáfeár ellen men

vén, el-küldé Afy Basát hogy min

den Népét, a' mely Erdélybe volt

egy-



egyben feedgye, és hozzája tsatolja,^,.

de minekelötte ki-menne, egyben-

gyüjtötte Segesvárt a' Nemeseknek

nagyobb ré£ét , a' Vármegye és Vá

rotok' küldőtteit, a' kik-is ez.en Gyü«

lésben meg eröfetették Apafi Mihály^

a' Fejedelemségben , 's egyfzersmind

tudtára adta^/j/ Basa az egybe-gyült

Rendeknek, hogy ha még egyfeer.

leg-kifsebb feakadáft, vagy zenebo

nát indittanának Erdélyben, eskúfeik

a' Nagy Urnak Fejére, a' kinek ö

parantsolattyábol tselekiiezt, hogy

foha többfeör feabadságok a' Fejede

lem válafetásában nem léfeen, és hogy

valamint más Fegyver-által a' Tö

rök, Birodalma alá el-foglalt Tarto

mányok, —. egy Török Vezér által

fognak kormányoztatni. Még töb

bet- tselekedett ezen jó lerkü Aly Ba

sa, meg-tekintvén ezen feegény ox-

feágnak feenvedett nagy romlását,—

pufetulását, felét az Adónak mel

lyel



,. lyet a' Portának kellett adni, el-en>
, loo I. '

gedte, a' mely is ennek-elötte tsak

negyven ezer Tallérokra ment, ezen

háborgós idökben pedig nyoltzvan

ezerre hágot . Ezen engedelem ál

tal azon kívül is termékeny Orfeág

nem-fokára régi épségére viiz,fsá ál

lott.

Ezen idő alatt én betegen mind a'

. Bethleni Kaítélyban voltam; az én

minden-napi hidegem duplás har

mad és negyed-napi hideggé válto

zott.— Patkó ujra a' ki a' bór ital

által illyen nyavalyátol fzerentsésen

meg-menekedett, a' mellettem lé-

vök-is jovasolták, hogy hafonlókép-

pen tselekedném, de mind. híjában -

Patkó tehát hogy annál-is inkább jo-.

vaslását fogadnám, Sz-Mait, (a' kinefe

ifjuságomtol fogva minden tanátssL-

nak engedtem) vévén íegittségiil jo-

vasíásáná*k bétellyesedését elérte,

ez-is jovaslá tehát, hogy probáljam

a' bór-



a' bór italt eleinten kevés mérték-1(í<fl#

ben, és hadgyam-el ha ártalmasnak

érezném. Szerentsémrc a' Bethleni

pintzében egy néhány hordoval jó

Rádnjti bor volt, a' mely-is legjobb

nak tartatik egéfe Erdélyben,'— ha-

íbnló erejében, különös ízében , és

feínében-is az hires Tokai-borhoz, *>-

M:ngyárt-is adtak nékem egy kis po

hárkával belöl{e ; mely-is éfere vehe-

töleg gyomromat melegítette; de úgy

tettzett hogy hidegelh nagyobbo

dott;— tovább-is élvén ezzel mér?

tékletesen, rövid idő alatt érzettem

erejének oly' következését, a' mel-

lyet már fok időktöl-fogva el-vefe-

tettem volt, tudniillik: tsendes és

több órákig meg feakadás nélkül tar

tó álmat. Szálai mind ezeket éfere

vévén, és remélvén ezeknek jó kö

vetkezését , az egéíségem helyre ál*

litására-nézve;— továbbra-is itatta

velem a' bórt, és ámbár az hidegem

töl
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•^ töl meg-nem menekedtem, érzettem

mindazonáltal naprol napra erőmnek

helyre allását; az ételhez való jobb e-

tyepetyémet; az éjtzakáimat-is nyu-

godalmafabban töltöttem mint az e-

lött. Ez okbol az én két Orvofsa

im Patkó, és Szálai naponként na-

gyobbitották ezen orvofságnak mér

tékét, és oly' hathatósan, hogy hat

hetek elött lábra állottam; bátor e-

, leintén erötelen voltam , és ezen jó

és könnyen bé-vehetö Orvoísággal

tovább-is élvén, hat Holnapok alatt

ezen nagy nyavalyambol egéfefeen

ki-gyógyultam, de ha a' tettemben

elöbbeni erőmet vifefeá nyertem-is,

a' feivemetV nyughatatlanság ujra,

és nagyobb mértékben, mint az-e-

lött, oítromlá; hogy a' Fejedem Afe-

feony Bartsainéxol az utolsó nékem

küldőtt Levele után, a' melyröl fel-

lyebb irtam, femmit fem halhattam;

majd el-fcenvedhetetlen bánatokat o-

kozott



kozott nékem; az ö veíem bánása,

tudván engem' betegnek lenni; meg-

nem botsátható kegyetlenségnek tec-

tzett elöttem az; hogy annyira meg-

felejtkezett-légyen én rollam; és az

Leveleimre, a' mellyeket oly' gyen

ge egéfségemben - is nékie gyakran

irtam, állapottyárol tudakozódván,

a' nélkül,— hogy nékem tsak egyik

re- is Válafefeát adni méltóztatott vol

na; egy feóval nem tudtam mire ma

gyarázni ezen érzéketlenségét; de

tsak hamar meg-tudtam- Ö a' mint

fellyebb-is megírtam, Hufzt Várát

( melynek Gróff Zollyom volt Örökös

se ) menedék-hellyúl vette volt ma

gának. Ezen Var jutott Zollyonmak

Gróff Bethlen l/Ivántol, Bethlen Gábor-

nak Öttséröl, a' kinek-is egyik Léá

nyát vette Feleségül. Valamint GróíF

Tököli , a' ki Magyar Orfeágon lakott;

a' maiikat, és ennek réfzében az Hu

nyadi Gróffság jutván. Ezen Zol-

lyomi-
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, lyominak tsak egy még nőtelen Fia

volt, ki-is meg-látván ezen bujdosó

Fejedelem -A fefeonyt H u fz t i Kaftél-

lyokban , nagyon beléje feeretett, és

Feleségének venni fel-ls tette magá

ban. Bánffi 'Sigmondnak a' Fejede

lem- Afzfeony • Attyának jelenteste;

ez-is (Hufet Várában fzaladván a' Ta

tárok elött, a' kik Jófcágát, valamint

más réfeét-is Erdélynek pufetitották)

nagyon íegitette és feeretre-is égy-

ben-keléfeket; ós így az ífju Gróff

Zóllyomi igen könnyen meg.nyerte,

a' Fejedelem-Áfefeony' Attyának eb

ben való meg egygyézését; anpáí-is

inkább, hogy á' Leányának ez igen

jó feérentse volt ; és így Özvegysé

gének hat Holnapi gyáfeolásá után

hozzája-is méne a' Fejedelem-Afe-

feony, a' ki-is nékeftl ánhakutánna

azzál mentette magát* hogy kénte

len vóít édes Attyának ebben enge

delmeskedni; annál-is inkább^ monda;



mivelhogy nékem foha ígéretet nerrl

tett, és reménységet fem adott ar

ról /hogy más minden feerentséjét

megvetvén, kezét nékem adgya; de

ezt nékem tsak egy néhány Efeterjr

dök múlva, midőh küisö Orfeági úta-

záíbmbol viízfeá tértem, mondotta.

Megvallom mindazonáltal a'FérjiJ(tó2

hez menetele annyira meg-háJborl-

tott, hogy kevésbe múlt' hogy ujrá

a' kételöbbeni feenvedett hafonló ve*

feedelmes nyavalyába nem eftem* Az

édes Atyám meg tudván ezen dol

got i és tartván kedvetlen követke*

zésétöh el-jöve hozzám a' Bethleni

Kaftéíyba4 *s meg-érteté velem, (mi-

nekutanna hozzám való Atyai ki*

gyeíségévelj, 's vigafetalásával kony-

hullatáíimat le-dőrgolte volná ) hogy

ezen dologban való feerentsédensé-

gemen már . íemmi fegedelem nem

lehetvén ,' feükség ennek el-vifelésé-'

re, magamon erőt, és bátorságot veh*

S
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ni;— cs mivel által-láttya y hogy ha

1 * Erdélyben maradok, azon feemély-

nek, ar mely nékem minden nyug

hatatlanságomat, — feomoruságomac

okozza;— jelen-való léte oka lehet-

ne- Éerentsétlenségemnek. Azért

. hogy ettöl meg-menthefsen., el feán-

ta magában, Tiogy: éngem' külső Or-

fzágba utazni, és moftan leg-köze-

lebb a' Bétsl Udvarhoz külgyen, az

hói magamat a' feületéfemhez illő

rudományokban gyakorolhafsam. —

Szálai-ls, a' kiröl már fok versen ír

tam,1 hogy hagy hatalma lévén fet

, vemen, jovasolta az Atyám' feándékát

követni. Réá állottam , által-látván

magam-ís, hogy a' távul-létel légyen

az egyetlen -egy orvofság a' meg-

nyugováfomra.. Mellyért-is nem fo

kat kéftek, hogy ezen rá-állásomnak

hafenit vehefsék; és mindeneket oly'

hofefeas utazásomra feükségeseket el

kéltének. Az Atyám majd nemere

je



je felett is igyekezett nékem fetegen-^íía.

dö költséget ádhi- ámbátor akkor

kezeinél héhi vóíti rftivei minden

Jofeagái ei-vóíták jpüfetitváj Űe hém,

fokára elegendő régedelrhet (az hon*

hah hérhMS rérhéilétt ) kápötti ,

Áz egéfe möftáhi Hábörü* és réft-

'Űeietiénség alatt, a' méHyét Hazánk

feenvedett, a' Páfetőrok, a' kik á' főbb

N.emefeknek hlárháit áz Erdély kö

rül lévő Hávaíok álatt tágas völgyek

ben lévő Legeíökben őrzik; hegy,

öti Éfetehdök áiatt hehi bátorkod

ván áz Űrökhöz johi, hogy a' Mar-

hákb,ői gyüít háfeöhróí fzárhöt ádhás

fahaki Látván Apafi Mihály tejede- '

lemségínek elein á'tsehdéfséget hely

re állíttatva iehhi; el-küidéhék á} főbb •

Örzok közül áz tirákhozi hogy fcá=

fitat ádgyöh á* be jött jöVédéiertiröii

meíiyet áz egéé rhöftáftl háborunak

ideíén véghez heffl Vihettek;

