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leei-wa
I^zer hat száz balvancgy cszk'nddlől fogva
Micsoda Tatumokon Torgolt Erdély dolga,
És ki miatt származód nagy nyomorúsága,
Ez BZ írás teneked igaziin megmondja.
A ki pedig ezeket e könyvben Toglalta,
Cserei Mihály a neve, kit sok büval lála
Ez a roEE bilván világ a napnak alalla.
Hogy haja szálait is talán meghaladta.
Tudta volna deákul a dolgokat megírni,
Hosszabb s bíJvebb alylussal elOdbe lerjeszleni;
De maga nemzetinek akart inkább használni,
S magyar nyelven faogy tudja akárki olvasni.
Valaki hál olvasod ez irási JOvendOben,
Kilanolhadd miképen practicált Erdélyben
Az Öreg Teleki Mihály s mint keverte bSzben
A Jó haufiait s ejtette veszélyben.
Második Rákóczi Perencz azután feltámadván,
S római császár ellen Erdélyt fellázasztván,
Mely szOrnyO pusztulásra magyar nemzetet hozván,
Azolta csak nyoinorgunh, sokfelé bujdosván.
Bárcsak ezután tanulj Erdély, édes hazám,
S t magad Raiddal élj csendesen egy portán.
Magyarországiakkal ne czímborálj oly puhán.
Hogy, mint most, ne túritdjél magad szörnyű kúránTudom, sokaknak non íog ez írásom tttszcni,
Kik igazat nem szoktak ítrömest hallanij
Én arról nem tehetek, nem akartam hazudni,
Kinek nem kell.hanja el, szabad vele elhagyni.
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iTlinckulRna a kuruczohnak cr^szaklételi
miatt, már egynehány eszlendölJIl Togva hdzainkbúl ki kcllell bujdosnunk 6s éii is i<lc
Brassóban recipiiSIlam volna magamot, fele
ségemmel, gyermekeimmel egyllll, nem levén
mivel .1 öltencm az id6l, ugy fogtam ez írás
hoz, in anno 1709. dío 16 mcnsis decembris
Bolonyaí kapu felett való uiczában való szál
lásomon, Arenymives Miklós házánál.
Én Miklósvár-széki Nagy-Ajlai Cserei
Mihdiy. életemnek negyvenegyedik eszten
deje ulán.
A magyar nemzet Isten csudátalos vezér
lésiből miképen jött ki Scythiából két ízben,
és sok véres harczok után mint telepedett le
HagyaroTSzágban ; sok száz esztendOk tnulve
mi foimában tért meg a keresztény hitre,
és a keresztény magok nemzetekből dllú ki
rályok alatt minemfl nevezetes dolgokat vi
seltének, épen Hátyás király haláláig ; meg
írta deák nyelven Antonius Bonfinius olasz
ncmzetbSI álló hrstoricus, kinek bisioriája
méltó olvasásra, noha, mint pápista ember,
sok fabulákkal elegyíti írását, de miraculís
sanctonimj de azokat az igaz református em
ber, a minthogy el nem hiszi, ugy könnyen
praeterea Ihatja.
Mátyás dicsSséges magyar király holla
után (kivel cgyUti megholt a magyar nemzet
nek minden szabadsága), Lengyel László ma
gyar király ideilOl fogva való dolgokat épen
II. Dudoirns német esászár és magyarkirály
ideig egy seculum elforgása alatt, legderekasabban írásban hagyta Istvánfi Miklós ma
gyarországi vice palatínus; mely históriában
nevezetes doigokot olvashat a ki akar a ma
gyar nemzet dolgairól, fgaz dolog, néholt ó
is, vagy nem akart, vagy nyavalyástól nem
is lehetett, mint német dircctiója tlall lévA
embernek a hisloricusok igaz szabadságával
élni, a kiknek mindenkor igazat mondani s
Írni szükség, hazudni penig, vagy valamelyik
résznek hízelkedni tilalmas. Mindazáltal a ki
több históriákat olvasott a magyarok dolgai
ról (mivel (rtanak mások is, mint: Tnróczi,

Sambucus, magyarok, és Piaseccus •) lengyel
historicus. úgy a nagy hirfl s nagy emléke
zető erdélyi urak: Bethlen Farkas, Bethlen
Elek), könnyen meg tudja választani az igazat
a hamistól, a valúságot a hizelkedéstól.
Az erdélyi doigokot , mivel a mohácsi si
ralmas conflictusig Erdély a magyty- korona alall volt, a fent megnevezett históriákból meg
érthetni; minekutána a magyar koronától elEzakaszlatolt és különös fejedelemség alá
jutott, EM János magyar király és erdélyi
vajda idejétól fogva Bethlen Gábor fejede
lemségre való választásáig : mind Istvánfi
Miklósból, mind a fennevezeil urak históriái
ból bOvítn megláthatni.
Bethlen Gábor viselt dolgairól egyéb írást
nem láttam , hanem néhai Kemény János fe
jedelem maga kézivel (rl históriát láttam s
olvastam az öreg Teleki Mihály udvarában. Irt
néhai Hikó Ferencz űr is maga kezével egy
darab históriát Báthori Zsigmond , Bocskai
István, Székely Mózses, Basta, Mihály vajda és
Báthori Gábor erdélyi fejedelmek viselt dol
gairól i mely históriát leirván, nálam is megvagyon.
Bethlen Gábor holla után, Bethlen István
nak, Brandenburgica Catharínának, az Elsó és
Második Rákóczi Györgynek, BarcsaiÁkosnak,
Kemény Jánosnak, Rhédei Ferencznek erdélyi
fejedelmeknek viselt dolgairól épen az Elsó
ApaOi Mihály erdélyi fejedelem választásáig,
vagyon igen szép história deák nyelven az
öreg Bethlen Jánostól íratva.
Vagyon más história ís deákul, sub litulo:
História Ecelesiarum Transylvanicamm, iam
inde a primordio Gentium, segesvári lutherá
nus paptól Kaner Györgytől íratott: nálam is
megvagyon ; mely história, noha többire az
oklétsiat dolgokról Iraciál, vadnak mindazon
által szép polilicumok is benne.
Vagyon más kis história is, szebcni király
bírótól Frank Bálinltól iratot! , de a többire
csak az Erdélyben lévS szászok origójáról
Iraciál; az is nálam megvegyen.
Elsó ApafG Mihály erdélyi fejedelem ideitCI fogva, micsoda fálumokon forgott Erdély
nek dolga , nem láttam még senkinek Írását
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In psbUco, noha tudom s hallotlam hogy s o 
kan irtanak i Írnak maíg Is , nevezetes nagy
e l n e ú e m b e r e k , s kétség kiv&t, ha az idS
moslohaságamegengedi, közönségessé is l e ízik irdtokst.
Én hiitoríái Írni nem a k a r o k , mert ha a~
karnék is, ahoz val6capai;itásoni nincsen, b i 
tóm mdsokrai nálamnál jobbakra a Ind ós a bbakra, hanem a beverés! megtinvdn ennyi
hosszas bujdosts alatt, Apafii Hlhdly idejélűl
fogva rüvidoden, de merem jó lélekkel mon
dani , hogy igaxdn, a mit vagy mis igaz haza~
Qailól I azoknak hiteles rolalíóiból, v i g y m a 
gam bizonyosan tudtam s experidllam s e x p e riálok minden napon , azokat írtam le, senki
nek sem nem hízelkedvén, sem penig, a bol a
dolognak i g u s i g a s valósága ugy kívánta,
nem kedvezvén. Magamon esett dolgokot is,
a mennyire eszemben jutnak az elmultak, l e 
írtam ; hogy a kik Isten akarstából successoraim lesznek, azokbíil tanuljanak, és lássák :
mennyi változásokon forgatott Isten e n g e delméböl 6 rósz világ engemet. A hol az esz
tendők eszembe jutottak , igazán fcliriam, a
hol nem tudlBBi, inkább akartam ludktlanságomat megvallani, mint ex praesumpUone k e 
vélykedve hazudni.
Qui nihil aedilicDs, elios quoque spernere
nolii

Sí fi

n r o d i s , lu meliori slrue.

1 6 6 1 . Minekutána II. Rákóczi Gyilrgy fe
jedelem bolond kevélységbÓI az erdélyi di
csőséges fejedelemséggel meg nem elégedvén,
holmi levis lengyel nrak biztatásából Len
gyelországba
feles
hadakkal
bemenvén
[ 1 6 5 7 . J B Q . l - j é n ] . királyságol akarván m a 
gának halászni, gyalízaltal onnat kiszaladolt
[július 22-én}, és a vitézlA rendeket a p o 
gány talár elrablotlB volna : azon rabságból
nem r é g e n lerhes sarczon szabadulván ki az
itreg Apafii Hihály, és a maga jószágában
Ebesfalváo laknék, sem maga, sem más senki
nem álmadosván a r r ó l , hogy még fejedelem
ségre választatnék : tslennek kiváltképenveló
rendelésibAl K akkor Erdélyt pnsztitó lürok
császár kadának generátUától Ali basától

erdélyi fejedelemnek denominállatik [sept.
f 4 - é n 1661.], és Ebesfalváról kedve s aka
rata ellen a basa táborába kihozatik, onnan
pedig országgytllésitien Kis-Selykre jdvén,
ott homagiumát praeslálji az országnak, az
ország is a fejedelemnek [nov. 2 0 - á n ] . K e 
vés erdélyi nrak valának akkor ApafG Hihály
mellett, nem is volt oly nevezetes ember mol
lette , hanem háromszéki osdolai Kun Islváii,
Daczo J á n o s , Naiáczi István, kik is akkor eU
sűbb emberek voltának a fejedelem udvará
ban j az édes-atyám, üreg Cserei J á n o s , f9r
asztalnoka volt. Az erdélyi nagy nrak. ki buj
dosójában volt más országban, kik pedig K e 
mény Júnos fejedelem mellett voltának. Ki is
a német császár armadájához bízván, az uj(
oan választolt ApalB Mihály jámbor fejedelmei
persequálni kezdi; kinek nem levén ereje hogy
resist ál hasson Kemény J á n o s n a k , Segesvárra
rectpiáljB magát, mellelte való egynehány er
délyi főemberekkel egyilll. Kemény Jánossal
mind német mind magyar liadak felesen l e 
vén, Segesvár mellé száll hadaival ,.
és valóban sptczen vala Apaffi Mi- ^ '
háiynak dolga. De a nagy halelinu Isten a kit
meg akar tartani, talál kOimyen módot annak
raegoltalmázasában. Szintén mikor más na
pon akarná Kemény János m e g o s t r o m d latui Segesvárét (a melyei igen könnyen v é g 
hez is vihet v a l a ) . Kucsuk basa két ezer válogaloll türOk hadakkal beérkezik estve k é 
sőn S e g e s v á r r a ; a kinek is Kemény János
ha mellette levő hadaival eleibe ment volna
(a mint mind • német expertus generálisok,
mind a magyar hadak tábori tisztei neki lanácsolják v a l a ) , azt a kevés számú megfáradou hadat dlssipálhatta és annakulána bz uj
fejedelmet ApafB Mihályi is Segesvárról kiv.
helle volna. De fgy jár ez • kit Isten el akar
veszleni, nem engedi meg annak hogy máBok hasznos tanácsával éljen.
Más napra kelve, mindeneknek r e m é n ségc kivUt Kucsuk basa trombitál futatván,
midőn mindnyájan azt gondolnák, hogy oly
hosEzu utakon sietve bozolt hadát egynéhány
napokig megnyugtatná : a hadait Segesvárból
kivivé, megizenvén ApafG Mihálynak hogy Ul-
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jOn veszteg B vdrosban s vig'yázlasson, mert
ö ma valahol találja Kemény Jánost, Telkcresi
és ba mind olt kell veszni is a vele való türük hadaknak, de megijtkítzik vele. Bizony
dolog, a szegény ApaffiUihály a mellette va
lókkal együtt igen nagy félelemben vala, mivei Kemény Jánossal olyan szép mind né
met s minH magyar hadak valának ül annyin
tE számmal mint s törökök; úgyannyira em
beri okoskodás szerénl, desperállanak volL a
törSk had gydzedelmérOI. De mivel a hadverés
Istennek kiváltképenvaló munkája szokott len
ni, és a mely részen nincs az isteni segedelem,
haszontalan olt minden emberi erú és készület:
megbizonyítá Isten a maga szabados akara
tát és liatalmát Kemény János veszedelmé
ben is. Ki Is hadaival együll a titrök segít
ségnek beérkezése után Segesvárról elszál
lolt és egy mérfüldnyire, Nagy-SzöUös nevű
szász faluban telepedett vala meg; oly intentíóval levén, az napon nyugodjék, más napon
kiindulván ErdclybOl, Magyarországra kimen
jen , és ott hadait megiobbitvén, Erdélybe
visszajöjjön ApafB Mihálynak exlurbálására;
azt gondolván 6 is, hogy a tőrük basa fáradt
hadaival utána nem menne. De megcsalatkozék reménségében, mert Kucsuk basa se
rény vitéz ember levén , épen ebédidő tájban
Nagy-SzÓIIŰshöz érkezik, és mihell meglátá Kemény János táborát, lováról le
szállván, a földet megcsókolá, uj óbban lo
vára felülvén, a véle való hadait ütközetre
kirendeli. Vala igen dali ifjulegény fia, kii
elSszóllitván, a maga kontyáben levő kereczenytollak küzői egyet kivona s a fiának
konlyába tévé, ezt mondván neki: „Eredj,
menj a seregnek balsiárnyában, ugy csele
kedjél , ogy harczolj, jobb hogy az ellenség
fegyvere emészszen meg s halva lássalak, mint
sem elszaladván gyalázatoson, ez az én kar
dom (megütvén kezével maga oldalán függS
fegyverét) díjon meg," A fia fejet hajtván s
kOnlüsil megcsókolván ez atyjának, a neki
rendeltetett helyre elmene s vitézül is viselé
magdL Azután a basa kórulnyargalván elren
delt sergeit, rövideden ezt monda nekiek :
i,Jó vitézek I ez ellenséget szemetekkel lát

játok; én nem mondom, sok-e vagy kevés,
mert magatok nézhetitek. Sokkal többen
vadnak minálunknál, miodazáltel bízzatok
Istenben és vitézi módra harczoljatok; jobb
hogy dicséretesen itt kezünkön haljunk meg,
mint gyalázatoson elszaladván, hatalmas csá
szár mind engemet, mind titeket megfojtas
son. Azt is meggondoljátok , Erdélynek épen
B közepe Iáján vagyunk : faa a harczról elszaladhetnenk is, csak a föld népe is agyonver
ne míg az országból kimehetnénk." Valának a
basa táborában egynehány száz havasföldi
kurtányok ^), kiket is épen közbűi rendeie a
török seregek közé, a kikhez mikor jutott
volna, nagy haraggal monda nekiek: „Tudom
jól ti kutyák, hogy mindjárt megszaladtok,
de megparancsoltam a hátatok megé rendel
letett török hadaknak, ha csak visszatekint
is valamelyik küzaietek, mindjárt fejét ve
gyék." Eképen elrendelvén a basa a hadakat
és edictumot adván ki hogy mindnyájan a lö
vök fejéhez lehajoljanak s ugy menjenek se
besen az ellenségre, trombitát fulata és leg
eiül megyén vala; hátra lekinlvén penig,
hogy látná hogy a török szaracsiák ^), a kik
hosszú puskákot szók tana k viselni, puskajoket
készítenék, megriasztja ükét : „Tegyétek le,
úgymond, a puskát, mert több puska vagyon
amoll Caz ellenséget mutatván): hanem min
den ember a kardhoz nyúljon." A szaracsiák
ezt hallván, puskájokat nyakokba vetik és kar
dot rántanak.
Kemény János szintén ez időtájban ebéd
hez Ult vala, a hadaiban is felesen, tábori
szobás szerénl, zsákmányra kioszlottanak va
la , nem gondolkozván senki arról, még az
nap harczolni kellene. De mielStt a strázsák
bejövén, hírt hoztanak volna a tűrök hadak közelitésérOl : félben rúgván az ebédet, trombi
tát fulata, és mind magyar mind német ha
dait rendbe állitá. Látván a töröknek kevés
számú hadait, conlcmnálak mindnyájan a ve
le valók és a győzedelmet kezeken tartják
vala. Kemény János mikor a seregekel ren
delné, hirtelen a lova megbotlék, hogy a
szájában levő erős zabola ketté törék, mely
omenl még akkor sokan rosira megy a-
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rdsinak; a mint az evenlus is comprobdlá.
Kucsak basa a maga rendelt seregeivel
mikor annyira érkezett volna a Kemény Já
nos hada felé, • honnan a puskalövés kiinynyen el szolgál ha lelt: visszafordulván, egyel
semsióla, hanem mind jobb s mind bsl kézre
levO sergeit nagj haragoson megtekintvén,
azzal adván jelt, mind maga mind i vete levS
ak, Bi cdictam szerént, Tejeket lovok nya
kához lehajtván, nagy sebesen megrugaszko' dának, és minden tartózkodás nélkUl Kemény
János seregeire rohanának. Noha, kivált s
német had, eríls lüvésl tett, de többire feni
járván a golyóbis, kevés kárt lett a türokltk; ezek penig mihell kOzel érkeztének,
karddal fogván a dologhoz. kevés idÓ alalt
megbODljak a Kemény János hadait, sakat ievdgván bennek, dissípálják, és az egész tábor
megfutamodik jjamiár 23-án]. A basa penig
taniilt vitéz okos ember levén, noha a
túrok hadak örUlvén a victoriának, ai etszaladolt Kemény Jiinus hadát tovább is űzni
akarnák; a visszaJOvoloIre trombitát rúlala és
ugyanott a harczhelyen megszállván, a holt
testekel megfosztani parancsolá. Kinek eleibe
mikor a maga fia visszajött volna az ellenség
UzésibflI jó egészségben, noha kbnlüsén imiltarnult sok golyóbis ment volt által, de testi
hez kiízel nem járt: eleibe Tutamodván, racgcsókolja a lidt; de mikor kevés várlalvs egy
agának holttestét látná hogy hoznák, megis
mervén (a ki igen vitéz ember és kedves em
bere vala a basának), ráborulván a holttestre,
lagy ordítással és jajgatással kezdette siratli, megesküvén siokása szerént a nagy Al
lahra, egész Erdélyországaérl nem adta
volna el annak az egy embernek életét- Ki
nek is holttestét, a tOrJtkÜk szokása szerént,
megmosogatván , hadi pompával eltemetteté;

Ezea a harczoo vésze el Keuiény János, ki
nek noha rajt* levO küntösét, fegyverét el
hozták és Segesváralt ApafD Hifaály fejedelem
rá ismervén magához is váltotta , e emléke
zetre mind a fogarasi tárházban tartották, olt
láttam én is Tclehi Mihálynál laktomban : de
testét soha fel nem találhatták hogy ellemessék, noha maga ApafD Mihály fejedelem
eleget kerestette; vagy azért, hogy még a
harczhelyen lovastól elesvén, a seregektől
egy ben lapod tatolt, vagy penig a türükük az
eleseit testeknek fejeket elszedvén, fó nélkül
! való teste meg nem ismertetett. És igy nem
engedte az igaz itéletil Isten hogy koporsóba
tétessék tesle, mert teljes életében gonosz,
ambitiosus, kegyetlen, vérszomjubozó ember
volt, és a kire inkább haragudi s a kit meg
akart Öletni, simogatva beszélteit neki. Vissza
ad á Isten neki igaz kölcsönnel a jámbor ke
gyes Barcsai Ákos fejedelem ártatlan halálát,
kit nem régen Gúrgény várából hamis hit
alatt kicsalván, az utón,Thorda vármegyében
Répa nevil falu mcllell, dlribrúl darabra vpgdallala s kegyetlenül jnegUlele, s közel a falu
pclengérúhez tcmetteté [július elején 16C1.J.
Több sok istentelen gunoszaágival egyUtt fe
jére lére a gyaiázntos veszedelem, a sok tel
hetetlen ambitiójának, fejedelemség keresé
sinek a lön jutalma j mert még eddig Erdély
ben valaki a fejedelemséget ugy vadászta
magának, nem sokáig örült neki, hanem ma
ga életével együtt elvesztette arasdgát.

m pedig postán kUlde ApafG Hihályhoz
Segesvárra jó hírmondással, B ki épen már
desperélt vala a maga életének s fejedelem'
séginek megmaradásáról. Igy vígasztala meg
Isten csudálatosan- Maga is a bssa, gyOzedetmei hadaival más nep bemene Segcs- 1

Mihályt az erdélyi fujedelemségben. a német
császár ellen nagy haddal küldi fóvezérct Ma
gyarországba, és Ersek-UJvárat obsideáltalja
[aug. 15-én 1662,]. A mely táborra, parancso
lata levén e tatár hdmnak és a két oláh vajdák
nak, hogy táborokkal menjenek, Erdélyen
költözvén által Magyarországra, mindenütt

Kemény János halála után a Ga , Kemény
Simon Aranyos-Megyésre kimenvén az atyja
jószágába, ujabban a német császár prolectiojához fulyamodék, a honnan is rcménségct
vészen, hogy erdélyi fejedelemségre behozatik. Nem vaU Istentói elrendelve, azért füstbe
méné minden szándéka. Mert a lüriiV
császár, manutenedlni akarván Apafii [16631
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sokkárokat éspréddlást cselekednek. Az er
délyi fejedelemnek is megpirancsollaték a Í6veiértdl hogy Érsek-Ujvár ald menjen, a ki,
noha sok ideig hol egy hol más excusatiókkal remorálá ulját, de utoljára nem levén mit
lenni, minekutána a talár hám és a két oláh
vajda kimentenek volna BE OTSzéghól, keve
sed magával megindul, és Érsek-Ujvárhoz
megyén a ÍAvezér táborára, a kitOl becsület'
lel accepláltalik, és otl tartatik a táboron ,
mfg Érsek-Ujvárat e li>rJ)knek folidják (sept.
25-én). Onnan a rOvezérlöl Erdélybe vissiabocsállalik, jelen levén vele egylltt ez atyám
is. VisszejtivO uljokban Budára bcmegycn a
fejedelem, annak a régi híres dicsOséges ma
gyar királyok residentIájának meglátására ;
olt mind a várost, mind s várat megvizsgál
ván , sfli 8 Mátyás király fegyverei és kitnyvlarló házaiba is boereszielvén (a hova a lürdkítk kevés keresztény embert sioklenak
ToIl bereeszleni, magok pedig nagy vigiliával
firzüttékmindenkordsscma fegyverekhez, sem
a könyvekhez kUlí)nben nem nyultanak, hanem
amikora rozsdától a fegyverekel, a portól a
kttnyveket esztendőnként megtiszlogallák], a
városból kijj>lt,a Dunán által akarván jOnni Er
dély felé. Mivel penig mind a türük végbeli
hadak, mind a talárok szintén akkor költOztenek állal a hídon, jovallalta az atyám a fe
jedelemnek, ne menjenek a hidra , hanem ha
jókat fogadván, azokon ktttlüzzenek által. De
a fejedelem mellett lávA máa udvari szolgái,
btzván ahoz hogy két csausz törökök levén a
fővezértől a fejedelem mellé rendelve , azok
utal csinálnának a liidon a fejedelniiBek ,
egyenesen a hfdra fogának. A hfd közepén
penig megtolyulván a sok nép , mikor aem
elé sem hátra nem mehetnének a hídon , és
közben szorullak volna : a csansz Idrükük
buzgányokkal kezdek verni az elOtiÖk menő
törököket, tatárokat , hogy az erdélyi feje
delmet bocsátanak elé, egy talár murza meg
fordul, E Dgy vágja az egyik csauszt, hogy a
földre leesik, és megértvén ugy^naEon mur
za , hogy az erdélyi fejedelem ott volna a hidon, réazsg levén (különben is dUbitsködvén
as erdélyi emberekre azérl, hogy mikor Er
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délybe bejöttének vala Érsek Ujvárhoz akar
ván menni, és Brassába beküldütle volna a
talár hám aion murzának öcscsét másod magá
val, hogy a táborra élést vitessenek a város
ból , a braesai szászok reájok támadván, meg
ölték vala őket), korbácsot rántván , a feje
delmet megakarja vala verni. De a fejedelem
melleit ia egynehány vitéz szolgák levén,
ogyik közülök a tatárt fóbe at^tja egy baltá
val, és betaszilják mind lovastól a Dunába ; a
a fejedelem lovának penig kantárszárát az
atyám megragadván a többivel egyUtt, és a
talárokat kétfelé vervén , nagy bajjal általvi
szik a hídon, olyan szorosságban, hogy a fe
jedelem lován való nyeregnek ezüst ken
gyele oda szakadott, magokon pedig a feje
delem szolgáin kiraélellenOI esettatalár korbácEotáa.
Ebben az utazásban lón veszedelme nya
valyás Haller Gábor urnák, akit a fejedelem
clóre a fővezér táborára küldüli vala ; kit is
mikor a fejedelemmel visszajöne, éjszaka, a
a mely faluban a fejedelem megszállott vala,
a fővezér utána küldvén és a házat, melyben
a fejedelem Haller Gáborral együtt nyugosznak vala, környúl vévén, Haller Gábort on
nan visszaviszik a fővezér táborára, kinek is
otl fejét véteti (nuv. 25-én). Sok hlr vagyon
halálának okáról; mondják, hogy mikor a
vezér táborára küldetett volna, a fővezérnek
azt mondotta volna: ha ApafG Mihály oda B
gyen, bár az 0 fejét Üttesse el a császár ; és
hogy fejedelemséget sollicitált volna magá
nak, s azt megértvén Apafii Mihály, ugy munkálódta volna halálát a fővezér előtt *). Én
mint bizonytalan dolgot abban hagyom; ha
nem ninden ember tanuljon és ne kösse a
maga fejét semminemű dologba, meri olyan
kor maga láttatik ez olyan ember törvényt
lenni magára.
1664. Midőn azért Kemény Simon baszonlalan reménséggel biztatja magát és a mellelte
levő erdélyi pronigus urakot, kik közül el
sőbb és lekinletesebb vala BájiRi Dénes, no
ha Apafii Mihálynak közel való súgora vala
(mert a felesége egy lestvór volt Apa^ Mihálynéval), még is nem akart redeálnl hAsé-
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gén, *M nagy kevélyen fEsnte egynébdny•Eor a fejeddemnek: kogy rönd nap a löld
bÍTBony dolndnyt kirinlja a nyakdbúl. Nagy
•BjrifltdBbin Tila a siegéay elpnralolt orecig,
mert a ufssvárosok éBBvdnnegyéknekjobb
résie A paffiHili ily melleit vala, de a székely
ség Kemány Simon pdrtjdt tartják vala alat
tomban , Pelki István esiU fökapilány levén Ca
ki la oka l^n a csflü siOrnyO rondámak és elnboltaUsnak <), Kolosvárolt pedig feles német
praesidíum vala, mind iDvasmindnénet gyalog
ság , a kik a köiDIvaló taHományt a Utrtf knél
inkább sarcioltayák vala. ts noba Apafü Mihály
Tejedelem a lítrí)k armadával egyiltt absideálU vala (april 25-4. óla), de tartváü attól, ha
vagy ostrommal veszi meg a tOrOk, vagy per
accorden adják fel a tOrttknek , mindjárt turOk praesidinmot szállít belé, és sóba a ke
resztények kezébe tobbaior neni bocsátja :
azért mind szép szóval, mind rak ajándékok
kal a Utrök basái reá vévé a fejedelem , liogy
szálljon el a város alól és bízza 6 reája, mert
egyálaljában a városi a németek kezéból kiBzerzi. A nintbogy • bua engedvén is a fe
jedelem kívánságának, a viros obsidiójál fél
benhagyja , és a maga hadaival vissiamene.
A fejedelem azért melletle levó tanácsuraknak lelszésibíU . roidfin egynehányszor a
némel commendáastól kézben kérette volna,
amaz pedig semmiképen feladni nem akar
ná : alattomban a fejedelem bizonyos emberei
által a német praesidíumot kezdé próbálgat
ni , jó hópénit Ígérvén nekiek ha , a császár
mellOl elállvdn , a fejedelem kOségére állaná
nak- Hely practica szerencsésen Is szolgála ;
mert raidón látná a praesidinm , hogy a némel
császár ánnádája a törüktCI mogveretell ét
Rohannan njabb segítség jövetele felöl semmi
reménség nincsen, jó darab idóldl fogva pe
dig semmi hópénzt nékíek a csdszir részirSI
nem fizebiénak: eMben a némel gyalogság
magok közölt conferálván, elvégezik, hogy a
fejedelem hüaégéra álljanak. Hely dolgot is
midiin a német commendáns megérteit volna,
együvé gyiljlvén ai officéreket, tanácskozni
kezde vélek, mit keDene cselekedni- Kik is
azt végetek, bogy elsőben szép izóva] csen
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desítsék a gyalognigot, hi a csásiár hű
ségében coDServálhatják , ha penig nem
snccedálna , erőszakoson is kénszeritsék ,
és a rebclliónak indítóit példáson meg
büntessék , bízván ahoz. hogy a lovashadak még nem iariciálédlanak volne- Hely
dologhoz midón • commendáns készUlnt
és a némel lovashadakat a kolosvári píaczon rendelt seregbe állitoita volna : a gya
logság is kltlOn rendbe vervén magát, egye
nesen a lovBSsereg eleibe megyén , és miiH
den lartúzkodás nélkül tüzet adván a lova
sokra, felesen kOzQlOk elbullanak- Látván
mind a commenddns , mind a lübb offlcérek a
dolgot, szép szóval, kítnyürgéssel eleget próbálák a gyalogság indulatéi megcsendesíteni;
de semraii nem használván, utoljára azt obtineálhelák csak nagy kOnyürgéaekkel, hogy
magoknak az oflicéreknek szabad legyen el
menni vissza a német császárhoz, mindazál
tal minden javokot egyelmásokot a gyalogság
a commendánsnsk és ofGcéreknek prédára
hánya, szemekre vetvén , hogy az S hópénzeket a tisztek emésztetlek meg *}. Igy az of
flcérek kevesed magokkal gyalázattal a vá
rosból kicsapatának, kikel is a fejedelem Ma
gyarországra békével ki bocsa Itala és elkiBértete;aprae£idiumpenig az országban marada, és magoknak magok közUl tiszteket válogatván , a fejedelem hépénzél felvevéb i
hGségére megesküvének s consianter meg is
maradánek. Ugyanazon idóben a székelyhídi
németpraesidium is hasonlóképen rebelláivá
a német császár s tisztei ellen, azok is a fejedelem bivségére állanak(ie63 dcc. b-d. );
IDbb forlaliliumokban is Erdélyben, a hol német praesidium volt, avárekata fejedelemnek
feladák; és igy Isten segítscgébSl, a sok rablás , pusztulás, veszedelem, vérontás után,
melyei Második Rákúczi GyOrgy fujedelem
ambitiöja szerzett vala a szegény hazának,
pihenés és nyogalom adaték Erdély országának. Kemény Simonnak dolgai fenekestíll felfordulván, Apafii Mihály fejedelemsége slabiliáliaték.
Ugyanazon eszlendóben 1-a augnsti Hagyarországban Szenl-Gothárdaál a római
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csJEZír ánnáddja győzedelmet vészen a tö
rök Uboron. Mert midőn a török csiszár nagy
hadat küldött volna Magyarországba a főve
zér commendöJB alatt, a német tábor is ge
nerál Honiccuculi directiója alatt lejőve
Szent-Gothárdhoz , levén a Tranczia királytól
küldetett succursus is mellelle, kinek gene
rál Hohenloe vala ciflttökjárója. A türük, contemnálván a keresztény hadat, a fulyóvizcn
jancsárságál és loiashadának egy részét riltalköllözleti; azon éjszaka hirtelen való zá
poreső miatt a viz felelte megáradván , a fő
vezér a hátramaradott hadakkal által nem
költözhelik. General Hontecuculi élvén a jó
alkalmatossággal, a vizén áilalkültOzölt po
gányság ellen rendelt seregekkel ellene me
gyén , és miad a németek, mind a franczlák
emberül vitézkedvén, megverik a törököt, ti
zenkét ezernél többen veszvén el a harczon.
A fővezér csaknem elte meg kezét lábát hogy
meg nem segíthette ez állalment hadat, de
nem volt módja benne a nagy vizek miatt;
mégis a beglerbéget mintegy három ezer
válogatóit hadakkal elküldi; kik is amegáradott folyóvízbe ugratván s állal nem gázol
hatván, többire ott vesztenek. Látván a főve
zér a rajta esett szerencsétlenséget, külön
ben is ordere levén a Portától, hogy jó ok
kal s máddal csak megbékéljék a német császárrsl, mivel már akkor a Vclenczések ellen
készíti vala a lörök császár minden erejét és
Candiát akarja vala obsidcálni (kit is azelőtt
sok esKlendűk alatt bloquadában tartott) és
szokása szerint egyszersmind annyi ellensé
get nem akarván tartani : kihez képest B fő
vezér generál Hontecuculihoz küldvén ex~
-pressusát, csakhamar a hét nemzet közölt
hnsz esztendeig való békeség szecezleték, a
német császárnak nagy kisebbségével, Ma
gyarországnak pedig felette nagy kárával s
romlásával [aug. lO-d.]. Mert nohu a német
császár hada vett vala győzedelmet a toro
kon, és rendszerént viclores sotcnt dare le
ges, mégis a török a mint akará a maga ré
széről, ugy mene véghez a békeség. Ugyanis
Érsek-Ujvár több erősségekkel együtt, me
lyeket a török az elnult esztendőben veti

16

vala meg, a török kezénél maradának, Erdély
mellől is el kellé állani a római császárnak,
és Kemény Simon tnaDUtentiójának renunciálni kellett, Erdély a török clientelája alatt, az
erdélyi fejedelemség penig Apafii Mihály ke
zénél marada; Sőt a nagy blres nevezetes
erősség is, Székelyhíd, kinek mása FelsőMagyarországban nem vala , tőből kihányattaték. így a békeség con dudálta tv án, mind a
két tábor eloszlék. Kemény Simon is a mcllelte val6 erdélyi urakkal együtt, gratiát kér
vén magoknak az erdélyi fejedelemtől, hoszszas bujdosások után Magyarországból ma
gok ha zajokban vissz ajü vének.
1665. Boldogul nralkodbatik vala ApafTi Mi
hály Erdélyben, sőt máig is fennállana az erdélyi
dicsőséges fejedelemség , ha vagy a fejede
lemben igaz férfihoz annál inkább fejedelem
hez illendő virtusok lettének volna, vagy a
fejedelemasszony, BoraemiszB Anna, magát
az ura tisztébe és hivatalába nem elegyítette,
vagy az akkori erdélyi nagy méltóságos urtk a fejedelem jámborságával nem abutáltak, vagy a mi mind azoknál veszedelmesebb,
az öreg Teleki Mihály Erdélybe sóba be ne
jöhetett vagy ne is született volna. De
midőn 8 fejedelem a munkához és directióhoz nem szokván, és a mellette való
nagy uraktól megijedvén , minden igazgatást
azoknak kezére bizolt: könnyű dolog volt
minden islenlelen gonoszságot a fejedelem
neve alatt véghezvinni- Midőn a fejedelem
asszony maga akart mind urának mind a töb
binek parancsolni, és a maga váradi szamoiiczáját ^) s azok között Teleki Mihály bátyját
minden utón módon promoveátnt s Erdély
ben urakká tenni; nem lehetett különben, ha
nem ez erdélyi igaz Os hazafiait kellett bőzben keverni s azokat elveszteni e azoknak ja
vaiból jÓBzágiból Teleki Mihályt úrrá tenni.
Midőn az erdélyi hszaüeiból álló nagy urak a
fejedelem lágyságát contejnnálják , és Teleki
Mihály álnok practicáira nem vigyáznak, ha
nem magok közölt compelálaak, egymást
üldözik, vesztik, vagy vendégségben, részeg
ségben töltik haszontalan idejeket: könnyű
volt Teleki Mihálynak, hol egyikhez, hol má-
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•ikboi cMpTán magit, egyiket • másiknak
iMTádolván • egybe hordván Okét, Bopplán'
(dlni mindeniket, A azalatl józon levén min
denkor akármicsoda coRversalióban, a lobbi-'
nek titkait, réssegsegekben kirecsegvén, lütannlni. Mert különben sóba Teleki Mihály
nem boldogult volna, ha BánlB Dénesi eisfiben, azután Béldi Pált, hamis nlon módon el
ne veszesse, és az egész Erdély országát eb
ben a veszedelemben ne ejtse, melyben ma
torkig nszunk, s talám soha ítéletnapig a
posierilásunk is ki nem feselhetik bel&le.
Mely casns felAl mivel sokan tudakozódnak,
de vagy kevesen tudják igazán , vagy a kik
tudják is igazán, kimondani nem akarják: én,
a mint a dolgok folytának, minden hizelkedés
nélkül leírtam ; lássa meg a posleritas is, és
tanuljon mint nevelje s hizlalja ország ve
szedelmére az idegen Gakot. Mert Erdélynek
mindenkor Uagyarországból magyar Baktól
történt vcsnedelme, a mint a ki akarja, a hi
stóriákból megláthatja. Soha nem akart Erdély
találni a maga dolgainak folytatására maga
Saiból capBZ személyeke], örOkké a magyar
országi vertumnuai természetd fiakot admirállB, azokat amplectálta, nevelte, gazdagí
totta , úrrá telte; s im bizony • szájában is
szegény hazánknaks mindnyájunknak az íze;
azért vesztek el mind a fejedelemséget mind
t szabadcságot.
Mivel pedig Teleki Mihály Istennek bün
tető ostora volt Erdélyben, ö pedig a magyar
országi motusok alkalmatosságával kapa láb
ra , a onnan bozá be közinkbe ezt a hoszaa
nyomorúságot; szükségesnek Ítéltem, ab initio rerum rövideden lehozni mind Magyaror
szág veszedelmét, mely magából származott,
mind Erdély végsO romlását, mely Magyar
országból ktlzinkben becsúszott, a így írni le
oszlán egymás után Teleki Hihály istentelen
dolgait.
Minekutána az első magyar szent István
király férli magva 1. Lajos királyban dericiált
volna, kinek fiai nem születvén, maga penig
boszszas esztendőkig dicsőségesen uralkod
ván , és egynehány országokot a magyar ko
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ronához bódoltatván, dicsőségesen megholt
volna, maradánakkét leányi, Mária és Adjuga. Adjuga mene férjhez a litvániai herczeghez Jagellóhoz, ki ia pogány levén , ugyan
akkor a keresztény hitre térvén , lengyel ki
rályságra koronáztalak. Mária Zsigmondnak a
brandeburguml berezegnek, ki annakutána
római császár is IBn, feleségül adalék, és jure
uxorio magyarországi királyságra bebozaték,
hat esztendeig éle az urával, maghala mag
talanul. Itt vélek el elsőben a magyar urak az
utal, mert a királyságnak egyenesen s iga
zán szállani keli vsla Adjugára , a Mária nén
jére ; de Zsigmond addig liizelkedék a magyar
urak körül, addig ajándékozá őket, a szegény
Adjugdt kicsinálák a királyságból; és vér el
lenidegenre
.
Iransferálák bolond tanácsból
a magyarországi koronát.' Zsigmond király
másodszor megházasodék, a ezilliai gróf le
ányát Borbarát vévén feleségül; attól Ilin egy
leánya, kit Albertnek, az auslríai berezeg
nek ada feleségül. Meghalván Zsigmond, Al
bert választatok magyar királyságra, ki is
két eszendeig alig uralkodhatéh, feleségél
terhében hagyván, meghala. Ez a királyné
Hat szülvén, kit Poslhumus Lászlónak hívnak,
a Piál a magyarokkal királyságra koronáztat
ja; és midőn a koronázás után a koronát, a
mely ládában szokták volt tartani, be akarnák
tenni, ürdögi szemfényvesztő mesterséggel
megcsalja az előtte álló urakot, és az üres
ládát bepecsételtetvén velük, a koronát el
lopja , mind a gyermekkel egyUll felviszi
Bécsben Fridrik császárhoz, a gyermek báty
jához. Innon lOn Magyarországnak ürükös
veszedelme.
Ugyanis : minthogy az austriai erez ber
ezegek mindenkor igyekeztenck ozon.hogy
az magyarországi királyságot elnyerhetnék,
midőn látná Fridrik, már a magyar korona (hit
a magyarok annyira szektának venerálni, és
a mely nélkül legitimus királynak senkit nt?m
tartanak) nála volna ; azon kezde elalloniban
praclicúlni, és a magyar urak kőzüti sok
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ajándékokkal, igérelekkel facliót csinálni,
hogy ölel va'laszUnák királyságra. Helyei
megértvén a m a g y a r o k , ama dicsSséges em
lékezetű vitéz fejedelem Hunyadi János vezérsége etall nagy haddal rá menvén a csá
szárra, egész Austriát egyben é g e t t é k , r o n 
t o t t á k , pasKtflották, mégis soha a koronái
kezéből ki nem tekerhették. Felnevekedvén
azalatt László, királyságra beálKttatIk; de
goromba irjacska levén, a magyarországi
nagy urak tanácsából, Hunyadi Lászlót és
Mátyást, a Hunyadi János fiait, hite ellen
megfogatja, Lászlónak Budán fejét véteti.Az
Isten nem szenvedé el hitszegését; észtendfire maga is Prágában hirtelen meghal, minekelótte meg sem házasodhatott volna. László
holla után árvaságra maradván a magyar
királyság, Hunyadi Mátyás választalék ki
rályságra , de még a korona Fríderíknél vala
Bécsben. És noha Fríderik valóban utána
vala,hogy a királyságot elnyerhetné, s n a ^
hadJal is készült vala Mátyás király ellen:
de Isten m e g s z é g y e n í t é , megveretvén az íljn
Mátyás király hadaitól a tábora, midón látná,
hogy a koronát tovább magánál nem t a r t h a t 
ná , hékeségre fogja n dolgot. Addig tractálának küvetek á l t a l , végre arra hozák a dol
g o t , hogy Fríderik császár a koronái adná
vissza a magyaroknak, a magyarok penig hat
van ezer aranyat adnának a korona váltságában Friduriknek, és ha Mátyás magtalan hal
na meg , Friderikre szállana a királyság. így
bolondulának meg a szegény magyarok, noha
valóban nehezen ménének orra a conditíúra:
jobb is lett volna Őrükre oda hadni azt a
coronát
Bíztanak talán ahoz , hogy
Mátyás királynak lesznek flai, de abban raegcsalatkozának; meri kél feleségétől egy
gyermeke sem Ion, hanem Özvegységében
egy üri asszonytól lett volt egy Ge, kit is
Hunyadi Jánosnak hlvlenak; az is magtalanul
ifjú korába hala meg.
Hunyadi Mátyás holta után, midőn Haximlliánus, Fríderik császár jusán praetendálná
a magyar királyságot, és nagy haddal jött
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va!a be Magyarországban p u s t l t t a n i : ugyan
valóban megbolondulának a m a g y a r o k , mert
előttJtk levén az i^u Hunyadi J á n o s , a kit il
letett volna a királyság, azt vetek okul, hogy
nem igaz ágyból származott volna. Mintha
sok fattyú Gak nem dicsSséges ország-igasgató enberok lettének volna , melyeknek l e 
írásával tele vadnak a külső históriák. A Szent
írás is dicséretesen emlékezik J e ^ e viselt
dolgairól, s legközelebb szólván, az ö r e g
Hunyadi János nem igaz ágyból született va
la , mégis olyan dicsőséges protectora vala
Magyarországnak s az egész kereszténység
nek , a kinek viselt dolgait csudául emlegetik
minyájan Európában. De Így akará Islen
megbüntetni a magyar nemzetet, a midőn
magok kOzUl is találnak vala királyt, a nagy
competentÍB miatt készebbek lőnek a cseh
országi Lengyel László királyt királyságra
behozni, mintsem magok nemzetekből, v é r e k 
ből álló királyt uralni. Ám azép hasznát is
vcvék, meri annál a föld hátán r o s z a b b , hitvánabb, puhább ember nem .vala; mikor a
türOk vetten vette a szép végházakot, B m e g baltolta, csak azt felelte : dobsa, dobsa; e
honnan Dobsa királynak is nevezek. Lengyel
László azért beállván a királyságban, hogy
magát Etabiliálhassa, nem gondolván mint
nem ősivel, a magyar birodalommal, titkon,
a magyarok híre nélkül, megbékéllek Maxi
milián császárral, hogy az ő holta után , ha
magtalan halna meg, a magyarországi korona
Haximiliánusra szálljon. Helyet megértvén az
urak, erősen panaszolkodtanak , eontradicállanak, sSt az akkori palatínus Prfnyi Imreh,
koszvényben fekltvén Posonban, szekérre
tételé m a g á t , és az ntczákon mindenütt fel
szóval p r o t e s t á l t , contradicáll ez László ki
rály accordája ellen; kinek is noha mind
László mind Maximilián Eok Ígéreteket t S nck, soha rá nem vehetek, hogy a contradicliót tanquam palatínus Hungáriáé remitlálja.
Nem sokára mcgbala nyavalyás; t ö b b i r e , a
mint hiszik, méreggel eletetvén meg.
László király idejében lániada a paraszt
had Dósa András ^) ^enerálissága alatt;
mely hadat a zászlójokon és köntösükön levS
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fejér kereutrSI crncialasnak hfvtanak, a hon
nan Yelt eredetet a k a r ne z DeTeset, kiknek
istentelen gonoszságokol és a magyar urakon
• nemességen való kegyetlenségeket, a ki
akarja, btvdnfl Hiklús históriájában megol
vashatja; én sietek feltelt CZCIDDITB. Uidön
sem a király, icm az ország nem sopiálhatná
aztaDBgy molust, Szapolyai János szepesi
gróf levén erdélyi vajda , mind a király mind
az ország hozzája küldenek kOvetségel, assecurálván egész országostól, csak keljen fel
és azt a paraszt hadat dissipálja , László után
egyenesen a királyságot neki conferátják, sót
maga is sánta Bálhori István, lümOsvári is
pán , a ki nagy aemulusa vala Szapolyainak,
a kételensógtól viseltetvén, snbscribálá az or
szág Bssecnratoriáját. Szapolyai azért a condttiótacceptálván, hadait egybe gyUjli, és meg
ütközvén TOmOsvámál azzal a barom haddal,
győzedelmet vészen rajtok, és az országot
szépen megcsendesíti.
Itt már ha Istennek is ugy tetszett volna,
a magyarországi birodalom jó karban állitUthalik vala, mert ha László király meg ne há""zasodjék, a korona Zapolyaira száll vala.
Nem akará Isten; megbázasodék vénségében S
Ga íalOnfeleségétól, az ntolsó boldogtalan Lajos
király, kit is két eszlendSs korában a magya
rok királyságra koronázának Badán, noha
eleget proteslála, conlradicála Zápolyai, a
magyar urak hiteket megszegek, azt vetvén
okul. bogy ók arról nem tehetnek, ba László
király megházasodott s Isten Gat adoll nekie.
Ilyen bolondul vetek ki esmét a királyságot
kezekból. Vala egy leánya is Lászlónak, a kit
Ferdinindusnak, Maximilián császár fiának
ada ieleségUl, a magyarok akarata ellen
njobb kötési szerezvén egymás kózOlt, hogy
a melyik rész maglilan halna, annak or
szága másikra szállana. Hely kOlés ellen a
magyarok solezuiiter conlradicálának, s de
jure annak helye sem lehetett volna a magya
rok résiéról. Ferdinandiu ugyan oda köt
hette per defecinm seminia a maga baereditaria provinciáit a sógorának Ludovicusnak,
mert szabad volt vele mint magáéval, de La
josnak B szabad választáson kivul nem levén
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semmi jusa Hagyarországhoz, a másét nem
adhatta sem nem köthette senkinek azoknak
akarata s consensusa ellen a kiket illetett e
dolog. De mivel Ferdinandus ajuslinarmis
tartotta, Július Caesar módjára, nem bocsátá
törvényre a praetensiút, hanem fegyverrel
kapa el a királyságot.
Ilt is ha akar vala, könnyen megfordulhal vala a szegény magyarok dolga, meri La
jos királynak ha feleségétól Da szUlellk vals,
elesett volna Ferdinandus a királyságtól; de
már közelget vala a magyarországi fátum.
Lajos király ugyanis, a ki felól négy neve
zetes dolgot írnak a hisloricusok, tudniillik
1) anle diem natns; mert az anyja holta
után metszek fel a holttestet a doctorok s
ugy vevék ki méhéből a gyermeket, s nagy
mesterséggel ugy nevelék a mig születésének
rend szerint való ideje eljőve; 2) anle di
em barbatus; mert 15 eszlendós korában
már bajusza, szakálla nagyon kijött vala; 3)
ante diem uxoratns; mert még liz esztendós
nem vala mikor megmátkásodék; 4} ante
diem moriuus Í mert igen ifju korában a mo
hácsi mezőn EEullán Szuliman török császár
nagy erejétől megveretek, a barczon az egész
magyarországi püspökök , urak olt vészének.
Az nap lön vége a magyarországi biroda
lomnak, mert maga az boldogtalan király
fultábanaCarassiis'), kit magyarul Cselé pa
taknak neveznek, sáros folyóvízben d5le mind
lovastól, s otl fulada meg. így fizele meg Is
ten mind a királynak mind az uraknak , püs
pököknek, mert a szegény lutheránus okot ke gyetlenül UldOzik vala az egész országban,
ediclumot adván ki a király mindenüti Ha
gy a rországban : Lutheranos ubique igne comburendos ')• Bzl ez igezvallás-égetó tü
zet az igaz itéletO Isten a püspökök, nrak vé
rével oltá meg, a királynak szájal penig, ki
nek szájából származott vala az a kegyetlen
parancsolat, a folyóvízzel löllé meg s ngy fojtá meg, E vagy akarák vagy nem, csak beplánlálá Isten az igaz Reformatiót ai or
szágban.
Lajos király veszedelme után. midón az
országot a török mindenütt szSrnyQképen cl-
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pnsztíloUa s rabolla volna, esmél dericiálvBD
a király férQmag, bárcsak akkor térnek vala
eszekre a magyar urak és Zápolyai János ki
rályságra VBI6 választásán
egyeznek vala
m e g ; még ugy i s , annyi romlás után , • ma
gyar birodalom lábra kaphat vala. De amaz
istentelen átkozott sánta Bálhori István, ma
gyarországi palaliaus levén , noha a többivel
egyUtl hitet adott vala Zapolyainak hogy más
ra a királyságot nem transrerálja, irigységből

