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l\f.ACADEMIK 
KÖNYVTÁitA 

JEL KI ANDRASNAK 

TORTÉNETEI. 

Ezen J elki Andrásnak . édes Attya Leopold-, 
Jósef, és Kát'oly Tsáfzárokat, úgymint katona 

fzolgalta, 's N~ndor Fejérvárnak meg-vételénél 

jelen vala. A' hadi fzolgá1atból való el-botsátá

sa után Baján Báts ·v árrnegyében le- teleped e, 

és az ó három fiait Szabó mefterségre adá. Az 

öreg b ik közülök Bétsben keresé fzerentséjét, 's 

idó múlva egy Tsáfzári 's Királyi udvari Sza

bónak a' helyét el-nyeré. Ez magához hívá az 

Ötstsét Andrást, és minekutánna el-éré ez nála 

alkalmatos vóltát , javaslá néki a' Báttya Párisba 

való menetelét, hogy ott tökéBetességre jöhetne 

mefterségében. András fzót fogada az ó Báttyá· 

' 



4 ~t$-1!!!!!! 

nak, és 1754-dik efztendóben Böjt más. havának 

13-dik napján Bétsből Prága felé útnák erede, 

onnan Drefzdaba, Lipfiába, Norimbergába, és 

végre Erlangába érkezék. Itten két hónapig tar .. 

tózkodék) 's az alatt az ö mefl:erségét uzé. 

A' Báttya hallván hirét ezen tartozkodásának:t 

őtet az ö Páris felé való útjának félben hagyásáért 

egy levélben meg-pirongatá; kihezképe:fi: András 

ismét útjának erede ·, és Afchaffenburgba érke-

zék. Szintén akkor a' Római Birodalomban fo

kan a' katonák közé fogdostattak, és igen kevéi 

héja vala, hogy ö-is a' katonák közé nem kén

teleníttetett; mindazáltal egy fortéllyal meg-elÖz· 

te a' vefzedelmet. Egy parafzt afzfzony által egy 

puttonyban ki-vitteté magát a' városból egy fo· 

rintért. 

Ezen vefzedelemböl ki~ fzabadúlván, is

mét egy másba tántorodék , mert mihent Han- . 

nóviába érkezék , az ö bizonyság-levele, rnellyet 

a» város' kapuja előtt mutogata, az ifirázdtól 

fzétt fzaggattaték, ö maga pedig a' Kazárnyá ba 

vitteték, :s ott hadi fzolgálatot kéntelenítteték 

fel-venni, és egyéb újonnan fogadott katonákkal 

·már Hannoverbe kelletett válna által-vittetnie, 

s~e~ 

Szerentséjére úgy történt, hogy a• Majna vizé ... 

hez való meg-érkézések után fzámos Rekrut:ik 

hajókba helyheztettek' Jelki rnindazonáltal a' töb~ 
bivel addig hátra maradni kéntelenítteték, a'n1íg 

ezek a· hajók vifzf~a-érkeznének. Az alatt al .. 

kalmatossága adódott egy T sehhel, ki hasonló~ 

képen kénfzerítteték katonává lenni, éjjel el

fzöknie. -

Annakutánna egy ideig való tekergése után 

Bánában érkezék, holott Paff us levelet nyere ma"" 

g:inak, mellyel útazását Nimvég felé folytatá. 

Itt egy Haffiabélire akada, ki Rotterdámba va· 

ló útazását jelenté, a• hol bizonyos attyafia, é~ 

több más esméróSi válnának, kiknek fegítségek .. 

kel, könnyen hajót fzerezne nékie, mellyen Fran

tzia Orfzágba juthatna. Jelki tehát melléje adá 

magát, Rotterclimba érkez 'k, és azon Gazdá

nak a' házánál, kit a' Haffiabéli maga attyafiá

nak neve-ze, leg-jobb módon. meg-vendégelteték. 

.. Négy nap múlva a' Haffiabéli egyfzeriben 

d-tilnt, és a' Gazda a1.on meg-vendégeltetésért 

Jelkitől 50 Tallért kére. Jelki az Ó meg-jád

zódtatását, és az 6 üres erfzényét eleibe tevé 'J.' 

..1azdának, de mind hafzontalan vólt, katonáv~ 

a 3 kel~ 
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kelletf lennie, Uniformis ba Öltözteték , és go. 

Némettel 's egynehány 1-Iollanduffal kilentz fo

rint hópénz' fizetéffel hajóra helyhezteték , meJJy

is kevés idó múlva a' napkeleti Indiába kéfzlilt 

evezn1. Azon hajó 1755-dik efztendóben Mind

fzent havának 3o-dik napján valóban meg-1s m

dúlt; azonnal más napon, midón immár a' Brit

tanniai tengeren, Frantzia és Á ng-lia Orfzágok 

között találkoznának, a' tengernek kevés ódkig 

tartó tsen.dessége után terhes felhok gyÚltek öfz .. 

ve a; levegóben, és .hírtelen egy ifzonyat0s égi 

háború támada. Az alatt mindenfelól kezde vil

lámlani , és fzl.inet -nélkul menydörge; a' meny. 

kő fzinte hajójokba bé-is üte, és rettenetes gyú-

!adást okoza. Ez mindnyájokat oiJy 1gen meg-

rettenté, hogy egéfzen oda vefztették minden 

bitorságokat. A' hajós Kapitány noha bátor nagy 

!zívvel ofzt~~atá az ö parantsolatit, és nagy bi· 

torítással igyekezék mindnyájokat fel-ébrefzteni, 

hogy nem válna mitól félni; fokan rnindazáltal 

az ő intéseire nem figyelmeztek_, némellyek meg

ragadván holmi 'darab fákat, mások holmi defz. 

káka t, a' tengerbe ugrának , J el ki egy gerendát 

által ölele, és az ó életét a' tengerre b ízá. Azon 

egéfz éjjel a· haboktól ide 's tova hány:lttatv:ín, 

a' hidegtől annyira meg-merevedett, hogy immár 

a' ge-

.-

l 

,...,... 

