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AJÁNLÓ ÉS ELÖL-JÁRÓ 
B E S Z É D

A zon minden dolgaira valé nézve jo hí
rű Gróf BETHLEN MIKLÓS, a'ti kei-
vés Hazánknak idő* jártával érdemes Can-\ 
tellariufsa-ís vélt; ifiúkori; úgy az akkori 
kedves Hazánk* Történeteit, egy Frantzia 
Úri Affony ságnak kedvéért^ a*kinek Fran
tzia Orfágban tett első útpzctsában, és Pá- 
risban való mutatásában fok kegyefségével, 
és fegedelmével élt; a* mint az elé-adásából 
ki fog tétfeni') Frantzia nyelven Írván an
nak ajánlotta. Tellyes reménységgel vagyok* 
bógy kedves Hazám* Fiai, és Leányai előtt 
nem léfen meg-vetve: ennek az Anya nyel
vünkre való fordítása és ki-adásav annál-is 
inkább, hogy láthatni itten wind Nemes. 
Nemzetünknek az akkori, mind Affonyir 
mind Férjfi Nemnek öltözetinek, tántzának 
módját, az akkori Fejedelmeink Udvart ál- 
lapottyát; kedves Hazánknak némely akko-



ri fcrhalmos Történetitt·. Láthatni egy igen 
fiép,és minden jó ér költ sés Principal·
mokkái felruházott Kis- Afifőnyi,
ÁGNÉSt, A f IfiatGróf BETHLENT MI- 

KLOSt, kinek ugyan mm ,
at elsőnek egy öreg *rendü Nemes, Afifiony  ̂
( Aí»j*y nintsen ) a'
fiknakpedig egy Szálai nevezetű Nevelője 
vélt.Láthatni ebből Gróf BETHLEN JÁ* 

NOS&*», ezen BETHLEN MlKLCSnak 
Attyában, egy valóságos jó Fiához
vifeltetö fieretetével nem tsak valóságos'ti

kos édes Atyát, hanem igaz Barátot-is. — 
Mind ezen okokra való-nézve ttllyes remény
séggel vagyok, hogy kedves Fiai és
Leányai nem tsak meg-el de gyönyör* 
ködve-is fogják olvasni; a* metíyttds leg
főbb, és egyetlen egy ’ béri
nek tartok



*
*

* * *

Arantsolod A fefionyom , 
ogy írásban tegyem Éle

temnek különös történeteit,
a* melyeknek elé-befeéllésével én néked 
a* veled való gyakor társalkodásonjban, 
melyhez feerentsém vélt; idö-töltéfedr* 
vóltam.

Engedelmeskedem parancsolatodnak * 
meg nem tagadhatván semmit, egy óly* 
érdemes Személytől, a* kinek mindennel 
tartozom*, de tartok attól, hogy az én 
engedelmefségem kívánt tzélját tecfeéfed*
nek és ígéretemnek ehnem éri. Ollyail 
történetek, a* mellyek az enyimhez ha
sonlók, t;ám nem óly* unalmafok elé be- 
feélléfek, mint le-iráfok által; és így ki-

A té,
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técétve a* kemény meg-roftálásra; a’Fran
tz  ia Nyelv sem lévén annyira tulajdo
nom , tartok nem ok-nélkül attól, hogy 
ezen irás, melíyet töllem kiVánfc, nem 
léfeen ólyYkellemetes, mint ha ezt egy 
fcíiletett Frantzia irta volna. Igaz hogy azt 
magadra vállaltad, és meg-igérted, hogy 
minden ebben találtatható hibákat meg- 
jobbirtaÉ, és az olvasásra kellemete(seb
bé télied; de ki-is vihetne ezt jobban 
véghez? . , \  .

Tselekedd tehát Afefionyom! kérlek, 
és kénieritlek , és tsak az ebben .való bi
rodalom bátoritt engem* azon történet
nek le-irására, a* melyet néked ajánlok; 
a’ mely*is rém énlem ki nem m égyen ke
zeidből, a’mig ól y\ állapotba nem télied, 
hogy a* világ* fcemei elöct-is még-jéleti- 
hetik.

Ezen OrÉág a* melyben fiülettem; ám
bátor nem a’ leg-távulabb lévő Europa*· 
ban; tnég-is ólyritkán látffgattatik ide
genektől, hogy maga Frahtzia Orfeág-is,



mely az titaz ókkal bövölködik, nagybaj
jal találhatott enoekelötte, mintegy tia 
efetendökkel négyre, a’ kiknek efméret- 
tségek lett volna-ezzel. Tsak a’ neve- 
is Erdély Orfcágnak ply’ kevéfsé vélt es
ni éretes a \ tájban, midőn én leg-elöbfeöi 
azon izép Orfcágban váltam, hogy fokai 
ki-nem mondhatták irtózás nélkül; mint
ha egy oly* Tartománynak lett vólna ne
vezete, a’ mellyet nem régen találtak fel 
az újj világoa De mivel niritsen oly* a- 
kárinely melzfze lévő Tartomány és nép- 
is, a* inely 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* melyek meg«vi- 
lágofitották a’ világnak négy réfeeit-ís.

Én tehát Erdélyi vagyok Akfeonyom, 
a* mint magadús tudod, és el mérem 
mondani, hogy. a* Nemzetség, a* mely. 
to l eredetemet vettem; a’ leg nagyobbal! 
közül való az Hazámban; Frantzia Or- 

A a íiág-
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tágban is könnyen helybe hagyják , ha 
meg-tudják, hogy ez adta nékünk azon 
híres BETHLEN GABORr, a’, ki leg-elsö 
volt az Erdéllyi Fejedelmek közzúl, a* 
ki üövettségre lépett Frantzia OrEággal, 
a* ki fierentsés fegyverét Auftríáig és 
Cseh Ortágig vitte, a’ ki hirefsé és ne- 
vezetefsé tette nevét, oly* fok hires Vi
tézek között, a* kik az ö idejében meg-« 
refckettették egéiz Német · Orfeágot, és 
végtéie egét Európát·is.

Én mindenütt az hói útazom, esmáre- 
tes vagyok a* BETHLEN, és a’ Hazám
ban a* Miklós neve alart, a*' Hazánk feo-
kása (zerént; a* hói a’ Kerefet Nevet a’ 
Familia Neve, után fcokták tenni. Az 
Atyám BETHLEN JÁNOS, mindenkor a’ 
főbb; Hivatalokat vifelte; úgy minta* Szé
kelyek közt Fö Kapitányságot; a’ leg.; 
főbb; úgy mint: Fejér Vármegyében Fö- 
Ifpányságot. FÖ Tanátsofsa, Cancellari- 
ufsa vólt a* Fejedelemnek ? és az OrEág- 
nak; Sok minii örökösmind Fiscalis Jó

ságoknak X a* mellyekkel fcoktak a* Fe
je-

4



je'delmek a’ Hazájokhoz hívséges £ól- 
gáíattal vifeltetcé^et jutalmazni ) vólc 
birtokofsa. . Terméfieti nagy éfeéel, 
nagy által-látáfsal bírt; és tudófsabb-is 
volt az akkori Erdélyieknél; A* kö
vetkezése ezen Törtéhetnek jobban 
meg-fogja esmértetni az ö tulajdon· 
ságait és Charactereit.

Az ifjúságomnak elsőbb éfitende- 
it töltöttéin az Atyám egyik Ka* 
ftcllyában, az nékem rendelt Taní
tóim alatt, az honnat-is éppen akkor 
jöttem k i, a’ midőn Erdély Grízig 
a’ leg-nagyobb zűrzavarba kevere
dett, a’ Máfodík Rákotzi ki-mondha- 
,tatlan nagyra való vágyódása által; 
és a* mellyet az ö vakmerősége 
moft-is ókozV Ez a* Fejedelem az 
OrÉágot» mind külső mind belső 
tsendefségére-nézve, épen, és vi
rágzó állapotjában vette által, nagy 
kii.tsei bírt, mellyet nékie az At 
tyának hellyes gazdálkodása fcerzett,
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i 6$9 és a’ mi több, a’ két Ölá Orfiág-is 
hatalma alatt vólt; de hamar ezen 
ferentséitöl még-vakittatotr, meg
gondolván, hogy az előtte lévő Fe
jedelmek közzül Bátort Iflván a* Len
gyel Királyságra ki-hi vattatott. lá t
ván hogy moftan azon nagy Orfeág 
nagy " zűrzavarba vagyon; hogy Ka
smír Király némely Palatinufoknak 
factioji által Silésiának határáig ker- 
gettetétt, a* kik-is· 'a* Svetziai- Ki
rálytól hat vagy hét ezer katonákat 
magok fegitsegekre kérvén, és egy 
néhány párt-ütő Kozákoktól hivat- 
tatván hogy Lengyel Orfeágba bé- 
mennyen,, véllek magát egyben tsa- 
tólná; mind ezek az okok hagy hir
telenséggel arra vették, és vélle el
hitették , hogy ha tsak egy hatalmas 
fereggel meg-mutáttya magát Len
gyel Orfcágban; azonnal minden né- 
kie térdet hajt, és valóságos "Ki
rályának fogja esmérni. És így an

nak '



nak meg-fontolása nélkül, hógy val- 
lyon a’ Fényes Porta. ( a* melynek 
Erdély adózója vólt) helyben hagy« 
ja-é e* feándékát; azt fém gondól· 
ván meg, hogy a’ Vallása külömbö 
zik, a* Lengyelektől bé-vett .Vallás« 
tói, és hogy ezen RespubliGaban lé
pőknél leg-betsefsebj) a’ Gabad Ki« 
rály válafetás, a’ kit-is inkább tsak 
mind Vezéreknék, hogy sem Urak
nak kívánnak esmérni, és így egy
ben gyűjti minden hadi népét* hogy 
képzelc tzélját el-érhefse. Erdély
nek minden, Nemes Ifíjai bízván M 
hafeonba , a’ mellyet a* Fejedelem a1 
gyözedelemböl igére, hanyotc-hom- 
lók követték; ügy hogy 25. vagy 
30. ezer emberből álló sereget fel
állítván* minden ágyúit a* mellye- 
ket a* Éély-beli eröfségekböl-is egy
ben gyűjthetett, ki-vitet vén, minden 
tétovázás nélkül Lengyel Orfcágnak 
vette úttyát ferégével. A* dolgot 

A 4  mefc-
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mefcfzebbröl által látó Erdélynek 
Nagygyai helyben nem fagyták e- 
zen fcándékát, látván ez által az 
Orfcágot mindén erejétől meg-fófet- 
va; és így mindennek, akárki tsak 
akarna, pufctulá$ára, és el-foglalásá- 
ra ki-tétetve lenni; nem-is tickólták 
magok vélekedéfeket; .de a’ Fejede- 
lem már nagyobban bé-vólt véve 
maga feándékának hellyefségéröl; 
mintsem hogy illyen okos és hafc- 
nos tanatsolünak engedett vólna. Bí
zom a’ Hiftorikufokra ezen feeren- 
tsétlen Hadnak lé-irását, a* melyben 
ezen fcerentsétlen Fejedelem, a’leg- 
fcebb féregét ( a* mély,valaha Er
délyből ki-mehctett, ) réfe-feerént 
el-feokés; féfc-fcerénc éhség, és na
gyobb réfein a* Tatárok által feana- 
fcélt való el-kélyefetése által; el ve le
tette, a* kik tsak rabságra tíz' ezer
nél többet vittek Krim iába; tsak azé 
cmlittem, hogy ezén feerentsétlen

Feje-



Fejedelem hufi vagy harmintz Udvari 
embereinél többet vifcfca nem hozha
tott Hazájába azon fcép és váloga
tott féregéből; és fcerentsétlenségé- 
nek meg-tetézépére yifcfia jővén Ha- 
zajába, értette, hogy a* Törökök 
nyilván ellenségeinek jelentették 
magokat; és hogy a’ Fényes Porta 
végső parantsólatját küldötte légyen, 
hogy ötét a* Fejedelemségtől min
gy árt meg-fofeízák , és hellyében más 
Fejedelmet válafcfcanak, fenyegetvén 
az orfzágot végső pufituláfsal, ha 
ezen akarattyác nem tellyeíitcik.

Ezen feerentsétlen Fejedelem meg
lővén fofctvá féregétől, pénzétől, 
*s látván, hogy a* Török* paranrso- 
lattya, és fenyegetése rajta bízoft- 
nyal bé-tellyefedik; kéntelen volt 
a’ feélvéfinek engedni; és hogy ha
záját az el kerülhetetlen el-ve£téftöl 
még-menthefse, el-vonta magat a* 
Magyar Orfeágban lévő Örökségeibe: 

A 5 lát*
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j lattzatván a* Rédat Ferentz Fejede

lemnek való válaÉtásában-is meg
nyugodva lenni.
* \Az én Atyám ( a* Kít-is ’ Krakko- 
viában Lengyel brÉágnak Fö Város- 
sában, a* mellyet a* Svekufok Rakó- 
tzfaak által adtak volt; K ormány o ' 
zójának maradván) vié£a jött Er
délyben, abban az időben, midőn a* 
Fejedelem már el-feánta magában, 
hogy az Hazájából ki-mennyen, tud
tára adta a* Fejedelemnek hellyes o- 
kait, mellyek ötét kénfeeritecték e- 
zen réá bízott városnak, a’ Lengye
leknek való vifcÉá adására.

Meg-értvén az Atyám a* hírek· 
böl-is, tulajdon magától a* Fejede* 
lemtöl-is a* kénGeritett 'el-menetelét; 
nagyon és fcivefen fájlalta; annál-is 
inkább, hogy el-ve Étvén egy óly* Fe
jedelmét, a’ kihez nagy Éeretettelés 
hűséggel vifeltetetc; nagy boÉÉu- 
s ággal azt-is látni kéntelenít tetett,

hogy
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hogy nem ö, hanem más vé£i a’ Fe
jedelem bal feerentséjének hafenát. 
Az ö nagyra való vágyódást hízel
kedve' el-hitette vélle, hogy az el
sőségre Rédai Ferentznál mindenkor 
érdemefsebb, feületésre hozzá hafon 
ló; de bizonnyal tótyb érdemei, és 
tapafetaláfai lévén; mint annak.

Nem-is fokáig udvarolta azújjFe- 
jedelmet, el-vonván magát a* maga 
Kaftéllyába, a* hói én yóltatn, egye
dül a* maga Házának kormányozá
sára adta magár; rendeléseket tévén 
a* jóságainak meg-tartására és job. 
bitására, a’ meflyek-is a* Lengyel Or- 
feágban való mulatásával feinte vég
ső pufetulásra jutottak. Különös 
feorgalmarofsággal volt nevelésem i- 
rán t, mint egy a’hoz jól értő em
ber, és jó A t y a a ’ Déák Nyelven 
kívül, a* mellyet már tudtam; kíván, 
ta, hogy a’ Török és Német Nyel
veknek vékaképpen való meg-tanu-

lásá-
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lására, különösön adjam magamat. 
Által látván mint nagy elé látású 
ember ̂  hogy Erdély határos újévén 
ezen két nagy Birodalmakkal, ezen 
két Nye;lv, el-kerülhetetlenül feüksé- 
ges egy oly* feületésíinek; mint én 
vagyok, a* kit-is fel-tett feándékkal, 
a’ leg-fobh hivatalokra, és ti felségek
re méltónak nevelni akart, Hazájának* 

Az alatt, hogy sén illyen illendő 
dólgokban foglalatoskodtam, az A- 
ty am ( a’ ki meg-nem vólt eléged
ve a’ Rhédei Fejedelem* Kormányo. 
zásával ) Levelet vett Rákotzi vólt 
Fejedelemtől, a* ki-is kérte, hogy 
puhatolódná-ki a’ Nép* feándékát, 
ha vallyon réá állana-é az ö vifefea 
menetelére. ( Nem fok Fejedelmet 
láthatni, a’ Fejedelemségből magá
nos életre menni a* nélkül, hogy 
meg-ne emlékezzék el-tünt Nagysá
gáról, *s ez okból inkább réá fcán-
nya magát minden vefcedélmes és

ne-



nehéz dólgoknak véghez vitelére; 
mintsem illyen fcerentsétlenségnek1 
környül-álláraiban továbbra marad· 
gyón, a’ melyben magát képzel1 
lenni) Rakott} meg-eröíittetett ma· 
ga £ándékában az Atyámtól vett vá 
la££ával; hogy vi££a jövetele által 
minden dolgok bizonnyal megvál
toznak, remélvén, hogy ő-is ez ál· 
tál alkalmafofságot nyér magát £ük- 
ségefnek tenni, magát a* leg-föbb 
Hivatalra fégiteni.

Rákotzinem fokára hala£totta £án- 
dékának bé-tellyeíittését; béjővén 
Erdélyben a* maga Magyar Orfeági 
Jogágaiból egyben feedett néppel, 
el-foglalá minden ellent-állás nélkül.

Rbédai nem fokáig kérette magát, 
hogy a’ fejedelemségről le-modgyon, 
a* mellyet úgy-is igen bajoson tart
hatott volna meg. — ( igen
£elid, minden nagyra való vágyó
dás nélkül való ember volt, a’ ki-is

majd

—1 ■■ %
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majd tfak nem akarattya ellen vá- 
Iafctatott Fejedelemnek; mellyétt 
ném*is lehet, nem fokára történt ha
lálát a’ Fejedelemség* le-mondása bá- 
nattyának tulajdoníttani)

Ezen ujj bátorságos tselekedete» 
nem sokáig lévén el-titkolva a’ Fé
nyes Porta előtt, Sulimon Basa a* Bu
dai Vezér tsak hamar parantsolatójt, 
vett, hogy fiáfotzit Erdélyből, és a- 
hoz tartozó, minden Tartományá
ból ki-körgefse; vakmerőségéért 
meg-is büntefse;—1 és parantsólt 
hogy iljj Fejedelem* válaütás légyen; 
mivel Rbédei úgy-is jó akarattyából 
mondott-le arról; de a’ Budai Ve
zér annyira el-lévén hitetve azon 
félelemtől' melly fcokott uralkodni 
a’ Törykök* nagy hatalmának tsak 
hallásával-is, hogy el-mulatta magá
val elegendő népet ho^ni, hogy a* 
nagy Sultan pafantsolattyát véghez 
vihefse, elegendőnek átélvén a’ -



t$
/i»nak tsak barantsolattyát-ts arra, tc 
hogy Rákotztt az Orfeágból ki-ker- 
gefse.—. De ez ötét.meg előzvén, 
meg-támadta azon hires £oros helyt, 
a* mely régemén annyi bajt oko
zott a’ Romai Vezéreknek, és ha
daknak,—1 konnyen-is erőt vett raj
ta , femmi — vagy igen kevés el
lent· álláft találván ; ezen kis fceren- 
tséjit Rákotzi haknára akarván for- 
dittani az újra Fejedelemségre való 
válaütatására, a* Vezértől kívánta, 
hogy efcközölöje légyen a’ Portár 
vaí váló meg-békéllésében; Köve- 
tet-is akarván küldeni a* Nagy Úr
hoz, a’ ki által a* Rabokat-is, a’ mel- 
lyeket a’ Budai Vezértől el-fogott; 
vifeiá küldhefse, és újra annak meg
változhatatlan hűséget, és enge- 
4elmet nevében ígérjen, és fogadjon.

Ezen követtség annál-is inkább 
vefeedelmes volt; mivel Rikotzi már 
nem ésmértetett Fejedelemnek a*

Tő-
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Törököktől, és Feje-is meg-vólt m ii 
ítélve; és hogy a’ Nagy Vezér*is 
már feeméllyefen egy nagy' Toppan
tott táborral közelített azzal a’ fel
tétellel, hogy magának érdemet £e- 
rezzen, a* Nagy Ur előtt, parantso- 
Jatja bé-tellyeíitésében. Ezen kö-
vettséget fel-vállalni leg-elsö volt 
BánjfiGyörgy, a’ ki nem akarta, az 
édes Atyám hafonlóképpen «-* de 
Bartsaí Ákos., vagy az okból (bogy 
a* vetedelmec, és a* dolognak tör
ténhető ro£ ki-menetelét által nem 
látta; vagy pediglen már előre 
meg tette fcándékát) jó fcível fel
válttá. Mig ö.űttyát folytatta vol
na; már nyóltzvan ezer Tatárok ke- 
tefetül jővén az Havafokon, és Er-, 
dökön; a* mellyek Erdélyt bé kerit- 
ték, ’s el-feéllyedvén az Or£ágba.n> 
mindent tűzzel vérrel el-boritoctak, 
és le-irhatatían pufetuláft, károkat 
okoztak, a’ mellyeket ezen £ép és 
< gaz-



gazdag Tartomány moftan-is még 
érez. *—

BorisaiAkoi ezen vefcedelmes kő- 
vettséggel meg terhelve, elöl talál- 
lya a! Nagy Vezért; hét vagy nyóltz 
napi meÉfeeségre Erdélynek télitől; 
eleibe eeíjettette nékie követtségé. 
nek okait; de nem nyerhetett mái 
válait ennél: Térj vifefea. — mond
ván a? Nagy Vezér — Térj vifefca 
Hazádba— a’ Tatárok már ottan vagy 
nak: magim-is rövid, idő alatt 'benn 
léfcek ezen roppant féreggel, mellyel 
te-is látható; fneg-két£ere£tefsétek a? 
fcokott adót; Rákotűt kikergefsétek, 
és tégedet válafcfianak hellyébe, Feje
delemnek. Tsak ezek menthetik^meg 
Orfcágtokat a’ végső pufctuláílól, és'az 
egéfcften való el-ve£téftöl —
Ákosnak bizonyoson vife£a menete
lével bajoson adtak volna hitelt £a- 
vainäk; de a’ Nagy Vezér Kaptgt Ba
sát melléje rendelte, hogy parantso· 
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* 6  5 9 lattyát véghez vitefse, és bizony* 
ságúl is lenne ezen Bartsaimk adott 
parantsólattya* valóságáról.

Rá^orzi látván tehetetlenségét, el* 
lene jött óly* nagy erőnek ellent ál
lására; újra kevés Hadával, ki-menc 
Magyar Orfeágra; óly’ fel-tétellel 
.mindazonáltal,: hogy minden jővén·· 
döbéli élő-adandó jó kömyül-állá- 
sokat ismét hafcnára fordithafsan 9 
és az Hazájába újra bé-jöheísen,— 
Az Atyám nem titkolhatta bánat- 
tyit, hogy óly’ kövességet meg-ve* 
tett, a’ mely Bartsai Ákoft Fejedelem
ségre fegitette; Tehát minden ere. 
jét megvetette; hogy az Orfeág. 
Gyüléfin válafctását meg-gátolhafsa» 
protestálván, hogy ez halhatatlan do
log, és fo ha még eádig bem-is tör- 
tént, hogy a* ^Törökök nevezzék léi 
az Erdélyi Fejedelmet, megtartván 
mind eddig az/ Haza a* Fejedelem 
Valantasában való £abadságat, mind

ezen
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tzén ellen-Vetéfeknek mindazonáltal; 
femmi hafena hem volt , a* vefee- 
<Jelem-is jelen lévén , a* Tatárok 
a* Helységeket pufctitvin; a’ Tö- 
rökök-is az Orfcágnak már káA 
púján lévén, engedelmeskedni kéí* 
letett. — Bot fsai Ákos tehát, Fejede
lemnek kiákatott; vagyis inkább kl·· 
hirdettetett; az Atyám, a* ki ennek 
ellent nem állhatott * aztat kívánta, 
hogy a* Nép tf Bartsa? hűségére tsak 
azon fel-tétel alatt eskügyjék; hä 
Rákotú vifcfcá nem tétetődnék, és ha 
a* Haza a* moítani zűrzavarból le· 
tsendefedvén, &z Orfeág hellyben 
hagygya, és mcg-eröfitti ezen válafe* 
tását. Ezen Politicája az Atyámnak 
nem tzélozőtt egyébre; hanem hogy 
Nemzetéhez való hivségét rnög-rnü- 
taísa, és a* Rendeknek (a' kik azon 
kivühis féltették éabadságokat, é§ 
Privilégiumokat) a* fiáráttságokat, és 
feiveket meg-nyerhefse,

fi % Mi.
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Mihelye ft ez a’ v l̂aÉtás \  ámbár 
erőltetett ) nieg-lett, a* Törökök 
mind ki takarodtak Erdélyből, meg·* 
elégedvén azzal a’ nyereséggel a* 
Nagy Vezér, hogy Jenöt és Lugoft, 
két tekintetre méltó helységeket, 
el foglalhatta , hozzá kaptsólván a* 
Kárán Sebesi kis Tartomány t-is, a* 
inely-is azon a* fcorofságon túl van, 
a’ mellyét Vas-kapunak neveznek, 
mely helységeket a* Nagy Urnák U- 
radalmához is ^aptsólta, beléjék hely- 
heztetvén egy réfcic Népének -Téli 
fcállásra.

Kötelesnek tartottam Aáfzonyom! 
magamat, a’ következendő Történe
teknek fundamentumául, ily* hofzlza- 
son ezen dologba belé ereEkedni; és 
hogy jobban meg-efmértefsem mik 
lettenek légyen a* valóságos okok, a* 
mellyek engemet az egéfc életem
nek folyásában mindenekre qfetönöz- 
tek; mert a* Világra való bé lépése

met
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met, tsak a’ Parts at Erdélyi Fejede
lemségre való válafctásával kezdet
tem. A* Tatároknak az Hazánkba 
való el-feéllyedése ( a’ mint már feí- 
Jyebb is meg*mondortam) kénfceri- 
tette a’ Nemeseket a’ bé-keritett vá
rosokba magokat bé-vonni, az hói 
vagyonok, ’s Házok’népei mentebbek 
lehettek ezen vad Népnek kegyet
lenségétől; mint tulajdon Kaftélyok
ban , és lak’-hellyekben; tehát a’ vá
rosok ezen alkalmatofsággal népe- 
febbek lettek;* annál-is inkább Seges
vár; miv^l az Orkág* Gyülése-is o- 
da lévén rendelve, á* mely is feá- 
mofabh volt, mint máskor; mivel 
tnoftan a’ Hazának meg-tartása; és 
az új Fejedelem* válafctása; vagy-is 
inkább helyben állítása volt a’ fö 
Tárgy; mihelyeft e* meg lett, és a* 
Tatárok-rs^ magokat a’ Hazából ki
vonván;— Bartsai Fejedelem, hogy 
a’ Nemefeknek fcívefségét, ésa’ Nép- 
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nek Eeretetit annál-is inkább meg*«' 
nyerhefse; rendeléft tétetett, egy kö
zönséges víg Inneplé's’ fenn tartási
ra; de mivel ennek hoEEas le-irásá- 
ban tám nem is gyönyörködnél, AE* 
Eonyom! meg*elégfeem tsak azt tud 
tódra adni; hogy a* mi AEEonyaink 
illyen mulatságokban nem sok réEc 
yéEnek; az Afetaltól jókor el-men* 
nek, és viEEá.fem jönek az illyen 
gyülekezetnek hellyére, a’ míg/ a* 
táotz el-nem kezdődik, a' mely-is 
többnyire mindenkor követni feokta 
az illyen majd nem tshpán tsakBak- 
Jiusnak feentelt miilattságokatja* mely 
a* Fejedelem* vendégsége után tar*· 
látott,, illyen módon ment véghez ψ 
a* mint rooftan néked leírom , és a* 
mely nem külömbözik minden máss 
illyen mulattságoktóf* a* mellyekben 
azóltá, jelen vóltam.— A’ mi tán- 
tzunk nem egyébből áll; hanem egy 
pompás magát logatásbólj ‘mindé-

mk



nik kezén tartya egymáft az ek· 
sö vezeti‘az egéfc sort. Kezdődik 
igen pompás, és laísu lépéfekkel,an- 
nakutánna vigabbakkal; és végtére 
végezödik egy feaporább lépésű tán- 
tzal, és egy néhányfeor magokat 
meg-forgatván a* Férj fiú két karjai
val kerefctül ölelvén az Afefeonyt; 
ki nem jővén mindazonáltal a* fél- 
kerületből, a* melyben vágynak, úgy 
hogy; egy nagy Palotában gyakran 
heten, és nyókzan-is forgattyák az 
Afefeonyokat, ’s az alatt a’ többi még
is meg-m aradnak a? fél kerületnek 
lehdiben. A* Fejedelem el-kezdvén 
a* Tántzot; a* nagyobb réfee követi: 
a* fcakállas véneken kivül;— mel- 
lyec itten moftan-is’ nagy tifcteiettel 
vifelnek; 'és így az Afefionyok egy
ben elegyedvén a* Férfiakkal, ’s egy 
tágos palotában tántzőíván, jobban 
ki-mutathattyák kellemete&égeiket, 
és furtsaságokat a* fcámos nézők e- 
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föt& — Én az egék álló nap fogla- 

latos voltam ä* Fejedelem körül va
ló Éólgálatban*, és mivel csak mo- 
ftan jöttem valá az Udvarhoz» tsak 
ö vplt mindén foglalacofságom ; ke- 
meim-is tsak réá voltának függekt- 
vé. — Ifid és még tudatlan lévén* 
azt tartottam főbb kötcleíségemnek;, 
de a* tant znak (a* mely leg-érzéke-, 
nyebb mulattsága az én idom-béli
eknek ) alig érkezett él az órája; te
hát én a* cántzoló akkonyokat meg- 
akartam egyről egyig különösön 
fcemlélni; de óh 1 mely drágába ke
rült iíékem ez a’ kíváncsiság! — m ert 
az életemnek leg-fcebb napjainak ka- 
badsága* el-vefcéséveí fizettem-meg; 
mert tsak hamar mint * egy kemény 
villámlásnak fényétől* kenteim meg- 
illetödtek egy inint-egy 14. vagy iy  
ekteh'dös kemélynek Éépségétöl, a*
kinek-is termete nagyobbátska a* kö
zép kérőnél;— kartsu» ée a* ki

. : * én
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éti ítéletem kerént leg-kebben, 
kellametefebben-is tántzölt mind a* 
zök kőzzül, a* kik ezen Gyülekezet
ben jelen voltak. — haja feép feke
te — , ábrázatja ki mondhatatlan fe
jér. — Ezen két ellenkező kinek uj- 
jabb kellemetefséget adtak ezenfcép 
Személynek; kéméiből ( a* mellyek 
te%esek váltanak ugyan tűzzel) 
láthatni lehetett még-is óly* kemér- 
metefséget, nyájafságot;., hogy le
hetetlenség volt annak ellene állatiij 
Λ* kaja kitsin — ajakai pirofsaki- 
fogai kép rendel' fejérek álla ke" 
rek. Mind ezek az ékefségek meg?

;

►
találtattak az ö kerek inkább, mint 
hokku ábrázattyában; mind ezek 
mellett az Ifjúságnak kellemetes  ̂
és term éket- kerént való kíné, tekin. 
tete, és kellemetefsége, a* mellyet 
az ember inkább képzelheti mint
sem le-irhat; ~  nyaka kép kerek; 
és ámbár az, és mejje-ís fok hók 
. B 5 mik-
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miktől el-volt takarva , könnyen le
hetett ítélni, hogy azok-is óly’ tö- 
kclletesen voltak teremtve, mint e- 
gyéb tagjai.— Én ugyan le-irtam né
ked valamennyire az ö termetét; de 
elégtelen vágyó k a* több réfeeit kü
lön külön, a* mellyek egy tökélle- 
tes feépségre, és az egéfc világ előtt 
álmélkodásra ötét méltónak tették, 
le-rajzólm. — Nem fokára meg-tud- 
tam, hogy ezen feeretetre méltó fee- 
níély az Orfeág ’tanát sós Bánffi 'Sig~ 
Mond Léánya Ágnes·,— a* mig a’tántz 
tartett Bemeimet le-nem vettem ról- 
lai— tsak ötét néztem, a’ többire 
nem-is ügyelvén — és az alatt mig 
Bemeimet rajta legeltettem, ezer 
gondolataim vóltanak; a* mellyek 
mind ezen fcép fceméllyel való egy- 
gyesülésemre tzéloztak; a* mi álla. 
potunknak, — időnknek egyenlősé
ge; ügy tetfcett, hogy mind meg· 
<!gygyeztenek a* jövendöbéli egye-

íülé-



illésünkre; és femnii akadályt által 
nem láthattam, a’ mely ezen kívánt 
tzélomnak ellent állhatna; —■ Már an- 
nyira-is bé-vóltam telve ezen ujj ér* 
zékenységemmel, hogy ncmds kép* 
telhettem ellenkezőt. A* magam 
feeretete ( tulajdona minden Ifjúnak) 
réfcemre lévén, el-hitette velem tel«· 
lyes bizodalommal, hogy méltóvá 
lehetek fceméllyéhez. — Ha mulathat* 
lak téged* Afefeonyom! akkori igen 
Ifjú vúltom' gyengeségivefo így gan* 
dülkodtam i Ha íj feép termetű; úgy 
tetfeik, az enyim fém alább való; az 
én £emeim-i$ óly’ feép feketék» és 
nagyok, mjnt az övé; az orrom u- 
gyan horgafabb ; de az nékem nem 
illetlen, ~  a* feám sem igen nagy,áb- 
rázatomnak feine Férjfiúhoz illendő*·* 
Efeem-is tsak van; a* mint máfok-is 
tanyák, tehát miért ne találhatna Ő 
egem* óly* feeretetre méltónak, mint 
én őtet feépnek ? Hlyen aprólékos
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nr*? délgokkal, a* mellyek az én képze- 
lödéfemnek hizélkedtek, töltöttem
éi az időt; a’ mig az első tántznak 
vége lett,— Az Erdélyi Akfionysá* 
gok, valamint mindenkor, úgy az H- 
lyen- múlaccságban-is nagy fcemérme- 
tefséggel fcemeiket 1e-függefctve tar- 
tyák, de mivel f  tántzban kiikséges 
hogy a* Férjfiakra vigyázzalak; te
hát ez ád alkalrtiatofsígoc a’ véllek 
való társalkodasra, és még annál in
kább a’ Tántz’ meg-fcünése között— 
Én*is közelgetni kívánván az Ifjú és  
fcép Ágneshez, refckettem, és botor.
káztam, úgyhogy alig vehettem-----
l̂élekzetetris, és mérttől inkább igye

keztem előre menni, hogy hozzá- 
Ja közelichefsek; úgy tetfcett, hogy* 
annál inkább hátrálok; végtére egy 
óly* £ív-dobogás jött réám, a’ mii
lyent még foha életemben nem ér
zettem—Egy néhánykempillantáfok- 
ig mozdálhacatlan állottam, a* nél- 
' kül



kül, hogy hellyembol el-mehettem 
v o l n a v é g t é r e  reá vettem maga
mat, és alig tettem négy iépéft a* 
Palócában, hogy hozzája közeli ehet
nék: Jiác látom egy feempi Hántás a, 
latc körül-vétet tetve e2en Gyüléke* 
cetben lévő , tekintetre méltóbb ke
ményektől.— A’ Fejedelem maga 
fém ta r c ó z t a t hatta- meg- magát, hogy 
tifeteletére ne-metinyen; és leg-elsö 
nek látizott az p méltó Népségének, 
,és érdemeinek ditsérésében lenni. 
Egykenbe egy nagy kedvetlenség- 
be ellem, és mintha előre láttam 
vólha mind azokat a' kerentsétlensé* 
gehet, és kínokat, a* mellyeket né. 
kém a* Fejedelemnek fceretete jö
vendőben okozni fog.— A* kedvet? 
lenségböl a’ féltésnek érzékenysége 
annyira el-ragadott: hogy alig tar* 
tóztathattam-meg magamat azon tiü 
telecben, mellyel az helynek tartoz
tam , az hói voltam, és azon nagy
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érdeműi' Éemélly éknek, a* mellyek* 
*böl állott az a* Fejedelmi Gyülekez
zél}— kere Étül rontottam mindazon* 
által óty* ^vakmerő módon a* soka*· 
Ságon, hogy bámuláft okoztam mind 
azoknak» a* kiket eUtafeitottam. £>e 
midőn már módom » alkalmatos* 
Ságom lett volna a’ vele való befeél- 
getésrtí, a* mellyet annyira óhajtót* 
tani, oly’ bátortalannak és éppen 
különbözőképpen találtam, vagy ér
zettem magamat a’hoz-képeft, a* 
mint annak-elötre kevés Éempillan- 
táfokkal voltam, hogy bizony nem 
tüdőm találhattam vólna-é óly* éó-  
kát, mellyekkel tsak leg-kifsebb ré-
fcit-is ki*mondhatcam vólna, a’ miket 
akkor a* feivemben érzettem.— Ek-

r

kor látta ötét a* Fejedelem, valamint 
én-is leg-elsöbbÉer} magamnak min
denkor elmésen hízelkedvén, nem-is 
álmodtam az ö moftani nagy mél
tóságáról, nékem ú tetfcett hogy

Ö



δ  fém mondhat tiékie többet, és e- 
gyebet, a’ mit nékie más-is mond· 
h a t n a é s  azt képzeltem magam· 
nak , hojgy én vagyok tsak egyedül 
óly’ kcrentsés a* fok ditséröi közül* 
a* ki az ö ditséretinek hafenát vehe
ti.—És minden feleletire ezen tifete- 
letre méltó Ágnesnek, mellyet leg
nagyobb fcemcrmetefs éggel, és kel? 
lemetes efces nyájafsággal tett; egéfá- 
len el-vóltam ragadtatva.— A* má- 
födik Tintz el-végezödvén, a* Fe
jedelem el-vivé a* kép Ágneft> hogy 
az harmadik tántzot el-kezdje. Min
den jelen valók tapsolva jelentették 
örömöket ezen v alantasában, tsak én 

„ egyedül a* leg-nagyobb bánatot^-ér 
zettem;— De mit-is nem érezhet, 
tem én Akkonyom? abban a* kém- 
pillantásban ki lévén tétetve mind 
azokra, a* mellyeket a’ féltésnek ér
zékenysége okozhat; hiny-féle ir- 
tóztató Kimérákat fel-tételeket nem

tsi-
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tsináltam magamban az alatt az idő 
alatt, mellyen ez a· tántz tartott? 
m nden vérem az Ábrázatomha har
gót t ,  és annyira meg-zavarta látá
somat : hogy lehetetlen véle nékem 
femmit-is látnom és hallanom, a ’ 
írig ezen tántz tartott: el-végezöd- 
vin, ezen £ép Személy vifefcá m ent 
a’ ^ellyére, az hová-is a’ Fejedelem 
Ötét vezette, súgvánds valamit né- 
kié; de óly’ laífan, hogy fenki Fém 
“érthette; ’s más felé el-fprdult tol
le. Áz Örömem,- mellyet okozott 
a’ Fejedelem’ tölle való el-távozása, 
nem*vólt sokáig tartós; a’ fokasájg 
mingyárt körül-vévén, mindenikleg- 
nagyobb efcefséginek ki-jelentéíivel 
kívánt nékie tifctelettel áldozni;— bi 
zony tovább»is aljtalmatlankodtatött 
vólna; ha újra a’ tántzhoz nem-kez- 
dettek vo l naHa f i nomr a  akarván 
tehát fordítani ezen Éerentsés alkal- 
matofságot, igyekezetemben óly*

fce-
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Eerentsés voltam, hogy leg-elébb 
én nyújthattam' kezemet ’ezen feép 
Személynek. Már ekkor az öröm
nek leg főbb pontyán voltam, *s i·? 
igyekcztem-is tolJem ki-telhetö-ljép- 
pen leg-jobban tántzólni; a* leg-fcebb 
Magyar Öltözetem volt, a* mely tsak 
lehetett: Tsizmám Lévantai kor. 
doványból, leg-Éebb munkával kéfz,ült 
ezüüös kis farkantyukkal; a’ Dói 
Hiányom volt halovány teft-feínü pofe- 
tóból, gomb-ház íinorja vert arany 
fonalból;— arany kék és fejéren 
meg-zomántzozott' gombokkal; — az, 
övem-is kék felyem, arany, ezüstéi 
kéfeült gombok— a’Kalpagom lang- 
fcín bárfonyból, nufctal prémezve, 
és ebben egy forgó, melyben Kere· 
tsen tollak voltak. Látod A£fco 
nyomí illyen volt az én Bálhoz 
kéftült Öltözetem^a’ meDyel tudom 
nem élnének; vagy nem oltözödné· 
nek Frantzia Orfcágban az illyen al 
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kalmatofs ágban ; vezen öltözetnek 
módgya éppen ellenkezőleg lévén 
a’ Frantziákéval; de ákár-mint hogy, 
elég jól öltözve lenni gondoltam 
magamat, hogy tefsem az én Szér 
pernnek, a* kinek kezemet nyújtót* 
tám a’ tántzra; és a* kiben énjóvé* 
lekedéft akartam fcemélyémröl a* fur- 
tsa tántzoláíbmmaUis okozni j v*s úgy 
tetfzétt nékem, hpgy nékie is ha- 
fonló-képpen valami kevés kedve é* 
refekedett megmutatni* hogy nem 
keve.ebb hajlandósággal kivan tán* 
tzolni. Minthogy ö minden más 
Atfconyságok között leg kellemete- 
febben-is tudott e’hez, a’ kemeitn 
eléggé kinyilatkoztatták nékie az 
én nagy örömemet, és hozzája va
ló hajlandóságomat; sde mely nagy 
el-ragadtatásban találtam magamat, 
a’ midőn a* forgatásban ( a’ melynek 
módgyáról már feltyebb fcóllottam) 
karjaim közzé feoritottam, óly’ If-

V ·  r



jónak kelletik annak lenni, a’ki ezt 
meg-foghattya,, mint ón akkor vol
tam , ’s ezt tsak a’ minden akadály, 
nélkül való keretet, ’s evei való es- 
méretség, ós érteleip foghattya-meg. 
Az én ortzátm ólyV közei jővén az 
övéhez, tsak a’ tiktelet tartóztatott' 
meg* hogy lopva tneg-nem csókol
tam. Annak-utánna meg-vallotta ma- 
gá-isi hogy abban a’ kempillantás- 
ban ékre vette kémeimből, és a’ kar- 
jaimközzé való fcorittáfomból, hogy 
keméllye nagy érzékenységet oko- 

’ zott légyen fcivémben.
A* Tántz el-végezödvén, jónak i. 

téltem, hogy kemélyem’ meg-efraé- 
résére-nézve valamely kevés kedvet 
okoznék, és hogy nékie kt-nyilät- 
koztafsam, mit érezek iránta kivem
ben. Az én keretetem hevefebb. vélt» 
hogy fém én ezen fcándékomat bé- 
tellyefithettem vólna; tehát bátor- 
tagot vettem különösön nékie ezt 
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mondani: A£ egéfi Világ téged* - 
ttér és immádi fenkj. fim-is érdemli 
íz t méltóbban.. De nem találtad fc 

£?gy-is ezen Gyülekezetben,a’ ki hát- 
hatófabban érezze kellemerefséged- 
nek okozáöit» mint én , a’ ki t é 
ged’ moftan leg-elöbfeör látott. Ezek
re el-mosolyodván minden felelet 
nélkül viüfcá ment az Afcfeonysá.- 
gok közzé, az hói legtöbb fiám
mal voltak.

Akármely Orfcágban is az ékeísé- 
gek, tzifra öltözetek érzókenyitik az  
Afcfconyi népetj és ámbáror Erdély
ben nincsenek még ahoz minden alkal 
matofságok mint Frantzia Orfeágbán, 
és a’ fok módinak külömbb-külömbb- 
féle változtatása nem.óly’ gyakorta 
eshető (bár moftanról-is, azt mond
hatnék) mindazonáltal egyik a* má- 
liknak öltözettyinek módgyát fieme- 
fen meg-visgálni, és az a’hoz való 
leg-jobb ízlelnek módgyát m egtar

tani



tani el-flem ftmlattyák; feintógy égy 
ipint akármely Európai udvaroknál. 
A* tép Ágnesnek-is öltözete nem 
vólt ment a* visgáláftól; de az va
lójába nem okozott egyebet; hanem 
hogy tsinofsága, és az öltözetben 
való jó ízlése annál-inkább ditsértes- 
sék; vagy magaktaltaísék;— mind*· 
azonáltal nem tudom; vallyan nem 
a’ meg kűlömböztetésnek jele-é, mel- 
lyet a* Fejedelem eránta mútatótt, 
ki-válaktván ötét a* többiek minde- 
nik közzűl, a’ kik ezen gyülekezet
ben jelen voltának, nem vólt-é va
lamely kis oka ezen Poíitikájoknak? 
de akármi oka lett légyen-is; elég 
az; hogy a* feje bé-vólt fedezve tu
lajdon Sép nagy hajával, mely-is fzé- 
p<?n egyben lévén kedve, a* Fejinek 
hátulsó rékin nagyobb, vaftagabb, 
és magofsabb konty volt ts in alva; 
mint rendszerért a* mi Erdélyt A6- 
feonyságaink fioktak vifelni, a’ kik 
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.inkább kedvellik a’ kifsebbet és ala- 
tsonabbat;—a* Fején vólt égy ollyan 
Kofcoru,a’ millyent minden Leányzók 
Magyar Orfeágtól-fogva egéfc a* Lé- 
vantai Tartományig vifelnek.— Ezen 
Kofeoruk vagy az Efetendö réfzein 
teremni fiokott virágokból, vagy d ri 
gán ki*varratva; vagy külömbözo 
fcínü drága kövekből^ fcoktak tsi- 
náíva lenni, ’s úgy bé-kerittik az e- 
géfc Fejét, hogy énnek tsak a* felső 
réfce, és az hajból tsinált meg-fodo- 
rítottt tekertsek, mellyek a’ homlo
kok körül állanak láthatók.— A’ mi 
Úri AfeÉonyságaink Vállat vifelnek , 
mely-is elöl bé-füzetik, és teltekhez 
Izorittätik, mind alól,' mind féllyül 
egy kis araÉnyi hijánofságig;— eza
latt van egy Mejj-tartó, Ezen Vál
taknak az újjók feük, és karokhoz 
álló, hafortló'. Matériából, mind a* 
Váltak* borittékja; de ezen fellyűl 
még egy iqg ujjat' patyolatból, vág/
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más igen vékony Seljem Matériá
tó l akafctanak, mely-is két három 
Sznyi bőséggel le-ér a’ kezek’ fejek
ig; alól meglévén prémezve vala
mely £ínü "bársonnyal, és hafonló 
fcínü bojtos rójtal.— Azt-is meg-val- 
lom, hogy ezen öltözetnek módgya 
nem-is okoztam annyi kellemetessé
get; minta’ Frantzia aprólékos pipere- 
zéfek annak, a* ki azt heilyeíen ma. 
gára tudja alkalmaztatni.— A* mi 
A££onyaink mind ezeken az Öltö
zeteken (mellyeket fellyebb le-ir- 
tam) fellyül még hordoznak a* Val
lókra kötött, és az övékig érő kis 
paláftot; vagy mentét, a* melynek 
mentekbén két felső réfeeit az egyik 
kezekkel, a’ máfikkal tólluból kéfeit- 
tetett ( melyben egy kis tükör-Í9 
vári) Legyezőjüket tarryák.— Mind
azonáltal ezen öltözetet ' Ágnesnél: 
^épsége igen kellemetefsé, és jóíz- 
lésüekké tette; és ákár mint kíván*
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ték-rs Afefeonyaiíik feemre venni, fém- 
mit az ellen nem mondhattak.— A- 
zon idő alatt, míg ezen Gyüleke
zet tartott, Bemeim mind.a* kép éá 
kellemetes Ágnesre voltának föggéfct- 
ve, ’s meg-nem feüntem ötét nézni; 
de el-kellete válnunk, és nékie is el
menni, a’ Táraságnak több ré&ei- 
vel; de óh mely nagy eröfcakot kel
lett magamon tctipi, hogy Ötét ne 
kövefsetii. Nem — AfeÉonyom \ fo- 
ha életemben annyit nem feenved- 
tem;— és ámbátor jól tudtam, hogy 
ötét kísérni nem vólt feabad: még-is 
nagy hánykódáft, és tu&kadáft oka 
zott nékem.