jula, melyben a török nemzet tovább egy s e culumnál nagy boldogságban s nyugodalom
ban tartá az erdélyi fejedelmeket. De mi is,
erdélyiekül, nem tudók megbecsülni az I s 
tennek kiváltképen való nagy kegyelmessé
gét, a szép arany békességet contemnílva az
igen könnyQ fa jármot nehezteljük vala , az
Isten is megharaguvék, s olyan vas jármot
vete nyakunkban, a kit sem mi sem postcritásink el nem viselhetünk.

és

Minekutána azért a magyar királyságot
Ferdinandus elkapta volna , neheztelek mind
6 mind successorai Erdélynek elszakadásai,
és minden utón munkálódának, hogy azt is el
nyerhessék ; Magyarországban penig a régi
fundamcnlalís törvények fenekestól felfordulának, a succcssivum jus haereditariummá
változók, a palatinusi magyar szabadcság-oltalmazó authorílás lollállalék, a magyar fiak
a magyarországi tisztségektől amoveállat á n a k , sok helyeken azelŰtt Magyarország
ban hálátlan s szokatlan kamarák erigálta
tának , a melyek által r é g i ós famíliák min
den jószágokból kifurgaItalának.

acmuialiébúi

Ferdinan-

dus pártjára álla s királysa'gra fel koronázta I á ;
a honnan minémll romlása veszedelme t ö r 
tének Magyarországnak a kél király közölt,
Islvánli bövön megírja. Utoljára Zápolyai J á 
nos Í9 megbolondula és a lörök nemzet hí
re nélkül C^ ki Otet a magyar királyságban
alabilíálla vala) Ferdinánddal megbékéllek,
hogy az ö holla után a magyar királyság Qgcszlen Ferdínandusra szálljon, Zápolyai J á 
nos király Ga penig, Zsigmond J á n o s , kit Ifjú
János királynak is neveznek. Erdélyorszá
gával a Tiszáig és a szepesi Jószággal ma
radjon.
Meghal azalatt János király, az özvegy
királyné kisded fiával Budán lévén, Ferdi
nánd Salmis ncvQ német ur követe által k é 
reti kézbon Budái és az egész országol, a
királyné nem akarja; rá siállaljaBudái, szul
tán Szuliraan aegiiségére j ö , a némel érmádal
m e g v e r i , Budát az obsidio alól megszabaditJ a ; de pogány módon 6 is csak a maga h a s z 
nál keresvén, a királynét Gável együtt E r 
délyben bnigazllja, Budái török praesidiummal
megrakja, líamlsan megeskuvéh, hogy ha fel
nevelkedik Ifju János király, mind Budát,
mind az egész országot visszadja. De abban
semmi sem telék; és i g y a magyarországi b i 
rodalomnak jobb réüzél a török magának k o poríiá, a más része német kézben e s e k , s ma
gyar uram a sok ambitio compelenlia melleit,
jobbágyságra j u l a , a példa lehel minden k e 
resztény nemzeteknek, hogy
sem i d e 
gen kecskére bízzák a gyUmOlcsÖs kérlel.
így szakada el Erdély a magyar koroná
tól és különös lilulus BIBU fejedelemség alá

IQu János király felnevelkedvén, ée látván
a magyar

nemzetnek

. . . . nyomorgatásál, tartván atlól i s , h o g y
idOvel Erdélyre is hasonló veszedelem k ö 
vetkezik; a tülök annuenliájából fegyvert küt
B német császár e l l e n , és sok esztendőkig
szerencsésen hadakozik. De ó is
. . . . utoljára a török kedve s akarata ellen
az auslriai házhoz köté mind magát mind holta
után az erdélyi fejedelemség successiójél, s így
ada utat a németnek, hogy ídóvel Erdélyt is
occopálhassa. A mint hogy még az S g y e r m e 
ki korában occupálta vala Honachi alias Barát
Gyitrgy [ki tulora vala) gonosz practicájáböl,
és akkor a magyar korona is , e ki addig nála
vala, kezében esek a német császárnak, s a z olta oda is vagyon. De csakhamar Erdélyből
• német d i r e c l i ó k i k c l e , és János király, L e n 
gyelországból • hová Bzámkivetell vala, E r 
délyben viszsjuvo, s itt is hala meg. János k i 
rály után succedila ama dicsőséges emléke
zető Somlyaí Bálhori István fejedelem, ki
csakhamar lengyel királyságra promoveálla-
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ták;nein is volt soha a lengyeleknek olyan
kirílyok, s tatám soha nem is lesien. Ennek
idejében Erdélyben nagy békegég vala , mind
Báthori Zsigmond fejedelemig , e kinek ide
jében BZÚTmittiaak be derekasabban a jéesDÍták Erdélybe, s ám pro intrada olyan labyrinthusba is ejlék Erdélyországát, mely
nek larléját máig is fújjuk. A bolond ifja, Icvis, hílván embert eláltalá egy Fater Cariglí
nevű jezsuita; HE ország bfre s iOzük aka
rata ellen, négy ízben elcserélé berélé Er
délyt , s német közébe ejté. Be is jOve Besla
GyOrgy, a német császár generálja, s olyan
kegyetlenül dirigálá, vagy inkább Tonlá,
puszlild ai országol, hogy ma még a nevét is
irtózással, átkozódással említik ez erdélyiek.
HidOn már épen opprimáilatoU vala Er
dély, mert a lürüknek is abban az idSben
TOEzuI szolgál vala szereacse. Isten csodá
latoson a porból fellámaszlá a váradi gene
rálist , Bocskai Islvánl; a ki egész Magyaror
szágot elfoglald, Erdélybjyi a németeket kiirlá, és két esztendei hadakozása után megbé
kéllek az akkori német csriszárral Rudolphnasal, 6 a magyarországi állapotot j6 rendbe s
karba állilá. De nem sokáig larla, mert Erdúly, maga csak nem utolsó veszedelmén ta
nulván, [ninakntánH az egész jezsuitái szer
zetet (kinek K szerző okai valának azon
szerzetben szentséges atyák) mind a négy
recepta religióknak kítzünséges akaratiból s
vcgezésibfil, átok alatt ErdélybOl proscribáld , mint az Approbata Constitulióbeli articulusok megmutatják, Magyarországban fész
ket Terének magoknak; és minthogy vala
hová az a szerzet beférkezih, soha annak a
statusnak békességes nyugodalma nincsen,
Hagyarországban sem nyughatának, hanem
a reformdta és lulberána religio perseculiojánák praelexlusável, a Bocskai István fejedelemtól szépen felállitatoll kUlsfi politiát is felforditák , és mind azokat a conditiökat, melye
ket Bocskai kütmi vala az austriai házzal, felforgattatákj azzal altatván el a császári udvart,
hogy mivel Bocskai fegyverrel extorquaálta
azokat a conditiökat, nem tartozik a császár, ha
szintén hittel cenOrmálta is, observálni. Hely-

ról ugyan nyomtatásban egy künyvet bocsálának ki váradi puspök Bársony István neve alatt
[nálam is megvagyon az a kOnyv]. És Igy
azoknak a gonosz szent atyáknak istentelen
praclicájával a magyarországi békeség felbomlék, s a nyavalyás magyarok minden sza
badságok mellól elesének.
Iktari Bethlen Gábor vala akkor erdélyi
fejedelem, ki megértvén a magyarokopprcssiójál, j6 alkalmatosség is levén • kezében,
mert Csehország épen azon hajóban evezvén
minta magyarok , az austriai háztól elszakadtanak vala, és hirtelenkedvén a dologgal, Fridericust a rhénusi palatínust hozták vala be
magoknak királyságra. Bethlen Gábor azért
feles hadakkal két izhen is kimenvén Hagyarországra, gyQlést hirdete, ahol akarata el
len királyságra választalék. És noha kezénél
vata a magyar korona, melyet Pozsonyból
elhozott vala , és mind szép szóval mind erő
vel a magyarországi statusok unszolnák, hogy
engedné magát mcgkoronázlalni, és az aus
triai háztól végképen szakasztaná el a ma
gyar birodalmat: de Bethlen Gábor, tanult
okos ember levén, s tudván az austriai ház
nak nagy potentiáját, hogy semmiképen az
ellen sem magát a királjságban nem conserválhatJB, sem az országot annak akarata ellen
békeségesen nem bírhatja; meggondolván
azt is, hogy Isten a bűnért a magyar nemze
tet idegen nemzet direcliúja alá ejtette: nem
akará a koronát fejébe tételni, hanem a csá
szárt megkináltatván követei állal a békeséggel, a császár is acccptálván a uonditiókal,
mind a koronát mind az országot viszaadá,
e királyt titulusnak is rcnunciála , a magyar
status szabadcságál penig ismét helybe állitá.
Heghata Bethlen Gábor, az erdélyi feje
delemság is vele egylttt hanyatolni kezdc,
g&t a magyarországiak békesége is, a jezsui
ták facliéjn miatt esmét felháborodék, míglen
az Első Rákóczi GyOrgy erdélyi fejedetem,
manuteneátni akarván a magyarokat, Ma
gyarországra feles hadakkal kimene, és eok
expeditiókot tevén, nem csak a magyarok
szabadcságát ín políticis, hanem az opprimáltatott reformata religiót is in ecclesiastícis
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dicséretesen helyre állftá, sOl mugdnak is fe
jedelmi jószágokat nyere azon alkalmatos
s á g g a l , megbékélvén Ferdinandus U. római
Gsászárral, kínok nagy aemulusa s ellensége
vala az Imperiumban akkor gy ózod cl mesén
hadakozósvéciai király, Guslavus Hagnus.
Eddig ugy látjuk a históriákból, hogy I s 
tennek Ó szent felségének volt kedve s aka
rata a magyar szabadcaágot oltalmazó magyar
vezérek segitségéhez, s ki is mutatta ö fel
s é g e világos jelekkel, szép gyOzedelmeket
engedvén a magyaroknak a német császár
hadai ellen, lís mindenkor jó s basznos c o n diliókkal concludálódván a békeség. De 1.
Rákóczi Gyürgy holta u t á n , valamely moiusok
támadlanak Magyarországban a német csá
szár ellen eddig az 1710-ik e s z t e n d e i g , mind
szerencsétlen tragoedia lön v é g e , és addig
keresik ma is a szegény magyarok a szebadcságot, mig naponként nagyobb nyomomság
ba s jobbágyságba ejtek mind az országot
mind magokat. Könnyű volna ma is Istennél
a segítség; de megszűntek ktízollUnk a jó
cselekedetek, bizony meg is szUnlek az is
teni csudalételek i s ; hiában álmadozunk J á 
nos király, Bocskai I s t v á n , Bethlen Gábor,
EIsó Rákóczi fejedelem triumphuEÍval, nem
fogjuk utolérni az akkori dolgokat, akkor ugy
tetszett Istennek, most másképen akar a mi
bűneinkért minket nemzetestől o s t o r o z n i ;
vagy nehéz vagy n e m , csak tűrnünk kell,
mert megérdemletlUk.
De hogy visszatérjek az elhagyott dolog
r a ; az öreg Rákóczi holta után ujobban íelzavarák ajezsuiták a magyarok szabadcságát,
és sok ál nlakon módokon kezdek a magya
rokat mind lelki mind testi szab ad óságokban
háborgatni,midfln penig • nyavalyás magya
r o k , mint annakelÓtte,Erdélyből semmi s u c cursost nem várhatnának, mert II. Rákóczi
GyOrgy magát Erdély országgal együtt len
gyelországi király Ság-vadász ássál elvesztet
te vala. Kinek is felesége, Báthori Zsófia, k i 
menvén Erdélyből magyarországi jószágiban,
egy hitetlen ámjló jezsuitától, paler Sámbárlól, megcsalatik, és az igaz reformáta relig i ó t , melyben addig constans volt, m e g t a 

gadván, pápista leszen, B ugyanazon páter
tanácsából, a pataki collégiumot, melyet a
Rákóczi fejedelmek építettek és szép r e d i lusokkal megajándékoztak v a l a , kifordita a
dissipálá, s mindeu jószágíból a református
prédikátorokat klüzolé, jobbágyait, szolgáit
erőszakoson a pápista vallásra hajtá. S dm
ugyanazon szent atyák , páter Sámbár és p a 
ler Kis , nyelek s emésztek meg minden g a z 
d a g s á g á t ; mert csalárd szin alatt kicsalták
kezéből a nagy királyi clenodiumokat, s a k t lomban kit A'agy-Szombatba, kit Bécsbe a
Domus Professába elküldették ; a fiát i s , Rá
kóczi F e r e n c i é t , a kit még atyja éltében a
lengyelek királyságra hittanak oly conditlóval, ha pápista leszen, s még sem cselekedte:
azok a lélekvesztő papok pápistává tevék. S
ám az Isten Ítélete szállá is azolla arra a fe
jedelmi h á z r a , mint ezután meghalljuk.
L á t v á n , mondom , az akkori magyar urak,
úgymint Zrínyi Miklós, ki horvátországi bán
vala, Wesselényi Ferencz palatínus, Nádasdi
Ferencz Jndez c u r i a e , és többek, hogy E r 
dély , kinek fejedelemsége Kemény János v e 
szedelme u t á n , a m i n t emiilém, ApaHi U i hályra szállott vala, Sket nem segélheté, mert
magával is j ó l e h e t e t l e n ; elnézvén azt i s ,
hogy a török naponként harapózik Magyar
országban és vetten veszi az erősségeket, a
német császár pedig vagy nem akarja, vagy
nem is oltalmazhatja az o r s z á g o t , sOt a mi
kor s a mi formában akarja, szabadoson, a
magyarok híre nélkill i s , a törökkel m e g b é kéllik, és a végbázakot oda engedi nékiek. a
mint Érsek-Ujvárat is a Szent-Gothárdnál
esett nagy victoria nlán oda engedé a török
n e k ; meggondolván azt i s , hogy az I. R á k ó 
czi György erdélyi fejedelem által békeség
bactájB szerént felállított magyarok szabadcsága is naponként romol és szállton száll;
kétség kivül remélvén azt i s , hogy a mint
annakelŐlte való motusokban az austríai ház
ellen boldogulunak a m a g y a r o k , ugy most
is fegyverrel extorqueelhatják a német ud
vartól a violáit conditiókot, és mind m a gokot, mind posteritásokol esmét jó nyu
godalomba átlithatják; alattomban magok kO-
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zött elvégezek, bogy • csdszdr ellen pártot
üssenek. Mely dolgot is midOn a kikkel akar
tának s a kiknek hibelteaek a magyarok kdzUl, kOElüttenek volna, eszekbe vévén, bogj
mindnyíjoknak (elsienék, szoros köleleSGég
alatt egyben esküsznek. Elsfi Rákóczi Feren
ciét, a ki még igen ifju vala, küzikbe bevevén, Dgy Zrínyi Pétert, Frsngepdn gróíTot,
Bóais Ferenczct és mdsokot sokakot, többire
sz egész magyarorszégi nrakot. fS és nemes
rendeket. Zrínyi Miklós mind észszel mind
expcríentíával és nevezetes viselt dolgokkal
a többi közüli eJEÍIbb levén, nem jovalja vala,
hogy a töruk csiszárral tegyenek confoederaliút, mind azért, bogy ó a tOrük nemzetet
Icrmészet szerént gyűlOii vala, a kin sokszor
jeles gyOzedelmeket is vett vala, ngyannyíra,
hogy az egész török imperiomban még a ne
vét is nagy rettegéssel emlegetnék, mind
penig tudván azt, hogy a török a magi ko
sarában Bzokli HZ eperjet szedni, és segitségadásDDk színe elatl Hagyerországot
magénak koporftja; • mint példák erre
a konstantinápolyi utolszori Constantinns
Palaeoiogas imperátor atyafiak, kik nem likhatvdn meg a császárság felelt, az egyik
atyaS i lörOk fejedelemhez folyamodék se
gítségért; mégis segitévalójában,mert mind
8 kettőt megfosztá a birodalomtól, a magá
nak foglalá. így jára a boldogtalan I0n János
király ÍB a szultán Szulimán lulorságával :
kicsinálta e magyar királyságból. Ezt bölcsen
meggondolván Zrínyi Miklós, nem jovallá hogy
a török császártól kérjenek succursust, ha
nem inkább a keresztény potenlálusok közQI
valamelyikhez ragaszkodjanak. Mindenek fe
lelt tetszik mindnyájoknak a galliai hataimaa
király Ludovictis XIV. Ki is jó kedvvel acccptálá • magyarok palrociniamál, régtói
fogvan igyekezvén s keresvén alkalmatos
ságot hogy nz anslriai házba belekaphasson,
és a római császárságot, melyért az elei is
annyi szás esztendótSl fogva haszontalanul hadakoetanak, a msga famíliájába bevíhesse. De
mivel IsienlAl nem vala elvégezve, haszonta
lan lön minden intentiója, éa a szegény ma
gyarok a galliai király protectiója mellett
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annál nagyobb nyomoraságban veszedelemben
esének; a mint ide alább renddel meghalljak.
Bizony dolog, ha az a két hatalmas, viléz,
okos magyar fejedelmek, Zrínyi Miklós és
Wesselényi Ferencz, a mely munkát bölcsen
felfoglanak vala, tovább is continuálhatják
vala, talám a magyarok is jobban boldogul
nak vala. De csakhamar kimutatá
Isten, hogy nincs ö felségének ked
véből s akaratából a német császár ellen való
insurreclio , hanem a magyar nemzetet a sok
nemzetséges gonoszságért ostorozni akarja;
mert ngyanszon eszlendóben Zrínyi Miklós
véletlenül megha1ai<0.Kinek halálát gróff Beth
len Miklóstól, ki akkor experienUae ergo
Horvátországban, • bán Zrínyi Miklós mellett
vall Csák-Tornyán, (gy hallottam :
A bán vadászai kimenvén ebéd elBtt, tObb
elfogatott vadak között bozának egy vadkant
is i kit a bán eleiben vivén, kérdi Bethlen Mik
lóstól : „Öcsém uram I Erdélyben szoktanak-e
termeni ilyen vadkanok?" Bethlen Miklós
megfelel: .kegyelmes uram, NegySágodot alázatoson követem, ennél sokkal nagyobbak is
termének." — A bán, mintegy megszégyelvén magát, mondja neki : „Ha tetszik kegyel
mednek, ebéd után menjünk ki vadászni;
meglátja kegyelmed, itt is, a horvátországi
erdóköD találunk ennél nagyobbá kot is." Az
alatt az ebéd elkészülvén, a bán szokása el
len kedvetlen állapottal vala, nem tudván
senki okát. Ebéd otán megindulván feles
puskásokkal, egész estig mind hajtatják az
erdóket, és noha egyéb vadakot verellejiek,
de vadkant nem lalálának. Eslve felé egybe
gyűlvén mind a vadászok, hogy haza menje
nek a bánnal együtt, azonban egy jáger elófut, s mondja a bánnak : „Kegyelmes uram !
ihol nem messze egy nagy öreg vadkant lát
tam." A bán örülvén neki, egy boszu puskái
vészen a kezébe s bémegyen egyedül az erdóbe , megparancsolván , hogy a többi
másfelé álljanak lesben. Meglátván a
vadkant, hozzá ló, meg is sebesíti; a
megsebesedeit oklalan vad, szokása szerént,
egyenesen a bánra megyén, és mivel hir
telen a puskáját meg nem toltheté, otdalán

^öy Google

31

HIKLÓSVÁRSZÉKI KAGV AJTAI

TüggS pallosát kirdiuja, s na^y bátran a vadkan eleiben futninodik s hozzája vág, de a
vadkan agyafát találván, a pallosa ketlé tű
rik, és azon seliességgel a vadkan neki ag7arküdván,ax egyik lábát a bánnak crfisen meg
sérti, mely miatt megtántorodik , de ugyan el
nem esik. Nem levén már Togyver nála, küz
désbe indul a nagy oktalan vaddal, és a földre
lenyomja s a hasára ül, e két miéi két kezé
vel erOsen megragadván , ugy hogy a vadkan
alatta laegsem mozdulhatott. Ha akar vala,
könnyen kiálthatott volna, mert ott a sűrűben
nem messze állottanak lesben sok vitéz szol
gái s puskásai, kikmegsegéllhetik, és a vad
kant alatta megülhetik vala: de a régi híres
vitéz ember szégyennek tartván egy vadkan
megülésére scgilségel hívni, midÖn gondol
kodik miképen ölhetné meg, jut eszébe, hogy
az Övében hüvelyestől volna kése; azért
egyik kezébOl a vadkan fülét hiercszli, hogy
kését kivonván a torkába verje; a vadkan is,
tágulván egyik füle, erflsen megrázkódik, és
hirtelen a bán a vadkan hasáról a fOldre leesik,
a vadkan is hevenyében hozzáJR vág agyará
val , és a torkát kiszakasztja.
Ebben semmit nem ludtanak a vele valúk,
de midOn az elflszOri lovés után annyit kés
nek abban az érdében, nem tudván mire vélni
a dolgot, arra felé sietnek, ezialén akkor ér*
kezvén oda, mikor már a füldön fekUvö bán
nak a vadkan torkát kivágta volna. Megbú
sulván a szolgái, a vadkant ugyanazon hely
ben megütik, a bánt pedig a füldr<ÍI feleme
lik; kinek torkán levJÍ nagy sebét mikor meg
látnák, a maga koszkenfijével be akarván köt
ni, a szinte meghaló nagy vitéz bátor feje
delmi ember azt mondja szolgáinak; „Semmi,
édes Gaim, semmi; no kössétek b o ; " annál
többet nem szólhata, hanem meghala. Kinek
holttestét hintúra tevén, nagy sírással CsákTornyára beviszik, olt temetékel, nemcsak
Horvátországnak, hanem egész Hagyarorszagnak, söl az egész kereszténységnek nagy
kcserDBégévcl. így vésze el vélellenQI a ha
talmas vítét fejedelem , a ki teljes életében
annyi véres harezokon forgott, a ki annyi
sok vitéz pogányokat maga kezével levágott;

egy oktalan utálatos vadkan végezé életét
olyan dicsőséges fejedelemnek, kinek mása
akkor a magyar birodalomban nem vala. így
játszodtalá meg Isten a magyarok íntentióját
s elvévé szemek eldl azt, a ki az 6 szabadcságokot vitézi erejével s nagy elméjével
helybe állithatja vala.
Vagyon olyan hír is, hogy az austríai
udvar, megértvén titkon Zrínyi Miklós szán
dékát, hogy a magyarokat a császár ellen
fel akarná lázaszUni, mivel nyilván s erüvel
nem mernek vala belékapni , alattomban egy
német jágert nagy fusetéssel fogadlanak vol
na meg, a ki Zrfnyj Miklós szolgálatára kiJtelezvén magát, mind keresett alkalmatosságot,
hogy valahol vadászaiban meglehesse ; és
mikor látta volna, hogy a vadkannal tusakod
nék, egy sUrQhelyrSl, mintha a vadkant akar
ná mcglüní, ugy lŰIte volna meg a bánt fő
ben, e a miatt kellelt volna meghalni. Igaz-e,
nem-e ? én bizony nem tudom ; a mint hal
lottam ugy Írtam meg.
Zrínyi Hiktús véletlen halálán, a mint il
lett, felelle igen megszomorodván a császár
ellen confoederáll magyar urak; riJiR? i
midfin látnák mely nagy csorba esetlaz S dolgokban Zrínyi Miklós veszedel
mével ,ujobban tanácskozni kezdenek egymás
sal , mit kellenék cselekedniek, tartván attól
is , ha kitudódik szándékok, egyenként ökel
a német császár mind ^megfogatja és meg
öleti. Azt végezték azért, hogy az elkezdett
dolgot tovább is conlinuálják. Wesselényi
Ferencz palatínus Zrínyi Miklós tanácsát
mindenkor elűtle forgatván, most is nemjovalja vala, [hogy a törökkel tegyenek confocderatíót, de midiin Zrínyi Péter ilju ember
levén , Nádasdi Ferencz peníg , a mint az exitus mcgbizonyítá , félénk ember, ugy az EIsŰ
Rákóczi Ferencz ís experientie nélkUl való,
Frangcpdonal E a több azon ligában levő ma
gyar urakkal együtt azt kezdek forgatni,
liogy a franciái király messze levén Ma
gyarországtól, a mig onnan a segítség el
érkeznék , addig elütnék a németek a roszat
a magyarokon , hanem legjobb volna a lörbk
császárhoz folyamodni, lünek mind nagy
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hatalmBE ereje volna készen, mind penig HB~
gyarorszdgban a végholyekben kész tanult
hadai, kik a némeilel való hadakozást gyer
mekségektől fogva gyakorlónak. Azérl reá
vevék a palatínust, hogy küveteket expedíáljanak mind a császárhoz Konsianlinápolyba,
mind penig a fővezérhez, ki akkor Crela síigelébea Candia várost szoroson obEidoáKa
vall, a mini hogy azon esztendBben mégis
vevó,a Velenczésektöi, a kereszléaységnek
nagy kárával. A küvetck elindulván , mind a
tOruk császárhoz mind a TSvezérhez re infeclajáránek; azalatt a palalinus is véletlenül
meghala"). és a magyaroknak minden dolgok
fenekeslOl felfordula.
Vala akkor fővezér ama hires KttprUli ItírOk familíából való, kinek mikor a magyarok
kövelségét elóbeszéllellék volna, egy darab
ideig hallgatón, aznián kérdc tÓIök: „Van-e
nyolczvanezer fegyver! foghaló magyar köz
letek?" A kövelek mondának: „Igen is lesien, halalmas fóveiér." Megneveti magát
E feleli: „Nem igaz, meri én tudom Jól, Ma
gyarország mint áll; de ha szinlén volna
is, ha azok egy harcion elvesznének, állitha[lok-e ujabban nyolczvan ezer fegy
veres embert elé?" A követek nem ludván
mit felelni raja, monda a fővezér: „Men
jetek vissza, mondjátok meg azoknak a kik
lilekel hozzám kUldöltcnek : Jól ismerem én
a némel királyi, mert a hatalmas császár tá
borának is sokszor gondot adott mezőben;
Bzéri a míg én élek, nem jovallom hogy batalmas császár a békességet fetbonl5a vele.
Titeket is jól ismerlek : mert sóba nem nyughallok, mindenkor válagollok az uratokbao,
s azon igyekeztek, hogy halalmas császár
Bzakállába kapassátok a némel királyi. S nem
veszítek eszetekbe, ha az a két hatalmas
ság egyben vesz, ti romlatok el a két fél kOzött, s mikor megbékélnek is, • li romláso
tokkal békélnek meg. Az én tanácsom az:
Üljelek veszteg s legyetek hfvek az uratok
hoz i most hatalmas császárnak nagyobb
gondjai vannak a li dolgotoknál; várjatok
Istentől s az idOtŐl; mikor hatalmas császár
rá érkezbetik, gondja leszen reátok-" Bzt
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mDndván,'a követekel felkallányozlatja ás bé
kével vissza bocsa Íja. A mely követek a csá
szárhoz mcnlenek vala, azok is egyéb vátaszszal nem járának hanem: hatalmas császár
minap békéllelt meg a német királylyal busz
eszlendeig, hite ellen fel nem bonlhalja; a
magyarok lássák , magoktól mit lehelnek, de
jobb volna ha nyugodnának.
Már a confoederatus magyarok, kezeken
tartván a türOk segítségét, a franczia király
is más részről biztatván, csak fogjanak hozzá
a dologhoz, mind péníze], mind haddal meg
segélte őket, bolond indulatbál melycsztcni
akarák a madarat, a kit meg sem foglanak
vala. Herl Rákóczi Ferencz Felső-Magyaror
szágban, a holott nagy birodalma
vala, és minden ott lakó magyarok [It
nak szeme reája vigyáz vala, kifokasztá a
rebelliút, a császár generálisát Starenbergel
keresztelőbe hivatván komának, a vendégség
után areslállalá, és mindenütt parancsolatot
ada ki, bogy valahol németeket kapnak, fog
ják, öljék, vágják; lul penig Horvátországban
Zrinyi Péter, a bánságban bátyja halála után
succedálván, Frangepánnal együtt megindilák a dolgot, a stíriai generálist is, gróf Tiffenbekot, noha némel vala, sok igérelekkel
elállatván és magok mellé hajlvdn, sőt a csá
szári udvarban is valának nagy ministerek,
kik alattomban Zrínyi Péterrel, corrospondeáltanak, a mint, többi köz<)tt, az AuIae Cancellarias Lubkovicz fejedelem és mások ' ' ) .
A római császár Leopoldus, ki ezelőtl két
esztendeivel házasodott vala meg, feleségül
vévén közelvaló atyjafiát, a hispániai király
leányát, Margarétát, szintén akkor az imperiombeli közönséges gyűlésre Ballsbonában
készül vala menni, mivel a franczia király
Is, a burgundíai herczegséget praetendálván
felesége jusán Cnot>a hamíEsan , mert annak
Eolenniter sub verbo regio renunciált vala),
nagy hadi apparátussal készül vala a spa
nyol király ellen, tudván tzt, hogy mind a
császár a spanyol királyt, mind az Impérium
a bargundíBí herczegséget, kélelenség alatt
tartozik megsegéltem, és annak alkalmatosEágával az austriei ház elten fegyvert foghat.
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Cgy is l ö n , de megadd az ii6l utoljára a mi
időnkben- MidSn penig a császár megérlelte
volna a magyarok tnolussát, maga nem mene

nak leánya. GróíT Apor István a nagy anyám
mal egy testvér apával; az Apor-familia p e 
n i g a Székclységen cleítŐl fogva nevezetes
2 Impérium gyűlésébe, hanem bizonyos
régi uri família volt. Emlékezem reá , mikor
ki>vcleit killdiizé, kik állal a magyar moluegyszer Fejérváralt leiünkben az erdélyi
sokol remonslrdiá, Nádasdi Ferencznek elBánü és Bethlen urak mind hála megé sze
rogatott levelét i s , melyet Styriába kUldötl
gény urnák, grófT Apor Istvánnak, mind penig
vala TilTenbacnak, oda küldvén az imperiumszemében hánnák a magok famíliájának r é 
beli fejedelmeknek; mely levélben Nádasdi a
giségét és gyaláznák az Apor-familiál: m e g 
németekéi békafogóknak nevelvén "gyaláza
búsulván , lejőve , szállására hivalá a két fetoson , Telelle ígen abalicnálá a német feje
jérvári káplalanokot és monda nekiek : „Édes
delmek elméjét a magyaroktól. Elannyira
alyámüai, kérlek, hányjátok fel a káplelanheli
m jó nem csak egy nemzetet, hanem még
leveleket, lássátok m e g . talállok-e valami
csak privHla nagy personál is mocskos szók
menliót az én genelogiámról; fáradságlokot
kal becslclenílcni, mert a nagy emberek ahiába nem hagyom." Mintegy három h é t m u l '
va ihol jőnek a káptalanok, s hát rá lalültak
Tii ellenek valú cselekedetet is künnyebegy grólT al-torjei Apor Sándor donáliójára
ben elszenvednek s elfelejtenek, mint egy
Tüggőpecsét alatt, melyben in anno 1373.
gyalázatos szót vagy i r á s t ; a mint a moslani
í g y szolgájának Szárazpatak ncvü fuluban két
ulolszori motusban^is Második Rákóczi F e 
sessiól ad inscriptióban; más levelei is h o rencznek német császár ellen Íratott mocs
zának in oríginali, melyben törvénybeli pro~
kos pátensei lObb kárt tevének a magyarok
cessns vala ugyan gróff Apor Sándor ellen
dolgaiban minisem hasznot.
egy nemes ember megveretéseért. A sze
Azalatt a magyar uraktól expediállalotl
gény ur a káptalanokot tisztességesen meg
kövelek visszajövének mind a türok császár
ajándékozván, az originál leveleket tolok
tól , mind a fOvezértAl, megbeszélvén küvetkezéhez vévé , és felmenvén a Gűherniumba,
ségeknek haszontalan voltát; melyen mind
producáld előtlök, azt mondván, „ U r a k ! ti
nyájan elijedének; és midőn lűl is a franciá
mindenkor a magatok familíáját hánlorgaljától Ígérteiéit segilség sohunnan nem jiíve,
lok s az én familiámot gyalázzátok; ihol én
desperRtióra juta nyavalyásoknak dolgok , és
as én famíliámnak r é g i uri genelogiáját vi
a ludnek vala mihei fogni, látván hogy
lágoson megbizonyílom; mutassatok nekem
hirlelenkcdienek a dologgal és bolondul fog
a magatok famíliájának régiségéről hasonló
ván hozzá, bolondul is fogják használ venni.
k a t . " Az urak egymásra nézvén elpirülának,
Ebben az esztendőben, minekutána az
és soha lubbszür famíliát Apor István előtt
Blyám , Cserei J á n o s , egynéhány eszlendtig
nem hánlorgaltak; az ur penig az origlnáföaszlalnohságot viselt volna a fejedelem u d 
tokat ugyanazon káptalanok alalt pecsét alatt
varában , elbúcsúzok lisztéiül, és Csíkban
Iransumállatá s magánál lartá , az orígináloUádéfalván , néhai dicséretes emlékezetű Cse
kal penig ad conservandum kezekhez e d á ; én
rei Mihály leányát, az anyámot Cserei J u d i 
is pariállam mindenik levelet, s nálam m e g tot feleségül eljedzé , és januáríusban, ugyan
vadnak. Az öreg Apor Lázár Qai valának:
Csíkban, a lakodalma meg is lón. Az atyám
AporAndrás.enoek Ga,Apor Ferencz; Apor F e akkor volt 26 eszlendós , az anyám penig 19
rencz fiai: Apor Farkas és Lázár; leányi Apor
esztendüs. Az anyám anyja volt a híres Üreg
Margit. Abafii Gáborné, ét Apor Borbára, ifjú
Apor Lázár leánya; Apor Lázár édes anyja
Tordfli Ferenczné. Apor Lázár sine seroine
voll Lázár Borbára, az öreg Lázár András
deflciáil; Apor Ferencz s Apor Mihály , ezek
leánya; az eisfi felesége, kitSl való az én
is deGciáilanak; grófT Apor István, ez is d e nagy-anyám Apor Ilona, voll Nagy Borbára,
licíált; Apor János, ennek Üa Apor Péler, a ki
ama nagy híres főembernek Nagy Menyhárt
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most hdromszéki fSkirdlybiró; leányai: a
nagyanyám , Apor Ilona, Apor Borbára, öreg
Tordai Fereni:inú , Apor Judil, Punküsdi Hihályné. Az anyám alyja, az üreg Cserei Mi
hály , Rákóczi György idejében gürgényj föudvarbiró volt, azután a Rákóczi és Barcsai
Ákos disturbiumiban csíki kapitányságra válaszlalolt, melyet megirigyelvén Lázár Ist
ván, ki rókirálybirö vala. noba küzel való
sógora vala , a gyergyúi tolvajokkal rá mene,
s mádéralvi házánál mindenéi Tel prédál tata,
magát Gyergyóba bevitetvén, istentelenül,
törvénytelenftl Fejét vételé. De megDzeie Is
ten neki IS. mert ötct is megrogelá Apafll
Hiháty fejedelem , s ott düglék meg a vérengeaö rósz ember a vasban, Déva várában " ) .
Az anyámnak alyja Miklósvárszéki nagy hirQ
Cserei Hiktós volt, a kit mind e mai napig is
nagy dícsérctlcl emlegetnek azon a földön;
annak az alyja fiaróthi Cserei János volt,
kinek felesége vala a szUlSanyám Henler
Margit, ama nagy fOembernek , az öreg Uenter
Andrásnak leánya. A nagyatyámnak Cserei
Miklósnak üt Ga volt : Cserei György, Farkas
János , az atyám Mihály, és Miklós, ós egy le
ánya Kala. Mihály, Miklós iQu legény korok
ban halának meg, ngy a leány is. Cserei
Györgynek szép Gai valáaak , mind meghalának. Cserei Farkasnak három fia marada élet
ben : ifjabb Cserei Farkas, Cserei János, ki
Sárosi János ur leányát vette vala el felesé
gül, és László; leányi: Zsuzsanna, Nemes
Gáborné.Éva, Miksa ]»tvánné, ki elsőben
Boér Sámuelné vala , és Krisztina , clsOben
Inczédi Zsigmondné, azután Hokmár Jnnosné.
Cserei György leányai: udvarhelyszéki kajdicsfalvi Török Istvánné, TOrök Gáborné,
KoncE Boldizsárné, és báromszéki leszfalvi
Bodor Mihályiié. Ebben az esztendSben 21-ik
octobris Csikban Rákoson születtem e világ
r a ; ez atyámnak penig nálam klU még vao
egy fia , Cserei János, ki most generál Cbusáni szolgálatában vagyon; három leánya:
Erzsébet, ki nagy-enycdi Borbercki Dániel
felesége, Judil és Ágnes, kik megbolondulának, holmi német tisztekhez raenénck az atjám akarata ellen; dgy is vevék használ.