Hogy tíieg^tüdháfsád Afefeöhyőmi

-ft i kik'
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,e kik légyenek azon Páfetorok — Ezen

Nép, meg nem tudható időkt >1 fog

va egy oly' Felekezet, a' mely nem

efmér, és nem tud más ürfcágot, a'

mély völgyeken kivül, mellyekben

lakozik, és femmi más emberekkel

mág tsak az Erdélyi leg közelebb

lakó feomfeédokkal íints egyesülétek;

ezek mintegy annyi kis tssk a' völ

gyek által el válafetott Szabad Tár

saságok. Minden Nem?ettségnek va

gyon maga különös Elöljárója, ki is

< egyfzersmind Eirájok és Papjokis,

és" minden reggel , és eftve tartjak

Könyörgéfeket; és ámbátor ezen

Nemzetiségek, magokat Vailáípkra-

nézve, Reformatufoknak (valamiilyen

tudniillik a' Földes Uraké) tartyákj

még finnen egy Pap is köztök; mi

dön Léányokat férjhez adgyák, né

ha l,e-jönek Földes Uraikhoz, kik-is

Lakadalmokat rel-tartyak, 's ennek

vé^e levén többkor bé-nem jönek

'Erdéiy-
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Erdélybe, tsak a' Marhák' föbb-Ör-lítf

zoje, 's ezen Tárfaságnak Feje min

den Efetcndöben egyfcer el-jön Urá

hoz feamot adni a' keze alatt lévő

L!arhíkrakfeámárol, és azokbol. vett

hai?onrol. E' többnyire Tavafzfeal e-

fek rreg; ekkor tudtára adgyák U-

roknak feámár, hogy mennyit lefefe

feükség el adni, hogy hafcnot vehes-

fenek, '& ez illyen módon efik meg:.

A' Páétorok közönségesen a' Nyár--

nak végin jönek-ki a' mély völgyek*

f böl, és marháikat hajtyák. Oláh Or-

feágba a' Duna mellé, az hói ötven

mért-földnyire hofefeára, és négyre

feéllyóre vagynak imitt amott kis

tseplefe erdők , az hói télen által is.

az Juhok és Berbétsek elegendő

nyers füvet találnak élelmekre; mel- ''< '

lyért is valamely faromat fizetnek

ezen, hellyek' Urának.

Tavakkal Konftántzinápolybol fok

Kereskedők jővén, mind meg-vefeik,

R 3 a' mel-



a'- mellyek el-adok , tudpiillik Berbé*

^^tseket,' é% nagy Tzápokat. Ebből

fokat véfcnek-be az ErdéJI^i Urak;,

és, ez ar leg nagyobb jövedelmek.

Midön azon "Emberektöl az Urok-.

nak hirré adatik ezen meg-lett Vá

sár;; biztos, embereket el- küldik ar

pénznek által-vételére,. Mind ezek

tám más, Nemzettségnél fel-nem ta-

l^ható hívséggel, és igazsággal, es--

nek^meg.

Még ezen nyereségen kiyül; mi--

dön ezen barmok ifmét a'' Völgyek--

i^vifzfzá hajtatnak;- az Uraság el-,

küldi feékereit az azokhoz leg köze-.

i lebb, és, alkalmatos, helyre, "mellye.

* ket ezen Bar'moJsnaX Gondviselöi meg--

raknak Juh'' éé. Ketslee' fajtai ,/ mel-

lyet a'' múlt gyáron, azoknak gyüj--

teményeiböli tsi.náltanak, és, az Urak

nak el: küldik.. Sok-féle ezen- gyüj

teményeknek, neme, és nagysága-is;,

leg-nagyobb réfee a' Malom-könek

kerek



kerek-formájára, majd mint a' Syaj-,^^

tze/ Sajtok vagynak tsinálva;— a'

leg-jobb ízüek a' Báiány- börökben

/keményen egybe gyúrt turók; de

illyeh módon nem fokat kéfeitnek, r

Hlyen kéfeült túrót feoktak-.a' Fenyő

fának vaftag kolbáfe' módgyára tsi

nált edénnyébe-is tenni , — de ezen

kivül még a' leg nagyobb hation a'

Juhokrol le-nyírt temérdek fok gyap

ju. Tsudálkozásra méltó dolog az-is^

hogy ezen Emberek mivel élnek e-

zen Völgyekben, nem teremvén ot

tan fem Gabonájok, fem Borok, nem-is

hozván máfunnat-is — egy különös

dolognak tettzik, hogy minden élel

mek tsupán tsak a' juhok' tejéböl

telik-ki; melyböl ök egy téfeta for

mát tsipálván, azzal kenyér hellyett

élnek, és ugyan azon téizta formát

bizonyos mértékre meg favanyitván,,

abbol az italokat kéfeietik. Igaz, hogy

néha; de igen ritkán magoknak egy

jó napot akarván tsináíni, vagy egy
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tS6 Bárányt vagy Ketske Gidot meg-öl-

nek; de a' mint fellyebb írám, ez igen

ritkán eíik-^meg, és; ez mint egy

különös nap nállok.

.. Ruházattyaikat-is, ezen marhák.*

gyapjábol önnön magok kéfeittikj

igaz, hogy igen vaftag; de az eísö*

*havazás' ellent-állására ( mellyeknek

mindenkor ki-vagynak tétetve) al

kalmatos pofetóbol; fejeket egy pa

róka' módgyára Juh börböl kéfeitetc

Süveggel fedik, melynek kerületin

és így a' fejek körül-is gyapju für

tök függenek* és így a' havazásbaii

fejeket meg- rázván, az hó-is le-hulí

^oktol;.-^ Feleségeknek és Gyerme-

keiknek-is illyen módon vagyon öl

tözetek* és a' marhákkal együtt, az

íja vafokoft Köfeiklákban ki*vágott bar*,

langokban igen megelégedve együtt

lakoznak ,. femmi efméretrségefc nem

lévén a' más embereknek életek.'

ínódgyáva?,, '

Enge-
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Engedelmeskedvén tehát az Édes \c

Atyam azon akarattyának, hogy Er

délytöl el-távozzam; tsak egyetlen egy

feolgát vittem magammal ; de Patkó

hozzám mindenkor nagy hivséggel

vifeltetvén ajánlotta magát, hogy

Bétsrg el-kisé>; meg-mduíánk tehát

együtt, és két napok alatt él-trke-

zénk azon hires Munkátsi Kaftély-

ba, mely-is mint egy négy Magyar

mért-föld Erdélynek feélétöl , az' hói

az. Ifjú Rákotütol az utolsó Fejede

lem' Fiátol igen jó feivel, és nagy

bets'ülettei fogadtattam. Ezen Fia

tal Ux leg-nagyobb feivefséggel, és

illendőséggel kért, hogy tovább-is

nálla múlatnék; kérésere bizony min

den más időben hajlani kéfe lettem

volna, az idönknek hajlandoságaink

nak égyefsége hozzája járulván, még

ezen Ifju Fejedelemnek leg-elsö meg

latásátol- fogva való vonzásom; mind

ezekért, mondom, nyereségemnek

\ ^ R $ tartot-
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r* tartottam volna kérését bé-tellyeíi-
1063.

teni; ha meg-nem igértem volna az

Édes Atyámnak a' tölle rendelt idő

re Bétsben lenni; folytattam tehát

utamat a' Patkó tárfaságában , 's el-

menénk a' Magyar Orfeági Palatinus

Vtfsclényihez — Itten feoros baráttsá-

got kötöttem az Ifju Vefe/ényivel a'

Fiával, a' kiröí-is lefe' feerenssém

feollani ennekutánna. Innen mentem

GróíF Teke/yihez ,, kinek-is nevét úgy

írom, a' mint egéfe Európában ne

vezik; ámbátor Magyarul így írják

Toköllyi. Ennek Fia hirefebbé tette

magát, mintsem hogy Frantzia Or-

feágban valóságos,, neve ne tudod

nék.— Itten--is a' baráttságnak nagy

jeleivel fogadtattam. Innen mentem.

Bétsbe Pofon felé, mely-is leg-köze-

lebb lévő Város az Aftriai Biroda

lomhoz. — Ide érkezvén, mingyárt

az Akadémiát kezdettem gyakorol

ni, és magamat itten helyre állítván, _

Patkó
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Patkó vifefzá indúk, hogy az Atyá-jó^.

mat tudofettsa útaz árunkrol.

Tadtodra vagyon talam Afefeo-

nyom ! hogy egéfe Felsó Magyar Or-

feágon, valamint Erdély Orízágba is

az ember útazhatik a' nélkül, hogy

az erfeénnyét fel-nyifsa; mert nem

tsak a' Nemefek, de még a' Hely

ség' Biráji, és a' tehetöísebb Falu'

Lakofsi-i$ igenjofeível láttyák az ú-

tazókat, és mindenütt úgy feólván ;

teritett afetalt lel az. Ember, és igen x

jó volna, ha Frantzia, és más Orfcá-

gokban-is, úgy lenne..