Öfcve feedtem tehát minden ér
telmemet, és viifca tértem az Atyám
nak Mállására; a’neve ezen £ép Sze
mélynek mind iunteíen a’ iámon 
forgott, és nem-rs volt az engem* 
háza kísérőkkel más idő töltésem 
ezen fcép feeméíy tokéíletefségeiföl

vald
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való békédnél, és annyikor hoztam 
újra meg újra elé, hogy egy Nemes 
Ember, a* ki mind eddig kormányo„ 
zóm volt, könnyen éfcre veheté, 
hogy a’ kérelem már jó módon féfc- 
ket vert a’ füvemben;— A'· követke
zendő éjtfzaka meg-eröfitette ezen 
vélekedését; éfcre vette ( velem égy 
fcobában hálván ) hogy azt fcűntelen 
való hánykódáfsal, és vefcedelmes
nyughatatlansággal töltöttem.— Kö- 
teleíségének tartotta ezt az Atyám
nak tudtára adni, a* kws látfcott 
helyben hagyni ezen fceretetemet.— 
Más nap reggel midőn véHe fcembe 
jöttem,— nyájason tréfálódott velem 
ez iránt; de ezen nyájas tréfájára 
nem volt más feleletem, tsak azok
nak hathatóson való elé-fcámlálása, 
a’ mellyék engemet ezen * fceretetre 
méltó Személyhez annyira érzéke- 
nyitettek, meg-valván, hogy egéfc- 
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len magamat kólgálattyára ajánlot
tam , erős fel-tett fcándékom lévén•
foha fenkihez magamat le nem kö· 
telezni, tsak hozzája.

Itten nállunk Erdélyben igen Ifi* 
antan koktak házasodni.— Az édes 
Atyám igen ellenzi ezen kokáft,, a* 
mely-is meg gátolja bizonnyal a’ 
jó kületésü Ifiakban azt a* módot, 
hogy magokat alkalniatofokká te
gyék a’ kületéfekhez-képeft valami
re, el-lévén egéfclen* foglalva tsupán 
tsak a’ gazdaság— Házok— tseléd- 
gyek’— kdrmányozásával; meg-nem 
neheztelt mindazonáltal kérelmem
ért, tudván hogy midőn ezen érzé
kenység minket egy oly* érdémes 
teméíyhez kaptsól, a’ mely meg
érdemli;— véghetetlenül haknál az 
éknek pallérozására, és kivánófsá 
téfci a ’ leg-nagyobb, és felsőbb dól- 
goknak véghez-vitelére, hogy ma
gát erdemúfsé tégye az*elött á* kic 
kefét.



Az Atyámmal való befcélgetésnek 
vége fém lett; a* midőn á’i Fejede
lem ötét magához hivatá; — el*is 
méné; és én a ẑ l̂ magamat a’. fzo- 
bában bé-zártam, hogy tölthefsem 
időmet a*£ép Ágnesnek még elmém
ben lévő képzelödpfével-; és a* kit 
ét) oly* hamar meg-fem láthatok, a* 
mint Óhajtanám:— Hány-féle fel-té
teleket, befeédeket nem kéfcitettem 
én az első Jéeridö találkozásinkra ? 
Magamban fokfeor hellyette magam* 
nak feleltem;— moftan 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 Éeméllyéhez;— akkor 
nem tudtam roillyen feókkal fejez- 
zem-ki hozzája háládatofságomac; — 
millyen jeleit adgyam Örömemnek, 
az ö róllam való óly* jó vélekedé
sének. De mely ikóztató körhyul-

m -

1-5

\66o

»

1



4 -

16 6 ο

1

álláfokban találtam egyfieriben fna*
•

gamat, midőn képzelrem, hogy el
lenkezik az én ohajtáfommal;— és 
néha úgy el-voltaii nyomva a’ 
fajdalomtól, hogy magamat maga
mon nem fegithetö femmiségben, 
kémeimnek könnyeiben feredezre ta
láltam, és ezen mély kábulásból va
ló fel ébredésem nem kólgált egyéb 
re , hanem hogy más ireóztatóbba, 
és el-feenvedhetetlenebbe vifcfeá es- 
fem, fel-kiáltván: El ragadták tóllem 
Á g n e f i .  — Az Atyám meg-tiltotta lá
tását,— ö élet és halál közt vagyon; 
fcerefetiil-ufcom a’ Tengereket, hogy 
vifcízá hozhafsam,— le-mondok az 
Atyámhoz tartozó - engedelmefség- 
rö l, kereíém minden módon' meg. 
előzni halálommal annak a’ Szépség
nek halálát, a* ki nélkül nem akarok 
élni, ’s nem-is lehet femmi réfcem 
az életben; végtére két vagy há
rom órákig illyén külömbb me^-kü-

lőmbb
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tőmbb-féle* bódált közeledésekkel 
küÉködvén, meg-esmértették velem, 
mely útak& tehet az ember képzelő
désével, a* midőn el-ragadtatik egy 
óly’erös érzékenységtől, a’ miilyen a* 
fceretet — Az édes Atyám nem képzel
hette hogy a’ Élvünknek ezen Ty- 
ranufsa oly’ rövid idő alatt, óly’ e- 
rőt vehetett légyen Élvemen; a* 
mint már valójában lenni tapaÉtal- 
ta ; mert másként minden bizon
nyal oly* próbára ki nem tett volna, 
a* millyenre k i- te ttm id ő n  áz A- 
tyám á’· Fejedelemtől viÉÉá jött. 
Senki sem volt velem a ’ feobában, 
tsak Szalar, az én Kormányozom,; 
hozzám· jővén, nékem nevetve 
monda: Jó h ir t . hozok néked,— 
a* FejedelemvéÉi Bánjfi Ágneft— Mi- 
tsoda újság ez N a g y  ISTEN! — 
fei-kiálték —. Lehetetlen volt töb
bet Éóllanom, az ábrázatom egyÉe- 
riben meg-változott, — eí-veÉtém

£ó*
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(zdza tómat, ^págam* lé tit, * ájü/- 
va le-rogytani a* földre. — Az Atyám 
nékem kedveskedni akarván ezzel a’
hírrel, tsak meg-ijedettr látván en* 
gemet oly* feomoru kömyiil-állá- 
sokba esni, ’s már nem. jjondosko* 
dott egyébtől, hanem tsak fege de
lemre lenni,— Szálaival engem* fel
emelvén, egy ágyra tettek, az hó! 
fokáig magämön-kivül feküdtem, 
minden rajtam véghez vitt fegyel
mek mellett-is. Az Atyám meg-til- 
totta Szálainak a’ . nyavalyám oká
nak hirdetését, és midőn ékre-vet
te, , hogy magamhoz kezdék jöni, 
minden embert Szálain kívül a’ Szo
bámból ki-küldött, kit-is mellettem 
hágyott, de ámbátor én az ájulás
ból magamhoz jöttem, a’ fájdalom 
még-is, és a’ rémülés, mellyet né
kem ezen feomom hír ökozott, en- · N
gém’ óly* tehetetlenségbe hoztak, 
hogy fokáig egy.fcót sem Éólhac-

cam
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tam. Szálát nékem fokfeor mondottá 
ánnak-utánna, liogy ijedtében halá
los Hidegen veréjtékezett, tartván at
tól, hogy elmém-is bizonyoson meg- 
hábörodotc;— látván hogy a’ for- 
fomról való panafeolkodás Jiellyect 
(meliyet tselekednera kellett volna) 
mozdúlhátatlan voltam, az ábráza- 

. tóm mosolygóiig vólt^
Végtére mintha a* más világról 

jöttem νόίη^ vifefca, kérdém; Hát 
miért vagyok én illyen állapotban? 
Szálát midőn éppen felelni akarna, 
az Atyám bejöve, hogy felőliem 
é r te k e z z é k a lig  jött fcemeim elei
be, hogy ujta azon gyengeségbe be
lé ellem.— Ezen vifcfca ésésem óly1 
kétség-esésben éjtette az Atyámat, 
hogy nem-tartóztathatta-meg annak 
ki-nyilatkoztatásác.— Az Atyámnak 
ezen nagy Éív-béli bánattya annyi
ra meg-illeté Szálait, liogy kérte az 
Atyámat; hogy* menqe ki és viizfeá

se
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ι66οfe jő ne, mert én elégtelen lennék j*- 
ien-lérét el-tenvedni a* nélkül, hogy 
ismét v ittá  ne efsem illyen álla
potba. — ^agamhoz fém jöttem e- 
zen máfodik gyengeségemböf; ha
nem hogy az harmadikban, és ebből 
ismét másban-is óly* erősben, és 
hottafon tattóban (mint az elöbbe- 
niek) efsem, a’ mely-is veredelem- 
ben hozván életemet, nagy bánatot 
okózott az egét Házunk népének, 
nem tartván engem’ elég erősnek 
illyen fok nehéz váltózáfoknak el
bírására. A’ Házi Szát Gazdánk 
egy igen emberséges ember, és na
gyon tanakodván rajtam *s álapoto- 
mon, etében jutott, hogymoftana’ 
várofokban egy hires ’Sidó Orvos 
vóina, a* ki-ís tsak moft jött v ittá  
<Má Ortágból, az hői a’ Vajdát 
nét igen nehéz nyavalyából ki-gyó- 

gyította, a’ kit-is egy átall yában Leo- 
Lengyel Ortágból egy ó!y ne

ve-
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vezetü Palatinus Fő' várofsából ho
zatott volt ki a* Vajda) és moítan vifc- 
£ a-menő dttyába van, igen nagyon 
j$neg*jutalmozva a* Vajdától— El-hi- 
vák tehát ezen Orvoft fegedelmem.· 
re, kit-sis Háténak neveztek,— fóká
ig csak nézett, és gyakran tapafcti 
«remet; de mindenkor ékre lehetett 
venni újjabb tűnődéseit, tapafztalván 
újjabb meg djjabb nagy változásiéi· 
nak jeleit ; inem azért, hogy ékre 
lie vette volna, mihelyt engem*meg 
látott, hogy nyavalyámat nem «· 
gyéb, hanem bizonnyal valamely e* 
rös érzékenység okozta légyen ; de 
el-nem hitethette magával, hogy óly! 
ifid létem ezen érzékenységét an- 
nyira vihefse; tudakozá tehát Sz-a- 
iáitól, hogy nem tudná-é okát nyáj* 
valyámnak? Szálát femmit tolle ei
nem titkólt,a’ mit tudott. Szinte ki
találtam, felele Máté·, de az Ifiu vol
táért kételkedtem, hogy ezen nagy 
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érzékenységétől annyira e l· ragad tat- 
hafsék,— nékem hathatós Örvafsá- 
gaim vágynak meg-gyógyitására, tsak 
hogy horgalmatoson réndeléfeim tel- 
lyefittefsenek, jót állok életiért, 
Némely Efsentziákkal éltetett, a* 
mcllyek meg-erö fi tették gyomromat, 
és ehémre-is hoztak , ámbátor fe
jem még igen el*vólt kábulva ezek
nek gőzétől. És ezeknek hirtelen 
való hatha tó faágának fegedehnét bi
zonnyal tsudának tartani lehetett. 
Az Orvos tudta ugyan, hogy ezen 
első fegedelem nem lefc£ elegendő 
nékem. Minekutánna hozatom meg
jött volna, leg-elsö havaim, nagy 
fohajtáfok után, ezek vótak: Λ* Fe- 
jede leni el-vefi tehát Azonnal 
hemeim meg-töltek könnyekkel, a* 
zokogáfok meg-gátólták havaimat, 
és két óránál tovább voltam ezen 
fájdalmas környül-álláfokban a* nél
kül, hogy fenki-is mér éhek vólna

: ep-
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engemec ettől meg-gátólní, és hoz
zám feóllani.— Ezek-után igen nagy 
változóit és fel-hevüléft érezvén, i- 
talt kértem magamnak. Bizonnyal 
az orvofságok, mellyekkel engem’ 
éltettek, okozták ezen nagy kom·' 
juságomat, és a* könnyeim-is, mel- 
lyeket óly? nagy mértékben hullat
tam , ki-fcáraztocták mejjemet.— Az 
Orvofom, a* ki előre tudta, és óhajt- 
va-is várta ezen következéfeket* 
míngyárc egy italt adatott énnékem, 
a* mellyet o maga kéfeített, és a' 
meíy által egéfefeen meg-hivefedtem, 
és ennek kellemetes gözölgéfei ál
tal, a* mellyek mingy árt az Agyam1 
velőire hatottak, nékem tsendes ál
mát okoztak, és véremet le-tsende- 
íitették, melyre MátéST^itúk mon
da; hagyjuk már tsedesen ^nyugod
ni, jó úton vanj az orvofságok hafe- 
náltak, és az én mellette való jelem 
létem nem-léken feükséges hol· 
napig ö \
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Ez alatt az idő alatt a* Fejese? 

lem Ágnefsel való egyben-keléseken 
munkálkodtak— Magáhpz hívta 
édes Attyát, ki-is ezer örömmel 
állott, és minelcutánna annak^akarat-
tyát megnyerte, a’ maga, fcándékát

Orfcág* Tanácsainak jelentette, 
kik-is mind helybe hagyták, az édes 
Atyámmal, kit-is akkor Cancellari- 
üfsá tett, akarván éz-által-is egéfi- 
ken magáévá tenni, hogy annál hi- 
vebben fcólgáljón; mivel ö leg-job- 
ban-is tudtá, és értettéds az Orfzág* 
minden dÓígait }’s állapóttyát.— Egy 
akaratból fiéttetni-is akarták ezen 
dólgot, és minden haladék nélkül 
véghez vitetni feíikséges-is volt a* 
köz jóra való-nézve jó rendeléft ten
ni a’ Hazában, mélynek Fejedelmé
vé moítan lett, gondolkodni-is kel
letett egy rendkívül való adóról» 
mellyet a* Török Porta akkor ki. 
vánt Erdély Orfz ágtól.— Más rékröl

•hire
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hTre vélt fiögy R ákotzi vált Fejede
lem Erdélynek már határ* Izéllyeire 
bé-jőtt, és Hadaifok rendéletlensége- 
ket-is tselekefenék; \nellyérws el-ke- 
riilhetetlenül kéntelenittetett a* Fe
jedelem ellene'menni, és; állaní, ha 
yalähogy :bellyebb akarna rfyömúlni 
A’ Házafsági egygyezö-Levele tehát 
Fejedelem B orisainak  

mingyárt el-kéfeitcetett, tsak az al- 
írása hijjával vélt akkor, midőn an 
édes Atyám nékem, azon vélt'jé  
hire jelenté, a’ mely engemeta* fenn 
megzjrt fcomdruállapotomban ejtett· 
Ágnesnek tsak egy nap engedtetett 
feándékának meg-ha tarozására; a* 
melyre isö magát annál könnyebben 
céá. vette, mivelhogy még. fenkihez 
nem .vélt áe kötelezve, és hogy kép
zelni fern tndhdtta, fém az r ép hoz* 
zaja való nagy kérelmemet,, mely·? 
nek én csak: kevés jelein., adhattam 
azon rövid idő alatt , a* midőn véK 
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*66* le különösön beülhettem, fern $8  
állapotomat, mellyet nékem okoz- 
hatna,az ö nem reméllett férjhez 
menetedének hire, de-meg-is kell a z  
igazat vallani, hogy igen hízelkedő 
do log-is egy líjú feemél.y előtt ma* 
gác a* Haza Léányi közül egy Qr- 
fcágnak Fejedelem Áfonyának látni, 
ö tehát férjhez-is ment« minékelötte 
én ebemre jöhettem* és meg-is váte 
elégedvea’ Fejedelemmel, a* kinek«/« 
hozzája való fceretete idővel fcint’óly* 
eröfsé lett, mint az enyim, a? mely 
oka volt minden kerencsétlenségi- 
öek. A* Fejedelem nem vólt negyw 
Ven efctendösnél idősebb, közép-ke- 
rü, de feép kartsu termete, kék;ké
méi,·̂ · nagyotska görbe órra, vidám 
tekintete, ábrázattya telid , “és hé- 
vévö,— meg-órt, és fel-ealáló· elmé
jű, de igen titkoló,— És mivel nem 
vólt Fejedelemnek nevelve, és nem-is 
vólt a’hoz foha reménysége, híbár

zott



»ott benne az a*' felséges maga-vi
selet, mely a* népnek feeretetét feok- 
ta meg-nyemi, gyakran meg-is unat
kozott maga álapottyáról a’ kedvet
len környül-álláfokban, a* mellyekét 
az egéé rövid uralkodásának 'ideje 
alatt tapaütalt; & a’ mi leg-neh©· 
zebb, és a’ mellyet meg-sem győz
hetett volt a * Feleségéhei való mér- 
tékletlen feeretete, mely-is napról 
napra nevekedvén,, meg-nem egyez
hetett az Orfcág’ bajaival, és mekké 
vetette a* tsendes magános élettől; 
mely-is egyeden-egy tzéllya vólt 
minden kívánságának; és így hogy 
eleget tehefsen ezen rajta egéfefeen 
uralkodó érzékenységének, fok Ól«· 
lyan ártalmas dólgokra vetemedett; 
a* mellyek minden fcerentsétlensé- 
gét, és a* Fejedelemségének el-vefe- 
tését-is okozták.— Az én Orvo* 
főm már tudván mindeneken— £ük-
féges-is vólt ennek meg-tudáss, 
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ι66*.
i



I *

i66o, hogy velem annál hellyefebben,' é» 
okosabban báfihafson;— az álmom
ból való fel-ébredésem előtt el-jött 
z t  Atyálnhoz mondván: Én a* Fia
dat a* halálos' vefiedelemtöl mollan 
ugyan meg-mentern; de hogya’feív- 
béli’ belső érzékenységét oly’ ha
mar Je-tsendefíttsem; mint a* külső 
tefti nyavalyát még-gyógyítom; to l
lem lehetetlen; tsák az idő; — az el
távozás; vagy Házöfsig leg- jobb Or 
vofsai az Hlyen betegségeknek. Az 
első bizonnyal elébb vagy hátrább 
habnál ; a* máfodik által nem tudom 
el-érheted-é tzéíodat; és ha maga« 
dat teá vefced-is, hogy el-távoztasd 
Fiadat; ezt fiúi. alázatos engedelmes
ségből véghez vifei; de a* harmadi
kat éppen el»kell, hagyni; legalább 
moftan a’ Fejedelem’ házofsága egy 
meg-gyözhetetleaakadállyaötet moft 
arra venni; tehát tsak azon kell
gondolkodnunk, hogy mi formálag 

. ,· be-



>e£éltyünk moftan a* beteggel; ifiért 
szén vélíe való elsö'beÉédünktöl 
függ az ö jövendőbeli élete leg-na- 
gyobb rétiének jó vagy bal £cren- 
Lséje. A* bánat és törődés, meí- 
lyet nékem a’ Fiam moftani állapot- 
tya okozott; feléle néki az Atyám; 
meg-gácólják ezen dologban az ha- 
tározáfomat tenni; és mivel mát 
réád bíztam életét; azt vélem fen- 
kire jobbra nem bízhatom ezen álla- 
pottyának el-rendelését-is; ‘mint.te 
réád.— M á t é  kevés gondolkodása ti
tán fcólla, és elejében adá az Atyám
nak, ha nem lennék valami mód ab
ban, hogy a’ Fiadnak valamely Hi
vatalt az Udvarnál feerezhetnél; hogy 
az á̂ tal alkalmatofsága lenne a’ Fe
jedelem A££onyt gyakran .látni, és 
annak iójgáíattyára-is lenni. Igen 
könnyen;> féléle, az Jitgbm, Az UA- 
vararezenHertzeg Alkonynak még 
nin^en I^l^tvá; é j t  eí-vagyok hi- 
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tetve a* Fejedelem* rétéről, hogy a- 
kármely Hivatalt kéréndek tárnára»» 
meg-nyer^m. Szalag a’ ki jelen 
vök ezen befeélgetésnéH monda az  
Atyámnak: Én Uram! nem kétel
kedem abban, hogy a* Fejedelem ké  
résedre Fiadat akármely Hivatalsa,
mellyet nékie kéréndefc, bé-nem té- # e
ti; dó mivel a* fceretete, mellyet* 
már capafetaltunk, felettébb nagy , 
és feinte oHyan Ifjti-is még, mint a* 
Hertzeg Aftfcony;— félhető hogy a» 
érzékenysége igen hamar ki-nyilac- 
kozódik; annál-re , 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 hafcnofsabb, és il
lőbb lefefe nékie; úgy-is láthattya a* 
Fejedelem "Aiéonyt, de kevefebb 
alkalmatófsága léfien véfle különö
sön befeélleni, még-is könnyebbsé- 

* r g ^



gére l e a *  nélkül, hogy el-vefiefse 
és vefcedetembe ejtse magát. Ezen 
Tanácsot (mellyet Máté is helybe 
hagyott) az Atyára 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 tehetségében állot
tak, ötét meg-halmozm jónak ítélte.

Az Erdélyi Fejedelmeknek a* ma
gok Teil’- örzéfekre két Kompá
niánál több nincsen, az egyik a’ pa
lotás Nemesek, a* máfik az udvar* 
ló Nemefekböl álk az első a* leg
jobb Házokból való Iájakból, a* 
kik-is igen örömmel áldanak abba, 
hogy magokat a* Fejedelemmel meg- 
esmértefsék, *s magoknak érdemet 
áerezhefsenek, mely által jövendő
ben a* főbb Hivatalokra magokat ér

demes*
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.demefisé tehefsék. Mely okbél e- 
zen Kompánia Elöl-járójának min
denkor V  leg-nagyobb tekintetű Sze
méllyé k közzül téfenek. Az-is vólt 
á’ vélekedés, Tiogy ezen Hivatalt a* 
Fejedelem a’ harmadik még note* 
len őttsének Bartspt Mihfcán- 
ta yólna; ánnál-is inkább, hogy e- 
zen Teft-örzö fereg.is mind nötele- 
nekböl áll. A* máfodiknak-is Elöl
járójává mindenkor érdemes Embert 
téfenek, ezek át* fcölgáló Nemesek, az 
alsóbb rendű^Nemefekböl állanak* 
ezeknek kötéjefségek a- Fejedelem-' 
nek ételét az Afctalra vinni, de a* 
főbb Nemefékböl állóknak pediglen, 
a* Palotáfokttak tudni-ilíik tsak a* Fe 
jedelem* Személlyét illető feólgila- 
to t tenni. Ezen két fereg minden-, 
kor egy Zá&ó alatt, tudni,illik a* 
Fejedelmi alatt megyen,— egyik a* 
Székerinek jobb, -  a* maiik bal ól- 
dala mellett; W dőn vadáÉatra mé* 

r  * gyen*
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gyen, vagy az Oréágban utazik, 
midőn lovagó), vagy Hadba mégyen» 
mind körüllőtte vágynak, ötven vagy 
hatvan föboí állanak.— hafon] ók ép
pen a’ Fejedelem Afefeony mellett-is 
illyen feámmal. '

A’ fel ébredéfemmel leg első vólt 
Szalai, a* kit meg-láttam. Boldog 
ISTEN! mondám, . miilyen zavaro- 
dásban voltam az éjtfcaka; oly’ erőt; 
len és gyenge vagyok, hogy ki-nein 
mondhatom; de kérlek nékem mond- 
meg, hogy álmodtam-é, 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 Szá
jai, a’ mely ez* okból eredett, hogy 
a* Fejedelem tántzba vitte, és nyá
jason befeélleni láthatott yélle, hogy 
el-hitefse hozzája való hajlandósá
gát? Félek én, felelék nékie, hogy 
igen-is hamar bé-ne tellyefedgyék;— 
. - ' és

»1
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és hogy tsak te nem akarod nékeni 
igazán meg-mondani, a* mit már 
tudfe. Ha a* Fejedelemnek az a* fcán- 
deka, mondám keményebb hangon, 
fém mi sem tartóztat-meg éngem* 
hogy hozzája ne mennyek, és Ágnes· 
hez Való feeretetemet ki-ne jelen* 
tserh. Ha óly* kegyetlen, hogy még-is 
töllem el-ragadni akarja; azt kívá
nom, hogy együtt létünkkor efsék- 
meg, és hogy feeméllye előtt té* 
gyek nékie áldozatot az életemmel. 
Oh fcép és kedves Ágnes I meg-kell 
lenni, hogy, meg-tudgyad azt a’£<*- 
retetet, mellyel hozzád vifeltetem j 
és hogy magad meg-ttéijed, ha feé* 
les e* világon van-é érdemefebb £e- 
retetedre, és hajlandóságodra, m int 
én. Mingyárt fel is akartam kelni „ 
de lehetetlen vólt, a* nagy gyenge-» 
ségem minden igyekezetemet fém- 
mivé tette, Szálai nékem élőmbe 
tgri?£tecte az én kemény hideg le*·

lése
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lé femet, annak vefcedelmét, ha új- 
ca abba vikká efném; de én ötét 
méginkábvádóltam, és panakólkod- 
iám azegéfc világ ellen hogy Hlyen 
állapotba hozattattam; ’s ez-által i- 
dőtengedék a* kérető Társamnak 
az· én kedves Ágnesem9 töllem való 
fel-ragadására.1 Máté azon kém-pil
lantásban jöve-bé hozzám. Ez egy 
nagy é»: jó tekintetű Ember volt, és 
valóságos Eskttláp’ ábrázatu. Né
ked úgy mond: Uram egy nehéz 
nyavalyád van, a* mely moftari an- 
nál-is kedvetlenebb, hogy igen hafc* 
nos, és illendő lenne néked és az 
egek Házatoknak egéfségéfeknek len
ni, a* midőn, a* Fejedelem Atyádat 
Cancellariufsának, téged’ pedigja’ Pa
lotás Nemesek* Kapitánnyának tett 
és hh gyenge vóltod meg engedné, 
kötelefséged volna hozzája menni, 
és ezen hozzád való kegyeimét meg· 
kökőnni. De én értésére adtam f§<

. jero’
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jem ts<5 válásával (intésével) hogy 
a’ Fejedelemnek ezen hosszam valá 
kegyelme nem yigaital engemet, *s 
ezáltal alkalmasságot adtam néki«, 
hogy velem la fsán heiéUyen^ mintha 
nékem valamit-titkot) akarna mon
dani. ; Nintsen-é .néked monda,· var 
la mely titkos bánatod ? -Vald-oaeg 
nékem;bizyáft,-mpafctalnifogod, hpgy 
nékem; vágynak valamint . a.*.. te fti; 
úgy iinten a* üí̂büinyavalyák ‘ el- 
len-ift hathatós óivoüságaim. . Oh. fe
lelek én, · az *-én bánatom tsnpán 
teak az , hogy ' meg-nem tudhatom 
ha igaz-é, hogy a* Fejedelemé. Fele* 
ségül véfeén egy Ifiu ,Személyt, a.* 
kit fcázfcorta jobban ieretek, mint 
önnön magamat Én örömed (fele
le Máté)el-mennék hellyetted, és 
végire járnék, de ha te iorgalmato- 
son tselekied .mind azokat, a* .mi
ket én néked rendelek, holnap elég 
séges-leiel ieméllyesen ezt 'meg

tud-



tudni.— Mingyárt-is ennem hozatott 
és annyira vett, hogy az ételtől va
ló undorodásoip ellen-is jócskán bé- 
vettem a* tápláló eledelből; és hogy 
elmémet el-vegye azon feomoru gon
dolatoktól, mellyek éngemet gyö
törtek, elé befcéllé ö nékem, mi- 
módon lett Orvofsá. — Én úgy
mond, Kereskedő vóltam, Leopoldi 
fiületésü , Levantban kereskedvén 
Nagy Kairo várofsában főképpen j 
egyfeer ottan nagy betegségben es
vén, tudni-illik; purpura hidegben, 
ezt okozván a* Napnak felettébb 
való hévsége , a* mellyet aV Tenge
ren való útiamban £envednem kel
letett. Valamely ’Sidók engémet lát
ván, egy Arabsot hozának hozzám, 
a* kit nem tsak azon Crfcágban; de 
az egéfe világon-is leg-jobb Orvos
nak mondotrak lenni. Idősebb, volt 
már £áz e£tendösnél. ( és még óm
nekutánna-is élt több e£téndökig ]
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Ez hozzám jővén meg-fióllita ke- 
meny tóval, mondván: Máté ébredj- 
fe l! Ezen tavára valósággal etem- 
re-is jöttem, és ö réája tekintvén; 
Te meg-nem halt mondá; és való- 
sággal-is négy, vagy öt tágító  ̂ la- 
xáns tseppekec nékem bé-adván* rö
vid idő alatt nagyon ki-tittitá gyom
romat, és újjra ugyan azon tsep- 
pékből· annyit bé-adván , keményen 
meg-izzafctott, ’s ez-által úgy ki- 
gözölgetteté minden rőt nedvessé
gét hideg-leléfemriek, hogy két ó- 
ráknak le-folyása alatt egétlen at
tól meg-menekedtem, és kevés na
pok alatt jsgétten helyre-js állot
tam. Az éti hozzája való háláda- 
tofságomnial, mellyel hozzája vi_ 
feltetteni ezen, orvoslásért, annyira 
meg-vólt elégedve, hogy egy Buté- 
lia illyen efsentziával kedveskedett 
nékem, mellyet-is azólta tapattal- 
tam, hogy tsalhatatlan orvofság min

den



'den nyavalyák ellen, tsak egy né- 
, hány tseppeket abból vévén, akár 
minémü* nyavállyáknak kezdetén. 
Ugyan ezzel vifcfeá menetelemkor 
Lengyel Orfeágban Generális Zulki- 
ensk'tt, már feinte végső óráját« oko
zó nyavalyájából meg gyógyitottám) 
Arany hegyeket Ígért nékem ezen 
Generális, tsak egy fíndfíátska illven 
Efsentziáért; de nékem sem volt 
már annyi, hogy adhaísak belöllfc, 
9s a* mi több, nem-is értettem en
nek kéfeittéséhez. Idő telve, én is
mét Kairóba, ótozván,— az Arabso* 
mat ottan találtam,, ’s nékie hoz
ván némely ajándékokat (mellyeket 
kedvesen vett) bátorságot vettem 
magamnak, nékie tudtára adni, hogy 

■ mely nagypn óhajtanám azon Es- 
sentzia kéfeittésének módgyát meg- 
tanúlni, de,' mennyire el-álmélkod" 
tam. ezen tifeteletes öregnek feleié* 
tin: Nem tudom, mondván,, mety

6j
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esméretlen erőtől, úgy tet£ik, arra 
ö£tönöztetem, hogy téged’ minden 
titkaimban ré£efittselek; de ez meg- 
nem lehet bizonyos fel-tételek nél
kül; a’ mellyeknek meg-rartjisát £ük- 
ség hogy nékem, mind azokra a’ mi 
leg-£entebb, leg-felségesebb, és leg- 
tsalhatatlanabb, meg-igérjed. Az el
ső az, hogy három egét efitendölc- 
ig nállam maradj, ’s ez’ idő alatt 
a* házomtél ki-se menyj, — a’ máfo- 
dik, hogy femmit az én titkaimból 
le-nem £r£; — és senkivel a* világon 
nem közlőd. — Harmadik az, hogy 
te azoknak el-kéfcitésekben nem é]£ 
más, hanem tsak Arabiába termett 
terekkel; mert jifribár más Or tág- 
bélieknek-is lehet ezekhez valami 
hafonlatofsága; de. bizonyos az, hogy 
a* Napnak ereje másként érdekli e - 
zen rétt; mint akármely mátkát a* 
világnak, ’s úgy tet£ik, hogy a* Nap 
awa van teremtve, hogy itten- fcü-



λ  <
lömben éreztéfse minden növevé- 
nyekben haknos erejét; mint más 
Tartományban. . .

Ez\ titkos Tudománynak meg-ta- 
nulására való nagy vágyódáfaim ar
ra vittek, hogy reá álljak azon tol
le kívánt fel-tételekre, és'tsak ren
déiért: tévén kereskedés dolgaimban, 
ei-zárattam magamat az Házánál, 
’s az alatt engemet oktatott a* Nya
valyák* meg-efmérésére, és azoknak 
haknos fegedelmére á’ nélkül, hogy 
meg-engedte volna, hogy magam
nak valamely könyvet kerpzhetnék; 
vagy a* mire oktatott, le-irhatnám. 
A* miket nékie fogadtam , kentül 
meg-is tartottam mindéneket; mel- 
lyért moftan-is minden harmadik efe- 
tendöbén Kairóba., utazom, az hól-is 
keresem azon Arabiai kereket, mel- 
lyekre fcükségem. van, meg-újjitani 
prvofságaimat. Én ugyan igen ke
vés figyelmetefséggel vóitam egék 

E í békéd-
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bekédgyirej. mégds egy kérdés jőve 
ekembe, és kérdém tölle, hogy mi 
okozza nékem ezen nagy gyengeség 
gemet, mely engem* ennyire a t ágy
ba nyomott?' Azon vén Arabs, ki 
egem* az Orvok Tudományra ta
nított, (felele nékem Máté}} valami
kor e’hez hafonló kérdéfeket tettem> 
a* nyavalyák’ okának meg-tudásár ói, 
nékem vaftagabb, és raéltóságofabfr 
hangom mint máskor ezen Axióma 
val (tellyes rövid mondafsal) felek- 
Mindenkor elégséges egy Orvos* 
nak tudni, és meg-eím'émi, hogy iF- 
tyen, vagy amollyan nyavalya; te
hát illyen orvofsággal kell éltetni.— 
És így én íem adhatok más felele* 
té t  a’ nyavalyád. okának kérdésére·. 
Valósággal ( belé fcólla Szálát} ez ép
pen ellenkezik, a* fok más Orvosok* 
Tudománnyávat, a* kik tsudákat be
kéinek a’ nyavalyáknak okairól, és 
igen keveset gyógyitanak'meg.

Ké-
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Kétség kiviil igen hokkára nyúj

tottam néked Afckonyom ! a* “Dok
torommal való befcédemnek le-írá
sát; de engedgy-meg nékem, elé-hoz- 
nora; hogy mi-módon bánt velem, 
és mi-módon kéfcitett arra , hogy 
annyiban-is a* mennyiben lehetett, 
tsendefséggel fcenvedhefsem*ei a’ Fe
jedelemnek Ágnessel való egybén-ké- 
léfeket. Meg-várta az harmadik na
pot, a* mellyen fel-ébredtem; mert 
engem* két éjkakára álmot okozó 
kerekkel ehetett; és már ékre vé- 
vén erőmnek vifcfcá jövetelét, kér- 
dé töllem; mi lejhét a* valóságos o- 
ka a* te nagy bánatodnak? Az » fele
lék én. nagy hirtelenséggel, hogy ha 
a* Fejedelem el-véki Ágnest. De, ha 
a’ már meg-történt volna? monda. 
Egy kempillantásíg sem élek., félelék 
nékie. Hát keretert-é? fólytatá be- 
feédgyit. Nem Ilikém·, felelék, V 
nem-is gondolom,’ hogy leg-kifseb- 

E 4, ben-is,
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lééo ben-is tudtára légyen az én hozzád 
ja való keretetem. De ki fcerezhet, 
monda· Máié, néked álkalmatofságof 
látására,— vele való bekélgetésre, -4. 
nékie való fcólgálatra; egy kóval; ar- , 
ra, hogy tudtára adhafsad, mit ér
teké'£ i vedben iránta? Ah Máté! 
felelék, ötét meg-ölelvén, a’ többet 
tenne, mint nékem életet adni , 
kelj fel tehát, monda, oda fogé ve
zettetni, az hói mind ezeket véghez- 
vlheted, melyért-is mindeneket ren- 
delése-fcerént meg-tselékedtem; et
tem, orvofságát fcorgalmatofon vet
tem.— Atyámhoz vezetett, kinek-is 
látása'.nem vólt már oly* nehéz, a* 
mint fellyébb meg-irtam. De mi- 
nek-elötte a* Fejedelem eleibe men
nék; Szálát engem* különösön vé- 
vén monda; Félek, ho»y ellenünk 
neheztelni fogé.— Tsak hogy Ágnest 
meg láthafsam, felelék nékie, fem- 
mi engem’ meg-nem kedvetlenithet.

M eg



Meg-fogod látni ötét, monda; de 
találd meg-nem letel elégedve vele. 
Tsak hogy ötét láthafsam elégséges 
nékem; ha halálomat kivánná-is; ö- 
römmel engédelmeskedem ebben-is; 
De ha ötét a* Féjedelemmel talál
nád? monda Szálát. Azt fém bánom; 
felelék egét vidámsággal; ha min
gy árt Éemeim előtt eskiifcik-is-meg 
vélle, ha mingyárt már egyben kői* 
ték vólna-is, még egyter óhajtom 
ötét látni, éa temei előtt meg-hal. 
ni — Ez tsak rajtad áll, felele Szalag 
ha elég erőd,— éted,— magad el tá 
násod van, hogy véghez vihefsed — 
Tehát már íerjhez ment! fel kiál· 
ték el-ragadtatva,— és így te ,'és a1 
Doktorod meg-tsaltatok engemet ? 
v it tá  vontatok a* simák téléről, 
hogy millióm to r kinofabban haljak- 
meg. Én meg-vetek moftan min
den tzélokat— az én kinaim fajdal 
maíabbak; mint-fem hogy életem* 
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4  ·\
, nek végét ne k ak a lz fcam valójába 
moftan-is még tsudálnám, hogyan 
állhattam-ki; ha nem tapafctaltam vol
na hogy ’Sidónak orvosi fegedek 
me annyira eröíitette vólt már tér
in éfcetemet; hogy ámbár kétségbe
esésig kiáltoztam;— kémeimből zá
por könnyeket öntöttem; pgéfségém 
még fém változott-megr Szálát en
gedvén a* míg le-tsenderedtem»' b.é- 
jöve hozzám, és kért, kénfeeritetc 
mind azokra, a*, mik előttem leg- 
kedvefebbek; még a’, Fejedelem Afc- 
fepny nevére-isj hogy tsendeíittsem 
érzékenységemet, és magamat oly' 
állapotba kozzam * hogy ki-állhafsam 
a* vele való fcembe-lételt. Oh dp 
mely nehéz dolog volt ez A££o- 
nyom! és mennyi eröfcakot kellett 
magamon teniii. Szálát végtére meg
győzött ; és tzélját el-érte; le-tíea^ 
defitte, és el-kéfeitett arra, hogy a* 
Fejedelem’ eleibe meheísek, ’s meg-is

ígér-



^^>rk>rx 7
Ígértem, Rogy minden bánátimat el-, 
titkolom; igaz, hogy el-hitettem volt 
magammal, hogy az nem fokára 
véget vét lemos életemnek; még-je- 
lentem tehát a* Fejedelem előtt, 
meg-öléltem térdeit, ki-is méltóz- 
tatott Iájnálkozní betegségemen; és 
minekutánna kevés ideig az Atyám
mal bpfeéllet^volna, által-botsátott 
a* Fejedelem Afcfconyhoz; midön ép- 
pen a’ fcobája ajtajánál volnánk, 
az Atyám hozzám fordúlván , ’s 
még-ölelvén Atyai nyájafsággal mon
da: Fiam elhagyunk veßve ha ßere- 
t et edet el-nem tudod titkolni. Én né- 
kie tsak egy fohájtáfsal feleltem· 
Bé menénkizobájába; ’s tsak alig lát· 
tam-meg, és annyira meg-változott 
ábrázatom, hogy a* Fejedelem Afc- 
fionyfel kiálta: Iflenem! ez mingyárt 
meg-hal! Én magam-is égy hittem; 
mert egyóly* gyengüléfemet érzet
tem, hogy a* magamnál való léte

lemet
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(lemet-ís gondoltam hogy márel-veSz- 
tém. Az Atyán* az alatt monda: hogy 
mivel oly’ nagy lévén kívánságom el
tet mint Fejedelem Alkonyomat tifc- 
telni, azért nem akartam egéfségem* 
egek. helyre állását-is el-várni. A’ Fe
jedelem Afefeony jóvaslá az Atyám-, 
nak, hogy viSzfcá vigyen magához; 
de a’ Fejedelem azt akarta, hogy ma 
mingy árt rendelt kólgálatomba bé_ 
áljak; ki-jövénk tehát ezen, keferves 
Szobából; és éppen jókor, mert nem 
tartóztathattam Völna meg már to
vább kőny-hullatáíaimat; de a* mi 
még éngemet terhelt annál-is inkább, 
volt a’ fok jót kivánáfok, mellyeket 
nékem minden ember tett, az újj 
tisztségemhez;— elégtelen vóltam a- 
zoknak meg vifeontaglására; az én 
gyengeségem hellyes mentségemre 
Szolgált; azért meg-is elégedtek, ám
bátor nem tudták valóságos okát,— 
Szálát mingyárt a’ mik fcükségefek 
voltak, hogy a* Fejedelemnél marad- 

' hassak.
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ha fsak, mindeneket el-hozatott, és 
meg-engedtetett nékie-is, hogy azon 
éjtfeaka velem leheTsen.

Mihellyeft tsak magunkra véltünk, 
dorgált az én nagy £omoruságom- 
ért; és hogy annyira engedtem ma
gamat a’ bánattól el-ragadtatni. Leg
alább minek-elötte kétségbe efném, 
monda, mennék végire hogy vályún 
van-é kedve a’ Fejedelem A££ony- 
nak kere tetemet el fogadni, hifeem 
nem vé£en az Ember mindenkor 
minden £emélyt-el, a* kit £eret; 
’s úgy tet£ik hogy egy £eretet, a’ 
mely tsak a* kívánságának bé-tellye- 
fitését óhajtya, nem egyéb; hanem 
egy baromi £eretet, a* melly nem- 
érdemes egy emberséges ember’ ne
mei! érzéséhez. Az egymáfnak meg· 
betsüllését;— az akaratnak egy- 
gyességét, — a* £ívnek nyájafságát 
kerell a’ valóságos Nemes £eretét.— 
Ha a’ £erétetednék az a’ tzélja, és
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midőn ezeket vifeontag tapafetalod 
á’ Fejedelem Afefeonyban is, ki tart- 
hattya magát feerentséfebbnek nyi
ladnál? Te a’ Inellett lakói, Vk i t  
Éeretfe; minden feempillantásban lát
hatod, ’s mintegy el-keriilhecetlenül 
fcükséges, hogy, vele napjában több
kor befeélgess. Hány feerelmesek vol
nék magokat leg-bóldogabbaknak; 
ha tsak a* hufeadik réfeit-is ezen fee* 
rentsének meg nyerhetnék?

Semmit sem feleltem ezen befeéd- 
gyire; de igaznak találván ezen ne- 
meíi Éeretetnek le-rajzolását; ezen 
feempillantattól fogva el-fcántam ma
gamat a’ Hertzeg Afefcony* fcólgálat- 
tyára, minden más reménység nél
kül; tsupán tsak hogy vélle meg- 
esmértefsemhozzája való érzékeny
ségemet; és ha lehet előtte kedves
sé tégyeín, nem kívánván Tnás ju
talmat; hapem hogy tsak valamikor 
tudtára adhafsam; hogy nem volnék

mél-
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méltatlan a’ hozzája való ti Éta, és 
minden ha£on nélkül -való Éerete- 
temnek ki-nyilatkoztatására. Ezen 
egéfe éjtÉaka .mind ezeknek el-gon- 
dolásában és el-rendelésében tölt-el. 
Máté butsut vett az Atyámtól, tol
lemus minekutánna jól meg-jutal
maztatott volna;— viÉÉa tért Len
gyel OrÉágba; az hól-is ezen Or* 
Eágban való első útozáfomban feL 
Vtalaltam, a’ mikof néki egy réÉit tör
ténetemnek elébefcélvén, meg mon
da, hogy még akkor előre jól által* 
látta, hogy íoha Éerentsés nem lé. 
tek; de nem mérte nékem meg-mon- 
dani, tartván attól, hogy ez-iránt 
való kétségben esésem: Életembe ke
rülne.

Hogy fel-tett Éándékomat véghez 
vihefsem, gyakran fordúltam-meg a’ 
Fejedelemnél, remélvén, hogy igen 
gyakran nyerhetek álkalmatofságot 
a* Fejedelem Afcfeonynyal Éembe

lenni;
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1660 lenni ezen első nap mingy árt adatott, 
is leg-aíkalmatofsabb. Egy Görög Ke
reskedő tsak a* napokban, vififiajövén 
az Árchipelagus feigett^eiböl; hoz
ván Narantsokac, Tzitromokat, Man
dulát, és más egyebeket, a* mellye- 
ket hozzánk mind onnat fioktanak 
hozni, kívánván az ujj Fejedelem
nek udvarlására lenni, és egy kosár 
leg*£ebb Tzitromokkal kedveskedni; 
a* Fejedelem nékem mingyárt által- 
adta, hogy- vinném a’ Fejedelem A£- 
fionynak. Szaladtam töftént; de óly* 
különös fel-hevüléfsel kólloctam. hoz
zája, hogy maga-is jól éfiíe vette; 
nem tudván mindazonáltal valósá
gos okát; hanem inkább fienvedett 
nagy betegségem gyengeségének tu
lajdonítván,—' mellyet-is óly* érzé
keny, és kegyefséggel tellyes fiók
kal ada tudtomra, hogy fcívem* bel
ső ráfiéig elhatottak; és , ámbátor 
tsak a* nyavalyámon való fiánako-
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zás okozta légyen-is; de még-is kö
telesnek tartottam magamat oily’ 
meg-elégedve lenni; mintha azt*a* 
valóságos keretét okozta vólna.