Hogy penig mind iz atyámról, mínil az anyám
ról Cserei familiál emlitek, abban senki meg
ne UlkOzzék, mert nem egy família, hanem
különösök, nem is volt semmi atyaliságn egyikfamiliánBk a másikhoz az atyám házas
sága elöli. Vala még egy Klára ncvü le
ánya is az atyámnak, a ki kisded korában
Csíkban meghala vérben.
De hogy visszatérjek a
[1669.]
országi motusokra, midfl

gyarországi német császár ellenuunfocderáll
urak reménségekben mcgcsalalkozván, fluctuálnának.legelsóhen is az Első Rákóczi Ferencz renunciála a confoederatiónak; kinek
hajlendóságát látván a jezsuiták, szokott
mcslcrségck szerént melléje ereszkedének és
biztatni kezdek , csak változlassa rellgiújál
és legyen pápistává , a császáriéi neki gratiát szerzenek és minden jovaiban, jószágai
ban manutencáljáh. Vette vala penig felesé
gül magának a bán Zrínyi Péter leányát, He
lénát, ki annakulána, Rákáczi Ferencz ha
lála után, grólTTükötyi Imréhez ment férjhez.
A nyavalás boldogtalan ífju fejedelem, éle
tének conservatiójál feljobb becsülvén lelké
nek idvcsségénél, ijedtében compromittálá
magát, és azt az igaz rcformala religíót, me
lyei dicséretes elei annyi sok fáradsággal s
vérek hullásával oltalmaztanak , hitellenul elánilá s pápistává lOn; ajezsuiták penig a csá
szári udvarban, kinek már directiújátkezekre
vették vala, addig fáradánah, míg életének
graliát nyerénck; de a jovaiban közel sem
manutcneálálc ugy a mint fogadiák vala.
Mert minden fejedelmi kincsét, melyet nagy
atya s édes atyja az erdélyi fejedelemségben
gyUjIOllenek, és ErdélybÓI Pálakra kilakarítollanak vala, a német császár commissáriusi configcálák és Bécsbe általhordák; mely
is készpénzül, gyóngy, drágakő, arany
s ezüst marhákból állván, egymilliót kónynyen superált. Teljes éleiében gyalázatos lön
állapotja, semmi lisztre nem promoveáltatéh,
annyi használ vévé a jezsuitákkal való czimborának ; Sk is penig fáradságok jutalmát
dupláson megrevék rajta, és a micskéje meg
maradóit vala a conGscatiólól, a szentség-
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nek álorczdj'a alatt kícsalák a kezéből, s B
magok szerzeteket meggazdagiták belfile '*).
1670. Már a császár, nákúczi Fcrencz
meghódolásával Felsö-Hagyarországol Idllalolt vala iiegcsendcsilení, de még Horvátor
szágban Zrínyi Péter ésFrangepán.Alsó-Uagyarországban penig Nddasdi Perencz a lübbivel egyilll grassálnak valo. Kihez lEpest
fegyverrel nem akarja vala a becsi udvar
Zrínyi Pétert ijjesztení, gondolván, hogy at S
kezében is sok fegyver levén, opponálná ma
gái , és ex desperalione a törökkel coujungálván magái, a lassan égS tüzet annál inkább
fellobbantaná. Hosszas tanácskozás ulánpraclícihoz nyulának. Vala Bi'csben egy Forslal
nevil páter, kinek Zrínyi Péternél nagy isme
retsége a confídentiája vala ; ezi bérlék meg
alattomban , E ki kezdek ku!d(>zni Zrínyi Pé
terhez, mindent ígérvén állala nckie, nemcsak
életének s jovainak gratiát, hanem még prolotiól is, csak hagyjun békét a magyarok
rebelliójának és igyekezzék annak megcscndesitésében. Paler Forslal credentionalís le
veleket Tevén mind a császártál mind a ministcrektdl, elment Zrínyi Péterhez, és midőn
sok esküvésével Iccsalla volna lábáréi, el
én a inaga fiái adá melléje, hogy Bécsben
elvigye a császárhoz, és ha a császár ugy
kívánja , maga is assecuratoría alall oda men. Elvivék az assecuratoriát neki, becsalák nyavalást Bécsben, s olt mindjárt áresldlák, Frangcpánnal egytllt, kinek testvérhúga
Zrínyi Péternek felesége vala. [apríl 18-d.]
Lobkovicz fejedelem, a ki alatlomban correspondeáll vala Zrínyi Péterrel, hogy inkább
az 6 dolga ki ne tudódjék, legmérgessebben
kezdé magát viselni a rab urak ellen, és a
jámbor Leopoldus császári elallalá hogy tör
vényt láttasson reájok B ölesse meg őket.
a a császár egész esztendeig mind haloi, nem akarván olyan nagy uraknak vé
rekben ferlézni: de a mellelte levő magyargyfllűlö minister német urak csak rávcvék
utoljára. Azalatt a császár generál Sporkot
nagy haddal küldé le Magyarországba ; ki is
az erősebb várakba és városokba német praesidiumol szállit be , és mindenfelé szoroson
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kezde vigyáztatni, hogy a confoederatus msgyer urak el ne szaladhassanak. Kídasdí Ferencjel is szép mesterséggel Bécsbe felbívák
s ott áreslálák is [sepL 3-d.].
1671. A császár azalatt az egész Ma
gyarországban pátenseket killdozc ki, me
lyek állal mindeneknek, valakik azon molusokba elegyedtenek vala, he a fegyvert leteszik
és magokatsubmillálják ,ürükös gratia és amnestia ígértetek [april, 22-il.]. Melynek bivén
sokan, midőn anagy félelemtől mcgszebadultaknak tartják magokat, és kiki maga jószá
gába s házához Is szállott volna: elsőben a
császár Kassa városát fortíGcáltatván és a
város mellé erős citadellát kezdvén épitelní,
Pozsonyba országgyűlést hirdot " ) . Otl minde
nekelőtt a minapi rebelliút ^kezdek' kikeresni,
kik voltak indító okai és kik a complicesek.
Ugyanolt sok urakat, fOembcreket, nemese
ket, a kik jelen valának azok küzői, árestálának , s imide amoda, a pracsidíált várakba
rabságra elvivének. Akkor kezdek késő ká
rokkal meglapaaztalni, a gratiának mi hasz
nát vetlek. Mikor már a magyar nagy urak
kézben volnának, Bécsben a császár delcgatum judiciumot inslituála, kinek praescse va
la egy Roltal János grólf német ilr; azok elei
be cilállatának a rab urak, és sokszori examcn után condemnálák nyavalásokat '°>.
Semmi ezen siralmas állapotok közölt
nem esek nehezebben mind a magyar rab
uraknak, mind az egész országnak annál,
hogy a császár nem magyar törvény szerént,
nem is magyar magistralus előtt, hanem né
met nemzetből álló delegátusok előtt, aosIriaí törvény szerént, mely sokkal különbözik
a magyar törvénytől, láttala és mondata senlenliát reájok; hololt eleitől fogván elTéle
moluEokban és casusokban a magyar királyok
bitesek voltak arra , hogy országgyűlésében,
publice, magyar (örvény szerént láttassanak
törvényt afféle személyekre, levén világos
articuluEok a decrclumban, melyek szerént
mind fejeket mind jószágokét el szokták
veszteni,a kik a királyok ellen fegyvert fognak.
Melyről noha elegei supplícálának a magyar
országi statusok, és a császár mint kegyes
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jámbor ember, könnyen reá is hajol vala,
a német udvar niinislerei, halilos gytllűlséggel levén a magyarok ellen, és a megfőgalott rab urak jászdgaira ahétozván, a csá
szár elméjét elfordilák. Csek elé kellé állani
a delegalum judicium eleiben , s igy ronleték
meg a szegény magyarok törvénybeli sza
badsága is.
Látván Zrínyi Péler a fejérc következen
dő veszedelmei, elbúsulván azon, mely álnok
practicával csalaloli le lábarúl páter torsiéi
állal, és a császár Bssecuratoriája ellen feje
s jószága koczkára hányaloU: olyan levelet
ir rabságában a császárnak (a mint Ucnricus
Breverua Universalis Uisloriájában nyomlalásban vagyon), melyet senki, kivált a ki ma
gyar, szánakodáfi nélkül nem olvashat. Sze
mére hányván.a császári ndvarnak, hile el
len mini csatatoti és fogatolt meg, a lObbi
ktíEölt azt Írja deákul, melyei én magyarra
fordilollam :„ De ámbár ~~ úgymond — ne
kem elmém leli volna is a |rebellióra, mind
azáltal a Felséged szavának szentnek és vállozlalhatlannak kell lenni. Hég • töröknek
és pogányoknak adoll hitszegést is Isten gya
korta keményen megbüntelte; a maga szavúnak az austriai ház mindenkor oly szoros
megtartója volt, hogy inkább akarta gyakorta
aagát nagy romlásra kilenni, mint sem bilél
megszegni. Ebben fundállatik minden nem
zetségek Jusa és az egész emberi nemzetnek
lársasága s egyesülése. A hit és kegyelmes
ség kél erSs oszlopi a Pelségtck méltósá
gos házának, mely is addig el nem romolhat,
ralamfg a hiladás fel nem fordiltatik. Maga
Felséged az előszűri nekem küldőit levelében
a zágrábiai pUspük állal, csalbalatlanul ígér
te elébbení kegyelmességének continuálását,
sOt t felelt ujabb favorát, a mely bizonyára
nagy és igen kiterjedő engedelmesség, és
minden meglőtt dolgoknak elfelejtése. Lobkovicz fejedelem , Felséged első minislere és
császári udvarának főhopmeslero, nagyobb
megkUl ön bUz le léssel és magyarázattal Fel
séged neve alatt Hagnus Marcus Forstal
augustiniánusi barát által teli nekem arról
Ígéretet, hogy engemet semmiképen rebel
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lisnek nem larlanának vagy hi teli ennek, sem
mi bánlódásom nem lenne sem élelemben,
semjovaimban, becsUielcmbGn,szabadcgágomban, lisflemben, hivalalamban, méltóságom
ban vagy privilegiumimban, ha idején enge
delmeskedem , ha a fiamat zálogul, ha charta
biancámot kezemmel subscribálván, az én Fel
ségedhez való hűségemnek és engedelmes
ségemnek bizonyos jeléül, Felségedhez sietve
elküldöm; ígéretet lelt nekem a váradi vagy
cartstadiensi generál is ságrúi ügy, ba a bán
ságnak renunciálok; ígéretet lelt, hogy az
én hazamnak adósságai negyvenezer forin
tig megCzeltetí; azt igérle, hogy az én familiám dolgai a Felséged udvarában szerencsés
clőmuuclellel folynak; és ujobban azzal bíz
tatott, bogy i engemet, mint kedves atyafiát,
soha el nem hagy, mivel minthogy akkor
Krisztus urunk szenvedéséről irt históriában
az olvaslalék vala, hogy szent Péler három
szor megtagadta Kriszlns uninkol, mégis
poenilentiát tartván, semmi őtőle el nem vételődék , hanem inkább az apostoloknak feje
delmének tétetett; ugy lenne az én dolgom
is ba megtérnék. Hozzá adván előbbeonís
vaihoz Bzl is Lubkovicz fejedelem, hogy 0
soha senkii meg nem csalt és mindenkor ma
ga szavának állott, az auslriai kegyelmesség
véghctcllen. Ezeket többire hillel erősítette
nekem báró Hocher uram, a Felséged udvari
cancellariusa, a conferenlián beszédét el
kezdvén , az én igaz érdememnek megújulá
sáról azi mondván, hogy az éu esetem ne
kem semmil sem fogna ártani, és nem csak
Jutalma adatnék az én mostani meglérésemnek s engedelmességemnek, de még a követ
keznék, hogy az én mcglérésem után a Zrí
nyi szűz éa meg nem fertézlelt bflség, és
mind az én famiiiámnak dicsőséges érdemei,
mind az enyém, melyek mintegy elnyomallavala, ujobban megelevenednének és nagy
jutalmat nyernének; a mini Isten szokott
a bflnúsökkel cselekedni. Ezeket s ezekhez
hasonlókat, melyekel rüvidségnek okáért el
hallgatok , sok Bzúkhal magasztallá előliem a
fenuevezell paler Forstal. Helyhez képest
egymdssal igy beszélgetvén és kezUnket
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egymdsnak beadvía, mind a fiamot mind a
charta biancál kezébe adtam, azt mondvdn
uloljíra neki: hog? én kész volnék íket
Bécsbe kiívelni, ha Felséged ugy parancBulja.
UgyanazonI igério nekem a maga szájával a
méllúságos fejedelem Lolibuvicz báró Hoclier
Jelenlétében, mikor Bécsben nála vollam
nudientián, csak hogy a CelsC-mRgyarorszdgi
háborúságot az én levelemmel Iccsendesiteni segéljem. A melyei meg is cselekedtem,
a vejemnek irván levelet. Az Isten azoknak
szivekel ugy meglágyilolla, hogy az én együ
gyű írásomra mindjárt Felségedhez meghúdollanak, és azonnal grúr Slarenbergcl elbocsSlották a rabságból. Ezeket, úgymond a
fejedelem, éiies bátyám uram, ha véghez vi
szitek. Ígérem én is nektek szentül mrnden
vétketeknek egész bocsánatát, szabadulástokát , 0 felségénél a csássámál levő elöbbeni gratiálokal, minden Jovaloknak egészlen visszaadalásál, becstlietet, tisztességet,
az előszűri vacans generalalust, egy szóval
még titeket nagy emberekké teszlek. A kik
tudják, mely kevés számú volt a Felséged
hada, a kik tudják, hogy tízen azon szoros
utón eleibe állhatnak száz embernek: nem
tagadhalják, hogy én azzal a levelemmel snynyi érdemet szerzetlem magamnak, amennyi
a magyar dolgok iránt szerencsés előme
netele Felségednek nagy hasznára vala. A
charta biance-adásban, megvallom, egy ke
veset kételkedtem, hogy igazán megvatljam,
holott az mind életemnek mind halálomnak
sentenliáját, mind penig a nekem telt igereteknek visszamondását magában foglalhat
ná, és csudálom vala, miért kívánják azt tő
lem. De midőn páter Forstal azt felelné: nem
kellene semmit gyanakodnom mikor olyan
kegyelmes császárral volna dolgom , mert a
charta biancál azért kérik tőlem, hogy az ál
tal a nekem telt ígéretek annál crősebben
confirmállalnánah: én minden haladék és fé
lelem nélkül kezébe adtam. Annakulána midőn
páter Forstal itt Bécsben a velem való beszélgelésro hozzám bebocsáttaloll volna; kérdezgelnikezdém a charta bianca felől ésarra milírtanakvolnajazl feleié: a maga lulajdonkezévcl

ö a fejedelem belső bÉzában azt irta volna reája,
a mit neki a fejedelem parancsolt^ a fejede
lem penig egyebet nem kívánt, hanem hogy
kössem arra magamol, hogy személyem sze
rént Bécsbe jüvuk, és he kik társaim voltá
nak, azokat kimondom, s a császár praesidiumát beveszem. Helyeket már én mind
megcselekedtem. Hogyha azért Felséged a
maga véghetetlen kegyelmessége szerént én
velem irgalmasabban bánni nem akar : ugyan
csak meg kell maradni a charta biencának
úgymint a császári Felséged utolszor! végezésének. Hallom ugyan, bogy ezekre az én
ratióimra némelyek ugy felelnek, hogy talán
páter Forstal a maga külünüs hasznáért gon
dolta és költötte azokat a nekem szóval tett
Ígéreteket; Lubkovicz fejedelemnekpeniglen
és az udvari caneellariusnak szavai nem elégségesek volnának, nem is tartoznék a csá
szár azt mind megleljcsilcni, a melyeket a
minislerck ígérnek; végezetre, a charta bi
anca által köteleztetem én, nem penig a csá
szár. De ez ilyen subtililások professorokiioz
illenek inkább a scholákban, és még az em
berséges kereskedj rendek küzölt sem szoktanak practicáltatni, annál inkább a császári
udvarban, vagy midőn Iraclállatnak fejede
lemmel , királylyal és császárral. Páter Forstalnak hiteles levelei voUek a fejedelemtől,
melyeknek nekem hitelt kellett adnom; ha
páter Forstal roszul cselekedett, ha vélkczell.ha a maga Jurísdictiójának határán túl
lépett, melyet nem hiszek , lássa ő; az ö vét
ke nekem romlásomra nem tulajdonithatik,
midőn megcselekedtem a mivel tartoztam.
Volt dolgom Lubkovicz fejedelemmel és ud
vari cancellarius urammal, a mennyiben kö
zönséges személyek és a császárt rcpraesentálják, s ő Felségének legelsőbb mJnisleri;
azért az ő szavok énnálam a császár szava
gyanánt vagyon. Hasonlóképen a cbarla bianca
által való kötelezés kölcsönös és egymással
egyenlő; miért ugyanis kUlünbena császár csak
azon punctumokat íratta oda és nem máso
kat, hanem hogy azokkal megelégi:dni akart.
Az ilyen subtilitások utat nyitnak mindenféle
hitnek megszegésére; a császári sas nem fog
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legyeket, és a császári szent szókat szentfll
cs helyesen s kegyelmesen kell mag^^rázni,
nem penig olyan sublililások szcgelctébe
szorítani. Hogy a nekem telt ígéretek, a ne
kem adoll bocsánat és hit mellell nincsenek
ragasztatva olyan rormalitások vagy olyan
Jusnak helyei, a melyekben sem én soha nem
forgottam, sem penig az olyanokkal a kirá
lyok és császárok, kik a törvényt csinálni,
változlaloi és megjobbítani szokták, nem so
kat gondolnak, bizonyára nekem, a ki iga
zin folytattam a dolgot, nem pracjudicálhat
nak , és soha semminemű dolgát ugy meg
nem bánta Carolus V., semmi dolgaért ugy
nem is taxallalék, mint azért, hogy az ö mi
nisterének Granvcllanusnak áltató szavaira a
hassiei landgraviusnak hite alatt adott en
gedelmét kétségben bozta."
„Gondolja meg aZt is Felséged kegyelmosen, hogy senki keltOs bUnleléssel nem bün
tettethetik ; én penig annyi nekem Ictl ígé
retek után annyi és oly terhes büntetéseket
szenvedek, a hatálnál nekem nehezebbekel,
becsületemben, híremben, jovaimban, szabadcságomban és ebben a boszas rabságnmban minden vigasztalás nélkül: hogy B ma
gam igaz mentségemet is Felséged eleibe már
nem terjeszthetem, sem egy értelmes ember
rel is a magam állapotáról nem beszélhetek.
És nem csak én szenvedek egyedül, hanem
az én egész bázi ramíliám és két ártatlan
gyermekeim : a Gam, a ki a Felségedhez való
nagy hivségeért, midOn hallotta volna a rósz
híreket, jutalmot érdemlett volna inkább , so
káig raboskodott, és így mind a tanulástól,
mind egyéb virtusok gyakorlásától elmara
dóit. Továbbá szenvedünk országunk s édes
hazánk Felségedtől szentQI conCrmdltatotl
törvénye ellen, mely azt tartja : hogy senki
meg ne fogattassék, senki jovai ne conliscáltassanak, semmi bunteléa addig ne legyen,
mig annak rendé szerén! citáltatván, meg
nem senlenlíázlatik. meghallván eisfiben
annak maga mentségére való szavait. Azt is
tartja a mi hazánk lürvénye, hogy a fiu ne
szenvedjen atyjának gonoszságáért, hogy az
egész família ne fosztassék meg egynek vét
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keéri minden ósjószágalól; de mi eddig mind
ezeket szenvedtük, és mivelünk executióval,
conliscalíúval kezdeteit a processus; és így
a mely iürvény másoknak használt, azoknak
semmi könnyebbségére nincsen, a kik hflségeknek régiségével és szolgálatjoknak ér
demével senkit magoknál feljebbvalót, ma
gokhoz hasonlót penig igen keveset találnak.
Hcllózlassék Felséged kegyelmesen megte
kinteni , hogy mi magyarok az imperiumbeli
és más provinciák törvényéhez kötelesek nem
vagyunk. Felséged penig a magyar törvények
megtartására magát kegyelmesen hittel kö
telezte, a melyek szerénI igazságos és illendO dolog, hogy az én ügyem decidállassék
azok által, kik azokat a lürvényeket tudják,
és nem idegenek altul."
„Ennekelólte hat esztendővel megvették
volna a talárok Slyríát, ha az én bátyám meg
ne oltalmazza " } ; Sokolicz basa Carniolát,
Croatiát hamuvá változlalta volna, ha én, etbagyatván generál Avertpcrgtől, a ki bátor
ságnak okáért L ab acumb a szaladó tt, a türüki)t meg ne verjem, elfogván aharczonabasa lestvér atyaGál<^).Hár penig ennyi fáradsá
gunknak , hűségünknek az-e • jutalma, bogy
gytíkerestól kivágattassunk? hogy a mi vé
rünkkel keresett jószáginkkal idegenek töllözzenek? Ua az én gonoszakaróim attól
félnek, hogy kiszabadulván boszut állanék
rajtok, noha az haszontalan félelem , kész va
gyok akárminemü cauliót és kezességet állí
tani, és én Istenemtől nem is kívánom bOnUmnek bocsánatai, ha azoknak keresztényi
módon meg nem engedem ellenem való vét
keket, és ha csak megemlékezni is akarok
rűia." Utoljára tgy végezi el levelét: „Mind
ezeket—úgymond — Felséged meggondol
ván, alázatoson könyörgök Felségednek, hogy
magát a maga természete szeréni való ke
gyelmes állapotára vigye vissza, tudniillik
irgalmasságarúl, éa mind az én hivséges
szolgálalomról, mind a maga Felséged nekem
tett ígéreteiről éa szent szavairól megemlé
kezvén, kegyelmes szemeit fordítsa reám;
ne gyalázza meg annyira az én Felséged há
zához mindenkor hív familiámol, sőt nekem
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engedjen azalatt szabidiildst, a melyben az
én ügyemet bazám tfirvényébez érlS magya
rok előtt oltalmazhassam, éí találhassak esz
közöket, melyek által Felségedet hozKám
megengesztelhessem, és több kegyelmessé
gét is velem közleni méltóztassék, melyeket
Felséged tud ilyen nyomorult állapotomban
nekem szükségeseknek. Kiért Isten Felsége
det boldogfisa."
Ezeket akarám leirni a Zrínyi Péter levelébfil Cinért a levél igen hoszu), hogy m e g 
tudhassa a ki ezen künyvel olvasni fogja, oiiképen csalatott meg a nagy vitéz uri ember,
és noha mind a ratiök mind a szép könyörgő
beszédek olyanok azon levélben, a kik könynyen akánncly lyrannusnak elméjét is kegyelmességre hajthatták volna, annál inkább a
jámbor Leopoldus császári megengesztelhe
tek vall : de az istentelen Lobkovicz és más
minislerek, tartván attól, ha a császár k e z é 
be akad a levél, könnyen gratiát nyerhetne
Zrínyi Péternek, a levelet elsikkaszták.
A szegény Frangepán gróíT is ira alázatos
levelet a császárnak rabságából, melyben a
többi között fgy k ö n y ö r ö g ; „Tekintse meg
kegyelmesen Felséged irgalmas szemeivel az
én virágzó írju időmet, melyet ilyen é r e t 
len koromban kell elvesztenem; fontolja meg
Felséged kegyelgescn, hogy én szánakodásra
méltó módon egyedül vagyok csak az én régi
nagy famíliámból, mely számlálhatBllan idők
től fogva, mind Felséged császári házának,
mind az egész kereszténységnek nagy hivséggel szolgált. £s a mennyiben mind az én
dicsőséges eleimnek nagy érdemei, mind az
én Felségednek telt személyes szolgálatim
elégségesek nem volnának, azt a fogyatko
zást pótolja ki B felséged minden országokon
dicsérettel kiterjedell nagy kegyelmessége,
és engemet immár megholtat, az éleire viszszahoini méltóztassék. A Felséged szolgálata
mellett bizony meghalni sóba nem irlóztam,
mert kéiz voltam mindenkor a Felséged p á 
ra no solitára utolsó csepp véremet kibocsáta
ni , de irtózom és reszketek annak meggon
dolásában, hogy hóhér keze által gyalázato
son fogyassék el életem. Oh én szegény és
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boldogtalan emberi evvagy soha nem s z ü 
lettem vagy ennek előtte baltem volna meg I"
GrólT Nádasdi Ferencz hasonlóképen s u p plicála, de a mint feljebb is iram, a ministe
rek kezébe menvén elsőbben a levél, a c s á 
szártól eltitkolák. Az egész magyarországi
statusok is sok ízben könyörgenek azoknak
a nagy fejedelmi embereknek étetek megma
radása i r á n t ; mind haszontalan l ó n , mert a
német ministeriumból álló delegatum judicium
sententiát pronunciála ellenek, és mind fejekel, mind jószágokat condemnálá. Hikor p e nig már a sentcnlia kimondatott volna, és a
császárhoz felvitték volna hogy subscribálja,
elolvasván sírni kezdett, és pennáját kétszer
is kezéből elbajitolta, nem akarván subscribálni semmiképen-De Lobkovicz fejedelem és
a ministerek sok ratiókkal elállalák a jámbor
császárt.- ba ezeket meg nem öleti, hanem
elbocsáttatja, hoszut állanának és soha ezek
miatt 8 császár békességesen a magyar ki
rályságot nem bírhatnál ha penig ezeket
megöleli, ugy megcsendesednek a magyar
országi motusok, soha ennekutána egy ma
gyar is a fejét fel nem meri emelni. így utol
j á r a nagy nehezen si^scribálá a császár a
sententiát.
VBIB akkor Magyarországban

esztergomi

érsek Szécsényi György '*), a ki különben is ke
mény és reális ember vala teljes életében; ki is,
noha annak előtte is sokat türekedett arab arak
szabadulásában , de m e g é r t v é n , hogy a csá
szár is már subscribálla a sententiát, felette
igen megbúsulván, minden audientia nélkül
bemegyen a császárhoz, és nagy haraggal
azt mondja : „Miért kell Felségednek ártatlan
vért ontani? nem fél-o az I s t e n t ő l ? " A csá
szár azt feleié -. „Apám uram, ne szóljon Kgd
többet, mert nincsen baszna.'* Az érsek a n 
nál inkább felgerjedvén, kezeit é g r e felemelé,
s nagy felszúval kiáltja: .^Száradtanak volna
meg ezek az én kezeim akkor .'mikor a m a 
gyar koronái Felséged fejéhen tették vala 1
VBlóban szép bire neve leszen Felségednek
az egész keresztény világ e l ^ l . " És cl sem
búcsúzván a császáriéi, az ajtón nagy furiával kimegyen; Lobkovicz fejedelem a k e z é 
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ben levS pálozdjél aldna hanyilja az érseknek;
m érsek megrordul, és nagy sebességgel a
pdlcEJI felvévén, viszahanyilja épen a esdszdr
lib» eleiben, s azzal lemegycn e szállásira
nagy szomorusdggal.
A rab uraknak megizenik az udvarból,
mis napra balálhoz kéEzllljenek. Látván a
szegény Zrínyi Péter, nem lehet különben,
meg kell halni, egy szép levelet <ra a felesé
gének , melyet szóról szóra , rövid levén, Icírlam , meri gyönyörűséges az olvasásra. így
keidi el levelét : „Anna Catharina, én gyí)nyörtlségem. Hiddn ezeket olvasod, a sirdslól magadot megtartóztassad. Holnap tíz óra
kor nekem s a te bátyádnak fejünk elvétetik.
Ha egymást megölelgetvén, egymástól elbucsuszlunk; azért tÖled is e viliigon örök bucsumot veszem. Megbocsáss. ha (melyet tu
dom bogy megtörtént) légedet megbántotta
lak. Legyen Istené a dicséret, a halálra mind
bátor s mind kész vagyok, és bogy semmit
ne irtózzam, az Istenben való erós bizodalom
munkálúdja, a ki nekem életet adott, nekem
meghalónak irgalmasságát nyújtja. 0 szent
felségét én , a kihez holnapi napon menni bflom, szUntelen azon kérem , hogy a boldogult
lelkek dicsőségében veled egylltt az Ó látásá
val örökké gyönyörködjünk. Egyebekel, vagy
ai édes fiamról vagy a mi jovainknak rende
lése felöl, hogy mit Írjak, nincsen; mindene
ket éa az Isten akaratira bíztam. Hégis azon
kérlek, a siráslúl megtartóztassad magadol,
ezt a kételenség parancsolta. Bécsűjhely, az
én faalálom előtt való napon, dic 29. április,
estvén 7 órakor 167i-ik esztendőben. Ne
ked Isten és az én édes leányomnak Auróra
Veronikának minden jóval légyen!"
A rab uraknak azért hóhér által fejekel
szedetek, gróffNádasdi Ferencznck Bécsben,
gróff TUTenbachnak Gréczben, BÚnis Ferencznek Pozsonyban, gróff Zrínyi Péternek és
grúlT Frangepáa Ferencznek Bécsi-UJvárban. Ilikor Zrfnyi Pétert a fővételre kihoz
nák, és kél jezsniták jónének mellette, na
gyot fohászkodván mondotta: „Vajha bárcsak
most egy kard akadhatna kezemben, hogy ke
zemen halnék meg i ne kellene bóhér keze
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alá mennem." A páterek csendesíteni kezdek,
hogy a mit • kálolenitó szükség hozna, azt
békével szenvedné : igy nagy bálorsággal
telile a székben, és szeméi sem engedvén hogy
bekössék, bárddal a feje elutteték, s egy hely
re temettetvén Frangepánnal együtt, holtok
után Is gyalázatos epilaphíumot irának temeté
sek felében , ilyen szókkal .- „A vak vezeté a
vakot, és mind kellen a veremben esánek."
Minden jószágok conBscáltaték, s többire ide
genek kapák el.
Tgy vészének el a nagy dicsőséges vitéz
magyar fejedelmi urak, a kiknek mind elei
mind magok, sok esztendőktől fogva a po
gányság ellen dicséretesen hadakoztanak berczoltanak és hazájokat a török tatár rabsá
gától, pusztilásálúl, gyakorta vérek hullásá
val megoltalmazták;

és
szomorú példabeszédben marada emlékeze
tek az egész világ elŐlt e mai napig. Ilyen
szomorú vége lOn a császár ellen való táma
dásnak. Hint annakclOtte Isten, Bocskai s más
magyar vindcxek idejében szerencsésen bol
dogította vala intentiójokat a magyaroknak,
most is Istentőt meglehet vala, de nem akará,
nem jovallá. Azolla is, noha nem szűnik a
fegyver Magyarországból a német csáazár
ellen, de ugy táljuk, nincs Isten metlettek ;
hiúban iparkodnak, bolondul Táradnak, csak
magokot s a szegény országot rontják),
pasztilják, s nagyobb labyrínthuaban ejtik a
nemzetet. Kert Esten nem fegyverrel már , mint
azetOtt, hanem patientiával i igaz megtérés
sel akar minket felébreszteni régi szabadcságunk megnyerésére.
1672. Soha semmi d o l o g i magyarokét
ugy el nem idegenilé
mint azoknak a nagy
uraknak megöletése; ugy annyira, bogy
e mai napig, e jelen VRtói?IO-ik esztendeig,
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nem szQaik, söt napról napra lobog • ma
gyarok motuBa a cs&stir ellen. Hert noha, a
mint feljebb említem , a császár graliája után,
a kik rejTvcrl Togtak vale, miadcnüU leletlék
vala magokot, bízván az amnestiáboz) de
minekutána a pozsonyi országgyűlésében ujobban az urakot, fSembereket megfogdosnák, annál inkább mikor ez annyiszor emii
lett uraknak fejekéi szedték volna, ujabban
neki busulának, kivált a felsS-magyarországi
magyarok, a kik közel levén e törükhOz, kü
lönben is mindenfelé nagy tágasság és pusz
taság levén, nem oly könnyen kerilhclik azokot kézre; hanem sokan egybenverék ma
gokot , és szélyel vándorolni, kóborolni kez
denek, sokan penig Erdélyben futának be,
úgymint az üreg Bocskai, Petróczi István,
Szuhai Mályás , Szepesi Pál, Vay Mibály, Orlaí Miklós, Kubinyi László , Kende Gábor és
Márton, Farkas Fábián, Ruszkai András,
Wesselényi Pál, e palatínus ítcscse GaCki is ilt
Erdélyben Béldi Pál leányát Zsuzsannát vévé
feleségül magának), és többen sokan, bízván
ahoz, hogy itt magoknak nyugodalmas szál
lási találnak, nem is felnek vala Erdélyben a
német császáriul, mivel Erdély a türok csá
szár birodalma alall vala akkor, és szintén
akkor kezdeti vala épülni a sok romlás, puszlulás, rablás után. Ezeknek bejövetele veszté
el mind az erdélyi .ós hazafiaiból álló urakot,
mind pcnig az egész erdélyi szép fejedelem
séget és szabadcságot, a mint ide alább meg
halljuk. — Ebben az esztendőben az atyám
fogarasi kapilénygágra denominállHlék1673- Magyarországban penig, minek
utána a római császárné meghall volna, és a
császár másodszor megházasodott volna az
iospnikbeli ausztriai fOhcrczegnével, Claudia Foelicitással, megértvén, hogy Felsö-Magyarországban ez elaludt tQz ujobban fellob
bant, és hogy a magyarok ismét feltámodlanak volna, sokan penig kdzUlOk Erdélyben
beszaladtának volna; tartván attól, hagy Er
dély segitségével nagyobb motusokot inditanánek: ujobben négy bedet küld le mind némeiekból, mind magyarokból állót, gróC Copp
és Eszterhási Pál (ki annakuláne palitinussá
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tétetek) commandóJB alatt- Kik i» a koruczokol (igy nevezik, a kik a császár ellen fegyverkednek, a mint feljebb is említem, Len
gyel László király idejében támadott crucialus táborról; a mely magyarok penig a csá
szár hivségében vannak és a császár mellett
hadakoznak, labanczoknak hivatnak, bizony
talan eredetből; némelyek ugy magyaráz
zák : Labencz azaz Lobbents, mivel a néme
tek puskával szoklenak inkább harczotni mint
karddal, a puskapor penig fel szokott lob
banni) Üldözni kezdek, azoknak jószágokot
pusztfleni. De mind heszonlalan lón, mert •
német badak nehéz készülettel levén , a karuczok penig természet szerénl serényekés
gyorsak, mihelyt a német bed ktízelitett, elállotlanak elóle, és igy hordozták alá s fel a
német tábort az országban, harczol nem akarván állani, hanem farkas módon, hol a
zsákmányosát mezóben, hol quártélyában a
futrásiait a németnek fogton fogták. és igy
a kétféle had jobban jobban clpuszlftutta Hegyarországot. Látván az udvar a dolgot, el
végezi, hogy egy helyet fortificáljanak, a
bol mindenkor nagy praesidium legyen, és
onnan a mint lehet, mind a kürülvaló tarto
mányokat oltalmazzák a kuruczoklól, mind
az alá S fel lézzegíl és kóborló magyarokot
dissipálják' Mindenek felett Cassa városa ítél
telek alkalmatosnak; a melyet is erSsen forlificálának, Eperjesről, Bártfáról és Szebenból
minden munitiókol oda hordván , az eperjesi
báslyákot pedig a város kőfaláig lerontalak;
Nagybánya városának bástyáit a földdel egyenlóvé tevék.
1674. Itt már a szegény református ma
gyarokkal ugy bánának a jezsuiták mint a
farkas a báránynyal; mikor a farkas maga
zavarván meg a forrást, rá foga a szegény
ártatlan bárányra a viz felzavarását, és megölé érette s megevé a busát. Ugy szinléa
Magyarországban is, noha a calholíCDS nagy
urak, a mint feljebb megirám, kezdették vala
a rebelliút, és a szegény reformátusok annakafáne állotténak belé a dologban, mint
hogy ók Is magyar haza fiai voltának, kétség
kivUl kívánták s munkálódtak a mint lehetett
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a magyar slaloi stabaiaiginak helyreálliUsé(, négis • jeiBuiUk esztekellésébSl a csiiSXÍTÍ udvarból keményebb Bententia monda
ték ellenek, s nínden haladék nélkUl executióba is Tétetek. Uerl e^ész Magyarországban
com mi SS adások menvén ki, mind azokat a lemplomokal ée scholábat, melyeket annakelBlle
Bethlen Gábor, Bocskai hívén és az ElsS
Rákóczi György a német császárokkal való
pacificaliójoknak alkalmatosságával a refor
mé tusoknak és evangélikusoknak assígnáltanak, és azólta békességesen bírnak vala, eróEzakoson tötük elvéletének, és a libenim religionis exercitium, mely erős hit alatt mind
a bécsi udvartól, mind az egész országnak
négy statusból illó rendéitől solenniter conflrBáltaloU vala, toUáltaték. és a refonnatuBok minden vármegyében liszleklAl privállatának, ugy a szabad és királyi városokban
az egész magislralus caiLolicusokból creállaték B a reformátusok in perpetuum azokból
kibajUlának. Noha némelyek közlUök, fel
jebb becBUlvén a világi haszontalan s elmú
landó jókol az örökkévaló boldogságnál, hogy
tiszlekben s júsiágokban megmaradjanak, hi
tek nellfil eláUának és pápistákká íinek; s
hogy megmutassák az Anti-Christusfaoz való
hivségeket, nagy dUbüsséggel és baromi zeluBsal kezdek persequálni a szegény roformálasokot, épen azon processussal, a mint bánának a azegény csehországi reformátusokkal.
Nem lón elég az Isten házának romlási
val telhetetlen jezsuitáknak eddig való ke
gyellen persecutia, hanem mivel szintén az
idó tájban a császári udvarban beférkezlenek él az egész direcliót kezekre vették va
la ; mely ekképen történek. A franciái király
nagy aemnluaa levén a császárnak, noha
nagy potentia volna kezénél, mégis alattom
ban fok praclicával próbálá ha a császár há
zit elTesilfaelné; a mint nem régen az elsA
Mfégél&l Taló fiát a dajkája állal (kit sok
saáa annyokkni megbérlell vala), gombostűi
sadTTin a feje lágyába, megdlelett vala, ngy
a mellette való mioisterekel minden nton módon, lok ajándékokkal s igérelekkel próbál
gat n l i hivaégekbei) negliiiloritani, sót, •
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mi szörnyeM dolog, a császár confessáriusit, ki szerzete szerénl barát vala, titkon ar
ra vcvé, hogy mikor a császárt meggyóntat
ná , a mégszenieHeteit ostyát méreggel ken
né meg, E ngy étetné meg a császárt. De ai
Isten kinyilalkozlatá a nagy gonoszságot.
Kikor a jámbor császár meggyónt volna, és
már a páler a mérges ostyát elévenné, hát az
méregtói megszederjesedett i a császár sem
mit nem tudván a dologban, ex divino inElinctu , nem akará az ostyái acceptálni, lát
ván mely szederjes. A páter, azt állilván hogy
a császár (udná a dolgot, térdre esik a csá
szár elolt és megvallja veikét; a jámbor
császár még sem bUnteté meg érette, s<St
másoknak is akkor ki nem jelenté, hanem
con fess ári usál alattomban mind az udvarból,
mind a városból kikfUdé. És igy férének be
a jezsuiták a császár mellé, s a confessariusságol elkapák, s azólla a külsó direclióban is
beléavatak magokot. Kezeken levén azért a
directio, nagy hűségnek és kegyességnek
praelextusa alatt a császárt eláltatják: hogy
a magyarországi rebelliónak fó inditó okai
a magyar reformátuE és evangelicus papok
volnának, mert azok a templomokban mikor
praedikállottanak, szUnlelen izgatták, OszlOnítzték a hallgalótkat, hogy • császár ellen
fegyvert fogjanak; azért csak haszontalan
dolog volna a kUisS embereket btlnletni, sót
inkább a bünlelést azok a papok érdemié
nek; különben is, ha a császár a pspokol az
országból ki nem fizeti, addig semmiképen a
magyarokat pápistákká nem lehelné, és va
lameddig az egész ország pápistává nem le
szen, eddig csendes birodalma az ausztriai
háznak HagyaroTSzfigban nem lehel; azonkí
vül is tartoznék a császár ex conscientia
lamquam Rex Após tol ícus az eretnekeket or
szágából kiirtani, és szenl István elsJ) ma
gyar király hilére (kinek a császár successora volna) nolentes volentes megtéríteni;
soha penig jobb alkalmatossága a császárnak
nem adatnék, mint most, a rebellió alkalma
tosságával ; melyet is megcselekedvén, mind
IslenlM bO jutalmát venné, mind a római
pápának kedves dolgot cselekednék, kinek
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patroctntumtfra nagy szüksége volna, hogy a
francia király ceusúját a császár ellen ne
tueálja; különben ha a császár elmulatja, Ok
Islen elölt magúkai megmentik, mert a mi jó
és hasznos dolgot ismertének mind Isten di
csőségére mind a cíászári háznak megmara
dására, azi ö Felségének eleibe adták. A
jámbor és maga religiója mellett buzgó em
bert könnyen rávehetek efféle raliókkal; nem
is halászták messze, mert a császár ugyan
ezen esztendőben Pozsonyban exIraordlDariára ci Iái tata a magyarországi református éa
evatigelicus praedicátorokat, és a törvény
tételre pápista bírák lilének l e , a kik e g y 
szersmind actorok is valának, s keresztény
világon KrísElQS urunk születésétől fogva a d 
dig az ideig sehol nem hallaloll s nem p r a cllcáltatolt szúrnyQ s irtóztató suntenlidt mon
dának a predicálorok ellen'")- Meri midfin sze
mekre b á n n á k , hogy a községet a császár
ellen rebellióra izgatták volna, noha semmit
sem bizonyitanának ellenek, a ha bizonyíta
nának la, a magok pálerei, jezsuitái, barátai
fülig farkig valának bele keverve ( d e azokat
vagy nem akarék vagy nem is merek a római
pápától való félelem miatt bántani) , azon
kezdek erfitetni, hogy legyenek pápistákká,
és igy minden vétkek condónáltatik, sói a kik
kozülök pápista papságra akarnak állani, fe
leségeket, gyermekeket elhadván, gazdag'
parochiákban coUocáltatnak, a többi penig ha
secularis életet választanak, nagy lisztekre
promoveállatnak, ha penig nem, az országból
proscribáttalnak, és asiciliai t e n g e r r e gálya
vonni hüldettelnek, melynél nagyobb s nyo
morúságosabb büntetés már nem lehet.
Akárki megilélbeti, mely nagy anzietásban E próbában valának azok az ügyefogyott
és minden emberi segitséglSl megfoszlalolt
nyavalyás pracdicálorok ; nem is lett volna
csuda emberi mód Ezeréot, ha olyan kísérlet
ben meglántorodtanak volna j mert csak simplíciier is valakinek maga édes hazáját, fe
leségét, gyermekeit, jovait, lisztét elhadni,
és Semmi nélkfü idegen országra bujdosni,
keserves d o l o g , annál inkább oly irtóztató
büntetésre vonattatni. De megbátoiltá ta Is