Az Akadémiában való első bé-lé-

péfem-is, egy éretlen. Ifeuhoz hafon-

ló volt. Ar mely Lovat az Ló-Isko-

Iában legelsöbfeer lovagolni adtak

nékem;— igen vénnek és rútnak tetz-

vén, akármint: akartak-is, befeédekkel

rá venni , reá nem akartam ülni, azt

vélvén, hogy tsak meg-vetésböl tse-

lekfzik; mondván, hogy az Atyám-.

nái

/
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nál feebb, és külömbb Lovakon lo

vagoltam; engedtek tehát akaratom

nak , és hogy kívánságomnak eleget

tegyenek, egymáft hozának elé, a'

melyre al g ültem-fel; azonnal a' föld

re vetett* meg-is érdemlettem , de

úgy ismeg-feégyenlém magam'," hogy,

ennél nékem nagyobb ölztön és letz-

ke nem kelletett arra, hogy a' Ta

nulók közt leg feorgalmatofs>abb lé-

gyek, és a' dolgokban az első te

kintetre míngyárt ne ítéljek.— Mely

maximát azolta foha el-sem felej

tek. Én az Akadémiai tanuláfokat,

és gyakorláfokat oly' nagy borgal-

matofsággal folytattam, hogy hét

vagy hyoltz hónapok alatt mind a'

Tanulók közt legelső voltam.— Az

Akadámiának. Meftere Olafe lévén,

egéfefeen magamévá tettem rövid idö

alatt az Olafe Nyelvet-is, mivel az

Akadémiában többnyire mind a'Me-

fter' nyelvét befeéllették; ezen ki-

vül-is igen feükséges Nyelv volt ez

\



arra, hogy a'Tsáfeári Udvarnál meg-Idtf

jelennyek, az hol-is nem feenved-

ték a' más nyelven való befeédet,

nem lévén feabad Frantziáúl (hábo

ruja lévén azon Nemzettel) fzollani;

de a' bekefség meg-lévén, minden

nek valamint ez - elött, ezen Nyel

vet befeelni feabad volt.— El-végez-

vén tehát az Akadémiai gyakorláso

mat, még vagy hat Holnapig a' Bé-

tsi Udvarnál múlactam, mely idő a-

latt annyira magamévá tettem a'

Frantzia Nyelvet, hogy meg-lehetö-

íen befeélhettem:

Ez éppen azon idő tájba volt, mi

don a' Török Hadat inditott a' Ró-1*^4

inai Tsáfeár ellen egéíz erejével, ama'

híres Koprogli Basa vezérsége alatt.

A* Tsáfear í'egittséget kérvén a' Fran

tzia Király tol, a' kivel már a' bé-

kefséget meg-kötötte volt, ki-is né-

kie a' Népéböl a' leg-jobb négy e-

zeret küldéj— ezeket követvén nagy '.

feám-
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i^feámmal a' leg-föbb Nemefség.-r- Áz

egéfe Világ elött tudva- vagyon, mely-

jó fegittségére, és hafenára lettek lé

gyen ezek a' Vitézek hathatós feói-

gálattyokkal á' Romai Tsáfeárnak, e-

zen Magyar Orfeágj Háboruban; meg-

nem álhaton! mindazonáltal, hogy

némelíyeket (a' mellyek ugyan már

mindenek előtt tudva vagynak ) meg-

- íie irjakj 's ezeket mint bizonyo

tokat is írhatom, mivel magám feem-

mel-íátó bizonyság vagyók ezen vK"

v téz tetteiknek*

Én-is mint Voiüntér" követtem á'

Tsafcar' Seregét Generális Monteku-

kuli VeZérsége áiátts a' ki-is eleibe

ment a* Törököknek Horváth Orfeág-

ig, az £iöí jarók voltak á* Frantzia

Seregek* a' kik-is rhagökat a' leg el

so Tsatábah vitézségekke! küíönö-

Sőn rheg-küíömbőztettéL Ez azön

^Tartományban történt,- az hóí a'

többi főbb dolgok-is törtétitek az

, egéfe



egéfe Háború alatt, az hói a* Nagy '
. °J 1664.

Vezér mindent el-kovetett, hogy ab

ba bé-rhehefsen, által akarván men-

ni a' Mura Vizén, mely-is a' Drává

ba foly, és el-válafettya Horváth Or-

feágot Magyar Orfzágnak más réfeé-

töl. Az Elöl-járó Frantziák elé-nyo-

mulván voltak a* leg-elsök, a' kik a'

Nagy Vezér ezen feándékának elle

ne vetették magokat; az-is ellenben

minden Jantsáraival , kik-is hufeon-

öt ezernél többen voltak' fel-tett

feándékának v^ghez-vitelén igyeke

zett, látván a' kemény tüzeíéft, mel-

lyet ezen derék Sereg réájok tett;

úgy vélekedett, " hogy bizonnyal e-

zen tüznek keménysége nem léfeen

fokáig tartós , de látván hogy e' fcú>

net-nélkül foly, és hogy. ezen bün

telen való tüz által a' leg-jobb és e*

géfségeíebb Jantsárait el-vefetette; an-x

nyira meg-rémült, hogy térdre es

vén, és fejét a' földhöz vervén, irgal

mas-
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,s mafságért efedezett az ! ISTÉIsfnek,
1604.-

kérvén, hogy ezen nagy méfeárláít

feüntetné-meg; de könyörgése meg-

nem halgattatván, kéntelenirteretc

hátra-menéft fútatni , hogy leg-alába'

többi réfeeit kevésjantsárainaka' ve-

feedelemtöl meg-menthefse, a' mely

töl egy fem menekedhetett volna-

meg, ha a' vizen való által-menetelt

tovább eröltette volna; 's ez-által ma

gát úgy meg-verettetve tapafetaka,

hogy más nap mingyárt reggel a'

Tsáfeár Biztofsainak mind azokra réá

állott, a' miket ezek tölle kívántak ;

és a' mellyeket kevés idővel ennek-

elötte az Ottomanni feokott nagy

büfekeséggel meg-tagadott«

A' Montekukuli Serege egy jó £el

mértföldnyire fekiitt ezen ütközet

nek hellyétöl, kééen alva, hogy ha

a' feükség tígy kívánná fegittséget

adharson a' Frantzok bátorságanak;

de nem vók feükségek arra. — Ge

nerális
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iierális Montekukulí itten valóságos^.

nagy jeleit adta Hadi Tudománya'

's gyakorlása' mivoltának, a' midön

t. i. nékie Hírül hozták, hogy némely

Német, és Magyar Lóvafság a' Tö^

rök Lóvafságtol meg - futamtatott,

és hogy minden el-vólna már 'vefe-

ve.~ A' lehetetlen, felele; mert én

még nem-is ütköztem-meg.

El-nem halgathatok egy különös

Történetet, a' mely ezen Tsata e-

lött történt ; mivel nékem ez oly'

kemény bé-nyomáft tett elmémbe,

hogy úgy tettzik hogy még moft-is

képzelem. Egy igen feép Arabiai

Lovan ülö Török ki-jöve a' Török

Sereg közül , és közelitvén a' Fran-

tziákéhoz, hadaráfcván Feje felett

kargyával , mint-ha különös viadalt

kívánt volna;egy Vitéz Frantzia Ne

mes, ha nem tsalódom; Kbevalier

Lorrainé nevezetü, ki-vált egy Spa

nyol Lóvan, hogy meg-büntefse ezen

S Tö-
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lí6 Töröknek vakmerő maga vetését, kis

vágtatáfsal tsak hamar feembe fc41-

ván, mind a' kerten egy néhányfeor

kis keringőt nyargalván, ezen Fran-

tzia Ur vigyázván a' jó alkalmatos

ságra, úgy homlok löve a' Törököt,

hogy feörnyü halva le-esék Lovárói,

a' mellyet-is fel-foga mingyárt, és

magával el-vivé, ottan hagyván az

általa meg-ölettetett Török' teftét. —

Ennek minden jelekböl bizonnyal

különös tekintetü Embernek kellete

köztök lenni, mert alig efett-le a'

földre, azonnal irtóztató kiabálás

hallatott a' Török Seregnél, mely-is

éppen meg-nem ijefetette ezen Fran-

tzía Chevalier de Lorrdinét; vikfeá tért

Taborába ; feint' oly' kurta vágtatás-

ban, valamülyennel ki-ment volt. ,

Meg-esvén a' Törökkel a' Békes

ség, a' mint fellyebb-is irtam; a'

Tsáfeári. Seregek a' ki-rendelt Téli

kailaibkra ofctattak; a' Frantziák Au-

Űriá*
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Áriában, a' jelen való Tél nem en- „

gedven nekiek az Hazájokba való

vifefeá menetelt, igen mefefee-is lé

vén illyen vad időben ; jó-tartáfok

volt-é ottan vagy nem; eröltették-é

őket a' Tsáfeár feolgálattyára állani;

mind azokat nem tudom; elég az,

hogy ezen feép Frantzia Néme'fség, a'

kik-is magok jó feántokbol jötték a'

Tsáfiárnak fegittségére; alig lett-meg

a' Békefség;'és így az álkalmatos-

ság-is a' több vitézségnek meg-mu-

tatására meg-fzünvén, ézén alkal

matlan, és hideg időbén-is vifefeá

mentek Frantzia Orfeágbá.

Én efmérettséget vetvén ezek kö

zül az elébb valókkal -, kik-is hoz

zám való baráttságoknak fok jeleit

adták, a' mely-is nékem nagy hafe-

nomra volt a' Frantzia Orfeágha va-

Jó első útazáfarhkor.

Már nékem fem lévén alkalmatos

ságom az Hadi dolgokban gyakor-

S 2 láfo-
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láfomat tenni, 's ennekutánna valót

1 4'fem remélvén; fel tettem magamban,

hogy Gróff" Zrínyi Miklóshoz men

nyek; ezen nagy Ember nagyon be-

tsültetett a' Frantziáktol, és úgy feol

ván, majd tsak nem immádtatort a'

Magyar Nemzettöl az ö nagy vi

téz tselekedetiért a' Törökök ellen,

r kiknek is gyakor ízben nagy feregét

megverte, és nékiek femmi nyugo

dalmat nem engedett a' Magyar

Orfeágon tartott egék haboru a-

latt.