Időt engedett nékem magamat egy- 
kedneni azon habozásból, a’ mely

ben hozzá menetelemmel ellem volt; 
és kérdezéfei, a’ mellyeket hozzám 
tett, ar Görög’ külömbb kiilömbb- 
félé portékáiról ( mellyekböl vásár- 
]ott-is) kezdették elmémnek kábád· 
ságát vikká adni;— és kéntelenitcet- 
vén egy néhánykor a’ Fejedelemhez, 
onnét meg-ismét vikká menni; kön
nyebben és keveíebb változással be. 
ítélhettem már vél le; de akár-mint- 
liogy ' ei-nem/vekthertem azoltától 
azon nagy haloványságomat; á’mel- 
lyet moíl-is ékre vehetni ábrázato- 
mon; de még fém pánakólkodom 
azon, mert ez adta nékem a* leg
első alkalmatofságot ki-nyilatkoztat- 
niezeti Fejedelmi Személynek, hogy 
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.mit fcenVedek érette. ΤοΙφ napok 
fólytának-el a’ nélkül, hogy az én £or- 
galmatofságomból leg kevefebbet-is 
elTmulattam volna; minden halion, 
a’ mit. az-által nyertem a* volt, hogy 
a* Fejedelem Afcfconyt 'láthattam, 
és mint-egy arra izoktattam; hogy, 
inkább az én fcólgálatommal kívánt 
élni; mint a* másokéval.

A’ Fejedelemnek akkor minden*, 
nap a* Táborba ki-kelletett menni, 
melly-is nem mefcfce feküdt Segesvár* 
jtól; — az hová-is népét tsak ápro- 
donként gyüjthette egybe ; merta* 
föld népe a’ Rákátzi\ioz -való haj lan* 
dóságát még el-nem vettette vala* 
Egy nap a’ többi között, midőn £o? 
kása-Éerént ki-ment a’ Táborba, ke? 
reütül menvén a’ Fejedelem AfeÉony 
a’ Fejedelem’ fcobáján, az hói ép
pen akkor jelen voltamköliönék 
nékie, és nagy búmat kijelentő ke
dves. feemekkel nézek réája; nem

tu-



tudorti, vê tte-é akkor éfcre; de vife- 
feá jövetelekor tsak egy Afefeonyság- 
tói távúiról kísértetvén, hozzám kö- 
zelitte, ’s kérdé töllem egéfe kegyes
séggel , hogy mi okból volnék már 
régtöl-fogva óly’ h l̂ovány?" tudván, 
hogy az nem volna az én terméfeet· 
feerént való feinem.' Méltóbban kérd
hetnéd Afefconyóm! felelék én, hogy 
miként lehetek én még az élők* se
regében? De miért kérdeném én 
ezt tolled? Monda aT Fejedelem Afc- 
fcony,— Azért, felelék; a’ mióltael- 
feántam magamat tsak éretted élni;— 
meg-kélíetett volna halnom, mihel- 
lyeft reménységemet tepéked tetfee- 
ni el-vefetettem. El-pirula ezen fia-
vaimra, és minden felelet nélkül si
etve bé-méne feobájába. Ámbátor 
okom volt magammal el-hitetni, 
hogy magamra haragítottam; de 
még-is örvendetten ,̂ bátorságomon; 
mert úgy gondoltam, akár merre for- 
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dullyon a? dolog, nékem nem kel
lett leg^kifsebb alkalmatofságot-is el
mulatnom, vélle meg-esmértetni a’ 
valóságos okát az én körüllöttelegr' 
nagyobb üorgalmatofsággal véghez
vitt feólgálatomnak·, de refckettem 
még-is mindenkor, mikór fcemei e- 
leibe jöttem;— ámbátor egéÉfcen él- 
feántam vólt magamat nékie tudtára 
adni, hogy hatalmában lenne életem; 
de nem az, hogy fceretétiröl le raond- 
gyak; — örömmel-is néha vettem é£-, 
re el-pirulását, midőn feemeink egy- 
be találkoztak, és hogy az magáét 
mingyárt Je-fugge£tétte; — több na
pok töltek mindazon-által el a’ nél
kül, hogy ezen vakmerőségemért 
meg-piróngato^t ^ólna;— igen meg
voltam elégedve az én első próbám
nak következésevei, a* melly minden 
jelek fcerént nékie nem volt kedve- 
ellen. . ' ' 

Látod A££onyom! ennyi elöme-
nete-
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netele volt éeretetemnek a’ Segesvárt 
való múlatáfunk alatt. A’ Fejede
lem el-indula innen a* Fejedelem AÉ- 
Éonnyal három vagy négy ezer em
berei vél, a’ kik-is nem jó kedvel ki
sérték,, hajlandóbbak lévén moftanis 
Rákotzi vók Fejedelemhez, a* kit-is 
méltóbbnak ítéltek a’ Vezérségre. — 
Kebíény fános-is a’ ki őket Rákotzi 
alatt-is vezérletté, nem vifcltetvén 
óly* fceretettel Bartsai Fejedelemhez» 
mint a’ miilyent érzett még magi" 
bap a' maiikhoz; — ez nem kevés o- 
■ka vólt,vhogy azon Nép maga fcól- 
gálattyát úgy véghpz nem vitte; a* 
mint kivántatott volna. Kemény nem 
régen jött vala vifcfca Erdélybe a* 
Krimiai Tatár* rabságából, a’ mely- 
ben-is efett sC Rákótzi Lengyel Or-
feágban , való - meg-veretteté&ével; — 
nagy fumma pénzel; melynek egy 
rékét azon Fejedelem fizette éret
te , váltván-ki magát. Oláh Orfcág 
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felé jővén, reá vette â  Vajdát Mth- 
nét, hogy fegedelemmel lenne a’ Rá~ 
kotzt dolgainak elö-mózditásában. E. 
zen Vajda egy jó termetű; de vad 
és kegyetlen tekintetű ember volt;, 
terméfcete-fierént nagy bátorsággal
és fenn héjjazáfsal befcéllö, a’ ki in-\
kább akarván a’ félelem, mintfem a’ 
feeretet által, az alatta-valókat kö. 
telefségekhez kénfeeritteni; — a* ter- 
méfcece gyakran a’ kegyetljpségig-is 
vitte , mindazonáltal bátor, ,és ma· 
gát mindenekben hirtelen fel-találjó 
volt: — minden tettei nagyok, és 
vakmejríjk voltak;— nem-is voltak 
más. Baráttyai, tsak illyen magához 
hafonlók. ' -

Ez a’ Kemény János; a* kit alább 
meg-látunk, a’ Fejedelemséget el-fog- 
lalni; míg a* Bar fsai Fejedelem Se
regénél volt, hafcnát vette a* Nép
nek Rákotzibzn való bizodalmának, 
mellyel még hozzája viféltetett hogy

el-



el-vonhafsa annál-is inkábba' mottani 
Fejedelemhez tartozó kötelesség
t ő l m i n d e n e k b e n  bíztatta,— a- 
jánlótta Segedelmét, és gyakran ele- 
jekben-is terjéktette, mi-módon le
hetne vifefeá hozni Orfeágába ezen 
volt Fejedelmet, a' kit a’ fcerentsét- 
lenség inkább, mint az igazság fo£- 
tott-meg b i r o d a l m á t ó l E z e n  Ke
mény1 fortéllyal nem voltak ugyan 
el-titkólva Barts ai Fejedelem előtt, 
de rofe környülálláfai miatt kénte- 
len volt el-kenvedni. Feje
delem akarváh álattomban ki-puha- 
tolni Keménynek fzándékát, különö
sön vifeltetö kegyefségének jeleivel; 
azt mondá nékie: hogy' mivel a* 
Fejedelemséget mint-egy a* kedve 
ellen vállalta vólna-fél, és tsak in
kább azért, hogy Erdélyt az utolsó 
romlásától meg-menthefse, a’ mel
lyel már fenyegettetett;— meg-is val: 
lya nékie igazán, hogy nem-is tart- 
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ván magát) elégségesnek ily* .nagy te- 
réhnek el-hordozására, és hogy _a’ma
gános é|et inkább kedve-fcerént lem 
ne;-mint az illyen lármás, és teljes 
minden ellenkezésekkel, ’s kedvet
lenségekkel; a’ mellyekkel környül-. 
véfcik a’ Fejedelemséget;— kéfc len
ne nékie által engedni, ha Rakotzk ar
ra venné, hogy az Erdély Orfcágha- 
táriról el-táyozna, és így az Hazát 
vifefiá helyheztetné elöbbeni békes- 
séges állapottyába;és ha jót állana 
minden zenebonákért, mellyeket né
ki Rákotzi még moftan-is alattomba 
a’ vélte való egyet-értökkel okoz. 
Kemény Janói ezen ajánláft öröm
mel fogadta; és ámbár látfeott a’Fe
jedelmet arra tanátsólni, hogy le-ne- 
mondgyon ezen Méltóságáról, mel- 
lyet nékie az ISTEN, és a* jó fieren- 
tse adott; de még sem titkólhatta-el 
nagyra vágyódását, mely a* Feje
delemhez tea kavaiból-is ki-tetfeett,

mond«



jnondván: Hogy tsak ugyan ha 41- 
hatatoson meg maradna azon £ándé- 
kában, és jó a ka rattyából a’fejede
lemséget le-téfzi; ö nem mond ellene 
a* fel-vállalásában, ajálván-is magát 
RákotzihoZí menni, és árrá venni,, ha 
lehettséges az, hogy Hazájának tuen
de fségéc, és békefségét ne zavarná. 
Bartsai Fejedelem, gondolván, hogy 
eléggé ki-elégitette légyen ezen nagy
ra vágyót, ezen h^feontalan remény
séggel, és nem-is akarván egyebet, 
tsák hogy tölle meg-menekedhefsékj 
el botsátá ezen egyezésnek végben 
vitelére, ’s maga, meg indula kevés 
Hadgyávaí Magyar Orfeág’ feéle félé, 
igen kicsin Marsokat tévén, ’s ma
gával vivén a’Fejedelém AkÉonyt-is, 
a* kihez való Éerelme napról napra 
nevekedett; de még-is hamarább 
kelletett attól el-válni; mint-sem 
gondólta vólna, mert bizonyos tu*» 

F 5 ddfi-
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dóiitáft vévén, hogy Rákotzi feléje 
nyomói, és hogy már egy Obefte- 
réc Váradt nevezetűt, a’ kit előre az 
Ellenségnek viegálására küldött volt, 
a’ Rákotzi Elöl-járói meg-is verték^ 
ez így. lévéii,, kéntelem vólt egyéb- 
röl-is gondolkodni; nem tsak a’ fee-“ 
relémről; és így a’ Fejedelem Afc- 
feonyt Fejérvárra küldötte, hogy
menté tehefse a’ vefee4elemtöl, a* 
mellyet bizony el-nera-is kerülhetett 
ha vele maradott volna. Soha ke- 
fervefebb el-válás leg-alább réfeéröl 
nem vólt ennél; ezerfeer megátkoz
ta moftani Méltóságát,.a’ mely mo- 
ftan ötét el-válafetya attól, a’ ki né- 
kié a’ Világon leg-kedvefebb; nem-is 
titkolhatta Szíve* gyötrelmét, et
től okoztatott nagy kedvetlensége-is 
vette arra, hogy örömeftebb fogad
ta azon aj^nláfokat, mellyek 
tzi és Kemény réfeéröl nékie tétet
tek» kinek-is már fel-tett fcándéka

vólt j



vólt a’ Fejedelemséget el-foglalni, ha 
azt Rákotzi meg-ném tarthatná.

Réfcemröl A bizonyom! könnyeb
ben fcenvedtema’ Fejedelem Afcfcony- 
tól való távozáft; mjnt-íem hihetné 
az ember;— A’ Férjének boldogsá
ga nékem mindenkor el-fcenvedhe- 
tetlen fájdalom volt;— irigy temek
kel fcemléltem mind-azokat a’ nyá- 
jafságokat, mellyekkel ez a’gyönyö
rű tép  Fejedelem Afefeony hozzája 
vifeltetett,— és az én irigységem 
titkos örömet éreztetett velem ab
ban, hogy a’Fejedelem Éintúgy meg- 
fofetatik látásától, mint én.— Szeren- 
tsés-is voltam, hogy egy fcempillan- 
táfig, midőn a’ Fejedelem töíle ép
pen eí-vált, aljkalmatoíságot nyerhet
tem a’ tölle való el-butsuzásra. Sze
mei teli vóltak keferves könnyekkel» 
*s mondám nékie : Kegyelmes Afc- 
tonyom! kefe reg £, hogy innét tá
vozói de azok, a’ kik leg-na-

gyob-
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gyobban bánkódnak, és tám vigafz- 
talhatadanok a’ te távozásodért, tám 
fernmit leg-kifsebbet nem okoznak 
fájdalmadnak, mellyet mutatói. Tsak 
egy főhajtás volta’ felelete, a’mely. 
is engem’annyira meg-illetett, hogy 
lehetetlen volt bánatomat,előtte el
titkolnom; Eemeim egyfeeriben fel
fedezték abban a’ fiempillantásban 
lévő feívemnek érzését, és ámbátor 
fejét el-forditá, vettem mindazon
által é£re, hogy meg-illetödött ak
kori állapotomnál,— akkor már tud
tára volt az én hozzája vifelteto 
nagy £erétetem Szalui fzorgalma- 
tofsága által, a’ ki-is hogy nékem 
fcólgálhafson, titkon meg-mondotta 
egynek a’ feólgálattyában lévő A£- 
Eonyai közül, a’ kivel a’ Feleségül 
való el vétel reménysége alatt egy 
néhány efetendöktöl-fogva esméret- 
ségben volt ez a2 Afcfeony, a* ki-is 
Nevelője vólt a’ Fejedelem Afzjzony-



9 3
hak;— öregjAkkonyi hivatalt vifelt 
az udvarban,  és annyira-is meg-iiyer- 
te volt a* Fejedelem Afctony’ bizo
dalmát; hogy ámbár ö tsak az el. 
sö tselédgye lett légyen-is$ minda
zonáltal ö kormányozta az egéfc Ud
varnak belső dolgait; mivel itten 

\  ■ . - ■
nállunk Erdélyben az Akkonyságofc 
akár-mely tehetősek ,  és kületéfciiek 
légyenek-is, gongyok van mindazon
által a’Házokhoz és Gazda-afefcony- 
ságokhoz tartóié leg-kifsebb dolgok
ra is.— A? Fejedelem Aízfzony még 
fiatalabb lévén, hogy lem ijlyennagy 
tereh vifelésre elégséges lett volna 
ez’ okból mindeneket az Öreg A&· 
Monyra bízott; és ezen okból töb- 
Éör-is volt vele., mint más Udvari 
Személlyel. Szálát tudtára adta né- 
kié az Alkonyához való nagy érzé
kenységemet; gyakran alattomban 
megois mutatta nékie a* Fejedelem 
Alkonyhoz viseltető nagy érzékeny-

\66o
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o ségtöl okozott ábrázatom’ halóvány

ságát, a* nélkül hogy a’ dólgot egéfe- 
feen ki-fedezni bátorkodott volna, 
remélvén, hogy nékem az-által feól» 
gálatqmra lehet a* Fejedelem A£- 
fcony előtt; femmit Te kérése, Te fa* 
radsága által el-sem-is múlatott* 
hogy reá yehefse az öreg Afefeonyt 
fcólgálatomra; de többre mindazon* 
által nem-vehette az állapatomon 
való fcánakodásnál, a’ mellyet nékem 
heves indulatom okozott, ki nem-a* 
karván lépni foha is kötelefségének 
határjából, ’s nem-is ítélvén hel|yes
nek az Afcfconyának más ( tsak a* 
Férjéhez tartozó ba.ráttságról leg? 
kifsebb képzel ödéít-is) okozni. Szár 
lat látván oly* ellenkezőnek lenni e- 
zen Afefeonyt ezen dologban; és kő* 
vétkezésképpen, hogy lémmi hafc. 
nomra nem lehetett, nékem tud
tomra fém adta ezen hibás lépését, 
mellyel nékem ha£nálrli kívánt; mind*

azou-



azonáltal ezen fegedelme nékem 
nagy hafenomra vált; mert az öreg 
Afcfeony fel tett feándéka, és akarat- 
tya ellen-is mint-egy kéntelenitte^ 
tett a* Fejedelem Afefconynak tud
tára adni mind azokat, a* miket hal
lott az én hozzája való nagy feere- 
tetemről, a? mely ezen okból efett ? 
mellyet moft néked Afefeonyom ! e- 
lé hozok.

A* Fejedelem Afefepny éfere vér 
yen, hogy mindenkor, midőn velő 
feembe yagyok, feemejm reá vágy
nak függefetve; de éppen más mó
don mint máfoknak, á7 jkiknek feint- 
úgy feerentséjek yagyon vele feem? 
bejenni; látá hogy mindenkor mint
egy refekotve közelitek hozzája, é$ 
hogy vélle égyfeer se feólhatok vál
tozás nélkül,— által látta, hogy kü
lönös okának kelletik ennek lenni.- -̂ 
Hogy ennek jobban végére mehes
sen ,— kérdi az öreg Afcfeony tói;

’ ' ha

i66c.



ha nem vette-é ö-is mind ezeket éfe- 
re; valyon mit jelent ez? mert fen- 
kit nem látok illyen móddal hoz
zám vifeltetni ? — Az öregAfcfeony 
ezen váratlan kérdésre el-bámúlván, 
nagy háborodáfsal felelt. Nem kel
letett több, hogy a’ Fejedelem A£- 
feonyban a" meg-tudásra való kíván
ságot fel-gerje££e, ’s addig kén£e- 
ritette fok kérésével, hogy monda* 
ná-meg vélekedését, mig mint egy 
képtelen volt meg mondani, hogy az 
tsak azt jelenti, hogy haláloson be
lé £erettem, azt-is hozzá tévén, 
hogy a’ Férjhez menetelének hite 
£inte halálómat. okozta légyen. Az 
Öreg A££ony helyben mingyárt meg
bánta, hogy ennyit-is ki-mondott; 
de a’ Fejedelem A££ony nem nyu
godott a’ mig a’ betegségemnek ál· 
lapottyát, és a* környül-álláfsit, a* 
mellnek nékem ve£edelmemet ó- 
kozták, rendel elé nem bé£éllette.

‘ ' ' Ez

1660.



Ez éppen azon nap történt* a* mi- 
dön a* Fejedelem Aéfcony töllem a* 
karca ennek valóságát megtudni 
midőn kérdezte * hogy mi okozta 
az ábrázacomnak haíoványságát Hí« 
zelkedhéttem tehát magamnak* bogy 
nékermis vólt réfcem ä’ öiöftäni el· 
válásunkkor a*7 köny-hulJatásában \ 
de még nem voltam bizonyos mit 
érez érettem Sívében*

El-indula tehát a* Fejedelem k í ·  

fcony Fejérvárra, Erdélynek Fő V'á* 
roísába,— Jvii-ís eMhdulánk azon 
Tartománynak Féléire, a5 mely ha
táros Hazánkkal» és a* mely Ma· 
gyár OrÉágtóI kaptsóltatotí ehezj 
alig érkezheték B a r u d  Fejedelem o- 
da, R á h tz ú tó l újra két követek jel· 
vének, hogy réá Vegyék K em ény j f f r  

«»stiak tett ígéretének beteli yeílté- 
sére^  Ha meg‘ijedetc a* Fejedelem a* 
majd nem e^ökakos^ mődjokon, mel* 

*lyel ötét rá akarták venni, nem ke* 
* G , vés
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vésbé bámult az Atyám, ö* ki fém- 
mit fém tudott a’ F ejedelem Ban süt· 
nak, Kemény Jánossal ez-ifáttt Való 
befcédgyéröl, bofeéankodva értette-* 
hogy ujjra ujj Fejedelem’ válafetásá- 
ra feándékoznak ; a* nélkül, hogy róí- 
la-is gondolkodnának, magát fok o- 
kokra-nézve érdemefebbnök tartván 
igazság-fcerént a’ válafetásra, mint a- 
kárkit-is azok közzül, a’ kiket vála£- 
tásra ki-fievezhetnének.— Nem foká
ig; góndÓlkodótt, hanem ellene mon
dott Bartshi Fejedelem gyengesége 
áléil ezen dologban véghez vitt min 
deö dólgainak , megsértetvén; véHe, 
hogy -Kémény Jánossal egyezni'nem 
egyéb volna, hanem újra 
bé-helyheztetrti * bé-hozni .a* Törö
köket, Tatárokat; és végtére tulaj*. 
dón magát, Háza népit, ésbarátjaic 
bizonyos halálra; és a’ Hazát végső 
és el-kerülhetetlen püfctulásnt 4d-teo· 
ni;— megrérteté vélle, hogy ha oly*



Vélekedésben v6lnavht>gy magát m ég
nem faithattya azon Méltóságban, a* 
melyre ötét a* fényes Porta emelte* 
folyam odgy ék a’hozy jovafoliyon 
egy ollyan feemélyc, a* ki annak ked
ves tehet* és ezfen eíétbfen válafcfcon 
egy ollyant, ar ki ezen okból hozzája 
nagy háládátofsággal fog viseltetni* 
és nékie a' békefséges tuende# éle· 
lére mindenekét, a* miket tsäk ma* 
gának kívánhat, fog fcerezrii. — Kön* 
nyen lehet ki-tanálni, hogy mag|t ér- 
tetté; de a’ fejedelem ámbátor min 
denékbert habozd * tfé. meg-is nem 
Volt égefe Éándékkái, högy a’ Fejédo* 
temségröi le*fliondjon, azoft-kivulds 
azon fél-tétele, mellyet Kemény Jfo 
fomak tett; fékétől nem vők olyan 
valóságos^ valamint a fánoi 
hittek tehát az Atyám minden hala*
ifék,nélkül -yjfcfeá böfsátatta a* kfc 
hetitfK^étlyéit* Anélkül hogy kg* 

kifaebbeSrilayegpzhettek volna a*
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ión dologban a* mellyért küldettek. 
* Kemény János meg-neheztelvén, 
feintúgy mint Rákotzi, hogy fel tó- 
telekben nem bóldogúlhátt^k, a * Har
ts ai Táborába hamis hitegetöket kül
döttek» a* kik ottan hirdéfsék» hogy 
Bart sas sí nékiek tett Savának, igére- 
tének meg-nem állott, hogy Kemény 
János nem egyéb okból kívánna Fe
jedelemségre válafetatni, tsak hogy 
azt Rákotzimk által - adhafsa, a’ ki 
mindenkor igaz valóságos Fejedelme 
vólt Erdély Grfeágának, a* ki-is fokkal 
alkalmatofsabb ezen Méltóságra, mint 
a* moítan uralkodó Fejedelem, és 
hogy Kemény János nem igyekeznék 
egyébben, tsak az Hazának, és min
den a*hoz tartozandó réfceinek jován, 
bóldogságán, és békefségén; és -hogy 
ö a* Fejedölmi név alatt nem kíván* 
na más lenni, tsak Ráfotzitak Hadi 
Vezére, és Hely-tartója az Orfcáglás-
jan.—Hogy ezen vólt Fejedelem - min- 

' - den
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den terentsétlenségei mellett-is bá
torságát még annyira el-nem vettet
te légyen, hogy békével meg-ten- 
vedjiefsen máft uralkodni he Ily ette, 
és ha Bortsuimk a* Törökök Pártfo
gói:— Rákátzitak az egét Magyar Or- 
tág, és a' Római Csátápds védelme
zői létnek, hogy meg-tarthafsák bi
rodalmában, a* melytől igazság-te- 
rént meg-sem- lehetett vólna fofeta· 
ni; iltyen és e*hez hafonló hirdet
mények, és a* Rákotzihoz való ré
gi hajlandóságok-is nem kevéfsé o. 
kozták a* Nemeseknek, és Széke
lyeknek (a* kikből áll Erdélynek leg
nagyobb vitéz rendéinek ereje) a’ 
Borisai Fejedelemtől való el-idegene- 
dését, ellenben Borisat Fejedelem-is 
mindenkor dólgaiban habozó lévén, 
nem élettette a* népnek tívét jó té
tivel, a* mellyekkel bizodalmókát 
meg-nyerhette vólna, fokán el-kéred-
zettek táborából, kiknek kéréseket 

G 3 neip
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item bátorkodott naegrfcegm, fokcfe 
elrhagyték minden engedjem és jo- 
&ntés nélkül;. -r m% pftn^éélei. fern 
bátórkodott* exelcellert;; mely. akal 
a* dolog annyisa ei£ea>:,bogy oömííi 
■napok Tabent annyi» meg- 
gyeagfüí,-hogy kéntsísn* vélt* av cár 
.korpsáífc főiken; £aka£ tani,-é$in agát 
valamely eröfségbcr b£-voßfli» ,a& hál- 
fegiííséget várhatna,,; a*, mellyet tsak 
a* Töyökisöi- repiélhptctnTr A! pn, hite 
m  v̂ >n̂ funk* vagyis inkább- el-fcalar
dásiink Eejéfyátnak. vj$it,.azhpy.4 a’* 
. fejedelem AÉkpay*-* a* mim mát 
fejfyebb' meg-Jnam ,νε«0; volt,, ipar 
gát» --  Ki-mondbatatjap: v<ált a .̂ pxör 
me Ijedelem, Bwtsamk $  EejejJef 
lem AkÄonynak látásában;’ a % enjpnj 
fem kisebb..

Mivel itten, alkalroajtofságom v,a? 
gypn: Gyula.-Hejérvárr.<51 fcóllanprn; 
bárom. Vár van- z z . egéé Magyar ÉU 
yodakpípbaa Fejérvá* novelette!:

pisa
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Sikkes Fejérvár;, - mefy-is Magyar 
Orfeógwak vóleaképpen Fö Várofsa; 
ámbátor Buda a- maga' eröfségééit 
moíbn.a’ hellyet tar tátik,— Αλ má- 
fodik ezen uévvel Nándor Fejérv ár s 
Tor (Magnak ,Fö Várofsa , igen és- 
méretes a’ fpk ki-áenvedett oiróniái
ért. Az harma-dik Gyüla Fejérvár, a* 
melv'is elei töl-fogva· mindenkor fö -  
várofsa uók Erdélynek, és^egy Püspök 
ségnek Széke, a’ ki-is egyeátif vettee- 
; zen egéfc. nagy Tartománynak Déa- 
máját; deaJ mióka a’Románo Catholi- 
cufoknak £áma igeirmegdtevesedett·, 
•zém’Püspökségnek jövedelme· álfái- 
a-da tört** Reformatus Fejedelmeknek, 
(’kikíis majd kót-fcáz eßtendötöl-fog- 
va korrn ányoazáte ezen Tartom ányt) 
mely-is a* nagyobb- rékét téfci a? Te1 
fedelemé wgga - fcámáía rendelt- jöve
delmének. ·"··'■:
~ Ez ennek-elScte igen nevezetes·, 

hires, és nagy érdemű Hunyadi 
G 4 7 a~
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fonottól akkori volt Vajdától meg*®, 
röfitetc Város volt; nem-is lóvén ólyf 
nagyon ki-terjedve, könnyebben meg· 
eröfittechetett; de, akármilyen vélt ak 
kor, moftan romlandó felben vagyon» 
és a* mit az ember még abbóUáchat, 
tsafe egy nagy rendetlen Kaftély , 1* 
melyben a* Fejedelem lakik, míkrir 
itten mdlat, ízen épület étvágyon 
takarva egy nagy töltéssel; jobbtól, 
balról két nagy bástyákkal, mellyek-is 
még igen jó állapotban államik.} nem 
kötőmben az ezek .között lévő t tel
té s-isjde V fő/épület egeiken min
den oltalomtól fedetlen áll arról a* 
rékrö.1, a* melyről a’ Város meg-mm- 
ladozott, Meg-maradott, még egy 
igen képen épült nagy Templom, a*' 
mely-is az-előtt Chacedralis Tem
ploma vólt a* Wpökségnefc, ezen é- 
kes roppant, és mint egy bűkké al
kotmány, valamint a* Város-is, azon 
Hunj*# fo m ító i híres nagy Hadi Ve-
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sértői, Hunyad Vármegyébe a* Ke
nyér Mezején meg-veretett Törökök’ 
zsákmányából nagyobbittatott. Ot
tan láthatni-meg azon híres Z á p o ly a  

J á n o s  Magyar Orfcág Királyi Hertzeg 
Kis Afefeonyoknak Koporsó Köveit, 
a* kitől Első. Ferdinártd Magyar Or- 
feágot el-foglalván, által engedte né- 
kie Erdély Orfeágot azzal a* Tarto
mánnyal, melynek Temesvár Fö V4-
rofsa. ^m-külömben láthatni B á to ti

Fejedelmeknek Temető hellyeit, de 
aVmeliyek az azokra való kevés yi- 
gyázás ájcal Einte végső puhulásra 
jutottak, a* H u n y a d i J á n o s é t , ez van 
közönséges kőből alkotva, fel-emed* 
ve a’ földtől mintegy tizen- nyóltz 
hnvelyknyire* a* köven tsak eza’ke- 
vés t ő b ő l  á lló  Koporsó írás ( Epita
phium) van; H ic  ja c e t  J 

H t í  n y a  d  I t t  f e k s z ik  H u  n y a d i  J & *  

n o s .  Ezen Templom ámbátor igét! 
ékes, moflan még-is el*vagyon hagy-

G  J va,
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va, fem milfteni kólgálac benne n e»  
tartatván. A* mely réfee az-elött. a* 
Valóságos Város vólt, moll csak kül
ső város; -« ige» népes, és- tekintetre 
m élté; —rés- a’ nal· itten, különös-: az,, 
hogy minden, lakóink Románo. Ca- 
tholtcufok, a? hol· R eligi ojokat.(. Válla
lókat) feabadori. gyakorolhatják egy 
igen fiépen épített»Tempiomokbaii. 
r Ezen· dolog nem-is .tetzfoetík cso
dálkozásra méltónak; mivel' Orfeág* 
^örvény 0-fcerént* négy-féle Religió 
tán,' á5 mellyelois kábádon gyakorol· 
hárty ák Ifieni fiólgálatjokac; - de azt-is 
ínóndhatni> hogy a*, Catholica-Religi- 
^  éteönek tővé», a’ kik ebben vagyu 
bakj igen kevés, fiámnak.- A? Aáso- 
dik;a? 'RefbrmacuCoké,, mely*is ,■ töb- 
nyifő hiinden NeinDesekér éá.dsa ren» 
düeké. Az Harmadikv a't Lutheran*, 
to d ^ ii^ ^ S ^ S o k é^ k ik -is  nagy, ró- 
ásít; lakjait Erdélynek.> A*’, negyedik 
na Akiá^i vagy a* mint· magok* ne- 

. ' ■ · · .  vezik
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vezik az Unitaria; de a? Éinjok ezek
nek. igen meg-fogyotfc..

'Borisai Fejedelem. alig’ vehette-bé 
magát Fejórvárra, újra feövettség jött 
Mákótzitóh, a?' kik eröfsen, sürgették 

bé-telly.eftté&ér azon Végezetnek, met· 
iyet tett* vala -ennek-előtte- 
$án<it$$l a’ Fejedelemség’ ytal-adási- 
xók De- Borisa» tsak bíztatni; akarván 
Sukqtetkfä retpÁnységgel* njra,az„ Ar 
ty ámat BETH*#N. ]& W 9* <*Mmr 
©k,r^ogy; fegedolmér* lean«, meg, 
-tnepejeedni ςζβ» KövetektQÍ,r- gjii*. 
den yelek: való- végez.és- nélkül,, é$

A j^ ^ .tu 4 tal^a?WjX4tf‘'
í jé k i^  ’kogyv.mind ejtek a* egye«# 
$ek m.Ag-n9n\ CishetnQk, é% fei»mi 
ki-menetelek oem lehet- a* 
Eprta-tu4?a ^  aka^ítya. néíkülj é$ 
ígVr ezenr ra-oftani. köyelégnek fen? 
\ólttpbl> sikere, mint az elftbbent- 
§knek, Én,ugyao nenv tudó*» ®i tor,
$éíifcet*&·«* Fejdelem. é* aẑ  Atya®

• bözt-
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t>z >Γχψ*>η:
.közt együtt váló conférentziájokban; 
de hihétö hogy az Atyám arra ök- 
tönözte a* Fejedelmet, hogy ha var 
lósággal le-akarna mondani a’ Fejede
lemségről , engedgye nékie által, bíz* 
ván, hogy a* Török Portától-is en
nek helyben-hagyását megnyerheti. 
A* Fejdelem nagyon meg-ütközött 
ezen elé adásán az Atyámnak. Ezt 
ánnakutánha tudtam-meg, meg-is pa- 
nafeólta a* Fejedelem Alkonynak* 
mindazonáltal ennek Temmi követke
zőiéi fém lettek. A* Követek alig 
érkezhettek vifcfcá R á h i i i k o z  a’ B a r -  

fs a i Fejedelemtől vett kedvetlen fe
lelettel; R á k o tz i azonnal tudtára ad. 
ta K e m é n y fá n o s n z k  Fö Vezérjinek, 
hogy Hadát egyben gyűjtse, és liet* 
ve mennyen Fejérvámak, hogy B a r , 

fs a i Fejedelmet hirtelen meg-lepje, 
és kénÉerittse akár fzép, akár erp£a- 
kos móddal a* Fejedelemségről le
mondani. Ezen dolognak híre mely 

* '  nem
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nem fokára közönségefsé lett, kén- 
feeritette Bartsai Fejedelmet Fejér-
várt el-hagyni; és bizodalmafsabb 
helyre magát, úgy mint a’Dévai Vár
ba vonni, mely·is két napi távúl- 
ságra van Fejérvártól Hunyad Várme
gyének közepén, nem mefefee a* Te
mesvári útban Jevö úgy névezett 
Vas-kaputól. A* Fejedelemnek ren
detlen rendeletéi, eTiez járulván a* 
Kolika által okozott egéfségtel^nsé- 
ge ls, egy néhány napokig késleltet
ték elindulását. — Az Hivatalom 
mely,ús keméllyéhez kötelezett) hoz
ta magával hogy korgalmatofabbat 
mellette légyek, mint akármikor más
kor,— Nem-is tudom mi okból, azi 
kívánta, hogy mindenkor mellett« 
légyek, ámbátor máfok-is elegen vol
tak fegedelmire; úgy tettzctc. néki« 
mintha én'körüliette mindeneket al· 
kalmatofabban vinnék véghez,.miiii 
mafok, ~  én tehát küntelen az ágya

mei-
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}meilett voltam, de ez a* fiólgáíat 
mely nékem más korny übálláfokban 
igen alkalmatlan lett volna, moftan azt 
a’ gyönyörűséget okolta, hogy a’Feje- 
delem Afifionyt minden fiertipiliantás* 
ban láthattam) de mit nem-ie csele
kedtem vólna én ennek meg-nyejré- 
sére? Meg-nem-is fiiintem azzal fid.* 
meim jeleivel leg-érzékenyebben , és: 
érthetölebb, a* mennyire töllem ki* 
telhetett) befeélleni. Láttam) hogy éfc* 
re is vette* de femmi jelt nem adott« 
melyből el-hitethettem vólna magam* 
mai, hogy azzal nékie kedvét találom, 
de még- ellenkezőül * nékem úgy tetá 
tzett, hogy igen fiorgalmatoson eh  
kívánta kerülni fcémembe való aézéft 
lit, menyért némelykor magamat óljr* 
keferves kömyül-álláfokban találtam* 
hogy maga a’ Fejedelem elött-ás néni 
titkólhatcam féjdaimim&t; de éZ: M<* 
gyobbán el-vók foglalva itiaga dói» 
gai iráht, mintsem azt3e£re‘vehette 
VólöíL \
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Elégsz, hogy egéfsége vajaméiig 

tiyire helyre alván, az Hertzeg Afe* 
feony-is, a’ ki feüntelen nagy feörgah 
ntátoftággal hozzája vifeltfetett, vidá* 
mabb ábrázattal, és nyugodtabban 
lát&atött lenni, mely^is a’ Fejedelmet 
vigafetalta; engem’ pedig nagyon gyöt* 
rótt. Éfcre vévén a’ Fejedelem Afc- 
feony esz-iránt való bánatomat, látam 
egyfcer,. hogy egy darab otska ideig) 
kéméit réára fcegeZvén,» nagy haha* 
tavai azonnal nevete·, más apróié* 
kos dolog’ mentségeivel, de midőn 
éfcre vette,- hogy az én zavarodáfom 
ez által nagyobbadik, el-ménfe fcobá* 
jába, és éngem’ oly’ álapotba hagyd« 
a’ mely bizony benne-is feánaközáft 
okozhatott;·. Azon ellve iíiftétel·* 
jővén tsak égy-AMonyságtól kísér
tet ve, hogy fedkása-Éeréht rheg-tuda- 
kozná a’ Fejedelemtől, M vóltöüó
kedvé ^teötálnl A* Fejedelem új. 
ra, háborgattatvia a’ Kolifcától; 'mel-

lyért-ii

t
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lyért-is egy párnát kellett feje alatt 
tartanom, a* mellyen el-is alutt.— A* 
mi ágyaink Afefconyom! a* Nap-kele
tiek’ £okása fzerént minden fuperlá. 
tok nélkül valók. — A* Fejedelem á- 
gya a’ betegsége miatt nem lévén 
femmihez tárna £tva; azért hozzá fér
hettem hátairól, hogy tarthafsam pár
náját. A* Fejedelem A££ony tseit- 
desen oda közelítvén, ’s akarván meg
tudni, ha a* Fejedelem f  a’ ki-is a’ 
más óldalára fordult vólt) alu£ik-é, 
éppen az ágyához jőve, kerektől 
nyújtván, és a* párnára ( melíyet tar' 
tottam ) tévén karját,— a* keze óly* 
közel efett ortzámhoz, hogy midéit- 
előtte meg-fontóltam volna, hogy 
veHetem-é azon. bátorságot,: me gcsó- 
kokgm hirtelen kezét. — írhatom né
ked Afzfconyam l hogy aztóly* nagy 
érzékenységgel, és gyönyörűséggel 
tselekedtem, hogy képzelni fern le? 
bet, ha tsak valaki minden ;«®jét a?;

£ere-
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Éeretetnek nem érzette. A’ Feje
delem Afcfcony tsendesen vi££á von
ván karját a’nélkül, hogy valamit fcól- 
lőtt, vagy ellenem neheztelését mu
tatta volna, ki-méne a’ dohából, és 
vidfcá.sem jött azon éjtdaka. A’ Fe
jedelem másként változtatván fék- 
véfit, nékem-is időt engedett min
deneket fontolóra venni, az ,én.mé- 

'féfcségemröl, mellyet a* Fejedelem 
Adfconyomon ’ moftan el-követtem» 
magam magamat · meg-íteltem oly* 
nagy vakmerőségemért, — gondól- 
tam hogy eleit vegyem el-dökésem 
által a’ Fejedelem ez iránt való, ha
ragjának, ha meg-tudja ezen magában 
ugyan kitsiny, de réája, és dereimé
ire való nézve igen vétkes tseleke- 
detemet, mert éppen nem kételked
tem , hogy a* Fejedelem Adfcony 
meg-a^ panafeólja mihelyeft vélle le
het. Bizonnyal nem akarta álmát, 
nyiigóvását háborgatni, így gondól- 

H kodtam

n

*
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kodtam magamban, de mihelye ft fel· 
ébred,— elég-tételt fog kérni az én 
vakmerő bátorságomért, és így kén- 
telenittetero az udvart el-hagyni, e- 
géfe életemben meg-lefcek foktva e- 
^en drága fiemélynek látásától azért, 
hogy a’ hozzája tartozó tiktelet ellen 
vétkeztem, és fenkk fem-is vethe
tek okául kerentsétlenségemnek, a* 
mely engemet meg-fo£t azon egyet
len egy íheg-elégedésfemtöl, mellyen 
keretetemben remélhetek vala; téak
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 Alkonyomat, 
és meg-érdemlettem haragját. — II- 
lyen feomoru gondolkodásokkal töl- 
tém-el az éjtkakának hátra lévő ró*, 
feit; mihelyt meg-yiradott le-menék a* 
kertbe nyughatatlanictatván bal álla-



t
potomnak meggondolásával* uieflyet 
nékem a* feererYtsérien Fatum (törté* 
net) mát kéfcitc.“— A* Fejedelem Afe- 
fcony meg-látván éngem’ n* Fejede
lem’ feobájiból, a’ kinék-is igen jó
kor jött vala látogatására; — Igen 
feomoru ábrázattal, és mély gon* 
dolatcal el-merülve sétáltam-; ·— 'le
jöve a’ kertbe, bizonnyal hogy an
nál jobban ki-tudhafsa gondolatom
nak módgyát;— ebjovte tehát kevés 
Afefeonyságóktól kísértetve; ezek kö* 
2ö14s némelyeket egy más fein alatt 
vifefeá küldé. Mihélyéft megláttam, 
nem kételkedtem már vefetemrölj 
és hogy bizonyftyal nem jött egyéb 
okból, hanem hogy el zárattatáfomat 
és tölle hőltig való el-távozáfomaG 
parantsólja, mindazonáltal ( egy da- 
rabotskáig sétálván* égy Tseréfenye 
fához ment, melytől én nem mefc- 
fee állottam, tsak két* vagy három 
^fefconyság lévén véUe ) meg-fcóHita j 

jtf a . ft’ fea*
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a7 fcava minden érzékenységemet fel
ébre fcté ; refeketve közeliték hozzá
ja, parantsola hogy tserefenyét feed- 
nék feámára, mellyet-is megcsele
kedtem, igen keveset vett azokból 
többnyire mind a’ vele lévő Afefeony- 
ságoknak adta; az alatt a* fein alatt 
hogy távulabb feebbeket lát, oda vi
ve feedésére.^- A* mi kerteink .Afc" 
fconyom! nem oly’ pompások,'mint 
Frantzia és Olafe Orfcágban, ( mellye- 
ket, ottan álmélkodáfsal láthatni) 
többnyire sűrűn, és minden rend 
nélkül ültetett fákból állanak; a’ köz
te lévő útak-is igen keskenyek, 
úgy hogy az abban való sétálásban 
nem könnyen veheti az ember egy- 
máft éfcre.— A’ máfodik Tserefenye 
fától a* hová éngem’ a* Fejedelem 
Afefeony vezetett, a’ harmadikhoz, 
külde, annyira, hogy már jó távúi 
ellünk azon Afefeonyságoktól * a’kik. 
az első fánál a* Tserefenye* fel-feedé-

sével

6
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sével múlattak; midőn gondólta v$\- 
na, hogy azoktól nem hallathat! k, 
így holla hozzám: Minden hap ta- 
pahcalom a’ feámtalan jelekből, hogy 
mintregy tudtomra akarod adni hoz
zám való nagy here tetedet; tegnap-is 
óly* vakmerőséggel vóltál, hogy ke
zemet meg-tsókóltad, és már kez
dek attól-is tartani, hogy ennek-u- 
tánna még annyi hatalmod sem leh 
önnön magadon, hogy magadat en
nek nyilván való ki jelentésétől meg 
tartóztafsad, a’ mely nékem kedvet
lenséget, néked pediglen ve Étedet 
okozni, fog. Tanátslom tehát tené- 
ked: Fójts-meg hívedben minden 
leg-kiísebb ollyan gondolatokat, a’ 
mellyek egy illyen helytelen érzé
kenységet benned gerjehthetnek, 
hogy ha pediglen nintsen annyi erő 
te benned, vagy háhdékod, hogy 
•egy illyen helytelen, és jövendő é- 
letednek ártalmas heretetet meg-főj*

H 3 . tani
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tani. tudj,, avagy akarj; tehat leg-ta~ 
‘ná/sofsabb, hogy az Udvarunktól' βΓ- 
táívozzál ; — tsak. hafeontalan- hizeh- 
kedö reménység volna el-hint3Í; hogy· 
én̂  valaha helybe' hagyom ezen az: 
én> betsülecemnek, és a* te jovadv 
tjak ellenkező érzékenységét,, éS; 
hogyar te hozzám vifehetö* · £e re tel
tednek- jeleire· érzékeny lehefSek;—- 
tudod· hátbéli· kötelefségemet, hál&- 
darofságomat az én. Férjemhez a*' 
Fejedelemhez. Vétkeŝ  háládatlanság, 
lenne» réfeemröl, hameg-nem esmér» 
ném, és meg-nem vifeontagólnám az. 
ő feünet nélkül- hozzám vifeltétö feeu 
íetfftéü; feüny-meg; tehát, az illy^ 
Uekcöl, raelly ek nékem végtére, ah 
kalmatlhnokká'-is válnak vagy- tob
ten*. távozzál*. és vedd eleit feeren*·' *
esetlenségednek, a?‘ melyellened va
ló; haragornat-is okozhattya-.— Ezen· 
utolsó feavác- ό \γ  Felséges». és egy. 
feersmind kegyes hangon· mondotta*

hogy



hogy egek bizodalommal nékie eze
ket felelni bátorkodtam* Nintsen an
nál igazabb Kegyelmes Afcfcohyom! 
hogy én téged* keretiek, és hogy 
lehetetlen többre vinni egy tiktelt 
feere tetet; mint az enyim. Ennek ®- 
ka a’ te nagy érdemeid, és fcépsé- 
ged, és. az én forsorn már a* milyen 
lehetj de az-is nem kevésbé bizo
nyod hogy az a’ halálomat paran- 
tsólná,a’ ki éngemet látáfodtól örökre 
tneg-fofetani kiván! nem kell egyéb 
tsgk ezen fcáadékodban való meg
maradásod, hegy meg-bofefeúld vak
merő indulatomat; A* Férjhez me
netelednek tsak a* hire-is engem* a’ 
krómnak izéiére- vezetett; az hon- 
nan-is akaratom- ellen vi-fcfeá vontait* 
az éh ábcázatomon való halóvány
ság még moft'is fcomoru; és tsalha- 
tatlan bizonysága annak, ílogy élete
met kedvellem, nem egyéb az oka>
hanem hogy feerentsém vélt egy óly’

Hiva-
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Hivatalt el-nyerni, a’ mely nékem 
fokkor azon örömömet fcerzi, hogy 
téged’ láthafsalak. — Lehetetlen Ke
gyelmes Afcfeonyom le-mondani fee- 
retetemröl; — tsák az az egy gondó
la t-is ; Tolled távozni!— nékem 
már-is oly’ keferves, hogy halálom
nál̂  egyebet nem óhajthatok kinaim- 
nak rövidítésére. ' Valójában ábráza- 
tóm eléggé ki-is mutatta feivemnek 
gondolattyát, a’ mellyet nyelvem mo- 
ftan meg-magyarázott·, — Könnyen le
hetett láthatni azon halálos femekkel 
le-feftetc kétségben esésemet.— A* 
Fejedelem Afefeony maga-is látfeatott 
meg-feánni. De hát valójában mon
da nékem ) mit. kivánfc töllem? Már 
nem kételkedhetvén a* fcereteted fe
löli , meg-fcenvedhetlek-é téged* az il
lendőség* meg-séftödése nélkül fee- 
rhéllyem mellett? Ki>tehetem-é ma
gamat a* te feemeiddel való fok in* 
téfeidnek,— befeédidnek— bátorsá-

/  god-
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godnak, melyre téged’ a* vak tere
lem ingerelhet N em !— A tto . 
nyom! felelék, foha nem kívántam, 
és nem is kívánnék élni, ha leg-kis- 
sebbet-is óllyat mivelnék, a’ mel
lyel magamat előtted unalmafsá té* 
gyem, és tégedet megbántsalak; — 
én mind azokat a* kis jeleket, mel- 
lyekkel moflan egem’ vádolt, éspi- 
rongatt, nem egyéb okból cseleked
tem; tsak hogy veled meg esmértes- 
sem az én Eerentsétlen teretetemet, 
Mentsenek-meg engem’ az Egek, 
hogy valaha' tsak leg-kifsebb tándé- 
kommal-is meg-kivánnám sérteni fed
hetetlen és mindenektől bétsülteteti 
erkoltsedet, a* mellyet én rétem- 
röl-is nagyobbra betsüllök mintsem 
hogy kifsebbitteni kívánnám. — Mái 
eléggé meg-vagyok nyugodva, hogy 
tudtodrA adhattam az. én hozzád va
ló nagy érzékenységemet, mellyet a! 
te nagy érdemed bennem gerjedett.