' a' gerendát kezei köz ul ki fe m botsáthatta; noha 

ezt egynehányfzor . kéfz akartva kívánta vólna 

tselekedni, mcrt immár fzabadúlása cránt tellyes

séggel kétségbe esett. Más napra kelve, mikor 

az égi hábor '1 mog-fzunt, Jelki több egyéb tár

saival az J-lngliai haláfzoktól a' habok közlil ki

véttetett ; az egyik közulök őtet úgy meg-ven

dégeié, hogy kevés időre az ó e1~cjét ismét vifz

fza-nyeré. Jelki ezen jó fzívu gazdához való há

Iádatosságbüt---rn::tgának a' gazdának, és az Ó tse

lédjének 1"1Jháit meg-fóltozgatá. 

Azonköiben gyakran a' partra ki-jára, és 

kivánva várakozék egy ollyan hajóra, a' mellyel 

pnnan el- indúlhatna. V égre el-is éré kívánsá

gát, mert egy mis Hollandiai hajó hafonlóképen 

az égi háború által azon partra ki-vettetett; Ó 

azonnal a' Kapitányhoz méne, 1~1eg-befzéllé néki 

az ö fzenvedett történetét, és kéré, hogy Ótet 

a' hajór·a fel-venni méltóztatnék. Ez azon okkai 

móddal fel-fogadá ótet , hogy az alatt a' Hajós

legényeknek a' ruhájokat ki-fóltozgatná. Ezen 

hajónak az el-tzélzott tárgya Szuriná n vala , egy 
Hollandiai telepedés C: Colonia: ) Ámérikában, 

mellynek rév-partjára néhány hét mólva fzeren

tsésen ki .. is köte... A' hol min~kutánna dohánnyal, 

a. 4. é~ 
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é~ egyéb árúkkal meg- rakodott a• hajó, · az ö 
vifzfza való menetelében egy égi háború által 

olly annyira meg-sértódött, hogy a' Kapitány az-

hajónak mennél elébb való meg-ja~ítása' kedvé· 

ért fzükségesnek állította a' Lizaboni . rév-part

hoz folyamodni , a' meiiyen 1756-dik efztendó- . 

ben Böjt eló havában ki-is köte. Jelkinek al· 

kalmatossága vala azon kó- rakások:lt és marad

'l!ányokat látni, mellycket ezen P ortugalliai Fő

városból 1755-dik efztendóben Sz. András havá

nak elsó napján a· fÖld-indúlás hátra hagyott. 

Ö itt a' Kapitányt meg-keresé, és jutalmat kére 

azon fzolgálatjáért, me11yet a' hajózás közben 

a' Hajós~Iegényeknek nyújtott; azonban fzépen 

el- igazittaték ezen válafzfzal: elégecinék-meg 

szzal, hogy az egéfz útban ingyen való táplá-

lása vala. 

Ez által Je1ki leg-nagyobb fzegénységre juta, 

a' rév-parton fzomorúan fel 's ali sétil:l, és a' 

hajóknak meg-jövetelek 's el-menetelek eránt fzor

galtnatosan tudakozódék. Az alatt értésére esék, 

ho-gy két Máltai hajók rövid idő múlva el-fog

nának indúlPti, és fok kérési után meg-nyeré , 

hogy a' kiírebbikbe bé-fogadtaték. Mind a' két 

hajó négy nap alatt, kívánatos fzele. lévén, együtt 
ev e-
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eveze, azután a· kiírebbik a' Kapitánynak meg~ 
hagyásából jobb felé fordúb, hogy m~g-kémlélhes .. 

fe, ha nem találkoznék-e valamell y ellenséges hajó 

körulöttök. Két nap alatt femmi oUyas nem akada 

fzemeibe, és immár vifzfza-térni fzándékozék, 

midón a' kórmányos fel-kiálta, hogy egy öreg 

' gállyá:t két kiffebb hajóval fzemlélne. A' Kapi

tány éfzre vevé, hogy tolvaj hajósok vólnának, 

és fzaladást parantsola. Azonban egyf-zer 's rnind 

olly erős fzél támada; hogy az árhotz-fát egéfzen 

meg-rontotta. Immár nem vala femmi mód az 

el-fzaladásban; ki ki tehát fegyverhez kapa, de 

a' Törökö-k mind~nfelól a' hajót körul-vevék, 

azonnal ofl:romlani kezdék,, és végre fegyveres 

kézzel hatalmokba ej ték; az ellent állókat le-nya

kazik, 's a· többieket, kik között Jelki-is talál

kozék, rabokká tevék; minden portékát , jófzi

got, sőt a' rabokat-is magok közt fel-ofzták , és 

Jelki a.· kiífebb hajóra által-hozaték: ez ~4 e·ve

zós paddal bővelkedett, mellyeknek mindenikén 

12 leg ',ny eveze. Ö ezen a~ hajón hét egéfz he

tet tólte , mellyeknek el-múlások. utáil egy Or-. 
fzágba juta., melly nála a' Törö~ nyelvnek nem 

~udása miat t még moH:-is esxnéretlen. 