Ezen Nagy Ur éngem' oly'- kü

lönös betsülettel fogadott, valamint

minden mas hozzája tsoportoson jö

vő Magyar Uri Rendeket; másként

a' Nevem is előtte efméretes lévén,

fokat hafenáít, hogy engem' remény

ségem felett így Jafson. Magához

feáüitott, és úgy bánt mindenekben

velem, mint tulajdon gyermekével,

mely-is okozta hogy feles ideig nál-

y» la mú-



la múlattam/ Ezen Urnak, a' ki a-l6^;

zon kivül nagy Ellensége a' Törö

köknek, és örömert egéfe Magyar

Orfeágbol kí-kergette volna; igen ne

hezen efett, hogy a7 Tsáéár ezen

hitetlenekkel békefséget kötött, és

éppen akkor; midön a1 Mura Vizé

nél oly' keményen megverettettek,

és ez-által a' Hadat továbbra-is foly

tatni elégtelenekké lettek volna , —

ez-iránt való bánattya arra-is vitte ,

hogy Magyar nyelven egy könyvet

írjon, a' melyben megírt és elé a-

dott minden módokat, hogy mi-mó- v

don kelletnék Magyar Oifeagot tsu-

pán tsak a' Magyar erövel ezen Po

gany* jármátol, és nyomorgatásátol

meg-feabaditani. Ezen Könyvnek ne

ve; Ne BáNTsp a' magyart.— Ez

által megakarta bizonyítani, hogy

tsupán a' Magyar Erö elégséges,

tsak hogy re gátoltafsék a' Törő- ,j

köt Magyar Orfeágbol ki-kergetni ; —

\ S 3 eze«



£<. ezen Könyv akkor ugyan ki -nem

nyomtattatott * de kéz' -irásban fok

Magyar Uri Rendeknek ki-ofetogat-

ta, azoknak tudni-illik, a' kiket gon

dolt, hogy legjobb fegittségére le

hetnének ezen feándékban; ha meg

engedtetnék véghez vitele. —

Igaz dolog, hogy erre minden al-

kalmatofságot, és módot-is ki-kere-

fett, meg-engedvén a' keze és kor-

mányozása alatt lévő Magyar Sere

geknek a' Török határra bé-ütni, és

mindent ezen hitetlenek közül a' ki

ket találnak kardra. hányni.—- Ezen

Tsaták oly'' fok ízben történtenek ,

hogy a'' TTsáfeárnak-is tudtára lettek>,

ki-is- tartván attol,. ne hogy ezek o-

kot adgyanak az ujj Háborura;—meg

határozott; parantsolattyát küldőtre

Zrínyinek, hogy ezektöl jneg-fetin-

nyék,—- De már ezen Seregek úgy

reá voltak feokva az illyen apro tsa-

tákra, hogy nem könnyen lehetett

őket



őket ezektöl meg-tartóztatni , a'mi-^^

dön akarta yolna-is; — a' tqbbi kö

zött volt egy Ezerefse Kis Ferentz ,

nevezetü, a' ki-isj már annyira meg-

kedvellette volt ezen kis Tsatákac ,

hogy ámbár meg-tiltván néki Zrí

nyi, hogy egy Töröknek-is a'. Fejét

nékie többiör ne küldgye , még is

ezen Vitéz Ember találkozván egy-

feer, egy Század Törökökkel;^- min-

minden irgalom nélkül egyröl egyig

feokása-feerént le-vagdáltatta, és nem

a' Fejeket, hanem tetteknek más ré-

feit küldötte Zrínyinek, ki-is arra ke

ményen meg neheztelvén tudtára ad

ta, hogy ha még többfeör-is paran-

tsolatja dlen illyéneket tselekfeik;

fogságba záratja.

Ilyen, 's efféle Történetek rofe vé- l66$

lekedéft okozrak a' Tsáfeári Udvar

nak Gróff Zrínyi felöli, mely ki-tet-

tzetttsak hamar abbol-is, hogy paran-

tsolatot vett Bétsbe menni. Nem ke-

S4 «1-



|tf5. telkedvén, hogy ottan bizonnyal nem

a' leg-jobb móddal fogna fogadtatni;

mind ezek ezen Urat annyira meg-

keivetíeníttették, és gondolkodás

ba ejtették, hogy abbol femmi mó

don ki-venni nem lehetett; úgy tet-

tzrk, hogy minden jövendölni láttzott

a' rajta nem fokára történt feeren-

tsétlenseget; Baráttyaí mindazonál

tal, a'- kik ezen környül-álláfaiban

moftan feüntelen mellette voltak, egy

Vadáfeatot jovasoltak, réé-fzerént a'

GrófF' raély gondolattyainak el-veré-

séreí refz-feerént a' nálla lévő Ne

mes Urí Rendeknek ídő-töltésérc -
t

de óíy* nagy volt kedvetlensége, hogy

ezen Vadaliatban meg-jelenní nem

- akart, engedelmet kérvén mind azok*

tói, a' kik jelen voltanak , hogy rofe

neven ne vegyék, el-fem-is méne,

és Kaftéllyában tsak magára marada,

de annakutána meg-változtatta feán-

dékát. Megtakarván tudni a* Vadá

llatnak



fiatnak follyamatját, meg-parantsolái^^

az hintójába bé-fogni, hogy a' tse-

rében lévő úton feekerezzen, és leg

alább a' vadáfe lármát halhafsa.

Alig volt egy fél-órát az Erdöben;

hallá a' kiáltozáír, hogy a' vad dife-

no nem mefefee volna; de mivel úgy

tetfeik, hogy az ember fátumát el

nem kerülheti; le-feókék a' .feekér-

bői , egy Karabélyt vévén kezébe,

bé-méne az Erdöbe mint-egy két- i

feáz lépésnyire, tselédgyei, kik a' fee-

kér mellett maradtak, tsak hamar

hallvan egy puska ropogált, töílént

fealadtak arra, és láták Urokat a' föl- .

dön minden mozgás nélkül el-nyúl-

va , minden figyelemmel visgálták a'

febnek hellyét, de foholt nem talál- „ ,

ták , ki-vévén hogy a' bal vak fze-

mén egy kartzolás láttzott; fel-te

vék a' feekérbe, 's vifefeá vivék a'

Kaftélyba, a' nélkül hogy annakután-

na leg-kifsebb jelét-is adta volna éle

tének. S 5
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,, Nem feükség néked Afefeonyom!

megírnom; mert képzelheted, hogy

mik történtek ezen feerentsétlen va

dállatbói való vifefeá jövetele után.—

Elég légyen az, hogy a' feomoruság,

bánat közönségefsé lett; és azt min

denek' ábrázatján, mint egy eleve

nen le-feftve látni annyira lehetett,

hogy azt tsak képzelni-is tellyes le

hetetlen; mertezen Ur mindenektől,

nagyoktol, kifsebbektöl mint egy im-

mádtatott. Az eltemetése minden

kigondolható pompával, az egéfeOr-

feág' Nemefseinek jelen léteben, tö«

kélletefségeinek, nagy tetteinek ki

hirdetésével (melyre valósággal ér.

demes-is volt) efett-meg.

Nem lehet nem kételkedni, hogy

ezen Nagy Embernek halála ingerel

te légyen egéfz Magyar Orfiágot fegy

vert fogni, és a' Törökkel, az örö

kös ellenséggel az Hadat ujra el-kez-

deni a' Tsáfeár helyben-hagyása nél

kül



kül-is. Az Orfeág' Nagygyaivalköz-^^

lött Manufcriptuma bizonysága le

het ennek, melyben-is meg-mutatta

ezen háborunak el-kerülhetetlen feük-

ségét; 's ezért-is' hivattatott volt ö

Bétsbe; meg-nem bizonyittathatott

mindazon-által, hogy ez-által magát

Magyar Orfeág Királlyának akarta

volna emelni; de a' bizonyos hogy

Zrínyi Péter nem foka Nádasaival és

FrangyéspánvaX ehez hafonló dolog

nak véghez vitelére- meg-egyeztek,

meilyet-is közöltek a' Magyar Orfeá-

gí Uri Rendekkel;, de megkell val

lani, hogy a' mint az egéfe Világ tud-

gya, fe éfefeel,, fe- ál.tal:látáfsal, fe ha

di Tudománnyal,, fe véghez-vihetó"

tehettséggel nem bírtak annyival;

mint Gróff Zrínyi Miklós, mellyért-is

feándékoknak nem. lett más ki-mene

tele; hanem tulajdon magok el-vefe-

téfek.

Ennek -utánna a' Tsáfeár; Zrínyi

Miklós"-
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,^5 Miklósnak három Fiait az Attyok'

Kaftéllyában el-fogatván, Bétsbe vi

tette, és egy Kollegyiomba . bé-tétet-

. vén, minden nlkalmatofságtolaz At-

tyoknak, és eleiknek nyomdokit kö

vetni meg gátoltattak, annyira, hogy

valósággal efméretlenek-is maradta-

nak; és így vége fzakada azon min

denkor nagy vitézséggel bíró, 's

mondhatni az Hazáért, Kerefetyén-

1 . ségért bajnoki Zrínyi Nemzetiség

nek, a' mellyet foha a' két Magyar

Haza eléggé nem fajnálhat.

-Majd feintén ez idö tájban adta

itftftf.Gróff Zrínyi Péter Férjhez Léányát

az ifiú Rákotzi Hertzegnek, ki-is At-

tya halálátol fogva mind a' Munká-

tsi Várában lakott. x

A' Gróff Zrínyi Miklós el-temeté-

se után, majd feintén tsak egyedül

maradtam a' Kaftélyban; bizonytalan

lévén, mi tévö legyek; el-határoz-

tam magamban, már ennek-elötte

volt



volt fzándékómat bé t ellve fi treni, és
- AA /C

Frantzia Orfeágba urazni; annál-is in

kább, hogy azon Frantzia Uraknak,

a' kikkel efmérettséget terem volt s

az fenn írt Török Háborúban, el

menetelek elötf-kedvem-fzerént lévő

jovasláfokat 's kéréfeket is gyakran

"eizemben forgatván, kéfztettek ezen

, feándékom' véghez-vitelére; de a' ke-

"vés pénzem oly' hokfeu útra nagy

feörongatáft okozott; tsak ugyan réá ^

feántam magamat, és meg indulék a'

nállam lévő feáz 'Aranyokkal, 's még

más feázat költsön, kérvén, mellyek'

]e-fizetéséért kértem az Atyámat, és

hogy nékem Frantzia Orfcágban-is,a'

mennyit tsak lehetne küldgyen, e-

feembe fem jutván ennek lehetetlen

sége, mivel Frantzia Orfzágnak fem-

mi-némü közösülése nem volc Er

déllyel. A' leg-könnyebb útcmlett

volna Béts felé, de azon kivül hogy

attol tartottam , hogy ott engem'

meg-



meg-tartóztatnak, kerú'lönek-is vél-

160 'vén, jovasolták-is a' Tengeren vat

ló menetek, Velentze-felé, tehát ezt

követtem. És mivel femmi ollyas

Történetem nem volt, ki-vévén, a'

mi minden útozókon közönségefen

történni feokott; tsak azt kivánom

tudtodra adni, Afefeonyom! hogy Ve-

lentzéböl Lionba mentem, az, hol-is

alkalmatos feekereft találtam a' Paris

ba való menetelre; alig érkezvén me«r

oda, azonnal mingyáráft tudakozód

tam azon Uraknak Lak-hellyekröl ,

a' kik hozzám oly' jó feándékkal vi-

feltettek, midön Magyar Orfeágon

voltak , és a' kik Parisban az ottan

lévő Udvarnál való mulatáfom alatt-is

nagy Baráttsággal hozzám vifeltet*

tek, és éngem' feüntelen magok tár-

faságokban lenni kívántak.