H 5 tsak
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tsak az az egy óhajtásom: Méltó»· 
tafsál tudtomra adni, ha mékatfan- 
nak tartafe-é ezen ajánláfomat. hely
ben hagyni, hogy mingyárt ezen ó- 
rában magam magamat meg-büntes- 
sem; De ha> a* minden reménység- 
nélkiil való Éeretet; — a* leg-aiázato- 
sabb rabság előtted nemüknek ked~- 
vedenek;. fogadom és esküfeöra né
ked mind azokra, a* mik legrfcen- 
tebbek, leg-meg-sértetlenebbek, hogy 
meg-fójtom feívemben a* leg-kifsebb
kívánságaimat, mellyek kedvetlensé
gedre- lehetnek, és hogy foha,. fém 
kémeimből, fém bekédeimböl, fém 
tselekedeteimböl, óllyaft nem fogfc 
úpafctalni, a* mely leg-kifsebben-is 
gyanút, adhatna, éretted kívemben q.- 
kozott tifcta égő koretetem röL 

Tovább itten veled, lenoem, mon~ 
da a* Fejedelem. Akkony, nem lehet, 
betsüllpm gondolatidnak módgyát., 
és meg-esmérem, érdemeidet; de .

még
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is  ég bizonyoísá nem tehet lek, hogy 
helybe» hagyhatom-é ezen leg-cife- 
cább. femekkel le-feftett érzékenysé
gedet. Légy ú t ©zen kertben a? Fe
jedelem^ le-fekvése után, akkor meg. 
e'rtheted az én vélekedéfemetí—Kön
nyen lehet képzelni az én örömemet, 
meg~efégedéfemet, a*1 Fejedelem Afe- 
fcony* hozzám mutatott kegyefségé“ 
ért, ;és hogy nékem maga jö feán- 
tából· rendelt időt adni méltóztatotc. 
Úgy eh is voltam az ötömtől· ragad, 
tatva', hogy még moft fern rajzói* 
hatom-íe akkori vólt külömbb-kif

líáa·
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lömbbfélfe mdülatimat.; Hogy, hogy 
('mondánk magamban-) az a* Fejede. 
Tem Afefeony, a* ki mind" eddig tsak 
jelét ftm  akarta mutatni hozzám va
ló Kegyeíségéfrek, nékem bizonyos 
helyet fénde^a’ veft való találkozás^
ra , és parancsolja ezen kertbe» meg* 
jelenni, hogy magé valóságos gon- 
dolatyát ki-nyilatkoztafsa* mit nem
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remélheték ezen éppen különös és 
nem várt kegyelméből? Bizonnyal 
könnyen képzelheted Afefeónyom1·, 
az én nyughátatlanságomat ezen fee* 
rentsés órának elrjöveteíéért.

Meg-jeleném tehát a’ kertben, 
feinte négy órával elébb a’- rendéit 
időnél;·— itten ment lévén minden 
más gondolatoktól; feabadcrti botsár 
tám minden képzelödéfeimet, és e- 
zer ’s meg ezer külömbb-féle vég- 
zéfeket tettem a’ vélt feerentséröl, 
a’ mellyek valósággal tsak az én 
képzelödéíémben voltak; még-is úgy 
el-vóltam ezekkel foglalva, hogy 
(ámbár feinte két óráig ezekkel fog
lalatoskodtam mint már valósággal 
bizonyotokkal) óly* fcerentsés álla
potban véltem magamat lenni; mint 
midőn femmi ellenkező elé nemad- 
hattya magát az ember kívánságá
nak. Hlyen képzelt kellemetefsé- 
gekkel hízelkedtem magamnak j de

nem
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nem fokára ezeknek minden ok nél
kül valóságát tapafetalnom kelletett; 
mindazonáltal tellyes lévén illyen 
kellemetes álmadozáfokkal a*' kert
nek végére jutottam; bé-menékegy 
régi Lúgosba, az hokis egy kö-pad- 
ra ülvén, magamat még mind az eddig 
vólt helytelen képzelodéfeimmél ke- 
tsegtetvén, el-aludtam, mely alatt 
mind ajsok, a* miket képzeltem é- 
metten, oly* elevenen elé adták ma
gokat az én már fel-hevült képze- 
lödéíimben, és oly* kellemetes álom 
látáft okozták, hogy az aluváfom-is 
jó darab ideig tartván,-a* rendelt i- 
dón el-múlattam a* rendelt helyre 
meg-jelenni. Ä* Fejedelem Afcfeonjl 
mindazonáltal , a* kinek réfeéröl fok 
érdemes dójgok voltak velem köz
leni valók, el-nem múlatta a* ren
déit helyre és időre meg-jelenni, 
nem kevéfsé tsudálkozván engem1
ólyl mély álomtól el-nyomattatva

len-
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lenni, tsak a’ meg-bízott öreg Afcüony 
lévén vélle, kinek-iS pkrancsola, hogy 
engem* ébrekben*fel; fel-ébredvén» 
ólly* zavarodva és magamon kívül 
láttattam lenni, hogy a* Fejedelem 
AÉfeony fein tartóztathatá magát 
a* nevetéitől, a’ mely engem* annál 
nagyobban meg-zavart, annyira; hogy 
midőn eleibe mentem, magamat fel
nem találhattam, nem feólhattam; 
mint ha a* felhőkből ettem vólna-le, 
mely-is újra okot adott a* Fejedelem 
Alkonynak a’nevetésre; nékem pe
dig újonnan a* magam el-vefccésére, 
és nem fcólhatásra; meg-könyörül- 
vén ezen Éempillantásban az én ál
lapotomon, monda: Hogy hogy ked
ves BHTHLENem? hát illyen md- 
dón kéttültél a* velem való bekélge. 
tésre, mellyet veled akarok tartanig 
gondóld-meg hogy nékem óllyan dói- 
gaim vágynak veled közleni valókf 
a* mellyek régedről oly’ nagy követ-
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kexésüek , ’ hogy meg érdemlik tol
led a’ tsendes vért, és figyelméres* 
séget; de' oly’ meg-háborodva lat
iak, hogy ha előre tudtodra nem ad
tam volna, hogy néked fok mon
dani valóm vagyon; bizonyára jnos- 
tan néked meg-ffrm mondanám.

Ez alatt Akkonyorti! idom volt az 
én helytelen, és ok nélkül való kép* 
zelödéiekkel tellyes elmémet hely. 
re-hozni.— Meg-követém az én gyö
nyörű Fejedelem Alkonyomat, és 
engedelmet kérék a' helytelen álla
potról, melyben engemet talált, ei
nem titkólván előtte az okát, hogy 
,a’ hozzája vifeltetö kérelemről vele 
kabadoson való bekélgetésnek remén- 
sége, és a* tulajdon magam kerete- 
te kelemeteSen hízelkedett képze- 
lödéfemnek, de milyen volt az én 
álmélkodásom; a’ midőn a* Fejede
lem Afcfcony ki-jelenté, hogy éppen 
jnás tárgyról kükség moftan bekéi*

leni
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5 leni, nem a’ Éeretetröl; mert mi, mon
da, moftan az időnek óly* környül- 
állásaiban. vagyunk, a* mellyekbén 
a’ dolgok fokkal fontofabbak. Tudd- 
meg hogy nékünk mentöl elébb in
nét Dévára kelletik költöznünk. Az 
én .Férjem a* Fejedelem, nagyonmeg- 
vagyon terhelve a’ moftan tsoporto- 

•fon halmozott dolgokkal, és az el
lenségeinek mozdulásával, kik-is már 
marsban vágynak, hogy ötét itten
Fejérvárt lephefsék; azért kéntelen 
innét ki-menni, hogy magát a* fel
tételektől meg-menthefse; de még 
többet mondok, az Atyádnak fém 
kezd már hinni, el hitetvén magá
val,, hogy az-is, Valamint más töb
bek· is ötét a’ Fejedelemségtől meg
kívánná foÉtani — Meg-vallom azt·is, 
hogy a’ Fejedelem maga idalkalma- 
tofságot, mind az ellenségeinek; mind 
a’ mellette valóknak illyen fiándék-* 
kai lentit ö  álhatatlan és határo-
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Katlan a* maga fcándékiban, azért i* 
gén könnyen látízatik azoknak havá·» 
ra hajlani , a’ kik hékie a* Fejede
lemség’ ie-epondását jovasólják. — 
Magad-is jól tudod a* Rákótzi Feje. 
delemtől egy néhány ízben a* Feje
delemség* le-mondásáról tett {.pro* 
pofitioVax) feltételeket, hogy mely 
meg elégedve láthatott halgatni, mái 
moftan Raketti, a’ ki bizonnyal meg* 
van gyözettetve a’ról, hogy a* T ö
rökök foha helyben nem fogják hagy·» 
iii az Ö Fejedelemségre való vihha» 
jövetelét; azért moílan Kemény 
nossai az ö élőbbem, de kivált Len
gyel Orfcágban volt Vezérével, a’hój 
az egéfz. Seregét el-vehtvén, ez-is öt
tan el fogatott, és Krimiába vitetvén 
á’ Tatároktól rabságba, és onnät mo» 
dán nagy safctzaf ki-váítván magát éá 
Vifcfca jővén élőbbem Ürához; mái 
moftán ezzel egyét ért, *Kogy ez ma
gát hí ntésiSlf tétefse* Feje dele m hek , 

■ T""' éstskla*
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t és tsak a* nevét vifellye, és a* va* 
lóság Rákotzinál maradgyon.

ÍEzek vóltak az elé-tételek, mel- 
lyeket tették vólt Fejedelem Borisai* 
nák az én Férjemnek, melyröl*is fok 
tanátskozás tartatott a* Tanátsofsai 
és a* R&kotzi KöVettyei között. Az, 
Atyád mint az Orfeágnak első Ta- 
nátsoísa, és Cancellariufsa is a* Fe
jedelemnek, mindenkor ellene állott- 
ezen elő*tételeknek,-és ellene tegez
te magát minden ezen dolog iránt 
tett tanátskozáfokban; eleibe adta 
Bartsaí Fejedelemnek, hogy akár-mi- 
lyen egyezésre lépik-ís Rákotzivalés 
Kemény JánossdXy e’re foha a’ Török 
Portától engedelmét meg-nem nyer
heti j sőt magára vonnya a’ : haragját 
és bofefeu-állását, mindazonáltal az 
Atyád azt terjefctette eleibe; hogy 
ha ugyan-tsak maga jó kantából le- 
akarna mondani ar Fejedelemségről 
a zo k b ó l,iwgy ahhak-űtánha tsen*cl f., i «



desen, nyugodalmason ’s magáno
son élhéfsén, oly’ vigyázáfsaj jé, 
'gyen a’ Fejedelem ség’ lemondásá
ban, hogy még-tje gátólcafsék fel
tett feándéka’ el-érésében. Ezen ok
ból válafcEon tegy oly' Eemélyt, a' 
ki hozzája igaz Eível vifeltétik; e- 
re előre az engedelmet hyerjé-meg 
a’ Fényes Portától -, és annak ajánl
ja azon Eemélyt, a' kit maga hél- 
lyétt ebben akar helyhfeztetni; és 
így bizónyös-is lehet , hogy kívánt 
tzélját felérheti, és t sende fségbeh> 
békefségben élhet hátra lévő napjai
ban. -Könnyű Volt ki-találni, hogy 
az Atyád önnön magát értette lé
gyen.^ A* fejedelem ámbátor ezen 
dologban hatarozatlännäk láttatík len
ni; )de még-ís bizonyos az, hogy 
riifttsen valóságos Eándéka a’Fqjede- 
lefnsegföl'le-möndáhi, femmit he® 
kételkedik már abban , hogy az A- 
tyád egyet’be értene Ellenségeivel , 

1 i  hogy
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hogy különös fortélyok által magát 
Fejedelemnek tenni ne feándékoznék, 
és ámbár ekkor az iránt * Atyádhoz 
femitii kedvetlenségét nem mutatta^ 
de nékem azon titkos tanátsközás- 
bdl ki-jövén, mingyárt panáfelá, hogy 
milyen feerentsétleh; mert azok-is,, 
a’ kiket hozzája leg-hivebbeknek gon
dolt, nyilvánságoson meg eftnéf tet
ték magokat, hogy fiemélyes kárát 
kivánnyák.— Mindezekért bánnya, 
hogy ennyire még bízta légyen az A- 
tyádat BETHLEN JÁNOSt,* moftan 
láttya magáé mind azoktól-is, á’ kik
hez leg több jókkal volt, el-árúltac-· 
va lenni; és tám azon nap mingyárt 
Hivatallyából el-is botsátotta vólna; 
ha én eleibe nem cerjefetettem vóína# 
hogy nállánáí egy fints értelmefebb,, 
tehet öfsebb minden dólgokra, akár 
a’ Portával való egyefség·, akár az 
Örfcág’ kormányozására vaíó-rtézve, 
mcjy-is moílan nagy zűrzavarban^és

. » é  g·
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meg-Kasonlásban vagyon. — Helyben 
hagyta; de mégis· panafcólkodott, 
hogy mind óllyanok vágynak méh 
lette, a* kik vágyódnak ötét a’ Feje
delemsége öl meg-fofetani, a* mely
ről néki fecnimképpen nintsen fcán- 
déka le-móndani, ha-életében kerül· 
ne-is, Én úgy vélem, ezen utolsó 
havat inkább tsak ez* okból· mondot
ta,· hogy vigafetaljon azon b.ánatori
ban, mellyet nékém okozott .a* leg
nagyobb ellenségeivel való. tanátsko- 
zása, a* kiknek tsaka’ volt a’, fel-té
telek, hogy a* Fejedelemségtől meg- 
föfcfeák. A* mit tölle meg-nyerhet- 
tem tsak e* volt, hogy minden, 
tám méltó gyanú , mellett'iá meg
hagyta Atyádat minden Hivatallyá- 
han, oly* reménységgel, hogy en- 
nekutánna háládatofsabb léken az 
hozzája mutatott íbk jó-téteményi- 
ért a* mellyekre érdemeclenné téfei 
magát, ha ennekutánna*is höségte-

I ? l«?n
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lens lélzen.. Ezek. azokx a' miket né* 
ked tudtodr* akartam, adni ezen. töl-, 
lem ki-rendelt hellyen..

A’ Fejedelem, Afifeanynakezeo be-, 
feédgy^ a’ mely éppen ellenkező, 
vólt az én előre tett ké]pzelödéfém
mel v m elyet retnéllettemi, elégtelen
né tett egy darabotska ideig meg-, 
hálálni az. Atyám iránt tett fcólgálat- 
tyát a* Fejedelem Aßfionynak;; rér. 
£emröl-is nagyon hafenos vólti mere 
engem,’·is illetett volna fzerentsétlen- 
ségé,—- én*is, kantélén, lettem, vólna 
moílani hivatalomról le-mondani, 
mely-is kötelez, fcüntelcn a* Fejede-. 
lem mellett lenni, és ez-által fceren- 
tsém adatik a’' Fejedelem Afcfeony-. 
nyal feóllani;. vagy leg-alább. gyakran 
azt l á t h a t n i é s  ha. ezen tsekély
minden hafeon nélkül való vigafeta-. 
láftól-is meg-foÉtattam vólna; bizon-. 
nyal életemben került vólna. Nem  
fokára mindazonáltal helyre jöttem

azon
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azon megilletödéfemböl, mfellyet né
kem okozott a’ Fejedelem Afezony* 
nak az én reménységemmel éppen 
ellenkező befeédgye ; köteles voltam 
mindazonáltal háíádatofsággal min
denkor a \  Fejedelem AfzÉonynak, az 
Atyámhoz való jó fcándékáért, hogy 
óly* hathatóson jovára kívánt lenni* 
gondólván, hogy nékem-is réfcem 
vagyon abban, és midőn ezt meg- 
köüönni akarnám, és ezen alkalma- 
tofságot háfenomra fordittani a’ hoz
zája való fceretetemnek ki-nyilatkoz* 
tatására;— nékem e’röl óly*, nagy il* 
lendöséggel halgatáft parant sóit, hogy 
többet e’röl feóllani nein bátorkod· 
tam; és véget vete ezen mi együtt 
.való létünknek, mondván;hogy ezt-is 
nem egyéb okból rendelte, hanem 
hogy tudtomra adná azon vefzedel- 
met, .melyben az Atyám könnyen es
hetnék, ha ennekutánna-is jeleit ad
ná a’ Fejedelemségre való vágyódá- 

I 4 sának*
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sárnak, a’ mely Föl a’ Férje minden áK 
hatatlansága ’s bizonytalansága meK 
Jeti;-is le-nem. mond- jó akaratjából·;, 
hanem ha ellenségeinek eröfcaka ál·· 
tál;· réám-nézve pedig a’ moftani. 
körayül-áll ások nem engedik, hogy 
halgathaísa az éa hiában-való és é* 
rétién befeédeimet; és valójában eK 
is ment, kísértetve a- kedves Öfeg*. 
Afcfeanyától-^ Az ö. hirtelen tollem 
való eltávozása , és mind: azok, a* 
miket tölle értettem a’ ‘nélkül, hogy 
azokra felelhettem volna., nékem i- 
gen fájdalmas, és. küiömbözö gon-- 
d óla to kát okoztak azokról, a* meK 
lyekee kevés, órákkal ez előtt a? fee- 
fetet nékem sugarlott V okozott va- 
la;: mindazonáltal reménységemé«, 
még fém· vefccettera-el;—< a* feeretet 
érőiket* és.annyira ketsegtetett, hogy 
el-hitettem: magammal, hogy ezen 
gyönyörűséges, feemély bizony nem. 
egyéb okból kívánta az Atyára’ el-tán

vozv



roztatását meg-gátólni; hanem hogy 
ezzel el-ne vetefse a’ Fiában egy 
•hozzája nagy hívséggel vífeltetö tói- 
fáját, -
' Be térjünk yi££á Rákotzihazy »n- 
rie£ az egé£ feregivel való közele
déséről való hírek nem engedték 
fsai. Fejedelemnek Fejérvart tovább 
va-vafó múlatását;·— mingy á r t f ő b b  
^S'drágább vagyonnyait gyalog ka
lóriái vágy ázása alatt meg-indította, 
és két napok-utáa maga is a* Feje
delem Afe£qnnyal; és. egé£ Udvará
val, m Jódén Lovas Seregeiről kísér
tetve - meg-indúlt, és vette - iittyác 
Déva·felé, a’ mejy-js két napi járás- 
föld Hunyad-Vármegyének £inte£él- 
lyén.— Oly* £ükséges-is vélt a*· fie- 
tö menetek hogy tsak hat órával e* 
fébb· vehet© magát-bé ezen Várba » 
a* Rakofzi Fejedelem*- oda érkezés© 
előtt, av ki-is ötét az egé£ Seregéi 
vei kergette, és ha tsak av Lovaftá-
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gót vitte vólna magaval, bizonnyá 
el is foghatta vólna, minek-elötte 
magát ezen Várba vehette vólna. Lát
ván Rákotzi hogy ezen fef-tect feán- 
dékában nem boldogulhatotta* 
Parisai Fejedelem rékén lévő Ne- 
mefeknek vagyonnyok fel dulásában 
bofefeúltk meg. Hunyad Vármegye  ̂
%* mely-is mintegy két kis méxtföld- 
nyire kezdődik Fejétvártól (itten van 
azon kis Város Vintz,a’ melyben lé- 
vö Kaftély híres az Ufó F ERDI - 
NÁ.Np alat M a r t u n u s f u s  Car
dinalis ottan való m eg-öle ttetése al,- 
tal) egy ho£Éu 4$ igen keskeny völ
gyei, Nap-nyugoj; felöl nagy, és me
redek Hegyekkel környül-vétetve, 
melJyeknek-is gyökerinél fólyaz or- 
kágban lévő leg-nagyobb folyó Víz 
a\ Marus, mely-is ered a’ Lengyel- 
Orfcágtól el-vála£tó Havafokbol, és 
az egéjz Orkágof kerefctül fólyja, több 
más folyókat magában bé-vévén, ha-

íókázó-
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jókázóvá tétetik, és ez. által az. Or·· 
feág nagy Kereskedéftteízen a’ Só
kövei, mely-is. itten a’ Só-bányákból 
vágatik, és a’ Éomfeéd· Tartományok
ba vitetik; az ebből való hafcon 
nagy réfee a* Fejedelem, jövedelmé
nek. A’ MaruS. mellett fekvő Hegyek 
Fejérvártól-fogva egé.fc Hunyad Vár
megyének kéjéig fok Arany és, Ké- 
nesö Bányákat foglalnak magokban. 
Mind eddig az Erdélyi Fejedelmek, 
meg-gondólván,  hogy ezen, Qrfcág 
a’ két roppant, úgy mint: a* Római 
és Török Csáfeár hatalmafsága kör 
zött lévén, arra vigyáztak, hogy fok. 
jövedelmet ezen Bányákból né ve
gyenek, és a* mit bé-vettek-is, el-tit- 
kólják, attól tartván, ne ha az ezek· 
ben való. aranynak, és, kénesönek bő
sége ki tudódnék, 'ezen két Hatal- 
mafságnak, ezen Orfcág* él-foglalásá
ra kívánságot okozna. Ez a,* Vár
megye miqden-féle terméfsel bövöl-

39
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ködik; itten vagyon Vas-Bánya,, a*« 
Hoz kivántató Kohók, és Hámorok* 
mely-is hé-hoz jó-rendin tíz, ezer a- 
ranyokát efctendönként; e’Jbez hason- 
ló jövedelmű, jófcág nintsen az, Or* 
feágban. —. Bar,fsai Fejedelem, ezen 
Dévai Várt mind. az oltalomra, mind 
az életre, maga, és vele lévő kevés 
£ájnu Népének feüjcségefekkcl meg- 
rakatván, nem fokát tartott az 0,- 
ftr omlástól,; mivel ezen Vár igen man
gos hell yen, lévén, egy feomfcéd he
gyitől fém urjűkodtatik.— Ide jöve
tele után tsak hamar ujja, az. hideg;. 
Illésbe, és e* mellett kemény Ko
ckába , efettj de, nem _ vélt tartós* 
nem-is .lett fém mi rofe következése^ 
Hogy pediglen Fejedelem Bartsqisjxz- 
gát ezen Várba vette, lég-nagyob oka 
vólc ennek a* nem óly* távúi léte 
Temesvártól és így könnyen Kurí
rokat kűldhetvén, bizonyoson egyet 
értöleg lehetett a’ Fényes Portával;

, nem*is‘
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teem-is késett egy bizodalma« embe
rinek oda való el-küld éjivel; azért 
el hivatá az Atyámat, kit-is már új
ra a’ Fejedelem Afcfcony* kérésére., 
9s ajánlására kegyelmébe bé-vévén,

a* leg nagyobb bizodalmát-is abban 
vetvén, réája bíza egy óly* fontos 
dolognak véghez-vitelére feeméllyi- 
nek válaÉtását; ajánlott-is egy jó feü- 
letésű Nemes és derék embert 
kos nevezetűt, a’ ki már töb&öris 
volt Konftántzinápolyban, és a’ Tö
rök nyelvet-is igen jól tudta, a’ ki- 
nek-is jóüága közel lévén az Atyá. 
méhoz (ez adta,'békém a* Török 
Nyelvben való oktatáft) a’ nagy ba- 
ráttság és bizodalom, mellyel az 
Atyám ezen emberhez viseltetett, 
vóít leg-nagyobb oka, hogy a* Feje* 
delem-is kívánt ennek feólgálattyá·* 
val inkább mint máséval élni. Az 
Atyámnak maga réfcéröl-is ennek a- 
jánlásában különös tzélja-is volt;

tudni

M
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tudniillik; úgy vélekedvén, hogy ä’ 
Nagy Vezér úgy-is már jól tudván 
a* Fejedelemnek álhatatlanságát, té
továzását; mivel már RáhtzivÚ  e- 
gyet,ércöleg látrktott lenni; me]y-is 
éppen ellehéré vagyon a’ Törökök- 
nek-is, bizonnyal neheztelvén arra, 
könnyen még-eshötik, hogy üj' Fe
jedelemnek válafctását rendeli; á’ ki-is 
álhátatofsább, és valódibb légyen» 
Ezen efetben áz a* titkos útofitása 
volt, hogy a’ Nagy Vezérnek tudtá
ra adná> hogy az Atyámban minden, 
*s egy ilíyen Fö Méltóságra fcüksé- 
ges tulajdonságok vóltaképpen fel
találtatnak. Meg-vallom hogy én 
mind ezekről femmit se tudtam mind 
addig; míglen az Atyám énnékemv 
későre maga azt meg-nem mondot
ta; minekutánna fel-tett tzéljában 
nem fierentséketett 

A* Dévai Vár a* lég-jobb Eröfség 
egéfe Erdélyben» és tám mondhat

nám
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ftám, vólt egé£ Európában a* Born« 
biknak fel-találása előtt.— Ide me
gyén az ember egy lankás hágó lá
tón, mely-is vezet torony-formára 
építtetett lég-első lírának* házához, 
és a’ mely mintegy feáz embert bé- 
fogadhat; — ezt meghaladván, me
gyén az ember egy köböl, yagy-is 
inkább köfeiklából ( álló) kéfeittetetc 
Hídra, mintegy ötven ölnyi mélysé
gű, és hatvan Ölnyi fcélefségü kemény 
köfeiklába bé-vágott Vár* árkán ke- 
refetül;— ezt meghaladván, újra az 

. elsőhöz hafonló ftrá*saíházhoz,—on
nan mintegy húfe ölnyi boltozaton 
kerefctül menvén, megyen-bé az. em
ber á’ 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 äz eső és el-ólva- 
dott Hó-víz által; de midőn ez neíii 
elégséges; vagyon két- kút, jobb* 

' iá és

1660 

0



Μ
l66o

}Τχ>?*χΨΚ
ra és bálra, melyből a* víz nagy ké* 
réken ökrök által vonatikj — ezen 
kutak igen méllyek; de az italra i- 
gen jók, vagyon még ezen kívül 
egy kis hal-tartó-iSy a* melyben fok 
Rifctrangok tartatnak ; ebnek mellet
te jálzóly módjára font Rák-tartó 
hely-is; ebben mindenkor-fok Rák, 
ázáshoz kéfeittetett, egyben kötött 
tsornó fák alatt találtatik, — tsakegy 
illyen tsoniró fát feleméi az ember'*, 
és Éázanként találja alatta a* Ráko- 
kát;1— itt kapósodnak és. tápláltat- 
nak a’ Majorság’ oda hányt bélivel» 
igaz, hogy majd minden nap a* vi
zet változtatni, és a’ Jáfcólyt tifeti- 
tani feükséges. Azegéfz, Várnak kö
rüliette alatt bókok,*- üregek vagy* 
nak; azon fellyül élés-tartó hellyek 
és pajták, az hő| az életre minden 
fcükségefek úgy a’ marhák és Loa 
vak-is tartatnak. Ä’ négy feegeíetű 
ben ezen Várnak van négy grádit's*

niel-
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melyeken a’ körül lévő folyosóra, és 
a’ körös, körüliévö lak-feobákba, és 
töltéfekre mehetni. Mindezek oly* 
keményen köböl, és. kősziklából vágy
nak alkotva, hogy > femmi repedéft* 
egymáftól való el-vájift azokon nem 
láthatni, — a’ tökés-is, a* mely ezen 
egéfe épüljetec el-fedi, óly’ ép, és e- 
rös, mintha tsak moftan építtetett 
volna; holott ezen Vár emlékezhet 
tetlen időknek előtte építtetett; — a* 
közönséges vélekedés feeréqt TRÄ- 
JÁNUS Tsáfeár alatt, a* ki leg-első 
Volt e^en Oréágnak akkor Dácia név 
alatt meg-hodolásában, a* mint az 
erről váló Történet-írók fel-jegyzik» 

Ezen a’ Töltésen Alkonyom l vólt 
Jfmét feereotsém, és módom a* Fe
jedelem Akfconyc látni, és mintegy 
vele meg-békélleni, nem mérvén a* 
kertben lévő utolsó együtt létünk" 
töl-fogva vclle ízóllani; az hói, a’ 
midőn töllem-el-cávozot^ örökös hab 

K gatáft
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gatáft parancsólt a* fcerelemröl. E j
· σ  »

az egy hely vólt az, hova az ember 
fris levegőre ki-mehetett,— gyakran 
ki-mentem oda, hogy*magamat ezen 
vad, és nagy Hegyekkel körül-véte- 
tett Környéknek feemlélésével mú- 
lafsam,melynek is különabb külörabb- 
féle vad, és tsudálatos mivólta a* 
feemnek kellen^etefségec okoz. . A* 
Fejedelemnek betegsége többkor a- 
dotc alkalmatofságot a* Fejédelem- 
AÉfzonynak -ezen töltésen való sétá- 
lásra, az hcl én-is gyakran meg-je- 
lentem; de az utóbbi kertben való 
töllem el válásának módja, melyről 
fierentsém volt néked Afzfconyoni! 
fellyebb jelentéit tenni, nékem még 
mind nagy félelmet okototc a? iránt» 
hogy bizonnyal fzememre hánnya a* 
minapiban keze meg-tsokolásáért va
ló bátórságomat. Egykor, midőn 
tsak az Öreg Alkonytól kísértetve 
oda ki-méné, jónak véltem, hogy
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magamatäzon dologért menteném; 
azért én-is mingyárt oda a* töltés* 
re feajadék; de mindenkot távúi í* 
gyekezvén tolle lenni, a’ Fejedö- 
Jem-Afefeony éngem* meg-látván, 
éfere-vévén az ,én zavarodáfomat 1 
vagy törödéféittet,« felém kő zeiget* 
nikezde; és mentol jobban közelített» 
én annál meg ijedtebb, mint égy Bű
nös, a’ kit az ltéiö*Biró eleibe vli< 
nekv lettem ; és már meg-is bántam 
a* mentségemre fekete kándékomat. 
Ú gy tettzetti ezen zzvarodásom an«» 
nyira muíatságára-is vélt, ma
gát a* nevetéstől nein tartóztathat- 

hozzám jővén kérdd töílefflokát 
feomoruságömnakj és oly7mély gön- 
dólkozáfomrak; hirtelen nemds tud
tam mit feleljek; de mivel tsák í ó U  
Janóm kellett« mondám.' Mivel én óly* 
feerentsétíen vagyok, és. az én fee.
1 m etem  a* melyröl nékem óíy* ke* 
gyeden halgatáft p&rantsólt; gétóíja 
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nékem tsendeftégemér; és okozza 
fcomoruságoroat. És rnégris ( felele 
nékem) moftan-is bátorkodói újra 
arról bekélleni; a* mellyért-ís ellened 
való haragomat meg-érdemelnéd,_ és 
ámbátor még azért téged* még-nem 
feddeetelek; el-ne hitesd magaddal, 
hogy arról meg-felejtkeztem légyen. 
Oh gyönyörű fcép Fejedelem-Afcko- 
nyom! fel-kiálték, lábaihoz akarván 
borulni; úgy reméltem, hogy erről 
hem-is emlékezik;— de az. Öreg-Afe- 
feony engem* hirtelen fel-emele, ne 
hogy valaki ezt ékre végye. Erre a* 
Fejedelem AÍtfcony hozzám így fcól- 
h : Hát moft-is még mind óly’ mó
dón bátorkodói magadat vifelni, mely 
által engemet valósággal haragra in
gerlek. Ezen kávái annyira bé-ha- 
tottak kivembe; és óly* bánatot o- 
koztak, hogy kemeim meg tölte,k 
könnyekkel; De feerecetemnek ezen 
ki-nyilatkoztatotc nagy érzékenysé-

gére-is
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géfe is meg-nem iUetödvén a* .Feje- 
Helena Afcfcony e z t  monda: Meg- 
vallóm, tulajdon magamnak-is nagy 
kedvetlenséget okozott légyen az> 
hogy mind etddig-is. el-kenvedtem a’ 
te. hozzám való keretetednek jeleit* 
Én ezt reméltem, tovább mondván;: ' Ί*
hogy magadat eziránt okosab^» d* 
mércékletefebb határokban fogod tar
tani— Kegyelmes Akkonyom! fele
lek egek tűzzel: Mely balul. véleke- 
del fciveraröl, és ennek érzékenysé
géről, és miért nem ítéled kegye- 
febben minden dolgaimat ? Én tsalt 
arra fcülettettem, hogy ,máft rajtad- 
kivül fenkit se fcerefsek, és hogy 
mind azokat hóltomig el keinem , á 
meljyek tetkéfed ellen vagynák, — 
el-hidd, hogy1 minden óhajtásím tsak 
azon ditsöségemre tzéloznak, hogy 
ne légy érzéketlen az ,én hozzád vi
seltető igaz élvemhez, és kerete tem-

/

hez, mellyet a* te érdemeid bennem 
K 3 mél-
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16M méltán gerjefctettek ™ Szeress tehát 
engem V féléje· a* Fejedetem«Aizj&oöy 
mivé} ellene nem álharfi hajíandóaá«* 
godnak, de ne reméljed, hogy éti a* 
te fcerétetedet hafonló Veretette} vi-. 
fcontagóljam;-^ ellenkeznek ezek' az‘ 
én kötelefségem,-^ körny ülátfafaim,-- 
Ijlapotom, Ezek mind oly’ aka
dályok, a* mellyeket meg-vetni nem. 
lehet, íját mit miveljek? Kegyel^ 
mea AÉkonyom 1 Szeress engem* te-· 
hát mindenkor,, felele, de minden re-- 
ménys.ég né]kü|,-« Be könnyű, né-, 
ked, Kegyelmes, AÉéonyom ! fele-, 
lék,, így befcélleni; de. hatalmomban 
vagyon-é azt véghez vinni , a* mit; 
parantsolfz,?- Még-ds, tsak ez az e* 
gyetlen egy mód,, felele a* Fejede- 
lem-Afc£o,nyha tsak kén£erittefií 
nem akar£ árra, hogy £eméHyerti e- 
löl ektávQztafsalak, így, felelék; 
tulajdon magamnak halálomat óhaj
tani parantsolod; mivel téged* óly*

forrón
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forrón keretvén, reménység, és né
ked tetkeni kívánság nélkül nem él
hetek. De mivel az én kereterem 
oly' tifcta; így kötelefséggm néked 
ebben-is engedelmeskedni. Nem a- 
kariak, féléié meg*-illetödve, téged 
ólyan gondolatoktól, a' mellyeket né
kem moftan ki jelentettél ugyan, meg- 
gátólni. Elég a'rékeraröl, hogy az
én gondolatim nem egyeznek a’ ti
éddel.

Ezen fcempillantásban jelentik, 
hogy a’ Fejedelem vélle befcélleni a- 
karna, 's azzal el-méne, és így tsak 
magamra maradék a' töltésen ehha
gy attatva egyedül. El-tökéllém ma- 
gamban eröfsebben mint annak élőt 
te, akárminthogy hóltomig kéretni 
ezen háládat lant, és remélíeni, hogy 
valahára az állhatatofságommal, és 
igyekezetemmel a' Fejedelem A£· 
konyt hafonló hozzám való érié- 
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* · ·keny fieretetre vehetem, a* milyen* 

nel én.hozzája vifeltetem. - 
. A* Fejedelemnek egéfsége egéfc- 

fen helyre álván, nyughatatlan kez- 
de lenni a* Kovettyének Márkásnak 
á’ Konfiránt^inápolyt Udvarnál hók- 
fcas mulacásáérc, és mivel remény* 
sége, ellen késett, tartott attói-is* 
hogy talám elég hitele annak nem 
volt arra;· hogy a* Fényes Portát á* 
ttékie küldendő íegitségére vehefse; 
telly es illy en nyughatatlanságokkal, 
és BiZonytajäri-is, mely réfzt válafc- 
kon; Tan átsot tartott a* főbb Ud- 
vari keményeivel, a’ kik-is halonlá 
vélekédéfseí lévén, a* Fejedelemével, 
és így egyet-értö akarattal el-rendei- 
ték, hogy újra négyet az Udvari 
főbb keményekből kövéttségre kiií- 
gyenék, a* válakt is  esett Bartsai· An-_ 
drásra, a* Fejedelem’ Teftvérére, — 
Cancellarius Bethlen Jánosra az Atyám 
ra, Tóldtihgi Mihályt*a, és Pasko Kris

tófra.
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iá ffr a . Ezen négy fceméllyek a* ki-a
dott parancsolattal együtt el-is in
dulván, alig mehettek Tót Várad- 
gyáig, máfod-fél napi járó kis Váro- 
sotskáig Dévától, elöl-találák M á r ' 
ko fi, vele lévő Temesvári A ly  Basá
val, a* kik is tndtokra adták, hogy· 
ha&ontaianúl fólytatíyáfc i úctyokat 
Konftántzmápoíy felé? mivel a* Nagy 
Urnák fel-tett fcándéka Ieg-kifsebb 
fegittséget-is a* Fejedelemnek nem 
adni, ha tsak maga elébb Éemélíye* 
sen meg-nem jelenik a’ Z e id i Basa Bu
dai Vezér Táborában, a* ki-is nem 
me Éke feküdt TemesvártólTáborá-, 
Val. Ezen hallomásra a' B artsra i Feje
delem Követtyei nem tartották hely- 
jesnek uttyokat tovább fólytaitni; roi- 
nekelötte bizonyofokká tétettetné* 
nek: ha a* Fejedelem a* Nagy Úrtól 
küldetett Rendelésire réá áll-éí — 
és így M arkos és a’ vele lévő Tö
rök Követ A ly  Dévára mentek» hogy 

K 5 a\-Fe-
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a* Fejedelemnek azon dolgot tudtára 
adgyák, és a* mellyérc is a* küldött Kö- 
vettyeit tovább folytatandó úttyok* 
tói Tót-Váradgyán meg-tartóztatták; 
a* míg a* Fejedelem’ rendelését ez 
iránt vehetik.—̂ A’ Fejedelem min
déi* vele lévő Nemeíeknek, és Urak 
nak helyben hagyásával halmosnak 
ítélvén, minden haladék nélkül út
nak indult Toót-Váradgya felé, 
hogy ottan várakozó Köyettyeivei 
d* Budai Vezérhez mennyen,hogy 
ezen minden kéfedelem nélkül va
ló él-indulásával, és a’ Nagy Ur’ 
parantsolattyának véghez-vitelével 
annál-is inkább meg-bizonyirtsa a*- 
hoz való hívségét. Az él-indulá
sa óly% hirtelen efetc, hogy alig volt 
ideje bútsut venni a* Fejedelem* A£- 
feonytó  ̂ kinek-is a’ Fejedelem’ el me
netele ki-mondhatatlan bánatot és feo- 
moruságot okozott. Nékem egy 
fiem-pillantásig fém adatott időm·

és a!-
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és alkalmat'ofságom, hogy vél Je be· 
kélhefsek, és hogy nagy fájdalma* 
mat, meJlyet a’ tölle való el-távcr 
zás okozott, ki-nyilatkoztafsám. Λ* 
mit tselekedhettem tsak a’volt,hogy 
az Öreg Afcfeonyt kértem, hogy né- 
kie tudtára adná az én nagy bána
tomat, mellyet érzek a* tölle, való 
(mint a* ki nékem a’ világon leg< 
betsesebb ) el távQzáíommal, nem 
tudhatom-meg, mindazonáltal, ha vai 
lyon ezen kérésemet hé-tellyeíitet« 
te-é: mert foha kedvét nem. mutat
ta az Alkonyához vald fcerelmem* 
ben leg-kifsebh fegedehnemie. lenni 
Elég az, hogy mi el-indulánk Óévá 
tói, és a’ mit az én. Ítéletem, keiért 
leg-hellyefebben-is tselekedetc a* Fe
jedelem, az, hogy a’ leg1-főbbembe 
reket és a’ leg-jobb és feebb Seregit-ii 
magával vitte, a* kik nekíe betsűle. 
téré fcólgáltak a* Törökök előtt, a 
kik-is mint-egy biikkélkednek abban

SS
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hogy ha az alattok lévő Fejedelmek' 
'nek módjok, és teheti ségek vagyon, 
magok Méltóságoknak meg-felelni; 
mivel ez-által a* Csáfcároknak-is fé- 
nyefségér, és ditsöfségét nevelik.
) Leg első meg-fz állásunk vólt Klo- 

p o tívá n , .Erdély* határának végső 
helységiben; az hól-is egyben gyűj
töttük a* Fejedelem* minden Seregit, 
és hozzá tar to zandó kát;— Ezt el
hagyván mint egy mértföldnyire ér
tünk á* mindenek vélekedése fzerént 
még Trájánus Tsáfeártól tsiúáltatott, 
és úgy nevezett Vas Kapuhoz, mely-is 
moftan nem egyéb,'hanem nagy, és 
meg hághatatlan hegyek között em
beri munka által mint-egy három 
mértföldnyfte tizen*öt vagy tizen
hat ölnyi feétefségre kéfeietetett út, 

a* ki itten egy hellyes, és annak 
módja-fzerént való védelmező sán* 
tzoc kééittetne: akármely nagy erőt
meg-gátólhatna az által-jöveteltől.

Ezen

)

ι66ο
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zen helly még az Erdélyi biroda
lomhoz tartozván, minden akadály 
nélkül által mentünk neve
zetű, és már a’ Törökhöz tartozó 
kis MezÖ-városba; más nap 
beste, egy kis azon nevezet alatt lé
vő, és ennek-elötte Erdélyhez tarto
zandó Tartománynak Fö Várafocs- 
kájába, más nap Zégnfenbz, és innét 
Lúgost*, mely*is fekfcik a’ Káránfebes 
vizének partyán,,a’ mely bé omlik 
a* Temesbe;— Végtére meg-érke- 
z£nk Temesvárra»' azon hires j&rös- 
ségbe, a’ mely fekvésére-riézve majd 
wak 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 vágyón az hires 
Vár épülve;— igen nehezen lehet ehez 
akármely réfcéröl-is közelíteni; — a* 
bé-menetele egy tzövekeken tsinált,

és

Í7
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és bé-défzká2ótt úton vagyon.— 11- 
lyen módon vágynak minden uttzá- 
i-is. — — Ezen Város ennokelötte 
vólt egy a’ Magyar Királysághoz, és 
annakutánfta Erdély Orfeághoz tar
tozandó Tartománynak Fő Várofsai 
de a* mellyet a* belső háborúságnak 
általa el vefctett—»A’ midőn Magyar 
Orfeághöz tartozott,, egy Guberná
tortól igazgattatott;— Ezek az Er
délyi Vajda és Magyar OrÉági Pala
tínushoz haíonló hatalommal bír
tak; Fijakat Grófokká tehették,^* 
mely-is abban az időben a’ leg-na- 
gyobb Méltóság volt azon Orkágban; 
és az akkori Gubernátoroknak hatal
ma, Oláh OrÉágtól-fogva, a* Duna 
le-mentére égéit Belgrádi g ki*terjó
dért v . ;

Midőn Bárt fai Fejedelem ezen Vá 
foshoz közelített, Aly Basa az akko
ri Gubernátora eleibe ment feles kí
sérőivel, és meg-ditsérvén feerentsél-

- tette,
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tette, hogy oly* feorgalmatoson en· 
gedelmeskedni kívánt a’ Fényes Por
ta rendelésinek. Más nap a’ Budai 
Vezér Zeydi Achmet Basa tzeméllye- 
sen a’ maga Serege előtt , mely-is 
egy fél mértföldnyire feküdt, nagy 
pompával fogadta, és egy fel-erael- 
tebb helyre fcámára pompás sároro- 
kat veretvén, Jantsárokat-is a da teft- 
örzésére; ázt-is rendelvén, hogy a’ 
Fejedelemmel jövö Seregig azon 
helyt táborozzon; azzal meg-nem e- 
légedvén, az élésre minden ^űksé’ 
geseket bövön adatott; ezek között 
a’ bór-is bövön lévén, nem kevés vi, 
gaf&talására volt feregűnknek az it 
ten való hofcfeas ipulatásában.

BartStii Fejedelem fiíintelen kül
dötte a* Kurírokat a’ Fényes Portá
hoz, kérvén attól, hogy á* Budai-Ve 
zérnek parantsólha, hógy mentöl e 
lébb féregével bé*indúljon Erdélybe 
és Ötét a* Fejedelemségbe vifefeá. hely 

 ̂ hez-
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-otefse; és Rákotzit ki-kergefse; de mi

vel ekkor az Ottomanni erőnek na
gyobb réfee az Asiat Tartományok· 
ban foglalatoskodott; a* Fejedelem 
későre nyerhetett, és vehetett on
nan óhajtott válafet.

Ez alatt Rákotzi; nem lévén fen- 
ki ellent-állója Erdélyben,— újra 
magát az Orfeág és fok Rendeknek 
egyben gyűlésé alkalmatofságaval va
lóságos Fejedelemnek efmércette; az 
Oláh OrÉági Vajdát-is, hogy a* Fé
nyes Porta ellen keljén, réá vette; 
és mivel a* Moldovait arra nem ve- 
hetté; — Hadával, és a* Székelyek
nek nagyobb récével, a* kik hozzá
ja mindenkor hívséggel vifeltettek i 
ellene ment; ezt ra'eg-fofetván Or- 
Hágától, máft tett hellyébe Fejede- , 
lemnek; — vifcfeá jött Erdélybe, és a* 
Fejedelmi minden jövedelmeket fel- 
vévén Seregét meg eröíitetté.