tennek szent lelke ő k e t , és csak egy is nem
találtalék, a ki vagy féllében vagy e világi
jókhoz való szerelmében , Istenét megtagtidnd
s dicsőséges religiójat e l á r u l n á " ) ; sflt a t u d ó t
istenfélő kegyes Selyei István pápai p r a e d i cálor és püspök, a többi között eléállvdn,
nagy alázatosan nzl feleié : „Mi soha a c s á 
szár ellen semmit nem vételtünk, sőt a c s á 
szári háznak boldogulásáért a templomokban
Islennek mindenkor könyörgültünk, szent
Pál apostol tanítása szerénl, a községet is
a császár ellen való rebellióra soha nem i n 
dítottuk , sót hogy a császár hivségében m e g 
maradjanak, arra tanilotluk s intettük, tud
ván , hogy minden hatalmasság Islentdl v a 
g y o n , és a ki azok ellen t á m a d , Isten r e n d e 
lése ellen támad. Mindazáltal, ha Istennek
agy lelszell s a császár ugy parancsolja, jó
szívvel az ellenünk kimondatóII scntenliát
elszenvedjük, gyönyörködvén a b b a n , nem
l a t o r s á g u n k é r t , hanem igaz relígíonkért IIIdöztetUnk, elhivén a z l , vagyon a mi I s t e 
nünknek halalma, hogy minket a gályáról is
a mikor a k a r , ki tud szabadítani; de faa ki
nem szabadit i s , soha Ö szent Felségét meg
nem tagadjuk, sem dicsőséges religiónkat e
rósz világnak ideig való hasznáért el nem
cseréljük." Csak meg nem dühödtének a j e 
zsuiták, látván az Isten confessorainak nagy
bátorságát és constantiájál; azért a szép i g é 
releket kegy ellenség re fordítván, a császár
parancsolatából a kegyes praedicátorok a r e sláltatnak, és Lcopoldban, Komáromban , Ber e n c z b e n , Sárvárban , Kapuvárban , I b e r h á r d ban, B más fortaliciumokban fogva viteltetnek,
lábok vasban, kezek vas bilincsben, nyákok
kalodában veretvén, pogány módon a g y n y o morgattatának, házoknál levő minden jovak,
egyelmások praedára hányatván, feleségek,
gyermekek a parochialis házakból g y a l á z a 
toson, csaknem meziteleníil kicsapetának , és
mindenüvé pápista papok coll oc ál tatának,
hogy a szegény reformátusokat tflizel vassal,
szép szóval erővel a római hitre m e g t é r í 
tenék.
Kevéá idő múlva kiválogatának kazQlilk
egy néhány rab praedicátorokat, kiknek n e -
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veket emlékezetre leirUn: 1. Selyei Istvín
pilBpttk , 2. Komiromi Istvdn, 3. Al-Istáti
Gyürgj, 4. KitrmOndi GyOrgy, 5. Szalonczi
Hihily, 6. Ujváry János, 7. Szomodi János. 8.
Szodoi András, 9. Szenlpéteri Hárlon, 10.
Kdlnai Péter, 11. Kopeczi Balázs. 12. Bálorkeszi István, 13. Krasinei Hibály, 14. OITOkocsi FerencK C^z a gályáról megszabadul
ván, nem régen megbolondula s pápistává
lön, és sok mocskos könyvekéi íra a reformalio
ellen, de megrelele neki Beniámin Vodofré, az
oxoniumi hires református professor in examine exeminis Lnlheri et sociomm eius; ná
lam megvagyon a kOnyv), ü. Kocsi Bálint,
16. Simoni Péter, 17. Csuszi Cseh Jakab, 18.
Berekszíszi Islván, 19. Tnlai Sámuel, 20.
Udmoczi István, 21. Szent-Péteri István, 22.
Hás Dgyan Szenl-Péterí István, 23. GOmÜri
János, 24. Sailai János, 25. Szendrei György,
26. RimeszombaU Jénoa, 27. Tökölyi István,
28. Szentkirályi András, 29. Kállai János, 30.
Kaposi ktvin, 31. Szendrei Hárton, 32. Hiskólczi Mihály, 33. Szilvásí István, 34- Kórodi
János, 35. FUlekiktván, 36.Harsány! István,
37. Czeglédi Péter, 38. Unsztí Hibály, 39.
Jablonczai János. Ezek mind reronnstnsok.
Ai eviügelicasok ktizUl: i. Nicleczi Sá
muel, 2. Nicleczi Boldizsár, 3. Leporinns Mik
lós, 4. Szodoni István , 5. Sleller Tamás, 6.
Thnróczi András, 7. Begányi Miklós, 8. Ma
iari András, 9. Hensatoris István, 10. Láni
János, 11. Rafaides János, 12. Roháczi Já
nos, 13. Csutka János, 14. Johannides Philep,
15. Glogovinski János, 16. Szentmiklósí Is^
ván, 17. Suviczki András, 16. Fsulovicz Hihály, 19. Borbidai HiUós, 30. GOcz Hibály,
21. Illyés György, 22. Illyés Perencz. Voltá
nak etek mellett egynehány scholanesterek
is- Eiek kOzUl azért 41 személyeket példa
Bélklll való kegyetlenséggel Magyarorsiág
ból kivlttenek a sicQiai szigetnek, mely ak
kor B spanyol koronától elszakadott és a
Gallu5hoE állott vált, rccuperalására a római
csásEárlAl segítségre küldetett Soldatok; kik
kOzUl halán, a nagy sebek miatt, melyeket
lábakon való nehéz vasak szerzettének vala,
BegbetegedvéD, Teali nevű városban elha-
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gyatának, a tabbi penig Neapolis városben a
gályára ktildetének, Neapolisból hetet kúzUlök sicfliei tengerre vi vének. Ég, fbid irtóz
zál ilyen pogányi tyrannusságtól t Húszat penig a praedicátorok közul Leopoldus Kolonics, a ki gyóri pUspük és a praedicátorok
romlásának, fogságának császártól rendelte
tett commissariusa vala , Judási kalmárságból
egy Conslantinápolyból nem régen szabadult
német officérnck ajándékoza Cballatlan do
log , kereszténynek keresztényt, papnak pa
pokat barom módra eladni), bogy akár a gá
lyára küldje s akár eladja vagy hová legye,
lássa. A német ofGcér, ki strázsamester va
la, meginditván azokat Gréczböl, kettflt
ketlflt öszvebilincsezietvén bennek, gya
log hajtatta az Adriaticum-tengerre Tergestum nevU olasz városba, ott vélek megalkndt,
száz-száz tallért kívánván sarczban egyiktOl;
kik kOzUl egynéhányat el is bocsáta, a többi
ott maradván addig hogy a sarczot megsze
retek ; a minthogy meg is szerzek, s ugy
szabadulának meg s Belgiumban ménének.
Hegérlvén a belgák a praedicátorok dol
gát , mingyárt postán küldöttének Bécsbe a
császárfaot, és megparancsolták a Bécsben
levó residenseknek, hogy a császárhoz iel
menjen és a papok cansáját forgassa. Mivel
penig már altkor a burgundiai herczegség
miatt a spanyol király és Gallns kOzUlt hada
kozás indult vala, a római császár is mint
BDSzIriai erctherczeg, a spanyol királyi, ki is
ausztriai házból való, segíteni igyekezék va
la, magokra elégségesek nemievén, a bel
gákat, kik hollandusoknak is hivatnak, confoederalióra vették vala Cmert azoknak vízen
nagy erejek vagyon), ezek penig többnyire
mind reformátusok és religiójokhoz felelte
buzgó emberek. A belgák residcnse az 3
principálisainak levelével egyUtt a császár
hoz felmegyen, és nsgy bátran a levelet
megadván, azt mondja a császárnak: „Szent
séges római Imperátor , az én hatalmas prin
cipálisaim, a belgiumi Ordok, felelte igen ál
mélkodnak a Felséged dolgain, minemű hal
latlan és keresztény poten Iá tushoz illetlen
keménységgel, a megyaroraiági református
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papokat árleüanul Piílséged proEcribdltatla, képen jött be Uagjarországból Erdélybe i>
és a spanyol tengerre galya-vonni küldötte. • veszedelem, már arról irok rOvideden.
Minekutána azért Apafii Mihály fejedelem
Azért Felségedet általam kéretik a hatalmas
Ordok, parancsoljon Felséged azoknak az Is az erdélyi fejedelemségben megállapodott
ten sEcnl ezolgiiinak szabadulások feldl, söt volna, és az ország is egy kis pihenést vett
hazájokba s hivalaljokba Felséged méllóz- vala, a testvér bátyja, ApafS István,nagy ta
tassék {ikcl restiluáltatni, kUlünben a mely nácsú s tekintetű urí ember hirtelen meghahatvan ezer muskotály most a Felséged csá- la; ki is he élhet vala, oly kiinnyen nem veEzari házának oltalmára a francia király el bellék volna a fejedelmei, a mire akarták
len Paris városa ellen arányoztatott, bizony volna az urak. Az is árta meg a szegény
kevés idO mulvH Ausztria ellen Bécs városa Apaffi Istvánnak; mert egykor egy ebéden
felé fordittalik," A császár hallván a resí- a fejedelem asztalánál levén az urak, s a fe
densnekoagy rcsolulióját, tíloktanácsát egy jedelemnek jó kedve érkezvén, innya kezdett
ben hivatván, proponálja elüttök. Akik is, volna (minthogy a boritalban igen gyünyörnoha nem jó kedvekbSl de kélelenség alatt, küdüll, és oly keményen ivutt, hogy egy le
azl concludálják: Uivel az ausztriai háznak a üld helyében asztalnál künnycn egj veder
belgák segítségére nagy szUksége volna, bort megivutt), kínálni kezdé az urakol, kik
engedni kell az idSnek, és papok iránt való kí nem Crdmest akarnak vala innya. „Kérem ke
vánságoknak annuálni. A császár azért a gyelmeteket , igyék jobban kegyelmetek."
residenst Tclhivatván, parancsolelot ade ki • Apafii István feláll asztalnál s mondja a fe
papok szabadulása felöl. És igy Istennekcso- jedelemnek: „Kegyelmes uram, ne kérjen
dálalof gondviseléscbűl, a nagy eleven már- Nagysigod bennünket, hanem parancsoljon,
tyrok megszabadulának, s Belgiumba hozalá- mert azért Nagyságod erdélyi fejedelem \
nak; holott nagy tisztességgel fogadák, éa Ezt a szót a tObb urak igen apprehendálák;
új papi kilatösükbe öltöztetvén s gazdagon killünben is midOn látnák, hogy a fejedelem
megajándékoztatván, Magyarországba visz- levis egyUgyS ember s könnyen tisztséget,
szajüvének, s elébbem parocbiájokba betllé- jószágot nyerhetnének löle.sól akármit elnck ; noha sokan kitzűlük, mind a hoszas uU- csalfaatnának, de ApafG István szüntelen mel
zás, nagy kinzás és szokatlan nyomorúság lette levén, őmiatta nem boldogulhalnának:
miatt megholténak vela. Igy jáczodtatá meg praclioálódnak vala, miképcn ejthetnék el lá
Isten a jezsuitáknak istentelen intentiójokoi, báról. S véghez is vitték volna a fejedelem
kik az igaz reformaliót Magyarországból ki előtt künnycn, mert a fejedelemasszony it
irtani akarják vala, el akaiják vala szaggatni nehezteli vala, hogy az ura csak névvel fe
a Jézus Cbrislus küteleit; nem lehető, mert jedelem, de a dolognak ereje Apafii Istvánnál
a pokolnak kapui soha gyózedelmel nem vesz vagyon, s inkább akarja vala maga atyafiait,
E kivált Teleki Hihályt, promoveálni, mintsem
nek az Isten ccclesiáján.
az urának alyafiaitól filggcnLEl is kezdették
A tübb rab papokot, kiket gályákra nem vala alattomban a fejedelemasszony által
küldőitek vala, proscrlbálák ez országbél, kik ApsfS István degradalióját, ha Jsten e világ
kiízlll egynehányan Erdélyben bejüvéneh, s itt ból ki ne szólítsa. Vagyon igen nagy gyais halának meg az én időmben. Ebben az nosság, bogy megétették volna, de kicsoda,
esztendőben Cassa városának fél része loeg bizonyosan nem tudhatni; adjon számot Is
ége sok emberek veszedelmével együtt.
ten clOlt, ha ugy vagyon, a ki cselekedte.
A bizonyos, Erdélynek nagy kárára a rom
De már ideje, hogy szóljak az erdélyi lására lön ennek ez embernek éretlen ha
dolgokról, minekutána Ígéretem szeréni rend lála. Ennek Qe vaJa Apafii Miklós, a ki
del leirlam volna, Magyarország eleilűl fog azután Teleki Mihály leányát vévé d
va micsoda dolgok miatt veszettel, és mi-
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releséfUl, B » éa idflmben ÍI]D kordban
m egállá.
Et tdfilájban kdvolkezék Zólyomi HÍkI6snak sierencsellensége (a kí Ba vila ama hí
res nafy vitéz nrnak Zólyomi Dávidnak, ki
a> ElsS Rdkócii GyOrgyUt fejedelemségre
Erdélybea bebOElt vala, s a I6n jutalma hogy
megrogalá, tizennyolcz esEtendcig tártaid
Kővárban s ott is hala meg}, nem egyébért,
hanem hogy az erdélyi urak küzüti nagyobb
familidjD a jószága ember nem volna nálánál,
különben semmirekell3, részeges, csaknem
Téleszd, Igaz dolog, azzal is vesztette magát,
hogy részegségében sokat fecsegeti, és mind
Rákóczi kutyáinak, Kemény János kutyáinak,
ApafB kutyáinak szidta az arakot; jobb lett
volna csak contemnálni, mikor látták hogy
nem ex malilia, hanem ez defectn prudenliae cselekedte azokot. A fejedelmet Apafii
Mihályt elhitetek ChönnyA volt is arra rá
venni, mert csak 'azt mondották valakirSl:
„Az az ür, kegyelmes arim, fejedelemséget
keres," nem kellett már annál tobb, halálos
ellensége volt annak; vagy volt ugy, vagy
nem, azt nem vizsgálta), bogy Zólyomi Miklós
fejedelemséget soUicitál; megfogják Zólyo
mit, Bzntán kezességen elbocsátják, kezesség
alól ii felszabadul; magától volt-e, vagy
csak az erdélyi urak ki akarták tűrni Erdély
ből? esmét megijjesztjk, hogy a fejedelem
meg akarja fogatni; ijedtében eUzalad, Kon
stantin ápolyb a megyén; olt Bethlen Gábor
emlékezeteért, kinek genelogiajából vala
anyai ágon, nagy becsülettel fogadtalék elsfiben 3 vala biztatása is, hogy a fejedelem
ségre kihoznák. Ki is hozzák vala egyálalában, de midón ott is szintén ogy részeges
kednék • bolondoskodnék, contemnálá a torOk porta, és mind holtig ott lón, liszteaségea provisio levén reája. Elegei is kereskedének vele, mert mikor pénz kellelt a portá
nak, megijjeszlék a fejedelmet, hogy Zólyo
mit hozzák ki, s akkor nagy summa pénzzel
külOttékel; itt pedig, Erdélyben, megnólázák, B minden jószágait conGscálák.
Hagyarországból gróff Tokölyi [slván,
TOkOlyi Imreh atyja bejOve Erdélyben ») gróíB
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pompával, feles lovasokkal, gyalogokkal, lárszekerckkel, fényes udvari néppel Onerl azelótta magyarok küzttti, kivált Erdélyben,
ritka vala a grólT, de a ki vala, ogyan grófli
módon él vala, nem ugy mint most; alig vagyon
ötven ház jobbágya s két-három czondorlott
szolgája, azonkívül annyival adós, a feje sem
érné fel, s mégis megvárja a méltóságos ti
tulust, a nagyságos nevet s az elsó tllési)
Fejér vármegyei krakkai jószágába. Akkor a
fejedelem Fejérváralt levén, igen jó hajnal
ban lóháton megindul, és oly sietve mone
Krakkóba, hogy míg az ajtón be nem ment,
addig Tökölyi István eszébe nem vctle. Szin
tén haját, szikálál akkor fésüli vala, mikor a
fejedelem bckOszöne : „Jó reggelt kegyel
mednek, bátyám uram!" Amaz elálmélkod
ván, • fejedelem eleiben fut és nagy snbmissióval acceptálje; ebédre megmarasztván,
nagy italhoz fognak, és az asztalnál Uló fe
jedelem szolgáit mind megajándékozza. Leg
végén az asztalnál Ul vala egy szegény ka
tona , kinek nem jutott vala az ajándékban;
kétségkívül tanult ember volt, felkél egye
nesen aszlallól, a tarsolyában volt egy zsíros
könyvecske, fclmegyen a fSbclyre a hol kö
zel Ul vala Tökölyi István, s monda neki :
„Nagyságos uram, szegény háztól öszlüvér
bárány, azt szokták mondani; egyel em nin
csen a mivel IVagySágodat megajándékozzam,
hanem ez a kis könyvecském, ezt is Nagy
ságodnak adom." A grólf állelérlvén a dol
got, elveszi a könyvet, mondván : „Fogadja
laten, barátom, a jó akaratot; ülj helyedre s
lakjál jól;" azalatt a komornyikját szólilván,
suga neki, ki is bemenvén más házban , egy
szép gyöngyházzal rakott polbákot »), a mint
akkor viselték, s egynehány tallért kihozván,
a katonának a gróDT nevével oda adja, és an
nál jobb kedvek érkezvén az uraknak, egész
éjféllgivának.—Ebben az esztendőben men
tem clóször scholában FogarasbanNem sokkal azután jövs be Magyaror
szágból Balassa Imreh is. Mert midón egy
török arat, a kit Rabló Bégnek nevezlcnek
vala a magyarok, éczaka egy faluban a Ba
lassa hajdúi elfoglanak volna , és Balas^^^oz
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vivén, a Bég tizenkét ezer aranyban vele
megalkudt volna, a palalinus Wesselényi
Ferencz megértvén, oda ktlldet Balassához,
hogy a rabol adassa kezéhez, mivel a nem privata personát illet, hanem Btet mint magyar
országi palatinuBt. Balassa, különben is paj
kos csintalan ember levén , azt izeni vissza a
palatínusnak: „Mondjalak megazeb-edlának,
ha török rab kell, biüjék ki a felesége utúljábúl, s fogjon rabot; de a kit én Tugattam,
azt neki bizony nem adom." A palalinus a
császárnak ir a dologról, remonstrálvan azt:
az a Bebló Bég eleitSI fogva mennyi károkot,
puszlitásokot lelt Magyarországban, azért
illendő volna, hogy olyan nevezetes rab ö
felsége, mint magyar király custodiája alatt
tartatnék. A császár kéreti Ballassától, nem
adja; ujabban reá küld , hogy erővel is elve
gyék tűle, Balassa boszujában mérget ad a
türük rabnak, ugy bal meg; a holtteslel penig ezer aranynyal váltják visza a lürokök.
A császár megértvén a dolgot, Balassál meg
akarta fogatni, de 6 is résen tartván fUIét,
Erdélyben beszaladott. Mivel penig Kapi
Györgynek alyaGa vala, és a Balassa erdélyi
jószágát Kapi bírja vala, bajövén Erdélyben, a
jószágát kezéhez akaija vala venni. Kapi
György practicához foga , s alattomban eldllatá Balassát, hogy a német császár a feje
delemnek irt felöle hogy kézben adassa, s a
fejedelem meg akarja immár fogatni. A sze
gény bujdosö ember könnyen elhivén, meg
indul, hogy Erdélyből kiszaladjon; Kapi az
alatt a fejedelemnek postán megírja , hogy
Balassa csak kémleni jött volt be Erdélyben,
és most a német császárhoz vissza akar men
ni; a fejedelem katonákat küld utána. Az
alatt Kapi, tudván melyik nlra mene Balassa,
előre megállatja ai útját, mintha csak tolva
jok lámadlanak volna rája , a mindenéből ki
fosztják , gyalog marad ; a fejedelem katonái
is el érkeznek, visszahozzák. Akkor veszi
eszében Kapi György practicáját.és egy bőr
táskát csináltat magának, s mindenkor ugy
ment fel palotára a fejedelemhez. Ha kérdez
ték mire való, azt felelte : „Kspi György
tette ezt a holdustáskát az én nyakam

ba." Ekképen nyavalyás a honnan oltalmat
várhat vala , veszedelmet talála , és nohi a
fejedelem is végére mene a Balassa ártatlan
ságának , mégis érette meg nem büntette Kapi
Györgyöt, sem jószágát Balassának visza
nem adata. Látván Balassa az erdélyi állapo
tot, a német császárhoz folyamodék, s graliát
kéretvén magának, visszamene Magyaror
szágban. De az Isten nem iflré el Kapi György
factióját; kevés esztendő múlva rászálla •
büntetés, maga rabságban vasban hala
meg s a jószági Giscusra szállának. Minden
ember azért tanuljon isteni félelmet, és ne
cselekedje azt mindenkor a mit megcsele
kedhetik, hanem azt, a mi J6 és igaz
ságos ; mert ha az emberek büntetését elkerllii is, soha az Isten igazat nézO szemeit meg
nem csalhatja.
1674. Valának akkor Erdélyben nagy mél
tóságos urak, kiket én is mind ismertem :
Haller Pál, Ualler János, Kapi György , grólT
Csáki László , Kornis Gáspár, Bethlen János.
Bethlen Farkas, Bethlen Elek. Nemes János
Cmert még Mikes Kelemen, [faláczi István,
Székely László igen alanl ülnek vala), Bánfi
Zsigmond, Mikola Zsigmond, Petki János,
Lázár István, Bethlen Miklós, Kemény Simon,
és többen sokan- De mind azok közölt s azok
felett ketten emineálnak vala mind észszel,
tekinletlcl, értékkel, experientiaval : Bánfi
Dénes, ki kolosvári kapitány és a vármegyék
generálisa,és uzoni Béldi Pál, ki háromszóki
főkirálybiró s székelyek generálisa vala, éa
a kik nemcsak egy fejedelemnek, hanem akármely királynak, császárnak consíliumába
beilihettenck volna; kik is mig egyesek lő
nek, jól vala az országnak dolga. Teleki Mi
hály is, noha még a tanácsban nem vala,
mindazáltal nagy tekintetben kezdett vala
lenni, az anyja mind BánfG Dénesnével, mind
a feje delemasszony nyal egy testvér lévén, és
azért a fejedelemasszony ölet feljcbb-feljebb
emelni igyekezvén; a jámbor egyllgyfl feje
delem pedig a maga vérszerént való atyafiait,
mint Gyerőíi Györgyöt, Tholdalagi Jánogt,
Andrást és másokot, soha promoveálni nem
akarván , hololt jó módja vala benne. De fgy
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Jár az a ház, hol a konly parancsol a sUvog- molusokot, de mihelyt eszekben veszik hogy
Dck. Különben is Teleki HIhélyDá] igen szép a fejedelom az erdélyi hadakkal kiindul, az
és gyors elmo vala, bogy ha jura forditolta egész Magyarország mindjárt feltámad, és a
volna, akármely mtaisleriumot dirigálhatott fejedelmet királyoknak választják ; a hollan
volna; de ö Bvvat az Istennek Eíép ajándé dusok, belgák és az imperiumbéli református
fejedelmek is manutoncálják , sőt maga is a
kával Erdélynek romlására abulála.
Hár Teleki Mihály kdvári kapitány vala, franciái király elég pénzt és hadat küld le
Magyarországban; a mint már a híre is vagyon,
és GEép júszágokat nyert vala a rcjedelcmlOl
a fejedelemasszony assislenliája áltai; midűn hogy a had leindull és Lengyelországban is
azért, a mint feljebb emiilém. a magyaror nagy hópénzzel fogadják a hadakol a fran
szági profugus főemberek beJQnének Erdély ciái király neve alatt, kik Magyarországban
ben, látván a fejedelem lágyságát és Teleki bejüjjenck; sőt noha a lOrOkkel békeségc ven
nek a fejedelemasszony cIOlt nagy kedvessé ugyan taliter queliter a német császárnak, de
gét, elpróbálván elsőben az erdélyi őshaza- mivel a tilrük kételcnség alatt szerzett volt
Gail, és kitanulván azoknak elméjét, hogy nem békeségel, a végre, hogy annál inkább ha
akarnák semmlképen magokot és az országot dait Créta szigetébe vihesse Csndia megvé
a magyar motusokban elegyíteni: alattom telére, már penig Candiál megvevén, és sohul
ban Teleki Mihálylyal kezdenek Iraelátni, azt most lí>bb ellensége nem levén, csak a fejoÍgérvén neki, csak őáltala a fejedelmet arra delem akarja s a porlát requirálja, 3, pogány
vehessék, bogy'az ő causájokat a német csá levén, a maga hasznaért künnyen a békcsészár ellen felfogja, ha Isten dotgokot boldo- get felbontja, a ha fel nem bontaná is , majd
gilja, 8 magyarországi palalinalust neki szer expirál a húsz esztendő, csak hat esztendő
zik; melyre meg is eskuvének neki. A nagy híja levén; azalatt is leszen módja a török
nek, hogy per connivenliam a fejedelmet,
ambiliosus kevély ember kél kézzel kapván
a promotión, nemcsak maga mellé fogadá ő- mintha nem az ő akaratábúl, megengedi hogy
kimenjen Magyarországra, sőt a végbeli ha
ket, és mind pénzzel. kOnlDssel, inlertentióval édcsité naponként magáboz ériéke felelt daknak is alattomban parancsolhat, mintha az
is, GŰt sok mesterségével, elsőben a fejede ő hire nélkül, afejedelem hópénze neve alatt,
lemasszony elméjét mcgesinálvdn, ezután tit a fejedelem mellett harc/.oljanak Í és igy a
kon a fejedelmet is próbálgatni kczdc, sok német esászár mindenfelől megszór itta Iván s
ratiókkal remonslrálván, mely hasznos sőt annyi ellenségnek nem sufficiálhatvan , vagy
szükséges is volna, hogy a fejedelem, Bocs succumbál s a magyarországi királyságot a fe
kai, Bethlen Gábor, elsO Rákóczi György di jedelemnek oda hagyja, vagy penig jó concséretes erdélyi fejedelmek példája szerént, a diliókkal megbékéllik, mint azciólli fejedel
magyarok dolgába belé tekintene, és Ma mekkel, és mind a magyarok lelki tcsli szagyarországban a reformala religio oppres- badcságokban resliluáltalnak a fejedelem ál
siójál vindicálná, melynél Isten s a keresz tal, mind a fejedelemnek nagy uri jószágok,
tény református királyok, fejedelmek, re- várak, doroiniumok conferállalnak a császár
spublicák elSti dicséretesebb, kedvesebb dol tól , 5 az egész keresztény világ dőlt örök
got nem cselekedhetnék. Melyre efejedelem- kévaló dicséretel e nagy becsületet nyer ma
ock ai alkalmatosságok is épen a közén vol gának. HosI van azért egyszer ideje. ha a
maga fejedelmi házát nevelni és slabiliálni
nának, hololt tul a francia, kjnél bstalmasahb
akarja. Különben it, Isten ellen való nagy
király Európában nincsen, a esászár ellen
aperic hadat denanciált, és már derckason vétek volna , látván a fejedelem maga vérébSI álló magyarok oppressióját, s kivált a reez opcraliához bozzá is kezdett; Magyaror
szágban penig, noba a félelem s a rajtok Ic- formata religio végső veszedelmei, bebunt
szemmel nézni, holott a belgák idegenek IcTŐ császár hada egy kevesség sopiálta a
eann BUT. Í-*. UU.
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, mégis propter respectum religionis ké
szek lesznek vala a császiir ellen tíJmadni.ha
a rab papokot viszn ne hozzák a gályáról.
„Annál inkább, úgymond, Kagyságod, kinek
Isten sok szép Tegyvcrt adott kezében, és mint
Dávidot a juhok mellől, ngy Hagyságodol a
talár rabságéból kiszabadítván, erdélyi feje
delemségre emellé, tartoíJk Isten dicsűsége
mellett a véréi is kiontani- Hert ba inosl UagyarországOQ történt meg a veszedelem,
holnap holnapután rajtunk történhetik meg;
akkor oszlán hova fussunk, kihez folyamod
junk, ba most, mikor mi boldogságban élunk,
li megnyomorodott alydnkfiaít nem segél
jük? És ha Nagyságod a táborozástól Irlézik,
üljön veszteg Nagyságod Erdélyben , én el
megyek a hadakkal, és rOvíd M múlva olyan
condiciókol extorqueálok a császáriéi mind a
magyaroknak mind a Nagyságod hasznára, a
kin maga is Nagyságod ürOmmel fog vigaA fejedelemasszony is éjjel nappal nem
szűnik vala a fejedelmei ingerleni, azt hány
ván szemére, hogy csak otthon heverne, olsna, órát igazgatna, és nem vigyázna arra,
t cselckedlenek az elöbbeni erdélyi feje
delmek, mennyit hadekoztaoak és mely nagy
hírt nevet szerzettek magoknak, s fejedelmi
jószágot maradványoknak; bújjék ki azért valaha ez asszonyok mellel; ez erdélyi fejede
lemséget megtalálja mindenkor; kellene bizony
ha Magyarországban is szerzene jószágot,
mert Erdélyben kevés az Ósjószág; ha túbb
Gok IcEzen , egyik bár fejedelem lenne is , a
tübbi oszlán mii csinál jószág nélkül? Veszi
most hasznát Rákóczi Fnrencz, hogy a nagy
apja Magyarországban fegyverrel nagy jó
szágokot nyert magának; már most az unokája
fejedelmi módon él belOle.
A magyar profugus urak sem szűnnek
vala a fejedelmet suppücálnl és balhalós ráliókkal — minthogy ha szóra kell, akárkit is
kitnnyen clámilninak — a hadi expeditióre
indítani. Mér a fejedelem elméje egészen reá
hajlott vala ; de mivel az erdélyi fejedelmek
B tanács és ország híre nélkül semmi derék
dolgot magokra el nem kezdhetnek, a levén
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mindenkor egyik Gonditiója a fejedelmeknek:
a lanácsurakot azért convocáltatja, és azok
nak proponálja, ugy mindazáltal, ne vennék
eszekben azt, hogy Teleki Uihdly munkája
volna- A tanács sokáig consuUaiódván , megegyezének azon, hogy a fejedelem üljön
veszteg Erdélyben, s hagyjon békét a ma
gyarországi dolgoknak , nehogy Erdély is a
fejedelemmel egyllll elveszszen miattok; avagy
nem elég siralmas pétda'e,minl járának a
minapiban a magyarországi nagy urak, élelek, jószágok elvesze. Bolondság volna a
lórben akadoll madárnak kOrme kúzé akasztani
valakinek ujját,mert amazl sem szabadithalja
raeg; maga is, eljővén a madarász , egyUtI a
másikkal megfogja s megmelyeszli. Héltó
volt, hogy a Magyarországból elbujdosott fő
rendekéi befogadják s azokat táplálják, mert
az keresztényi kötelesség, s ha tovább is itt
akarnak nyugodni, segéljük, prolegáljuk, s
kézbe se adjuk, ha kéreti is császár, söl
szép szóval, könyörgéssel instáljunk a római
császárnak, adjon gratiát nekik, hadd mahessenek vissza hazájokban- Eddig mind sza
bados a dolog, söl keresztényi kötelesség a
vélek való irgalmasság-tétel; de ha itt nyu
godni nem akarnak, és a római császár gratiáját ampleclálni nem akarják, jobb hogy
egyig csapattassanak ki az országból, men
jenek oda, B hova akarják, mintsem , a mint
hogy magokot s országokat elvesztetlek, ugy
minket is, Nagyságoddal és az egész ország
gal egytltt veszedelemben ejtsen ok. Ugy sze
ressük felebarálunkot, hogy azalatt magnnkot éretlek örükOs nyomorúságban ne ejtsttk;
mert kOnnytl a hadakozást elkezdeni, de ha
egyszer elkezdjük, még a maradékunk sem
éri végét. Különben is, a francia sokat Ígér,
keveset praestál; a mig 5 ide dobol, elüti a
német rajtunk. A magyarországiaknak jó refugium volt Erdély, de ha mi kiszorulunk
Erdélyből; vájjon melyik nemzet fogad be
bennünket ?"
Nem teczék a fejedelemnek a tanácsurak
jó tanácsa, mivel már praeoccup dl látott vala
Teleki Hihálylól, és a magyar profugus októl.
Azért országgyUlésélhirdelePejérvárra, hogy
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ott küzönségescn az egész sldluGokktt coinmunicdlja, remélvén azt, hogy otl jobban
véghez viheti szándékai- Azalatt mind Teleki
Mihály maga, mind a magyarok széltében
járták és csinállak a státusok elméjél, min
denfelé sok igérciükel levén. BegyUlvén az
ország, propositiúban beküldi a rcjedelem a
Etalusoknak a magyarországi dulgakol; ma
gok is a profugusok memóriáiét adnak be az
országnak, hoszas daclarátióval akarván elbitelni a statusokkal, hogy az 9 causájokal
8z ország kezére vegye és manuleneálja.
Hoszas discursus után , mikor voxolni kezde
nek , Béldi Pálra jővén a series, igy kezdé el
voxéi:„Ha csak privatumol kellene respeclálni, senki a magyarok dolgaihoz engedel
mesebben nálamnál nem szólhatna; holott
édes leányomét azok kOzQI valónak. Wesse
lényi Pálnak adtam feleségül, és azzal magamot e egész bazamol szoros ktílelességgel
coniungállam vele, kinek atyjának testvér
bátyja, a néhai magyar palalinus, ennek a
motusnak feje és prolectora vala. Hindazáltal,
minthogy énnálam nemcsak gyermekeimnél
s minden javaimnál, hanem élelemnél is min
denkor becsUsebb volt hazám közönséges
jova s megmaradása; ha mindnyájan jovallanák is a mi kegyelmes urunknak hogy a ma
gyar motusokban elegyilse magát: én egyedQI, • mennyiben rajtam állana, ellenllarló
volnék s vagyok s leszek mind holtig benne;
mert semmi jó exilusát nem látom, nem ia
várhatok egyebet belOIe, hanem mind i Nagy
sága fejedelmi házának, mind édes hazánk
nak végsJt veszedelmét s romlását, a mint
minap is a censiliumban bílvön declaráliam.
SJlt inkább akarom, ma szemem elOll mind a
leányom meghaljon s mind a vejem elveszsien, mintsem dmiattok hazám békesége,
melyet nehezen, sok pusztulás után Isten, ki
váltképenvaló kegyeim ess égebfli nem régen
ada megérnünk, ujobban felforduljon ; s va
laki velem együtt igaz hazafiának tartja ma
gát , Istenéhez s hazájához való obligatiójára
kénszeritem, tegye te elméjerBI ha mi oly
praeconcepta oplniója volna a magyar dol
gok iránt; a Magyarországból közénkbe buj
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dosott becsületes urakol s főrendeket is ké
rem , ne busilsdk efféle kedvellen s szomorú
consequenliáju dolgokkal sem a mi kegyel
mes urunkot sem a nemes országol; ne kí
vánják a jóért azzal fizetni, hogy 6 kegyel
mek miatt mi is országostól elveszszünk."
Mindnyájan a lobb araknak is , regalistáknak, vármegyék, székely és szász székek
követeinek a lőn voxok, hogy a magyaror
szági dolgokhoz a fejedelem ne nyúljon. És
igy az országgyűlése Teleki Mihálynak nagy
disguslusával elbomlék. Azalatt a német csá
szár is, megértvén mit akarnak az Erdélyber
bujdosott magyarok, emberét küldi Erdélyben
a fejedelemhez, kérvén azon, ne fogja pártjokat a magyaroknak, Ígérvén szép condiliúkol s jószágokot a fejdelemnek, ha leteszi ma
gát; BánfG Dénesnek is, kinek nagy aulhoritásáttudja vala a fejedelmi udvarban, titkon
sok igérelet Ifin, és barondlusi titulust is kUlde neki Cmety az akkori időben ritka és be
csfis vala), hogy a fejedelem elméjét verje el
a magyarok mellől.
Szintén akkor a franciái király is követe
ket klllde a fejedelemhez nagy ajándékokkal
és hadfogadásra való bizonyos summa péni
zel, kik a király nevével a fejedelmet arra in
gerlének, hogy a magyarok melleit kössön
fegyvert, és 6 is nagy hadakai kllld le Ha
gy arorszdgban. Ennyi snk ellenkező dolgok
között nem tudván a fejedelem magát mire
determinálni, tanácskozván alattomban Teleki
Hibálylyal, azt találják fel, hogy kUldjUn be
a fejedelem a poriára más, egyéb praelexlus
alatt; a magyar profugusok küzul is menje
nek be, és próbálják meg a török divánt, ha
rávehelik, hogy szabadcságol ad a fejede
lemnek magyarországi hadakozásra ; ne gon
doljanak semmit az erdélyi urakkal (a kik
megszokták a kényes életei s nyugodalmat,
s azért disvadedlják a fejedelemnek a hada
kozást) , hanem fogjanak hozzá a dologhoz.
Mikor a divánban mind a fejedelem k ivánságát, mind a magyarokét proponállak, és a
császárnak is tudtára adtdk volna, rövideden a
lOn a válasz: „Most jó békeségben van az
erdélyi fejedelem, (tljún veszteg mikor senki
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sem bdntja; ha valakilOl bdntúdtisa IcEzen,
hatalmas császár kész mindenkor megoltal
mazni. Ha kjmegyen egyszer Magyarországra
császár akarata ellen, löhbszOr be ne jöjün;
[alal hatalmas császár Tejedelmet Erdélyben."
A magyar prorugusohnak pedig megizcnék:
„Menjenek ki Konstántinápolybúl akár jobbra
s akár balra; hatalmas csHSZiir bolondokkal
nem kbzii dolgát.''
Hihor a dolgok igy Tiilynának, és iáiná
Teleki Mihály , hogy a magyar dolgokat nem
promoveálhatja ugy a mint ö akarná, s a
mire a fejedelmet rá venné is , BánfTi s Béldi
kirontják a kczébS]: elvégezé , hogy mind a
kellSt leejlsc lábokrúi , azután 5 Ülvén az el
ső lúra , nem kérd tanácsol scnkitGI, hanem
azl fogja cselekedni a mit akar. De mivel az
a két ür egymást akkor igen értek vala, lehclellen vala mind a kellőt egyszersmind el
veszteni; azcrl szokott practicájához foga,
és gyfliülscget keide hinteni küzíkbe, tudván
azl, ha azokat egybenveszlheli, és egyiket
a másikkal lenyomhatja, könnyebb leszen a
másikat is utána ugratni- A mini hogy épen
ugy is lön. Teleki azért kUlsüképcn azl té
lelvén, hogy mindeniknek igaz barátja, scrénységéhcz képest hol egyikei hol a mási
két, mind az udvarnál mind házoknál gyakorta
meglátogatja, oly okosan mindazáltal, hogy
egyik is eszében nem venné a mit akarna. Azalall hol Bánffi Dénes ciail vádolja Béldit:
„Ihol — úgymond — uram, kegyelmod vol
na a Tejedclem után elsSbb ember Erdélyben,
ország generálisa, a fejedelem súgóra, nagy
familiából álló urí személy, mégis ez a Béldi
Pál nem akarja kegyelmednek cedálni; az
egész székely natio egészlen lölo hallgat, öt
udvarolják, venerálják; vigyázzon kegyelmed
magára, meri a mint én hallogalom, egyálta
lában azon igyekezik, hogy kegyelmedet el
veszesse. " Bánffi Dénes okos ember leven,
nem ad vala elsőben hitelt szavának. Hol is
mét Béldi Pálhoz menvén, és titkon hitel
kívánván löle, hogy senkinek a inil neki mon
dana , ki ne jelentené, azt kezdé mondani
Béldinek: „Noha nekem BánlU Dénes sógo
rom, mindazáltal kegyelmedhez régi kote- |

lességem levén, el nem lagadhalom, mert
Bánffi Dénes régólln praclikálódik azon, hogy
kegyelmedet a fejedelemmel megfogassa, és
noba 6 vágy az erdélyi fejedelemségre, azért
is jártalja alattomban a német császár udva
rát, hogy a portától elszakaszsza Erdélyt és
német directiója alá cjlvén, magát legyek
rejedcicmnek, mégis hogy ki ne tudódjék doga, a fejedelem elGtt kegyelmedet szüntelen
avval vádolja . hogy kegyelmed fejedelemsé
get sollicitál magának a portán, és az egész
székely naliót a fejedelem ellen akarja fellázaszlani. Azért, uram vigazz magadra, ha éle
tedet szereled. Kegyelmed régi OshazaGa,
nagy nemzelbSI álló úr s miért engedi meg,
hogy egy olyan ember, mini Búnffi Dénes, a
ki csak a fejedelemmel való sógorságéri promoveáltalott, kegyelmed elflit járjon? Ha én
ugy volnék mint kegyelmed , igy s igy csele
kedném vele. Sót azt hglmed elhitesse ma
gával, a mint engemet Iát: azon igyekezik,
hogy a kegyelmed feleségét is kegyelmcdtSI
clidegcnilse. melyben is micsoda poliliája
legyen, kgid bulcsen állalértheti."
Semmi a Béldi Pál máját ugy meg nem
szúrta vala, mint a felesége felül való emlé
kezet, mert már annakeldltte is volt holmi
gyanóaága az iránt, mintha BánfQ Dénes Béldi
Pálnét szeretné, noha abban semmi nem volt;
mert Béldi Pálnéban voltának ugyan egyéb
fogyatkozások, de különben tiszta Jámbor éle
tű asszony volt; hanem BanfG Dénes nagy
nyájos ember levén, s a szép asszonyokot nem
is gytllülvén, kivált ittas korúban minden sze
mérem nélkül az asszonyokhoz kapdosott, s
Béldi Pálnét ifi egykor láncz kOzben meg találu volt csókolni, kit az inasa Béldi Pálnak
meglátván, az urának megmondottj azólta
mind neheztelt éreltcMár a Teleki Hibály praclicája mind a
Bánffi Dénes szivében Béldi Pál ellen mind
ennek a másik ellen alkalmas gyűlölséget
szerzett vala; mégis a két nagy okos taná
csos bölcs emberek eszekben nem vevék ma
gokot hogy mii akar Teleki Mihály, mert
amaz, mindeneknek a mii mond vala, hil alatt
mondja vala, hogy a feleségeknek sem mon-
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danák ki. Végre kifokaszliik egymás ellen
valú n e h é z s é g e k e t ; mert Fcjérváratt a fcjcdclcm asztalánál mulatván , is felkelvén s
rcnnálva is iván a rcjudclcnt, szokása SKcrént,
vcick, lürlénék hogy mind a ketlű egy a b 
lakban m e n c ; ott egymással beszélgetvén,
mJnIbogy BánHi negédes kevély ember vala,
azt monjja Béldinck:,,Miért nem becsülsz e n 
gemet , Bétdi PÚI ? Én volnék azért az ország
generálisa. De hitesd cl magaddal, ha mind
így Toly a d o l o g , bizony általcsUnk egymá
son," Béldi Pálban is rcirorrván az indulat,
elsiégyeivén magdt a fejedelem és urak elBtt
Bánffi Dénes szavain, azt feleli: „HM el, D é 
nes, nehéz székely v a g y u k , ha felUlcshelem
r:i(i, megnyomlak ugy, tübbször fel nem e m e 
led a fejedéi." Tübbrc is mennek vala akkor,
de a fejedelem küzikben szúla: „CsoJtilkozom
kegyelmeleken, mit bolondoskodlok , igyatok
most, inicr pocula non sunl seria." Így akkor
I ecsendesédének-
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mig mentenek BoQCzidárSt gyakran mondotla
Csáki László : „Protestálok kegyelmetek elOll,
egy gróQbl árcsiáltatolt Bánffi u r a m ; " Dánflj
Dénes neveléssel mondotta : „Nem árcslum,
Isten oltalmazzon, hanem alyaCságos ebédre
való i n v i t a t i o " Elég az , hogy Csáki László
azon dologéri halálos ellensége ISn Bánffi
Dénesnek és nngy eszküz vala Teleki Mihály
után a Bánfü Dénes halálában.