Ezek által lett azon fzerentsém a'

veled való meg-esmérkedésre, mely

nélkül, és a' hozzám vifeltetö ke

gyes-



gyefséged nélkül; minden hízelke- ^

dés nélkül mondhatom,— foha Ha

zámba vifzfza nem jöhettem volna;

mert az Udvarnál való meg-jelenés,

ezen Városban feületésemhez illen

dőképpen való élés el kerülhetetle-

nül kéntelenítettek éngemet olya

nokra, a' mellyekre tehetetlen vol

tam:— az én két-feáz Aranyaimmal

nem fokra mehettem:— az úti köl

tségem, a' köntöfseim, mellyeket kel

lett oda való érkezéfemmel tsinál-

tatni, felit el-eméfetették, és még-is

magamat az akkori módihoz kellete

alkalmaztatnom, a' mellyhez a' Ma

gyar öltözet mind egy formáúl vé

tetett.— Azoktol az Uraktol, a' kik

Magyar Orfeágba jöttek volt, tapafe-

talván, hogy ezen öltözet fokkal al-

kalmatofsabb a' Hadakozáskor, és a,

lóra való fel-ülésre-is , mint az ö feük

öltözetek , és köppenyegek , azért

vifefeá-menetelekkor ahoz alkalmaz

tat-
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tatták; de költségefebben, tsináltatták

'tehát magoknak igen bö, és térdig

érö mere-valót, és ezen fellyúl egy

v más köntöft, melynek ezt a' nevet

adták : Jafte át\ Corpus (majd olly' for

mára a' mint moftan-is vifelik ) a'

nyakra-valójokat más móddal kere

kítik a' nyakokra, mint a' Magya

rok; mert mi azt az állunk alatt

meg bogozzuk, és a', két végit az

-ővünkig lebotsáttyuk; ez hellyett a'

Frantziák meg röviditvén végeket,

pántlikával igen tágon meg-kötik.

. - Ezen öltözetnek módjárol azt jöven

dölték, hogy ez az öltözét a' Fran-

tziáknál abban lévö nagy állhatat-

lanságának bizonnyal véget fog vet

ni, és hogy oly' könnyen le*fem

mondanak arrol, mivel ez minden

képpen igen alkalmatos. -r Én-is ma

gamat tehát. e' feerént alkalmaztat

ván, az erre tett költség nagyon meg-

fogyafetotta azon pénz-béli kevés

vagyo-



vagyonomat, a' mely arra volt ha- 66g

tározva, hogy élhefsek ezen Város

ban, az hói minden abban tartya fee-

retséjét, hogy mindenit él-költse.

Én-nékem tehát nem volt módom,

hogy mindenekben követhefsek má-

fokat; és ámbár többnyire azok az

Urak, a' kiket gyakoroltam* nem en

gedték, hogy a' leg-jobb ízlésü ételek

ben feükölködgyem, és így ételemre *

nem kellett költenem, mindazonál

tal a' feekér, Tseléd, mellyet tar^

tottam, 's más költségek, mellyeket

illyen nagy Városban elkerülni le

hetetlenek, nem fokára elégtelenné

tettek azoknak el-gyözésére. Mely

okbol (mivel úgyis terméfeetem fee-

rént a' búra igen hajlando voltam )

moftan kezdék törődni, és bánkód

ni azon, hogy ily' gondolatlanúl min"

den fegedelemtöl, és annak tsak re-

ménységétöl-is meg-fofetva, és egy

barátom nélkül, a' kivel közölhet-

T ném



666 ném bajomat; oly' mefefee Tarto>

mányra el-indáltam. Mind ezeknek

meg gondolása már életemet-is fein-

te el*feenvedhetetlenné tette , és

nem-is tudom, mi történhetett vol

na rajtam; ha te Afefeonyom! nem

gyámolitottál volna azon böv, és va

lóságos íegedelmeddel, mellyet né

kem adtál. Bizonnyal mondhatom t

- hogy akkor te az én örzö Angya-í

, ' lom voltál; — mert a' nélkül , hogy

én néked nagy bánatomat, és bajo

mat leg kifsebben-is pana^oltam vol

na; éfere vetted az én tiagy Mélán-

koliámbol, melyben eftem volt; o-

kát-is mingyárt által-láttad, és ke

gyefen elejit-is vetted , 's kéntelen

vagyok' annál nagyobb érzékenység

gel is ezt meg-esmérni, hogy mivel

azok, a' kik hozzám való baráttsá-

goknak annyi jeleit adták, és így

hozzájok minden tartózkodás nél

kül lehettem, késségeket fegedei-

mem-



memre ugyan mutatták, de meg- .

gondolván mind azon hafeontalan

költségeket, mellyeket minden ok

nélkül tselekefenek, meg.kell nékiek

engedni, hogy illyenekre 's ehez ha-

fonlókra elégtelenek, meg-eméfetvén

még elöre jövedelmeket, és adofsa-

gokkal magokat meg-terhelyén, nem

tsak jövedelmeket, de fekvő vagyon-

nyokat, Jofeágokat-is el-pazéróiván f

yégtére illetlen dolgokra-is vetemed*

nek, hogy nagy fummát költsönöz- .

hefsenek, mellyel-is jobban nem gaz

dálkodnak, mint a' tulajdon volt va-

gyonnyokkal, mellyet már elpaza

roltak. Ezen illyen rendetlen életü

Uraktol, mint magam-is voltam, te

hát femmi fegedelmet nem várhat

tam.— Midön éngem' kénfeeritettél

hogy bajamat, és búmat néked meg

valjam, meg-nem elégedtél ennek

tsak meg-tudásával, hanem még egy

Aranyokkal teli erfeényt-is embe*

T 2 «- red
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red által küldőttéi, a' ki -is a' te pa-

rantsolatodbol töllem femmi jutal

mat el-venni nem-is akart; és midőn

néked meg kököntem, még nagyob

ban meg-illetett , és érzékenyített

a' nékem adott kegyes Tanátsod,

a' mellyet hiven-is bé-tellyeíitettemy

hogy tudni-illik tovább Parisban ne

múlafsak, és mentöl elébb Erdély

be vifLfeá térjek. Nem-is kéftem en

nek véghez vitelében; tsak egy utat

feándékoztam a' Nagy CONDÉ Her^

tzeghez Chantillibe tenni, a' ki-is en

gem' látni kivánr, és különösön töl

lem a' Hazám' dolgairol, 's állapot-

tyárol értekezni. \

Meg tettem tehát ezen utat, az

hol-is egy napig a' Hertzegnél mú

lattam. Álmélkodtam azon, bizon

nyal mondhatom néked Afefeonyom !

hogy millyen jol tudta Hazámnak ,

olly' mefefee lévő Orfeágnak minden

dolgait, kornyülálUíait; mert ki-vé

vén



vért ezen utolsó zürzavarját ezen

feép nagy Tartománynak, jobban tud- l66*

ta. a' mi elsőbb Fejedelmeinknek , a'

k*k eleitöl-fogva Erdélybe uralkod-

tanak történeteit, mint én; — azok

között BETHLEN GÁBORrói külö

nösön emlékezett, kinek-is leg-kis-

febb tetteit-is jol tudta. Nem ke-

vefebb érdemet adott ezen nagy Em

ber után következendő Fejedelem

nek Rákotzinak, tudván azt-is, hogy

ernek Fia az egéfe Sereget Lengyel

Orfeagban el-vefetette.-^ A' feegény

Bartsai feerentsétlen történetit, és a'

Kemény János Fejedelemség' el-nye-

résére véghez vitt tselekedeteit töl-

lem tudta-meg.

Vifefea jövék Chántilliböl meg

hálmozva kegyefségeivel , és gyö

nyörködtetve tárfalkodásával a' Her-

tzegnek, a' kit is ezen Században

nem tsak a' nagy Vitézek közé, ha

nem méltán a' Tudofok közé-is le

het feámlálni.



ínnét való vhzfeá jövetelemmel, V

géretem-fzerént téged' ezen kis ú-

tozáfomrói, mindenekröl tudoikor.-.

talak, és minthogy már a' te jovas**

láfodbol fel-tett feártdékom volt Fran-

tzia Orfeágot el-hagyrii, és hazámba

vifefeá térni; ennek véghez-vitelére^is

Afefeonyom ! minden feükséges mó

dokrol feorgalmatoskodni méltóztat

tál; meg-parantsoltad dolgaid' ügye

lőinek, hogy egy Bánkierrel ( Pénz

váltóval) minden útakat módokat el

rendelne, az én ily' hofzfeas útazá-

íbmnak bizonyos és alkalmatos mód

járol; ezen hozzám mutatott fok

jendbéli kegyefségeden kivül, még

jót-álíottál minden pénzröl, a' mely

re nékem ezen útamban ' feükségem

léfeen, el-menék tehát a' Pénz-vál

tóhoz, ki-is azt jovasolta, hogyÁrn-

fterdám,— Hamburg, és Dantzka-fe*

lé venném utamat egéfe Lengyel Or-

feágon kere fetül Leopolig ( Lember-

g'g)



gig) az honnan tsak a' Havafokon,^

kelletik kerefetül j6nem, hogy Er*

délybe érhefsek, 's e' feerént-is tse*

lekedtem.