Az alatt, a’ mig tni a* Budai Ve
zér*



v é t ' Táborába mglatniak ,a z  Atyám 
a* nélkül, hogy pékem fcándékának 
tzéljác tudtomra·adta volna, fege* 
delipemmel kívánt élni abban, hogy 
a* Törököktől;ki-puhatólnám a 
fsa i Fejedelem iránt való kándéko* 
kát. JMár, a? mint felyebb-is meg·» 
írtam, Nyelteket ( meg-tanűlvin ) jól 
tudtam» és óly> eaméretes* és barit·
pigban voltam .velek, aVmígköztok 
véltünk, hogy-nem tsak. mindenek*
t ö l  j .* miket töllök értettem, tuáó: 

jicáft adhattam, de még a’ Fejed*? 
iemiiek-is nagy fegittség^fé vóítam̂  
epg^n’ küldyén mindenkor a* , yélif 
való dólgainak ebjga^tisim;-* a* 
Vezérnek annyim« 
hopz^m v̂ íó: fegyelmét, hogy

Iwy“ *  íü'SR^ní-fWA ßVW“ ^ m, 
4Kh«ram g» Átjutó i?.váP;jnw»5 
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Törökök közönségesen igen dicsér» 
ték Battsai Fejedelmet, hogy a’ Fé
nyes Porta parántsolarrynt óly* hí
ven és minden késedelem nélkül bé- 
tellyefitétte; *s nem-is békéitek egye
be ti hanem az ö mentői elébb a* Fe
jedelemségre újonnan való bé-ikta- 
tását.. ·'· ■ c 

A* Fejedelem a* Fejedelem-Ak* 
fconyhoz vifeltetö kimondhatatlan 
nagy keretedért nehezen kenvedhet- 
te a* !nálla nélkül óly’ hofcfcas ezen 
táborban való mulatáft; igaz ugyan 
hogy gyakor Kurírokat küldött Dé
vára, és válafct-is vett a* Fejedelérir- 
Akköriytól, de ez által még feni 
tsendefíthette eléggé nyughatatlari- 
SSgácj éri rékemröl m indenkorié^  
kén tartottam egy néhány fcótíkáki 
b'ól álló Levfeletském^t k* Fejedé^ 
lem- Afekőnyhdz j- det&m bátőrkod- 
tim a’ Kurírokra bfznrj^ azéd: gy*1 
fcőrta, a* ~melly éket' ann&k 

' ■" 1 * ka-



feakafitoítapik .·,··,Aj* történet' nékem, 
egy teer; jé alkalmatofságot adván, 
i z t  hafcnomra-is fordítottam. A’ Fe
jedelem, a* ki-is többnyire minden 
Levei«it maga teokta vélt el-petsé- 
telnii egyket el-felejtvén valamit; — 
a* Petsét-nyomójác nékem által adá, 
hogy belé Írjam,*- E^en alkalmatos
sággal teve,lemet bé-loptam nem kér 
vés félelemmel* attól tartván , hogy, 
cfcjbe jutván ismét valami; a’ mi. 
gyakran meg-történik; és újra fel-, 
bo^ya.*-. Elég as, hogy a* Kurír eU 
in d j% ,y  ez-által a* Levelem a* Fe^ 
jedelemrAfekony’, Kezéhez ment, ki- 
is nem- kevé&é tsudálkozott; vak
merő bátorságomon; attól tartván, 
n e m h o g y , J ® t e , e l y .  kedvetlent 
következése történhetnék. Meg-is 
hántífc, hogy *e*JL6vél tíráft nékem 
mbg-nem tíjitf t«&i ̂  £ \  vélt *3»heye- 
Jem? foglálattyar. ;Azt jrarantsólfad 
Afeteonyoinihog^ éijekiéa. tlendes- 

' L a «éggel
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seggel feenvedgyem az étt Felséges 
Fejedelem-Afcfcony ómtól való távól 
létemet·, de ezen távól létei -‘fokkal 
höfeÉabb, hogy*sem tatalmomban lé· 
gyen azt békével feenvedni. Érzení 
hogy égy ily* hofckas él-távozás, haíá* 
íos rabság,1 a* mely ellen femmifegé· 
delfcrií * nem íéheí, *egy óly’ feerer tsét·* 
lén tifctelödnek ,^'minc én -'Vagyok* 
fájtad kívül. -**1 ; Kegyelmés-ÍAfekó* 
nyom! a* ki halálomat meg-gától- 
hátöd eogein* vigafetaló kézednéfc 
táák égy kis írásávál-iajha a* fttírir,' 
a-kinek Serentséje léken néked Le* 
véícmet által adni válafit tolled nem 
hdz j bizonnyal-hálálomrol* fog tu - 
dóűtani leg-elso' alkainíatoíbág^r; 
midőn 'iámé* hOzüd feSldétife^1-ez^ 
által meg-t^domphá-lehetné #e/feény^ 
Bégem. ;hézzáni/.vifclt*td{je^-lufötibbí 
kegyelmedhez / Legytfté^edhezv ̂  d e  
to éz* tollem még-tagadod Bafen 
[lofabb l*fc?-jié4*ia ó&tébdttolfravbnk 

i * J  dani



dani,, a? mellyet te olly* kévéire be- 
tsülft&bogy tsakegy kis kegyefsé- 
gednekjelével-is, tneg-tartáfíira nem 

yiné|l^attáL
i .forrugyan nem voltam öly’; beteg, 

itunya’, fljiilyennek magamat yele eb 
{̂cartam; 4 f, $t»jtva óhajtót 

ki-nyijgtfoz tatáftrven- 
Jú, ^9gy^ántam fou vifeltetik^le-

vettem .egy 
JLeveifet azírörég Alkonytól rj aVki-ia 

r9kx-$Ä«skQ<i«s» által jovtaói 
Bhíi bogy r · Ffejedelemé Afcfcóiiynak 
böbb^>r(1̂ e írnék,, elö-pmlálvánmii* 
jlen^ez- jltíil sfofotíÍ! bal kedvtt- 

·"’ , V J  n.-v·:', : i  
·. -jÁ’ rßejedeieni-Akkonytdltsakezea 
^evés fokbói áHó íráft vertem: £b 
lyen köd vés BETHLENem !y Éllyen! 
füvemből akarom $ főképpen azt-is, 
hogy nékem többkor ne írjon.— 
Ezen kevés kékből lévő írása őly 
ki-mondhatatlan nagy örömemre, ét 
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viga&talaiomra vote, hogy valójában 
mondhatom: Mind azon kedve# ét 
örvendetes dolgok, méllyekegéfe é* 
letemben yelem történtek;—· fohá né* 
«kém ily’ nagy meg-elégedéft'' nem o- 
lcoztak. Nem :bátorkodtál^ mind* 
'azönáítal ez-rránt való háládatóísá«- 
gózhat egyénéséti a* Feje delein-Afc- 
íionynak tudtára adni; véghez vit
tem ézt az öreg Alkonynak irt 
leniben, nem nevez vén-ki mindazon· 
Utal név-fierérat · íenkit-is, tartván 
mind kettőjüknek ellenein ^aló kedí 
jvetdenségektök— hogy a* mit nékenl 
'óly* hathatófon jováäzt kam* 
ba lém vefeem. Igaz, hogy kértem-íi 
β ζ  őség Afefeonyt, hogy velem leve
n n é k ,  és a’ Fejedelém-A&fcohyt egy 
más valámdy Atyámfia neve alatt 
•értenők; de fbfoa erre reá áflaní neríi 
akarta bizonnyal, a’ mint én v éleke* 
Sem;— azon okból, hogy tapafital- 
irán a* Fcjedeiem-Afifeonyiek hozam

való



& ιχ>γ n
való hajlandóságátinkább  ennek 
meg gátoló)* > mint ölébb-mozditó- 
jn EiVánt? lenni
- Mt így töltök az időt a* Totók 
táborban-, de a’ Fejedelem Boriséit 
Hagyom nyughatatlanitotta a* télnek 
következése, és hogy itten jó-időt 
ekvefetegetvén» a’ Sereggel bé-neid 
mehetünk kedélybe. Végtére tsak 
tigyen efcrérkezek a’Fényes Horta· ke*· 
mén# pSramaoíattya a* £udai Vezér
hez; hogy a* Fejedelmet; bó,vigye 
Erdélybe, és mmd-ad<% meg-ne kiin» 
nyék a’ hadakoz ártól, a*· m ig^j.F er 
jedetemségbe vifcfci nem*, rhelyhezr 
cetheti, éeannak csendes bírását nem 
ejákőzőlheti.;.; Meg-indúlc tehát ezen 
Vezér egéfe, Táborával , é s . bé?mén^ 
flunyad-Vármegyébe kísértetve Ban
tu i  Fejedelemtől, és .mindé,n véli· 
lévő Nemes Rendektől,,— Ser^gitöU 
mintegy Octobernek vége-felá. Ezen 
Sereg azon keskeny útakon^al' méh 

L 4 fyeken
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lyeken mi Temesvársam'ettt&j&vótt* 
Wefctül· jővén * : bé-éckezék ezen 
Tartományba* az hój&$ ne?̂  j$$vé$ 
j»ajoiujáfs l̂ értettük» hagy s 
fKtwa. VQ̂na Seregével; és> ámbátcií 
ttsatűvök ely* nagy erővel* nwcft ̂ af 
Vezér; még-is bátorkodott azzal: feeing 
be £iöan** és egy ütközetet adnî  
meÜyet-is. etvebteck A* Gyalogsa 
ga többnyire mind le»ráĵ atot*Va* 
lovaísagá-is feélíycl vere>etetvén,«3egi 
feabadök Réfa&üúegyütt* , jobto*- 
efiöétvíéBí dz kétségnek kötnyékétd 
mint a* Törökök?, tf Ä ẑonkivÜfcs* 
igéd fikadsk tévéaoemkerg^et^ 
tékí '̂ íinekntanna mi eien, ütközet 
tét Megnyertük, M  a* Törökök** 
abbaiii" fbgíiflatQsködcak' vólrxa, hogy 
êregtíkőt êdé̂ e kednék,. Bärts/k 

Fejedébe#* áífoáidöt afrra fordítottal 
hogy Dévám mennyen', ésakanhely 
¥övid ídöre-is Éőrétetre méltó Fejéi 
delem Afcfcönyát, a* kitiöl óly h©£* 

' \ « , £as
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fiás ideig '"távúi. vólt, meg-láthafsa j, 
ennek látása gyönyörűségétől úgy 
el-is Yólt foglalva, hogy egy feem* 
pillantáfig-is töfoé nem távólzhtt  ̂
mefy-is nékem nem kevés - fcanátof 
fis- nyughátatlanságotT oközoitt, mű 
vei egy fcempiUantásnyi alkalmatos* 
«•gom fém adatott, hagy at FéjedeJ 
lem- Afüfeonyt bizooyqfsfi 1 tehefeeöl 
á^ók h<|gy a'tfiUe való távúi létem 
nem/hogy;gye.ngirt ettevúlnaf hozzá 
való feerfitetemet% de·, «öt kixmoodiw 
tadanúlnéveloev ínmindtrzen nywgs 
hwaídanságtah voltara;: migl íabFeje* 
áetóm icte» niúlatact^skrfignérfi 
Bodm?Vezóe:kot^ îtette ĵb't)gy, ;Τλ» 
bor fiba vl&Éa i»Qnny»mí OéhtzA 
kiíkér^étéíéffejykéróte» ̂ ótejtehá* a1 
Fejedelem-Afeßonnyal ittw  ̂ való fi· 
gyütt- Jetinek; a*' mellyet hóltáigtar<i 
tani -óhajtott. ·vólng, xéget vetni! 
mely-is ki-mondhacatlan. bajjal,, és hi- 
nattal-is efett?meit.
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stftfo. Én feüntelen vigyáztam azon a$» 
kaimatois ágra,, hogy ygy  feempÜlaiv 
táíl nyerhetnék a’ Eejedelem-Afcfcor* 
nyal-hát csak egyet tolhatni;— vég. 
téré, nyertem-is i, a* midőn az. Öreg* 
A££ony’ feohájába. némely dó tg ok* 
mk Rendeléséért ment vólna,, láhait 
hoz borulván*mondám: Kegyelmes 
Afcfeonyom! Hát ugyan ezen el-feen* 
vedheteifen nyughjttatlanságcwn áh 
tál kívánod halálomat ? hogy veled 
különösön nem-is bek élhetek, kg: 
alább hogy cudcodra adhaísam axén  
í» n  vedé leimet, mellyeket a* cofcoa* 
iá d  itató: feeretetem okozott ?— Hah 
gass^ /feflde. a* Fejedelem Afc&ony 
kegyéi tekintette!, te nem vókáá eh  
lyan beteg , a’ mint Velem d-hketni 
akartad; mert ha úgJenAe; már ré
gen meg-kellett vólna halnod.— így  
tehát;' fetelék én, nincsen egyéb háti 
ra. KodveaFe^edelem-Afeéonyom! ha
nem hogy moftan lábaidnál qtegdpl-

lyaík

17·



lyak? rrayel Htom, hogy tsafe « -á l
tal hiheted-el az én hozzád való hiv- 
»égeaaet.— Távéi légyen, feléié; mer? 
%y egy dcedvesr emberemet vefete* 
nétó-el kihe* kafontót egy akác* 
»eip-Äkfeohyfc Nem ' tufáim -kezűi 
ée»r: t* l  örömeit; mncsen elí 
-fenemrpfafflgy < eagcíriS;£ipres&* é p  ölyj 
•íél-cdtei!óriaot^. hagytoflem· viteö 
tagl^ft.ne Ic^áánywOI»! denuTbafo 
ttom Iákét i kékem,jfefoífó üéfe ;'WM 
engedbhnedbtíiT, ha-'biagáamelk htftj 
•hizrlkcdhetei» fa veinek iübaxinrvw

fi
r

lédet

1

i
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•Id ’ vä^fofeb ha^iíddrógádsk« 
Jegzlábh annyiba»,  ̂tíiékt; hegy itá* 
keákedvfe* Úpiéfö&ét*ket ökozhát; 
ai^mieUytk vigahaaláséa» lehettíekegy 
Otíytortek, a? kk jövendő-béli 
t$6j& ieméllríha el-nem: 4ri'ís,í ĉ
és így hejyfcea hagyom; ésfakaroftris# 
ho&oie#ébr,í!há> m fagyirt tsák ö*'a*
^ É táü íoéie^ éhet abból, h ^ y  w
gemet fcerethetíz,—.; Ez a* HU vtló-1

« .: * * % im
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ĵáÉban ineg-ís elégíthet '«gy igazin 
fcertcöfc.-̂  Továfcbra-is öröEneftt foly
tattam r vétse*- ya*·; Fejedelem* Afcfeon* 
nyal ezen totismi-: ugyan minden m>. 
mélységet meg-ragadó ;·, 'de, még-ie 
bé-vávö ivaJö’ befcedeti;/de aVFejfede
lem -fAfcfcony tárcsán a ttd lf j*  hogy 
9l F eiédjeteiBíiiályie^egy^ jpeittpíUaiitál·· 

alig ldiet»CLHÍiái]a: fctélicül > 
ténátittljaL; d^ávonéJcaa íűreg>íA&. 
iw y*; ífeob^éMl.^ El-jö*ékí S ím $  
m ég  iwntóbforafcsffctettel îíSalíjeeveií 
erinfri vakba «miiriE^öitep^ininelsii·

tök fi^m <m d*t?attt vdte**ia\,to%efc 
a · tok fefolM&ka*

vártáid» a^iól * **>gyf 
uékeny indutówntí^k. xBene n e m e ik  
hatok hfoYftsdlía, jhögyi finné as»k· 
kanmegnyügodvaL Jönnék, î af 'fiaikét 
nékopi; gzen j ^ e e e ^ r«n& i^Fej^e» 
letp-AJfcfeony m ondat^ és,£ogy ipái* 
k -ii elrfijennyek. -  .



A’ Fejedelem a* kjt-is gyönyörű
séggel i terítvén azon har napokat, 
mellyeket ottan töltöttünk; nem-is 
gondolkodott a* Budai Vezér* Tábo
rába való vifefcámeneteliröl; ámbfr» 
tor hivattatott vifefeá. Ezen kéfcs 
delme a* Fejedelemnek annál-is 'ári* 
kább kedvetlenséget okozott a’ Bu
dai Vezérnek; hogy* a* hideg időkig 
4nár elkezdődvén, Népének alkal
matlanságára vólt, és idöt-is adott' 
Rákotzinzk meg-vqretert, és el-feé^ 
ledett * Seregének egyben-gyűjtésénej 
magát az hegyek közé bevételére * 
és az Ottománi ötét kergető erejeí 
ellen oda kellete tsak ugyan Déva, 
Várát a* Fejedelem réjáéröl képzett 
hetetlen’ nagy bu bánattá! hagyni ,í 

^Afivel nekem néni adatott idő '■% 
alkalmatosság a’ Fejedelem-Afckony-» 
tói :va)$^butsu-vételre; midőn mihtv 
égy két éáz dépésnyire lettünk vótt 
na-Dévárói>‘ úgy tetettem  mágaaaf 
•'»fia*.; . . .  mintha

n

léé·
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ínmtha a* Fejedelem óráját ottan fb- 
‘lejtettem válna >~ ki-is; vifefiá menete
le met ugyan mirigy árt étre vette, 
de meg-tudván okát, tovább folytat- 
ta úctyát, és el-matadálbinát nem 
eUenzette. A* FejedelemAfcbony a* 
Vár* töltésiről nézvén menetelünket; 
ébre vette, vifefeá^térésemet; és kép-, 
telvén-ís okát, bé-méne a? maga éo4 ' 
bájába ,-tsak az egy hív Őreg-Abbo- 
nyától kísértetve, hozzája bé-botsát- 
tattaqr, mintha a* Fejedelemtől kül- 
detteccem volna vibbá valamely ize- 
lietteí, bé-menvén hozzája íg y  £ól- 
lék: Mind eddig kéftem Kegyelmes 
Abfconyom! tolled búcsút venni, 
hogy annál babadabban véghez. vi- 
hefsem. Abfconyomí mi a*. Hadba: 
iné gyünk, azholoctris több alkalma* 
tofság adatik az embernek életit el·' 
vefcteni, mint akár hói.-— Xígy tet- 
m k  nem Ígérhetem pagamnak 
a’.berentjsétrf hogyt tégedet· többkor ̂ 

z ; r t láthas-
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Játhafsalák; azért jövök, hogy ma 
gam tolled bizonyofsá técefsem ar*1 
ról, hogy bízhatom-é azon hozzám- 
való hajlandóságodban, mellyel edr 
dig hozzám vifeltetni mékóztattál; 
hogy ha fcerentsétlen forsom úgy 
hozná magával, hogy életemet ve* 
fcefsem leg-alább azzal a* vigafc* 
taláfsal haljak-meg, hogy utáltál — 
Már meg-ínondotcam, édes BETH- 
LENeml (és azt megesem bábom) 
feíele, az én hozzád való feeretetem 
elegedendö arra, hogy minden téged* 
illető dólgokban réfet végyen;— és 
engem* vóltaképpen keferegtetfe, mi
dőn életednek vefeedelmét elé-ho* 
zöd;— vigyázz életedre; mert az né
kem igen - drága. ISTEN veled—I 
Már-is akaratom ellen többet mon- 
dottam.— Eregy! — keress engem* 
ipindenkor,' és élly! ha azt akarod» 
hogy veled meg-elégedve légyek..
. Ezzel hirtelen el-raéne a* rélküh
·.·:·.· ·.: ~ hogy

$
y
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(hogy nékem időt adott vólna a' fe' 
leletre.— Úgy téttzecc* hogy meg-ij 
vők illetőd ve, és ezt előttem tio 
leélni akarta. . Nem képzelhetvén aí 
Világon magamnál, már fcerentséfeb- 
bet, és a* feeretettöl mintegy meg« 
véiegedect , a’ Fejedelem után iiet* 
tem .. '·■·. .* .:
* Mi *!) Budai. Nagyi; Vezérrel ‘ masi· 
roztunkély* fcándékkal, hogy újra 
RákotztvOi meg-ütközz ütik. De mi*· 
vel; ezen Fejedelemnek nem vőlt e- 
lég ideje, hogy az utóbbi meg-ve* 
rettetéfe által igen el-gyengük Sere* 
gét jó állapotba helyheztethefsej-? 
el-vónta magát V  hegyek közé, a* 
mellyek JErdólyt Magyar Orfeágtól el* 
váláfettyák. Ezt halván, a* Nagy Ve? 
zér, 'és látván<is, 'hogyp a* Hó mát 
ä* Földet borittyaéktökélletee. má* 
gábani az-Hadúr Bíida /elé. téh fcált 
lista elküldeni. ' Ez így. lévén 
fsat · Fejedelem parancsolatát adott 

X. Ί f a* Tcmes-



a’ Temesvári Aly Basának, hogy fia* 
■mára egy* óly’ téli feálláfl: kerefseo, 
•a* -melyben a’ Telét tsendeíen télt- 
heíse» és a* *Ki4cetetet várhafsa*A? 
Basa ette Szebent válafctván, ide hé·» 
k ié rte  a* Fejedelmet, minden vélle 
lévő Fö Úri és Nenrns Kendeket,de 
ezeket nein gondolván élegendök- 
etek; m egoltalmaz ás ára mé£ rendek 
ezer St-fciz* Jantsárokát"és· bé-kül- 
Előtte ezen Városba, ennek, és â  Fe
jedelem Éeftiéllyiiiek-hl· ellenségei el-* 
lenAtató védeimezésére', Ezen ren- 
€éíé§ mintegy MenkÖ-ütés vök Bat* 
?)*?· Fejedelem nek ; mivel ez egy j 
akkalPidbi^öí^áfefctötta kedves Fe< 
jedefem** Alkonyától; de nem vóh 
mit tenni} ftenvedni, és az? egéé Te»* 
let itten tölteni kelte tt^  Basa e- 
ién Kendeíéíéket a* Fejedelem* bá- 
töraágáravaló-flézve még-tévén, vifc- 
£a ment Temesvárrá az hotman-iá 
tsak Tavakkor jött vi££a<

M Alig
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Alig veheté-bé magit Borisai Fe

jedelem Szebenbe; mir RákoKivtek 
tudtára lett;— úgy a* Törökök* Bu. 
da és Temesvár felé Téli έ ál Iá fok
ra való el-távozáfok-is;— mellyért-is 
el-tök éllette magiban Fejedelem 
fsait Szebenben oftromólni. ·'

Ezen Város a* lég jobban meg-e- 
röíitetjt Helység Hazánkban, Délnek- 
egy feép élen fekfcik; Napkeletről, 
és Nap-nyúgotról nagy Havafokkal 
környül-vétetretVe; de mivel távu- 
iocska féküknek, tégy térséget okod
nak; az hova· is Rátotzá a* maga Tá 
borát helyheztette; az úgy neve? 
zett TSzeben-V íznek mellette; ez ad? 
ta magyarul a' Városnak a* nevét-is* 
a* Németeknek pedig Hetman neve* 
zetű Emberről, a* Szikoknak egy ér
demes nägy^ Birójokról, a* ki leg el- 
sö építője vők ezen Városnak, és 
minden eröfségeinek* Erről a* rék
ről vagyon két nagy erős Bástyája,

, Ezek
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ezek között egy nagy töltés, mind 
keményet) a* MefterségV rendje-£e* 
rént minden eröfcak ellen-állásra .ah 
kalmaroson építve, annál-is inkább» 
hogy az elöttek lévő Sántz igen fcé* 
les, és mindenkor az Havatokról le* 
jövő ket patakoktól öiég-toitve vá* 
gyón;— ezen Patakok a’ Vároíbh-is 
lserefitiilfólyván, igen ti Étán tártyák 
a4 Várod; a* többi körül lévp réÉei-is 
a ' Város* eröűségének nem rendet
lenebbek, *s nem-is gyengébbek; de 
ezek felöli hintsen annyi elegendő 
hely Táborozásra, mint a’ mellyen 
M h t&  feküdt.

Kzenhokfeas oftromíásnak, vagy-is 
inkább tsák bé-rekefetéshek idején i 
R ík k z i  nem fokát vitt véghez, nem 
lévén elegendő Népe, hogy ezen Vá
rosnak erővel való meg vételét re 
mélhefse; Eukölködett t* mellett nagy 
ágyukban,'és Infenleurekben (Föld* 
mérőkben) nem lévén több Öt közép- 

M z kerü
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Éerü Ágyúinak Mely okból*W tsak 
égy Báftyáját lövöldöz tetté; abban 
fém fok kárt tehetett; a* benn lévő 
őrizet ellenben gyakran ki ütvén, az 
oftromlókra, egykor az ágyúit ke» 
gezték-bé, máskor hármat tölle el
nyertek ; leg-nagyobb izenvédések 
volt a* Vároíiaknák ezen bé-rekefc- 
téfekben, hogy hagy bajjal vihess 
ték-bé az élelemre valókat; mtllyek 
nem-is voltak éppen elegendők, elő· 
re által nem látván ezen mietet» ki
vált illy' késő időben; raindazonál- 
tál a’ hellyes rend, és gazdaság tatr 
tála által nagy frukségec nem éenr 
védték

Látván 'Rákotzi, hogy Fegyverei-' 
nek erejével nem fokra mehet, újra 
a* Bartsai Fejedelemmel való egye
zéshez kezdett, tudniillik: hogy a' 
Fejedelemségről le-mondana; Mar- 
fsai Fejedelem moftan-is, mint az e- 
lött, erőtlenebb lévén mintsem Rá-

kotzi



fotz? fel-t été lei tmeg-ve fs e, újra ez· 
zel egyezni îátfeatotti. azt akarván 
mindazonáltal, hogy ezen? alku. ti
tokban, maradna; de mingy árt- a t  e« 
gé£ Városon ki-tudódván, Tanátspsr 
saítól; kivált az Atyámtól nem ke
vés fcemre hányáit fcervvedett* de fő
képpen a’ iakofoknak íiralmafc.pai 
hafckai.* hogy, okét, az ellenségnek 
által akarná adniipagyobhan* meg? 
rettentették; úgy az ötfzetre.hagya 
tott Jantsárok Tifctjejnek zugolódá- 
sa-is, a* kik teli torokkal mindenütt 
a* Fqedfdem* gyengeségét befcélték: 
ezen minden. Renden lévőknek, er 
gyenlö papatfeok a’ FejqdelmetL ar· 
ra kéktettékvhogy ellenkezö/feínc vé
gyen magái*» ó$r(8*yéKén; hogy min
den’ ömbprezen tselekedcténck mód
ját óltaárólja. — Azokat; vádólta a, 
kik éppen a*. Rákotzival·. való» ogyc* 
zésének tudni-
illik eiek- okoz^fk azon júrc ,, Hp- 
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lőtt Ö foha azon gyengeség* véghez» 
vitelének;— azon állhatatlan ság* el» 
követésének,, mellyel ötét moftan vá- 
dóllyák, még tsak meg-gondolój* 
fém vált Ezen mentsége nagy ál- 
mélko.dáft Qkozott mind azoknak, 
a’ kik ezen dolognak * mind' ennek- 
elötte,, mind a’ város1 oftromlása a- 
latt alattomban valá bizonyos folyá
sát jót tudták; meUyet-is a* Fejede
lem a* minden, nap/tartott mulattsá» 
gok ,y vendégségek által paláftólni 
akart

Tám igen hoÉÉafon tartóztatta* 
Ük* Afeáonyom!; a* Város* odrom· 
lásáyal,/ el felejtkezvén a* magam kü
lönös, Történeteimtől,, a’· melly ékből 
n g f  teméllem^ kegyességed; feerént 
téd t védet,, é& idö-töltéfedré lehet
nek..— A’J Szeretetnek valóságos tu
lajdona rhogy a* Ééreknefeket min» 
denköi: a’ mélíett óhajtafsa lenni; d* 
kit derettíelPf "mindén kedvétlensé- 

* ♦· ' eeket



>Tx>rx>t*k ii
geket, Bánatokat, tenpin csak azok 
az akadályok okozzák, a* mellyel 
gátollyák óhajtott tzéljoktol.— Bar- 
tsal Fejedelem nyughatatlantól feenh 
vedre V Fejedelem-Afcfconytól. való 
távúi lécét;— magam fém vóltam 
ntgyobb nyugodalomban, és min
den igyekezetem a* vólt, hogy al- 
kalmatoíságot ^erezhetnék látására, 
"és mentöl elébb lehet* hozzájá va
ló menetelemre;« ámbátor nem re
mélhettem vigafetalóbb. válafcokát 
tölle, még-is el-nem múlattam tilal
ma ellen-is az innét; Dévára küldött 
Kurírok által nékie írni. De fájda
lom! ezeh Kurírok többnyire mind 
el-fogattattak a* Rakotzi Katonáitól, 
a* kik éfere vévén a* Levelekből, 
hogy Bartsai -Fejedelem Blattomban 
egyet*értöleg 'kíván lenni - Ály Basá
val, és a* Török Portával; ezen£e-
gény Kuríroknak; mint valóságos 
Kémeknek Orrokat, Fölöket^ el-vág- 

M 4 ták.
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ták« Ezen okból a* Fejedelem* ki* 
yánt dolgaira, úgy a* Fejedelem* 
Afefcony tól-is femmi válafct nem ve
hetvén, nagyon bánkódott. — Meg* 
vallom, Afcfconyom! hogy én,i s 
nagyon, réfees lévén abhan, Éünceíen 
azon törtem efeemet, mimódon fe·· 
githetnék fcomoru forfomon t arról is 
gondólkodván, hogy mi módon, és 

-kitől tandlbatnim^ki a* Dévára ver 
■ zetö kernip fttakat* találtam azon 
. Városban egy pá&tort azok közzül, 
•a>' kik marháinkkal egéfc. életeket az 
Havatokon ( mellyek egéé Erdélyt 
körülvéjziki töltik* a’ ki-i&.nékem 

. megígérvén V. hogy éngem* vad heU 
lyekent— puhaságokon—· nagy fi- 

,radtsággal ugyanide.minden vefaede- 
lem. nélkül el-vezet oda, az. hói ól y* 
nagy kivánaággaJL lenni óhajtok, Nem 
Jkémlki?djtjEun h9^ ^  Fejedelemnek 
ezen Eindékom kedvére ne 1βηης ;
jkogy tud^ii|lik Levelét a’ Fejedelem 

.· λ Aáko—



Afckonyának el-vigyem, és onnan vá- 
lakt hozzak; de a’ leg-nagyobb ne
hézség abban vélt, hogy vallyonaz 
Atyámtól nyerhetek-é arra engedel- 
met Meg-nyertem tölle mind
azonáltal, nem kételkedvén, hogy a* 
Szeretet nagyobb öfitöne ezen utóm· 
nak; mint a* Fejedelemnek kívánó 
feólgálacom* tartván attól-is, hogy 
hä erre az enge’delmét töllem meg
tagadná, kétségben ejtene; a* mely-is 
engemet arra vinne x hogy engedet 
mé,' és akarattya nélkötis véghez 
vinném, jól meg-efm érvén. az ed- 
nekelötte való történetektől; kerete
temnek nagy &ívaégét* Meg-jelen- 
tettem tehát fiándékomat a’ Fejede
lemnek a* kt-is ezt (.nemhogy ezer 
utozáfommal történheti vefiedelme- 
kétt; melíyekben kólgálattyáérc es
hetnék , irtózott, vagy törődött vól- 
ná,) de sót örömmel értette, el-hi
tetve lévéri, hogy általam bizonya- 
• ;ní . M * fabban
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fabban küldheti a* Török Portához 
kolló Leveleket; és így bizonyos vá- 
]akt is vehet. Az én fcándékom te? 
hát mingyárc helyben hagyatott; és 
mingyart-is kéfeűlnem kelletett vég
hoz vitelére. Nem vittem máit ma
gáimmal-t$ák egy hív Inafomat;— és 
így a* felly ebb említett P áttör’ ve. 
zérlése alatt, meg-indulánk eflve a* 
Hóid* világánál; és egy néhány órák 
alatt tett menetelünk után bé-jutánk1 
a* minden felöl óly* ikonyu, és vad 
havafokkal, ’s völgyekkel körül-vett 
erdőbe, hogy tsak egy óly’ hevesen 
hereto, mint én, vehette volna ma
gát ezen utazásra. Ezen helységek
nek irtóztató vadságát- lehetetlen le
írni, de egy valósággal kérelme?, 
mindenkor a’ keretet* Iftenétöl ve
zéreltetvén, femmit femiart lehetet
lennek a! tzilja’ el-érésében; de min* 
den fáradságimat, és az alatt történt 
kis efetimet, mellyeket ezen ujozá-

fom-
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fombanhenvedtem, el-halgatván, elé 
adom néked Afcfeojnyom! az én Dé
vai Vártan való bé-fogádtatá&omat, 
és a* hohfeas Audentziámat, melyet 
nékem a* Fejedélém-Akfeony adni 
méltóztatott, N 
* Mihelyt a* Várnak élaö kapujához 

érkeztem*—/ mingyárc valaki fel-fiit- 
ván hirré adta a* nélkül, hogy á* ne
vemét; meg-mondotta vólna, hogy 
egy Kurír érkezett a* Fejedelemtől; 
mellyért annál-is nagyobb volt ál- 
mélkodása, hogy engem* váratlanéi 
és reméntelenül hirtelen meg-látott; 
azt vélvén, hpgy én talám homorú 
követséget hozok a* Fejedelem* halá
la felöl.—Mi yjs.ágot hozcáPfel-kiálta, 
feemeiböla* köny tsord alván,— Oh Ah 
feonypm! mennyire meg-ifem ille  ̂
tödteypi £ z  által? ámbár nem én vol
tam ,e(pnejk az oka. Ezen Eempíf. 
ía i^ á s ^  neip akarván tovább ezen 
homorú vélekedésében hagyni, mon

dám: .
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dám: - Ne búsulj Kegyelmes-Afcfco* 
nyom ! a* Fejedelem jó egéíjségbeji 
vagyon,— erről a* feerencsétlen BETH
LEN bizonyofsá tehet; — ha mind
azonáltal kételkedek,— bontsd-fel a* 
Leveleket, és raagad-is úgy találod* 
Ha fókán nem lettek volna jelen fco- 
bájában, meg nem állhattam vólna 
a’feemre hányáit; hogy érzékenyebb
nek mutatta magát a* Fejedelemről 
való híren», mellyct nekie. hoztam í 
mintfem az éngem’ látásában, a’ ki 
p n y i vefeedelmet fáradtságot £en- 
yedtem érette » tsak hogy hozzája 
jöhefsek. Minekutánna a’ Leveleket 
ehélvafla,. és. töllem fok dolgokról, 
njellyek otet illették» tudako zódott 
vólna» minden, jelén valókat magá
tó l ei-botsátyán» nékem fcemeiveí 
tudtomra adja, hogy nem fokára 
yifefea hívat; valósággal tsák hamar 
m4 ĝ a eleibe ís botsátott,— már ,ké- 
feen-is vóltam, hogy hékie mindén 

λ, i ·ellene'
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ellene való panafcfcaim* okait eleibe, 
terjeizkeril; de meg-elözött.— Ak
kor mingyirt ékre vettem, monda; 
úgy moltan-is, ki-rfézem meg-nem e* 
légedéfedet az én hözzád való áUtal· 
maitataíommal, de. £álj önnön ma- 
gadbá,::-íólyt-atta befcedgyéc egéfc 
nyájafsággal; nem de nem, nem tsak 
egyfeer niár tudtpdra adtam azon fel
téteteket, a’ meilyek alatt m egen
gedhettem hoztál» váló heretece» 
deci és; a.’ meüyeket rékeinrol«éön. 
tü l .iftegríö akarok, tartani Kitnéfei. 
megv magad*. Wb!; Jöjj* paoafeókróly 
a’ fcelfyekre ón ; ^éked úgyrUf: elég
tétek nem adhatok.. Fójtsd-el mind 
azokat, és Sfcok hellyett mutass ia- 
káíhb mofían oly’ örömet, a’ mellyet 
valójában az én látáfomban éreted  
kell.— Felelni akartam, és midőn aka
dozva hozzá is fogtam, félbe vágá 
máfodkor-is feleletem’, és oly* nyá- 
lyas és víg hangon* a’ millyen akác· 
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mely éomoru teremtéft-is e’ világot) 
éfere hozhatott vólna ; mpnda: Lé« 
gyünk jó kedvelkedyes BETLENem! 
azon rövid idő alatt, melyen 
xnoftan egyik a*;m4Ű: láthattyuk.— 
Valójiban-is ezen fcép feemély ter- 
jnéiete-fcerént «ily> víg terméfcettel 
hírt *nhogyvh£Üye$; ok nélkül, /nem 
könnyefi-is bánkódott.— JRéfeetnröl 
Írhatom, nagy bajjaLváltoztathattam« 
meg .óly’ hirtelen.. kedvemet ; ( A* 
meg nem elégedett Szerei*t.Jc^nte· 
Jen fiomoninak é t gondolkodónak 
Jenőig A’ Fejedelem Aéüoay velem 
vidáraúl tréíalódott; de meg-boác&ul* 
tam azért gyönyörűséges feép ke
zeinek meg-teokolásávalj mellyért-is 
az öreg- Alkonytól helyben hun- 
gyárt keményen meg-ís dorgáltam«* 
hogy ezen vakmerő bátorságomat 
megengedi; de a* Fejedelem*A££ony 
mofolyogva monda: mivel reggel is - '
mét vifcfii kelletik nékem úgy-is in

dul-
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dúlni; meg-érdemlenék illyen kis 
liabadságokkal való jutalmat a' fok 
fáradtságaimért:, mellyeket feenveil- 
jem tsupán tsak azért, hogy kedves 
férjétől a* Fejedelemtől bizonyos 
tudóíitáft nékie hoznék. A* több
réfee. együtt .való moítani befzélgeté-, 
tünknek folyt a’ Szebenl oftromlás- / 
^ol,— a’ Fejedelem állapottyáról; en- 
jjek dósaiban való gyengeségéről 9/ 
álhatatlan ságiról, mely-is egy kevés
sé megzavarta víg. kedvét.

Egy a* Portától jött Kurírnak é-
zen napon Dévára lett meg-érkezé- 
so, [ mely-is a’ Nagy Vezérnek azon 
•parantsolatot vitte, hogy mingyárt 
a7 meg-igért fegitséget Fejedelem 
■Barfsainak el-küldjé) a7 Fejedelem- 
Akfeonynak kedvét helyre hozta; 
Jnellyért-is a* Fejedelem Atfconyhogy 
engem* más nap Szebenbe ezen jó 
hírrel vifefcá külgyen, elrendelte, 
meg-is parantsólta, hogy reggel el-
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dúljak,— és ámbár el-tökéllett feán* 
dékom vélt mindenkorr nékie min
denekben kedvére járni, és minden 
parantsolattyát fientül véghez * vin*· 
ni,1— még-is tudtára akartam adni 
könyhullatá&immal, és leg-érzéké- 
nyebb Savaim által, mely " nagy ál
dozatot tétek nékie a* moftani töN 
íe való hirtelen el*távozáfoÍnmal; «í* 
midőn magamnak hottabb időre vél- 
le vald' lételémhék* keménységével 
hízelkedtem volt. Meg-illetödött e- 
zen gyönyörűséges 'Teremtés «zen 
kétségemen,’ és ezen * áldozaton; 
meílyet csak érette tselékfcem t vei<* 
teirr-étfb, hogy temei 'könnyé f̂ték  ̂
a* midőn' töllem búcsúzván, ISTEN 
veled! mondana, és hogy éngenf 
annyiban, a* mennyiben meg-vigat- 
talhafson ;— által ada nékem egy bé· 
pecsételt Iskatulyát a* nélkül, hogy 
mi lenne abban, és hogy azzal mit 
tsináljak, meg-mondotta volna; meg- 

. tiltván
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tiltván mindazonáltal, hogy Szébé- 
nig fel-ne bontsam. Él-ménó feobá* 
jába, ’s meg-tiltá, hogy bé né kísér
jem.
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Egy néhátijr üeffipillántáfíg meg* 
feomorodva meg mozdtilhatatlan ál
lottam; de el-kelle indulnom * és tá
voznom attól, a’ ki nékem ezen a*
világon leg-kedvéfebb, és betsefebb
volt. Ugyan azon äz úton mentem 
vifefeá, a’ mellyen Dévára jöttem vá- 
la, és midőn, az Hegyek közé be
értem, és mind azokról, a’ mik ve·* 
lem a* Fejedelem-Afcfzöhytói való 
el-butsuzáfomkor történték, elmél
kedtem vólna, az Iskatulya ekembe 
jutván, a’ nélkül hogy a’ Szebénig 
való fel bontásának tilalmára Ügyel* 
meztem vólna; még*hezém, Visgá* 
lám minden felöl, *s látáfti, hogy bé 
van petsételvé, és teft-hín fellyem 
matériával egéfcfcén bé-boritva, féL 
lyül olvasható íráfsal ezefl hókat* 

N ' Az
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Az én kedvefemnek—Ezen fcók an
nyira nagyon fel-ingerelték kiván- 
tsiságomat Ahhonyom! hogy ám
bátor erőt kívántam magaman ven
ni, Hogy parantsolattyát a* Fejede- 
lem-Ahhonynak ( által ne hágjam; 
még fém tartóztathattam-meg ma
gamat, és hirtelen fel bontám az Is* 
katulyát. Oh de miilyen drágába 
került nékem Ahhonyom! mert a- 
lig bontám-fel, hogy ezen tulajdon 
kezeivel írott menydörgös hókat ól* 
vaftam: Oh te áruló hitetlen! hát 
így cartod-meg nékem tett fogadá- 
fodat ? — Itéld-meg magad, ha ezen 
álhatatlanságodra-nézve hihetek-é leg 
kifsebbet-is ennekutánni havaidnak ? 
Ha parantsolatimnak engedelmesked
tél Vólna, ezen Követs-kövek, mel- 
lyeket moftan láth, hivségednek ju
talomul, mint annyi drága-kövekké 
változtak vólna) de mivel óly* fem- 
tninek tartod parantsolatomat mel- 

' Ível



íyéí tsäk a’ té igérétédnék * é$ Fó= 
gadáfódnak igazságát próbálni akar* 
tahi i lég killebb büntetése ez égy ií· 
lyen hitétlérínék, hogy azt a* magá 
bal fátumára bötsáfsamj és hogy ma
ga magának tulajdönittsa mindén fee- 
réntsétleniségét— Ezen irtózta tó fca* 
Vaktól mint égy menkö-ütéfttí. fél* 
hóltá, mözdúlhatatíannái eS mindért 
érzékeny ségéimtol még - fofetätjotta 
lettem. Nérrr vóít Iég-kiíTebb reiz.-iá 
lovambaft* mägämbän, a’ mely fie-ef- 
feétté volna azon hideg még-börz«^ 
dáftj á* mély él-járta mindert teté^ 
m eim ét;^ ä’ Löväm hírtéíéfi thügá* 
tói még-áliott.— A t Inasom Szt ék 
rö Vévért óda jőve* hogy. énilék Ö: 
kát még-tudháíTa ; nagyon ifiég-ijjé1 
déj hogy éngém’ ily’haioványön; és 
mindért érzékenységért kívül; min
den feólhatís nélkül tálald, — gyak; 
tan meg fcóliita, ’έ éz*áitai akart ma
gamon kívül-létemből vifefcá hozni;

N i  de
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de mind hiában. Gyakran nevemen 
J'és nagyobb hangon-is meg-bóllita, 
hogy jobban meg-érthefsem, de 
femmi jeleit az életnek nem ad
tam; mely-is nagyobbitötta ijedsé- 
git, és már kétségben-eséíit jajgg- 
táfsal jelentette; a* lábával gyakran 
a’ földre tajpotván, meg-látá az fs- 
katulyát, a* mellyet a* kezemből ki
ejtettem vala, egyben fel-bedé, óly* 
vélekedéssel lévén, hogy tám az ab
ban lévő méregnek ki-gözölgése o- 
kozta légyen nékem ezen változato
m at;—! tel-vévén bomoruán visgäl- 
ta,— és gyakorta nagy fájdalommal 
egéblen el-változott ábrázatomra-ís 
tekintvén , mozgatván ezen Iskatu- 
ját, évre vette, hogy még vagyon 
abban valami; meg-rázta füleihez tart
ván; ’s bizonyofsá le tt , hogy meg- 
nem tsalódott; mivel minden kiabá
lásával ébre nem hozhatott, ezen 
ébre vételével kívánt éngem’ fel-éb- 
refeteni; és ebemre hozni.— Valójá
ban ebemre-is jöttem, egyet nagyot

9<$
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fohajtván; mellyért-is ezen hív £<51- 
gámnak víg öröm-kiáltásai nagy vifc- 
fea-hangokat okoztak ezen tsendes 
völgyekben, az hói ezen efet tör
tént;— a’'fok alkalmatlan unfeolásá- 
val annyira vitt, hogy akaratom 
ellen-is meg-kelletett tekintenem , 
hogy még mi volna azon feérentsétlen 
Iskatulyában, és bizonnyal, ha azon 
Éempillancásban, hellyes; elmémet 
vifeÉa nyerhettem vólna-is; erőm még 
fe lett volna annak fel-nyittására, fel
vén, hogy abban , újra az én kedves 
Fejedelem-Afefeonyomíiak ellenem va
ló haragjának jeleit látni fogom; ke
zembe vettem mindazonáltal, és meg- 
Vi’sgálván jó móddal, éfcre vpttem, 
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 betűkkel írt ezen 
Ízókat: Az én hüségtelenemnek; meg- 
éömprodva, és retket ve nagy bajjal

97
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166.1
jfel-emelem a’ fedelet, el-lévén hitet· 
ye, hogy ezrös bizonnyal hem |<l
nékem egyebet tudtomra a’’ fceren- 
tsétlenségnél — Fel nykám ugyan-.' 
tsak, és jllyen értelmű; Leveletekét: 
találék. abban:; Vald-meg magad ked
ves BETHLENeml hogy az Indiscre-. 
tip majd mintegy el válhatatlan az,

> emberek* chafacterétölj mellyért is, 
elég előre, való vigyázlfsal nem le-, 
hetünk; hűségeknek bizodalmába és 
ritkán találhatni, a’ki meg-érdemel-. 
je tett fogadásában való, egéfe bízó·, 
dalmunkatj; -r- meg>botsatok néked 
mindaz o,n|lraí moftan irántam el kő-, 
vetett- hitetlenségedért, mivel ma-.
gam vetettem néked, ezen« tört,·— 
fentebbiül! tartsd-meg ennek-utánna 

/ mind' azokat a*' fel-tételeket, méllyé-, 
két elődbe te t te m h a  azt akarod 
hogy ennekutánna meg-feenvedgyem 
néha néha jeleit hozzám vifej^etö, 
feretetednek.



Szűk ségem-is vólc valójában il
ly,en hízelkedő ki-fejezéfekre, a’ mii
lyeneket néked moílan Afcfeonyom! 
elé-mondék, hogy elmémből, feivem- 
bol mind ki-vellem azokat, a* miket 
az első Leveletskében t volt feók o- 
koztak; már így magamat mint egy 
újra feületettnek érezvén, meg-vis- 
gálám, mi maradott légyen még az 
Jskatulyában;— három kis tsomotskát 
külön* külön papirosba takarva lel· 
tem, Az elsőt fel-bontván, áímél- 
kodó örömmel találtam abban egy 
aranyba foglalt gyémántos Gyűrűt, 
ezen bé-mettzett fiókkal; Mentol tifi- 
tább\ annál betseßebb. A’ gyémánt 

ugyan nem volt igen nagy áru, meg**
vallom; de mivel az én kedves, Fe-*
jedelem-AÉÉdnyomtól adatott,, Afc- 
feonyom ! előttem meg-betsülhetet- 
lenné lett.— A* máfikat-is fel-bont
ván, ebben-is egy Nap-keleti [Agat 
Gyűrű volt bé-takarva, melyre, egy

N 4 Oltár
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Oltár, és azon égő fcent tűz kl-metz-. 
‘ye yólt ezen fel-iráfsal: Ha nem 
ta,% nem méltó, az Ifienekhez..