BJnni Dénes azalalt naponként nagyobb na
gyobb splendorral kezdé a maga udvarát n e 
velni, ugy hogy a fejedelem udvarát adaequálja
vala, nem számmal mintpompával, maga is min
dennap [ejedelmi küntosükben mutogatja vala
magát, kivált minekulána a baronátusililulusl
pubiicáltalá; a túbb urakot, főrendeket pedig
contemnálni kezdé; a mely szegény nemes em
berek közel [aktának j ó s z á g a i b o z , azoknak
jobbágyokol, jószágokol erfiszakkal is el
kezdé foglalni; mikor ulazoll, nagy készü
letlel és sok hinlókkal, társzekerek kel járna,
akármely nemesemberek lovait, ökreit vcclurn
Lűn Ilyen casus is a lájban: grólT Csáki
alá elvitelte, sót alTcIeérl panaszlókot crAsen
László vadászatot szerelvén, sokai is p r a e meg is verette. És mivel a kolosvári kapi
sumálván magának, s neheztelvén azl hogy
tányság authorilása kezében vala mind a
Gneki nem igen adatik promoliója, noha
somlyaí kapitánysággal együtt, feles vitéz
Bánfll Dénesnél m a g á i , muga itélele szcrénl,
emberek levén direclióje a l a t t , a váradi b a 
érdemesebb személynek l a r t a n á , hogy b o sával is keveset gondol vala, k i , pogány
szuságol legyen BánfTi Dénesnek , feles p u s 
módra, a hódoltságot naponként kilyebb a k a r 
kásokkal és ebekkel épen a bonczidai erdőre
ván terjeszteni, Bánfü Dénes penig nem e n 
mcne vadászni, a kit Bánffi Dénes nagy lila
gedvén: abból küziJUük sok veszekedések lálomban lart vala. Meghallván DánffiDénesa
madlanak, és a basa mind a budai vezér elótt,
gráH otllélclét, csakhamar szolgáit, puská
mind a portán vádoskodván Bánfü Dénes el
sait és a kürtlllakó nemességei, mivel Kolos
vár megyei főispán is vala, tcgyveresen egyben l e n , a fejedelemnek s az országnak gyakran
hivatván, kimegyen az erdtJre, a hol már Csáki sok búsulása s költsége esett a m i a t t , bogy
a türük udvar elméjét megcsendesilse. Noha
László, feles vadakol verelvén , egy helyen
sokszor meginlellék Bánlli D é n e s t , hogy a n 
megszállón vala, enni akarván. És oll BánCTi
nak a nagy keménységnek hagyjon békél,
Dénes körillvélcti a maga melleit való p u s 
meri a hatalmas nemzelet irritálván, az or
kásokkal, küszöDvén n e k i : „Jó napol kegyel
szágot igen könnyen veszedelemben cjlhcii:
mednek , g r ó f r u r a m i kié ez az e r d ü ? " Csáki
László monda: „Kegyelmedé." „Uál miérl grólT de a sem a fejedelem, sem az ország intésé
uram, kgid itt hatalmaskodik" „Nem hatalmas vel nem gondolván, minden dolgukot maga
kodom, úgymond; biztomban jüllcm i d e . " Bánffi fejéiül egyedül akar vala igazgatni. Az is
igen nagy gyülólségel szerző Bánlti Dénes
Dénes mond n e k i : „Immár menjünk be Bonczidára e b é d r e . " Amaz nem akar, Bánfü Dénes nek, bogy a porta a fejedelem s a z ország sok
inslánliájára resolválla m a g á t , hogy Zólyomi
akarata ellen is beviteti, és olt ebédelvén
Miklóst kiküldi Erdélyben, ha a fejedelem hit
Bonczidán, azután elbocsáltBlja. Az ulban a
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alatt Bssecurálja hogy bántóda'sa nem leszen
és confiscáll Jószágai! visszaadják; a tnint
hogy az ország kész vala assecurálni a a
júszdg'Jt is visszaadni, hogy annál inkább
Zúlyomil bevehetnék Erdélyben, s a porta ne
kereskednék vele az ország nagy kítllségével. De a gyalui szép uri Jószágát Bánfli Dé
nes obtineálván , semmiképen kezébSI kiadni
nem akará, a szamosujvári egész jószágot
kérvén érette cserében, mely a fejedelem
sustenlátiójára levén deputálva, az orEzág
nem adhatja vala. De egy dolog is ngy meg
nem árta Bánfiinak, mint hogy Szenl-Páli Ignúcz udvarházát, praelcndálván hogy aman
nak holla után az ö feleségét illetné vérre, a
dulalisla kezéból nemcsak hatalmasul kífoglalá , noha az egész ország instált a szegény
üzvcgy asszony mellett, hogy via iuria procedáljon ellene, avval nem gondolván, rá küld
vén az udvarházra, fundamentomábúl kihányalá, azt mondván : tegyen rúla az ország,
ha bánja, s épilse meg a házal. Az is meg
szúrd az emberek szemeit, hogy fejedelmi
módon udvari gyalogohol fogadott, és mind
házait azokkal strázsáltatta , mind ulazdsában
azok voltak mellelte; s lanács hire nélktll
a hová akart mindenfelé expediáltalolt, büvelekel killdült, egy szóval mindenekben nem
ugy viselte magái mint priválus ember. Mely
dolgaival igen sok ^onoszakarókot szerze
magának és sokan irigykedvén reája , sokan
penig félvén tőle , veszedelmét kivánják vala.
Látván azért Teleki Mihály, hogy csak
nem az egész ország elidegenült BánHi Dé
nestől, és mindnyájan 'panaszolkodnának el
lene, eszében vévé hogy könnyebben férhet
BáníTi Dénes rontásához 'mintsem a Béldi Pá
léhoz, a ki is noha nagy méltóságban és ura
ságban volna, de sokkal csendesebben s mér
tékletesebben viseli vala magát Bánffi Dénesnél, megbecsülvén az ország rendéit, azok
is megbecsülik és igen kedvelik vala. Teleki
Mihály nem késék sokat, hanem valójában
hozzá foga a dologhoz, és már nemcsak Béldi
Pálnál, hanem a tübb uraknál is insinuálván
magát, szüntelen vádolja vala BánlB Dénesi,
a fejedelemelóttpenig,mind magas mindNa-
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láczi István állal, ki a fejedelemnél kedves
ségben vala és már napról napra nevekedik
vala becsületében , hopmeslere levén a feje
delemnek, és a portára is egynehány ízben
Járván követségre, mind penig Székely László
által, ki postamester vala, éjjel nappal nehozlli vala a BánfC Dénes ellen való dolgokal.
Ez a Székely László nem régen jött vata be
Erdélyben JenO vidékérSI, kinek az apja T e 
leki Mihály atyjának jöszágiban liszttartója
levén, a fiái. Székely Lászlót, maga mellé vevén, a fejedelem udvarában commendálá, és
postamesterségre, azután tanácsuraságra is
promoveálá, csak azért, hogy maga crealurái
legyenek szüntelen a fejedelem mellett, és
vigyázzanak a Teleki Mihály dolgaira, hogy
valaki távollétében, a fejedelem elméjét el
lene haragra ne indilsa. Naiáczi Istvánt is
hasonlóképen promoveálá. És soha nem is
lároztak az udvartól, hanem mikor Teleki
Mihály udvarnál nem volt, vagy Natáczi Ist
ván vagy Székely László |szUntelen olt for
gódolt, és senki miattok nem fért a fejede
lemhez, hogy Teleki Mihály istentelen faclióit
apcriálná, mivel különben is a fejedelem
asszony, oda hajiván künnyen az urát a hOTÍ
akarta, Teleki Mihálynak, mint alyafiának, nag^
patronája vala.
Már a fejedelem elméje is teljességgel
BánfG Dénesiül elidegenült vala, mldOn a fel
jebb emiilett személyek remonslrálnák, hogy
BánfC Dénes, mind a német császár udvará
ban nagy tekintetben levén . mind az orszígnak nagyobb s fegyveresebb népe s erőssé
gei a véghelyekkel együtt kezében levén, és
mind fényes udvara népével, mind egyéb ké
születeivel arra mulatván, hogy mostani uri
állapotával meg nem elégednék, minden intentiiíja az volna,hogy magának fejedelemsé
get szerezzen, és ha a török portán véghcE
nem viheti, a német császár erejével obtineálja; nem is egyéb okért tart szüntelen
való levélbeli corrcspondentiát a német ud
varral (mely tilalmas az erdélyi uraknak),
hanem hogy utat készítsen magának a feje
delem ellen való rebellióra. Ezek noha mcri5
istentelen hazugságok voltak, meri soha BánlB
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Dénes az erdélyi rejedelemséggel nem álmadozott, de a jámbor együgyű fejedelemmel
igen könnyen elhíteilék, meri ö as életét Eein
fcHclle ugy, mini a Tejedelemségel- Ezt a
practicál penig oly titkon forralák, hogy an
nak semmi jelét a Tejcdelemasszony eszében
ne vehcté — ugy is akardk, meri tudták, ha a
fejedelemasszony valamtl meg:iajdít a dologban,
kironlja kezekből — sem peníg BáníB Dénes
meg nem tndla. Helynek is oka a vala: noha so
kan tudták már, de mivel a nagy kevélységeért
senki nem szerette, nem igyekezett azon,
hogy kijelentse neki mi következzék reája.
Hiddn Teleki Mihály ennyire vitte volna
BánfG Dénes ellen valé dolgot, tudván hogy,
ha Bétdi Pál contrarius leszen, semmire
nem mehetnek miatta: alaltomban a fejede
lemmel ugy végezénck, hogy a fejedelem,
Bánítl Dénes ellen való akaratát legye írás
ban subscripliója s titkos pecsété alatt, mely
Írással Teleki Mihály menjen ei Béldi Pálhoz
és vele subscribáltessa, annakutána a több
arakot rendre eljárván, azokkal is subscribáltassa. Teleki Mihály, mintha egyéb magá
nos dolgai volnának, Béldi Pálhoz elmegyen,
ki akkor BodaUn a maga várában vala; be
menvén hozzája, mondja, hogy csak magával
volna igen nagy dolga, azért még a kUlsS
palotáról i9 minden embert kiküldvén, aűt az
udvaron is fegyveres gyalogok strázsálván
hogy senki küzel az ablakhoz ne mehessen,
megmutatja a fejedelem levelét, és kéri hogy
Bioo ligát BánfÜ Dénoi ellen approbálja s
EubscrtbálJB. Amaz, noha már egy darab iddIdl fogva ngyan Teleki Mihály facliúja mialt
Dánfíit gyűlölni kezdette vala, mindazáltal
olyan nagy hazaüának romlását, kivált azon
az ulon, semmiképen jovalni nem akarja, sem a
ligát snbscribilni. Teleki Mihály felkel és
térdre esik Béldi Pál elflit, s kezét az ég felé
felemelvén, azt mondja : „EskÜszOra az éld
mindenható Istenre, a ki idvezsegemet ugy
adja meg, életemet, feleségemet, gyermekei
met ugy boldogítsa, hogy én, uram, kegyel
mednek igaz tökéletes barátja és szolgája
vagyok. És mivelhogy tudom Banffi Dénes
nek minden inlentiójál, hogy kegyelmedet
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egész házával egytltt el akarja veszteni, azért
jelenlem meg kegycmednck : ha maga életét,
gyermekeinek, felesedének megmaradását
szereti, praeveniálja a magára következendő
veszedelmet, és subscribálja ezt a ligát; kü
lönben én megmentem Isten elótl is a lelke
met, mert a mit mind a kegyelmed jovára,
mind a fejedelem és az ország megmaradásá
ra tudtam, magam veszedelmével sem gon
dolván, kimondottam."—Béldi Pálné, mint
hogy okos gyanós asszony vala, noha a do
logban semmit sem tudott, de mind azelSlt
Teleki Mihálynak az urához való gyakor já
rását nem jovalván , mind penig a mostani odajüveteléhez és titkos beszédéhez gyanakod
ván, alattomban igen lassan az ajtóhoz mene ,
és fülét a kulcs lyukához tartván, noha csak
suttogva beszélnek vala ods be az urak , meg
érté hogy Bánffi Dénes felSl beszélnének , és
a koIcs lyukán benézvén, meglátá hogy az
ura elótt Teleki Mihály térdre esett. Megijjedvén az asszony, kiáltani kezde: „Uram
szerelmes uram, szivem uram. ne adj hitelt
B Teleki Mihály szavainak, mert bizony meg
csal s elveszt légedet is." Amazok oda be
conturbálódván, felkel Béldi Pál, megnyitván
az ajtót, mondja a feleségének; „Eredj dol
godra ha asszony vagy;" amaz pedig annál
inkább kezde könyörgeni: „Szivem uram, a
hatalmas Istenért, ne bigyj ennek a gonosz
embernek : mert haliam én hogy BánHi Dé
nes ellen akar most ingerleni; de ha azt el
teheti általad láb alól, bizony tégedet is el
fogyat. Vajh kijúl ismerem én Teleki Mihályi;
ne bidd akármint esküdjék, mert nincs nála
jó lelkiismeret; itt vagyok, ha megülsz is.
lássad, de nem jovallom dolgotokat." Teleki
Mihály elszégyelvén magát, nagy haraggal
monda: „Ua az én feleségem ezt cselekedné
velem, kiverném a szemét is az agyából; mi
kor valaki az én megmaradásomra nekem jó
dolgot mondana, megköszönném inkább neki,
minisem ezeket engedném meghagy a felesé
gem rajla elkövetné." Béldi Pál megrigalván
feleségét, az asszony nagy sírással s'álkozódással viSBzamegyen; amazok esmét bezárván
az ajtót, addig cskUvék Teleki Mihály, le-
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csald Idbáról a nagy okos embert, és subscribdllald vele a ligát, oly condítLúval mindazdllBl: hogy nem ellenzi ha Bánffi Dénest
megfogják , de meg ne öljék, hanem lOrrény
szerént proceddljanak ellene. Teleki Mihály
nHgy örümmel onnan elmene grójT Csáki
Lászlóhoz, a kit igen kOnnyen'rávfin, mind a
vadászaiban rajta cselt boszaságéri, mind penig alattomban ítrüt vala azon, hogy olyan
nagy református urí ember veszedelemben
esek. Onnan a Kaller és Bethlen urakhoz men
vén, azok is rá hajlanak, mert Bánfli Dénest
mindnyájan gyúlülék vala.
Bzek így véghez menvén , a fejedelem a
lanácsurakot udvarhoz hivatja; Bánfli Dénes
akkor oda ki Somlyón levén, a vdradi tűrökkei való controversia eligazilásíra. Mind
nyájoknak a leczék, hogy mivel Bánfli hatal
mas ember volna és sok fegyver volna ke
zénél, ha erdélyi törvény rendé SEerénl evocállatják, nem compareál, sfit ex despcralione
fegyverhez nyúlván, és vagy a lürilk vag^ a
niimet udvarhoz folyamodván, rósz dolgot
fogna elkövetni, ennakokáéri a székelység
nek parancsoljanak alattomban, és fegyvere
sen reá menvén, valahol találják fogják meg,
azután revideálják dolgait. így ronták meg
a nemesi szép szabadcságol; mert a magyar
törvény szeránt akármi vétekért, hanemha
in loco delicíi találnák, nem volna szabad
senkii megfogni mig cilatus ct juridice conviclus nem volna, melyre mind a három nalio
az unióban, mind a fejedelem a maga condiliúiban, mind a tanácsi rend a maga hivalaljában crSs hitlel vala köteles; igy veiének
kötelet mind a magok, mind a poslerilások
nyakában; s azon a rósz utón vészének cl
magok is rendről rendre azután, a mint ide
alább meghalljuk, s kés6 s haszontalan meg
bánással véve eszekben magokol.
Valának akkor főkapitányok: Háromszéken
Nemes János, Csíkban Daczó János , üdvarhelyszéken Bethlen Miklós, Marusszéken
Kornis Gáspár; ezeknek parancsolat adaték,
hogy a vitézlO rendeket felvévén, kijöjjenek.
És mivel Torda vármegyében, Koppándon,
Vitéz Gábor a fiát kereszlelleté vala, a hová
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komának Bán^i Dénes feleságeslöl invitállatotl vala: a hadak kiérkezvén, egyenesen
oda ménének- Bánfli Dénesnek híre esvén
benne, elszalad, a feleségét penig minden ve
le valókkal együtt felpraedálják s elfagják
sót meg is ölték volna azok a tatárnál kegyet
lenebb székely popule, ha Kornis Gáspár •
magán levő hoszu mcnlejévol be ne takarja
s Qgy ne oltalmazza meg. Onnan a hadak kioszofván Örményesre, Bonczidára, Bánffl D é 
nes jószágiban, szörnyű pracdálásl cselekesznck, a drága uri fejedelmi köntösöket egy
más kezében üsszeszaggatván, az ezüst,tálskot, nem tudván a paraszt had mire való,
egybeolvasztván s golyóbisokot öntvén beIflle; egy szóval, minden kémélés nélkül va
lamit kephatlanak a jószágiban, mind ellakarilollák, és sok szegény bestye kurvaCa gazdagult meg belőle. Nevetséges dolog történt
Bonczidán; meri egy székely a pinczében
sokai iván s megrészegedvén, hordókkal le
vén a méz a pinczében, a hordókol penig fel
vagdalván, a méz kiomlott a fitidre, a résseg
ember eltántorodik a mézben s egészlcn belé
keveredik, onnan kijővén, a mint a lonnélf
ból a puskapor kiomlott, abban is eltánlorodik s belé keveredik, és a mint a déré ka Íj okot
egyben hasogalák vala s sok lotlu hevervén a
roldön, abban is bele dől, s a mézre rá ragad a
sok lollu. Ilyen irtóztató módon a grádicson le
akarván jóní hogy lovához menjen , az udva
ron levó székelyek meglátván s nem tudván
mi szerzet , elijjeszlik egymást: „Ihol Jó —
úgymond — a Bánfli Dénes ördöge," és már
futni kezdettek vala, ha a részeg ember meg
ne BZÓiitsa őket, segítségre biván, hogy tisz
títsák ki a sok tollúból, mézből s puskaporból.
Teleki Mihály, hogy inkább semmi gyanóság ne legyen a fejedelemasszony előtt el
lene, mintha ő dolga volna a BáníB Dénes el
len vató liga, a fejedelemtől kikéreczeti vala
KOvárban , mig ezek a dolgok megesének ;
mindazáltal Csáki Lászlót megtanitoUa vala
mit cselekedjék: Hogy, ha BánlTit elfoghatják,
mindjárt öljék meg, ha penig elszalad , a fe
leségét vigyék Bethlenben, Béldi Pál várában.
Azt penig azért csL-iekedle, ha gy inkábbal
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emberekkel JQvenilAben is el tiilessé hogy
BéldiPáiracli6Jábúl estének mind BEOk a dol
gok; kuianbcnisállallálla Tck-ki, ha fiscaüs
várakban viszik,a fejeJelemasszony által onnan
könnyen kiszabadtilliat.
Bánffi Di-nes elszaladván, akkor veszi eszében ma^AI, fiogy ebUl van dolga. Kulosvárra tiemcnvL'n, a praesidiumol mind convocáliBlJa.sűt a somlyaí katonáknak is megpa
rancsolja hogy bejöjjenek , a viírmegyéhro is
mindenüvé piirancsol hogy felüljenek. A mint
hoyy csakhamar nagy had gytllckczék mel
léje, a kik is jovalják vala hogy menjen rá az
fljöszágiban quárlílyozó székelységre, ki
ket is kúnnyen Tclverhct, aznlún a maga dol'
gail jobban megcsinálhatja, ö magában so
kai tanácskozván, nem ludá magái dclcrmi'
niilni, mert a vit£zl9 rendek tanácsát sem jóvalja vala, gondolván, hogy az egész székelység a fejedelem és ország hivségébcn
levén , azok ellen ft fizetett haddal mngál meg
nem ollalmozhatja, és ha Tegyvert fug az ország ellen s síiccumbál, ugyan valóban rebellisnek pronnnciáltalik és condomnáltalik. A
tiírilkhüz sem bizhalik vala, mert mind a porIán ellene nagy nehi^zség vala , mind a budai
fővezér és legközelebb a váradi basa halálos
ellensége vala, a ki nemhogy felvenné causiíjdl, síit inkább veszedelmét is munkálódna.
Legjobb lesz vala, ha kevesed magával Ma
gyarországra himcgyen vnla , és otl megvon
ván egy ideig magái, onnan jártalja vala dol
gát , mert ugy künnyebben véghez vihctic
volna , s6l a német császár is kétség kivUl
pairocináll volna nekie. De ö nyavalyás, bíz
ván minrt ahnz, hogy semmi halálra méltó
dolgot nem cselekedett, és iia mi fogyatkűzásűk volnának benne, azokért már mcgfizctcll feleségének rabságával s annyi jovainak
elpraedáltetásával, remélvén hogy a fcjedelemasszony is, könnyen bírván a fejedelemmel,
gratiát szerez nekie, sól az ország is meg
elégedvén ilyen rajta lürlénl szerencsétlen
ségével , tovább nem eonlinuálná ellene való
nehézségéi: a maga megmaradására való
Illat clveszlé, és szabad akarata szoréni, go
noszakarúinak magát kezében ejlé s elvcszlé.

Eolosváralt léiében az akkori unitárius
püspükOl. Koncz Boldizsárt bívatá, kérdvén
lanácsut iSle, mii kellene cselekedni, hololt
neki nyilvánvaló igazsága vagyon, és ártat
lan levén ,'nem tarlhata IdrvénylSl- A püspök
rtívideden azt feleié: „Nagyságos uram, én
elhiszem hogy Nagyságodnak igazsága va
gyon; mindazáltal mostani idflben minden do
log megcshciik." Mivel annakelötte való idők
ben, az unilarium templom kcrilése mellett
épített áruló bültokol a város el akarná venni
az ecclésiálúl, ós a pUsplík Bánlfi Déneshez
mint kolosvári hapílányboz, felmenne a
naszlaná. hogy nyilvánvaló igazságok ellen
akarná a város elvenni: azt felelte vala BánlTi
Dénes: „Édes puspük uram, én elhiszem
hogy kegyelmeleknek igazsága van a bol
tokhoz], de mostani időben minden meglehet."
Minden ember azért magára vigyázzon, és
boldog állapotában ugy cselekedjék más meg
szorult emberrel, hogy Őneki is boldoglalanságában hasonló kOlcsOnnel ne fizessenek.
Megértvén a fejedelem a tanácsosai egyutt Bánin Dénes elszaladását és a végbeli
hadahnak mellelte való üléséi, igen megUtküzcnck rajta. Azért mindenfele az ország
Rendéinek kemény parancsolalol külde ki a
fejedelem, hogy oly készülettel legyenek,
mihelyt második parancsolat érkezik, a feje
delem mellett felilljenck; a végbeli hadaknak
is commissío menc a rejcdciem és tanács [ne
ve elatl, hogy mindjárt letegyék magokot és
Bánffi Dénes mellől elálljanak, kUlOnbco nó
tában incurrálnak; BánlTi Dénesnek pedig
mcgizcnék, hogy, ha magul megadja, lilrvény
nélkül bánlódása nem lenne, hanem ország
gyűlésében dolga eligazodnék. A végbeli
hadak, kik aitdig ugy gondolkodnak vala,
hogy csak Béldl Pál magától kültotle volna
fel a székelységet Bánffi ellen, megértvén a
fejedelem és a tanács akaralát, eloszlanak
Bánffi Dénes mellül, Bánffi Dénes pedig árcslállalván, a felesége mellé Bethlenben vitelek.
Megsajdilotla vala Béldi Tál, hogy BánlTi
Dénbst Bethlenben akarnák az urak küldeni,
és mivel azt is felelte nehezteli vala , hogy a
feleségél oda vitték, mivel nliból a kik a dol-
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gol nem tndlák, ugy gondolkodhatlalc, mintha
egészen egyedül Béldí ?i\ volna oka a
Bánffi Dénes rabságiinak: elfire megparan
csolta Bethlenben levS kapitányának, be ne
engedje oda vitetni BánrO Dénest, mert bi
zony elülteti a fejéi érelle. De a fejedelem
az ellen commissiót küldvén s keményen pa
rancsolván, nem ISn mit lenni a kapitánynak,
be kellé bocsátani.
BaofG Dénes már rab levén , a fejedelem
országgyűlését hirdete Fejérvárra, és a Sta
tusok elült proponáltatck BánfG Dénes dolga.
És noha mind maga a szegény rab ur sok
instanliáival azon kOnyürgOtt, mind magának
Béldi Pálnak a voil egyenesen a vo.xa , hogy
mivel már kéznél vagyon BánlTi, a badak
szálljanak Ic, éa a jú rend szerént cvocállatván a gyűlésre , jú cuslodia alatt hozallassék
az ország eleiben, s a director ágálván ellene,
lássák meg: mivel mcniheli magát, s annakutána ugy tegyenek türvényl reája; de Te
leki Mihály s a kik tübben vele egy rádióban
valának, a fejedelmet elvevék rúla, megijjeszlvén, ha vagy az ulon mikor a gyűlésre
hozzák, vagy másképen el talál szabadulni,
az ulolsó tévelygés nagyobb lenne az elsőnél.
Másoknak is, mint Horváth Kozmának, és ve
le egyUlt lübb erdélyi ttírvénytudó igaz hazaGahnak, a leczék vala, hogy jelen legyen
BánfQ Dénes mikor perlik: — de praevaleála a Teleki factiöja, és harminczkét punciumokot irának, melyekkel vádullalék, s az itélümester Sárpataki niárlon által extradatáltalván, azt kuldék postán Bethlenben hagy
replicáljon azokra. Melyekre noha alkalma
sint rcsolvála, de visszahozván apuncljmokol u rcsolutiúva! együtt, vox szcrént megnótáztalék. A vádak tühhíre alfélékbOl állutlak a melyeket feljebb megírtam : hogy nagy
fastussal viselte magát, privatus emberhez
nem iilendO splendorral járt, a fejedelmet,
országot nem becsülte, süt szidta, mocskolta,
a nemesembereken sok potenliákol cseleke
dett. Ezekben ugyan volt is vétke szegény
nek, de fejcdelemségkeresést nem bizonyitLatváa reája, nem is tették a punctumok kö
zében.
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Már csak a vala héja, hogy a fejedelem
confirmálja BánfG Dénes 'ellen valö senlentlájat a Statusoknak; de tartván atlöl, hogy a
fejedelemasszony az urát elveri róla, ujobb
practicához nyuln Teleki a mellette valókkal,
és a fejedelemasszonyra annyira felingerléka
fejedelmet, hogy egynéhány napokig még a
házában sem mert a fejedelemnek menni a fe
lesége. Azalatt a fejedelemmel subscribállatván a sentenciát, Csáki Lászlói expedidlák
Bethlenben, hogy BánfGnak fejét elUttesse. lű
is felette postán mindenütt éjjel nappal lige
test nyargalást sietvén, és nemesemberek,
papok lovait is postára elvevén , Bethlenben
érkezik késíln éczaha. S bebocsáltatván a
várban, a kapukot felvonati, s erűs strázsál
rendelvén, megpnrancsoiá, senkii híre nélktU
be ne bocsássanak, és mindjárt Pataki Istvánt
a kolosvári református professort, ki BánfG
Dénes mellett vala, bckuldé, hogy a rab ural
felköltse s imádkoztassa, mert mindjárt meg
kell halni; és mivel hóhér nem vala . egy
hitván vak cztgányt hivata elé, s azt meg
részegítvén s megajándékozván, rávevé hogy
elüsse a fejéi az urnák.
Pataki István bemenvén a házban csen
desen, fel akará kdllcni ez urat, hogy a fele
sége, ki mellette fokszik vala, eszében ne ve
gye; de azalatt amaz is felébredvén, deákul
mondja neki; „Nagyságos uram, keljen fel
Nagyságod . s készüljön a halálhoz, mert el
jüll Csáki László a senlentiávol, s meg kell
halni Nagyságodnak." A felesége gyanakod
ván, hogy deákul beszélnének, valami rosi
bir érkezett volna, tudakozni kczdé, és noha
sokáig tagadák mind kellen, de utoljára csak ki
kellemondaiii.merlritvid vala az idö.Az asszony,
minthogy azeiűtt gyenge félelmes asszony vala,
hullván a dolgol, elájul, és a más házban be
viszik, azúr pedig huzgüságosan imádkoz
ván, mikor megparancsolnák hogy csak jöne
ki, egy hálúmentét vetvén csak nyakában, ing
ben , lábravalúban s papucsban kijőve a pit
varban; ott egy szőnyeget terilellek vala le,
melyei háromszor is megkerülvén, nem akar
vala letérdepelni, de Csáki László megriogatá: „Uram, ennek meg kell lenni!" Palaki
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án pedig tül bizlalván és vigaszlalváD,
nagy nehezen letérdepelek. A czigúny. ki
nek azelötl aföle acliója nuin voll, elijedvén
olyan nagy uri emberiül, reszketvén a keze,
nem luilá elülni a rcjél, hanem mikor két
háromszori vágás ulán a Tölilre ledőlt volna
a szegény ilr, olt is marczongoUa. Mond
ják azt is , hogy Csáki László kiküszörüllelle
volna a kardnak élét, hogy kínosabban haljon
meg az dr, de a nem bizonyos.

vihet vala; de megöletni, még pcnig hóhér
keze által, kereszténység ellen valú dolog
ISn. És az fl halálával felfordula az erdélyi
szép b é k e s é g , s minden rósz dolog kitvelkezék, s valakik az ó halálában részesek valán a k , egymás ulán mind szerencsétlenül jár á n a k , sOl a mennyi gonoszaharója s irigye
vala életében , annyi szánója s kcscrülóje Ifin
holla ulán, s az egész ország nagy kárával t a 
pasztala meg annak az embernek veszedelmél-

A fejedelemasszony m c g é r l v é n , hogy a
fejedelem subscribálta volna a sentcnliál, és

A mely jovail a székelyek el nem p r a e dálták vala, Fogarasban hozák a fejedelem
tárházában, és mivel az atyám vala fogarasi
kapitány, megparancsolá a fejedelem, a ko
mornyikkal együtt bemenjen a tárházban, mi
kor a Bánffi Dénes pénzét beteszik. A pénz
volt mintegy nyolczvan ezer forint, melyet
is azután a feleségének visszadtansk, mi
nekutána az ura halála ulán elbocsátották
volna, circumscribáiván articulariler a Gát
Bánfii Gyürgyül, ki annekulána erdélyi g u 
bernátor Ifin, de akkor kicsiny gyermek vala,
az ország, hogy mi formában educáltassék.