Itten 
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Itten tö·bh egyéb rab társ:aival egy n~pes 
Városba által hozaték, és a' vásárban árrúba bo· 

tsáttaték. ö néki nagyobb ára vala, · mint egyéb 

társainak , 's ezen okbol vevője nem találkozék. 

A' tengeri tolvajok a' raboknak kezeiket visgál

ják, 's ugyan azokat, kiknek vaftag és kemény 

bórek vagyon a' markokon, úgymint alatsonyabb 

rendu embereket óltsóbban a(iják-el; ellenben 

1nivel Őtet az Ö kezeinek gyengébb bőre miatt 
nemesebb fzületésból fzármazottna.k állíták len~ 

ni 5 ugyan azért drágibban árú1ik. Ö azután egy 

.má~ Bachna nevu tengeri varosba vittetteték ál

tal ·~ és ott egy Nemes Töröknek el-adaték. 

Ez annakelötte h:tsonlóképen a7 tengeren 

tolvajkodott, moft mindazon:íltal vénségére nyú .. 

go dalomba he1yhe:zteté magát. J elki tehát t·ab 

vala ezen Neme·s Töröknek házánál, ki minda~,. 
altal igen jó és kegyes ember vala~ 's_ ő vele há
rom 11ónap alatt olly lágyan bánt, hogy Jelki a~ 

r-abságnak igáját alig érzette vó1na, ha tsak a· 

rabok' GondviselÖjök, mint egy kemény és go

romba ember, vala1nint a' többi rabokkal, úgy 

ö véle-is gyakran. kegyetleneb.b~n nem bánt vól-:-
' na. Maga az Ur tsak-nem minden héten a' kö-

~<'lel>b lévő fziget~kbe. által fzokott hajózni, és 
ott 

Il 

ott a· haláfzattal n~erette magát múlatni; Jelki t 

váLafztatott eze.n fzo.Igálatra. 

Egykor meg .. hagyá, hogy egy á~ereglyét elo .. 
kéfzítenének, flS azt riskásá val, kávéval, vízzel, 

's egyéb fzük~égesekkel meg-rakn:ik. Eí1:ve felé, 

midön fzinte kéf:culóben valának az el-menésre, 

történt, hogy egy fzomfzéd Nemes T ö·rök az Ö 

Urának más napra magát látogatásra, és egyfzer 
's .mind ebédre ajánlá, kihezképd1: magának ap 

rab-ház~ Gondviselöjének Jelkivel és egy gyerkó~ 

tzével kelletett el-memlie_. , és. ezen vendégségre 

halakat fogdosnia. 

Midon á• partól immár jól el-távoztak, meg· 
hagyá a' Gondviselő , ho~y a' vitorla ki-teríttes

sék, és Jelkit minden adatott ok nélkÚl igen 
kezdé tagolni. Ö azután a' vitorl:)kat maga fze~ 

dé öfzve,, meHy mlmkája közben tdtének felső 

réfzével a' dereglyéból felet tébb ki-hajlott. A' 

Gondviselőnek eze.n akkori helyheztetése Jelkit 

azon gondolatra hozá, hogy ezen adatott jó a1-
, kalmatossággal magát fzabaddá tegye. Lábainál 

meg-ragadá .a.' Gondviselót, és. a' tengerbe l~ 
buktatá; ez egy ideig a' habokkal ki'tfzködvén, 

mjuthogy úfzni Igen helyesen tudott, a' hajót 

:tgye,. , 
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igyekezett el- érni : Jelki mindazonáttal kezébe 

vévén egy kést' úgy mutatá magát' hogy azon c 

nal a' kezeit el-fögná vágni, és illyen módon 

kénteletiítette őtet fzándékától el-ál!ani ll 's ao part 

felé úfzkálni. 

A' hajóban lévó. gyerkötze fopánkodván ~ 

b ogy majd ó .reá-is fogna a' for érkezni, Jelki

nek a' lábaihoz borúla, és mingen fzolgálatját 

's hí~ségét ígéré; Jelki bátorítá _őtet~ hogy ne 

féljen , és a~ hajóját a' fzelekre bízá. Hét nap 

es hét éjtfzaka fzuntele.n egyféle fzéllel hajóztak' 

melly idö alatt alvásban és virra!ztásban egymáft 

váltották. 

Nyóltzadik napon egy nagy gálly<lt vettek 

éfzre, Jelki tolvaj. hajónak vélte lenni, és igen· 

m~g-íjede; de a' midön jobban közelitett vólna, 

kerefztyén hajónak esmérte, mind a' ketten ke

zeiket fel-emelték, és fegítséget kértek: az ide

genek az Ö ke·zekll- mozgásával intették őket kö

:telébb j árúini, Ők tehát közelítettek ~ és fzeren·· 

tsésen a' gállyába bé-fogadtattak, 's Jelki azon

mal a~ hajós legények közé igazíttatott. 