EZen. két fej-iráfokból nyilván 
meg-érthettem, hogy a* Fejedelem-. 
Afefionyom nein akar másként tol
lem feerettetni, t$ak óly’- ti6,tán és, 
minden hafeon nélkül, valamint tol
lem kívánta , hogy meg-ígérjem ak
kor, midőn megengedte, hogy fce- 
retetemtöl nekie valláft teheísek. Ez 
az a? máfodik Gyűrű,mellyetmoftan-is, 
azólta ujomban hordozok, és a* Nem- 
zetern’ kokása-feerént Petsét-nyom® 
hellyett feólgál.-* Az harmadik tso- 
m.ó.ban-is; egy gyűrűt találtam, mely 
nek köveire val<á mettz^s egy A£-r 
£ony feeméllyinek; Fejét példázott; 
ábrázattyának kevés hafonlatofsága 
volt ugyan ar Fejedelem Alkonyé
hoz; de a* Mefternek, a’ki tsinálta, 
vagy nem vélt elegendő ideje, vagy 
elegendő Tudománnyá az el-ké£it-

tésére.
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tésére. Ezen ajándékokat éh a* vi-i 
lágnak kintseinél felly ebb betsültem; 
elég az hogy oly* nagy változás e- 
fett rajtam, hogy az út-vezetöm, a* 
ki látta oly’ hirtelen, és rövid idő a- 
latt való válcpzáfomat, nem tudta , 
minek tulajdqnittsa, és ez-iránt va
ló nagy bámulása, nékem kétfeerez- 
tette meg-elégedésemet; mivel óly’ 
együgyű -vidámsággal adta elő ezen 
moftani Történetemet, hógy a’ ke
mény hideg időnek, és ez-által oko. 
zott leg-nagyobb nehézségek met 
lett-is nagyon k.önhy^bbicette a 
Szeben-felé még hátra lévő útamat 

A’ Fejedelem nagyon örvendeti 
vifcfea jövetelemen. A’ Fejedelem 
Afefeony’ jól létéről való hír, mel 
lyet né kié hoztam ( a’ kinek látásá
tól óly’ hofefeas időre meg vólt fo£t 
va, ehez járulván a’ Fényes Portá 
tói való tudóílíás, melyben a’ leg 
hamarább való fegedelem nékie igér 

N $ tetett)
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166 tetett) terméfzete ellen való nagy ö- 

römet,és vigafságot okoztak, benne* 
mindazonáltal nem akarta többkor 
illyen alkalmatofság által kerentsé- 
m et, hogy a’ Fejedelem-Afcfconyt 
láthaflam. Nyughatatlanúl várta a* 
Tavak’kinyílását, hogy az ígért fe- 
gedeJem -a* Portától el-érkezne, mely 
által Szeben-ís az oftrom alóli fel- 
fcabadúlna, Rákótzi Fejedelmét-is kén- 
fceritnék Erdélyből magát ki-vonni,; 
és így ennek csendes, és nyugodal
mas Birodalmában maradhailon. - 

Ezen út*vézetöm-által folytatta 
Bartsai Fejedelem annakutánna a* 
rendes levelezéft a’ Fejedelem-Afc- 
fconnyal, és a* Török Portával, de 
fém a’ Fejedelem, fém az Atyám nem 
akarták, hogy többkör ezen útat te* 
gyqm Dévára, ámbátor én maia
mat gyakran ajánlottam arra, mind
ketten félvén a* rajtam történhető ke*- 
rentsétlenségtöi, és qe hogy Rákotzi.

nak
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nalfc kezébe ellem. Az tSt-vczetö- 
met magamévá tévén a’ jól meg-ju·* 
talmazáilal'örömmel vállalta-fel a* 
Fejedelem-A ££onynak £ólló Levelei
met, meg-hagyván nékie hogy fen. 
kinek níáfnak* rsak' éppen a- Feje de
lem-A££onynak kezébe adgya. A* 
első alkalmatofsággal ezt írtam: Ke
vésbé betsíiled. Éeretetre méltó ked
ves Kegyelmes Afefeonyom 1 az Hí
vednek életét;—· bizonnyal meg-hól- 
tam volna azon fájdalom-áltál, jnel- 
lyet az első Leveled okozott, ha a’ 
máfodik viüüí nem adta vóína. éle
temet, mert lehetetlen lett volna é- 
letem* el-ve£tése nélkül ellenem va
ló haragodat ki-áHani. Kimély en
gem*, efedezve kén£eritlek! annyira 
irtózom néked nem tet£eni, hogy 
képzelned fém lehet,— Leg-kifsebb 
ellenem való nehezteléfed £ívémben 
való halálos változás nélkül még·
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j.nem eshetik; ugyan mit miveltél? 
tsudának lehet tartani, hogy meg
éledhettem. A'raáfodik kedves Le-

1

veledben tett vigafctaló ki-fejezések, 
és azokkal együtt jött drága aján- 
dékid-által-is, ha tsak egyedül lettem 
vólna, bizonnyal ezeh vigafctaló fe- 
gedelmednek is femmi hafcnát nem 
vettem vólna. Kimély-meg  ̂azért Ke
gyelmes Afefconyom ennekutánna egy 
oly* életet, mely tsak néked vagyon 
áldozva; mert ha el-vefcted, foha 
nem találfc több oly’ híven, igazán 
feefeto Tifctelödre. A* mi Levelezé
sünk folyt Szebennek egéfc oítrom- 
lása alatt, melly-is feinte három hó
napokig tartott. Én a* Fejedelem- 
Afefconytól hozzám való fcivefségé- 
nek gyakran vévén jeleit, leg-bóldo- 
gabbnak tartottam magamat, hafon- 
lóképpen a* Fejedelem-is, de ez ö- 
tet egéfcfcen ki nem elégíthette.

Rákotzi Fejedelem-is az el-kezdett
egye-
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egyezés dóigának follyamattyában 
nem vólt meg-elégedve; mivel min
denkor sükeretlenül végeztek: a* 
Tél-is már vége-felé lévén, az hó 
olvadni kezdett; Zejdi Achmet-is a’ 
Budai Vezér Táborba fcállott, né
mely Várakat Gyula és Nagy Várad- 
-kőzött oftromólván ( mellyek-is Er
délyhez tartoztak) el-is foglalt. — 
Szükség meg-tudni/ hogy midőn El
ső FERDINANDUS Tsáfeár Erdély 
Orfcágot ZÁPOLYA JÁNOS Király
nak által engedte, akkor a* fcomfcéd- 
ságban lévő Vármegyéket, úgymint: 
Bihart, Szathmárt, ’s KŐvár-Vídékéc 
minden a’hoz tartozandó Városok
kal, Falukkal annak által adta.

Ezen okból Rákotú félben fiakafc- 
totta a’ Szebeni oftromláft, hogy k- 
2on Váraknak fegittségekre lehes
sen, magát valóságos Erdéllyi Feje
delemnek képzelvén, kötelefséginek 
tartotta az ehez tartozandó Helly-

ségek-
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•ségpknék oltalmazását. Útját vette 
Kqlo’svár felé, az honnan-is . paran- 
tsolatot küldött minden Seregekhez 
és Ne'mefekhéz, hogy magokat hoz
zája kaptsóllyákj ’s ezáltal jótskán 
meg-eröfitvén táborát; elégségesnek 
vélte magát arra, hogy a’ Nagy Ve
zérrel még-fííközzék, Éz-is réfe-6- 
tol ezt meg-értvéh, az- Erdélyi feéíy 
hegyeken kerektől Vergődvén, tá
borát a’ Szamos mentire való völgy
ben C«iély víz éppen Kolo’svár méh 
lett fóly) ettől nem ibefcfce - 
nak-is Tábora feküvén) helyheztet- 
te. Mivel mind a’ két félnek igea 
nagy kedvé volt a* meg. ütközésre 
tsak hamar egybe-is tsaptak. Az 
ütközet igen véres, és ki*meneteíé- 
re kétséges volt. Rákotzi (kinek-is 
népe fokkal kevesebb vólt mint. az 
Ellenségé ) mint egy Vitéz Fejede
lem, és tudós Hadi Vezér úgy vifel* 
te magát, de feerentsétlenségére há

rom '
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rom febet kapván a’ Fején: az utól- 
só elégtelenné tette tovább üt
közetre. Ezen ragy~ Embernek ve- 
feedelme nagy oka vólc az ütközet 
el-vefztéíin$k-is. Teil; őrzői kira
gadván az ütközet* hell y ér öl, Nagy 
Váradra vitték, az hól-is ezen Feje
delem tizen-öt napok múlva meg- 
hala.

Kemény János a’ Vezére egyben 
Fedvén a* mint lehetett,, eHtéllye- 

' dett népéből, magát Szamos-ujvár 
felé vette. Ezen Vár azon víz mel
lett fé ltik , a’ mely mellett az ütkö
zet tartatott. Ezen Várnak megle
hetős eröfségit okozza az igen üép 
les árkaiban lévő vize. Ezen Sza- 
mos-vize fóly Dés^felé, az hól-is 
egy hafonló nevezetű vizet magába 
véfeen:— az első Nap-keletről, a’ má- 
íik Nap-nyugotról vévén eredete
ket, ottan egyesülnek, véfeí folya- 
mattyát egy igen keskeny, és majd

. nem
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nem járhatatlan Völgyen Szathmár 
felé, és onnat a’ Tifcába, mely-is 
ennekelötte határa vólt Erdélynek.

Bartsai Fejedelem valósággal egy 
Vefcedelmes ellenségétől menekedett 
meg, de fokkal nagyobbra talált 
mény yiwoíban, a’ ki-is alig tudta- 
meg Rákotzitíak. febei által okozott 
halálát, azonnal fejtette mágában a* 
Fejedelemséget akár mimódon-is ma
gáévá tenni* ámbátor femmi hellyes 
igazsága ahoz nem vólt. Meg-ér- 
tyük a’ kovetkezendökböl, mimo- 
don. A’ Fényes Porta miqdenlcor 
azon léyén, hogy a^tsen- 
des, és békefséges orfeáglásban, a’ 
mellyet nékie fcerzett vólt, meg-tart- 
hafsa. Parantsólta a* Temesvári Ali 
Basának, hogy mentol nagyobb Se
reggel lehet, bé-jojjön Hrdelybe, és 
magát a* Budai Vezérrel egyefittse, 
(hihető hogy még a* Budai Vezér
nek gyözedeime nem vólt tudva

Kon-



Konftántzinápöiyban) mivel äz 'pa
ra ntsóítatótt, hogy Basa vegyé 
által á’ Budai Vézéítöl a’ Vezérséget; 
,a’ mélíyet-is véghez vivén* SzébeÜ  ̂
hez mént, és önnat a’ Fejedelmét *
• ✓  . , , . ,  * 9

9s véle lévő Né ideiekéi:, ezer öt feáz 
Jantsárokat-is, a’ kikét oltalmára ha
gyott volt á9 Fejédéiémnékj kivi- 
vén Szébénbök magával él-vitfe^és 
így mind együtt még-indulván Kö- 
lo’svár felé, ’s önnan a’ Budai Ve
iét* Táborában, az hóí-is Aly Basa 
áítál-vetté a’ Budai Vezértől a? Kor- 
mányözáíf; mivé! énnek á* paräntso- 
Íat-Éérént vifefea kéllett Budára tnénni. 
Álig' voltunk az A Tábőtábari * 
jningyárt ez Barísái Féjedéiemnek 
Óltaimáfá Török x Téft-örzöket ren
dek, és héméiiyékét a9 Némésék kör  

zük a* kik gyanúsok vékák* vasra 
vétetett. Mi többiéküí, azok között 
én* és az Atyáih-is, á* kik á* Feje
delem mellett fcőigáküiikj fein vól* 
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tunk Éabadabbak, mint, a* Fejedéi* 
műnk. Mind ezek-után egye
nesen ment Nagy Váradnak, a’-nél
kül, hogy velünk, közlötte volna; és 
fájdalommal kellett Éemlélnünk, 
hogy oftrom alá véfci. Ezen tekin
tetre méltó Eröfség egy puska lö- 
vésnyin fellyül-haladó, Éélefsebb és 
mindenkor tizen-két lábnyi magas
ságra vízzel teli árkai mellett is az 
oftrómat tizenkét jnapnál tovább ki
nem állhatta, a’ benne lévő őrizet
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, 

mellyen a* víz az árkokba bé-vé- 
tetödött. Aly ezt hafznára fordít
ván, azonnal leg-nagyobb eröfségé- 
töl még-fofztá, és kéntelenitteté az 
Őrizetet egyezés mellett magokat 
meg adni. Minekutánna ezen ditse- 
kedö Basa ezen erős Várat ily’ rö

vid
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Vid idő alatt hatalma alá vette, el-vivé 
a* Fejedelem mellé rendeltetett Tö
tök őrzőket, és bé-küldé a’ Fejedel
met minden vele lévőkkel Erdélybe, 
azt képzelvén hogy i’ halála 
titán minden Rendek melléje fognak 
állani , és ezzel minden zűrzavar, 
és ré6re-hajiások meg feiinnekj ezt 
Ugyan képzelni-is lehetett; de 
fnény János, a’ mint fellyebb-is mát 
meg irtuk, öfeve-gytíjtvén, a* Rakó- 
tzi volt Ura’ el-fcéledett Hadát,- re
mélvén hogy efövel-is magát Feje 
delemmé teheti, — keméllyesen (ál· 
tal-ment Magyar Orfcágra, az hól-iá 
LEOPOLD Csáfcár egy Sereget egy. 
be gyűjtött valá, tartván attól, ntí 
hogy a’ Törökök Nagy-Várád’ meg
vétele után, Magyar Orfcághoz tar
tozandó más helységeknek él-foglá. 
lására igyekeznének ) Generális Mon 
tecuculh kőidé áZért feles Haddal ö· 
da. Kemény ezen környül-áíláíbkai 
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jhafcnára kívánván fordítani a* Gene
rálishoz méné, és mind gyalog, mind 
lovas Seregeket fegittségére kére, 
mellyeket a* maga Hadával egye fit- 
hefsen, ígérvén hogy egéfe Erdélye 
maga hatalma alá vetheti bizonnyal, 
és azt annakutánna a’ Tsáfeárnak ál
tal adja. Ezen okos Generalis az 
Urának, ily’ hafinos ígéretekkel eí- 
tsábittatván; meg ígérte töftént a* 
fegittséget. Kemény János már ez
iránt tellyes bizodalommal lévén, \
vifcfcá tért Erdélybe, az hói is tud
tára adta minden Nemes Rendeknek, 
a’ kik még mindenkor, úgy a* Szé- 
kelyek-is különös nagy feeretettel 
vifeltettek vólt Fejedelem Rákotzi~ 
hoz , hogy ha ötét Fejedelemnek 
fogják efmérni,-^- yifefea állittya az 
Hazában a* jó Rendet és tsendefsé- 
get; Bartsai Fejedelem ellenben meg- 
éabadulván mint egy rabságból, a* 
mely ben magát az Aly Bafa Tábo

rában
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rában täpafctalta vólt lenni, még min
denkor kétséges a’ maga álapottyá. 
ban, és álhatatlan, és ki mondhatat- 
lan ieretettel vifeltetvén a’ Fejede
lem- AÉfeonyhoz, egy óly’ dolgot 
cselekedett, mellynek valóságos okát 
fenki fém tudta: tudniillik a* Fejede
lem Afefeonyt a* Dévai Várból majd 
hat napi «járó földről Görgénybe ho
zatta. Ezen helység fekfeik azon 
hegyeknek torkában, a* mellyek el- 
valafetyák Lengyel Orfcágot Erdély 
Otfeágnak ezen réfcétöl, melynek 
egy récében a’ Székelyek laknak.

Ezen Vár valamint más a’ Hazá
ban lévő Erofségek-is, nagy fcéles 
sántzal körül van véve, melyben-is 
a* Székely-földi Havafokról jövö 
kis Patak fóly. -

Midőn már BartsaiFejedelem gon
dolta a* Fejedelem-Afefionynak meg- 
érkezhetését, eleibe ment egéfc Ud
varával, mindén TanátsoíBval, egéfc 

ö  i  Há-
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Házával és Népével, remélvén már 
tsendes életet ezen Várban; de nem 
tudta na int fóly a’ dolog az Orfcág·* 
nak közepén, és a* lágy könnyű é- 
Jetre való hajlandósága nem enged·» 
te előre által látni a* Kemény Jams'1 
minden ellene fel-tett fcándékjait.—«■ 
Kemény János így újra meg-nyeryéa 
igen könnyen a- Nemei» Rendek,*· 
úgy a* Székelyeknek azon-kivül-is. 
Bartsaiho-z (rendetlen dolgaiért el-k 
degenedett) hajlandóságokat, elég* 
ségesnek tartotta magit újra a* gyár* 
Jó Fejedelemmel, a’ már fokfeor elé 
vett egyezett a’ Fejedelemség* le-· 
mondásról, meg-ujitani A’ Fejeden 
lemnek állhacatlansága, vagy-is in* 
kábh gyengesége leg-nagyobb kön;» 
nyebbségire feóígált Keménynek, fel·* 
tett feándékának végre - hajtásában. 
Ebjöve tehát ez feámos Népével kU 
sértetve Gorgényhez. Nem kellett 
több ezen félénk Fejedelemnek, hogy

Ki-



Keménnyel újra a’ márfólytatotc do
logról. tractáljón. Az Udvarához tar
tozandó minden Úri Rendek, a’ kik 
fcintugy. a’ Görgényi Várba vele bé- 
vókak rekefctetve, látván hogy hí
rek. akarattyok ellen-is Kemény János 
kívánságának kefe hajlani, egéfclep 
el* ve Étek a. hozzája való bizodaí* 
mac, fceretetet, akarattyok ellen-is 
kéntelenítettek maga feerents.étlen 
fátumára botsátani..

Kemény yi»<>mak elé-adáfat annyi- 
ra. hízelkedtek, azon kivül-is igen 
gyenge, által látású, és álhatatlan Fe
jedelem Borisainak, hogy réá álla» 
és. a’ Fejedelmi- Méltóságot’, a* leg, 
nagyobb.. Ellenségének által-engedé; 
az Atyámat mint Capcellariuísát c- 
röltétte ezen egyezés, pontyának fel
tételére* a? melynek ugyan alá ja Ír
ni az Atyám magát íoha nem akarta·

Kemény János ez-által bé-tellyefit-
ve látván feándékát, azonnal Őré ág" 

O 4 Gyű-
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Gyüléft hirdete Befctertzére, pz-is, 9% 

’érdemes. Száfc Nemzetnek egy Vá-. 
rofsai kqzzül valq (mint egy hat 
mértföjdnyi távulságra GÖrgénytől) 
Az Or^ág’ Rendei , a* kiktől lehe-. 
tett oda egyben gyűlvén ugyan, de 
nagy hijjavai, tudni illik:1 az Orfcág*· 
első feeméllye, úgy mint az Atyám, 
Fő Cancellarius nélkül voltak, hogy 
%z egyezéft meg-eröfittse, és a* ki
nek jelen-léte nélkül femmi állandó, 
Qrfeágot illető dolgot véghez nem 
vihetni. Kemény Jáno nem fokát té-. 
tqvázyán, töftént vifefeá téré. Görgény-. 
be, hogy az Atyámat ki-kérje Fe-. 
jedelem Bartsahó\ , a,; ki* is ebben-is 
gyengeségét meg-bizpnyitván, enge-, 
de kérésének,, és, alig érkezheték- 
meg az 'Atyám, Befitertzére; azon
nal Kemény János* Fejedelemségre 
való yálafitására majd közönségefen 
reá állottak.  ̂ T

Gondolhatod AÉÉonyom! ar Feje
delem-
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delem-Äfefeony, és minden hozzája 
jó feível vifeltetőknek, ezen mindaz 
Orfeág, mind a* magok Éerentséjek- 
ben hirtelen való változás-áltál oko
zott Éomoruságokat, rétemtől le
nem írhatom ki-mondhatatlan fájdal- 
mát feivemnek, mely-is, nagyobbo
dott ezen feerentsétlen Fejedelem- 
Afefeonynak nem ok-nélkül fcüntélen 
való íiránkozása által, a’nélkül, hogy 
lehetett volna azon. fegiteni, Ezen 
tomoru történetnek 'meg-érez téré
sével nem elégedvén-meg a’ bal fee- 
rentse,— még fokkal tomorubb, és 
meg-aláztatóbb tsapáfokat ke fekte 
ellene, mellyeket-is nem fokára Ke
mény János vélle meg-éreztete.

Alig hirdettetett-ki Erdélynek Fe
jedelmévé, azpnnal az Orfeágnak 
minden Eröfségeit hatalma alá ven
ni magában fel-tette; azért a’ Éeren
tsétlen Bart salt arra kénfeeritetté, 
hogy nyilván -való valóságos param 

O 5 tsola·-
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tsolatöt adgyon, hogy néki© mihct* 
azok által-adatnának. Éten Éerenr 
tsétlen Fejedelem mindenekre ré i 
állott, a’ miket tölle ezen eröfcakos 
Ember kívánt; a’ leg-elsöbb tekin
tetű Eröfségek kozott lévő Fogaras 
Vára ( melynek-is a’ Fejedelem Teft- 

.vére Bart sál Andris volt Kormányo- 
zója ) volt az első, a’ mely Kemény- 
nek a* Bartsai Fejedelem parantsolat- 
tyával által adatott, oly’ fel-tétel a- 
latt hogy maga kemény EeméHye* 
fen vegye ezt által; a-* mint úgy-i* 
efett. Alig adatot-áhal ezen Vár né- 
kié, azonnal fogadása ellen mingy árt 
ezen Várnak Kormányozóját vasra 
verette, erről továbbra való rende
kéin: magának tartván.

Kemény meg-nem elégedvén, hogy 
fiegény Bart salt minden Méltóságától; 
Hatalmától, Váraitól meg-foÉtotta;— 
még Görgény Vára, egyetlen egy
Menedék’ hellyében, birodajmában-is

meg-
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megmaradását fern fcenvedte; azért^ 
feámos féregével Görgény Várának 
mén vén·, ’s oda bé-is botsáttatván; 
tudtára adta fcegény ak, hogy 
az OrÉág’ Törvényei-fcerént, min·» 
den Erófségeknek, azok között Gör- 
gény-is lévén, nékie már mint v«- 
Jóságos Fejedelemnek által kell a, 
dattatni:- azért ezt-is által adattatnt 
kivánnya; másként kéntelenittetnék 
fegyverret-is ezt eHfoglalni.— Ezen 
feerentsétlen Bartsai Fejedelem mo- 
ftan, de már későn* meg-bánca· el
követett gyengeségét— nem-is lévén 
annak hellyre-hozására femmi fege- 
delem, meg-fofetva lévén ereitől, eh 
hagyatva minden alatta-valóitól, kén 
te lenittetett ezen eröfeakos akarat
ján parantsolátin-is meg-nywgodni, 
és az· alsó Udvarba, vagy is inkább 

'major-házba le- költözni, az hói 
még is meg-lehetÖs* és alkalmas feáh 
Hsa v-óltj
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1-6 ζι Végtére meg-fofetá a’ Nemefekböl 
álló két Teft-őrzö Seregétöl-is;-r na
gyobb réfce ezeknek Kemény János 
mellé állván* mivel ízüléik-is ennek 
Fejedelemségre való válafctását hely
ben hagyták;, rétiemről, a* ki Feje 
vóltárn az Első Seregnek, fok hel- 
lyes-okaim lévén ezen Történet el
len való kedvetlenségemnek; ámbá
tor az Atyám-is már Kemény ré£ére 
állott lég yen-is, jóakaratomból ezen 
feólgálatomról le-mondottam; minek- 
utánna nagy kefervefen a* Fejede- 
lem-Aizfzonytól el-butsuztam vólna.

A* mi egymáftól való el-váláfunk, 
a* mint képzelheted Afcfconyom 1 zá
por könyhullatáfokkal letwneg— El- 
vonám tehát magamat az édes A- 
tyám’ egyik Kaftéllyába, az hÓi-ís 
maradtam, ámbár fok ízben hivatott 
légyen-is Kemény J, hogy azon 
hivatalba melléje vifcfcá áljak, a* mely
ben az én kedves Fejedelem Afc£o-

nyom
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nyom* Férje mellett vóltam, de min
denkor irtózva emlékeztem ezen e- 
röEakos Embernek tselekedetéröl.

Elég az, hogy Kemény Janos ügy 
vélekedvén, hogy a’ mig Bartsai é- 
letben lenne, az attól el-ragadott 
Méltóságát tsendesen nem bírhatná; 
azon irto'ztató gondolatra vetődött, 
hogy életét-is Vendelembe hozza. 
Nem .fokára némely Nemefek vigafe 
talás* Eine alatt Görgénybe hozzája 
menvén, *s egy néhány napig nál- 
la*is múlatván, vadállatra hívták, és 
ottan egy közel lévő Erdőben £e* 
gényt meg-is gyilkólták.

A* Fényes Porta mind ezen ren- 
deletlenségekröl, és engedelme nél 
kül Kemény János* Fejedelemségre 
való válaEtásáról tudólittatván, pa- 
rantsólta a’ Bugiak Tatároknak, hogy 
bé-jöjjenek Erdélybe, és mindenütt, 
de kivált a* Székely Földin puEtic- 
tsanak. ■ Ezek a’ parantsolat-Eerént

Mól-x t

21

1661

i
1

»

*

1

V

t

*

k

1

1



i:

ϊ66ι

21
Moldován kereteiül jővén, ä* $zéj 
kely-Földit el-válafetó Havafokon, a* 
Székelyeknek mindén kemény el· 
jent-állafok, ' akadályt-Vetéfek mel· 
lett·is keretetül rontván, űttyokban lé·* 
vö minden Fáinkat, Helységeket.el· 
püKtitottak ’s el·égettek; az ezekben 
lakozó teegény Föld-népének nem 
lévén ^ s  menedék hellyek a’ ma
gas Haväfoknäk tetejénél, äz hovaiá 
a* lovas Tatárság nem férhetett 

Én még ezen Tatárok* bé-jöve- 
teléröl femmit fe tudván, és meg* 
halván teegény Barcsainak meg-ölet- 
tetését; a* Féjedelem‘Afifeonyhöz vl· 
íeltetö nagy feéretetem mingy árt el· 
tökélteté velem, hozzája íietüi, és 
fegedelmére lenni, a* nélkül hogy e- 
zen teándékomat az Atyámmal lcö·* 
zöltem volna, és így íietve el-indu« 
lék, tsak egy a’ feomfcjédcságunkban 
lakozó Patkó nevezetű, Háiunkhojs 
nagy hűséggel vifeltetö emberséges

Nemes
/



Hemes Emberrel, miáden más kísé
rők nélkül. Meg-vallom elég efcte- 
lenség volt réfcemröl, mert jó ren
din volt Görgény nyóltz Erdéllyi
mértr-föld távulságra, ^meíy-is közel 
húfc Frantzia mért-föld.

Mi kerefetül menénk egy nagy és 
népes Magyar Városon, a’ mely-is 
nem volt, mint más itten lévő Vá
rosok, kö-fattal bé-keritve, itten a1 
Lovainkat étettük, innét meg indu- 
íánk, hogy Befctertzére mehefsünk, 
remélvén hogy más hap jókor Gör- 

• génybe érhetünk; de az én feeren- 
tsétlenségem, minket egy tsoport 
Tatárok közé vitt, a’ kik ipárerre-is 
kezdettek lézengeni,— mingyárt kö
rül vétetve látók magunkat, a’ nél
kül, hogy egy-felé-is el-fealadhattunk 
volna, Ezen Pogányok minket min
gyárt a* lovainkra le urkoíának—vkÖ- 
tözének, és Nap-nyugot felé egy sű
rű Erdőbe bé-vezetének; az hová az

Éjtfea-

a

i6 6 t

1

1
1
►

/

>

»
»
1

>
t



ι66ι

24  ■
ÉjtÉakai ízálláfokat magoknak ki-ke- 
refték volt,— kéntelenek vóltunk 
nagy fcomoruán, a* mint képzelhet
ni, őket követni. Oda érkezvén, én- 
gem P atkóval háttal kemény köte
lekkel, melíyeket mindenkor az e l
fogattak fcámára magokkal hordoz
nak,-  ̂ karunknál, és'hasonlóképpen 
a* térdünkön felly ül-is o ly ’ kemé
nyen egybe-kotözériekj hogy Sem
miképpen néni mozdulhattunk. Ezen 
íiralmas állapotunkban nézni kelle
tett miképpen egy a’ mezőről el
vett marhát le-vágtak, és rheg-nyuz- 
ván fel*vagdalták j ?s é g y  más közt 
fel-o£tván, ’s nägy tüzet rakván az 
eleven feénre tévén még-Sütötték;— 
alig volt félig meg-sülve minden ke
nyér nélkül megtették * Vizet iván 
Ärra, a’ mellyet mindenkor, belöl 
meg - viafcfcözott fa-pálatzkban a* 
Nyereg kápában hordoznak magok
kal* Ezen emberséges emberek min-.

ket-is
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ket-is étekkel kínáltak; de Éonfiő- 
ru voltunkba való-nézve nem Volt 
femmi 'etyepétyé'nk az ételre, nem is 
lévén a* mi -feokáfink és ínyiink-íze- 
rént kéfcitve. A’ Lovaikat le-nyer- 
gelvén; kantárokat le-vévén ·, fzabâ  
dón bocsátották legelni a* füven -■» 
vagy Fa-léVeleken a’ mit kapha tra- 
nak. Elvégezvén Vatsórájokat, a* 
tüzek-körül egybe gor’sedvén, vala* 
mint a’ gyermekeket az annyok’ iné  ̂
hében íékünni allittyák,— teák hä·* 
mat igen méllyén el aludtak. Ezek
nek látása-, hozzája járulván a’ fér 
lelmes fetéttsegé az Ljt kakának, ä* 
Helységnek és ä* mi fee rent séden 
környül-álláfunknak ifeonyodása fe
ge fcfeen- meg-némitött minket, és a* 
következhető álapotunk’ m egíon- 
tol4sára-is elégtelenné tett; _ Patkó 
mindazonáltal, a’ ki jobban fefrnértfe 
ezen Pogányoknak tulajdonságokat^ 
mint én» mivel Ő-is azok kozott lé* 

P Véttj
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(vén, a* kik Rákotű meg-verétteté· 
íekor Kemény Jánossal a* Tatárok
tól el-fogattattak, Krim iába vitettet- 
vén, három Efetendeig, nállok rabos
kodott. midőn látta volna már őket 
az álomtól el-nyomattatva, meg-fcól- 
lala, móndván; Ezen Pogányok már 
négy vagy öt Óráig fel-ébrekthe- 
tétlenül el-alufcnak, 'méllyet-is o- 
koz a* nappal véghez vitt nagy fá- 
tadttságok;-- ha nállam egy késem 
lenne, bizonnyal mingyárt meg-ka- 
badithatnálak. Felelék, hogy nál- 
lám ugyan nintsen. Van nállam u- 
gyan kettő, felele Patkó, egy hüvely
ben, az egyik Tsizmám* kárába# 
de ily* keményén meg-kötözve hoz
zá nem férhetek. ( fcokás nállunk 
Magyaroknál Akkonyom ! hogy min
den Úri Férjfi az övibe kettős tsi- 
nos hüvellyet hordoz, a* melyben, 
két kés, egy villa, és két három á- 
ju villa vagyon·, mellyekkel igen

hel-



hellyesen tokták a* hús eledelt az 
Aktáinál fel-metélni) Patkó nagyobb 
és vaftagabb-is lévén Dáliámnál, nem· 
érheté-el a* kezével a* Tsizma* ta· 
rát hogy ki-vehefle; kért tehát en* 
gém*» hogy eröltefsero magamat an· 
nak kivételére; azért nem gondól· 
ván minden fájdalommal, mellyet a* 
kemény meg kötözés nékem oko
zott, addig erőlködtem, mig kezem
mel a’ TsÍ2ma kárához értem, és 
óly* terentsés vóltum, hogy ki*huz- 
hatám Tsizmája tárából, azon hü- 
vellyet a’ kéfsel együtt, mely nékünk 
a* tabadságunkat meg-adhatra — Pat
kó tsak hamar ki-vevé az egyik kéft, 
és a* kötöket el-vágá. E2 meg-lévén, 
úgy vélekedtem, hogy valamint én, 
6-is tintúgy már nem gondólkodike- 
gyébröl, hanem a' mentöl hamarább 
való el-tajadásról, de meg-látván ö 
egy h o ttu  kemény hegyes tört, a* 
millyeneket a* Tatárok, a* midőn Lo- 
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Van ülnek, az oldalokon hordoznak. [ * 
•és a’ futó Ellenséget ha el-érhetik,
hátulról kerefetül döfik;' fel-vévé, és
a’ nélkül, hogy. nékem egy fcót-is 
fióllott volna, azon Tatárnak, a’ ki 
minket él-foga, és oly* keményen 
meg-kötöze, a’ hátába döfé óly’ ke
mény feuráfsal, hogy kerefitül men- 
vén rajta, ügy fiólván mintegy a’ 
földhöz fiegezté.

Meg-vallom Afifionyom! hogy e· 
zen tselekedete ki-mondhatatlanúl 
meg-ifconyita, "és ‘moft-is borzadok 
midőn e fcembfen ,jut. Ekkor -mónd* 
ván hékerh>, hogy 'ezen Pogányok 
Óly ’ méllyén alufinak, hogy Őket ba
joson lehet fe i -ébrefcténimár  e’ 
felöl annál bizonyofsabb vagyok*, 
hogy foha fel-nem ébred. Patkó el
vévé maga Kargyat, és Tarsóllyát, 
mely-is belöl két réfire van fel-otzt- 
va; az egyikbe tehetni vagy két vál
tozót, nyakra-valót», a* maiikba hi

dege
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deg-sülteket, többnyire kefckenöbe 
bé takart tsirkét;— él-vévé pléhböl 
tsinált, és fok rétekre el-o£tott lá
da tskáj át , a’ melyben tartatik a’ só» 
és minden-féle fü-tertámok, mel
lyel kéfcittetnek, minden-féle húsos 
eledelek. Patkó tehát mindezeket 
magához^ vévép, nem gondolkozott 
egyeben, tsak hogy ezen. Erdőből 
ki-mehefsünk, az Hóidnak, fel jöve- 
tele-is. nagy; fegedelmére volt, futá
runknak, úgy hogy két óráig való 
menetelünk után egy völgybe' ér
tünk, mely-is ámbátor nem volt óly’ 
tágos, de még-is az magunkat kör- 
nyékezésre (Horizontálni) ügy az 
Hajnal’ hafadta-is, mely a’ 'Napnak 
nem fokára fel-jövetelét jelentette, 
nem kevés fegedelmünkre tólgálta- 
nak. Ezen okból egy úton, mellyet 
reméllettünk, hogy egyenesen Bet- 
tertze Várofsához vezet, el-indulánk, 
kz hová-is ha el-érhettünk minden

vete* 4
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vefedelmen kívül lettünk vólna; de 
a* fcerentse nékünk nem engedte an« 
nak el-érését.

Alig mehetünk ezen Völgyen egy  
éráig, már hállottuk az Erdőből ki-jö- 
Vő Tatároknak kiábáláfokat, mely-is 
m inékünk le-irhatatlan rebegéft oko
zott; annál'is inkább nem ok nélkül» 
hogy íemmi menedék-hellyünk ta
lálására reménységünk fém lehetett; 
kételenek véltünk hát ezen kékség
ben magunkon fegiteni, a* mint le
hetett; és az utunk mellett lévő 
nagy tóban a’ nagy ve&edelemtöl va
ló kabaduláfunkat keresnünk; bé-is 
menénk abba» egéfe nyakig érő víz
ben el*rejtvén magunkát a* tó-körül 
lévő Nádba» tsak a* fejünk lévén 
künn a* Vízbak P a tkó , még nádat-is 
vágásié» és magunkat jobban ej-ta- 
karék» hogy ékre ne vétefsünk.. E- 
zen előre való vigyázás annál-is in
kább igen hafznos vólt; mivel a* Ta

tárok



tárok itten a* Lovaikat meg-itatván, 
elébb folytaták további úttyokat, 
é s  nékünk időt engedtek a* ve£e-
delemtöl okozott rebegésböl helyre•.. · ■* jóm.

Mínekutánna a* Tatárokat fzemünk 
elöl el-veÉtettük; ki-jövénk e* ned
ves menedék hellyünkböl úgy el-áz- 
va és fázya, hogy ha nem féltem 
volna újra a* Tatárok* kezébe való 
eséftöl, egy lépéft fe tehettem vól- 
na.— Egy úton el-indulánk tehát a* 
nélkül, hogy tudtuk vólna merre 
vilién, de Éerentsénkre egyenefen a* 
Bethleni Kaílélyra ( mely-rs az Atyám 
Teftvérié volt) vezetett,— ezen Ka- 
ftély valamennyire eröfségire-nézve 
elég alkalmatos a’ Tatárok rohaná
sának ellent állására. Alig érkezhe-, 
tém oda; a* kemény hideg-lelés min
gy árt elé vett, a* nagy fáradság nem 
kevés óka vólt ennek, nem-külöm- 
ben az hideg, mellyet feenvedtem a* 

P 4. Tóban
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JjSfy Tóban, a* mi akkori: egyedien; egy- 
Snenedék. és, vekedelemtöl. meg men-, 
tö hellyünkben,, úgy a’ hufeon-négy· 
óránál, tovább. minden. leg*kevefebb, 
étel nélkül, való, koplalás, az. erőm-· 
t-öl is. nagyon njeg-fofetyán.. Patkó., e-- 
röfsebb, teftel;, és, keményebb, term é- 
feettel; bírván, jobban, fegithetett man
gán, mert; ö- bőven. Iván. és,evén,, ez. 
áljai] rö.yid] idő, alatt; erejét; yi.Éfeá. 
nyerte*. Mivel: ezen; Kaftélybanigen, 

. kevés: tseléd; volt, a* fcükséges, fége- 
delemnekis, igen» nagy hijjával· yól-. 
tarn,—- minden· bizodalmamat az én, 
hív,, és; a’’ Éerentsétjenséget együtt 
fcenvedö; Társamban; Patkóban, hely-· 
heztettem,, a*' ki.-is, minden, erejével, 
tsak; azon· volt;,, b.ogy- példáját kö-- 
vetném#, etakarván: velem hitetni,, 
hogy tsak ez. az. egy módi vólna, e-. 
géfségem’· vifcfcá nyerésére ;, de ily*· 
gyenge voltom,.. és, a* hideg-lelés, is, 
óly’ nagy undokl.áft okozott, hogy 
>  ̂ fém-
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főmmit bé-nero- vehettem, ámbár 
kedvem lett volna Tanátsát követni; 
az hidegem nagyobb nagyobb, mér
tékbe jővén, és, Patko.-is engem’ na
gyobb, vefeedelem.ben lenni vélvén 
hogy az Atyámat erről· tudófitaná, 
£ükségesnek ítélte;, elris. jött az. A- 
tyám,. ’s. oly’ fzerentsésen , hogy fo- 
hólt Tatárokra, nem, akado.tt;. lehető 
hogy bízón,nyal· már más- felé vet
ték volt úttyqkat,— tsak el-álmélko- 
dott- hogy/ engem’- ily’J ve&edehnes, 
és feánakozásra, méltó, állapotban Iá: 
tott;— örömeit Qrvoft hozatott vol
na; de mivel; úgy-isi ritkák.az Hazánk
ban·, és. a’ kik. voltak is a’ Tatárok 
félelme miatt mind. a* kerített Váró
tokba vették magokat,—és az én jó 
Orvósom-is Mátéy a* ki engem’ óly’ 
nagy nyavalyámból ki-gyógyított, 
mefefeebb volt,, mint fém hogy el-hi- 
vattathatött vólna; annál-is inkább 
illyen zenebonás, és vekedelmes 
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időben;—tehát tsak az Ifjúságom és 
terméketemtől kelletett; a' fegittsé- 
get várni.

Az hideg-leléfelnen kívül más 
mind vefcedelemre, mind rofc követ
kezésére váló-nézve nem kifsebb 
nyavalyában finlödtem, tudniillik a* 
Fejedelem-Akfcony’ Torsán való ki
mondhatatlan nagy aggódásban» ’s bá*· 
natban, tudván» hogy a* Fejedelem* 
meg-ölettetése után meg-foktatva lé
gyen minden (égedelemtől. Ez 0. 
kozta nékem főképpen bánatomat, 
el-hitetvén magammal» hogy ha hoz
zája mehetnék; bizonnyal az ha|· 
nos fegedelmemmel, és fcójgálatóm
mal meg-bizonyitanám, ’s vele-is 
meg-esmértetném azon igaz és tik
ra kereteinek bizonyos vóltát, mel
lyel hozzája vifeltettem; de óly’ fce- 
rentsétlen vójtam, hogy rólla fem- 
mit fe halhattam, és már nem-is tud
tam bánatomban öli tévÓ legyek; —
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Kedves hív Patkomhoz fpllyamod- 
tam, és kértem, hogy Görgénybe,( 
menne, és meg-tudná a' Fejedelem- 
Afifcony állapotját, és hová létit. 
Fel-is vállalá (nem gondolván a* mo- 
ftani vefeedelmes környülálláfokkal) 
Eien úttyában gondolatomon feíyül 
való kéfedelme nyughatatlanságomat 
nagyon nevelte, de vifcfzá érkezése 
annál-is inkább tetézte, más hírt a* 
Féjedelem-Afcfeonyról nem hozhat
ván, tsak azt, hogykételen volt ma
ga védelmezésére-nézve, a* rajta tör* 
tént feerentsétlenség után mingyárt* 
nagy vefeedelmével és fáradtsággal 
Hufct Várában óltalmat keresni;— e- 
zen Város fekfcik Magyar Orfeágnak 
télin Máramarosban. (

Ha egy rétről meg-is vóltamnyu 
godva abban, tudniillik hogy bizo- 
dalmas helyt vagyon,—más rétről 
ki-mondhatatlanúl törődtem ’s bán
kódtam tölle való óly* távul léte

men
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men, elégtelen lévén az hidegem-- 
nek é-üntelen rajtam való létéért né- 
kie még tsak irni-is— az én kedves 
Patkomtól fém kívánhattam az hoz
zája való menetelt, jó három napi 
Föld iévén Hufet B eth len tő l, ’s 
ezen kívül még miilyen majd tsak 
el-kerülhetetlen vefiedelmekre-is ki
lett volna té te tv em ég -is i könyö
rülvén kefcrves voltomon, érez-, 
vén-is„ fájdalmaimat meg-elözött; és 
maga ajánlta magát, hogy a* vefce- 
delmek között-is, ezt az útat-ii meg- 
téfci, hogy rólla nékem bizonyod 
hozhafson, el-nem titkolhattam ez 
iránt való ki-mondhatatlan nagy ö- 
römömet. . Magad-ís képzelheted 
Afcjzonyqm! érzékenységemet, már 
nem-is gondolkodtam egyében, tsak 
hogy eröltetve-is egy néhány fió
kát pappirosra ^mázólhatnék, pagy 
fáradtsággal véghez-is vittem *s e- 
zeket írám:

Kegyel
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Kegyelmes Afcfeonyom! ä 

yAz én gyengeségem nem enged e- 
„gyebeü, tsak hogy bizonyofsá tehes
setek, mennyire érzem a’rajtad tör- 
„tént kegyetlen Éerentsétlenségeket. 
„ Patkó meg-mondhattya möftani fcá- 
„nakozásra -méltó állapotomat, ha 
„meg halok, a’ leg-hivebb' leg-érzé
kenyebb feeretettel vifeltetö, mely 
„valaha e’ világon lehetett} tifztelö* 
„det vefetedTel.

Ezen Valaßt vettem ette. . 
„Nagyon fcenvedcetÉ; kedves BETH- 
„LENem! ha egy oly* kedves Bará
tomnak, a’ kit én igazán /teretek > 
„és betsülök, el-vefetésére tsak em- 
„lékeztetfe-is; élj tehát, hogy azt né- 
„kém meg-tarthafsad, >s el-légy hi-, 
„tetve, hogy foha oly* Barátra nem 
„találhariz a* ki téged* érzékenyebb 
„barátsággal, és igazábban feerefsen» 
„mint-------

Ezen vála££a nékem óly nagy
örö-

17
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,örömet okozott, mellyet néked Afi- 
fzonyom le-nem irhatok; de meg-fon- 
tolván ezen henne léyö feókat. Ba
rát, és Baráttság;— nem találtam óly* 
fcerelmesnek, a’ mint óhajtottam vól- 
na, *s úgy tétfcett, hogy nem elég
séges meg-vifcontagiása'az én tava
imnak ( jeg-hivebb és leg - érzéke
nyebb feeretettel vifeltetö TifetelÖd) 
mellyeket nékie írtam, elég az , 
hogy az én tulajdon magam fcere- 
tete nem vólt ezen válafcfeal meg
elégedve, úgy vélekedvén, hogy a* 
Fejedelem-Afcfzony, már el-vefetvén 
örökre Férjét, és így tabad Afcfco- 
nya fcivének;— másként fejezhette 
vólna-ki magát, és élhetett volna 
mind azon ki-fejezéfekkel, mellyek- 
kel egy fcabad-feív (melytöl-is mind 
eddig tsak a’ kötelefsége tartóztató 
ta) élhetett Volna, mondom, ízive 
hajlandósága-terént; mind ezek fé
lelmet okoztak bennem, hogy tám

3*
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fojia arra az érzékenységre nem vi- 
hetem, hogy igaz fceretetemet meg
jutalmazza. Ezen,Éomoru gondo
latok gátolták egéfségem’ helyre-ál
lását; ámbátor magamban az ö men
tségére mindent, fel-gondóltam.

Ugy-is gondolkodtam, hogy tám 
az egy kedves Veretett Férjének óly* 
kegyetlen módón tsak moílan hamar 
el-vefctését nem felejtheti óly* hir
telen; fegyben vetvén tehát mentsé
gére képzelt gondolataimat azokkal» 
a* mellyek nékém félelmet okoztak, 
hogy tám foha valóságos érzékeny
séggel nem-vélt hozzája vifeltetett 
feeretetemhez; *s illyen elmélkedé- 
fekkel foglalódván, a’ Nyavalyám 
meg-nem izünt, de sőt napról-nap
ra gyengébb lettem.

Az Atyám hozzám jővén, magá
val fel-hozta a’ vólt Nevelőmet Szá
lait, a’ kit-is nagyra betsültem, és a*
kihez mindenkor nagy háládatofság-

gal
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66j gal vifeltetcem a’ nevelésemben tett 
nagy Éorgalmatofságáért; a’ jelen-lé
te fokát okozott arra, hogy kön
nyebben , és békefségefebben feen- 
vedgyem ily* hpkfeas betegségem
nek súlját.