' Csáki László készülne, hogy elvinné,
nem gondolván semmit urainak haragával, belegycn a fejedelem házában, s térdre esvén.
nagy busultában azt mondja : „Álkazutt cra, ne untasd kj az ártatlan vért I" A feje
delem, mivel levis ember volt és hirtelen
megharagutt s akkor megülte volna az em
bert haragában , de miadjárt elmúlt h a r a s szépen szólóit, látván a fejedelem
asszonynak dolgát, megszánja s mondja n e k i ;
„Abal graliát adok az egyezer bátyádnak,
küldd el hamar utána." A fejedelemasszony
svkhamar megíratván a graliát, egy élekfogónak nagy ajándékokat Ígérvén . és a fe
jedelem lovászparipái közül négyet adván
oda utjának cunlinuáldsára , elküldé Belhlen-

1675- Bánfa Dénes halála után Teleki Mi
hály kezére vette vala a gycpldt, de mégis
nem folynak vala minden dolgai ugy a mint
kívánja vala, mert Béldi Pál nagy okos űr
levén, nem engedi vala m e g ; Teleki Mihály
azért minden praclicáját arra kezdé fordítani,
. A ki is ugy m e n t , hogy kél ló megdítghogy Béldi Pált is ellehesse láb alól. Alat
az erOs utazásban. El is érkezeti vala,
tomban azért ezt kezdé vizsgálni, kik volná
hogy épen akkor vitték volt ki az ural * fönak gonoszakarói. Eszében veszi, hogy a Beth
vételre, de mivel éczaka levén, a kapun be
len urak kOzül Bethlen Gergely, Bethlen F a r 
nem inehellek, a migCsáki Lászlóhoz felmen
kas és Elek neheztelének Béldi Pálra a b e t h 
tek a megmondották mi d o l o g ; addig m e g 
leni jószágért, mely iránt proccssust is in
holt vala a szegény Bánfll Dénes. Küldött
dítottak vala Béldi Pál ellen, de semmi igaz
vala egy végbársunyt is a fejedelemasszony,
jusok nem lévén hozzája, belé sülének; Hikes
ha azalatt megölnék mfg az étekfogú elér
Kelemen pedig, a ki szivvel lélekkel keresé
keznék, abban takarnák a t e s t é t , abban is
vala magának • promoliót, s kivált a székely
takarák, és ugyanott a bethleni templomban,
natio kdzOlt becsületet akar valaszerzeni, de
alacsoD módon eltemetek, s sok esztendeig a
temetésénét való fí)ld szinén buzgott fel a vére. Béldi Pál miatt nem férhele hozzája. Ezek
kel azért egybeköté magát, s azon tanácskoz
így Ifln vége Bánffl Dénesnek Teleki Mi
nak , miképen ejthessék meg Béldi Páll. Ugy
hály fectiója miatt, a ki nolia sok excessusnreménlik vala a Bethlen urak, hogy a belblení
kot cselekedett, a melyekért méltó lett volna
jószágot elkaphatják; Hikes Kelemen pedig a
ugyan megrántani a zabolát szájában, s egy
Béldi Pdl romlásából magának uraságot kap
kevésség leültetni s mcgismerlelni magával
hat. Úgy is lön.
magát, melyet is egy ország könnyen véghez
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Ebben az eszlcndOhen, midőn a franciái
király, mind a spanyol király eilcn Hispániá
ban, mind a császár ellen az Imperiumlion
nagy ármádákdl kószílcll volna, és az impcriuDibeli elcctoralis Treviris városát per fű'
clioncm elfoglalta volna; a császár is, maga
armadáját expediálván ellene, szerencsésen
Iriumphál a rrancia ellen kpczcri lítküzctcn.
Az első barczon etosik a bircs Trencziai ge
nerál Thurenne , testet a király Parisban vi
telé , s H királyok temetűliclyéhcn nagy klri!lyj pompával eltemclteló, dicsőséges eplthapbiumot íratván feje felében. A második
barczon generál Crecqui commcndúja alatt
levS francia egész úrmádo megveretik, és a
liarcz ulán Treviris város is véres ostrom ál
tal a császár armadájától mcgvélelik.
1G76. A német császár liadiii Fdsü-Magynrországban a kuruczokot vadászván, és
megértvén hogy Dcbrcczcnbíil a kuruczok
számára sok élést és egyéb egyelmásokot
inak volna, ráülvén a szegény debreczeniekre , folpraedálják e várost, és mcgbecsUlhctellen sok pracdával megrakodván, onnan
elmennek. Noba nem vala semmi vétkek a
debreczenieknek, merlök mezővárosban lak, nem oltalmazhatják vala kiilíinbcn ma
gokol, ba mindenik félnek kedvéi nem keres
nék. Nem is tCn Hagyerországban egy vá'osnak is annyi nyomorúsága; mert a türOkick külün adózlak , Erdélyben kulün conlribuállanak, a kurucz ba beszállott, azl inlcrtuncálniok kellett, a némelct hasonlóképen;
mégis az Istennek oly kiváltképen való ke
gyelme volt rajtok, hogy annyi változások
közüti is el nempusztultanak.
Heghala a római császárné Claudia Pelicilás. Erdélyre penig Magyarországból mordály égelSk") bncsáltalnak, kik felesen el
oszolván az országban , falukon városokon
gyújtogatni kezdenek, és mindenfelé nagy
károkat tevének, mivel taveszszal klllónben
s szárasz szelek járván , ba csak egy bázal
is meggyújtottak, egész faluk églenek el mí, kivált Segesvár városa majd egészen
re míattok, sok emberek futának meg a
lUzben flislben. Nagy bódulás vala mindenütt

az országban; a fejedelem a tanácsosai e g ^ t t
mindenfelé parancdolánek , kogy a lisztek ^
gyáztassanak és azokot a gonosz omberekd
fogdossák meg; meg is fogának bennek , és
midőn szépen ki nem akarnák mondani ki
akaratából jüllcnck be Erdélyben, meg kínoz
tatván, azt fateálák, hogy a német generáli
sok sok pénzzel fogadták volna meg fikel »
végre, hogy Erdélyben bejöjjenek, és Ht a vá
rosokol felégessék, hogy annál inkább a feje
lem és az ország a magyarországi kuruczokc
ne segéllenék és Erdélyben is ne paliálndk.
Mikor már Teleki Mihály Béldi Pál cllei
is megcsinálta vala némely uraknak elméjét,
mesterségesen rá vévé azokot, hogy a feje
delem elölt dcferálnák; mert ba ü hozza
a fejedelemnek , csak azl gondolná a fejede
lem, hogy ránkorból cselekcszi a nem lesz
olyan foganatos n vád; de csak ök kezdjék
el, annakutána ű is minden Ichclségével tol
dani fogja. Bethlen Miklós még akkor ilju
ember vala ugyan, élvén az atyja, az öreg
Bethlen János, de már is nagy tekintetben
vala az egész ország elölt az ö nagy tudo
mányáért s eszeéri és sok országokban való
járásaért s e.xperienliájaérl; kinek is nagy e[mejél Teleki Mihály látván, s megértvén azt is,
hogy mind Bethlen János, mind a fla Bethlen
Miklós,Béldi Pálnak kedves emberei volnának,
és gyakorta az országgyűlésében, kivált mikor
a magyarországi rausa előfordulna, melyet
Teleki Mihály igyekezék vala promovcálni
Bethlen János és Belhlen Miklós bülcs discurgusokkel s vuxokkal az egész ország elmé
jét a magok teczésére hajtanák;járulván az
is hozzája, hogy a lóbb Bclhlcn urak is, n o 
ha egy rumiliából valók volnának, Bethlen
Miklóst gyülúlnék, melyre maga is szolgáltala alkalmatosságot, mert a maga nagy el
méjét kelleténél inkább bccsJlvén s mások
kal is bccsUltelni akarván, a tJibb Bethlen fiakol, kiknek esze nem érkezik vala a Bethlen
Miklós elméjéhez, contemnálja vala; az
elvégezek, hogy Bethlen Miklóst is Béldi Pál
lal egylill mcgejlsék.
Nem vala sem Béldi Pálnak, sem Belhlen
Miklósnak annyi vétke is akkor, mint a mai
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EZiilutcll gyormeknck, azt maga is tudta júl
Tuk'ki Mihály ás a tübb társai; hanem a votl
1 poliliájok benne, hogy a fejedelem elölt va
dulják el, és megfogatván, annakulána a mi
nemű condítíúkkal Ok szerelik, ugy bocsás
sák cl. A condiliókot ha meg tarlja Béjdi Pál.
csak egy váz leszen mind az országban, mind
a fejedelem udvarában, és igy Teleki Mihály a
mit akar, azt viheti véghez a fejedelemasszony
által a fejedelemnél; ha penig a condiliúk el
len valamit csclckeEzik Béldi Pál, ugy osztán nyilván az ország elflll vádolhatják smeg
is notáztathatják; különben is tudvdn azt,
Imgy Béldi Pál azt a rajta eselt méllatlanságot scmmíképen el nem szenvedi, hanem boEziit igyekezik érette állani, s akkor jó alkalmatosságok leszen, végső vorcmben ejteni.
£z a gonosz istentelen Ordügi practica,
melynél Erdélyben soha nagyobb nem volt,
szerencsésen succedála, mert Isten a mi bű
neinkért már küzeliti vala azt a veszedelmet,
melyben ma nyügUnk, s azért cngedé meg,
bogy fiz igáz bazaliai, a kik eszekkel taná
csokkal a szegény hazát tudják vala gubernálni és a jövendő nyomorúságot praevidcálván, altul lalen után mogoltahnazní. elesse
nek a szegény haza mellől, a Teleki Mihály
factiúja penig lábra kapjon, mely miatt feje
delem, ország, szabadcság, törvény, békeség,
egy szóval minden jó kivesze Erdélyből, s
minden kigondolhatű ínség, háborúság kö
vetkezek helyében 1 s a mi legkeservesebb,
azok az igaz hazaliai e mai napig is árulók
neve alalt fekusznek kaporsójokban, s a poslerítások is oda vagyon majd többire; H kik
peníg ezt a hazát elveszték s sUlyeszték, azok boldogulának, uralkodának sok eszten
dőkig.
Béldi Pál semmit az ellene való factlóban
nem tudván, a Belhlen urak, Mikes Kelemen
nel együtt a fejedelemhez bemennek, és B
nagy hQségnek álorczáját viselvén a magok
istenlelcn practicájok elült, a fejedelemnek
mondják, bogy ök, ö Nagyságához és az or
szághoz való szoros kötelességektől viseltet
vén, 0 Nagyságának tudtára adják, hogy BéldíTál ciak azért igyekezte BánfB Dénest el

90

veszteni, mert miatta nem férhetett iz feje
delemséghez; mosl peníg Bethlen Miklóssal
conspiráivnn, és az egész székely natíót ma
gok mellé vonván, azon praclicálódnak, hogy
Q fejedelemségben Béldi Pál colloeáliassék;
mely dolog végett alattomban a portát ré
genjártatja Béldi Pál, és sok pénzt ígérvén
Q vezéreknek, már azoknak elméjeket is meg
csinálta, s rövid nap pártot ül Nagyságod el
len. Ebben penig semmi kétség nincsen, mert
mi rábizonyítjuk, csak Nagyságod ne késsék
a dologgal, banem hivassa udvarhoz őket t
fogassa meg, annakutána konnyll leszen i
portán őket disgraliában hozni.
Akármily dolgot is könnyebben afcjedciem
elméjére nem adhattak, mintha valakit fi
delemkeresésscl vádoltak. Teleki Mihály is
megértvén a fejedelem gyanóságát Béldi Pál
ellen, jobban megzHvará az elméjét; ugy Neláczi István és Székely Lászlá is semmit el
nem mulatáiiak; a fejedelemasszony peníg
jnegmondhatatlan gyűlölséggel vala Béldi Pál
ellen, mert Teleki Mihály sok cskilvésévol
elallolta vala, bogy nem ő volt oka a Bánfli
Dénes liatáláttak. hanem egészlen csak Béldi
Pál; sőt azonkívül is Béldi Pálnéra nagy ne
hézsége vala, mert kevély pompás asszony
levén , rilkán udvarolja vala a fejedelemaszszonyt, mikor néha-néha udvarhoz megyén
vala is, mentől czifrább köntösei valának,
azokban ültiizik vala, s kevélyen ugy muto
gatja vala magát, melyért a több úriasszonyok
is irigykednek vala reája ; si}t a fejedelemasszszony, mivel egészségtelen száraz asszony vi
la, nem ís gyöuyörködék soha a pompás öttüzetekben; ha magánál szebb uriasszonyt lá
tott, mindjárt a fejedelmet kezdette iBle fél
teni , a melyért gyakran ugy meg is verto a
fejedelem, ha mások ki nem vették volna ke
zéből, talán meg is ölte volna. Mind ezek i
conjuncturák segítek a Béldi Pál romlását; sőt
hogy Wesselényi Pálnak adta vala leányát,
és Bodolán fejedelmi lakodalmot szerzett va
la, annál inkább irigységben esek mind a fe
jedelemnél, mind a Bethlen uraknál.
Fogarasban convocállatván azért a feje
delem az országgyűlését, és mind Béldi Pált
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ni az egyik csissmám sarkát, mert az iskola
messze volt a vártól a városon, s oda kellett
mindennap menni kéczer s meg visszajönni,
csizmát nem csináltaloll az atyám , hanem fé]
mezítláb kcllcll volna olyan messze járnom;
de az édes anyám a várkapu küzütt minden
kor egy pár csizmát larlaloll titkon , fi mikor
iskolában indultam, a kapu kőzött ezt vontam
fel, a rósz csizmái ott hagytam, mikor penig
visszajöttem, a Jó csizmát levontam , s a rósz
csizmában mentem az alyám elében. Ugy fél
tem ez atyámtól, a szememet fel nem mer
tem volna előtte emelni, nemhogy leülni vagy
egyet szólani; külünben is Orukké fizidotl,
szásznak, calipilánnk"J: a mesteremnek is
megparancsolta, menliil keményebben tart
hat, ugy tartson; a mely miatt olyan nagy
szemérem s félelem nevekedett vala bennem,
hogy azután felnevelkedvén is egynehány
cszlendüvel alig tudtam CKCUtiálni eróssakkal is magamból. A leányait penig, a húgai-mot, feletle nagy bátorságbon s kedvesség
ben nevelte; ám bizony ugy is vevék basz
nál. Én azért nem jovatlom egy atyának is
Ili már szólok a magam gyermeki álla hogy oly szoros félelemben tartsa Gát, h a 
potomról is. AK atyám engenct oly kemény nem féljen is a fia az apjától s szeresse is,
díscíplinában tartott, melyhez hasonlót soha és még kisded korában az isteni félelemmel
nem halloUam; mert tizenegy esztendős ko együll a férfiúi bátorságot s férfiakkal való
romig, mig az atyám rabságra uscll, soha tisztességes nyájas conversaliót igyekezzék
asztalnál a tálban nem volt szabad nyúlnom, a Ga elméjében oltani, Ua ugy akar hogy conhanem egy darabocska hast vetettek a lá versalivus ember legyen nagy korában belOle.
nyéromra s azon rágódtam. Mindenkor a há Ha Isten az én édes Gamut s kivált azok kö
tam mellet, egy bucsumi jobbágyból állójan- zött a lelkem angyali Józsefemet, el ne ve
csi nevQ inas, kit Ficzkónak is hillak, állott, gye szemem elült, nem dicsekedem vele , de
s annak mihelyt az alyám intett, mindjárt bizony ugy kezdettem vala nevelni, maga
nyakon csapott, nkármennyi vendége volt is csak négy esztendós és nyolcz holnapi vala,
az atyámnak. Estve is meg nem engedle az hogy lehetetlen már gyermek apját inkább
atyám, sem derékaljra , sem párnára feküd szerette volna, mint az engemet, ['n is ölet;
de B mellett, mikor csak reá néztem is ked
jem, hanem két kedves agara levén a lübbi
kOzDtt, kik mindenkor a maga házában egy vetlenül, ugy félt, hogy.magától lefekiltt a
leterített medvebflrón feküdlenek , azok küzé földre s megcsókolta a láLamol.a kiii cso
fektetlek mig az atyám elalult; akkor az dálkoztak vala kik látták. Tudom ha élt volna,
édes anyám onnan titkon felvétetett s a mely jó hazaGa lett volna belőle.
házban az anyám fejércselédei hállak, oda
Ugyanott Fogarasban, avval az én ina
vittek jó ágyban, s hajnalban meg kihoztanak sommal egy hétig mind a vár mellett való
HE agarak kozé- Erós hideg télben, csak ez vadkertben jártunk jáczodni; az atyám azt
ért, hogy mint gyermekei találtam volt nyom ludla, scholában járunk, ebédre, vacsorára,
mind Belhlen Hiklúst arestálják, és a mig a
fejedelem onnan clmene, fiellilcn Miklósi az
alyám szállására huzlák, s tíz gyalog númetje a fejedelemnek éjjel nappal oll slráEgálla. A fejedelem elmenetele után Bethlen
Miklóst is alá vivék a számlarióház melled
való házacskában; Béldi Páll penig alatt csak
kitzcl a komornyik-házban tevék rabságra.
Etekre már én is jól emlékezem, jut is eszem
ben, mivel az alyám szállásának ablakárúi épen a hol Béldi volt fogva, oda lálhalní,
minden cstve nagy felszóval kiíny(>rgütt Bél
di Pál, és ezt a zsoltárt.'„Kegyelmezz meg,
uram, nekem, mert az ember igen kerget
engem" ele. nótifval elmondotta; sűt öszszel
szOlldt s bareczkot hozván Béldi Pá! számára,
nekünk is küldött benne , s én a húgommal,
Borberekinéval az ablakon ettUk; s meg is
téptem vala a hngomot, mert igen mohón
eszi vala a szöUót s nekem keveset hagyott;
a szegény ur, meglátván a maga ablakáról,
itjobban külde egynehány gerezd szSllOt, s
megizené, hogy ne veszekedjünk, mert többszűr nem küld szailOl.
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mindenkor oda s rdrban visszamenlUnk; mig
a mester relizcnvi-n, hogy talán én beleg
volnék s azért nem mennék schoiában , az
atyám észrevévén a dolgot, utánunk czirkállalotl, g a játékon kaprán bennünket, visszavivének, keményen mcgplágálának, de ke
ményebben az inasomét, mivel a nálamnál
nagyobb vala. Tikrlénl olyan Jolgom is Fogarasban , mig schoiában nem járlam: az atyámnak pénzt hozván, lizenkél forintot, a
szolgabirák, lette a szQnyeg alá; azalatt ki
menvén a házból, én mini gyermek, a sző
nyegei Telfordilván B a pénzt ott látván, mind
a zsebemben raktam, s kimenvén olvasni kez
detiem. Az atyám ndvaraban sok apró inaskák levén, mellém adlak magokol s kérni
kezdetlek benne; de egyiknek ia nem adtam,
hanem azt mondottam : no én légedet ina
somnak fogadlak, ennyi lesz fizetésed esz
tendeig; tégedet lovas legénynek, amazi
szakácsomnak, és egy egy polturál adlam
elöpénzl nekik, többet nem, azt mondván nekiek: szolgáljatok elsőiben azután megfizetek.
Az atyámnak megmondják, mennyi pénz van
nálam, utánam júnek, elveszik a pénzt, meg
olvassák, hát nincs tdbb héja üt polturánál,
kit a szolgáknak adtam volt; crSsen meg
vernek. Azolla soha egy pénzérSl el nem vet
tem , noha sok pénz s egyéb apróság állott
Oritkké az asztalon ablakon. Nem is ártaíTéle
dolognak elejét venni, és akármely kicsiny
legyen is a gyermek, erősen megosloroznl;
meri ha kicsiny korában , bár játékból tanul
ja meg is a lopási; nagy korában sem hagyja
el, hanem felakad érette uloljúra.
Hikor a fejedelemasszony kiindulna Fogarasbúl, hivatá az alyámot, s monda ; ,?léze meg kegyelmed jói ezt a gyQrüt; akár
mennyi commissiúja Jüjjón kegyelmedre uraronak 6 kegyelmének , de valamíg ezen a
györün levő czimert nem látja meg a levélre
nyomtatva kegyelmed, e rab urakol meg ne
Ölesse; mert tudom én uram 0 kglme termé
szetét , — vagy itlas korában vagy másképen
ráveszik az urak. De kegyelmed kUlünben no
cselekedjék, a mint én parancsolom; külön
ben is ez a vár enyém s kegyelmed nem any-
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nyira uram 3 kglme tisztje, mini enyém." A
rcjcdclemasszony ebnenvén, Teleki Hibaly •
Bethlen urakkal együtt szüntelen ingerli va
la a fejedelmei, hogy exequállassa a rabokol,
meri ha életben hallja a törók porta Ókét, In
kább manuleneálja, de ha megérti halálokot,
leteszi elméjét (rántok. Soha a fejedelmet ránem vehetek, hanem egykor keményen meg
ittasodván, addig sUrgelódének kőrltlo, annuál
kívánságoknak. És mindjárt három commissiól iratának a fejedelem neve alatt: egyel
az atyámnak mint kapitánynak, hogy mind
járt eiequáltassa a rab urakol; mást a por
kolábnak, Boér Zsigmondnak, ha az atyám
nem akarja cxequáltalni, a porkoláb mind az
orakot Ölesse meg mind az alyámot; barmadikol a várbeli praesidiumnak, ha porkoláb
sem akarná, a praesidium mind az alyámot
uiind a porkolábot mind az ura kot ölesse meg.
És megpecsételvén a commissiókot, már el
akarják vala küldeni; de a fejedelem a sazony a
BánfH Dénes casusán tanulván . szüntelen vi
gyáztat vala a fejedelemre, hites inasa levén
mindenkor a fejedelem kOrlll, a ki is a feje
delemasszonynak megmondja a dolgot. A feje
delemasszony mindjárt felkeresteti a kilói a
commissiókot el akarják vala küldeni, és el
vétetvén tóie, más nap mikor a fejedelem
megjózanodolt volna, bemenvén hozzá, nagy
haraggal monda neki: „Hit vétetlek az én
líszleim kegyelmednek, hogy kegyelmed ártallauul meg akarja öletni?'' A fejedelemnek
nem jutván eszében a dolog, megmutatja a
commissiókol a fejedelemasszony, és a feje
delem elbámulván, rajta , monda: „Az Isten
áldjon meg, édes feleségem, hogy nem en
gedted a cemmissiókot elvinni, másszor is
azt cselekedd; én bizony nem Indom ittas ko
romban mit cselekedtem, ezek az urak vét
lenek rája."
1677. Eszében kezdé azalatt a fejedelem
venni, hogy hamisan vádolták volna be a rab
urakol; mert noha sokszor hivánla Idlük,
hogy már a mivel vádolták bizonyítanák meg
ellenek, hogy ország elStt láttatna törvényt
rcájok; B amazok eléggé is kereaének minden
feté, mind igéreltcl, ajándékkal , hamis tann-
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kat, de semmi meritdlis dolgot nem lalálának.
Azalatt B Haller urak és mdsok, kik részesek
nem valának a Béldi megrogatásában , a fe
jedelmei kérni kezdek, ne sanyargassa ártat
lanul , hanem bocsáltassa el fíket. A mint
hogy a Tejedelem rá is bajla, de tartván attól
Teleki s a tObb vádolók, ha simpliciter elbocsátjiik Qket, ha kulünben boszut nem állanak
is rajtok, de liírvúny szeréni prosctjuálják;
nagy büntetése van penig a magyar lürvény
sierént a ki valakit árultalással vádol s rá
nem bizonyilja, mert taÜún convincállalik; az
ért a rcjcdcimet elallaták, Uogy küssc meg
jól e végét a rab urak szabadulásának, s vé
tesse erOs kezesség alá Ckcl, sSt erOs rcvcrsalíst vétessen tüllik, hogy sem magok sem
más állal boszut nem állanak, fugságokrúl
meg nem emlékeznek, sem lürvénynyel az
ért senkit nem háborgatnak, hanem in perpetuam amnesiiam menjen inindun eddig elle
nek való cselekedet. A fejedelmet künnyfi
volt minden rósz dologra rávenni; azért mi
nekutána esztendeig s egynehány faélig a nagy
ártatlan urak raboskodlenak volna Fogarasban,visszajővén a fejedelem, a reversalisl concipjáltalja a feljebb megirl conditíók szerént,
s beküldi a rab uraknak , hogy ha azt subscribálják, és a mellett halván ezer forintokig
kezeseket állítanak, elbocsáttatja őket, A rab
urak idOt kérvén magoknak, midőn a revcrsalist elolvasnák, nuha |magok ártatlansága
már napfényrejUlt vala, és nem olyan meg
köttetett szabadulást, hanSm inkább méllatlan
szenvedésekért Isten s világ türvúnye szercnt méltó salisfucliót érdemiének vala,
mindazáltal a szUkségtfll s szabadulásoknak
szerelmétól kénszeriletvén, készek lönck
tObb minden condiliókra rámenni, csak azon
supplicálának a fejedelemnek: engedje meg ö
Nagysága, hogy kiszabadulván, azokot, kik
dkcl hamisan clvádollák, türvény szercnt
hadd prosequálbassák,nehogy ennekuliina is,
vagy ókét ujobban, vagy más igaz hazafiait,
hasonló gonosz practicával gyalázatban s nyo
morúságban keverjenek- Méltó s igaz vala sze
gényeknek kívánságok, de soha Teleki Mihály
és a Bethlen urak s Hikcs Kulemsn miatt a

fejedelmet reá nem vehetek, sÓt a fejedelmei
ujabb haragra inditák ellenek , • ki megizené: ha nem kell a szabadség, elküldi a kJVvárí
lOmlUczben Okét, s mint Zólyomi Dávidot, olt
egyék meg a tetvek fiket a nilg meghalnak.
És noha a Haller urak s más igaz hazaCai is
eleget instúlának melleitek, rcmonsirálván •
fejedelemnek, hogy Ö Nagysága conditiója
ellen valú dolog volna a rab urakot igazsá
gokban megfojtani, holott a jus ligalum ai
Approbata Consimtióban üriik átok atatt
megtiltatott Erdélyben, és még a pogány or
szágokban sem gyakoroltalík, annál inkább
keresztény fejedelem, keresztény directio
eleit hallellan s irtóztató dolog volna, sAta
nagy Istennek nyilván való bUnlelése szálla
na azért mind 'a fejedelemre s mind az or
szágra, és senki is a hazafiai klizUt bátorsá
got státusban az ilyen hamis vádak miatt Cha
azoknak továbbra is ilyen tágas kapu nyitlalik) nem élhet, s fl Nagyságának szltntelen
való busulási küvctkcznek miatta. De sem
mit azok a raliók nem használának Teleki
Mihály praclicája ellen, mert Isten el akar
vala bűneinkért országostul veszteni, s ugy
készitleték ül veszedelmünkre. Látván • sze
gény rab urak, klilitnben meg nem szabadalhatnak, nagy kcscrliscggel s sírással subscribálák a reversalisl, s kezeseket állítanak, az ,
atyám is halszáz forinlig levén kezes Béldi
Pálért, kii annakulána meg is rántanak rajta,
s így szabadulának osztún nehezen meg.
Ebben az csziendöben nagy pestis vala
az egész országban, mely a küvetkezendd
esztendőben is grassáln. Az atyám engemet a
a hugomol, mert akkor lühb gyermekei nem
valának. kOze! Fogarns várához egy faluban
a Havas alatt, bucsumi jószágában küldő, s olt
vollunk az egész nyáron s Gszün : Istennek
hála, a fejQnk sem fájt. — Ugyanezen esitendóben meghala Mogyarországban Elsj)
Rákóczi Ferencz fejedelem " ) ; a római császár
penig harmadik feleséget vészen magának, a
Neoburgumí felséges berezeg leányát, Eleo
nóra Magdaléna Ttjerésiál, kivel császári
lakodalmi solennilásl tart Passaviumban ; a
kivel is holtáig szép kegyesen s nagy szere-
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tettel é l e , és két Ba s egynehány leányai
szüleiének íJSIe.

hazának, azért amoveálná maga m e l l A h d a
már annyira praeoccupáItatott a fejedelem
167S. Szüleiek e világra a mostani római
elméje azoktól, hogy soha azt a fejedelem
császár JosepbuE. Minekutána pcnig BéMi Pál
mel ellenek semmi ralióval el nem hitethetik;
hallallan reversalis alatt kiszabadult volna a
de ha a fejedelemmel elhitetnék is, a fejede
rabságbúi, akkor kezdé eszében venni Teleki
lemasszony, kemény nyakas asszony, levén T e 
Mihálynak istentelen practicáil, és eszében
leki Mihálynak oly közel való atyafia, lehetet
juta feleségének igaz jövendölése, melynek
len volna H fejedelemasszony t Teleki meliyi]
eg'y része már a fején is tölt vala. Cs noha
elvonni, a kit minden dlon módon kész o l 
mint jámbor keresztény ember a magán etalmazni, tudván hogy már BánlB Dénes ha
sclt boldogtalanságát könnyen elszenvedné,
lála Qlán nincs senki, a kihez ugy bizhatnék
de mini igaz hazáját szerelmi ember, látván,
mini Telekihez, maga is a fejedelemasszony
ho^y már egyedül Teleki Mihályra kerUlt a
magyarországi lóvén, Teleki i s , az erdélyi
direclio, és a fejedelmet ott hordozza a hol
hazaDainak ezernek sem hiszen annyit mint
akar, s a magyarországi dolgokot már aperle
n e k i ; és ha Teleki Mihály ellen insorgálnak,
lueáljB, B Bz országot is belé akarná e g é s z amaz mindjárt a fejedelemasszony mellé csapja
len elegyflcni : bölcsen pracvideálván mind
m a g á i , s onnan szép szóval ki nem vehetik;
ez országra mind a fejedelemre minemű r e t 
ha pcnig erűvel s fegyverrel nyúlnak a d o 
tenetes romlás következzék, nem gondola
loghoz, miudjárt Teleki a fejedelemmel e l 
maga veszedelmével i s , hanem inkább akará
hiteti , hogy magát a fejedelmet akarjuk ki
magát 8 egész házát koczkára kilenni, mint
kergetni az országból, s egy lesz bOze dol
hazáját ezemlálomást elveszni megengedné.
gunknak, mer rebelliót fognak ránk s vesze
Azért a kiket jgaz hazafiainak ismer vala
delemben ejtenek- Jobb azért és tanácsosabb,
lenni, alattomban azokkal kezde consultáha már ennyiben van a d o l o g , ugyan valójá
Udni, miképen kellene annak a nagy gonosz
ban kitennUnk magunliért, éa aperle a feje
nak eleit venni, és a szegény hazát Teleki
delem ellen insurgálni, a ki majd minden conMihály tyranDDRsá gátol felszab ad itani. Valá- dilióit violálta, melyeket az országnak megnak a kik vele együti a kOiOnségos jóban
eskült volt, és így mi is nem tartozunk t o 
egyetértenek vala. e z e k : grútT Csáki Lászlú,
vább olyan embernek hivséggel s engedel
ki sógora is vala, Ualler János, Kapi Gyürgy,
mességgel , a ki a mi hazánk tövényeit fel
Dániel István, Lázár István, Káinoki Sámuel,
forgatta , nemesi szahadcságunkat megron
Bethlen János, Apor István es Lázár, Belényi
totta, s az egész országot el akarja veszteni,
Zsigmond, Damokos T a m á s . Káinoki Bálint,
nem elégedvén meg az erdélyi szép fejede
Peskó Chrislúf és többen sokan, mind Í6 r e n 
lemséggel, a melyre soha méltó nem volt,
d e k , ! mind kivált a székelységen valú n e 
nincs is capacitása hozzája, hanem a magyar
messég. Többire mindnyájoknak a leczék
országi királysággal álmadozih ; s az a rosz
vala, hogy valamig Apafii Mihály erdélyi fe
hitván oláh faj i s . Teleki, a ki két lóval j o t t
jedelem leszen, addig soha az országnak
vala be Erdélyben, s ennyi sok ürí igaz haza
csendes nyugodalma nem lehet, mert levis
fiéinak eleiben Ult, s olyan uraságot kapa,
és változó e m b e r , s a melletle való udvari
melyről álmodni sem meri volna, magyaror
szolgák minden rósz dologra ráveszik s a
szági paialinusságra áhítozik. A mi tanácsunk
hazafiait gz Un le len bűzben keverhetik, és akárazért az : hogy kegyelmed , Béldi Pál uram,
mint remonslrálnák is azt elölte, hogy Teleki
kinek kezében van a székely fegyver, fogjon
Mihály s mások egynehányan a fejedelem
hozzá Isten segilségéból a dologhoz, és velünk
mellalt, mint: NalácziIstván, Székely László,
együtt szabaditaa fel ezt a nyomorult hazát
Mikes Kelemen, nem jovát, hanem veszedel
ebbOl a nagy igából; annakutdna szabad vá
mét kívánják mind a rcjedciemnck s mind a
lasztás szerint legyünk olyan fejedelmet ai
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országnak, a k i iDdjon igazgaliti bennünket, .
ne mások igazgassák ötét. Erre pcnig jú al
kalmatosságunk vagyon a ICrök porta elült
is véghez vinni, mert ha apcriíljuk elötto
hogy mit akar a Tejedelem Teleki Miháiylyal
cgylttt, és mit vadásEszon a magyarokkal egyUtl, kiről már egynehányszor megintetett
a p o r t i t ó l : minden bizonynyal a porta felad
rajta, és a mi dolgunkotmanuieneálja.Vége
zetre, mivel életünk s halálunk forog a d o 
logban, ne kimétjUk a p é n z t , holott a türük
porta elült títbbet használ a pénz mint az
igazság, bőrt búrért adjunk, életünk megmarailásaérl azt a mink vagyon ne sajnáljuk."
Bellii Pálnak nem teczék a tanács, azt vet
vén okul, liogy a fejedelem Isten csodálatos
gondviseléséből promovcáHalván a fejede
lemségre, kinek is hittel kötelesek, perjurium
nélkül nem lehetne ellene insurgální^ mert
noha a condilióít sokképen violáltatták vele
Teleki s más mellette valúk, azt a fejedelem
nem ex malitia, hanem ex levitáié cselekedte,
és nem annyira a fejedelem, mint azok vét
kesek, kik arra ingerlettek- És ha a fejedelem
válloztatását kezdik sollicitálni a portán, ott
leven Zólyomi Miklós, bolondcságból annyi
pénzt talál igémi a fejedelemségért, a tOrilk
nem vigyézván arra capax-e nem e, azt o b Irudálja, s mi haszna lenne úgy is az ország
n a k ? Hogy penig senki ngy ne gondolkod
jék, hogy őneki az erdélyi fejedelemség kel
lene, az I s t e n , i ki minden titkoknak látója,
a mennél nagyobb büntetést talál, azt szál
lítsa az ó fejére, ha arra intendál, és készebb
volna meghalni, mini a fejedelemnek adott
hitét violálni, hanem hazája szabadcsága mel
lett valamit elküvethet, azért sem életet,
sem jovait nem kíméli. Neki a teczik: hogy
a fejedelemhez küldjenek be, s kéressék k é z 
ben Telekit s a lítbb oldallanácsokat, kik afejcdelmct minden lilalmes dolgokra rá veszik
ÉS az ország békességét felháboritjék; ha
kézben nem adja őket, fegyverrel is kivegyük,
éa o r s z í g elflll lOrvény ezerént megbüntet
v é n , a fejedelem mellé dlüUnnk igaz bazanaiböl álló tanácsot, kik a fejedelmet a haza
ttlrvénye szerént igazgatni igyekezzenek."

Sok tanácskozás után azt c o n d a d á l á k , |
mivel a tájban Nagy-Sinkre birdetlelett vala
országgyűlése, hogy Béldi Pál a s z é k e l y h i dakol felvévén, fegyveresen menjenek a g y ű 
lésre , és a fejedelmi személynek s s t a t a s n a k
minden sérelme nélkül, Teleki Mihályt t á r s a i 
val egyillt, ha szépen nem lehel kUlOnben ía,
kézhez vegyék de ne bántsák, hanem ti8:7aDotl az országgyűlésén , türvény s z e r é n t p r o sequálják ó k é t , éa a fejedelem mellett való
tanácsot az ország hasznára refolmálják. —
Már a székely hadok mind Háromszéken, Csík
b a n , Udvarhelyszéken felüliének vala Béldi
Pál parancsolatára ő levén g e n e r á l i s o k . de
nem tudják vala mindnyájan, mire való ez ai
insurrectio ; mikor alattomban Teleki H i h d l y nak a dolgot megírják és hogy mi az í n t e n t t o
ellene, azért vigyázzon magéra. Teleki p o s 
tán menvén a fejedelemhez, aperiálja az i n s u r r e c t i ú t , de közel sem ligy a mint a d o l o g
vala, hanem a fejedelmet elaltatja, hogy B é l 
di Pál fejedelemségre akarja magát • s z é 
kelyekkel választatni. A fejedelem megijjedvén, késő éczaka szövétnekekkel F o g a r a s b a a
beJS, az egész országban nagy bóduláa Ifln,
Bethlen Gergely, Farkas, s más hasonlók, ki
egy ki másfelé elszaladnak, és ha Béldi Pál
egyenesen kíjüjjün, készttlellen találván Gket,
könnyen Telekieket kezéhez veheti vala. De
gondolván azt, elég hogy fegyvert mulatott,
mar a fejedelem megijjedett s Telekiek m e l 
lől könnyen áll; azalatt a fejedelemnek a l á 
zatoson Írván, remonstrálá, bogy nem ő N a g y 
sága ellen vette volna fel a hadahot, h a n e n
maga és több igaz hazaGai succursDsára n é s v e , és kész is letenni a fegyvert, csak 0
Nagysága azokat a gonosz lanácsokot adja
ki, hogy ország törvénye szerént hadd bUnt elődjének.
De a fejedelem azalatt a más parson való
urakot maga mellé hivatván, és a végbeli
hadakot is convocáltatván, ugy a székely
ségnek a mely része fel nem kült vala, azokot is felültetvén, és Bethlen Gergelyt a Mi
kes Kelement praeGciálván elejékben, e g y e 
nesen Béldi ellen expedíáija, a székelyaégre
is mindenllvé kemény commissiókot küldvén
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ki, hogy Béldi Pál factiöja mellOl valaki el
nem áll, örök'>s jobbágys;ígra ealk mind ma
ga mind maradéka. Bélití Pál is lálván, hogy
nem tréfa a dolog, a mely hadakot Csíkban
s Udvarhelyszékre haza bocsálott vala, hogy
mihelyt parancsol, uiobban felüljenek, sietve
utánok küldvén, bivalja vala magok mellé.
De azok már praeoccupállalván a fejedelem
embereitfii, otlbon maradának. A háromszéki
hadak is, megértvén a rejcdelcm hadának jö
vetelét, szükni kezdenek házokhoz, és igen
hevesen maradának Béldi melleit. Bethlen
Gergely állaljövén az erdön Háromszék
felé.Vay Mihályi, Teleki Mihály vejéi, a
fejedelem gratíájával elküldi Béldi Pálhoz,
ki már akkor Bodolán vala, Csáki Lászlóval.
A gralja pedig csak arra való vala, hogy in
kább ahoE való bizlában Béldi s a tobb mel
lette valók olthoQ maradván, azalatt a fejede
lem hadai elérkezvén, késben akadnának. De
Béldi Pálnak eleltomban megírlak vala: ha
száz graliál visznek is , ne hidjen, mert bi
zony megcsalják, mini szintén BánfTi Dénesi.
Kihez képest éczaka a maga szolgaival egylltt
megindula, és a bozzai utón Havasalföldében
mene által, feleségét Gait ide hagyván nagy
nyomorúságra; a kiket megfogának és min
denéi praed^ra bányván, bodolai várát
lóbOl kihányák, felesége, fiai SzamosUJvárban vitelének rabságra. A felesége
ott is hala meg egynehány eszlendó
mdva: a flai kiszab adu Iának; azoknak is •
jobbika, Béldi Dávid, ifjú korában mégha la,
a más, baszó ni alán sem mire kel ló ember, maíg
is nyomorog, felesége kedveéri megbolon
dult s pápistává Ma. A jószágait mind többire
conGscálák; bethleni, bodoni jószágát Beth
len Gergely s Farkasék kapák el, a kire ré
gen Tígylanak, háromszéki jószágának Jobb
réstél Mikes Kelemennek adáh. Így romlék
meg a székely szabadcság Béldi Pálban; mert
soha azelóil akármi veikéért a székely ne
mesember jószágát el nem vesztette , hanem
csak fejét; Béldi Pálon kezdek el, de nem
tudom kin végzik. Mikes Kelemen is a Béldi
Pál romlásával úrrá I0n, B elkapá a széke
lyek genenilisaágát, bályaságot, nagy ba
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rátságot szerze Teleki Hihálylyal, Az ártat
lan ember halálán Pilátus Heródes így egyezének meg, igy triumpbála a hamisság a
nyilvánvaló igazságon, igy veszték el a sze
gény Erdélyországol.
1679. Apor István, ki mind eddig Béldi
Pál melleit volt és mindenekben vele correspondeált, látván hogy a Béldi dolgai hanyaloini kezdenek, elugrék mctlflle, s a fejede
lemhez megyén, és olt minden dolgokot el
beszél, sQt azoknak neveket is , a kik Béldi
Pállal conspiráltanak vala, a fejedelemnek
kibeszéli. Nem csak gratia adaték neki, sót
mivel akkor halt vala meg a brassai harminczados Horváth András, azon hivatali neki
conferálják, melybÓI nagy provcnlusa levén
minden eaztendűben, felette igen meggazdagüdék; és mivel már két felesége meghalt
vala, harmadszor is megházasodéh, néhai
Boros-jenci Korda Zsigmond feleségét, ki
Ugrón Istvánhoz meni vala ennakutána, Ud
varhelyszéki Farkas Ferencz leányát, Farkas
Susánnát elvévé, kivel a feleségem nagyanyja,
Oídi Györgyné , egy testvér volt apával. Öt
leánya vala Farkas Ferencznek: egyik Apor
Islvánné, másik Ózdi Gyórgyné, harmadik
Orbán Pálné , és negyedik BánfE Christófné,
Otüdik Borsai Istvánné.
Ugyanezen esztendőben az atyám, a ki a
fogarasi kapitányságot bét esztendeig dicsé
retesen viselte vala, és mind a várban mind
hül beI51 sok hasznos épületeket csinállaloLt
vala. mind az egész districlusl oly rendesen
moderálná, hogy e mai napig is a fűid népe
sóhajtaná, szabad akarata szerént elbucsuzék
tisztétől, noha semmiképeo a fejedelemasszony
élnem akará bocsátani, szeretvén igen az
atyám szolgálatát. De midón látná az atyám
a felfordult állapolokot, tanácsosnak lartá
magát az udvartól elvonni, és Naláczi Ist
vánnak szép uri paripát ajándékozván, hogy
kiszerzené lisztéból. a maga házához NagyAjlára jóve; engemet pedig onnan Udvar
helyre kUlde a collegianiban Unulni, a hol
majd bét esztendeig laktam. Szállásom volt
a coUegiom mellett egy igen jó özvegy aazszonynál, Szflcs IsLvánnénál, ki mint a maga
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gyermckéíiez hozzám ugy láioti; proÍL-ssor
voll mikor oda menlem, Le tényei István , a z ulán Rozgoni Jánost hozák. utoljára, mikor
éo az Gcholát elhadlam, Szakmári Sámuelt
bozáh, igen tudús embert, ki azután koiosvári
papságra vitetek; pap volt Veszprémi István,
a ki még él és most a, református papok püs
pöke. Elmém olyan volt a tauuldsra, sóba
leczkémért egyszer is meg nem vertének, a
templomban a pap boszu praeiiicatióját szóról
szóra megtanultam, E a professor elölt nagy
álmélkodásíval elmondottam , és ha az atyám
rabsága ne következzék, bogy más nagyobb
collegiumokban kimehetek vala tanulni, én
is elébb volnék most egynehány grádicscsal.
Különben egészségemsohanemvolt, a mint mosl
is nincsen, mert a mint az anyámtól hallot
tam , egy rósz kurva asszony levén a dajkám,
kinek dolgát az atyámék nem tudták, annak
lisztálalan lejét szoptam majd esztendeig; és
mikor egyszer Csíkban ai atyám rákosi h a 
zánál a dajkám a latrával fertelmeskedni a
ház híjára Telment volna, s engemet, míg
dolgokét v é g e z t é k , a ház bfján lelett volna,
Rddig mászkáltam, míg a hfju szélére jutván,
8 magas helyrOl leestem, hét oldalom csontja
mindjárt ketté t ó r ö t t , egész esztendeig feküllcra, s nehezen gyógyitbaltak meg- T a 
nuljon azért minden apa anya , ne sajnálja
maga szoptatni gyermekét, vagy ha teje nin
csen, Togedjon tiszta dajkát, s ne bízza csak
dajkára gyermekét, hanem maga szüntelen
vigyázzon a gyermekére.
Udvarhelytl laktomban szinte pápistává
leszek vala , ha isten ingyen való kegyelmé
ből ki ne nyilatkoztassa. Hert az atyám r a b 
sága alatt az anyámnak gyakran kelletvén
járni gyűlésekben, hogy az atyám szabadulá
sát munkáiódja , engemet is mindenkor elvitt
magával e velem járlalá az u r a k o l , supplicatiókat küldözvén. A tObbi küzOtt egyszer
Csikban létünkben, az anyám a barátok kiaslromában gyakran járván templomhoz, e n 
gemet is elvitt mindenkor magával; a bará
tok engemet a cellájokba fclvittenek, k é 
p e k k e l , olvasókkal, könyvecskékkel addig
ajándékozlenak, mint gyermeket, mert 12
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esztendős voltam, etáltalának sok s z é p b e 
széddel és pápistának t ő n e k , m e g h a g y v á i
hogy okoson viseljem magamot, ba U d v t t r helyre kimegyek a scholában, pénteken, u
baton ne bójtöljok, hogy a mestereim e s z e k b e n
ne vegyék a dolgot. Én nagy ü r ö m b e n v o t tam, sőt olyan buzgósággal viseltetem a h o s
a religlóboE, adná Isten mostani igaz r e l i giómban tarthatnék olyan buzgóságot. As
anyám is m e g é r t v é n , felelte örült rajta , mi
vei pápista, nem is küld vala ki többszOr a
udvarhelyi scholában, de mind az atyámtól
tartott, mind kivált a Teje delem a s s z o n y t ó l , •
calbolicusoknak nem levén akkor olyan a u thoritások mint most. Nekem sem vala semmi
kedvem többször scholában menjek, de ngyancsak kivinek. Jó Jarab ideig sem a
praccoptorom, sem a gazdaasszonyom eszeUre
nem v e t l e k , hogy én pápista vagyok , m e r t
az olvRsókot, pápista imádságos könyvemet,
egy kis záros ládám levén, abban l a r t o l U m
8 a kolcs mindenkor a zsebemben állott. M i 
kor a gazdaasszonyom kiment a piaczra á r u l 
ni, akkor kivettem 5ket , s ugy imádkoztam,
és napról napra idegenülök vala a r c l o n n á t u soktól. Nem akará a jó Isten veszedelmemet.
A papné gyakran j á r t a g a z d a a s z o n y o m h o i ;
egykor estve Tclé oda jüve , azalatt a p t p i z l t
templomban estveli szokás szerént h e r a n g o znnak , én az ablakon kikönyöklém, mintha
valamit n é z n é k , s nlt háromszor az Ave H d riát igen lassan elmondám; a papné azt mind
jól látta, de nem szólott, hanem haza m e n 
vén, az urának megmondotta. A pap mindjárt
a praeceptoromot hivatja, és meghagyá neki,
utánam vigyázzon. Lcszfalvi Bálint (kit I s 
ten boldogítson) vala privatus praeceptorom.
Felmenvén a scholában, szereda n a p , a mint
leczkét mondottam, alattomban a Kseberaben
benyúlt s a ládám kolcsdt kiveszi; azután
monda nekem : „f m szabadcságot adok, mert
jól tanultál, menjetek jdczodni a kántor h á 
za mellett való kerlben." Mi elmenénk; ó a z 
alatt a szállásomra menvén, a gazdaasszonyom
elOlt ládácskámot Telnyitja, s ott találván •
sok képeket, olvasókol. könyvecskéket, n
gával elviszi. Én a játékból viszajövén s z á l -
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InsDinra, a ládámban akarván nyúlni, hál sohul
nincs a kolcs; búsulni kezdek, gondolván
hog'y a jáczúhelyen vesztettem el a kolcsot.
Mondja a gazdaasszonyom: „Aládád kolcsa a
meslern61 vagyon;" azon mindjárt elijjadék,
hogy már kitudódott dolgom, BZitmyen kez
dek bánkódni, és azon egész éczaka nem aIndtam, hanem SzOz Máriának sírva kOnydrgilttem hogy engemet tartson meg a megis
mert igaz hitben. Jó reggel Telmegyek Ecbolában nagy Telve; hát mind a pap, mind •
lirofessor a praeceptorom kamarájában Ilinek;
kilszbnvén nekík, a pap azt mondja: „Ez-e a
mi lefelflled való reménségünknek vége?
holott mi légedet mind szerettünk, mind igyekezlllnk tanítani, s mind gyünyürkOdtUnk i
4e idfid lelett való szép tudományodban, jó
erkölcsidben és religiúnkhoz való selusodban,
E ihol mi^gis elárultad igaz vellásodot, s arra
a ragaHó vallásra állottál." A proressorom,
külítnben is kedvellen haragos ember levén,
szidni Tenyegetni kezde, de a pap, megint
vén hogy hadna békét nekem, szép szóval
kezde kérdezni, miben s mikor tándorodtam
meg. Én, minthogy már a tagadásnak helye
nem vala, elAbeszélora a csíki barátok mire
tanitoltak és micsoda dolgokban Uthuzlem
meg a refurmáta religióban. A pap a profes*
sorral és a praeceplorral együtt, felvévén az
én szavaimol, és küzűli>k egyik valamint tud
hatta , mintha pápista letl volna szintén ugy
tuedlván, a többi pedig contraágálván, tovább
három óránál nagy fervorral disputáltak elél
tem magyarul. Én csak halJgallam, az Isten
megnyilá az én szivemet is, lassan laasan
neg kezdem ismerni a pápista religiónak ha
misságát, s ugy térek vissza ez elhagyott igaz
útra. De reám is azolta nagyobb gondviselés
és vígyísás volt annakutána- GbbCi tanuljon
minden apa, s agy prospiciáljon gyermekére,
kivált a míg éretlenek, hogy a pápista con~
versatiótól eltiltsa jó idején, mert könnyen
azok a kulsfi splendorok elámíthatják az egyUgyQ elmét, s belé ejtik a labyrinthusba, hon
nan vagy soha nem, vagy késOre feselhet ki.
Bár a szegény Ücsémel ís olyan gyermek ko
rában ne adja vala az atyám pápista udvarban.
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generál Chusani mellé, nem tántorodott volna
ugy meg igaz hitében; a kit Isten addig ne
szólítson ki világból, míg szent lelkével meg
világosítja s az igaz religíóra visszahozza.
De hogy elkezdett írásomol conlinuáljam
a Béldi Pál dolga íránt. Minekutána Havas
alföldébe általment volna, vele levén Csáki
László, Damokos Tamás, Apor Lázár, Kái
noki Bálint, Pasko Christóf, Belényi Zsigmond,
nem levén más egyéb refugiumok, egyene
sen a török portára indulnak, mivel Erdély
török császár birodalma alatt vala, mint summus magislralus elolt, a török császár elflii
akarván méltó panaszokot exponálni, és igaz
ságos igyehben palrociniumál sollicitálni, a
minlhogy bizony igaz caosája is vala, ba igaz
itélóbírája találkozzék, és ha csak magára vagy
magához hasonló reformálos emberekkel ment
Tolna be a portára, kétség kívül az i dolgai
is szerencsésebben folynak vala- De Csáki
László mérges pápista levén, Apor Lázárral,
Damokos Tamással egyUlt, még Havasalföldében lélekben, kUlön kezdenek suttogni,
és ott punctomokol irának Béldi Pál eleiben;
ba ugy akarná hogy vele egyUtt és az ö ré
szére munkálódjak a portán a fejedelemséget,
elsdben hit alalt assecurálja ökel azokról a
punctomokról, melyeknek egyike a vala; hogy
a jezsuiták ellen articulariter Íratott proscriplio in perpetuum lolláltassék, s szabado
son bejöhessenek Erdélyben; hogy Béldi Pál
ez 0 hírek s akaratjok ellen se országgyűlé
séi ne convocállásson, se lanácsurakot maga
mellé ne constituáljon, hanem olyanokot a
minemUeket Sk jovallanak etc. A szegény
Béldi akkor vevá eszében kikkel indult útra,
mindjárt megjíivendölé, hogy az egyenetlen
ség miatt semmi jó dolog nem menna véghez;
és a punclumokot magánál tartván, nem subscribálá, hanem azt feleié nekík: .^okszor
megmondottam Erdélyben is, hogy nekem
fejedelemsúg nem kellett, most sem kell;
tudja ai igaz Isten , nem is fejed ele mségkeresésérl, hanem hazám szab ad cságlalansá gi
nek megorvQslásaért insurgáltam, ide is ha
zámból azért bujdostam ki, a portára is nem
egyébért, hanem azért akarok Isten segítsé-
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géb51 menni, valamint jdrok vele. De ha szin
tén a tej ed el emse gre vágyódnám is, melyet
szabad is volna kívánnom s munkálódnom, az
erdélyi mostani fejedelemlSl szaba de ságrom
ban bile s conditiója ellen igy megrontatván
s nyilvánvaló igazságomban torkon verve
megrojtatvdn, soha mindazáltal olyan condiliökra nem mennék, a melyeket kegyelmetek
nekem írásban beadott, mert azok szemlűl
szemben ellenkeznek a mi hazánk törvényei
vel s Ezabadcságával. Inkább akarok hazámon
kivUl boltig bujdosni, mint annak szabadcságánab legkisebb dologban való megsértésére
is alkalmatosságot szolgáltatni. Hogy is bol
dogítana Isten minket mostani TeUett czélunkban, ha a mely szabadcságol szóval fel aka
runk állítani, efféle cselekedetlel szürnyebben evertálnánk s megrontanánk. Ha kegyel
metek így akart, jobb lelt volna Erdélyben
tdlem elmaradni." Csáki több társaival egyült lálván, Bétdi Pált nem oly könnyen ve
hetik rá mint Apafii Mihályt, kivált areligíosa
matériákban, conspirálnak ellene. Gs bemen
vén a poriára, minekutána a divánban felhi
vatták volna Okét, és olt szép csendesen s
alázatoson mind a magok megbántódásokot,
mind az ország ktizünséges és a portától enynyi fejedelmek változási közütt is meghagyalotl s confirmáltalot szép szabadcságának Teleki Mihály praclicája és a fejedelem
ApaiB Mihály lágysága miatt keserves meg
rontását halhalósen remonslrálnák, s azon
kérnék alázatoson a lOrük császárt, méllózlelnék az erdélyi dolgokban belé tekinteni, s
bizonyos meghitt emberét oda küldeni, ki
által a dolgokol funda menta liter megvizsgál
ván, és ugy találván a mint dk mondanák, meg
is orvosoltalDi; murt ha hatalmas császár el
szenvedi, mind az országot elvesztik rüvid
időn, mind a fényes poriának bajt és búsulást
szereznek azok a nyughatatlan elmeJU em
berek. — A diván-ulfl vezérek nagy attenlióval s szánakodással hallván az urak propositiáját, jó reménség alatt szállásokra kuldék, megparancsolván keményen, hogy más
hová ne folyamodjanak, hanem mivel hatal
mas császár köntöséhez ragasz kod lanak egy
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ezer, továbbra is constanter a melleit marad
janak, mert minden bizony nyal hatalmas csá
szár az i ígyeket megtekinti, s igasBágot
szolgáltat. EzI külön Schcrletis Alexnador
Mauro Cordatus, ki a török portán nagy te
kintetű ember noha keresztény, jovalja rali
nektek. Béldi Pál nem is recedále mell91 e.
De Csáki és a tübb pápista fSemberek,
irigyelvén Béldi Páltól a fejedelemséget,
mert elhitetek vala magokkal hogy a porta
egyáltalában ijl conslituálja fejedelemnek,
nem akarván promotióját, kit erós s bazgi
reformátusnak ismernek vala lenni, ök pedig
azon valának hogy pápista fejedelem lehes
sen, titkon. Béldi Pál hirc nélkül, a portán
levO német és francia oratorokot kezdé jár
ni 5 ajándékozni, vélek azt hitetvén el, hog^
a calholica relígiúnak nagy elő menetelire
lenne Erdélyben ha pápista fejedelem leuie
sót a német oratornál Bétdi Pált hamisan az
zal vádolák, hogy az Erdélyben Hagyarországrúl beszorult rebelliseknek, így neveiék
Okét, kik mind többire reformátusok vaKnak,
Béldi Pál volna nagyobb faulorok, a leínyil
is a császár nagy ellenségének, Wesaelényi
Pálnak adta, s ha erdélyi fejedelem lehet, a
német császár ellen Erdélyt is fellázasatja;
jobb volna azért Csáki Lászlónak obtbeálai
a portánál a fejedelemségei. Ezekben Béldi
elsSben semmit nem ludolt, hanem egy ked
ves szolgája levén, Kápolnási Pál, kitanolván
dolgokot, az urának megmondotta; és noha
Béldi Páll sokszor meginletle, de semmi hassna nem lön. A török porta is, kitanulván hogy
a keresztény oratorokhoz járnak, felette igen
disgustálédék, azt gondolván, hogy Béldi Pál
is részes volna azon munkában.
Erdélyben penig, minekutána Béldi Pál a
portára való menetelét Telekiek megérlek,
igen megijjedének rajta; azért a fejedelmet
rávevék, hogy mindjárt követeket kUldjOn a
portára, és mivel tudták hogy ha discussióra
kél a dolog. Ok bizony succumbálnak, Bétdi
Pálnak pedig igazsága levén, triumphál, tudván
azt is, hogy a török portán a kinek több
pénze van annak van nagyobb Igazsága, azt
is jól tudták, a befutott araknak kevés pén-