Val~ 

Vala pedig ez egy :r ortugalliai gállya, 's 

Mákaó felé eveze. Egynehány hónapi hajózás 

után ezen gállya 1757-dik efztendóben Sz. I ván 

havában Mákaó' rév-partján fzerentsésen ki-kö

te. Ez a• Kinának leg-fzélsóbb határán lévő vá

yos . P ortugallia bélieké, a' hol nékik nevezetes ke~ 

reskedések vagyon. Itt Jelki a' Hajós Kapitány· 
nak életének nyilvánságos vefzedelméből való meg

mentetéséért hálákat ada, 's tőle fzabadságot nyere 

magának, nem ts ak a' hova tetfzenék oda fordúl

ni, hanem ezen kivul azon deregi y é-ért, mel

Iyen fzabads:ígba helyheztette magát, nyóltzvan 

Spanyol forintot le- olvasott néki a' Hajós Ka

pitány. 

Szinte ezen a' rév-parton találkozék egy Ki

nai gállya, mellynek el-tökéllett fzándéka Kán

tonha Kinai Birodalomnak egy híres városába 

vala. Jelki azon gallyának Kapitánnyával olly 

okkal alkudott-meg, hogy I 8 Spanyol forintnak 

Ie-fizetéséért őtet magával el-vinné. Már moft 

a· Török gyerkótze eránt kellett gondolkoznia; 

ez síránkozék, és kéré Jelkit, hogy őtet · el-ne 

hagyná, de mivel őtet a' Kinaiak a' gállyába nem 

akarák bé-fogadni, ]elki tehát őtet a' Portugai .... 

lia· 

li 

l 
~ 
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lia-bélieknek 6o Spanyol forinton el-ad~, Maga 

pedig Kimtanba való meg-érkezése után a' Ho .. 
l 

lrandiai Konfulhoz Vint Urhoz el-méne, meg-be., 

fzéllé 'néki az ó törtéDeteit, és a' Hollandiai ka

hmák közé fzegódék ; 's még azon efztcndónek 

Sz. Andris havi ban egy Hol!andiaí Iufritia ne

vu hajón Batáviába útaza. Ez a' város Jáva . fzi .. 

getén fekfzik, és leg- nagyobb 's leg- híresebb 

mil1den egyéb Hollandiai napkeleti Coloniák kö .. 

zul; a' hová 1758-dik efztendóben Bóldog Afz

fzony havában érkezék, és még ~t hónapig úgy 

mint katona fzolgála. 

Azoknak el-telések után Parrai Péter Albert~ 

nek, a· napkeleti -kereskedés' Társasága' Elöl-já
rójának értésére lett, hogy Jelki a• Szabó mes~ 

terséget ki-tanúlta·; ő tehát a' maga házába fo~ 

ga d~ ó tet, hogy ott munkálódnék. Itt olly fze~ 

rentsés vala Jelki, hogy még azon efztendöben 

a' Polgárok közé bé-véttetett. 

Az alatt Jelki egy Ángliai Szequin nevu A-

. rendasnak a' leányát el-jegyzé magának, oH y re ... . 

ménységben lévén, hogy ezen házasság által az 

o forsit meg-jobbíthatja ; mindazáltal meg-tsalat• 

k.ozék reménységében. · Mert ez az ö Ipa 111oha 

bir· 

~ ~ s:s3 IS 

birtokos v6Jt, az Ö nyomorúlt környúl-állásiban
is épen nem fe.gített rajta. · 

De Jelklnek lnég ez·eknél ft>kkal nagyobb 
nyomorúságokat kellett várnia. Egy bizonyos 

Kis-afzfzony' fzámál'a bársony jegy-ruhát nyere 

munkába, mellyet hogy fzaporán el·kéfzítsen, 

meg-·hagyattatott ; ó némelly Indusokat fegítségUI 

híva magához , és egéfz éjfélig rajta munkálódék. 

Egy Indus az olajjal teli edény .. , a' melly nékik 

világí ta, vígy:iz:~tlanúl a' ruhára fel-fordítá. Jel

ki ijedtében magán kivtil lévén, korán reggel 

a' Hollandiai Társaságnak árrúk-házába mégyen . , 
kllentz réfnyi bársonyt ki-keres, és az említett 

Társaság' ElOJ-járójának nevét a' könyvbe bé

íratja. A' ruha el-kéfzlil. Más nap JeJki pénzt 

f~ed ö~zve mindenütt, é11 a' hitelre vett b:irsonyt 

k1-fizet1. Egy hónap múlva az említett Elól-já

r~.nak az Ö házába kuldött árúknak az Aufizig

hJe fzokás fzerént által adatik: a' Hitvese meg

látja azon bárfonyt ott fel-jegyezve, nem teként

~én arra, hogy a' bárfon y ki - fizettete tt, felet· 

té bb meg-haragfzik , nagy lármát téfzen a' ház

ban, és a' dolgot az Urának meg-jelenti. Azon· 

nal keresve keresik ezen tsintalanságnak fzerzó

jét, Jelki az Elói-járónak lábaihoz borúl, meg-be. 