Megrlévén mind ezek a' fzüksé-

ges rendeléfek; nem vök egyéb hát>1(^7

ra hanem hogy tölled bútsut ve

gyek; tsak' a' köny-hullatásaim le

hettek az. én hozzám vifelcetett ke*

gyefséged iránt való háládatofságom-

nak, mellyel néked tartoztam, bi

zonyságai; akármely- ki-kerefett fzók

kal való ki-fejezések elégtelenek letr

tek volna erre; bé-is- vagynak azok

feívemben úgy oltva , hogy tsak , a''

halálommal enyéfeik-el ezeknek em

lékezete. Vettem éfere Afefeonyom !

hogy te-is meg-illetödtél, azért nem-is

bátorkodtam többfeor hozzád men

ni, és. így kegyelmeddel meg-tetéz-

ve, és a' Pé.nz-váltó-is a' te r-ende-

léfed-feerént két Gáz Aranyokat ke

zemben adván le-fizettem a' Páris>

T 4 ban



296. í£*£^r^V

i66 ban lévő adofságaimat ; meg-indulék

a'ki-rendeltúton, és ( hogy néked u-

nalmadra ne légyek az útozáfom hofc-

feas le irásában) feerentsésen Dantzká-

ba érkeztem, az hol-is találtam a' Pá

risi Pénz-váltónak Levelezőjét, a'ki-is

nekem mingyárt akár mennyiben 's a-

kar miben lévő feúkségemben aján

lotta íegedelmét. Nem volt feük-

eégem ezen ujjonnan feeméllyem i-

ránt vifeltetett kegyes feorgalmatos-

ságod' ujj jelére, hogy efeemben

jufíbn mind az , a' mivel tartozom

egy oly' kegyes és böv kezü védel

mezömnek, a\ millyent én Afefeo-

nyom! Parisban benned találtam;

hafenáltam mindazonáltal ezt-is ti-

zen-öt napokig ezen Városban való

mulatáfommal, tsak ezen egy mó

dom lévén, hogy ebben-is hozzád

való háládatofságomnak jelét megbi-

zonyithafeam. Igazán írhatom, hogy

a' pennám tsak fegittségemre van er

re,



íé , hogy néked le-rajzolhafsam vol- 66

taképpen mind azokat, a' miket a'

leg-nagyobb háládatofságokra érzé-

kentiyitett feivem sugarlott. — El

hagyván ezen Vároft-is nagy bánat

tal, tudván hogy már ennekutánna

nem oly' gyakran levelezhetem ve

led. A' további utazáíömban lévő

alkalmatofság' nem-léte miatt, mel-

lyet-is okoz a' nem kereskedés, Len

gyel Orfcágban érkezvén, kételenit- '

tettem egy , kis feekeret, a' millyen-

nel Lengyel Orfeágban élnek, magam

nak venni, hogy hazámba jöhefsek,

azon Orfeág feükölködvén az utazók'

feámára való minden alkalmatofsá-

gok nélkül.— Ezen kis feekerek, a'

mellyeket kotsinak-is neveznek, igen

alkalmatosok, — azokon az ember

hordozhatja ágy-némüit egy nagy

párna-'sákban, az ágy'- fája pediglen

íárkokra lévén tsinilva, egyben haj

tatván, bé-rakatik egy két lábnyi

T 5 hofe-



*98 J^2^^?

66 hofefetrságu ládába, és így a* páma-

'sák kotsiláda hellyett feolgáU— és

a' kis ládát a' lába alá téfei az ember;

elöl egy pintze-tokot, hat, vagy több

jó Magyat Orfeági borral meg-tökött

palatzkokkal, a' hátulsó réfeére ezen

kotsinak többnyire két ládák tétet

nek , az egyikben- jön a' kenyér, a'

maiikban a' hús.— Mind ezekröl e-

löre kell gondoskodni, és; a? Váró

tokban meg-feerezni,— illyen módon

utazik ezen Orfeágokban az Ember,

Afefeonyom ! De a' Lóvakra-nézve ta

lál az ember mindenütt jó alkalma-

tofságot, mellyet Kortsománák ne-

veznek , az hóí-is . elegendő feénát ,

abrakot, és igen jó sert, éget-bórt

(mellyel eröfsen élnek a' Lengyelek)

kaphatni; nem kütomben hatvan és

nyoltzvan lóra való iftállófcat, mely-is

nagy alkalmatoíságokra vagyon a'

Lengyel Uraknak, á' kik többnyire

fokad magokkal utaznak, hk»feobát

\ • több-



többnyire tsak egyet, és attar fem- ,

mi Bútor nintsen, ki-vévén a' kemen-

tzét, az idegen útazó embernek i-

gen alkalmatlannak tettzik , de a'

Lengyel feabadság-feerént, az első, a,

ki bé-feáll, bé-zárbattya az ajtót min

denek elött, a? kik utánna érkeznek, •

úgy hogy ha a' Korona Marfallya,

vagy akármely más nagy Hivatalbé

li Ur-is ©da akarna feállani* kéntelen

tovább menni, és más Kortsoöiár.

Mállásnak keresni, A' Lengyel feol-

gák magok költségeken élnek, azon

kevés pénzböl, mellyet heténként

véfenek az UraktóU ez-áteal nagyon

kiméketik az Uraknak költségek >

kik-is kevefebb költséggel uiaznak

Lengyel Orfeágban, mint akár hói e'

világon, ki-vévén Magyar Orfeágot,

és Erdélyt , az hol-is minden ember-

ingyen utazhatik. Azon kotsim' e^

leibe, mellyet feerzettem magamnak,

két oda való ldvakat-is vettem ; ki-

tsz-



tsinyek voltnak ugyan, de eröfsek;

jó vérüek, és majd mint egy hihetet

len, hogy ezen egék úti kéízúletem*

fcekér, ló, hám, tsak negyven Tallé

rokba kerültek; meg fzerezvén te*

hát minden feükségefeket, útnak in-

dulék, és harmad-fél napok alatt

Thornba érkeztem, eddig a' költsé

gemmind nagy volt, mivel a' pénz

nek ollyan járása volt mint NémeC

Orfeágban, és Dantzkában.

Thornnál kerefetúl jöttem egy igen

feéles fa-hídon a' Vifeta Vizén;— és

itten kezdődik már az a' Tartomány,

meílyet valóságos Lengyel Orfeág-

> nak neveznek; innen jöttem Varfau-

ba, az hol-is .tsak huízon-négy órá

ig volt múlatásom. A' Város neni

igen nagy, de mellette vagyon kér

külső Várofsa, a' mellyekben a' Len

gyel Uraknak igen pompás, roppant,

és az Olaft ízlése feerént Való épü-

. Jetek vagyon, kivált a' Krakkó ne-

\

veze*



vezetüben.— Nem fokat írok neked

VVarfauig, és Leopolig tett útazá-

fomrol ; ezen Helységnek tája úgy-is

éfméretes, az útja-is ollyan mint mi-

íutt ezen Orfeágban , meg-feakadás

nélteul való Térség ;..,...•-

*. JLéifpol egy tekintetre méltó Fö

Vátfofsa OraÉ . Lengyel Orfeágnak ,

gyarlón meg-eröfetve, és azpnkivül

egy igen közel lévő hegytol, ural

kodtatok. A' mit itten külonösnek

tartok az, hogy ez, három Érieknek

lakhellye-,—saz első a' Románo Ca-

tholikufoké,-* a' jnáfodik az Orofe

Hitbelié, mely-is nem tsak az Orofe

Lengyel Orfzágban, de Erdély, Olah,

és Moldova Orfeágokban-is ki-terjed;

a' harmadik az Örmény Érfeké, a'

kinek hatalma tsak Leopol Város-

sában vagyon; itten feles feámmal

vagynak az örmények, a' kik itten }

mint feintén a' feomfeéd Tartomá

nyokban, nem tsekély kereskedéíl

foly-

1667
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fójtatnak. Alig érkeztem ezen Város

ba, azonnal tudakozódtam azon Ör

mény Kereskedöröl, a' kihez a' Dantz-

kai Pénz-váltó engemet utaíitott, és,

ötven Aranyokat, mellyekre máf Ufa

ségem nem volt— nékie által adtam*

óly' rendeléfsel, hogy magánál tar-

tana, mig a' több jréfeétis adófsár

goiBfiak,- mellyet Frantzia Qrfeágbar^

úgy a* moftani jövő útamban ter>

tem, kezéhez küldhetem ; mivel már

íemmi okom nem v.ójt Leopolban

múlatni', folytattam útamat az én

kis úti alkalmatosságommal , és egy

nap alatt a' Krapák Hegyének tövi-

nél fekvő Sztry nevezetü Városba

érkeztem, ezen Krápák Hegyin ke-

refetül jővén, érkeztem Máramaros-

ba, már Erdélyhez tartozandó Vár

megyébe. Azon kis Sztry neveze

tü Városban vagyon a' Széke egy

Lengyel Orfeágba nem utolsó Szta-

r-ofetiának.— itten feollottam a' Pofe-

tarofe-
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tajpfetával, hogy fegedelme«által kön- l66

nyebbittené Lengyel Orfeágbol való

ki-menetelemet , 's meg-is tseleked*

te, valamint máfoknak-is, a' kik men

nek jönek Erdély Orfeágbol , el-bu-

tsuzván tölle, még azon nap hálni

mentem egy jobbrol, balrol magas

Hegyek között völgyben fekvő Ale-

xandrie nevezetü Vároíbtskába, itten

kísérőket vettem magam mellé, hogy

annál bátorságofabban által mehes-

fek ezen nagy Havafokon, a' mel-

lyek foha (intsenek., tolvajok és Ha- .

ramiak nélkül, a' kik az embereket

nem tsak Pénzektöl, hanem életek-

töl-is halehet, meg fofetyák.