oioiizMöy G o o g l e

109

CSKKEl HIBAIT HISTÓRIÁJA.

zek vagyon: a fejedelmei arra dobiák, hog?
e kímélje a pénzl, hanem Életeért s fejede
lemségéért a mio van adja oda, aiulén ha
megdllapodhatik, Uibbet kereshet az ország
ból; fiöt az országol is egybeng;Ujtvén, és
proponálván mely nagy periculumban forguna mind a fejedelemség mind az ország, a
porla exconlenlatiájára ne sajnálják contríbuálni, mintsem Béldi lörükkel, latárral be
jöjjön 5 BZ országol elpusztítsa ; most is ke
servesen érzi a haza, Kemény János, Barcsai
Ákos compctentiája miatt mennyi pusztolás,
rablás meni végben az országon. Nem vele
már senki a ki merjen szólani, hanem mind'
nyájan rá hajlanak, és csak hamar kétszáz
erszény pénzt (i>tEzáz tallér szokott lenni
. egy erszényben) egybengylljtvéa, aok egyéb
fejedelmi ajándékokkal a vezéreknek és azok liháinak, expediálák követségre Béldi
Pálnak halálos ellenségeit (mert Teleki Mi^
hály, tartván a ki-lndjától, nem mer vala n
portára menni): Bethlen Farkast, Uikes Ke
lement, Szilvás! Bálintot; és hogy látlassék,
mintha az egész ország akaratából volna a
kúvelség, az Universitas részéről is adjungálának egy szászt, Enyedi Gáli, Hegyesról.
Ezek megindulván, Konstantinápolyban becrkezének; Apor István voluntcr módjára
adjnngálván melléjek magát, hogy testvér
alyaílát, Apor Lázárt, kinek már a fejedelem
től greliát szerzett vala, kihozhatná; a mint
hogy ki is hozá. Bethlen Farkas beérkezvén
a poriára, mindjárt nagyobb dissensiót kczde
hinteni a befulolt urak közé, mert alattom
ban Csáki Lászlónak perpetua amnestiát igé
re, sőt a felelt nagy ajándékokol, csak áll
jon el Béldi Pál mellől. Az a levís ember
compromiltálá is magái; de lul is hizlalása
levén az otáloroklól, addig'kapa kétfelé,
semmit sem nyere magának, a küzOnséges
jót is kiveszte a szegény Béldi kezéból.
A divánban felhivatván az erdélyi köve
lek, de már annakelótle a vezérekel titkon
mind eljárták vala, és gazdagon meg is aján
dékozták, a kétszáz erszény pénzl felvitetik
és le léte lik n vezérek eleiben. Annakutáos
Bethlen Farkas ckesenszóló ember levén, a
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fejedelem cansáját kezdé ágálni, és Béldi
Pált árultatássel vádolni, a ki a portálul Er
délyországa eleiben praeGciállátott legítimus
fejedelem ellen fegyvert fogóit volna, és a
porta hire s akarata ellen a fejedelemségbal
exturbálni; fegyvere penig markában sza
kadván, hamis vádokka] együtt a fényes por
tára jütl panaszolni, holott az erdélyi feje
delem miolta beült székében, azolte hatalmas
császárhoz a hűséget igazán megtartotta, a
szokott adót esztendGnkénl fogyatkozás nél
kül beszolgáltatta, most is hatalmas császár
nak egynehány erszény szóbeli pénzt kül
dött ajándékban ; kéreli azért alázatoson ha
talmas császárt, bogy a fejedelem igazságát
megtekintvén, Béldi Pált több társaival egyült,
mint nyilvánvaló arulókol, érdemek szerént
megbilntcini méltóztassék, hogy a szegény
országban lObb háborúság, romlás miatlok
ne essék, és hatalmas császa'r szolgálatára
mind a fejedelem mind az ország alkalmatosabb lehessen.
Vatúnak divánban nagy tanácsú okos
vezérek, kik a Béldi Pál causájál igaznak
látván, kívánják vala promoveální; kiválta
főlovászmester, amaz hires KUpüri vezérnek
a Ga, ki Candiát megvette vala, és a ki a ma
gyarok rcbelliáját a császár ellen soha nem
jovalloltu, a mint feljebb emiilém, és ha ak
kor élt Tolna, Béldi Pálnak nagy patrónusa
leli volna (ki annakutána egynehány eszten
dővel Badensis herczeggel való harczoltában
Zemlén és Sóvár között vitézül eleseit va
la). De az akkori fóvezér, kit azután Bécs alalt megvercnek, totum-fac levén a túrók
császár udvarában, és azon munkálódván
hogy a németlel való békesség felbomoljék,
s megértvén hogy Béldi Pál nem jovaliotta
volna a magyarok mellett az erdélyi fejede
lemnek felUlésél, holott ő azzal akar vala al
kalmatosságot keresni a némettel való gráciakeresésre; külünben is pénzben telhetetlen
ember levén, és kereskedni akarván az er
délyi fejedelemséggel s már nagy ajándé
kokkal praeoccupáltatván az erdélyi követek
től, nem akará igazság szerénl az ApafG és
Béldi közoti való controversiál decidállalni,
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hanem felhivalvín a befatott urakot, azt
monda nekiek: „Ihol Utjdtok, az erdélyi fe
jedelem kétszáz erszény pénzt kUldötl haaas császárnak: Ígérjetek azért bár csak
bolven erszény pénzzel többet, eskfiszOm a
nagy Allahra , tietek lesz a fejedelemség, és
mindjárt megparancsolom a végbeli basáknak,
hogy fegyverrel bevigyen benneteket, s
ApafCt vagy elfogja s ide küldje, vagy ki
kergesse az országbál." Csáki Lászlónak teczék vata a dolog, és ha rajta állott volna,
vagy a fejedelemséggel Stet kínálja vela
meg, nem gondolt volna az ország ksliségével, mindjárt megígéri vala- És mind 6, mind
a tObbi, kezekel relemetvcn, ugy kénszeritik
vala-Béldj Pált [állallálván már, hogy a por
ta másnak közfilQk nem codálná a fejedelem
séget, hanem Béldi Pálnak], hogy szánja mind
magát, rab feleségél, fiait, mind Skel, mind
hazáját, mind a lObb urakot, fö embereket,
kik vele egyetértvén, Erdélyben maradlanak
s pcriculumban forganak; Ígérje meg a hetI erszény pénzt. Sflt maga is a főlovász
mester , tudván már hogy pénz nélkül meg
nem forr a dolog, alattomban izent Béldi Pál
nak, ígérje meg mindjárdst, s ha nincs pénze,
6 mindjárt ád kulcson, azután ha Isten bol
dogítja, fizesse meg. Senki Béldi Páll nem
okozhatná j6 lélekkel, ha annyi szenvedései
! méilatlan vexatiói után, melyeket Erdély
ben szenvedett Teleki Mihály miall a fejcdelöl, és már hazájából kibujdosván, feleségétSl gyermekeitől elszakasztatván, minden
jovaitúl jószágálál megfosztatván, idegen po
gány országra exulálván, életéért s szaba
dulásáért, mikor tudta, ha 6 több pénzt nem
Ígér annál, a mit a kövelek vittenek Erdély
ből, rabságra vellelik, a fejedelemségen kap
dosott volna. De olyan megnyomorodott s
negszorult állapotában is, a mint azelStt
nindenkor, ugy most is a maga jovánál fel
jebb becsülvén hazája közönséges jovát, sem
miképen a vezér kívánságának nem annuála,
hanem azt feleié: „Én sok méltatlan szen
vedéseim után, a melyek hazám SEabadósá
gának oltalmazása miall esienek rajtam , nokeresztény királyokhoz s fejedelmekhez
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elmehettem volna, e kik lilám az én igás
igyemel kezekre vették volna, hogy hatal
mas császárhoz való hflségemet conlesUljaai,
kinek hitte! vagyok obligatus, nem rarfanri,
idejöttem, s hatalmas császár kAnlöséhei
folyamodtam , bízván igazságomban. Ide jö
vetelemnek penig • volt oka, hogy h»tim
terhét ktínnyobbitsem, s megromlott azabaicságál, hatalmas császár grutiájából felállít
sam, nem penig hogy a szegény hazát mégis
nagyobb költséggel terheljem , s a fejedelem
séget pénzzel vásároljam, mert nekem pénz
nélkül adnák is, nem kell. AzérI hatalmai
császár cselekedjék ngy, a mint júnak leesik
szemei előtt." Hamisan hát s istentelenül ír
ták be a calcndáriomhan Teleki Mihály paran
csolatára, hogy Béldi Pál pártot Ututt a feje
delem ellen, s a fejedelemségei soUicilálla i
portán; he kellett volna, bizony elölte volt, •
bolond volt nyavalyás, hogy nem kapott rajta.
Mi hasznát vévé, bogy a publicumol forgatd ?
Qui communitati servil, nemini servit. A pu
blicumol sem állilhalá fel, a a maga prirabimának is nyaka szakada míalta.
A vezér megértvén Béldi Pál resolutiójit,
azl állítván hogy nincs esze mikor a jót n e n
acceptálná, megharaguvék , ós a csdszámdl
elküté dolgát. Mind társaival egyllt áregtélják , a Jedicnlába *>) bevetik, az erdélyi kö
veteket penig jó válaszszal visszahocsálván,
Apafii Mihályt ujobban a fojedeleinségben conGrmálják. Egy járnak azok, kik pogdnyhoi
folyamodnak ; ha pénzed nincs, ne menj oda
törvénykezni.
Mikor rabságban volna is, egynehány i i ben offerálták Béldi Pálnak a fejedelemségei;
maga is a Scerlet sokszor megizenie: pénzért
tették rabságba, pénz nélkül bizony ki sem
bocsátják, ne holondoskodjék, ígérjen pénzt,
hiszen nem a magáét adja banem az országétSoha rá nem vehoték « nagy jó lelkű i g u
hazaliút, míg utoljára a sok bánat, keserfiség
miatt a guta megüté s meghala hirtelen, olt
is temelék el küzel Gatalához. A lubb társai
penig ki egy, ki más utón kiszabadulván, ha
za jövének. Egy Körtovély nevii vizslája volt,
kit még fogarasi fogságában is laltam mel-
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iM^i mikor a szcgcny úr muglioU, a tctnelÚHiinúI cg'y liúlig mind urdílolt, muri sok ku
tyában litbb bivsúg van, miiil suk gonosz cmborukbuii. Uiig Búldi Pál meg nem holt vola,
mikor ujubbiin Szúkely Lászlót bukutűiiltúk
vala a purldra k övet súg r e , ki már lulliágotl
vala az urasúgra, mind azért, bogy a porta
L-lmi'júl cscndcsítsü (niurl bülmi magyar kalonúk Várad kürUl huszonnégy türokól Icvágtanak vala; a váradi basa jianogzl tuvén
a császárnak, a porla szörnyen megindult
vala, ús ngyan akkor unszolják vala egyezer
Béldi Páll a fcJiídL-lcmsi-gri!, ApafCra m(.'gharaguván; meg is parancsolák Székely László
nak, ú levén kolosvári kapitány g az ö ka
tonái kOzül vaiúk valának, kik a torukükOl
incgiJllék vala , hogy mindjárt clékereslcsse
uzokot a lulvnjokol, muri ha nem, Béldi Páll
kiveszik Jcdiculilból s filét les Kik helyében;
de mivel azok a katonák a niimél császár
Tűidére úitalmuntek vala, nagy ajándékkal
megcsinálva a vezér elméjét és a váradi ba
sái, holmi egyéb malcruclióért erdélyi várak
ban levü rubuküt válogatván ki, azokot kalooB ktínliisben öltúzletik , s kivilelvén Som
lyóra, a váradi basa embere praesunliájában fejekéi Ezedulik, kiknek sem hírek sem
lináesok nem vala a lúrtihok megülésébuní,
itiind penig hogy Béldi Pált a lürukokkcl
uiegulüssc, g ha kiiWnben nem, méreggel el
veszesse, rróbállatá is eléggé Székely László
méreggel a dolgot, de nem férhcléauk liozlájB, és a mely lüroklít megfugadluk vala
liügy megélusso Uéldi Páll, kétszáz aranyai
ígérvén neki, százul meg is adia vala elórc
Székely László ; azalatt hirtelen Béldi meg
holt, a lürok azt praelendálván hogy ó étette
volna megBéldil, sollieitálta Székely Lászlótól
a más száz aranyat is, de amaz nem adta meg,
a tOrük penig az ablaka alá állván, mindenek
hallatára ogy kiáltotta : „Te pogány eb , megcsalál, megöleted velem Béidil, még sem Qzelél mrg." Ezt sokszor hallottam Apor Ulvánnál laklomban (mert 6 akkor Székely
Lászlóval együtt ben vull a portán), mikor
egész asztal vendége elillt publice beszélletle,
noha ö szegény nem val" bardla Béldi Pál
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nak. MegGzete Isten Székely Lászlónak is;
irtóztató nyavalya szállá a küldőkére, ki kezde rothadni, senki nem ludá meggyúgyitanij
egy német borbély, csalárdul, hogy már Ö
gyémánt, zaGr. Jóréle gyöngy, egyéb aíTélo
drágakövek porával gyúgyitaná meg a köl
dökéi , egynéhány ezer Torinl érÓ drágaküveit, gyöngyeit kicsalja, elölte a mozsárjában
behányta mindenkor, azután bcmeni egy kis
kamarában a hol az orvossagokol készítette,
s olt kiszedte belülc g eltette magának, g
egyéb port veit elé, azzal hoiüzte. Azalatt
fel kelletvén menni a borbélynak Bécsben,
oda a mely regementben lakolt. Székely
Lászlónak elszakuda a köldöke, nagy kiaokkal íQu ember-korban meghaia Kolosváralt.
Meri az isteni büntetés ha halad is, de |nem
késik,,és jobb Istennek engedni, mint Isten
törvénye ellen urunknak istentelen parancso
latát véghoz vinni.
Minekutána BéldiPálJediculában veletek,
már egyedül Ulvén Teleki lUihály a polczon,
senki ellene szólni nem mervén, a fejedelmet
arra ingerié, hogy a kik Béldi Pállal egyet
értettek, megfogassa és megnótázlessa. főgarasban azérl országgyűlése levén, a BániU
Déncseii kezdett lörvénylden utón _megfogdösúnak az urakban: Hallcr Jánosi, Kapi
Gyiirgyöt, Dániel Istvánt, Lázár Istvánt, s
megnótázták ókét. Kik közül Kapi üyürgy s
Lázár István rabságban halának meg Dévá
ban ; ugy fizele meg Kapi, Balassa Inireh el
len valú dolgaiért, Lázár István penig a
nagyatyám ártatlan megüleléseért. Dániel
István sokáig raboskodék, nyotczczer furinlol Gzelc saczában, ugy szabadnia meg;
a jámbor istenfélő kegyes úr lluller János
négy esztendő múlva szabadnia meg. Sokakol kikel meg nem fogának, de toruk múdori
megsaczollatának; ama nagy tanácsos igaz
hazi^riál is, az üreg Bethlen Jánost, már épen
megfogjuk vala, mert circumscribálták vala
hogy Teremi jószágából ne legyen szabad
kimenni j de Isten kiragadá az oroszlányok
szájából, szép csendesen meghaia, mégis
holtu után egynehány ezer rurínlot ránlrinak
a feleségén. Vala nehézsége Teleki Hiliály-
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nak Bethlen Jánosra mind ezért, hogy Béldi
Pállal együtt soha a magyarorEzágiak dol
gát nem Jovalja vala, mind pedig hogy a
Budai Péter alsó-rákosi uri jószágára (mely
egynehány faluból álloll) vágy vala, de
Bethlen János mialt nem Térhcle hozzája.
Ugyanis Teleki Mihály, szokása szerént preclicálódván, a nagy jámbor embert Budai PéIcrl rá vévé, hogy a súaknákot drendálja
meg a rejedulemtOl, melyből nagy haszna
következnék; amaz szegény, nem tudván mi
fekszik a szép szó alatt, ráveszi magát; els6
csztcndóben nagy szárazság tevén, a hajók
nemjárhaltanak, a sót nem hordozhatták a
lüriikitk, Budai Péteren rajta maradaa sok só,
az árendát kész pénzzel meg kellé fizelnj;
másod esztendőben pestis gressálván Erdély
ben, akkor is a t(irüki)k fel nem jühettek a
sóért, akkor is kész pénzül meg kellé fizetni;
harmadik cszlcndíjben, mikor a pestis meg
szűnnék , VÍZ is elégedendő volna, és a sze
gény Budai Péler eddig való kárvallását ki
vehetné a sok sóból, elrántják tőle a sóaknákot, a számtalan adósság a nyakában marada. Gondola Teleki Mihály , már magáénak
leheli ez alsú-rákosi jószágot, de megcsalá
magát, meri Budai, állallátván a praeticál,
soha semmiképcB Teleki Mihálynak nem adá
a jószágát, noha kél annyi pénzl is igérl érlo a mit megérne, hanem a bavaselfitldi Sor
ban vajdával nagy ismeretsége levén Ckivel
együtt, Hálhé vajda udvarában együll lak
tak), nzl suppiicálá meg; egynéhány ezer fo
rinttal meg is scgéllé; a júszdgeii penig hol
la után , Bethlen Sámuelt, Bethlen János fiát,
fiának fogadván, oda kölé ; annak a msradéki
bírják meig is. Bethlen János is Jól megse
gélte pénzzel, s a míg éle, protcgálá is.
Ugyanakkor mikor az urakol megfogdosák, az atyám uláo is katonákéi küldvén a
fejedelem, csíki rákosi házánál áreslálák, s
kivivék bogarasban. Hét esztendeig való ka
pitányság viseléseéri erdélyi módon a lOn a
jutalma , hogy hét esztendeig s nyolcz hol
napig viseltetcnck ártatlanul vasal szegény
nyel. Fogarasból [Fejérvárra, Fejérvárról
Gürgénybcn vivék, s az a kegyetlen fejedelem
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asszony asszonyi telhetetlen haragát abban mslalá ki, hogy nemcsak lömlöczben Isrlabí so
káig Fogarasban, hanem a nemesi szabadcsáfnak Erdélyben példa nélkül való keserves sé
relmére s kisebbségére, a várbeli gazt, szemé
let hordatták ki az atyámmal mint EZÍnléa
egy nyilvánvaló tolvajjal. Azl fogak ax ftlyámra, hogy Béldi Pállal correspondeáti,
melyei e maí napig is, a mikor most azérX,
ha ugy lett volna is, senkitől nem félne, erAi
átkozódással tagad, és hogy fogarasi kapi
tány levén, a várat Béldi Pálnak fel akarta
volna adni. Mely képtelen hazugság; mintha
az atyám egyedül, a porkoláb és annyi vdrbeli praesídium akarata ellen feladhatta volnt,
ha szándéka lelt volna is rája, a kapu kolcsa
mindenkor a porkolábnál állván. Eleget etkiltének utána, az egész praesidiumnt, por
kolábot raeghitellelék, még sem kapfaalának
semmit ellene, ugyancsak megnotázlatik
erOvel az országgal, s a director Barabáf
Péler kijilvén, minden acquisítum jóiságát ek
foglalá; máig is az Inczédíek, Alvincziok birjdk;
fogaresf<3ldi inscrjpltós jószágát,Bucsomot, ts
ősjószágból is a maga részét az atyámnak
elvevék, ugy a belső jókból valami az atyám
részérc jutott, esak az anyám s a gyermekek
részét hagyván meg, mind eltakarilá a di
rector ; máig is oda vagyon. Valának az B~
tyámnak nagy gonosz a karói: Barcsai Mi
hály, ki már mezei hadali és udvari kapitány
vata, Belhlen Gergely , Teleki Mihály, Egyéb
oka penig nem vala Barcsai s Teleki részé
ről, hanem látnák, mind a fejedelem, mind a
fejedelemasszony [előtt] nagy tekintete s hi
tele volna az atyámnak. Kivált egyezer a fe
jedelem mulatván ar urakkal, s jó kedve ér
kezvén , mondja: „Menjünk a kapitány szál
lására , mert jó bora vagyon, maga is jó em
ber s igaz hívünk." Az urak elverik a feje
delmet róla, titkon penig mcgizenik ii
atyámnak, hogy menjen fel a fejedelemhet.
Az atyám, nem tudván miért hivatják, beme
gyen, s hát fennáll ve, szokása szerénl, iszik a
fejedelem az urakkal; meglátván az elyámot,
oda hagyja az urakol, kezét fogja, leül a
székre, az alyámol is eróvol lenyomja; az
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alyám Telkei s moRd; „Kegyelmes uram,
Na^ságodot alázatoson kitvetem, nom illenliö hogy éa leüljek s ai urak rennélljinak."A
fejedelem esmél lenyomja az alyámot, nagy
haraggal BZI mondván: „Ulle, kapildny
uram , mert tudjuk azt m( hogy igaz hivUnk
vagy; kivel mit gondolsz, én vagyok az er
délyi fejedelem , azt fogadd a mit mf paran
csolunk." Ez a kis becsülettétel ugy meg
szúrta vala az nrak szemet, nem nyuguvának
eddig, mig egy feláráig való Ulúsúrt majd
nyolcE esztendeig ültetek a vasban; melyet
az atyám még akkor megJüvendClc s megmonda a fejedelemnek; „Meglátja Nagyságod,
megadom én ennek a leülésnek az árát."
Bethlen Gergely penig kUlünben ís neheztel
vala az atyámra, mert a fogarasi fűkapilányságra vágyúdvan, melyet el is kapa azulin,
tudta júl, mig az atyám Ott lesz kapiltfay,
eddig el nem érhette , mert sokszor próbálta,
de a fejedelemasszony inkább szeretvén magát
mint mást, a jövedelmei nem akarja vala hogy
kezéből kiesaék, akkor penig, az atyám ideJéhcn, a fSkapitányokot illeló jövedelem a
fej ed elemes ezony tárházában megyén vala. Lón
olyan dolog is; egy pár jó s szép agara le
vén az atyámnak, Belblen Gergely oda kUldé
egy szolgáját hogy az agarakol vitesse cl;
• szolga nany imperioge pemenvén az atyám
hoz: „Uram — azt mondja — az űr Bethlen
Geige\Y uram azért ktlldöti, ezt a két agarat
elvitessem." Az atyám nyakát sem csípte va
la még akkor ugy a lilg meg mint azután,
különben is ez a mi familiánk künnyen a ma
gáét nem engedte másnak ha haraggal kez
dett hozzája, szép szóra penig kOnnyen cé
dáit; azért az atyám is azt feleié: „Hondd
meg, Ücsém, ez uradnak, ha emberségesen
kéretné az agaraimat, noha én is szeretem
a Jó ebeket, mégis olyan uri embernek ked
vét nem szegném, oda adnám, de minthogy
sem Jobbágyának, sem szolgájának magamot
nem tudom, eb ara fakó, 0 kegyelme paran
csolatára ezt én bizony nem edom." Sok ezer
forintjában álla az a két agár a szegény atyámnak; a mig élt Beililcn Gergely, sem az
alyámot, lem engemet nem nézhető jó szem-
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mel; és noha mikor az atyám rabbá esett,
sokat supplicáltuk az anyámmal egyUlt, sOt
egy aljában szólt igen szép szoknyának való
materiát, melyet száznyolczvan forinton vett
volt az atyám, azonkivul száz gréczi tallért
adtunk vala neki ajándékban az atyám sza
badulásáért, soha még választ sem adott supplicatiónkra , ez ajándékot bamis lélekkel el
vette, nemhogy Eiolgált volna, még ártott
valamint lólc lehetett. Számát bizony nem
tudom, mennyiszer mentUnk az anyámmal
Fogarasban, Fejérvárra, Kadnóthra, Gorgényben, gyűlésekről gyűlésre, nagy fárad
sággal, télben, nyárban, esóben, hidegben,
sárban; még szállást is nehezen találtunk a
városok végén messze. Csak kisded levén,
olyan messzünnen gyalog ugy Jártam, ez urakol supplicdllam; senki kOzUlük oly becsü
lettel nem látott s nem szólott mint Bethlen
Farkas; mert gyakran estve menvén B szál
lására, mikor későn J()tteb le udvarlói,
csak egyedül magamra, a maga inasával lám
pással kisértetolt le a szállásunkra. BánfS
György is, noha még igen ifjú vala, és csak
akkor házasodott vala meg cIsSben, Dániel
Mihály leányával, kinek holta után Bethlen
Gergely leányát vévé, de már mind fejede
lem, mind feJedelemasszony,söl az egész or
szág clött nagy Ichinletben vala, becsülettel
fogadott s megparancsolta inasainak, mikor
oda megyek bcbocsússanak, s az anyám supplicatiójál be is vitte a fejedelemnek. De
mind haszontalan volt. A fejedelem clűlt is
Fejérvárett, mikor a templomból kijött, térd
re estem, ugy adtam be a snpplicetiót, még
sem Idn semmi baszna Teleki Mihály miatt.
Míg utoljára megengcszlelfldvén, s maga
intimáltatván az atyámnak Hegyesi András ál
tal , hogy akár egy uri paripát hozassunk
számára Molduvából, akár száz tallért adjunk,
az atyám megszabadul. A paripát megvevók,
hát béna volt, visszakllldú, a tallérokot elvé
vé. Nem sokára ezután, nyolczadik észtendóben fogságától togva, erós reversalís s
kezestég alatt az atyámot elbocsáták; én
menók Szebenbcn , ott szerzem ki a commissiót, Szebenból (üOrgényben mcnék, ott az
^6»
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alyiímot kivágák n vasbúi, s ug'yitlt incniÍDk
Szebcnbcn, olt subscrjbálá reversalisát, s
ugy jüvcnk hoza Ajtára. A sok fülé való aJ3n<lcku7.Bs. a sok gyűléseken va!6 kúltés
raialt Semmije sem maradu az atyámnak n
mit gyermckségétill vnlú sok szolgnialával
keresett vala; mások cinOszték rncj;, mi csak
a semmivel inaradánk.
Csak az egy Komis Gáspár maraila meg,
kit Teleki Uiliály le nein eJLhele lábáról, és
lia sokáig él v a t a . v a g y ü clvcsztellc volna
Teleki Uibályl, vRgy Teleki ittet; egyik m e g '
eseti volna. Meri sóba nem submittálá magái
Telekinek , noha Teleki azon igyekezik vala,
hogy tanácsurnak tegyék, hogy inkább belé
elegyedvén a?, udvari dolgDkban. belé kapbasson. De amazrespuálá azt aliivalull, okos
ember levén; különben is a BánlTi s Béldi Púi
veszedelmével kinyilalkozván Teleki Mihály
pracljcája, tudja vala magút ollatmazni, rit
kán jővén udvarboz, Teleki Mihályt penfg s ó 
ba nem udvarolván , mely niielt csaknem eszi
vala meg kczél lábát. Egyben is kapának F o garashan R fejeilelem asztalánál. Alert bozúdván elé a Bánfli s Béldi dolgai, mocskoson
kczdc Teleki Mihály , szokúsn szeréni, Teldlük
szúUani; Kornis Gáspár nem úllbatván. mon
d a : „Talám nem á r t a n a . Teleki uram, lia k e 
gyelmed csendesebben beszéllene a megholt
u r a k r ó l , mert akiírmil cselekcdtcnek éltek
b e n , ugyancsak igaz uri emberek voltának;
különben is a megholtakról becsületlel kellene emlékezni."Teleki megindulván, egybenhuzza szeműidókét, megüli a fejedelem asz
talát nagy haraggal s nzt mondja; „Komis
uram,hátrább kegyelmed az aggárral, fel nem
veszem a pirungatúsl." Kornis Gáspár, noha
jámbor csendes ember vala , de annyira felbáborodék, hogy felállván az asztalnál, s
nyakal szokása szeréni meghajtván , elkczdé:
„Lélek bcslye lélek oláh csinálta faltyu
kurva Ga, az anyám hasában is igaz nagysá
gos ur voltain, tégedet pedig ordóg tudja , ki
s z - l b e E r d é l y b e n , s mégis te akarsz mínilnyújunknak parancsolni? Ha az én kegyel
mes uram méltóságos asztalát nem lekinleném, s az 6 nagysága fejedelmi személyét nem
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respectálnám, majd az agyad velejéig r o n t s nám buzgányomol a kopasz fejedben. T e d d le
magad, Teleki, meri elhitesd magaddal, vagy
én meghalok, vagy az eb felnyalja a v é r e d e t :
nem bánsz velem ha lehel ugy mini • t ö b b i 
vel.'' Ezzel a szóval felkelc asztaltól s k i m é ne. Nem zsákkal ijjcszlellék vala Teleki Mi
hályi, sül maga is a rejcdelem nem t n d a mit
Gzóllani. Nem is lün barála Telekinek a m i g
é l e , noha amaz eleget jártatott u t á n a ; nem
sokára iíju korúban mcghala; a bire m e i g is
ez, hogy megélclléh, de titkos levén a d o 
l o g , én nem erösiiem.
T d c k i Mihály pcnig, midón már a n a g y
erdélyi igaz urakot ellette volna láb alól, oly
l.egyclien lyrannuisággal kezdc az e r d é l y i
direclióhoz, hogy miolta Erdélyt e m b e r l a k 
ja, soha sem a vtíjdák, sem a fejedelmek kOziil senki ugy Erdélyt meg nem húdultatle,
senkitől Erdélyben ugy az emberek n e m Tél
iének miül Telekitől. Nem is mer vala senki
keze alá szóllaní. meri mindjárt a fejedelmei
haragiluila e l l e n e s mcgrogaüalla, aktttmely
becsületes fGemberl leszidott, Icpirongalolt
pubiice i ha kinek mí dolga volt a fejedelem
előtt, biában supplicáll, ha elsőben Telekinek
meg nem kcnle a tenyerét. Azért is m i n d e n fclul oda hordották a sok ajándékot az e g é s z
országból; és mikor a felesége g y a k r a n az
urút intclle, hogy ne kapjon annyira nz a j á n 
d é k o n , ezt felelte: „Hó feleség, esek hadd
hordják, szintén igy hordod le czckel az én
holtom ulán másuvá , s niil vinnél a k k o r , ha
most nem b o r d a n á n a k ? " A nyavalyás e g y ü 
gyű fejedelem ugy félt Telckilűl mini a l U i tiil; ha mások mondották is n e k i : „ K e g y e l 
mes u r a m , igy kellene s amúgy kellene
Nagyságodnak magái viselni!" azt mondotta:
„Lássa az ur Teleki u r a m , s mint ö k e g y e l 
mének leczik, ugy menjen végbez a d o l o g . "
Igaz dolog hogy n é h a , hirtelen haragú e m 
ber levén a fejedelem, annyira felindull T e 
leki ellen, azl gondollak mindnyájan, t e l i m
mindjárt megöleli; de a csak szempilléniáéig
t a r t o t t , s még a fejedelem j á r t Teleki uUn.
Tilbbi kőzött egyezer Fejérvárall egy Bojtos
ótveso levén a fejedelemnek, kinek felesége
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réfils asszony levén, gyokran járt fe! udvorluz , a fejedelem bemenvén a felesége házábiin, tiúl oll vBn az ü l v e s n é , s kérdi tüle ;
„Bojlosné asszony, mii csinál u r a d ? ' Amaz
inogrelcl; „Kegyelmes u r a m , czilst (álaknak
sélél nrnnyozzB." „Ki s z á m á r a ? " kérdi a
fqeildein. — „Teleki uram s z á m á r a , " mondja
z asszony. A Tejedclein szokása ,szerénl fűn!
kezdvén, ferdül a feleségéhez, s mond neki ;
..Hallod feleség, mit csinállal bátyád? Én e r 
délyi fejedelem vagyok, még sincsenek ara
nyos szélü tálaim: él az Islcn; megérdemienó hogy a nyakára küttelném nzokot a t á luliot, s ugy akaszlatnáiii fel." A fejedelem
asszony monda : „Édes uram, nekem mi vélI b e n n e ? én nem tcbclck rúla." — A fe
jedelem megrázván a fejét, azl feleli : „.^
te vétked a, feleség , mert miattad nem bánlinlum ugy Telekivel a mint én akarnám, s
nem veszed eszedben, hogy még d leszen a
te gyermekednek hóhéra , s a mini Catharina
fejedelemasszony felül mondották, Csáki Islmintl lelt pendelye szusz vászonná, még
neked is elmondhatják, hogy Teleki Mihály
miatt Icszcn pcndelyed szi'si vászonná." Aza fejedelem nagy furidval bemegyen a
maga házában , térül fordul, Teleki feljü ud
varhoz, s hál szintén ugy becsUli a fejedelem
mint annefacíüte.
MidOn nzóTi Teleki Mihály mind a feje
delmet miud ez egész országot meghúdolII volna, nem kérde lanicsot senkiiül, haI a magyarországiakkal együtt kimenc
Uagyarországhsn, a hova is, minekkiána a
Eíegény mngyorokot ugyan jól megverw
volna az e s ö , elérkezett vala a francia ki
rálytól küldetett küpünyeg, holmi gyülevész
franciákból, lengyelekből, tótokból, kozá
kokból álló ármáda. Kivel is conjungálván
magái Teleki Uihúly a vele vatú magyarok
kal együtt, Eperjes város alá j ö n e k , kinek
hoslátjaít felégetvén, a várost letetik, de ha
szontalanul, mert a néini't ármáda superveiiiálván, elkergeti alóla. Onnan a bánya-vá
rosokra ütvén, mind aranyból ezUslból felette
nagy pracdát tesznek, suk gazdag városbeli
embereket nagy summában megsaczoltatnekj
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onnan líis-Szeben városára menvén, mind
azt mind tübb kórtil való kaslclyokot és falukot felpracdálnak , elégetnek és számtalan
sok marhákol elhajtanak, s azt az egész fűi
det elpusztítják bolondul, holott azok is mind
magyarok valának szegények ; s mi kárt tel
tek a németnek, ha a magyar a magyart p r a e dálja s puszliljfl ?
Uc csakhamar kilelek Teleki generálissdgiinnk ideje. Mert Szathmár alatt oda vesz
té bolondul a sok szép hajdúságot, és a Debreczcnböl s Patakból oda gyiiK deáki ifjúsá
got. Olt is practicáhuz fogott vala, azt iudta,
az erdélyi urekra talál, és a szathmari commendánssal colludáil, hogy a várat neki fel
adja. A commcndúns napot praeftciúl mi
menjen oda T e l e k i , azalatt a lubb officérek
megérték a dolgot, a commendánst árcsláljáki
a pnieGgáll n a p r a , mikor Teleki mint kész
dologra m e n n e , a német prnesidinm kijüve,
9 ott vágják le a szegény magyarságot, ningn
mégis elszalad és egy sárban dőlvén a iovn,
gyalog esik, az egyik csizmája ott marnda
aranyos sarkantyúval együtt, s gyalázatára a
szathmari kapuban szegezek fel. Elegei mesterkedék hogy ajándékért onnan levegyék,
mind oll t á r t á k , mig Erdély német keze alá
esvén, ugy vcvék le. Ilyen szép Iriumphusn
lón Teleki Mihálynak a német császár ellen;
a kuruczok Wesselényi Páll választáh g e 
nerálisoknak. Az is nyavalyás olt tekerge
egy darabig küzüttOk,puszlitlata,praedállat!i.
Azalatt gróf Tokülyi [mreh felnevekedvén,
kuruczok melléje állának, Wesselényi Púit
Tiíkölyi elfogatja, gencrálisságától megfosztja.
Tükölyt Imrére kerlllc a direclio, addig ké
résé a magyar szabadcságol, a míg utoljára
pogány országban hala meg nynvalyás. TókOlyi imrch Erdélybüt ki nem megyén vala
ha Teleki Mihály miatt nyughassék; de m i dón látna, hogy oly nagy grórfi famiiiából,
nagy jószággal biró ember volna , és napon
ként nevelkednék Erdélyben becsülete, a
jedelem leánya felül levén már akkor i
hogy Tükölyinek adnák feleségül, de a ne
sokára meghalu, s Kolosváratt temetek el;
Teleki azért tartván allól, ha Tokülyi Erduly-
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ben megállapodik, semutusa leszen, elsSben
azun practícálúdék, hogy a leányát, kit ApafTi
Miklósnak, azulán Kemény Jánosnak adoU
vaia feleségül, Tökülyi Imreh venné el; amaz
pedig semmiképcn nem akarván, czérl pcrscquálni kezdé , de tilkon : szemében penig
azt kezdé svadeálni, hogy dali ifjú vitéz ember levén, ha promolio kellene, mit heverne
Erdélyben, menne ki Magyarországban, s a
kuruczok Wesselényi Pált megunlak, ötét
vennék fel generálisoknak, s idűvel nagy em
berré lenne. Elállalá az ifJu grúffot, kibeszélte
Erdélyből, s mihelyt kimcnl, a fejedelmet felingerlé ellene, hogy erdélyi fejedelemségre
akar bejílni, evocáltatja s megnolázzák; a
krakkai jószágát Teleki Mihály magának fog
lalja, így bánék Pekri LŰrincEczel is, Bethlen
János mostoha fiával, a kit vagy kellett vagy
nem, csak áresláltatott s ugy morlilicáU; eluná a sokat utoljára, kibujdosék Erdélyből,
B mivel kulünbcn Magyarországban elS nem
mchele, kélelenség alatt pápistává lün, a
grúfB titulust adának neki Bécsben, ugy Jilve
vissza Erdélyben.
1680. Ebben RZ esztendGbcn nagy és pél
da nélkül való üsttíkOs-csillag lállaték az
égen, melyei mi is udvarhelyt laktomban
nagy álmélkodással szemléltünk, egész nyolcz
hétig duráll, azután exspirála. Sokféle jö
vendölést hallottam akkor fetSle, de az ulána küvctkczctt nagy változások megmutaták.
Isten mit akart azzal jelenteni; mert a tilrük
s német közüti tizennyolcz esztendeig való
véres hadakozdst praesagiála, • mely miatt
mind Magyarország, Erdély, az császár haeredilaria provinciái nagy pusztulást 5 rom
lást szenvedőnek, és a türúk birodalom ugyan
jó formában megseperleték; melyei renddel
ide alább meghallunk.
A kuruczok ebben az esztendőben is sok
pusztítást mívclének Magyarországban. Mert
Gártfa városát hostálival együt kegyetlenül
felégetek s elpraednlják Tökolyi Imreh gcnerálissága alatt; kit nzutún csakhumar generál
Sulcz fclvere, és sokan a kuruczok küzfil levágalünek. Debreczenben pedig hirtelen tSz
támadván, majd ezer kilenczszáz ház tóbCI
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kiége, sok emberek veszedelmével és meg
becsül hetetlen kárral. Ugyan ez idd liEjbin
grólTEszlerhás Pál magyarországi palatiousnak választatik soproni országgytllésúbca,
és a római császárné magyar királynéstEgra
nagy pompával megkoronáztatik^). ErdélybsD
penig;
1681. Minekutána a lürűk portét sok ajándékokkal clcsinálták volna, és az országot
is sok mesterséggel reá vették volna, kii
Ígérettel, kii jószággal s tisztséggel, promotióval elnyomván, országgyűlését hirdet
vén Fejérvárra, Teleki Mihály, hogy annil
nagyobb hitelt szerezzen magának a fejede
lem előtt, és a fejedelmi házat is magának s
posteritásinak annál inkább jövendőre isobiigálná: az ország eiűtt nagy peroraliAval
kezdi előszámlálni, Apafii Mihály fejedelem
mely nagy békeségben s nyügodolombun Urlolta már húsz esztenddlől fogva az országot,
és a tűtúíi portát is, nem kedvezvén • maga
költségének a közönséges jóért, mely igen
devinciálta az országhoz; az országban tá
madott háborukot mely okosan, szerencsésen
sopiállB, a haza békességét háborító pártos
urakot debellálvánj melyekért méltó s iltendO volna az országnak is háládatossággal
nemcsak megemlékezni, hanem cselekedettel
reciprocálni is, A fejedelemnek penig ked
vesebb dolgot az ország nem cselekedhetik,
mintha a fiát, ifjabb Apafii Mihályt, magának
fejedelmül választja, melylyel jövendőre is
az országnak nagy securilása és nyugodalma
szereztetik, meri ha szintén az öreg fejede
lem meghalna is, levén választott fejedelme
az országnak, praescíndáltátik minden alkal
matosság a fejedelemségre való vágyódó sze
mélyeknek compelentiájoknak; de ha inlerregnumban maradna a dolog, mennyi válto
zások, nyomorúságok küvelkeinének a sze
gény hazára , elég szomorú 8 keserves példa
Barcsai Ákos s Kemény János fejedelmek kö
zöli való conlroversja. S5l az is megeshetnék,
hogy a fejedelem holta után a pogány nemzet,
ki csak a maga hasznát keresi, vagy egy ba
sát praeüciálna az ország eleiben, vagy oty
nyughatatlan elméjQ keresztény eii^^^'^ ^ ''<
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pénzzel vésrirolvda meg H Tejedelemséget,
az egész országol exhauriálná, és minden
lürvúnyél, Ezabadcségil feirordtland- Allúl
pcnig az ortizég ne larlson, bogy a lOrük
portát disgustálja az ifjú Apafii Hihély vélagzlásával, meri már a porta a fejedelem kí
vánságának annuált; csak az ország válaszsza,
a porla mindjárt confirmálja. Valának sokan
a hazaSai küzül, kik hozzá szólhatnak vala a
dologhoz, vala is clegedendó ratiojók. mert
látják vala , hogy azzal a választással Teleki
Mihály faclíúja annál jobban megerOsüdnék,
és a szegény hazának szabadcsága napról
napra evcrtálódnck. De Bánfli s Béldí siral
mas casusi mindenek szeme clótl forogván,
hallgatással, mely alTéle állapotban igen hasz
nos, annuálának. Teleki azért ezl is igy vég
hez vivén, a fejedelem nevével a portára küld
a conGrmátiúért, és onnan ^kapucsi basa jOvén bottal, zászlóval, melyek az erdélyi Fe
jedelemség con firma (lójának eleitől fogva
való bJzonysági a czimerei, az egész ország
fOrendeit s nemeseit, sót a vltézló népet is
convocáltalván Fejérvárra, az ínauguralio
nagy pompával véghez megycn, a Tejérvárí
templomban fejedelmi székben illtetek ifjú
Apars Mihály, ott esküszik meg a conditiókra, azután az ország is deponálja a homsgíumot nekie'^). De mivel IslentOl nem vala elvé
gezve, semmi nem tclék azután belSle, ha
nem Apafii Hihálylyal együtt meghala az er
délyi Fejedelemség, addig vadászák Telekiek
a magyarországi királyságot; melyról ide
alább szóUnok.
Hár mind a rejcdctem mind a fejedelem
asszony nagy DrOmben valának; és hogy a
maga házát jobban statiiliálja, a maga váradj
Ezamonczáit kezdé a fejedelemasszony promoveálni, mint Inczédi Pált, Mihályt, Pétert
s többeket, kiket is nagy jilvedelmes lisz
tekkel és szép jószágokkal megajándékoza.
A szegény hazafiai már azoknak lábai alá
tétetvén, és mint idegenek idegen országban,
minden becsület tisztség nélkül bázohná] ül
vén, az egész tanácsol az idegenek elleplek
vala, mint Teleki Mihály, Naláczi Islván, Szé
kely László; az egész fiscalilást Inczcdi Pál
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dirigálja vala. Akármely nyomorult tetves
bejött Magyarországból, mindjárl talál vala
promotiúi magának; mint Vajda László is,
kinek kOntOse s mindene két forintot nem
ér vala, mikor Erdélyben jőve ; Teleki Mihály
recommcndálá a fejedelem udvarában inas
nak, onnan csakhamar postamestérségre promoveáltaték, mely elsü gradus vala az ura
ságra. Annyira is beszinlé roagál n fejedelemasszonynál, hogy valamit az egész tanács
elvégezett, egyedül clronlolta a fejedelemnél.
És mintha nem lettének volna Erdélyben ér
telmes okos hazafiai, kik kttzíll a legalábbvalo
liz tizenkél Vajda Lászlónál is jobban tud
lak volna az ország dolgait véghez vinni,
mégis azt a nyomorék embert kezdé a feje
delem mind a török császárhoz , mind a len
gyel királyhoz, mind a német császárhoz
jártatni kilvelségre; ilyen dcspectusra jutot
tak vala a hazafiai. Annál soha életemben
kevélyebb, negédesebb embert nem latiam,
s a ki ügy megvárta volna a becsületet ma
gánál nagyobb embertfll is. Egyezer Fogarasban,a szegény atyám szabadulása iránt
az anyám tőlem supplicatiót küldc neki, bogy
mivel olyan potens vala a fejedelemasszony
elölt, promoveálná supplicatiónkot; egyne
hány császármaderakot is kuldc töIem neki
ajándékban. Akármelyik úrhoz is elébb be
mehettem, de ott késfire adaték audienlia;
bemének, praesentálám a madarakot, a sup
plicatiót nagy submissiúval kezéhez adám , a
madarakét ellételé, a supplicetiól megolvas
ván, nagy dölyfösen azt feleié: „Oltalmaz
zon Isten, bogy az én kegyelmes uram s aszszonyom árulójának dolgához szóljak. Az
apádat, Öcsém, a fejedelem a porból emelte
fel, 3 nagy emberré tette vala, nem kel
lelt volna elárulni; többször énhozzám ne
jöjj supplicálni, söt ha rajtam állana, felakaszlalnám az apádot példára." Nem vol
tam még tizenöl esztendős akkor, mégis Felforra bennem a ver, s mondék neki: „Az én
atyám Erdélyben mind maga s mind az elei
igaz ós nemesemberek vollanak, nem olyan
Eohonnai mint kegyelmed , s nem tudom mi
csoda porból emelte volna a Fejedelem Fel
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mini kegyulmedut. Hamisan mundju, valaki
az én Qlyámot árulóink nevezi, mert igaz
szolgája volt mind a fujedi^ItMnnck mind az
országnak , nem ts eben áll a kuvér lú hiilála
liogy felakaszszák azalyámot-" Ezzel kijüvék
a házbúl- Nem ludom ki i<>n, mert sukan
vaiának a h á z b a n , hallúm azt monda más
embernek: ,, Enyc beslyc llczkú kurva ÜLI,
bezzeg emberül megfelelő a poslameslef'
n c k , nem hiában vertek annak a seggét az
iskolában; valyon ki Ga l e h e t ? " Monda a
a másik: „A szegény nib Cserei Jánosé , jí>
barátom vala nz apja."
De már kOzcIget vala az erdélyi falum,
melyet Isten sok jelekkel pracsagiáilalta, ki
vált azzal, hogy azon esztendőben, mikor a
fejedelem fiiil válnszlák rejedelcmségre, oly
rendkívül való füldingáa lún Erdélyben sok
helyeken, melyhez hosonló réglöl fogva nem
hnlluloll, kivált a Barezán és Brassóban oly
nagy ménekben voll, hogy n toronyban lovö
harangok magoktól sonust adlonak, sok h á 
zuk falai megromladozlanak. Melylyel is két
s é g kivUl az erdélyi statusnak megváltozása
példázlalék; mert azt már eleilüj fogva min
den hisloriákbúi obscrválhalni, hogy a föld
indulás az akkori állapotnak megváltozását
Jüvcndöli. l'gy is lün. Hert Teleki Mihály, o
fejeJelem neve alatt minekutána Q türük por
lát suk itbca sullicilálla volna , engedné meg
a porla, a magyarországi befulotl emberek
kel hadd conjungálják magokot és mehessen
ki a fujudelcm Magyarországra. A míg a vén
KüprUli vezér éle, addig semmire nem mchclének, mert ö nem juvalja vala hogy o türük
esászár felbontsa a némettel való békeségcl,
azt j6vcndülvén mindenkor: valamikor a tű
rök a magyarországiak melleit feltámad a
német ellen , akkor lenne nagy veszedelme s
romlása a liirük imperiumnak. Ám bizony fe
jén is lelek annakutána tUriik uramnak. De
meghalván, és más füvczér consliludllalván,
a ki igen hadnkuii'i nyughatatlan ember valn,
és nem régen H lengyel korona ellen rebelliilt kozákok causajá mellett a lengyelek el
len szerencsésen hadakozván, sKamenyiczcl,
a minden emberi crfl ellen megöl talmazhalíi
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nagy forlaljciumot, Subiczki János, l e v é n ak
kor kamcnyiezi generális, per prodilionem a
türúküknek feladta volna (ki SEulán lengyel
királyságra promovcállfliékí g azzal cgyQII
az egész Podoliál m:ijd száz m c r m i d B y i r t
behódultatta volna; onnan pedig, l ö r o k EXDkás EZcrént (mert a ki a lüröküt a e g i t s é g n
hívja, magát is etvcszlí miatta), visszafordnl-'
ván a kozákokra, azoknak erős v á r o s a i t megosiromoUulja, és az egész országol elpusz
títván , s többet három s z á z e z e r kozáknál,
feleségekkel
gyermekekkel
együtt
vagy
fegyverre hiinyván vagy elraboltalván , s ai
egész kereszténységet mcgrémílvcn , a német
császárban kívánja vala a lürük c s á s z á r t belé
grazdálkodtnlni. És meg sem várván bogry i
húsz esztendeig való békeségnek t e r m i n u s i
espíraijon, a liírük császárt r á v e v é , h o g y
nemcsak megengedje az erdélyi fejedelem
n e k , hogy a magyarországiakkal kimenj'en
hadakozni, süt a budai vezérnek p a r a n c s o l 
j o n , hogy mind Tókülyinck mind az erdélyi
fejedelemnek n magyarok melleit segéltsiig-gel
l e g y e n ; mert most volna jó alkalmatossága a
császárnak, hogy a némellOl az egész H a gyarországot elvehesse, söl Bécset és A u s z 
triái is nieghódollalván, onnan a tübb kereszténységet is suhjugálhatja, és az e g é s z
Európát elfoglalhatja;
így
eselekcdtonek
eleitől fogva az Otlomán familiájábol álló n a g y
császárok, azért uralkodik mai napig is a
posleritása Ázsiában, Afrikában s Európiinak
nagy részeiben. A császárt kónnycn rá v c helé a fővezér efféle raliókkal; a francia Urály is nem szőnék vala éjjel nappal követi
és a porián resideáló oratora által a töríikíit
a német ellen ingerleni, mivel G mind a s p a 
nyol király, mind a német császár ellen n a g y
hadakozást kezdvén, és pogány módon j u s
in armis, nemcsak a spanyol k o r o n á t , hanem
az egész imperiumot is magának akarja vala
foglalni s uuiversalis monarchiát e r í g á l n i , s
lálja vala hogy neki jó el üme ne te lére Icszcii,
hn n tórök innen hadat indit a némel ellen,
meri így avoeáltalik a némel császár francia
ellen levil nagy armadája, s ö könycbbcn
férhet az imperlunihoz. Azért is segélte vala