!zél-
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fzélli fzerentsétlen esetét , és botsánatot kér; de 

az Afziionynak az ó haragj~ meg-nem engefz· 

teltethetett, az Elöl-járó ki- á d rajta, 's meg

hagyj;, hogy Jelki ismét a' katonák k0zé ~ifz. 
Jz.a téri en, és más napra Kejlan fzigetébe vegye 
útját, .holott a' Hollandusok Kandi Királlyal ha

dakoztanak. De mivel Jelki Polgár vala már t 

ahozképell őtet azonnal Chergeantnak 24 forint 

hópénz' ki·járáífal ki-hírdette. 

J el ki a' meg-hagyott napon 176o-dik ef-z ten

dónek elején 'egyéb katonákkal Bataviából való

sággal meg-indül, minekutánna feleségét az Ó 

Attyának által adta 's ajánlotta válna. Három 

hónapig múlata Kejlánban a· . táborban: annak· 

utánna ezen fzigetnek kommendérozó Gyenerá

lisától parantsolatot nyere , hogy egy fa-héj f{i ... 

fzerfzámmal meg-rakott, ~s Batavia felé in dúló 

hajót egéfz Banda fzigetéig némelly katonákkai 

el-kísérjen. Oda való meg-érkezése után ismét 

el-rendeltetett' hogy :.egy más hajót' melly fze .. _ 
!'etsen-diókkal meg-rakatott, tovább egéfz Arn
boinc fzigetéig' és ismét onnan , egy más fzeg~ 

fÚfzerfzammal meg-tölt hajót egéfz Ternáté fzi~ 
getéig, a' hol a' Hollandusoknak némeli y· erós· 

ség e-

l"' 

ségeik vagynak~ el-kísérjen. Itt Jelki a' vár~óri .. 

zó katonák közé tafzíttatott .. 

A~ Hollandusok Ternáté~ Molir, Ma.khiám, 

és Gilaló fzigetek' Királyától temérdek fok fzeg

fofzerfzámot fzednek-bé efztendónként, rnellye1 
ök ki-zárván minden egyéb nemzetséget, feJet;. 

tébb hafznos kereskedést ihnek egyedul. Í fz. 

re vették, hogy azon fátsjldk, mellyeken a' 

fzegfli terem, napról napra hova tovább tnind 

inkább fzaporodnának, és tartottak, ne talán i
dó vel ezen jófzágból más nemzetségek-is réfze

sűljenek. Ahozképell ezen Királlyal olly okkal 

meg-alkudtak , hogy a' kelleténél fellyebb va

ló fátsikák ki - irtatnának, tőlök pedig , úgy~ 

mint Hollandusoktól minden ki- vágatott ~ fátsi

káért tizenkét fori tok le- olvastatnának = ezen 

alkunak hitelesebb véghez vitelére Jelki 24. 

Hollandussal , és 140. Szerftsennel oda bo.tsát
tatott. 

Azonban a' Kalaúznak tudatlansága miatt 

Jelki az ö társaival a'fé]e vétket követett-ei, 

.nogy az esméretlen határon által egy fzomfzéd 

vad nemzetség' KiráJyának birodatmába bé -lé

pett. Ez a· Szeretsenek' tartománya Papónynak 

b ne-
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neveztetik. A' vad emberek mindenfelői öfz

ve . futának, é~ meg- támadák őket; az ő In .. 

dusai, hk a' futásban az Európabélieket fok

kál fellyi'il- haJadják , a' tüskés baktokon álta! 

mind el-fzaladtak, ellenben a' Hollandusoknak 

.nagyobb réfze le- vágattatott, kilentzen pedig 

el- fogattattak, és azonnal eg;ymástól el-válafz
rattak. 

Jeiki, ki az ei- fogattattak között találko

zék, egy oda való Fő embernek által-adattatott 
' és egy töml?tzbe, melly inkább egy kalitkát ké-

peze, béJárattatott. I\1ás nap azon Fó ember~ 
nek a' lfánya, mintegy 16 efztendós leányzó a" 

tömlötzrez járúla, Jelkit · fokáig nézé, és annak 

történet&t,1, meg- illetódni I:itfzatott; végre je

lek által ertésére adá, hogy kevés idő múi

va fel- fogják da rabolni, és ofztán meg - efzik. 

J elki előtte" térdeire borúla, és fegít éget ké

re : a' leány jelek által tudtára ad~ , hogy 

gondját fogná viselni, ha ö ismét az ő ,hoz

zá való hajlandóságát meg- nem fogná vetni: 

Jelki örökké tartó fzerelmet és h Iádatosságot 
igér co 

Kilen .. 

Kílentzedik :napon a' Sze etsen ldny Őtet 

ismét meg-látogatá ~ vígaiztalá , és bizonyossá te~ 

vé fegftsége ednt. Éjfélkor Jelki a' . tömlötz~ aj

taját egyfzeriben nyitva iat}a; a~ , leany ket In· 

tiusokkal bé -lép , Ö tet kezénél meg-- fc;gja, és 

fzoros Ö!>vényen egy erdőn által egy folyóhoz 

, el-vezeti, hol~tt egy immár kéfzen Iévó lad ik

ba mind ap ketten bé-hágnak, a' két Indus fza .. 

porán e rez , és Ic-felé hajóznak. Valóban mefz

fz.e jutának , és már a' tengertól távol nem va;_ 

lának, midón óldalfélt egy nagy tóba bé-botsát

kozánal:: , azo h által rnenének , és végre egy 

tsekély vi"zre akadának. Jel ri és a' Leány a' vi

zet :ílt;;;.l gázolák, az Indusok pedig a' 1adikot 

vur1ák , és az által-járáffal le-nyomattatott nádat 

fel-emelék, ogy a' nyorriokr::t ne akadhasson 
ala -i. 