A* Cancelariüsi, és Örfcág’ Taná
csosi Hivatal, melyben’ az Atyám 
volt, más időben nem engedte vól- 
na oly’ hofekas ideig az Atyámnak 
az Udvartól való távul létit; de az 
Erdélyben levő zűrzavar, és minden 
Rendeknek ísak nem végső pufctu- 
lása az uj Fejedelemnek bizonyta
lansága arra bírta az OrEágnak FÖ 
Rendéit, hogy á* Bethleni Kaftély- 
ba, az hó] én voltam,· egybe-gyül- 
jenek; itten fokáig együtt tanácskoz
ván, hogy mi tévők lennének; ez 
nem-is Volt óly* könnyű dolog, egy 
nagy réfzét az Orfeágnak a* Tatárok 
el-foglalván pogány módra'.dúlták, 
és pufctitották,“-  a' más téliéről Aly

Basa

2 4 0



Baß bé-gyüj tvéri nagy Seregét Te
mesvárnak ’s vigyázván az Erdélyi 
történetekre, fenyegetödzött, hogy 
mind fel égeti, ’sákrriáhyóltattyá a* 
Nemeseknek jófiágáit;

A’ mi éröfcakkaí lett Fejedelmünk 
Kemény, által -látván; ,dé már későre * 
hogy ellené nem áíhát a’ Török és 
Tatár egyben kötött két erejének; éĵ  
vonta magát Magyar Őriz ágra, hogy 
Montekukuliwaí* a’ ki ottan egy Sereg
nek Elöljárója voltegyberi-káptsói- 
van erejét; vagy íeg-aíább elegendő
fégittséget töÜé nyervén, z* Törö
köket i Tatárokat Erdélyből ki:kér; 
gethe lse, és magát á* Fejedelemsége 
béri meg-tarthafsá;

Az á’ Tanáts, a* mely a’ Bethleni 
kaftélybanj ázódáégybén gyűjt Őri 
üág Fö Rendéitől ( kiknék-is nagyobb 
réíé kemény fáneshdz hajlandó vóít) 
iartatottj azt végeztéd högy égy KÖ̂  
Vittség küldettetnék hevekben a* 

(4  Rómái
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Romai Ts áfc árhoz, a* Id elejibe ter- [, 9 
jefctené azon kerentsétlenségeket, a*
mellyek moftan ezen £ép Tarto
mányt érdeklik, és vélle megsértet
né, hogy ha ez el-vét, és a* Török 
birodalma alá jut, Magyar Orfcág 
egy védelmező és fedezÖTíröfségéc 
(a* mely ezt eddig a* Török’ bé-üté- 
sétöl fedezte) vefcti el; tehát ügyé
ben járó dolog a’Tsákárnak-is, bogy 
a* végső rondáitól védelmezze.

Minden kéfedelem nélkül el-vé- 
geztetett tehát, hogy BETHLEN 
FARKAS az Atyám’ Teítvére, ’s a- 
zon Kaítélynak Tulajdonofsa, az hól 
ez a* Gyűlés tartatott; minden ké
fedelem nélkül el-induljon, el-is in- 
dula B é t s b e.
. ,Az alatt mig a* Tsáfcári Udyart 
m egjárná;— a* Tatárok áüntelen 
pufctitotcák Erdélyt; Aly Bafa pedig
len Kemény Jánost fcüntelen kerget
te az Erdélyi és Magyar Örfeági dé

leken
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lekeni óly* reménységgel, hogy utói 
érheti, de feándékát bé-nem tellye- 
íithetvén; bé-jöye Erdélybe Maros- 
Vásárhelyre, minden Eröfség nélkül 
való Magyar Városba, és parantso- 
lacot botsára mingy árt minden Vár
megyékre, Székekre, Városokra» 
hogy magok követjeket az űj Feje
delem* válaktására hozzája külde- 
nék; de a* Tatároknak minden-felé 
való fcágúldozások meg-gátólyán a* 
követeket a* Vásárhelyre való jö
veteltől. Aly Bafa ezen meg-bokfzan- 
kodván, képzelt engedetlenségnek 
vélvén, egy oda való jó formájú *s 
tekintetű Szíj-gyártót meg-kinált a* 
Fejedelemséggel; de az eleibe tévén 
a* Basának, hogy nem lévén Nemes* 
foha a* Nagyok előtt kedves nem 
léken, és nem-is fog annak esmér- 
tetni. Aly maga-is meg esmérvén, 
hogy igazat mond.— Jovasóly 
hát nékem, monda, egyet a* Na- 

Q^a gyök
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gyök közziil, a’ kitFejedelemmé ne
ve zhefsek.— · A’ Szíj-gyártó monda, 
hogy ö nem efmér egyet-is a* Na
gyobbak közziil, a’ ki alkalmafsabb 
és elégségesebb lenne a* Fejede
lemségre, fok jó tulajdonságú Úri 
Ember A pafi Mihály  on kívül; a* 
ki-is nem régeu jött v iiiá  Krimiából, 
a* Tatár rabságból, nagy fumma pén
zel magát ki-váltván; ez-isazok kö
zül lévén a’ kik Rákotzit Lengyel 
Oriágba kisérték, és el-fogattatott 
volt. Aly Basa tehát tiiftént paran- 
tsolatot külde Ebesfalvára Apafi Ml·· 
i&i/ynak, mely-is két mért-földnyire
vagyon Vásárhelytől, hogy oda jöj- • ·· *· jón.— —·.

Ezen Ur nagy tpendefségben és ma
gát meg-vonva élt a* KaftóJlyában,belé 
nem elegyedvén femmi-némü külső 
dolgokba. Nagyon meg-ijjedett, lát
ván Kaftéllyát iámos Lovas Törö
kökkel, a’ kik hozzája küldettelek

körül



körül-vétetve, és a’ kidnek Elöl já
rója , a’ nékie fcolld parancsolatot 
vitte, hogy Aly Basához mennyen! 
annál-is nkább hogy Felesége ép
pen a’ gyermek-Éülés* kínnyai közt 
volt; alig mehetett mint egy öt-fcáz 
lépésnyire Kaftéllyától, hogy embe
re· közziil egy jött hírül hozván ne- 
kié, hogy Felesége egy kép Fiat fcült 
e’ világra, mely is a’ leg első külöt- 
tyé vó.t; az ötét kísérő Törökök 
ebből jót jövendöltek nékie, tudni
illik hogy fcerentsés Fejedelem lé
ken; — ezen jövendölésnek igazsá- 
gát a’ .következés mégis bizonyí
totta. Aly Bafa ötét nyájoson. Fo
gadván, Erdélyi Fejedelemnek ki-ií 
hirdette, és a* Maros-Vásárhellyiek- 
kel mingy árt annak· is meg esmér 
tette. Azon ki hirdetés ajig létt tudva 
a’ komfcéd helfyekben, és Városok
ban, azonnal fok Nemesek a’ Váró.· 
foknak* ezek közt Segesvárnak, kül-

det-
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dettei meg-jelentek, és mivel ez a* 
‘Város meg-vagyon eröfitve, az újj 
Fejedelem oda ment Aly Basa Né
pének egy réfeével, kiket-is ezen Basa 
nékie védelmére, *s mint egy Teíl- 
örzöjének rendelt Kutsak Basával, 
ki-is ( valamint Aly Basa kellemetes 
( Generosus ) úgy ez) kegyetlen, é j 
magát feeretö Ember volt; bogy Aly 
Basának ki-kellett Erdélyből menni 
fő oka vélt, mivel a* Törők Tsá* 
fcár hadakozni akarván Magyar Or- 
fcágott a* Romai Tsáfeár ellen, tehát 
a’ Nagy Vezérnek feűksége volt 
Basára, hogy a’ Seregét egybe gyűjt- 
hefse Temesvár és Belgrád mellé;— 
Kutsuk Basa tehát helyette marad
ván; minekutlnna elegendő népet 
Segesvárra bé-tett vóína, a* többi 
réfeét Megygyesre, egy Szák Város
ba telepítette,— mely-is tsak két 
mértföldnyire fekfeik Segesvártól, az 
Orfiágnak úgy Eólván közepén, a*

Kükül-



KükülIÖ nevezetű víz mellett, mely-is 
a* Székely-földről ered, és egy ha- 
fonló nevezetű Vízbe fóly; Fejérvár
tól két mértföldnyire a’ Marosba om
lik. Ezen· Környékben ifconyű fát- 
tzoláfokat tett Kutsuk Basa, a* mel- 
lyet a* Fejedelem’ Apafi Mihály ké
rése nem gátólhatott-meg.

Kemény János meg nyervén a’ Bétsi 
' Udvartól, hogy Generális Montckuku· 

ft ötét Erdélybe bé-vezérellye, és 
Fejedelemnek bé-ikcafsa; — bé-jöve 
egy réfcével azon Serégnek, a’ mel
lyel ezen Generális vezérlett; de mi
vél az idő is bé-kezdett állani, és a* 
hó-is bőven hullani; a’ mit miveUie- 
tett tsak a* volt, hogy Kolo’svárra 
nagy őrizetet rendeltetett, és Ma
gyar Orfcágra vifcízá tért. Alig ér
kezhetett oda, meg-tudtá hogy Aty 
Basa Apafi Mihályt Fejedelemmé té
tette ; mellyért-is kétÉereztetvén ké
rését a’ Romai Tsáfcárnál, és Gene- 
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ralis MontekukuJincU, hpgy eröfsebb fe-. 
gedelmet nyerhefsen ezen új vétóiké^ 
4ö társa ellen; de mpftanában nem tsak 
hogy Wem óly* gyenge Fejedelem-, 
mel, mint a* miilyent igafságtalanúl 
meg-rontott, t.i. Sorts volt dolga, 
4e az eröfcakos uralkodásának ra<$dr 
gya-is mellyet gy akori ott azon feeren- 
tsétlen Fejedelem* meg-Őlettetése u-. 
tán; azon kevés bizocjalmát-is kiről- 
tóttá a* Nemeréknek, és más, rendit 
pmbereknek-is Élvekből, mellyel hoz·. 
zjíja vífeltettek; kérésére a’mit, meg- 
nyerhete a’ Bétsi Udvartól, és Gene- 
ralis Montekukulitól tsak a* yólt, hogy 
ezer Lovas. Katonákkal Éaporitotta 
tulajdon Seregét, és minden kéfede-. 
lem nélkül nem tekintvén a* kemény 
hideget-is, feltette magában egy hir
telen yaló próbát tenni; — egyene
sen Segesvárnak ment, hogy azt 0«. 
ftromólja- vagy , váratlanul meg-lep-. 
yén ehyehefse. Az ö jövetele nem

tehetett
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lehetett 61y* titkon, hogy Kutsuk Ba
bának hírül ne adathatott vólna.Ez-is 
egyben feedvén minden Népét, e- 
gyenesen ellene merít. Ezen két 
Sereg tsak hamar egyben találkoz
ván, az egybe-ütközet lém haladott; 
de a’ következése Éerentsétlen vélt 
Keméry Jánosnak·, mert életét-is el
verte tte a’ nélkül# hogy teile meg- 
efmértetetc volna, el lévén tapodva 
a’ lovaktól.

Illyen, nemű halállal kellett annak 
meg-halni, a’ ki a’ feegény Bart sut 
Fejedelem* .minden fzerentsétlenségei 
nek oka vólt.

Keménynek halála nem igen fajnál- 
tatott, az ezer Német Lovasok, a* 

' kik magokat ezen köÉnyiil-álláíbk- 
ban nem igen vitézül vifelték, a- 
zétt-is kevés vefoéfsel vrlzfcá men* 
tek Magyar Orfeágba. A’ Kemény Ha
dárak többi ré£e él-fceJedett az Ha* 
zában, és azon kevés feámu mellet- 
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te lévő Nemefség-is A p a fi Fejede
lem mellé áÖott.

Ezen Gyözedelem a’dolognak min
den vóltát hirtelen meg-változtarta , 
mindazonáltal .késleltette véghez-vi- 
teleket. A’ Portától K utsuk Basának 
jött parantsolattya, hogy tudniillik 
a* Német Tsáfeámak minden pépét 
Erdélyből, a’ kik a’ Várokban vól- 
tafe, főképpen Kolo’svárról, ki-ker- 
gefse;— kéntélen vólt tehát Fe
jedelem kedve ellen-is a’ Basát kö
vetni, és így Xolo’svár ellen méné
nek. Ezen kegyetlen Basa nem ért
vén femmit-isV Vár* oílromlásához, 
két holnapoknál tovább múlatott az 
előtt, a* nélkül, hogy ezen tsak tse- 
kéllyen meg eröíitte tett Váróit meg- 
vehette volna; végtére a* Nagy Ve
sé t két fcáz ezernél Éámofsabb Se
reggel a* Romai Tsáfeár ellen men- 
vén, el-küldé A Jy  Basát hogy min
den Népét, a* mely Erdélybe vólt

egy-



egyben kedgye, és hozzája tsatólja, 
de minekelötte ki-menne, egyben- 
gyüjtötte Segesvárt a* Nemeseknek 
nagyobb réfcét, a’ Vármegye és Vá
rótok* küldötteit, a* kik-is ezen Gyüi 
lésben meg eröfitették A p a fi M ihá lyt 
a* Fejedelemségben, ’s egykersimnd 
tudtára adta ÁlyBasa az egybe-gyült 
Rendeknek, hogy ha még ©gyker 
leg-kifsebb kakadáft, vagy zenebo
nát indittanának Erdélyben, esküfcik 
a* Nagy Urnák Fejére, a’ kinek ö 
pa,rantso]attyából tselekfzi e z t , hogy 
foha többkor kabadságok a’ Fejede
lem válafctásában nem léken; és hogy 
valamint más Fegyver-áltál a* T ö
rök, Birodalma alá el-foglalt Tarto
m ányok,—) egy Török Vezér által 
fognak kbrmányoztatni. Még töb
bet. tselekédett ezen jó lelkű Ba
sa, meg-tekintvén özén legény ©r- 
feágnak fcenvedett pagy romlását,— 
puktulását, felét az Adónak met-
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lyet a* Portának kellett adni, el en
gedte, a’ mely is enrek-elötte tsak 
negyven ezer Tallérokra ment, ezen  
háborgás időkben pedig nyoltzvan 
ezerre, hágót:. Ezen engedelem ál
tal azon kívül is .termékeny Orfeág 
nem-fokára régi épségére vi£6á ál
lott.

Ezen idő alatt én betegen mind a* 
Bethleni Kaftélybari voltam; az én. 
minden-napi hidegem duplás har
mad és negyed-napi hideggé válto
zott.— P a tk ó  újra a* ki a* bor ital 
által illyen nyavalyától fcerentsésen 
meg-menekedett, a* mellettem lé- 
v ö k - i s jo  vasól ták, hogy hafonlókép- 
pen tselekedném, de mind híjában. 
Patkó  tehát hogy annál-is inkább jo-. 
vaslását fogadnám, S z á la it , ( a’ kinek 
ifjúságomtól fogva minden , tanátsá· 
nak engedtem) vévén fogittségül jo- 
vasíásánalc bé· tellyesedését el-érte, 
ez-is jovaslá tehát* hogy próbáljam

a* bór-
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a’ bor italt eleinten kevés mérték
ben, és hadgyam-ei ha ártalmasnak 
érezném. Szerentsémrc a’ Bethleni 
pintzében egy néhány hordóval jó 
Rádnoti bor -volt, a’ mely-is leg-jobb
nak tartank egéfe Erdélyben,’— ha- 
fonló erejében, különös^ ízében» és 
feínében-is az hires Tokai-bórhoz* *r- 
Mingyárt-is adtak nékem egy kis po
hárkávái belölle ; mely-is ékre vehe* 
töleg gyomromat melegítette; de úgy 
tettzett hogy hidegeih nagyobbo
dott;— tovább-is élvén ezzel mér? 
tékletesen, rövid idő alatt érzettem 
erejének oly’ következését, aVmel- 
lyet már fok idoktöl-fogva el-vefc- 
tettem volt, tudniillik: tsendes és 
több órákig meg ízakadás nélkül tar
tó álmát. Szálút mind ezeket ékre / ' .e
vévén, és remélvén ezeknek jó kö
vetkezését, az egélségem helyre, ál- 
litására-nézve;— továbbra-is itatta 
velem a’ bort, és ámbár az hidegem

től
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?4 .Jf-^írtrírte. 
töl meg-nem menekedtem, érzettem 
mindazonáltal napról napra erőmnek 
helyre állását; az ételhez való jobb e- 
tyepetyémet; az éjtzakáimat-is nyu- 
godalmafabban töltöttem mint az β
ίο«. - ’Ez okból az én két Orvofsa- 
im Patkó, és S zá la i napönként na
gy óbbitották ezen orvofságnak mér
tékét, és óly* hathatósan, hogy hat 
hetek előtt lábra állottam; bátor e-  
leintén erötelen voltam, és ezen jó 
és könnyen rbé-vehetö Orvossággal 
tovább-is élvén, hat Holnapok alatt 
ezen nagy nyavalyámból e g é ü í e n  
ki-gyógyultam, de ha a’ teltemben 
elöbbeni erőmet vifefeá nyertem-is, 
a* feivemet a* nyughatatlanság újra, 
és nagyobb mértékben, mint az-e- 
lött, oftromlá; hogy a* Fejedem Aé-  
Éony Bartsainétól az utolsó nékem 
küldött Levele után, a* melyről feí- 
lyebb írtam, femmit fém halhattam; 
majd el-kenvedhetetlen bánatokat o- 

, kozott



kozott nékem; az δ velem bánása, 
tudván engem’ betegnek lenni; meg- 
nem botsátható kegyetlenségnek tet- 
tzett előttem az; hogy annyira meg- 
felejtkezettlégyen én róllam; és az 
Leveleimre, a’ mellyeket óly’ gyen
ge egéfségemben-is nékie gyakran 
írtam, állapottyáról tudakozódván, 
a* nélkül,— hogy nékem tsak egyik- 
re-is V alatt át adni méltóztatott vól- 
na; egy tóval nem tudtam mire ma
gyarázni ezen érzéketlenségét; de 
tsak hamar meg-tudtam· Ö a* mint 
fellyebb-is megírtam, Hutt Várát 
( melynek GróíF Zollyom volt örökös
sé ) menedék-hellyül vette vólt ma
gának. Εζςη Vár jutott Zollyonmak 
GróíF Bethlen Iflvátitói, Bethlen Gábor· 
nak Öttséröl, a’ kinek-is egyik Léá- 
nyát vette Feleségül. Valamint Grófi 
Tököli) a* ki MagyarOrfeágonlakott; 
a* máíikat, és ennek rétében az Hu
nyadi GróíFság jutván. Ezen Zol·

lyomi-
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Jyommak csak egy még notelen Fia 
volt, ki-is meg-látván ezen bujdosó 
Fejedelem - Afcfconyt H u £ t i Kaftél- 
íyokban , nagyon beléje Veretett, és 
Feleségének venni fel-le tette magá
ban. Bánffi ’Sigmondnak a * Fejede
lem-A fzfeony- Attyának jelentette; 
ez-is (Hufct Várában fcaladván a* Ta
tárok előtt, a’ kik Jófeágát, valamint 
más ré£ét-is Erdélynek puétitották) 
nagyon fegitetté és feerette-is égy- 
ben-keléfeket; és így áz ifjú Gróff 
Zúllyomt igen,könnyen meg.nyerté, 
a’ Féjedelem-Áfefcony7 Attyának eb
ben való meg egygyézését; annáí-is 
inkább, hogy á’ Léányának ez igen 
jó fcérentsé volt j és így özvegysé
gének hát Hólnapi gyáfcolásá utáp 
hozzájá-is méné a’ Fejedelem-Afc- 
feony, a’ ki-is nékem ánnakutánna 
azzál mentette magát* hogy képte
len vóít édes Attyának ebben enge
delmeskedni; annáí-is inkább* mondái 

i mivel-



mivelhogy nékem foha Ígéretet néni 
tett, és reménységet fém adott ar* 
tó i»' hogy más minden feerentséjéí 
mcg-vetvén,’ kézét nékem adgya; de 
e z t ' nékem tsak egy néhány Efcteijr 
dök múlva, midőn külső, Or&ági úta- 
záfomból vifefeá tértem,, mondottá.

Meg-vallom mindazonákál a’ Férj. 
hez menetele annyira még-háböri- 
tott, hogy kevésbe múlt,-hogy ujrá 
a* kételöbbeni feenvedect hafonló ve* 
feedelmes nyavalyába nem $ftem. Az 
édes Atyám meg tudván ezen dólr 
got, és tartván kedvetlen követke* 
zésétöli el-jöve hozzám a* Bethleni 
jKaftéíyba, *s meg-érteté velem, (mi·* 
nekutánna hozzám váló Atyái ki* 
gyefségével, ’s vigafetatásával köfiy* 
hullatáftmat ie-dörgölte yólba) hogy 
ezen dologban váló ierentsédensé- 
gemen már v femmi fégideíem nem 
lehetvénfeükség ennek el-vífelésé“ 
re, magamon erőt, és bátorságot verni 
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ni ;— és mivel áltaMátrya, hogy h a  
Erdélyben maradok r azon feemély- 
nek, ar mely nékem minden nyug- 
hatatlanságoraat* — homorúságomat 
okozza;— jelen-való léte oka lehet
ne- feerentsétlen8Ógemnek. Azért 
hogy ettől meg-menthefseh., el han
ta magában, hogy'éngém’ külső Or- 
Éágba utazni, és moftan leg-köze- 
lebb a’ Bétsl Udvarhoz külgyen, az 
hol magamát a* feületéfemhez illő 
tudomány okban gyakorothafsam. — 
Szálai-is, a’ kiről már fok versen ír
tam ,’ hogy hagy hatalma lévén Él
vemen, joVasólta-az-Átyám’ fcándékát 
követni. Réá állottam, által-látván 
magam-ís, hogy a’ távul-létel légyen 
az egyetlen - egy orvofság ar meg- 
nyugováfomra., Mellyért-is nem fo
kát kéítek, hogy ezen rá-állásomnak 
íiafenát vehefsék; és mindeneket óly* 
hofehas utazásomra feiikségesekec el
vétkének. Az Atyáin majd nem ere-



»fterfW 'se is
jé felett is igyékézétt nékem feíegéh  ̂
dö költségét ädhi; iihbitör akkor 
kézéinél nem volt j ifivel ööinden 
Jófeagai éi-vóitiak püfcti'tvä; dé bém 
fokárá élégéöáö fégédélmét ( az hóm

. h a h  h é i h M S  rémeilétt ) kapött;
Az égéfe thöíiahi tíábörü* és réft- 

•áéiétiériség alatt, a* ihéÜyfet Hazánk 
feéhvédett, á’ Páfctörok* a* kik ä’ főbb 
Néméféknék iüärhiit äz Erdély kö= 
rüí lévő Hávafok älätt tagäS völgyek
ben lévő Légéiökbéh őrzik* ftégy * 
öt* Efeténdök alatt nem bátorkodó 
van äz Űrökhöz jöni, hogy ä’ Mar
hákból gyűlt häfcönrol kámöt ädhäs 
fanaki Litván Apafi féjédé- 
lémséginék éléin a’tséndéfségét hély- 
rfe iÜittätvä lenni; éi-küidéhék a} főbb 
ÖrZpk közül äz űrakhoz* högy k is 
lilát adgyört a* bé jöcf jövedelemről* 
ihéilyét äz égék itíőftatíí hábórtiftak 
idején véghez nem vihették;

Hogy Jiieg-tüdhäTsäcL Akfcöhyőtni 
i  kik*
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kik légyenek azon Páfetorok — Ezen 
Nép, meg nem tudható időkt )l fog
va egy oly’ Felekezet, a’ mely nem 
efmér, és nem tud más ürtagot, a* 
mély völgyeken kívül, mellyekben 
lakozik, és fém mi más emberekkel 9 
még tsak az Erdélyi leg közelebb 
lakó fcomfcédokkal fints egyesüléfek; 
ezek mint egy annyi kis tsak a’ völ
gyek által el válafetott Szabad Tár
saságok. Minden Nem7ettségoek va
gyon maga különös Elöljárója, ki is 
egyßersmind Eirájok és Papjokis, 
és  mindén reggel, és eftve tartják 
Könyörgéfekec; és ámbátor ezen 
Nemzetiségek, magokat Valláfokra- 
nézve, Reformatufoknak (valamilyen 
tudniillik a’ Földes Uraké) tanyák j 
még íint̂ en egy Pap is köztök; mi
dőn Léányokat férjhez adgyák, né
ha le-jenek Földes Uraikhoz, kik~i$ 
Lakadalmokat tel-tar.tyák, ’s ennek 
vége levéli többkör bé-nem jönek 

. - 'Erdély-
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Erdélybe, tsak a’ Marhák* föbb-Ör-J( 
zoje, ’s ezen Tárfaságnak Feje min
den Efetendöben egylier el-jön Urá
hoz feámot adni a’ keze* alatt lévő 
Marhalnak fámáról, és azokból.vett 
ha trónról. E’ többnyire Tavakkal e- 
fik meg; ekkor tudtára adgyák ti
toknak (rámát, hogy mennyit lekfe 
kiikség el adni, hogy haknot vehes- 
fenek, ’s ez Hlyen módon élik meg:.

A’ Páktorok közönségesen a’ Nyár·" 
nak végin jönek-ki a’ mély völgyeké 

t bői, és marháikat hajtyák .Oláh« Or- 
fcágba a’ Duna mellé, az hói ötven 
jnért-földnyire hokkára, és négyre 
kéllyére vágynak imitt amott kis 
tseplek erdők ,< az hói télen által ik 
az Juhok és Berbétsek elegendő 
nyers füvet találnak élelmekre; mél- 
lyért is valamely fummát fizetnek 
ezery hellyek’ Urának.

Tavakkal Konftántzínápolyból íbk
Kereskedők jővén, mind meg-vefcik, 

R 3 a’ mel-
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a’· melíyek el-adók, tudniillik Befbé-s 
'tseket, és, nagy Tzápokat. Ebből 
fokát vé fenek-bé az Erdéllyi Urak;, 
és ez a* leg nagyobb. jöve4elme *̂ 
Midőn azon Emberektől az Urok». 
nak hírré adatik ezen meglett Vá
sár;' biztos, embereket el-küldik a*- 
pénznek által-vételér^ Mind ekek:· 
tám más, Nemzetiségnél fpl-nem ta- 
Iái ható, hívsé^gelj és igazsággal es-., 
nek-meg..

Még ezen, nyereségen kiyül· ini-. 
dön, ezen, barrnok ifmét a!’ Völgyek-. 
re„ vifzfeá hajtatnak; az Uraság el-, 
küldi feékereit az azokhoz' leg köze-, 
lebb, és, alkalmatos, helyre, mellye- 
ket ezen Bajm oknak Gpndy iselöimeg-, 
raknak Juk’' éá, Ketske’ fájtál, mel- 
lyet a*' múlt gyáron, azoknak gyüj-. 
tero.ényeiböíi tsj.náltanak,és, az Urak
nak el küldik.. Sok-féle ezen * gyűj
teményeknek. neme, és nagysága-is; 
leg-nagyobb, réfie a* Malom-kőnek

kerek
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kerek-formájára, majd mint a’ Svaj- 
tzer Sajtok vágynak tsinálva; — a* 
leg-jobb ízűek a’ Báiány- bőrökben 
keményen egybe gyúrt túrók; de 
ilíyen módon nem fókát kéfcitnek. 
Hlyen kékük túrót koktaka* Fenyő 
fának vaftag kólbáfc* módgyára tsi* 
nált edénnyébe-is tenni, — de ezen 
kívül még a* leg nagyobb halion a’ 
juhokról le-nyírt yemérdek fok gyap
jú. Tsudálkozásra méltó dolog az-is4 
hogy ezen Emberek mivel élnek e- 
zen Völgyekben, /lem teremvén ot
tan fém Gabonájok, fém Borok, nem-is 
hozván máfunnat-is — egy különös 
dolognak tettzik, hogy minden élel
mek tsupán tsak a’ juhok* tejéből 
telik-ki; melyből ök egy tékta for
mát tsiqálván, azzal kenyér hellyetc 
élnek, és ugyan azon tékta formát 
bizonyos mértékre meg favanyitván* 
abból az italokat kékiwik. Jgaz, hogy 
néha; de igen ritkán magoknak egy 
jó napot akarván tsináini, vagy egy
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Bárányt vagy Ketske Gidót meg-ol- 
pekj de a’ mint fellyebb írám» ez igen 
ritkán ©fik* meg, és ez mint egy 
különös nap nállok,
.. Ruházattyaikat-is ezen marhák* 
gyapjából önnön magok kéfzittik; 
igaz, hogy igen vaftag; de az efsö* 

'havazás’ ellent-állására (mellyeknek 
mindenkor ki-vagynak tétetve.) al
kalmatos pofetóból; fejeket egy pa
róka’ módgyára. Juh bőrből kéfeitett 
Süveggel fedik , melynek kerületin, 
és így a’ fejek kö.rül-is gyapjú für
tök függenek* és így a* havazásban 
fejeket meg-rázván, az hó-is le-hult 
azokról·***- Feleségeknek és Gyerme
kei knek-is itlyen módon vagyon öl· 
tűzetek* és a’ marhákkal együtt* az. 
íJavafokon KöÉiklákban kivágott bar·' 
lángokban igen meg elégedve együtt 
{akoznak,. íemmí efmérettségek nem. 
lévén a’ más embereknek életek’ 
módgyávak ' '

Enge-
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Engedelmeskedvén tehát az Édes 

Atyám azon akarattyának, hogy Er
délytől el-távozzam; tsak egyetlen egy 
fcólgát vittem magammal; de Patkó 
hozzam mindenkor nagy hivséggél 
vifeltetvén ajánlotta magát,, hogy 
Bétsig el-kisér; meg-indulánk tehát 
együtt, és két napok alatt el-trke- 
zénk azon híres Munkátsi Kaftély- 
ba, mely-is mint egy négy Magyar 
mért-föld Erdélynek izéiétől, az' hói 
az Ifjú Rcikotz.itól az utolsó Fejede
lem’ Fiától igen jó fzivel, és nagy 
bets’ületteli fogadtattam. Ezen Fia
tal Ur leg-nagyobb feivefséggel, és 
illendőséggel kért, hogy tovább-is 
nálla múlatnék; kérésére bizony min
den más időben hajlani kéfe lettem 
volna, az időnknek hajlandóságaink
nak égyefsége hozzája járulván, még 
ezen Ifjú Fejedelemnek leg-elsö meg
látásától-fogva való vónzásom; mind 
ezekért, mondtfm, nyereségemnek 

v R 5 tartót-
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tartottam .vólna kérését bé-tellyeíi- 
teni; ha meg-nem ígértem vólna az  
Édes Atyámnak a’ tölle rendelt idő
re Bétsben lenni; folytattam tehát 
útamat a* Patkó tárfaságában , ’s el- 
menénk a’ Magyar Orfcági Pálatinus % 
Vefstlényihez. — Itten Éoros baráttsá- 
got kötöttem az Ifjú 1 a* 
Fiával, a* kiröl'-is lefe’ feérentsém 
fcóllani ennekutáhna.. Innen menteni 
QróíF Tekelyibez, kinek-is nevét úgy 
írom, a’ mißt egéé, Európában ne
vezik; ámbátor Magyarul így írják 
Toköllyi. Ennek Fia hireíébbé tette 
magát, mintsem hogy Frantzia Or- 
fcágban valóságos., névé ne tudód
nék,— Itten-is a* baráttságnak nagy 
jeleivel fogadtattam. Innen mentem. 
Bétsbe Pofon felé, mely-is Ieg-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 viEEá indult, hogy az Atyá-j 
inat tudpíittsa útaz álunkról.

Tudtodra vagyon talám A££o«* 
nyom ! hogy egéE Felső Magyar Or- 
fcágon, valamint Erdély OrEágba is 
az ember útazhatik a* nélkül, hogy 
az erfeénnyét fel-nyifsa; mert nem 
tsak a* Nemefek, de még a* Hely
ség’ Biráji, és a’ tehetofsebb Falu’ 
Lakofsi-ía igen jó Eível láttyák az ú- 
tazókat, és mindenütt úgy feólván j 
terített aEtalt lel az Ember, és igen 
jó volna, ha Frantzia, és más OrEá- 
gokbands, úgy lenne..

Az Akadémiában való első bé-lé- 
péfem-is egy éretlen Hiúhoz halon« 
ló volt. A*' mely Lovat az Ló-Isko- 
Iában leg elsobEer lovagolni adtak 
nékem;— igen vénnek, és rútnak tetz- 
vén, akármint akartak-is, heEédekkel 
rá venni , reá nem akartam ülni, azt 
vélvén, hogy tsak miég-vetésböl tse-. 
Jekfeik; mondván,, hogy az. Atyám«

nál-
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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 alig ültem-fel; azonnal a’ föld
re vetett·; meg-is érdemlettem, de 
tigy ismeg-fcégyenlém magam’,'hogy, 
ennél nékem nagyobb öfetön és letz- 
ke nem kelletett arra, hogy a’ Ta
nulók közt leg feorgalmatol'sabb lé
gyek, és a’ dolgokban az első te
kintetre mingyárt ne ítéljek.·— Mely
maximát azolta foha el-sem fele)·?

. · 0>·tek. En az Akadémiai tanuláfokat, 
és gyakorlásokat óly’ nagy korgal- 
matofsággal folytattam, hogy hét 
vagy hyóltz hónapok alatt mind a’ 
Tanulók közt lég-elsö voltam.— Az 
Ákadámiának Meliere Olafe lévén, 
égéfefeen magamévá tettem rövid idő 
alatt az piafc Nyelvet-is, mivel az 
Akadémiában többnyire mind a*Mé- 
fter’ nyelvét' befeéllették; ezen ki- 
Vül-is igen feükséges Nyelv vóle ez
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arra, hogy a’ Tsáfcári Udvarnál meg- 
jelennyek, az hól-is nem feenved- 
ték a’ más nyelven való befcédet, 
nem lévén fcabad Frantziáúl (hábo
rúja lévén azon Nemzettél) fcóllani; 
de a’ békeíség meg-lévén, minden· 
nek valamint ez- előtt, ezen Nyel
vet befeélni feabad vólt.— Elvégez· 
vén tehát az Akadémiai gyakorláso
mat, még vagy hat Holnapig a* Bé̂  
tsi Udvarnál múlattam, mely,idő a* 
latt annyira magamévá tettem a’ 
Frantzia Nyelvet, hogy meg-lehetö· 
fen befcélhettem: '

Ez éppen azon idő tájba vólt, mi
dőn a’ Török Hadat indított a’ Ró 
mai Tsáfcárellen egéfe erejével, ama 
híres Koprogli Basa vezérsége alatt, 
A* Tsáfcar íégittséget kérvén a’Fran
tzia Királytól, a’ kivel már á’ bé. 
kefséget még-kötötte vólt, ki-is né- 
kié a’ Népéből a’ leg-jobb négy e 
zeret küldéj— ezeket követvén nagy

fsam-' . . )
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Jvammal a* leg-föbb Nemefség.-r- Áz 
egéé Világ előtt tudva-vagyon, mely 
jó fegittségére, és hafenára lettek lé 
gyen ezek a’ Vitézek hathatós feól- 
gálattyokkal á* Romai Tsáfcárnak, e- 
zen Magyar Orfeágj Háborúban; meg- 
fiem álhatoni mindazonáltal, hogy 
íiéirtellyékét (a* mélíyek ugyan már 
mindének előtt tudva vágynak ) meg- 
xle írjak; ’s fezekét mint bizony 0- 
fokatis írhatom, mivel magám £em* 
Jtiél-látó bizonyság vágyók fezen vK" 
téz tettei knekí

Én-is mint Voíiintér követtem á* 
Tsafcar’ Seregét Gfenérális Monteku- 
kuli Vezérségfe alatt, á’ ki-iá feléibe 

menta* Törököknek Horváth Orfeág- 
ig, áz Élői járók Voltak á* Frántzia 
Seregek, a’ kik-is mágökát á’ íeg el- 
SÖ Tsatában vitézségekkel különö
sön még-küiömböztfectéki E t ázört 
Tartományban történt, az hói a* 
többi főbb dólgok-is történtek áz 

> > égéfe



egek Háború alatt, az hói a’ Nagy 
Vezér mindent el-követett, hogy ab
ba bé-mehefsen,v által akarván men
ni a’ Mura Vízén, mely-is a* Drává
ba fóly, és el-válakttya Horváth Or- 
fcágot Magyar Orkágnak más ráké
tól. Az Elöl-jfró Frantziak elé-nyo- 
mulván voltak a* leg-elsök, a* kik a* 
Nagy Vezér ezen kándékának ejlle- 
ne vetették magokat}'az-is ellenben 

. minden Jantsáraival, kik-is hufcon- 
öt ezernél többen voltak* fel-tett 
kándékának v^ghez-vitelén igyeke
zett, látván a* kemény tüzeléft, tnel- 
lyet ezen derék S^reg réájok tett; 

• úgy vélekedett, · hogy bizonnyal e- 
zen tűznek keménysége nem léken 
fokáig tartós, de látván hogy e’ fcü- 
net-nélkül fóly, és hogy, ezen kün- 
telen való tűz által a* leg-jobb és e- 
géfségefebb Jantsárait el-vektette; an
nyira meg-rémült, hogy térdre es
vén, és fejét a’ földhöz vervén, irgal

mas-
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mafságért efedezect az 'iSTEhínek, 
kérvén, hogy ezen nagy méfcárláífc 
feüntetné-meg; de könyörgése meg- 
nem halgattatván, kéntelenirteretc 
hátra-ménéft futatni, hogy leg-aláb a* 
többi régeit kevés Jantsárainak a* ve- 
fiedelemtöl meg-menthefse, a’ mely
től egy fém menekedherett vólna- 
meg, ha a’ vizen való által-menetelc 
tovább erőltette volna; ’s ez-által· ma
gát úgy meg-verettetve tapafztalta, 
hogy más nap mingyárt reggel a* 
Tsáfeár Biztofsainak mind azokra réá 
állott, a’ miket ezek töllé kívántak; 
és a’ mellyeket ke vés-idő vél ennek- 
elötte az Ottomanni iokott nagy 
büfzkeséggel meg-tagadott.

A’ Montekükuli Serege egy jó £él 
mértföldnyire fekütt ezen ütközet
nek hellyétöl, kéízen álva, hogy ha 
a’ fcükség úgy kívánná fegittséget 
adhafson a* Frantzok bátorságának; 
de nem volt iükségek arra. — Ge

nerális



tieúYis/MotJtckuku/i itten valóságos 
nagy jeleit adta Hadi Tudománya’ 
*s gyakorlása’ mivoltának, a’ midőn 
t. i. néfcie Hírül hozták, hogy némely 
Német, és Magyar Lóvafság a’ Tö
rök Lóváfságtól meg - futamtatott, 
és hogy minden el-volna már ’vek- 
ve.— A’ lehetetlen, felele; tóért én 
még nem-is ütköztem-meg.

El-ném halgathatok egy különös 
Történetet, a’ mely ezen Tsata e* 
löte történt; mivel nékem ez oly* 
kemény bé-nyomáfl: tett elmémbe, 
hogy ügy tettzik hogy még moft-is 
képzelem. Egy igen kép Arabiaí 
LÓ van ülő Török ki-jöve a’ Török 
Sereg közül, és közelítvén a’ Fraiv 
tziákéhoz, hadarákván Feje felett 
kargyáva!, mint-ha különös viadalt 
kívánt vó!na;egy Vitéz Frantzia Ne
mes, ha nem csalódom; Kbev aller 
Lorrainé nevezetű, ki-vált egy Spa
nyol Lóvan, hogy meg-büntefse ezer 
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Töröknek vakmerő magvetését,kl* 
vágtatáfsal rsajc hamar feem be fe al
ván, mind a* kerten egy néhányfeor 
kis keringöt nyargalván, ezen Fran- 
tzia Ur vigyázván a* jó alkalmatos« 
ságra, úgy homlok lövé a’ Törököt* 
hogy fcörnyü halva le-esék Lóvárói, 
a* mellyet-is fel-foga mingy árt, és 
mágával el-vivé, ottan hagyván az 
általa meg-ölettetett Török’ tettét. — 
Ennek minden jelekből bizonnyal 
különös tekintetű Embernek kellett 
köztök lenni, mert álig efett-le a9 
földre, azonnal irtóztató kiabálás 
hallatott a’ Török Serégnél, mely-is 
éppen meg-nem ijefctétte ezen Fran
tz iá Chevalier de Lorrainét, yifefeá tért 
Táborába; feint* oly’ kurta vágtat ás. 
ban,- valamillyennel ki-ment vólt.

Meg-esvén a* Törökkel a’ Békes
ség, a’ mint fellyebb-is írtam; a9 
rsáfesyri Seregek a’ ki-rendelt Téli
iállafokra oktattak; a* Frantziák Au-

ttriá*
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áriában, a* jelen való Tél nem en
gedvén nékiek az Hazájokba való 
v i í í í  menetelt, igen me££e-is lé· 
vén'illyen vad időben; jó-tartáfok 
-vólt-é ottan vagy nem; eröltették-é 
őket a' Tsáfcár fcólgálatcyára állani; 
mind azokat nem tudom; elég az, 
hogy ezenfcép Frantzia Néme'fség, a1 
lcik-is magok- jó feántókból jötték a1 
Tsáfiárnak fegittségére; alig lett-meg 
a* Békefség; ‘ és így az alkalmatos· 
ság-is a* több vitézségnek megmu
tatására meg-fiünvén, ezen alkal
matlan, és hideg idobén-is vifefca 
mernek Frantzia Örfcágba.

Én efmérettséget vetvén ezek kö
zül az elébb valókkal, kik-is hoz
zám való barátságoknak fok jeleit 
adták, a’ mely-is nékem hagy ha fi
nomra vólt a* Frantzia Orfeágha vg- 
Jó első útazáfaitikor.

Már nékem íem lévén alkalmatos
ságom az Hadi «dolgokban gyakor 
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láfomat tenni, ’s ennekutánna valót 
'fern remélvén; fel tettem magambán* 
hogy Groff ‘ Zrínyi Mik/oshoz men
nyek; ezen nagy Ember nagyon; be- 
tsültetett a’ Frantziáktól, és úgyüól*- 
van, majd tsák nem immádtatott a’ 
Magyár Nemzettől az Ő nagy vi* 
téz tselekedetiért a’: Törökök ellen, 
kiknek is gyakor ízbén nagy féregét 
meg verte, és nékiek femmi nyugo*. 
dalrpat nem engedett a’ Magyar 
Orfcágon tartott egéfc háború a* 
latt.

Ezen Nagy U r' éngem* oly’* kü
lönös becsülettel fogadott, valamint 
minden más hozzája csoportoson jö- 
vö Álagyar Úri Rendekét; misként 
a’ Nevem is előtte efméretes lévén, 
fokát hakniit, hogy engem’ remény
ségem' felett így lafson. Magihoz 
kállitott, és úgy bánt mindenekben 
yelem, mint tulajdon gyermekével, 
tnely-is okozta hogy feles ideig nál-

'· la mú-
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la múlattam;* Ezen Urnák, a’ ki a-j 
zon kívül nagy Ellensége a’ Törö
köknek, és örömeit egéfe Magyar 
Orfcágból kí-kergette volna; igen ne
hezen efett, hogy a* Tsálzár ezen 
hitetlenekkel békefségét kötött, és. 
éppen akkor; midőn a’ Mura Vizé
nél oly* Reményen meg verettettek» 
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
don kelletnék Magyar Orfzagot tsu- 
pán tsak a’ Magyar erővel ezen Po
gány* jármától, és nyomorgatásától 
meg-kabaditani. Ezen Könyvnek ne
ve: N e BáNTSD A* MAGYART. — Ez- ✓
által megakarta bizonyítani, hogy 
tsupán a’ Magyar Erő elégséges, 
tsak hogy re gátóltafsék a* Törö
köt Magyar Orfcágból ki-kergetni; —

S 3 ezee
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ezen Könyv akkor ugyan ki-nem 
nyomtattatottV de kéz’-írásban fok 
Magyar Úri Rendeknek ki-ofctogat- 
ta, azoknak tudni-illik, a’ kiket gon
dolt, hogy leg jobb fegictségére le
hetnének ezen fcándékban; ha meg- 
engedtetnék véghez vitele. —

Igaz. dologi hogy erre. nynden al-. 
kalmatofságot, és. módot-is. ki-kere- 
fett, meg-engedvén a* keze és kof- 
mányozása alant lévő. Magyar Sere-, 
géknek a* Török határra bé-ütni, és. 
mindent ezen hitetlenek közűi a* ki 
két találnak kardia, hányni.— Ezen 
Tsaták óly*' fok ízben, történtének · 
hogy a*' Tsáfcárnak-is tudtára lettek», 
ki-isr. tartván attól, ne: hogy ezek o- 
kot adgyana.k az ujj. Háborúra;·^· meg
határozott; parantsolattyát küldötte 
Zrinyintky hogy ezektől .meg-fctin- 
nyék,—. De már ezen Seregek úgy 
réá vóltak fcokva az illyen apró tsa- 
tákra, hogy nem könnyen lehetett

őket
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őket ezektől meg-tartóztatni, a* mi- 
4ön akarta yolna-is;-— a* többi kö
zött vólt egy Ezerefse Kis Ferentz 
nevezetű, a* ki-15 már annyira meg- 
kedveilette vólt ezen kis Tsatákat, 
hogy ámbár meg-tiltván néki 
nyi, hogy egy Töröknek-is a’. Fejét 
nekie többkor ne kiildgye, még is 
ezen Vitéz Ember találkozván egy- 
£er, egy Század Törökökkel;-?- min* 
minden irgalom nélkül egyről egyig 
£okása-£erént le-vagdáltatta, és nem 
a* Fejeket, hanem tetteknek más ré- 
Eit küldötte Zrínyinek, ki-is arra ke
ményen meg neheztelvén tudtára ad
ta, hogy ha még többfcör-is paran- 
tsolatja ellen illy éneket tselekfeik; 
fogságba záratja.

Ilyen, *s efféle Történetek roß vé- 
Iekedéft okoztak a’ Tsáfcári Udvar
nak Gróff Zrínyi felöli, mely ki-tet- 
tzetttsak hamar abból-is, hogy paran- 
tsolatot vett Bétsbe menni. Nem ké- 
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teíkedvén, hogy ottan bizonnyal nem 
a’ leg-jobb móddal fogna fogadtatni; 
mind ezek ezen Urat annyira meg- 
kedvetíenittetrék, és gondolkodás
ba ejtették, hogy abból femmi mó
don ki-venni nem lehetett; úgy tét- 
tzrk, hogy minden jövendölni láttzotr 
a’ rajta nem fokára történt fceren- 
tsétlenséget; Baráttyat mindazonál
tal, a* kik ezen környül-álláfaiban 
moftan feüntelen mellette vóltak, egy 
Vadállatot jovasóltak, rélz-Éerént ar 
Gró ff’ mély gondolattyainak el-veré- 
sére; ré!z-£erént a* nálla lévő Ne
mes. Urí Rendeknek idö-töltésérc j 
de oly* nagy vóít kedvetlensége, hogy 
ezen Vadáfeatban meg-jelenni nem 
akart; engedelmet kérvén mind azok«r 
tói, a* kik jelen voltának, hogy rofc 
névén ne vegyék, el-fem-is méné, 
és Kaílélíyában tsak magára marada, 
de annakutána meg*változtatta kán- 
dékát. Meg-akarván tudni a” Vadá

llatnak

Ί
Ι



'fiatnak follyamatját, meg-parantsolá 
az hintójába bé-fogtii, hogy a’ tse- 
rében lévő úton fiekerezzen, és leg
alább a’ vadáfi lármát halhaísa.