Alexándriéböl öt egéfc mért földr

nyit kellett hágnom , míg az hegy

nek tetejére érhettem. Itten va

gyon egy nem igen mély árok, a' „

mely a' határ-jegye Lengyel, Ma

gyar, és Erdély Orfeágnak. Ezen

Havasrol le-menvén, éri az ember

'. - ' Má-
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\66i Máramaroft, még egy magofsabb, és

meredekebb Prifelop nevezetü Hava

fon kelletvén fel-menni, ér az em

ber egy febes Folyóhoz , mely-is a'

hegyek között foly ; mivel pedig en

nek partyán femmi út nintsen, ké-

telen az ember, még egy a' többiek

nél meredekebb Hegyet hágni, a'

melyröl egy mély völgybe botsát*

kozík, egy hasonlóképpen igen fe

bes Nagyat nevezetü Patakhoz, mely

nek partján egy nagy Orofe Valová

nevezetü Falu vagyon, itten kellett

éjt&akára meg-feállanom. Ezen pa

tak foly a' Tifeába, melynek par

tyán fekfeik Hufet Vára ;- oly' kö

zel járván Hufet Várához; kedvem

érkezett oda menni oly* reménység

ben, hogy meg-láthatom Gróff Zol-

- lyominéty a' Bartsai Fejedelem' volt

Özvegyét, a' kit-is oly' eröíTen fee-

rettem, méltán-is irhatom, hogy fee-

rettem, mivel már ekkor egéfefeen ki-

gyo-



gyógyultam Volt. A' Fér.jhéz-me-i(í(í* •

netele, a' nélkül, hogy nékem tsak

hirüWs . adta Volna, nagyon <el-ide-

genitett tölíe, és a' több két sEfetent

döknél tolle való távul létem majd

egéfefeen ki-oltótta, hozzá Való £ere«-

tetemetj tsak a' feeméilyének betsul*

lése maradott, mellyért moáan-iia

betsüllom, és a' mellyet foha -meg*

fem-is tagadok lölle , az ö külonös

jo -erköltseiért, mellyekkel ezen feejl

feemély fel-volt ruházva. Ezen he*

tsüílés ido' mentire egy oly' barát*

tságot okozott köztünk', mellyet

hókomig-is megtartok-, feeméllyl-

hez. Rét napi mind a"' fagyat fól-

lyó Víz partyá'n való ütazáfom utáü

tehát el-érkezém 'ezen Várba % ét

mely Hagy volt a* Sróffnlnákllmél*

leodása, hogy engem* oly* ho&feas í-

.döne'k el-telése után, a* nélkül, hogy

rollam leg-kifsebbet-ís halott volna

az Or&ágbói való kinmeaeteltmtöí
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„,, fogva, láthatott; mmekutánna az öl-
2 o 6 7 • -

8ö köfeönet, és tifetelet - tétel után,

ifiellyet a' GrófFnak jelenlétiben tet

tem, 's véghez vittem volna, ei-nem

titkolhatta örömét, hogy engem' is

mét láthat. A' Gróff-is maga réfeé-

röl; ámbátor engemet még foha fern.

látott, ezer jeleít adta baráttságá-

nak, és mindent véghez vitt, hogy ',

tovább-is magánál meg tartóztathass

.fon, de az a' nagy hyughatatlanságj

ínelybeft voltam, hogy egy jó Atyir

hoz, a' kit ki mondhatatlánúl feeret-

tem, és a' ki hozzám is minden le

heto érzékenységgel vileltetett;— fi-

eflek;— meg-gátóltak feives kérésé

nek eleget tenni;— nem is múlattam

itten kétfeer huizon-négy óránál to

vább, a' nélkül hogy a' mint kíván

tam, feerentsém lett volna a' Gróff-

néval különösön bekélleni; úgy hogy

a' mi befeédink együtt igen közön

ségesek voltanak, hogy ha különö-

sön-is



fcőh-is akar'tutik volnál egym ásnak va

lamit értésére adm; tsak a' feem-in- -

téfékkel lehetett, 's azokbol úgy vet

tem éfere, hogy moftan-is azon kü*

lő nös hajlandosággal vifeltetert hoz*

zám; el-butsiafzám mind a' kettő-

jöktöl, egy másnak tett ígérettel $

hogy mihellyeft tsak lehet, egymáft

meg-kivánnók látni;— el-indulék te

hát az én kis alkalmatöfságommal * -

által menék a' Tifeán, és hálni mfe-t

nék egy feép Városra, Szigetre, a*

Máramaros Fö-Várofsába. Más nap

háltam Drágomirban, és onnét más

nap bé-értem a' Telsi nagy erdőbe*

melynek-is hofefza nyoltz mért-föld^

a' mellyen kerefetül femmi fzekér-

úz nintsen;— kéntelenittettem hatos

lovakat fogadni, és az alkaimatofsá-

gomat más kerülö útón három nap

pal elöre el-küldém, hogy azzal ta-

lálkozhafsam. Ez az Erdő tsak á*

kezdete az ugyan tsak azon neveze-

U a tü
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tü erdős hegynek , a' mely fellyül

1 oo 7 *

halad magafságaval minden Erdélyi ,

Havafokat, mely-is Mukka, Lengyel,

és Moldova Orkágok' feéllyeken e-

géfz Budziak Tatár Orfeágig bé rúg.

Ennek feéle húfe Lengyel mért föld,

és oly' bajos a' kerefetül való mene

tele , hogy feüntelen nagy fakat kel

letik ki-vágni, hogy utat tsinálhas-

fon az ember magának , 's annál-is

inkább bajosabb , hogy a' földje a-

gyagosjaz honnat is nagy bajjal ver-

dödhetik-ki az utazó; az a' réfee.is

mely Erdélyt Máramarostol el vá-

lafetja, feintén olíyan alkalmatlan az

utazónak;— tsak ugyan kerefetúl ver-

dödtem azon , és hálni jöttem ha*

fonló nevezetü Faluba Telsre, és

onnan Bethlenbe, hogy bizonyoíl

halhatnék az Atyámrol, és a' hoz*

zá tartozandóirol. Itten meg tud

tam, hogy Szent Mikioson maga Ka-

ftéllyába vagyon, jó két napi járó

i föld-



főldnyire innen , de én egy nap a-

latt valtoztatott lovakkal el értem 01667'

da, midön leg keveíebhé vártak volna.

Ezen egymásnak látása kimondha

tatlan érzékenységet okozott mind-

kettönkben. Az Atyám nagyon ör

vendett, hogy engemet ifmét látha

tott, és oly' nyájafsággal fogadott,

mint az Evangyéliomban lévő Té

kozló Fiat. Más nip a' kedves feom-

fcédjait, 's azok között a' két öreg

Batyámat BETHLEN FARKASt és

GYÖRGYet, magához ki kérte, hogy

réfet vennének azon örömében, mel-

lyet nékie az én vifcfea jövetelem o-

kozott; de foha fem felejtem -el Á-

zón kegyes dorgálását, a' mellyet

tsak különösön együtt létünkben

nékem tett azon okért, hogy óly'

meg-gondolatlanúl , és híre 's elöre

való feükséges el-rendelés nélkül ,

hogy illendőül mindenüt meg-jelen-

hefsek, és annak is meg-gondolása

U $ nél-
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néíküK hogy így fcületéfemhez illet*

len következésekre- ki-tehettem vol

na magamat; Frantzia Orfeagban eb-

indultam, ki- mondhatatlan öröm®

-volo, midőn tudtára adtam azon fok

yó- téteményedet;, kegyefségedet->.

mellyel hozzám vifeltettel, é,s mini-

gyárt feükséges; rendeléfeket-is tett >

hogy adofságaím, mellyeket feüksé-r

gesképpen tennem kelletCaz onnan

könnyebben való haza jövetelemre*

ki-fezetödgyenek ; azt-ús. meg-paran*

tsóka , hogy ujra meg-köfzönnyem

#éked velem tett minden )ó tetteid.

det> é& hogy foha eaekröl; ei-se fe-

lejtkezzem; nagy örömmel teHyeíi*

tettem, úgy holtomig-is telljteíiGeni

íogom ezen parantsolattyát. Soha

jobban meg-nem voltam elégedve^

mint moftanában, tapafetalván az e>

des Atyámnak örvendetes meg-elé>

gedését. Tudtára; adtam nékie a>

teopoli Örmény [Kereskedő,velK úgyj

a'Daotz-^
v



3i Dantzkai Pénz-váltóval való vé-l6£7

gq-zéiéruet; — mindeneket jóvá- ha

gyott, és e^en feempillantáftol fogva,

minden idő-haladék nélkül feorgal-

matoskodott a'íel-vett pénznek igé

retem feei ent való ki-fizetésében, a-

zért ezen dolgot, az akkor nálla lé

vő hív Patkóra, bízván, négy-feáz öt

ven aranyokat kezébe adott, hogy,

azokat Leopolba az Örmény Keres-.

kedönek el-vígye, és meg-parantsol-

ta nékie, hogy mind addig ottan mu-

lafson, mig minden adoíságaimrói

való Quietantiákat, és Le-kötelqzö

Leveleimet kezéhez veheti. Réfeem

röl tehát nem volt egyéb hátra, ha

nem , hogy mentől érzékenyebb fea?

vakkal, mellyeket nékem a' frvem,

a' fiúi köteiefséggel, meg-egyezve x

sugarlott; edes Atyámriak.háládatQS-.

ságomat Tci^jelencsem, és hozzám vi-

feketö Atyai gondoskodását meg-

köfeönnyem.— így már feivem megr

U 4 tsen-



,££_ tsendefedyén , és minden; olívan- ét-.

zékenységektöl meg-feabadúlván, az

Atyám tudtomra adta, hogy nem lé

vén- rajtam-kivül más gyermeke, leg^

nagyobb, öröme lenne, hogy ha a*

Házofságrol gondolkodnám, eröltet

ni ugyan nintsen feándékában; de ha

ugyantsak, arra réá-venném maga--

mat, nagy vigafztalására,, és örömé

re válna ;, mindazonáltal ezen dolog--

ban; úgy a' váíaíztásban-is feabad aka^

' ratót enged nékem,— Egy jó édes;

Atyának Hlyen kegyes módon való.