V ég · e egy ptlfzta Tartoiná11yba jutinak, 

mellyben tizen-há om hónapig minden emb~ri 

társas~J:Ttól el - távozva éldegélének; bokrokból ' 
tsinált egy kis gm1yhó vala áz ·Ö lakások, azon 

két Indus az ó bujdosás-aikban _ késéróik, ó né

kik itt-is híven fzolgálának; kókos-di 'k, az úgy 

nevezett Paraditsorni fügék~ l1nlak, rákok, é$ 

tekenős-békák valának az ő táp121á~ok. Jelki a .. 
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zon egéfz ido alatt fzuntelen némelly elmebéli 

betegséget fzenvede, melly-is ótet_ végre tellyes

séggel meg-eröteleníté; azon hív Ldnyka pe

di;; mindenképen igyekezett ótet vígafztalni. 

Ha látta, hogy Jelki vidámabb, azonnal ö- is 

víg vala, ha látta, hogy fzomorú, tehát sírán

kozni kezdett , é's végre ott való lakásoknak 

13-dik hónapjában betegségben ese , mellyben 

fum J el ki, fem azon két Indusok nem fegíthet

tek rajta , 's ugyan abban meg-is halálozék. A' 

Szeretsenek nem fzuntek Jelkit vígafztalni, és 

kérdezék őtet, ha 11em p arantsolna-é a' meg~ 

hált Kedvesének tefl:éből egy étket maga fzi~ 

mára tsináltatni: de Jelki imádkozék érette, és 

a' tefl:ét el-temetteté. 

Az Indusok az ó fzolgálatjokat mint annak 

dötte, úgy folytaták tovább - is. Ó mindazon

altal el-tökéllé magában ' hogy a' ,pufztát ott fog

ná hagyni, és kivánva kívánt~ , hogy egy hajót 

fzemlélhetne mennél előbb. Qt nap múlva egy 

Kinai hajót veve éfzre, melly Ternáté fzigcté

ból Batavia felé eveze. Pizáng-fának hofzfzÚ! 

leveleit egy póznára fel-kötözé, a· póznát mago= 
san fel-emelé, és a' levegőben mind addig ide 

's. tova mozgatá, míg a' Kinaiak ezen jel-adáft 
éfzre 

éfzre vevék , és egy. tsónakot a' --p-art felé kul~ 

dének, me,l)ren ó az o két Indusaival a' hajóba 

által-hozattaték. 

Jelki ezen a' hajón fzerentsésen Batáviiba 

érkezék, azonnal az úgy neveztetett V í zi- kas

télyba méne, és ott a~ katona ruhát ki-kéré ma

gának. Itten értésére lett, hogy az . ó távozása 
l 

alatt Meffel Ur, ezen Virosnak leg- fóebbik 

Helytartója e' világból ki-múla, az ö fó Tifz

tsége mindazonáltal Parrai Úr által, a' napke

leti kereskedés' Társaságának Elöl-járója által ki

pótoltatott légyen. Ehez tehát Jelki azonnal el~ 

jndú1a, és lábaihoz borúla : a' Helytartó . tüftént 

meg-esméré, az ó véle való ·kemény bánásáról 

meg· emlékeztk, · fokáig mozdúlatlan marada, és 

végre a' fzemeit el-fordítá róla ·, mert azok köny:. 

vekkel meg - telének. El-befzélteté magának az 

ó történeteit , magát okozá, és hozzá tevé , hogy 

eránta minden Hollandiai Tartományokba ír 

légyen, de leg- kiffebbet fem érthetett felőle: 

azután v tgafztalá Őtet, és meg-igéré néki, hogy 

mind azt, valamit rofzfzat tse!ekedctt vele, jó
akaratival helyre ho1.za. 

bs Jelki 
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Jelki ezen vigafztalással fe1- bíztattatott lé-
, I 'h r. t H. t ' t ' l ' l '.' ven, az pa _oz 11e e, ~ 1 vese es eany ~ap t 

m eg-ölelé. Rövid idő múlva a' Helytartó által~ 

kulde néki 5oo. Tallért, fúnt !nnyi palatzk 

bort, és 300. palatzk fert, ho~- ezeken a' fzük

séges házi efzközöket magának meg-fzerezhesse, 

és az 6 el-vefztett erejét ismét ifzfza-nyerhes~ 

se. Ez idótól fogva olly jónak és hajlandónak 

mutatá magJ t a' Helytartó hozzája, hogy Attyá-
nak helyét valósággal ki-potolá. 

Leg-elófzör a' Polgárságnál Záfzló·tartónak 

tevé, és egyfzer 's mind minden Pogáúy 's Ivla
hometi árváknak Gondviselöjévé nevezé. Ez 

által minden Indiai 's Ki11ai arvák' fel - neve~ 

lése az ó értékjeknek gondvis~lésével reá bízat 

atott. 