Alig volt egy fél-órát az Erdőben! 
hallá a* kiáltozáft, hogy a’ vad difi· 
no nem mefcfce volna; de mivel úgy 
tetfeik, hogy az ember fátumát él
nem kerülheti; le-fcökék a’ ffiekér- 
bői, egy Karabélyt vévén kezébe, 
bé-méne az Erdőbe mint-egy két- 
fiáz lépésnyiéi tselédgyei, kik a’ fee- 
kér mellett inatadtak, tsak hamai 
hallván egy puska ropogált, töftént 
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 fie- 
mén egy kartzolás láttzott; fel-te
vék a* fiekérbe, ’s vififiá vivék a.1 
Kaftélyba, a· nélkül hogy annakután-
na leg-kifsebb jelét-is adta vólna éle
tének. S $
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Nem feükség néked A££onyom! 
megírnom; mert képzelheted, hogy 
mik történtek ezen fcerentsétlen va- 
diéatból való vi££á' jövetele után.— 
Elég légyen az, hogy a* éomoruság, 
bánat közönségeidé lett; és azt min
denek* ábrázatján, mint egy eleve? 
nen le-feftve látni annyira lehetett, 
hogy azt tsak képzelni-is tellyes le
hetetlenemen: ezen Ur mindenektől, 
nagyoktól, kifsebbektöl mint egy ini
ni adtatott. Az el te ríté se  minden 
ki-gondólható pompával, az egéfz Őr
éig* Nemefseinek jelen létében, tö* 
kélletefségeinek, i)agy tetteinek ki
hirdetésével (melyre valósággal ér. 
demes-is vólt) efett-meg.

Nem lehet nem kételkedni, hogy 
ezen Nagy Embernek halála ingerel
te légyen egéé Magyar Or&ágot fegy
vert fogni, és a* Törökkel, -az örö
kös ellenséggel az Hadat újra el-kez-
4 eni a* Tsáfeár helyben-hagyása nél

kül
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Jcul-is. Az Orhág* Nagygyaival köz- 
lött Manufcriptuma bizonysága le
het ennek, melyben-is meg-mutatta 
ezen háborúnak el-kerülhetetlen hük- 
ségét; ’s ezért-is hivattatott volt ö 
Bétsbe; meg» nem bizonyittathatott 
mindazon-által, hogy ez-által magát 
Magyar Orhág Királlyának akarta 
vólna emelni; de a* bizonyos hogy 
Zrínyi Péter nem fo és 
Frangyéspármal ehez hafonló dolog
nak véghez vitelére.. meg-egyeztek, 
n>ellyet-is közöltek a* Magyar Orhá- 
gi Úri Rendekkel; de, meg-kéll val
lani, hogy a* mint az egéfe Világ tud- 
gya, fe éhhel,, fe· áltaklátáfsa], fe ha
di Tudománnyal,, fe véghez-vihető 
tehettséggel nem, bírtak annyival; 
mint Gróff Zrínyi Miklós, mellyért-is 
hándékoknak nem. lett más ki-mene
tele; hanem tulajdon; magok el-veh- 
téfek.

Ennek-utánna a* Tsáhár Zrínyi
Miklós-

**
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M/ú/osnak három Fiait az Attyok’' 
Kaítéllyában el-fogatván, Bétsbe vi
tette, és egy Kollegyiomba. bé-tétet- 
vén, minden alkalmatofságtól a? At- 
tyoknak, és eleiknek nyomdokit kö
vetni meg gátóltattak, annyira, hogy 
valósággal efméretlenek-is maradta
lak; és így vége fcakada azon min-

/

denkor nagy vitézséggel bíró, 's 
mondhatni az Hazáért, Kerefctyén- 
ségért bajnoki Zrínyi Nemzetiség
nek, a’ mellyet foha a’ két Magyar 
Haza eléggé nem fajnálhat..
-Majd fcintén ez idő tájban adta 

Gróff Zrínyi Péter Férjhez Léányát 
íz ífm Rákotzi Hertzegnek, kj-is At- 
:ya halálától fogva mind a' Munká- 
tsi Várában lakott.'

A* Gróff Zrínyi Miklós el-temeté- 
?e után, majd feintén tsak egyedül 
maradtam a’ Kaftélyban; bizonytalan 
lévén, mi tévő legyek; el-határoz- 
tam magamban, már ennek-előtte

vélt
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volt fiándékómat bé tellyeíítrerli» és 
Frantzia Orfcágba utazni; antiál-is in
kább, hogy azon Frantzia Uraknak, 
a’ kikkel efmérettséget tetrefn νόΐε 
az fenn irt Törők Háborúban, el
menetelek elötfkedvem-fcerént lévő 
jovaéláfokat *s kéréfeket is gyakran 
'ebemben forgatván, kelttettek ezen 
feándékom* véghez-vitelére; de a’ ke
vés pénzem oly’ hofcizu útra nagy 
feorongatáft okozott; csak ugyan réá 
fcántám magamat, és meg indulók a’ 
nállam lévő fcáz 'Aranyokkal, *s még 
más feázat költsön, kérvén, mellyek* 
le-fizetéséért kértem az Atyámat, és 
hogy nékem Frantzia Orfeagban-is,a* 
mennyit táak lehetne kiildgyen, e- 
éembe fém jutván ennek lehetetlen
sége, mivel Frantzia Örfeágnak fém- 
mi némii közösülése nem vólc Er
déllyel. A’ leg-könnyebb útcmlett 
volna Béts felé, de azon kívül hogy 
attól tartottam, hogy ott engem*

meg-
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meg-tartóztatnak, *kerülönek-is vél
vén, jovasólták-is a* Tengeren va> 
ló menetelt, Velentze-felé, tehát ezt 
követtem.. És mivel femmi ollyas 
Történetem nem volt, ki-vévén, a* 
mi minden útozókon közönségeién 
történni feokott; tsak azt kívánom 
tudtodra adni, Afcfzonyom! hogy Ve- 
lenczéböl Lionba mentem, az. hól-is 
alkalmatos feekereft találtam a’ Pária· 
ba való menetelre; alig étkezvén meg 
oda, azonnal mingyáráft tudakozód· 
tam azon Uraknak Lak-hellyekröl, 
a*, kik hozzám ólv* jó fcándékkal vi- 
feltettek, midőn Magyar Orfeágon 
voltak, és a* kik Párisban az ottan 
lévő Udvarnál való mulatáfom alatt-is 
nagy Baráttsággal hozzám vifeket» 
tek, és éngem’ fcüntelen magok tár· 
íaságokban lenni kívánták.

Ezek által lett azon (zerentsém a* 
veled való meg-esmérkedésre, mely 
nélkül, és a* hozzám vifeltetö ke

gyes-
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gyefséged nélkül; minden hizelke- 
dés nélkül mondhatom,— foha Ha
zámba vifzfza nem( jöhettem vólna; 
mert az Udvarnál való. meg-jelen és, 
ezen Városban fcületésemhez illen
dőképpen való élés el kerülhetetle- 
nül kéntelenittettek éngemet olya
nokra, a’ melyekre tehetetlen vol
tam:— az én- két-káz Aranyaimmal 
pem fokra mehettem:— az úti köl. 
tségem, a* köncöfseim, mellyeket kél. 
lett oda való érkezéfemmel tsinál- 
tatni, felit el-emé fi tették, és még-is 
magamat az akkori módihoz kellett 
alkalmaztatnom, a* mellyhez a’ Ma
gyar öltözet mind egy fórmáúl vé
tetett.— Azoktól az Uraktól, a* kik 
Magyar Orfcágba jöttek vólt. tapad
ta Iván, hogy ezen öltözet fokkal al- 
kalmatofsabb a’ Hadakozáskor, és a* 
lóra való fel-ülésre-is, mint az ö kük 
öltözetek, és köppenyegek, azért 
vifeká-menetelekkor ahoz alkalmaz

tat-
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tatták; de költségefebben, tsináltatták 
'tehát magoknak igen bö, és térdig 
érő mere-valót, és ezen fellyül egy 
más köhtöft, melynek ezt a’ nevet 
adták: Jtifte αη Corpus (majd ólly* for
mára a’ mint moftan-is viíelik ) 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 
-Övünkig le:botsáttyuk; ez Hellyett a* 
Frantziák meg rövidítvén végeket, 
pántlikával igen tágon meg-kötik. 
Ezen öltözetnek módjáról azt jöven
dölték, hogy ez az öltözét a’ Fran- 
tziáknál abban lévő nagy állhatat- 
lanságának bizonnyal véget fog vet
ni, és hogy óly’ könnyen1 le-fem 
mondanak arról, mivel ez minden1* 
képpen igen alkalmatos, tr Én-is ma
gamat tehát \e* feerénc alkalmaztat
ván, az erre tett költség nagyon meg- 
fogyafetotta azon pénz-béli kevés

vágyó-



vagyonomat , a’ mely arra vólc ha*> 
táróivá, hogy élhefsek ezen Város- 
báni az hői minden abbáti tartya Ge
recséjét,; hogy mindemt 'el-költse.' ·
- i Én-rtékem tehát nem vólt módom, 
hogy mindenekben követhefsek má- 
fokat; és -ámbár többnyire azok az 
ttrak; a* kiket gyákoróltami nera en
gedték, hogy avleg-jobbízlésüételek- 
bfcö ftükölködgyem, és így ételemre 
nem kellett feőltenemmindazonál
tal a* fcekér, t Tseléd, iné,Ilyet tarJ 
tottam, Ŝ más költségek, mellyeköt 
ilíyen négy Városban el kerülni le· 
hetetlenek, nem’ fokára elégtelenné 
téttek azoknak el-gyözésére. Mely 
okból (mivel úgyis term éke tem fee- 
rént a* búra igen hajlandó voltam) 
moftan kezdék törődni, és bánkód
ni azon, hogy ily'gondolatlanúl min
den fegedelemtöl, és annak tsak re
in énységétöl-is meg-foÉtva, és egy 
barátom nélkül, a* kivel közölhet- 

T ném
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ném bajomat; oly5 mefefce Tartó? 
mányta el-indultarm Mind ezeknek 
jneg gondojása már életemet-is fein
te el*fcenyedheDetienné tette , és 
nem-is tudom, mi történhetett vől- 
na rajtam; ha te Afefeonyom! nemi 
gyámolítottái vólna azonböv, és va
lóságos íegedelmeddel, mellyet né* 
kém adtál. Bizonnyal mondhatom* 
hogy akkor te az én örXöAngya* 
lom vóltálj— mert a* nélkül, hogy 
én néked nagy bánatomat , és bajo* 
mat leg kifsebben-is pana£óJtam vól
na; éfere vetted az én nagy Mélán- 
koliáraból, melyben, eftem vólt; 0- 
kát-is mingyárt által-láttad, és ke- 
gyefen elejit-is vettet},: *s kéntelen 
vagyok' annál nagyobb érzékenység- 
gel-is ezt meg-esmérni, hogy mivel 
azok, a* kik hozzám való barátsá
goknak annyi jeleit adták, és így* 
hozzájok minden tartózkodás nél
kül lehettem, kékségeket fegedel-

mem-
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memre ugyan mutatták, de meg- 
gondólván mind azon hafeontalan 
költségeket, mellyeket minden ok 
nélkül tselekefcnek, meg.kell nékiek 
engedni, hogy illyenekre ’s ehez ha. 
fcnlókra elégtelenek, meg-eméfztvén 
még előre jövedelmeket, és adóftá’ 
gokkal magokat meg-terhelvén, nem 
csak jövedelmeket, de fekvő vagyon- 
nyokat, Jo£ágokat-is el.pazérólvánf 
végtére illetlen dólgokra-is vetemed
nek ; hogy nagy fummát kölcsönöz- 
hefsenek, mellyel-is jobban nem gaz
dálkodnak *, mint a* tulajdon vélt va- 
gyónnyokkal, mellyet már eipazé- 
róltak. Ezen illyen rendetlen életű 
Uraktól, mint magam-is vóltam, te. 
hát femmi fegedelmet nem várhat-* 
tam.— Midőn éngem’ kénfeeritettél 
hogy hajamat, és búmat néked meg
váljam, meg-nem elégedtél ennek 
tsak meg-tudásával,hanem még,egy 
Aranyokkal ceti er&ényt-is embe* 
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.red által küldöttéi, a’ ki-is'a’ te pa* 
lantsolatodból tollem ferrimi jutái* 
mat el-venni nem-is akart; és midőn 
néked meg köfcöntem, még nagyob
ban meg-illetett, és érzékenyitetO 
a*, nékem adott, kegyes Tanátsod,; 
a* inellyét hiven-is bé-tellyeíitettem? 
hogy tudní-illik tovább Parisban dnt| 
múlafsak, és mentöl elébb Erdély-s 
hp vifefeá térjek. Nem-is kértem ep* 
nek véghez hitelében; tsak egy utat. 
feáhdékoztam a’ Nagy CONDE Her« 
tzeghez Chantillibe tenni, a* ki-is en*i 
gém* látni kívánt, és különösön, col- 
lem a* Hazám7 dolgairól, *s állapot* 
tyáról értekezni. 4

Meg tettem tehát ezen utat, az 
hól-is égy napig a* Hertzegnél mú
lattam. Álmélkodtam azon, bizon
nyal mondhatom néked Afefconyom! 
hogy miilyen jól tudta Hazámnak, 
ólly* mefcfze lévő Orfzágnak minden 
dolgait, kornyülállálait; mert ki-vé-

vén
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vért ezen: utolsó zűrzavarját ezen 
fcép nagy Tartománynak, jobban tud
ta a* mi elsőbb Fejedelmeinknek, a- 
kÁk eleitöl-fogva Erdélybe uralkodó 
tanak történeteit, mint én; r- azok 
között BETHLEN GÁBORról külö
nösön emlékezett, kinek-is leg-lds- 
ífcbb tetteit-is jól tudta. :·■ Nem ké- 
vefcbb érdemet adott ezen nagy Em
ber után következendő Fejedelem  ̂
nek Háktitzimk,tudván azt-is, hogy 
érnék Fia az egéfe Sereget Lengyel 
Orfcagban el-vefctette.-r- A’ fcegény 
Bartsai feerentsétlen történetit, és a* 
Kemény János Fejedelemség* el-nye- 
résére véghez Vitt tselekedeteit1 tol
lem tudta-meg.

VifeÉa, jövék Chántilliböl meg
halni ózva kegyefségeivél, és gyö
nyörködtetve tárfalkodásával a’ Her- 
tzegnek, a* kre is ezen Században' 
nem tsak a* nagy Vitézek' közé, ha
nem méltán a* Tudófok közé-is le
het feámlálni.

Λ
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Innét való vifcfcá jövetelemmel, V 

géretem-Éerént téged’ ezen kis ú- 
fcozáfomról,mindenekről tudoíkot*/ 
falak, és minthogy már a* te jovas- 
láfodból fel-tett kálidékor« volt Fran- 
tzia Orfcágot el-hagyrti, és hazámba 
vikfcá térni; ennek véghezvitelére-is 
Afcfconyom! minden fcükséges mó
dokról horgaimatoskodnr méltóztat* 
tál; meg-parantsóltad dolgaid’ ügye-* 
löinek, hogy egy Bánkierrei ( Pénz
váltóval) minden utakat módokat el
rendelne, az én ily’ hokfcas űtazá- 
íbmnak bizonyos és alkalmatos mód
járól; ezen hozzám. mutatott fok 
rendbeli kegyességeden kívül, még 
jót-állót tál minden pénzről, a’ mely
re nékem ezen útamban ' fcükségém 
léken, el-menék tehát a* Pénz-vál- 
tóhoz, ki'is azt jövasólta, hogyAm- 
fterdám,— Hamburg, és Dantzka-fe- 
lé venném utamat egéfc Lengyel Or
egon  kerekedi Leopolig ( Lember-

/
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gig) az honnan tsak a* Havafokon 
kelletik kerefctül jonenr, hogy Er
délybe érheísek, ’s e’ fcerént-is cse
lekedtem.

Megrlévén mind ezek a’ fcüksé* 
ges rendeléíek; nem - volt- egyéb hát1 
ra hanem hogy tolled bútsut ve
gyek ; tsak a* köny-hullatásaini le
hettek az én hozzám viseltetett ke* 
gyefséged iránt való háládatofságom- 
nak, mellyel néked tartoztam, bi
zonyságai; akármely. ki-kerefett fiók
kal való ki-fejezések, elégtelenek 
tek vólna erre; bé-is- vágynak azok 
Élvemben ügy oltva, hogy csak.a3 
halálommal enyéfcik-el ezeknek em
lékezete. Vettem éfcre A££onyom! 
hogy te-is meg-illetödtél, azért nem-is 

-bátorkodtam többfeör hozzád men
ni, és, így kegyelmeddel meg-tetéz- 
ve ,  és a* Pénz-váltó-is a* te rende* 
léfed-feerént két £áz Aranyokat ke
zemben adván le-fizettem a* Paris- 
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ban lévő adofságaimat; meg-indulék 
a’ki-rendeltúton, és ( hogy néked u- 
nalmadra ne légyek az útozáfom hofc- 
fcas le írásában) kerencsésen Dantzká* 
ba érkeztem, az hól-is találtam a* Pá
risi Pénz-válténak Levelezőjét, a’ ki>is 
nékem m ingyárt akár mennyiben *s a- 
kár miben lévő kükségemben aján
lotta íegedelmét. Nem vólt kük- 
eégem ezen ujjontian keméllyem i- 
táht. vifeltetett kegyes korgalmatos* 
ságod* ujj jelére, hogy ekemben 
judon mind a z , a* mivel tartozom 
egy oly* kegyes és böv kezű védel
mezőmnek, a’ , miilyent én Akko- 
nyom! Parisban · benned találtam; 
haknákam mindazonáltal ezt-is ti- 
zen-öt napokig ezen Városban való 
mulat álommal, tsak ezen egy mó
dom lévén, hogy ebben-is hozzád 
való háládatofságomnak jelét meg bi
zonyít haíisam. Igazán írhatom, hogy 
a’ pennám tsak fegittségemre van er»

re,
\
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te , hogy néked le-rajzólhaífcam vol

taképpen mind azokat, a* miket a* 
leg-nagyobb háládapfságokra érzé- 
kennyitett feivem sugar lőtt, — El
hagyván ezen Vároft7is nagy bánat
tal, tudván hogy már ennekúcánna 
nfem oly* gyakran levelezhetem ve
led· A* további utazáfomban lévő 
alkalmacoíság’ nejh-Jéte miatt, mél
lyé t-is okoz a* nem kereskedés. Len
gyel QrÉágban érkezvén, kételenit- 
tettem egy, kis Éekeret, a* miilyen
nel Lengyel Orfeágban élnefc, magam* 
nak venni, hogy hazámba jöhefsek, 
azon Qrfcág fcükölködvén az utazók* 
hámára való minden alkalmatofsá- 
gok- nélkül.— Ezen kis tekerek, a* 
mellyeket kotsinak-is neveznek, igen 
alkalmatosok, — azokon az ember 
hordozhatja ágy-némüit egy nagy 
párpa-’sákban, az ágy*-fája pediglen 
íárkokra lévén tsinálva, egyben haj
tatván, i bé-rakatik egy két lábnyi 
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hofefctrságu ládába, és így a-* párna- 
’sák kotsi-láda hellyett fcólgáU— és 
a’ kis ládát a’ liba alá téfei az ember; 
elöl egy pintze-fokot, hat, Vagy több 
jó Magyar Orfeági borral meg-töítött 
palatzkokkai, a* hátujsó réfcére' ezen 
kotsinak többnyire két ládák tétet
nek , az egyikben* jön a* kenyér, a* 
maiikban a’ hús.— Mind ekekről e- 
löre kell gondoskodni, és! a? Várá
rokban meg-fcerezni,— illyen módon 
ótazik ezen Országokban az Ember, 
AÉfzonyom! De a’ Lóvakra-nézve ta
lál az ember mindenütt jó alkalma1- 
tofságot, mellyet Kortsománák ne. 
meznek, az hóí-is. elegendő fiénát 9 
abrakot, és igen jó sert, éget-bórt 
[mellyel erőísen élnek a*Lengyelek) 
kaphatni; nem külomben hatvan és 
ayóltzvan lóra való iftállókat, mely-is 
nagy alkalmatoíságokra vagyon a* 
Lengyel Uraknak, a* kik többnyire 
fókád magokkal utaznak, lak-fiobác

több-



többnyire tsak egyet, és abban fem- 
mi Bútor nintsen, ki-vévén a’ keinen* 
tzét, az idegen utazó embernek i- 
gen .alkalmatlannak tettzik , de a* 
Lengyel fcabadság-fcerént, az első, a’ 
ki bé-fcáll, bé-zárhattya az ajtót min
denek előtt, a? kik utánna érkeznek, 
úgy hogy ha a’ Korona Marßülya; 
vagy akármely más nagy Hivatalbé
li Ur-is oda akarna fcállani, kéntelen <
tovább menni, és más Kortsomáj 
Mállásnak keresni, A* Lengyel fcól- 
gák magok költségeken élnek, azon 
kevés pénzből, mellyet hetenként 
véfinek az Uraktól; ezáltal nagyon 
kiméketik az Uraknak költségek i 
kilc-is keveiébb költséggel utaznak 
Lengyel Orfcágban, mint akár hói é  
világon, ki-vévén Magyar Orfeágot, 
és Erdélyt, az hól-is minden embet 
ingyen utazhatik. Azon kocsim’ β
ίοι be, mellyet fcerzettem magamnak, 
két oda való lévakat-is vettem; ki'
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tsinyek vóltanak ugyan» de eröfsek;!β '
jó vérnek, és majd mint egy hihetet
len, hogy ezen egéfeuki kéfcüleeem* 
feekér, ló, hám, tsak negyven' Tallé
rokba kerültek; meg feerezvén. te
hát minden feükségefeket, útnak in
dulók, és harmad-fél napok- alatt 
Thornba érkeztem,-eddig a* költsék 
gém mind nagy vólt, mivel a’pénz^ 
nek óllyan járása vólt mint Német 
Orfcágban, és Dantzkában.

Thornnál kerefetül jöttem egy igen 
feéles íá-hídon a* Vifeta Vizén;— és 
itten kezdődik már az a’Tartomány, 
mellyet valóságos Lengyel Orfcág
nak neveznek; innen jöttem Varfau- 
ba, az hól-is .tsák hüizon-négy órá
ig vólt múlatásom. A* Város nemi 
igen nagy, de mellette vagyon két 
külső Várofsa; a’ melly ékben a* Len
gyel Uraknak igen pompás, roppant, 
és az Olafe ízlése feerént Való épü
letek vagyon, kivált a* Krakkó ne-

veze-
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vezetőben.— (Nem fokát írok neked 
VVariauig, ésLeopólig tett útazá- 
főmről j ezen Helységnek tája úgy-is 
éfméretes, az útja-i&ollyan mint má· 
futc* ezen Oriágban, meg-feakadás 
sé&áf való Térség ; \
- dLébpöl tégy \tekintetre méltó Fö 
Váaiofsa QmíÉl Lengyel Orfcágpak , 
gyarlón .meg^eröfitve, és *;Zpft;;kivi  ̂
egy igen Jtözel léyö íjégy.tölc uralt 
kodtácik. Λ ’ mit ittenkülonösnek 
tartokazy hogy ez, három Érieknek 
lakhellyé·,—"az első a’ Romána CaT 
thölikufpké,-4. a’l· jnáíbdik. a z . Grpfjj 
Hitbélié, mely-is nem tsakaz'Orok 
Lengyel Orkágban, de Erdély, Oláh, 
és Moldova Örfcágokban-is ki-térj ed; 
a* harmadik az örmény Érieké, a* 
kinek hatalma tsak Leopol Város· 
sában vagyon; itten felesv kámmal. 
vágynak az örmények, a* kik itten· 
mint kintén a' fcomfcéd Tartomá
nyokban, nem tsekély kereskedéít

fóly-
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fójtamak. Alig érkeztem ezen Város
ba, azonnal tudakozódtam azon Ör
mény Kereskedőről, a* kihez a* Dantz- 
kai Pénz-váltó engemet utafitott, 4 « 
ötven Aranyokat, mellyekre ium fcökt 
ségcfm nem vólt,-r nékie által ajdta&y 
61y’ rendeléssel, hogy magánál car- 
tanái tnig a* több iréfcét-is adófsáy 
Romnak, meliyet Franrzia Qrfeágbar^ 
Úgy ’ a* moftani jövő lkamban tét«, 
tem, kezéhez küldheteiU; mivel mái 
íenvóai okom nem vójt Leopólban 
múlatni, · folytattam utamat az. én 
kis-úti alkalmatosságommal, és 
nap alatt a’ ,Krapák Hegyének tövi. 
nél fekvő Sztry nevezetű Vámosba 
érkeztem, ezen Krápák Hegyin ke- 
refctül jővén», érkeztem Máramaros- 
ba, már Erdélyhez tartozandó Vár
megyébe. Azon kis Sztry neveze
tű Városban vagyon a* Széke egy 
Lengyel Óságba nem utolsó Szta- 
rofctiának«— itten fzóllottam a* Pofe-

tarok-
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ta^fctáyal, hogy fegedelme «által kön- 
nyebbittené Lengyel Orfc ágból való 
kimenetelemet, *s meg-is tselekjed- 
te, valamint máfoknak-is, a’kikmen- 
nek jönek Erdély Orfeágból, el-bui 
tsuzyán tölle^ még azop nap hálni 
mentem egy jobbról, balról magas 
Hegyek között völgyben fekvő. Ale
xandra neyezetü Várofotskába, itten 
kísérőket vettem magam mellé, hogy 
annál bátorságofabban által mehes· 
fék ezen nagy Havafokon, a* mel- 
lyek foha fintsenek- tóivá jók és Ha« 
ramiak nélkül, a’ kik az embereket 
nem tsak Pénzektől, hanem életek- 
töl-iá halehet, meg fofetyák.

Alexándriéböl öt egéfe mért föld- 
nyit kellett hágnom, míg az begy
nek tetejére érhettem. Itten va
gyon egy nem igen mély árok, a* 
mely a* határ-jegye Lengyel, Ma
gyal:, és Erdély Orfeágnak. Ezen 
Havasról le-menvén, éri az ember
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Máramaroft, még egy magofsabb, és 
meredekebb Prifclop nevezetű Hava·* 
fon kelletvén fel-menni, ér az em
ber egy febes Folyóhoz, mely-is a* 
hegyék között foly; mivel pedigen* 
nek partyán femraiút nincsen, ké- 
telen az ember, még egy a’ többiek* 
nél meredekebb Hegyet hágni, a' 
melyről égy mély völgybe -bocsát
kozik, égy hafonlóképpen igen fe
bes Nagyat nevezetű Patakhoz, mely·· 
nek pártján egy nagy Orofe Valova 
nevezetű Falu vagyon, itten kellett 
éjtfeakára meg-fcállanom. Ezen pa
ták fóly a’ Tifeába, melynek par- 
tyán fekfeik Hufet Vára;— óly* kö* 
zel járván Hufet Várához; kedvem 
érkezett oda menni óly* reménység, 
ben, hogy meg-láthatom Gróff Zol· 
lyominéc, a* Borisai Fejedelem* vólt 
özvegyét, a* kit-is óly* eröflen fee- 
rettem, méltán-is írhatom, hogy fte- 
retcem, mivel már ekkor egéfefeen kí

gyó-



gyógyultam Vóít. A* Férjhez-ftife- 
hetélé, a* nélkül, hogy nékem tsak 
hirül-is {adta vólna, nagyon ol-idO* 
genítetc tölle, és a* több két fektém 
doknél tolle való távul létem majd
egéfcfien ki-ókótta, hozzá Való £erfe<· 
tetemet» tsak a’ fceniéilyének betsüh 
lése maradott, mellyért moáan-tí 
betsüHÖm, és a’ méllyet íbha meg*· 
fernes tagadok colié, az ö különös 
jó  erkölcseiért» taéllyekkfel ezen £ép 
£emély fel-vök ruházva. fezen hé* 
tsüílés idő* mentire egy éíy9 barát* 
tságot okozott köztünk mellyet 
hókomig-is meg tartok» feeméllyé- 
hez. Két napi mind a’ fagyat föl- 
lyó Víz partyáh való útázáfom után 
tehát ebérkezém ezen Várba» de 
tnely nagy vők a* Sróffhénak álmél* 
kodása, hogy engem* óly* hotfeas ι 
ό  önék el-telése ütáh, a* nélkül, hogy 
róllam leg-kifsebbét-is hallott vólna 
a z  Orfeágból való kismenetelemtöb 
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fogva, láthatott; minekutánna áz öl- 
sö köfeönet, és tifetelet - tétel után, 
mellyet a* Grófinak jelenlétiben tét* 
tem , ’s véghez vittem volna, ei-nent 
titkolhatta örömét, hogy engem’ is
mét láthat. A’ Gróff-is maga réfcé·? 
röl; ámbátor engemet még foha fém 
látott, ezer jeleit adta baráttságá- 
nak, és mindent véghez vitt, hogy 
tovább-is magánál meg tartóztathass 
fon, de az a’ nagy hyughatatlanság* 
melyben voltam, hogy egy jó Atyár 
hoz, a’ kit ki mondhatatlánúl keret? 
tem, és a’ ki hozzám is minden le
hető érzékenységgel viseltetett;— fi- 
eflbk;— meg-gátóltak ki vés kérésé
nek eleget tenni;— nem is mulattam 
itten kédzer hulzon-négy óránál to
vább, a’ nélkül hogy a’ mint kíván
tam, fcerentsém lett vólna a* Gróff- 
ínéval különösön befzélleni; úgy hogy 
a’ mi bekédink együtt igen közön- 
ségesek voltának, hogy ha különö-

sön-is



fcőn-is akartunk volna egymásnak va
lamit értésére adni; tsak a’ feem-im 
téfékkel lehetett, ’s azokból úgy vet* 
tém éfere, hogy moftan-is azon kü* 
lönös halandósággal tfifeltetéct hoz
zám; el-butsu^ám mind a’ kettőd 
jöktöl, 'égy másnak tett ígérettel; 
hogy mihellyefl: tsák lehet, egyrtáíl 
meg-kivánnók látni;— el-indulék te
hát az éti kis alkaltnatofságommaj, 
dltal menék a’ Tifean, és hálni nie- 
nék egy fcép Városra, Szigetre, a1 
Máramatos Fö-Várofsáha. Más nap 
háltam Drágomirban, és onnét más 
nap bé-értbm a’ Telsi nagy erdőbe ; 
mely'nék-is hofefea nyóltz mért - fold, 
a* mellyen kerefetül femmi fiekér- 
tít nincsen;— kéntélenittettem hatos 
lovákat fogadni, és az alkalm assá
gomat más kerülő útón- három nap
pal előre el-küldéiti, hogy azzal ta- 
lálkozhafsara. Hz az Erdő tsak a: 
kezdete az ugyan tsak azon neveze
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tü erdős hegynek ,, a’ mely felíyül 
halad magafságaval minden Erdélyi 
Ha valókat, mely-is Mukká, Lengyel, 
és Móldóva Orkágok* fcéllyeken e- 
géfc Budziak Tatár Orkágig be rúg. 
Ennek fcéle húk Lengyel mért föld, 
és oly* bajos a* kerektől való mene
tele , hogy fcüntelen nágy fákat kel
letik ki-vágni, hogy utat tsinálhas- 
fon az ember magának, ’s annál-is 
inkább bajosabb, hogy a* földje a- 
gyagos;az honnatis nagy bajjal ver- 
dödhetik-ki az utazó; az a' réke»is 
mely Erdélyt Máramarostól el vá- 
laktja, kintén ollyan alkalmatlan az 
úr az ónak;— tsak ugyan kerektől ver- 
dödtem azon, és hálni jöttem ha- 
fonló nevezetű Faluba Telsre, és 
onnan Bechlenbe, hogy bizonyod 
halhatnék az Atyámról , és a* hoz
zá tartozandójról. Itten meg tud
tam, hogy Szent Miklóson maga Ká- 
ítéllyába vagyon, jó két napi járó

i föld-



foldnyire innen, de én egy nap a- 
lat.t változtatott lovakkal el értem o- 
da, midőn leg kevefebbé vártak vólna. 
Ezen egymásnak látása ki-mondha- 
tatlan érzékenységet okozott mind 
kettőnkben. Az Atyám nagyon ör
vendett, hogy engémet ifmét látha
tott, és ól y*nyájafsággal fogadott, 
mint az Evangyéliomban lévő Té
kozló Fiat. Más mp a’ kedves feom- 
fcédjait, 's azok között a’ két öreg 
Bátyámat BETHLEN FARKASt és 
GYÖRGYet, magához ki kérte, hogy 
réfct vennének azon örömében, mek 
lyet nékie az én vikfea jövetelem o-
kozott; de foha fém felejtem-el a-*
zön kegyes* dorgálását, a’ mellyet 
tsak különösön együtt létünkben 
nékem tett azon okért, hogy óly1 
meg-gondolatlanúl, és híre ’s előre 
való £ükséges el-rendelés nélkül, 
hogy illendőül mindenüt meg-jelen- 
hefsek, és arinak is meg-gondolasa 
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nélkül·, hogy így feületéíemhez íllfeCv 
len következésekre· ki-tehettera vóí« 
na magamat; Frantz ia Orfeágban eh 
úidúltam, ki-mondhatatlan öröme 
,vólc, midőn tudtára adtam azon folt 
jo - tétemé rgedet, kegyefségedet, 
mellyel hozzám vifeltettél, é,s min
gyárt fcükséges, rendeléfeketds te tt» 
hogy adófságaim, mellyeket fcüksé- 
gesképpen tennem kellett,“az onnan 
könnyebben való haza jövetelemre * 
ki-fizetödgyenek; aztús. meg-paran* 
tsóka, hogy újra meg-köÉönnyem 
néked vélem, tett minden jó tetteid, 
det, é& hogy foka ezekről etse fe^ 
lejtkezzem; nagy örömmel tellyeíl·. 
tettem, úgy hóltamig-is tejljteíiteni 
íogom ezen parantsolattyát. Sohn 
johban meg-nem vókam elégedve * 
mint móftanában, tapasztalván az 
des Atyámnak örvendetes meg-eló- 
gedésé t. Tudtára adtam né kié a>
ieopoli Örmény [Kereskedővel égyj 

■? a’ Dantzn



a i'Dantzkai Pénz-váltóval való vé- 
gezéiéniet; — mindeneket jóvá ha
gyott, és ezen fzempillantáftól fogva, 
minden idő-haladék nélkül feorgal- 
matoskodoct a-’ fekvett pénznek ige- 
tetem fcei ént való ki-fizetésében, a·' 
zért ezen dólgot, az akkor nálla lé
vő hiv Patkota bízván, négy-fcáz öt
ven aranyokat kezébe adott, hogy, 
azokat Leopolba az Örmény Keresi 
kédönek el-vígye, és meg-parantsol- 
ta nékie, hogy mind addig ottan mu- 
lafson, mig minden adófságaimról 
való Quietantiákat, és Le-köcelezö 
Leveleimet kezéhez veheti. Rétem·» 
röl tehát nem vólt egyéb hátra, ha
nem , hogy mentői érzékenyebb fea? 
vakkal, mellyeket nékem a’ kivem 
a’ fiúi kőtelefséggel, meg-egyezve 
sugarlott; edes Atyámnak háladat o s 
ságomat kijelentsem,'és hozzám vi- 
feltetö Atyai gondoskodását meg-
köÉönnyém — így már feivem megr 
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tsendefedyén, és. minden, ollyan ér
zékenységektől meg-fcabadúlván, az 
Atyám tudtomra adta, hógy nem lé
vén rajtam-kiyül más gyermeke, leg- 
nagypbb, öröme lenne, hogy ha a*1 
Házofságról gondólkodnám, erőltet
ni ugyan nintsen. feándékában; de ha 
ugyantsak arra réá-venném maga
mat, nagy vigafztalására, és, örömé
re válna;, mindazonáltal ezen dolog
ban;, úgy a* váíajztásban-is fzabad aka
ratot enged nékem-- Egy jó édes 
Atyának illyen kegyes módon vald 
befcédgye valóságos parancsolattá 
vált előttem;, és mivel már ezen kí
vül· is egéül életemnek forgásában 
annyi jeleit tapafztaltam hozzám va
ló. Atyai! Valóságos kereteiének. és 
teáttságánaJt'is,/mindenekben kábád 
ikarattyára bíztam magamat;, és így 
tapaÉtallwárti hozzája vald engedel- 
at.efségemeti— fel-tette valósággal; 
magában; engemet meg-házaílttani ;.

még
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még pedigfen. ólly’ haknofon, mely
hez reménységem sem vóltj — ki-· 
nézte tudniillik kámomra egy Fö. 
Nemes Urnák (Kun Ißvamnk, kit-is 
méltán Erdélybe a’ leg-vagyonofab- 
bak közé lehet kámlálni) egyetlen 
egy Leányát.. Nagy vagyonnya nem 
tsak a* feles Jófcágokbaa állott, ha
nem még ezen, fellyül égé is Erdély* 
ben tsak ö bírt Hunyad Vármegyé
ben egy Arany Bányát-is;, igaz u- 
gyan nékie fém vólt kábád ezen ká
nyának óly* haknit venni, a’ mint 
vehette volna azon okért, hogy 
valamint az Erdélyi Fejedelmek a* 
tulajdon Bányájokból titkójni kíván
tak a* haknokat, feintúgy ezen Ur
nák is titkolni kükséges volt Bányá
jának jóságát.— -

Az én Mátkaságom ’s egyben Ice* 
léfem is ezen Kis-Akkonnyal tsak 
hamar meg-efett. A’Feleségemmel a- 
dott pénzen *s fekvő Jofcágokon ki« 
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νϋΓ, á’ mellyek nékem által adattam 

Sstk., az Édes Atyám a’ Szent Mik.» 
lósi Jókágát-is, a’ mely a’ Teftvéré·^ 
vei BETHLEN F ARKASsal való ofe- 
tályban nékie jutott; nékem által* 
adta. Ezen Jóságnak igen kép nagy 
határa vagyon , f ék  kik egy kistér
ségben négy mértföldnyire Vásár-' 
helytől, a’ Kükiillö Folyó-Víz mel
lett. A’Bátyám BETHLEN FARKAS, 
itten egy meglehetős, eröfségü Ka- 
ftélyt fcéles árkokkal körül vétetve 
épített; a’ melyben-is a* fenn emli-· 
tett KüküllÖ Vizéböh a’ vizet bé-bor 
tsáthatni y bizonyoson, az okból épí
tette ezt ily* kis eröfség formára 
hogy a* Tatárok’, és Törökök*1 pufU 
ticáfok ellen bátorságban lehefsen>. 
a* melynek Erdély, a* Rákotzitól, és. 
Kemény JánostóV okoztatott háború
tól fogya, gyakran ki-vóit té tettetve* 
Mihellyeft az Atyám nékem- őzen 
Jófcágot által, adta; mingyárt ffd-tet-

tem



tény magamban ide Frantzia felesre 
egy csinos Kaftélyt épitteni, a’ mely·, 
riek formáját még Franrzia* Orfcág- 
ban létemben ( a’ nélkül hogy tud
tam. volna hava), magamban eliren- 
deltem. Tehát magamnak köböl egy 
nagy hite·.épületet csináltattam, mely
nek közepén egy nagy Folyosó, jobb» 
lói, balról lak-kobak voltak építvê  
egy nagy kercec-is, a* miilyent a* 
helynek mivolta engedhetett. Ezen 
épületnek körüllötte én-is sántzas 
csináltattam, a* melybe a’vizét azon 
patakból, a* mely aa én lékemet a? 
Bátyámétól el-válafettya, belé-is bo* 
tsátottam. Egy feóval, ezen Kaftély- 
bak fekvése- óly’ kellemetee volt» 
hogy mindeivik réfcéböl-is igen kedi- 
ves^és külömbb küjömbb-féle ki-lár 
tása vdk. Egy külső Udvart-is isi- 
n áltattam »a’ melyben az Udvari Tikt- 
tyeimnek a* lakatokat» és az Iflálló·* 
kst-iá · hely hezt ettem. Ezen-.épités*
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nek módja az eddig valótól idegen
nek tettzett Hazám-fiainak, a’ kilc 
mind eddig magokat az épületben 
bé-zárni Verették; mindazonáltal fó- 
kan*gyönyörüségeket találták abban,, 
a' kik hozzám 'jöttek, a’ kiket-is én 
igen jó feível láttam, nem kímélvén 
azoktól ételemet, és a* leg jobb bo- 
raimat-is, óly* fel tétel alatt, hogy 
minden a* maga tettzése, és az ivás- 
ban való erőltetés nélkül éljen. 
Azt-is meg-nyertém a* feomfcéd Úri 
Afefconyságoktól, hogy a' tsak mo- 
flan el vett' Feleségemhez gyakran 
látóul el-jöttek, és ö*is mikor tsak 
lehetett, el-ment hoz,zájok.

Ezen életnek módgya ejeintén min
deneknek tsudálatosnak tettzett, mi
vel a* mint fellyebb-is meg írtam;— 
itten nem' igen vagyon fiokásban, 
hogy az Afckonyságok ki járjanak, 
többnyire a* magok Házoknáí belső 
dóiga íknak folytatásában, kormányo-



sásában foglalatoskodván; mellyért-is 
•egét Erdélyben közönségesen min·» 
denek azt mondották, hogy az én 
Kaftéllyom, és az én életemnek mód- 
gya valóságos Frantzia Iskola; mind
azonáltal némellyek az £lsö Urak 
közzül lafsanként hozzá iokván, 
magok-is így kezdettek élni, mely-is 
közöttünk fcorofsabb baráttságot to
kozott. A* nagy békefség és tsen- 
defség, a’ mely moftan Hazánkba 
volt, alkalmatofságot adtak egymás
nak gyakor meg látogatására, és így 
többnyire magunkat a’ vadáfcatta] 
múlattuk,

Az A p a f i  Fejedelemnek kelleme- 
tes és kegyes Kormányozása annyi* 
ra fcoktatta az Erdélyben lévő min
den Rendeket a’ békefséges és t$en* 
des életre, hogy minden Örömmel 
kívánta, ezen Hazánkban lévő tsen· 
defségnek hafcnát venni. Annyit feen· 
védték vólt a’ Rákotzi és Bartsai Fe·

jede
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jedeleitt’ gyengesége, úgy á’ Kemény 
Já n o s  gőgje «ital okozott zűrzava
rok, alatt, hogy íenkinek efcíben fém 
jutott, ho£y ezen tsendefséget meg* 
závátjá, re£ az Á íy  Ifasa’ fenyegetés 
Fe-is,riméliyet minden Rendekhez tett, 
hogy ha A p a fi M ihály  ellén-is fehtá- 
njadnak; valamint an ás a’ Török Bi* 
rodalam alatt lévő Tartományokban, 
egy Basát, fog Kormányozónak né* 
kiek rendelni;— oly’ bé-nyomaft tett 
mindenek* füvekben , ’s élméjékben 
hogy fenki a’ Töröknek, Tatárnak 
tsak nevét-is félelem, és írjrózés tiél«· 
kül nem halhatta*
' Ezen feelid Fejedelem a’ Kormán 
nyozásnak könnyebbségére válakti 
maga mellé, azon időben az egéfz 
líazábán lég febb formájú, és a’ leg* 
értelmesebb* Urat Bánffi D énesi. Elég- 
aéges-is Volt ez valójába minden jó 
tulajdonságaira’, és a’ dólgo-k’ vég* 
hez-vitelében való feorgalmatofságá- 
ra nézve az Első Tanácsosi Hivatal* 
nak vifeléséré. De a* mi Nemefse* 
ink, az ö tselekedeteinek módgyát 
fenn héjjazónakj és igen üralködő-



Si
tiäk tartván, fokán ezek közül már 
zúgolódni kezdettek ellene, feokáfok 
feerént azoknak, a’ kik minden do
logtól mentek, mely-is idö-fólytá* 
val, romlását, és meg*esését ezen 
Urnák okozta. $zen kívül Fejf. 
delem válafctá az édes Atyámat Can· 
cellariufsának. Nem-is valafethato£l 
volna alkalmatosabbat ezen Hivatal
ra, mellyet ö már ennekelotte más 
fejedelmek alatt-is vifek.— Fö Ppfta 
Mederének válafctá Teleki Mihályt., 
í"Jagy Várad’ tájékáról való Nemek, 
a ’ ki-ís ezen Hivatalt az utolsó Rá- 
kotzt Fejedelem a la tó is viíelte.
·■-’ Ezen Hivatal ollyan mint más Or
szágokban á’ Belső Ti. toknokság·,  
nem-is lehetett volna erre külömb· 
bet válafctani. Ez egy igen elevét 
elméjű, és nagyra vágyó ember voltj 
terméfeete-feerént irtózott a’ bor ital 
tói.— Nem fcóllok a’ több Udvari 
'TiÉtjeiröl, a* mellyekré úgy fém ki 
Vántattak nagy elmebéli tehettségü- 
ek, tsak azt emlittem, hogy az A* 
tyám’ két Teftvére Bethlen Farkas 
és György azon tizen-két Tanátso-
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gSok közül voltának, a* kiknek hírék 
nélkül fetfimi ( az Hazát illető fon
tos dólgokban) nem. végeztethetik , 
és hogy ezen Fejedelemnek uralko
dása alatt mindenek csendesen, és 
minden eröfeak nélkül folytának, 
ki-vévén a’ Bán f i  Dénes* feerentsét- 
len efetét; a* kinek-is az Hivatalában 
tnútacott parancsoló módgya, és ez
által okozott Ellenségei, halálát o- 
kozták·, mindazáltal fok Nagyoktól 
méltán fajnáltatott. Apafi Fejedelem 
meg-esm érvén Teleki Mihálynak *ie- 
hectségeit, és a* dólgokban való ál
tál-látását, ezen feerentsétlenhek-Hi 
va tally ábahelyhezteté, és meg-is e- 
légedhetett ezzel.

Nem írok már többet az Erdélyi 
dolgokról, és Kprirtányozáfoknak fo
lyamot) áról ; mig a’ Magyar Orfcág- 
ban lévő zenebonák a’ Máfodik Ré- 
feében ezen - Könyvnek, alkalmatos
ságot nem adnak; a* melyben-is re
méltem»— hogy bizonyofebbat irha
tok, mint a* mellyek hírül ki-ter- 
jedtek e’ Világra.

V É G E .