befeédgye valoságos- parantsolatti

vált elöttem; és. mivel: már ezen ki-

vül-is egéfe életemnek forgásában

annyi jeleit tapafetaltam hozzám va

ló. Atyai Vatóságos, feeretetének . és

b>rátt^gájiafe»is^'rttindenekben feabad

akarattyára bíztam, magamat;, és így

capa€tral!vifii hozzája való- engedel-.

mefségemet;,--- fél-tette; valósággal

magáiban engemet meg-házafettani ;.

meg.



még pediglen; olly' hafenófon,. mety-^

hez reménységem sem volt ; — ki

nézte tudniillik feámomra egy Fö

Nemes Urnak [Kun Iftv/mntik, kit-is

méltán Erdélybe a' leg-vagyonofab-

bak közé lehet fzámlálni) egyetlen

egy Leányát.. Nagy vagyonnya nem

tsak a' feles Jófeágokban állott, ha

nem még ezen fellyül egéfz Erdély .>

ben tsak ö bírt Hunyad Vármegyé

ben egy Arany Bányát-is;, igaz u-

gyan nékie fem volt feabad ezen Bá

nyának oly' hafenát venni, a' mint

vehette volna azon okért, hogy

valamint az Erdélyi Fejedelmek a'

tulajdon Bányáj okbol titkolni kíván

tak a' hafenokat, feintúgy ezen Ur- , ,

nak is titkolni feükséges volt Bányá

jának jóságát.—

Az én Mátkaságom 's egyben lce-

léfem is ezen Kis-Afefzonnyal tsak

hamar meg-efett. A' Feleségemmel a-

dott pénzen 's fekvő Jofeágokon ki* ,

U s v«l
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vüT, ~$.* mellyek nékem által adattat*

1 'tak., az Édes Atyám a' Szent Mik*

lósi Jófeágát-is, a' mely a' Te ftvéré*

vei BETHLEN FARKASsal való ofe-

táíyban nékie jutott; nékem áltat

adta. Ezen Jófeágnak rgen feép nagy

határa vagyon,^ fekfeik egy kis tér

ségben négy mértföldnyire Vásár

helytöl, a' Kükiillö Folyó -Víz mel

lett. A'Bauyám BETHLEN FARKAS,

itten egy meg-lehetös, eröfségii Ka-

ftélyt feéles árkokkal körül vétetve*

épített; a' melyben-is a' fenn emli-.

tett Küküllö Vizéböh a' vizet bé-bar

tsáthatni ;, bizonyoson, az okbol épí

tette ezt íly? kis eröfség^. formára,,

hogy a' Tatárok', és Törökök' pu£-

titáfok ellen bátorságban lehefsen,.

a' melynek Erdély, a' Rákotzitől, és.

Kemény Jánostól okoztatott háború

tói fogya, gyakran; ki-volt tétet tet,ve*

Mibellyeft az Atyám nékem ezetv

Jóságot által, adta; mifigyárt fel-tet

tem



tem magamban ide Frantzia ízlésre

egy tsinos KafteJyt epitüetu, a mely

nek formáját még Frantzia Orfeág-

ban létemben ( a' nélkül hogy tud

tam volna hova)- magamban el-ren.

deltem. Tehát magamnak köböl egy

nagy lak épületet tsináltattam, mely

nek közepén egy nagy Folyosó jobb*

lói, balrói lak-feobák vóJtak építve*

egy nagy kertec-is, a* mHlyent a'

helynek mivolta engedhetett. Ezen

épületnek körüllötte én-is sántzas

tsináltattam, a' melybe a' vizet azon . 1

patakbóí, a' mely az én r-éfeemet a'

Bátyámétol e-1-válafettya , belé-is bo* •

tsátottam* Egy feóval, ezen Kaftély/r

nak fekvése- oly' kellemetes' volt,

hogy mindenik ré-feéhöL-is igen kedu

ves, és külömbb külömbb-féle ki-lár

tása volt. Egy külső, Udvaft-is x&\-

nákattam>a' melyben az Udvari Tiífc>

Hyeimnek a' lakóiakat, és az Iflálló.-

kat-isc helyheztettera. Ezen építés."

.1 nek .



i<fcf&nek m°^ia az eddig valótol idegen

nek tettzett Hazám -fiainak, a' ki le

mind eddig magokat az épületben

bé-zárni fzerették; mindazonáltal fo

kán.gyönyörüségeket talaltak abban,

a' kik hozzám jöttek, a' kiket-is én

igen jó feível láttam, nem kímélvén

azoktol ételemet, és a' leg jobb bo-

raimat-is, oly' fel- tetel a Jart, hogy

minden a' maga tettzése, és az ivás*

ban való eröltetes nélkül éljen.

Azt-is meg-nyertem a' feomfeéd Uri

, Afefeonyságoktol, hogy a' tsak mo-

ftan elvett Feleségemhez gyakran

látóúl el-jöttek, és ö is mikor tsak

lehetett, el-ment hozzájok.

Ezen életnek módgya eleintén min

deneknek tsudálatosnak tettzett, mi

vel a' mint fellyebb-is meg írtam;—

itten nem igen vagyon Sokasban,

hogy az Afefeonyságok ki járjanak,

többnyire a' magok Házoknál belső

dolgaiknak folytatásában, kormányo-

r

za-



aásában foglalatoskodván; mellyért-is^g

egélz Erdélyben közönségesen min

denek azt mondották, hogy az én

Kaftéllyom, és az én életemnek mód-

gya valóságos Frantzia Iskola; mind

azonáltal némellyek az ílsö Urak

közzül lafsanként hozzá feokván,

magok-is így kezdettek elni, mely-is

közöttünk feorofsabb baráttságot o-

kozott. A' nagy békefség és tsen-

defség, a' mely moftan Hazánkba

volt, alkalmatofságot adtak egymás

nak gyakor meg- látogatására, és így

többnyire magunkat a' vadáfeattal

múlattuk,

Az Apafi Fejedelemnek kelleme

tes és kegyes Kormányozása annyi

ra feoktatta az Erdélyben lévő min

den Rendeket a' békefséges és tsen-

des életre , hogy minden örömmel

kivánta. ezen Hazánkban lévő tsen-

defségnek hafenát venni. Annyit feen?

vedtek volt a' Ráhtti és Bartsai Fe

jed*



i66 je delerti' gyengesége, úgy á' Kemény

János gőgje által okozott zürzava*

rok alatt, hogy íenkinek efeiben fem

jutott, hogy ezen tsendefséget meg

zavarja, rés az Áíy 15asa' fenyegeté-

fe-is, meliyet minden Rendekhez tett,

hogy ha Apafi Mihály ellén-is rel-tá-

madnak; valamint mis a' Török Bi-

rodalam alatt lévő Tartományokban^

egy Basát fog Kormányozónak né*

kiek rendelni;— oly' bényomáft tett

mindenek' fei vekben , 's élméjekben

hogy fenki a' Töröknek, Tatárnak

tsak nevét-is félelem, és írpózés nél1-

kül nem halhatta*

Ezen feelid Fejedelem a' Korma*-

nyozásnak könnyebbségére válafeti

maga mellé, azon idöben -az egéfe

Hazában leg feébb formájú, és a' leg*

értelmesebb Urat Bánffi Dénest. Elég-

séges-is volt ez valójába minden jó

tulajdonságaira, és a' dolgok' vég*

hez-vitelében való fcorp-almatofságá-

ra nézve az El-sö Tanátsosi Hivatal*

nak vifelésére. De a' mi Némefse*

ink, az ö tseleked'eteinek módgyát

fenn héjjazónaki és igen uralkodó

nak
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íiak tartván, fokan ezek közül már

zugolódm kezdettek ellene, feokáíbk *

feerént azoknak, a' kik minden do

logtol mentek, mely-is idő-fólytá-

val, romlását, és meg- esését ezen

Urnik okozta. Ezen kívül a' Feje

delem válafetá az édes Atyámat Can-

cellariufsának. Nem-is valafzthatott

volrta alkalmatosabbat ezen Hivatal

ra, mellyet ö már ennekelötte más

Fejedelmek alatt-is vifek.-*- Fö Pofta

Mederének válafetá Teleki Mih&lyt,

ísíagy Varad' tájékárol való Nemeft,

a' ki-ís ezen Hivatalt az utolsó Rá-

.kótzi Fejedelem alatt is viielte.

.. Ezen Hivatal ollyan mint más Or-

£ágokban a' Belső Titoknokság,

nem»is lehetett volna erre külómb-

bet válafetani. Ez egy igen eleven

elméjű, és nagyra vágyó ember volt;

terméfzete-foerént irtózott a' bór ital

tói.— Nem feollok a' több Udvari

~Tifetjeiröl, a' mellyekre úgy fem ki«

vántattak nagy elmebéli tehectségüV

ck, tsak azt emlittem, hogy az Ar

tyám' két Teftvére Bethlen Farkas

és György azon tizen-két Tanátso*

sok



ló-tfgsok közül voltanak, a' kiknek hírek

nélkül femmi (az Hazát illetö fon

tos dolgokban ) nem végeztethetik ,

és hogy ezen Fejedelemnek uralko

dása alatt inihdenek tsendesén , és

^minden erölzak nélkül folytanak,

ki-vévén a' Bánjfi Dénes' feerenrsét-

len efetét; a* kinek-ís az Hivatalában

mutatott pafantsoló módgya, és ez

által okozott Ellenségei, halálát o-

kozták; mindazáltal fok Nagyoktói

méltán fajnáltatott. Apafi Fejedelem

imeg-esm érvén Teleki Mihálynak *te-

hettségeit, és a' dolgokban való ál-

tal-látását, ezen feerentsétlennek -Hi

vatallyába helyhezteté, és meg-is e^

légedhetett ezzel

Nem írok már többet az Erdélyi

dolgokrol, és Kprmányozáfoknak fo-

( lyamotjárol; mig a' Magyar Orfzág-

ban lévő zenebonák a' Máfodik Ré-

feében ezen Könyvnek, alkalmatos

ságot nem adnak; a' melyben-is re

méltem,— hogy bizonyoíabbat irha

tok, mint a* mellyek hirül ki-ter-

jedtek e' Világra.

<- 5 4 * 10 2 0.okr.21.0l.i:".r;^h'-, I





 