Ezek után !tZ ő Jól-tévője azzal a' fzabad

saggal méltó:zt:ttta őtet' hogy pénzért kéíz vá

rosi l öt it tize 1kettót tarthasso 1, és hogy a' 

!;;Ól ts eget, me ll y a' ~·-otsikra ~ lov kra , hatvan 

Inas0kra, 's egyéb oda tartozandókra fzüksé

ges va1a, annál inkább győzhe se, arra pénzt 

r!.~ki bóven kóltsön ada. Jelki az által nem 
!ú;; l ' 

kis nyere éget fzerze magának , és kevés id ó 
múlva !atomos gazdagságra k::tpa; kihezképeit 

ó végre ezen ó néki engedt tett j uft nagy ha

f~onnal isn é~ el-adá. 

Azonb n a: Helyt rtó még fokkal több és 

nagyobb jó-ak:1ratit fzimi nék·e. Ö az ó pénz

béli Cassájá··al fzabad élést engede n ékie, _és 

Jelki' tetfzésén álla, mikor és mennyi pénzt a

kara a' maga fa ját keresn:edésére venni; nún

den nyereség az övé vala, egyedul a' Kapidl. fl: 

tartozott vifzfza-téríteni. Ez által nehány efzten

cló múlva olly nevezetes gazdagságra teve fzert, 

hogy egy 1400. házból álló jófzigot még- ve

vc, és kevés idő múlva az ó jámbo 's tsen

des bánásával minden Zseliérj in k fzerclme

kct meg-nyeré, ~mbátor mindnyájan réfz fze

rér·t Pogányo:-, , réfz fzerént pedig l'vlahometie ~ 

valának. 

Id ó múlva Kapitány- Hadnagygyá téttetett 

2.' Polgárságban, és a· V á rosi Tanáts' tagjának, 

's végre Tzintén Hollandiai Guberniumbéli Tit

kos Tan1tsosnak válafztatott. Ezen Tifzt- y1se .. 

lés· cn valamint a' napkeleti Indicti T:irsas:ig-ot , 

fzi1 t úgy magát az Orfzágot illető leg- fonto-
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sabb dolgok reá bízattattak. Ehö foglalatossá

ga vala a' Japóniába való követsége, holott a' 

draga ajándékok által azt végzé, hogy a' Hol~ 

landiai Respublikának keresete bé~ tellyesítte
tett. 

Más alkalmatossággal Bandába, ama' Jáv24 
fzigetében lévó, 's mefzfze terjedó Birodalom

nak Fo-városába követségbe ktildetett, hogy az 

igen öreg Királynak a' Hertzegét meg-koronáz~ 

ná, minekutánna a' Király ap Respublikát meg

kereste, hogy a' Hertzeg téttessék helyében. E?. 

a' Király annakelőtte nem függött fenkitől:. de 

1683-dik efztendóben a' Hollandusok ótet meg

hódíták, a' kiktól még e' mái napig-is az ó 
Királyi V árában bé- zárva órizt~tik. A' vég

hez v 'tt koronázat után az öreg Királytól Jelki 

~gy igen drága tobcik • tartóval meg~ ajándékoz· 

tat ott. 

Ismét el- rendeltetett Je lk i , hogy némell y 
Mérséklőkkel a' Palumba fzigetén, mellyet az 

Indusok Flambanak neveznek, egy alkalmatos 

helyet keresne-k:.' a' hol egy eros vár ép íttet~ 

nék-fel. I tt alkalmatossága vala egy igen tsu-

dála-

' 

. 
daiatos látományhoz : mert fzint'' akkor ezen 

fzigetbéli Király meg-halálozék, és nyóltzvan fe

leséget hagyott hátra, me11yeknek a' Király' ha

lála után az Orfzágnak fz okisa fzerént meg

kellett égcttetnieko ' 

/ Ezen fzokásnak az eredete inyen: A' ré~ 
gi időkben a' Királyi Feleségek annyi zenebo

nát okoztak , hogy egv Király-is alig érhette-el 

terméfzeti halálát; kihezképefi: olly ti5rvény fza~ 

battatott, hogy jövendőben a' Király' feleségé .. 

n ek lenni tsak az engedtetnék, a' ki egy jeles 

alkalom ~utal arra kötelezné magát, hogy ó- is 
a' Király' haiála után meg--akarna halni. Ez idő

tól fo gva egy Kir~Jy fem halt- meg erófzako

san, me rt moft immár ezen feleségek , tsak azt 

óhajtották , hogy az ö Királyok mennél öregebb 

leheffen. 

Ezen fzomorú látomány, meHyen Jelki _j ee 

len vala, nagy pompával állíttatott- el ó; mert 

azonnal a' Király' halala után az egéiz Orfzág

ból a' Fó- városba fzimos nép öfzve- gyüleke

zék, valamint . fzinte a' Királyi Feleségeknek az 

ó rokonyik-is. A' ki-fzabott napon ezen aran~ 

nyal 's drága kövekkel fel- ékesíttetett Afzfzo-
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nyok hoízfzú sorra! ~· Templom fele mende-

gelének, mindenikét közl'ilök két Bálvany-pap 

kíséré , kik közul az egyik egy handsárt , a' 

másik egy fejér galambqt vitt a' kezéb n. l\1i

dón eze!~ az Afzfzonyok a' ki- rendelt helyre 

cl-érkeztek , az Ö · rakonyiktól bútsút vevének, 

és az 6 drága ékességeiket emlékezetÚl fcl

ofzták közöttök, akkor a' -galam~ot ki ki kö

z ul ök a' Bálvány- paptól ól-fogadá, és a' leve

gó-égbe ezen fzavakkal fel- repulteté: " V ala .. 

" 
mint ez a' galamb a' fzabad levegő -égbe 

" rep1il az én kezemből, fzint úgy én-· s a1i 

,~ én F·~,rjem utár a' Király után "''{vin ok re-

pill ni Mihcnt ezen fzc:vakat ki-mor.dák ~ " . " 
azonnal az a' másik Bálvány- pa annak az 

Afzfzonynak, kit oda kíséte, a' handsát~t a' fz(

vébe döfe. TVlinekutánna illyenképen mindnyi-

. jan ki - múl:inak, az ö tefieik egy rakás- firl 

'helyheztettek, 's meg-égettet ek~ 

Ezen fzerentsés környuL~íl~ások ~ mellyekben l 

Jelki találá -mofr immár magát , még-i~ olJykot' 

kedvetlen dolgokkr~I fel - váltattak, meliyelu.ek 

az emberi élet alája vagyon vetve. Az Ó hit-

··es:-társa, kitol még moít-is élethen lévo két 
leány- ~ 

' 

-... 

leányb! ja vala, 1772-dik efztendóben ki-múlék 

e' v:lágból. Ezen fe be; még bé- fem gyógyúl,t, 

hogy a' Helytartótlak az Ö leg-nagyobb Jól - téq 

vájének halála 1775-dik efztendóben Karátson 

havának 28-dik napján az ö fzivének: uj febet 

okoza. Ez idótől fogva Jelki olly fzomo_r(). 

kezdett lenni, és az Ö t'efte' erejében· olly lan-. 

kadást fzenvede, hogy mindnyáJan :.lZ o meg~ 

gy ó gyúl ás án nagy kétségbe eft~k~ 

De akármi fzomorú ·'s kedvetlen vala, a

zon kívánsága mindazáltal még inkább hatal-. 

mot vett rajta, · hogy anny1 i dó múlva az ó 
hazáját, és az Ö attyafiai t még egyfzer meg., 

fzemlélhetné. Az o leányi és az ó jó baráti 

ezen kívánságát éfzre vevék , és azért javaso

lának néki, hogy az ó kívánságának e eget ten

ne , és azon naha hofzf~ú útját eleibe venné. 

Jelki tehát az ó hizi állapotját rendbe fzedi ,, 

leányit az Ó fzomfzédjainak gondviselésekben 

atyai móclon . ajánlja, és azon két Szeretsennel , 

kiket Papanyból magával ki- hozott,, és maga 

lüzin:íl háládatosságból tart vala, egy Gvken .. 

dorf nevu Hollandiai hajón Mindfzent havá

n~ k 25-dik napján 1776 -dil\. ef~tendőb.en _&.., 

t~ v iá-
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táviából meg-indúl, ·melly hajóval Karátsan ha

vána~ 31- dik napján azon efztendöben a' jó 

1·emén~nek hegy - fokát el~ éri~ holo tt vala~ 

mint maga, úgy a' két Szeretsenek-is nehéz be

tegségbe esnek, mellyhen az utólsók meg-is ha- \_ 

l ;inak. 

Jelkí ellenben magához ·tére ismét, és egy 
más Kinából érkez ó, Serres nevu Holbndiai 

hajót vára , mellyen az ó hitvesének attyafia ~ 

... orfl: Uram, Kapitá~y vala. · Ezen ha"ó kevé~ 

idó múlva valóban el-is érkezett. Jelki Szent 

Iván havának 6-dik napján r777-dik efztendó

ben ismét vele útnak erede, és Kis- afzfzo.ny 

havának 30-dik napjin Ámfzterdámi rév~partra 
k.i-fzálla. 

Onnan Ángl~aba fordula, hogy az ó Ipát, 
ki 1762~dik efztendóben Batáviából az ó Or4 

fzágába vifzfza-tére, meg-l~Hogath tn:i. Ott va

ló rövid mú1atása után ismét Ámfzterdámb:t 

vifzfza-méne,. és onnan Bétsnek vevé útját, hová 

az oda fenn említett efztendóben Mindfzent ha

vának 2-dik napján érkezék, és· Bittyának a' há

:zánál vevé fzállását. Itten azon fzerentséje e-
sett 

1 

~~Cl!!!; 29 

~et. , hogy, mind a' két T sáfzári .Királyi Felsé~ 

gek előtt meg-jelci=lhe ett, és n~ ki ek az Ö törté« 

neteit el-beízélhette, rnelly idóben alkalmatos-
- '-

sága adódék, némelly ritka darabokat, mellye-

ket Indiából ki-kozott magával , alázatosan ' lá

baihoz le-tenni , ö ellenben egy arany médál~ 

J y al 's egy arany t bák startóval meg-ajándékoz .. 

tatott. 
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