DijiiiiMwGoogle

csEBEi umiu BISTORIAJA.
ma jrarak r ebelliöját, és már gróf TükOlyi
^l CQnCouderatiót is tett vela.
némut császár részéről is szolgálígy kis alkalmatosság a tűrök insuirea. Mert Böszörményben, Kálóban, Fihires vílézekbGI álló nagy praesidium
noha a békcség még durál vala, meg
parancsolva e német császártól, hogy
I adjanak a lürükökoek a grázdára; de
icm gondolván, gyakran Váradig, sSl
:n Üudiiig is nagy excursíökat lettének, és
lórökükel levágván , a türük húdoltság
'alú falukol is égetik sfelpracdálják vaszünlclon megyén vala panasz a per
E TUS;
mé^ penig nem úgymint a dolog lüriénl.
n hazudsággal toldják vala, hogy inkább
lkot rdingerlcnók a német ellen. Tű
imre is a portáru küldvén kttveteii, ma1 vele Icvö magyarok képében esztenint való adót igére a löróknck, csak
. Tel mcllellek s a német igája alól sza>á fel HagyarországullorOk császár is parancsolatot ada a fő
nek, hogy a végbelí hadakot fílvevén,
ict császár ellen való hadakozást kezdje
5 Fiick várát, Büszürménynyel s Kálúgyiltt, megostromol lássa. A fejedelemingy az f-rrii-lyí ha-,
dákkal egylltt kimenjen Filek alá. Nagy ké
szület vala Erdélyben; kivált Teleki Hihály,
elérvén már azt, a mit annyi esztendőtől fog
va kivánt, ország generálisává leleté magát,
és az ország vilczlő rendéivel együtt ki
mennek Pilck alá. Oda érkezekTökülyi Imreh
is szép fényes magyarországi hadakkal, és
kUlön szállá táborban az erdélyi fejedelcratűl,
Ott mindjárt eszében vevó mind ApafQ Mi
hály, mind Teleki Hibály, hogy csak arany
begygyei álmodlanak, s üresen maradtanak,
semmi sem fog lelni sem a magyar király
ságban Apafii részérOl, sem a palatinusságben Teleki részéről. Mert nem hogy a kün
levő magyarok Teleki Hihály dircctiója alá
ereszkednének, sőt a mely magyarok Erdély
ben futolUnak és Apaffi Hihálylyal egytlll
kijOttenek vala, azok is mind oda hagyák
őket és Tökölyi Imreh táborára ménének, s
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Bcldi Fái igaz szavait 'akkor kezdé Apafii
Mihály elismerni. Tükülyi Imreh mir nagy
méltóságban s tekintetben vala, s (udváo jól
Teleki, mint persequálta Erdélyben, mint tud
ta ki ErdélybSI B mini nolázlatta tneg ártat
lanul, tartván allól hogy boszul állana éret
te : szokott practicáját vévé ciá, és alattomban
a magyarországiakol ,kezdú hitegetni, hogy
TükOlyi Imreh mcllŰl állanának el,s ragasz
kodnának a fejedelem prolecliójához , ki egy
országnak fejedelme levén s annyi fegyver
kezében, a portán is nagy respectusban, job
ban s hasznosabban prolcgálhatná őket mint
Titkítlyi, kinek sem authoritdsa. sem ahoE
való esze, sem értéke. De a magyarok T(lkOlyil halálban szerelik , és mellOle cl nem
állhatnak vala. Kiszakadván onnan, a fejede
lem neve alatt a budai vezért nagy Ígéretek
kel s ajándékokkal arra készleté, hogy Ti>külyii fogassa s ölesse meg, a ki noha most a
lűrok portához ragaszkodott, de mihell dol
gait stabilíálbatja, falban nigja a törOkOl s
fegyvert köt ellene. De a fővezérnek ordere
levén a portától, hogy Tükölyi Imrét mint
fejedelmet ugy becsülje s protegálja , a feje
delem kívánságának, mely Teleki Hihálylól
származott vala , helyt nem akara adni. EzeJtet T«ikttlyj..iniiul Indja vala, mert a vezér tiháját sok ajándékokkal már régen obligálta
vala magához, a magyarok is megjelentelek
vala, Teleki Hibály mint akarja őket elcsábilani magához. Azért 0 is hasonlóval akarván
Gzetni, a fővezérhez menvén. Teleki Mihály
nak minden, eleitSI fogván való istentelen
praclicáit eperiálja, és hogy a fejedelem lágy
puha ember levén, Teleki Hibály igazgatná
mind a fejedelmet, mind az országol, s a fe
jedelem neve alall minden gonoszságot elkíivct, a hazallal nem mervén szúlani ellene;
és valameddig Teleki Mihály él, addig bé
kességesen hatalmas császár is Erdélyt nem
birhalja; kivált már e török s németek kö
zött hadakozás indulván, ha mi szerencsétlen
ség következik a török ncnuelre, meüy a hada
kozó embereken könnyen megeshetik. Teleki
mindjárt az országot német császár kezében
ejti, mert ő változó elméjű ember; azért lá
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nécsos dolog volna, ha a veaér megfogatni
s a porlira beküldené. Annyira persundeílla
vala a vezérnek TOkiíIyi a dolgot, bogymindjírt kUldütl a rejedclenihei, megízenvén , Te
leki Mihályt adassa kézhez, mert különben
erővel is kihozatja sáloríbúl. Elbímulvin a
fejedelem, idöt kér magának a reeolutlúra.
Telekinek eem volt egyezer nagyobb spiczen
állapota, azért sokat tanácskozván. Jobb utat
nem találának annál, hogy a budai vezérnek
jói megkenek a tenyerét. Amint hogy mind
magának, mind tihájának fejedelmi ajándé
kokai adván. Teleki Mihály dolgát elcsinálák.
Slindazüllal Teleki Mihály a fejedelem mellől
el nem mert távozni, meri Tökölyi a fejede
lem látogatására jővén, szemében megmonilollB vnla : „Hidd cl. Teleki, sokat practicállál mindétig ellenem, de ki ne kapassalak a
fejedelem sátora mellOl, mert soha bizony
l(»bb kenyeret nem eszel- Most is kezemben
volnál; ha a méltúságos fejedelmet, kit atyám
helyett tartok, nem nézném, itt Uttebiém el
B fejedet ilyen s ilyen áruló lia."
A tOrük azalatt Kálót, BOszürményt meg
vette és felégette vala, Fiieket pedig két
hétig éijel nappal Wtelé s keményen ostromoUatá, mert a várbeliek vitézUl forgódnak
vala, s lubb tíz ezer lOrOknél vésze az ostro
mokon. De ugyan csak utoljára fel kellé adni
avarát, s mind elhányatá ^ ' ] . A kíjütt mugyarok közül sokan Tokolyi Imre mellé állá
nak, a többit békével elbocsáták : hanem egy
Rácz Ilyes ncvU katona vala , kire a tttrökOk
szörnyen haragusznak vala , mert jÚ kalauz s
különben is vitéz ember levén, a törököknek
sok károkot telt vala : azt mikor kjjónének
a várból, Ti ismervén, neki rohanának s le
ve gdalák.
1682. Ez az expedilio véghez menvén,
mind a vezér Budára vieszaroene, mind a fe
jedelem Erdélyben bejöve, ás a magyaror
szági dülgokot könnyebben kezdek hadni,
Ulván bogy mcgcsalalhoztak a reménségben,
nem kivdnják vala többször kimenni Magyar
országban hadakozni. A Duna vize megárad
ván a suk esd miatt, mindenfelé kíönlé magát.

és a mellette való faliikot két Felfii miBd emberesiOI barmoalól elaepré, s vtgy károkot
I0n Magyarországban. Ebben ni esBlentUUrefl
szülétek egy Leopoldus fia a német cÉáaxárnak, de nem sokáig éle, meghall. A r ó 
mai császár penig látván, hogy a tOrtU,
nem várván a békesség terminusának WEsptrálását, hite ellen fegyverhez nyull vol
na , tul penig a franczia nagy hatalomnál n
imperiumot invadálta , a magyarok is nspoBként szaporodnának Tököiyi Imreh mellé, éi
már magyarországi fejedelemnek is válasEtatott volna; felette igen megíjjede, goitdo).ván hogy semmiképen annyi ellenségnek nem
resistálhalna. Tanácsol tartván azért a mJnistcrehkel, azoknak teczéséból generál Aeneas
Caprarát^) nagy ajándékokkal kUldi a tOrök
császárhoz, hogy akárminemU conditjdk alatt
a török porta elméjét osendesilso meg, és a
békességei több esztendőkre is coitclndálja;
Tökölyi Imréhez is elküldvén Sacri BOBLBIIJ
Imperii Principis titnlust, a Dunán innen vaE6
tizenhárom vármegyékkel egytltt életéig n e 
ki oITerálá, ugy mind neki s mind a több a
gyaroknak graliát s perpetua amnesllél Igé
re. A francia királyhoz is elkulde , hogy av
val is accordáljanak, a ki már Alsalidban a
híres Argentoratnm városát áruitatással ma
gáénak telte vala, és onnan naponként beljebb
harapóz vala az imperiumban. Caprara eleget
munkálédék a török császárnál mind aján
dékokkal , mind esztendőnként való honorá
rium igérésscl, de semmit véghez nem Vibete
a fSvezér miatt, ki már minden felé, mind
Ázsiában, mind Afrikában, ugy eor6pabeIi tö
rököknek is parancsolatot adott vala, hogy
mentfii számosabban Lándor - Fejérvdrhoz
gyűljenek ; és jgy re infecta visszamene Bécs
ben. Tökölyi, noha a maga részéről könnyen
enged vala, de a mellet[« levO hadi kapitá
nyok, kik szegény legénységbiJI fegyve
rekkel mentek vala elé , gondolván, bB Tö
kölyi leleszi magái, elesik Ifilök ia a i
praeda , eláltaták, bogy no higyjen a német
császár Ígéretének, banem a mely Ügyet fel
fogott , Isten eegitségébfil tovább is continaálja; nemcsak a tizenhárom vármegye, I
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nem az egész ország is üyé lenne nem soká
r a ; a német mosl meg-ijjcdetl s azéil ígér
annyit, He mibelt letennék a fegyvert. mint
a jubokot ngy vitelnú a mészárszékre ; hány
szor adott hitet a német Bocakaiaak, Bethlen
Gábornak, Rákúczínak, Zrinyi Péternek s
másoknak , mihelt alkalmatosság adatott, vi-alálta hitéi, B a szegény magyarokol opprimálta; Igy ill is Tnislrálódék a császár. A
francia, noha nehezen, mindaíáila) négy esz
tendeig valú frigyet tün a császárral, bogy
valamit eddig occupált mind nála maradjon;
de nem vára a ségy esztendőt, csakfaanar
azitán feibonlá a frigyet.
Teleki Mihály pedig látván , hogy már a
két hatalmas nemzet egybenháborodott, s
i leszen exilusa a hadakozásnak, senki
:m tudhatja, mivel a német császár ellen
sokat vétett vala a magyarországi dolgok
manutentiójával, hogy mind kél részrOl, akár
hogy forduljon a hadi koczka, az ü dolga securilásában tehessen : rá veszi a fejedelmet,
hogy küldjön alattomban küvetel a német ud
varban, és olt legyen mind addig, mig elvá
lik, a türük micsoda opcraliúhoz kezd , és a
minislcrek elmijét tanulja ki, Erdély iráni
micsoda opiniuval vadnak. Nem akará senkit
I hazafiai kílzlll küldjenek, hanem a maga
crealurájál Vajda Lá.^zlól cxpediálá a fejede
lem nevével, az ország s tanács nagyobb ré
sze hire nélkül, mely dolog a fejedelem condiliöja ellen vala- S ha a titrök porta meg
tudja Vajda Lászté oda menetelét, a porlát
azzal áltassák el, hogy csak azÉrl küldoile
oda a fejedelem, jobban kitanulhassa B német
udvar állapotát, s ludúsilván a fejedelmet,
a fejedelem a portának megírhassa. Noha a
Vajda Lászl6 követségének a vak fundamentoma : ha látja hogy a törOköl megverik Bécs
alatt Cmcrt már a hir kiment vala , hogy Bé
cset akarná megszállani a török), Erdélyt
kOsse oda a német császárnak s Telekinek
szerezzen gratiát; mint a következendő dol
gok megmutatják.
16S3. Látván a oémol csásiár, hogy a
türék bité étlen • békességet felrúgta, és már
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egynehány forlaliciumál cl is vette, hogy kéezilletlen ne találtassék, a Lolharingiai CaroIns berezegd, kinél a császár lestvér nén
je (ki is azelőtt 0 megholt lengyel királynak
felesége vala) vala férjnél, conslituálván
mezei legfőbb generálnak, huszonnégy ezer
emberbíti álló armadát comracndója alá biza
és megparancsolá, hogy Brsokujvárál obsideálja. Ez a berezeg a francia királytól ki
űzetvén Lolharingiábél, a spanyolhoz ruloll
vala, oll árestállalván, a német császár inBlantiájárn bocsállalék el, és a császár udva
rához Jüve, s annakulána a türük ellen di
csőségesen hadakoiék az egész keresztény
ség csudájára; csendes alázatos ember vala,
a mely kOnlösbcn láltaui, alig ért volna
negyven ülvén forinlut; kUlunbcn az ellen
ség ellen mint az oroszlány ugy ment, és
mása nem volt a mi idünkben hadi mcslerségreA tűrök császár penig, minden országuk
kal egyebütt békcsége levén. az egész birudalmábál ugyan kisepré a baromi sokasá
got, s ugy jüve Lóndor-Fehérvárra, a talár
hámnak is megparancsolván, hogy mei
felesebb mitgával jOhct, ugy jöjjön a táborra.
A latár Erdélyben küllüzvén állal, sok kárukol is tön; a két oláh vajdák is feles hadak
kal ménének a császár mellé. Mimi Apaííi
Uihály, mind Teleki Hiliály Orümesl illlion
maradnak vala, nem kapnak vala a magyar
királyságon B palstinusságon, n int annakeldtlc ; melyről a portát suUicilálták is hogy
itthon maradhalnának, azt okozván, ha a feje
delem a;, országból kimenne, a sznlhmári és
más helyeken való német pracsidium Erdély
ben becsapna s kárt ^lennc- De a fővezér az
excusatiót nem acccptálá, hanem megparan
csolá , hogy mind a Tejedelem, mid a hadak
kimenjenek, azt vetvén szemére a fejedelem
nek, azelölt maga jártatá a hatalmas császárt,
bocsássa ki Hugyarorszúgra hadakozni, mosl
mikor hatalmas császár maga is kiin
dult császári székéből, ő jobbágy lévé
nyugodni akar Erdélyben; ha teczctt a kez
dete, tessék B vége is, még mosl fogtunk n
hadakozáshoz, s immár megunlu. Tukolyi
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Imreh is mintegy tizenöt ezred magúval,
mentQl czirrább késziilettcl lehelé, a főve
zér mellé jüve- A császár penig Lándor-Fejérváratt maradván, a rűvezért azzal
a barom táborral, melyhez hasonlót Európá
ban ütszáz eszLendSk alatt senki nem látott,
És számtalan tábori szekerekkel, lüvöszcrEzamakkal expediálja , hogy Bécset obsidcálja. Valának min<i a császár mellett EevS ta
nult vezérek közül, mind a magyarok küzill,
a kik nem jovalják vala, hogy Bécset szálljB
meg a fővezér j mind azért, hogy a hadi okos
regula szerént, Komárom, Pozsony , Győr és
más rortalltiumok, kikben erős pracsidium
vala, hálok megé maradván . ha valami casus
találná Bécs alatt őket, praecludálnák vissza
jövöutjokot, mind kiváltképen azért, hogy
Bécs a német császár residcnliája levén , és
az egész német impcriumnak, sőt az egész
kereszténységnek bástyája , egyálaljában a
császárt a kereszténység megsegélti,s Bécset
eliberálja ai obsidio alól. Jobb volna azérl
vagy Komáromot vagy Győri megszállani,
mert azok magyar koronához tartozván, az
imperiumbeli fejedelmek s a kUlsü királyok is
azokkal nem gondolnak semmit, a császár
penig maga erejével meg nem ollalmazhalja.
De a fővezér, íSrdogi kevélységgel felfuvalkodván, és mind a császárt, mind a tObb ke
resztény királyokat semminek állítván , a jó
és hasznos tanácsot megveté , azt forgatván,
hogy ha fl Bécset megveszi, Komárom, Gyúr
I többi is mind feladják magokat; azért
minden erejével Bécs alá indula, a budai vcis az egész végbeli hadakkal melléje
jővén. A német ármáda már Érsekújvár alél
elszállolt vala, és mind Komáromot, mind
Nagy-Gy3rt ujobban praesideálván, Bécs felé
siet vala. De a latárok, magyar kalauzok Ic" I vélek, különben is serény nemzetség,
praeveniálá az ármádál, és nagy sietséggel
Ausztriában bemenvén, a városokot, várakol,
falukol, kik bizván ehoz hogy még az ár
máda hátra vagyon, nagy jbékeségben élnek
és sok helyeken lakodalmaznak vala, ször
nyű kegyetlenséggel égetni, pusztítani, vág
ni , rablani kezdek. Nem is tndnak vala hová
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szaladni nyavalyások, minden helyeket el
lepvén a latárság. Senki le nem írhatja, sem
ki nem mondhatja azoknak a szép, guzdag,
pompás épületű provinciáknak romlását; mind
porrá, hamuvá lőnek , és többet százezer léleknél hajtanak el a tatárok rabságra, kiket
Tatárországban bevivén , e mai napig is oda
maradánab. A csaszJr még akkor Bécsben vala;
látván a talár égetését, praedálását, mindnyá
jan azt gondolák, hogy az ármáda elveszett,
azért a v:trosban, és a császár udvarában
szörnyű bódulás vata. Tanácsot tartván, a
teczék, bogy a császár udvarával egyllU
menjen ki a feljebb való tartományokban, ne
hogy a türük kezében esvén a város, a csá
szár is együlla.várossal vagy elveszszca vagy
rabságra jusson. Azért a mint hirtelen le~
hete, elkészülvén , feleségével, fiával, leá
nyival együtt, a magyar koronát is a cseh
koronával együtt elvjvén, kimenc nagy sí
rással jajgatással a városból Gréczbcn , mi
dőn már a talár mindenütt ott körül nyargal
na; de a császár a Duna vizén lul járván,
békével elmenc, nem levén több magyar a
császárral, hanem a palatínus Esterhás Pál
(ki annakutána a császártól elkérezrén,
Fraknó várában menc, s onnan nézte mini
égették a sok szép városait, faluit) és Zrínyi
Péter fia. Zrínyi János , a kire ráfogák a né
metek, csak azért ment el a császárral, hogy
a sógorának, Tükölyi Imrének, kinél vala a
nénje, a császár liikoa dolgait megírná, és
hogy a császárt a hintajában meg akarta lövődözni, meri történet szercnt a puskája a tok
jában elsült rala. Hegfogák nyavalyást, és Tyrolisban vivék, majd tizenöt esztendeig egye
dül, egy sötét házben tárták, nem volt sen
kinek szabad hozzája menni, egy kis lyukon
adtak száraz kenyeret s vizet be napjában,
természel munkáját is abban a házban kel
lett végezni- A köntöse utoljára leszakadott
róla, haja s szakálla megnőve s körmei, em
beri forma nem vLla már rajta , az emberi
szót is eifelejló, nem levén kivel annyi esz
tendeig beszéllení, utoljára mint a marha csak
ugy ordított, s meg is bolondult abban ai
ideig való pokolban. Isten tudja, utoljára
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mf^ültúk-o vtgy csalt megholt, mert mdr
régolla semmi hir nincsen felőle. Feletle
szomorú példa ; az Isten őrizzen minden ke
resztény embert hasonló casusiúl.
A német rirmáda is azonban elérkezvén
Bécshez, erAs praesidiummal a városi meg
rakja H herczeg. fö commendáns levén a vá
rosban generál Slarcnbcrgh; onnan ae ármudn Leopoldslat mellett a Duna hirlján
egy szigetben álialköllüzék. A Mveiér penig
a nagy barom túborrnl mcgszíUván Bécs kürUl, és sátorait Telvonatviin s mindjárt R
sánczásatáshoz kezdetvén , valójában az obsidlóhoz fog, számtalan öreg ágyukkal és
bombákkal lOlelvén a város kflfalail s bás
tyáit. Es noha a város igen készUletvén vala
az obsidi6hoz, nem gondolván senki, hogy a
tOrük oda megyén, de Starenberg az cgésE
községet és a vitézlij rendel rá hajtván, erOs
palizatákol és rcveléneket épitcte kUl a ke
rítésen , és azokot Fűiddel megtöltetvén,
s lOvfl Ezerszámokol vonatván rajok, jó
darabig azok miatt nem mehelc küzel a
török a koraiakhoz. És minden bizonynyal a
lön Bécsnek megmaradására, meri mig egy
nehány betekig azokot ostromotlatá a rSvezér, a császár, kivel majd hatvanezer lélek
ment vala ki Bécsbűi, mégis a népes város
ban meg sem leczék hogy valaki onnan el
ment volna (noha azok kOzUI, kik a városból
kírutoltanak, sokan a tatárak rabságára esté
nek, meri a nagy sietségben szekereket fe
lette megterhelvén, jól ki nem mehettek a
bostálból, elromlott szekerek, s gyalog ma
radván, minden jovakkal, feleségekkel együtl
gyermekekkel pogány rabságára julotlanak;
a kik penig a városban maradának , azok bé
kével megszabodulának], mindenfelé Euró
pában kOveteil expediálja , segítséget kérvén
bécii obsidio felszabaditására; és már mind
az imperiombeli eieclorok, fejedelmek, mind
a lengyel János király, meg is igérlék vala,
hogy személyek szerénl nagy haddal eljflnének. A mint hogy el is jüvének.
Hallotlam Vajda Lászlótól, besiélletle, mi
kor megértenék a minislerek a lorOk intentiöjdt Ü c s ellen, sokan mondották nekie :

I3S

„Vajda uram, valamikor tz í felsége provin
ciái megégtenek, mindenkor ErdélybOl táma
dott a tQz, a mint most is látjuk ; de elbilessétek magatokkal, ha megfordul • szeren
cse s kézre vehetjük Erdélyt, bizony meglanilunk benneteket." Beszéltette azt is : abban
a nagy bódulásban mikor a császár kiment
Bécsből, ha valahol az uczákon magyar kön
tösben láttak valakit, mindjárt általverte a
német; azzal szidván: „Aha kutya magya
rok, ti hoztátok ránk a türököl," Vajda László
is elmene a császárral és azuUn a patalinussal, s ott lön Fraknóban mig Bécs alatt meg
verek a lörökOI.
Már a füvezér a palízátákot és reveléncket minékkal, de sok munkával és sok ezer
embere ve szed elme vei elrontatván , a város
kőfalait kezdette vala Ifilelni; a városban
szinte despcraltóra julotlanak vala, és min
den esive a Ezent Utván tornyából, tflzet
gyújtván, jelt adnak vala; killUnben is ké
mek által szüntelen jártatják vala a Duna szi
getében nem messze levő kevés német tá
bort, bogy ha meg nem segitenék Bécset,
oda tenne; onnan pedig válaszok juve, hogy
nem sokára elérkezik a segitség.
Tökölyit a magyarsággal együtt eipediálta vala a fővezér Pozsony alá, onnan pe
nig Morvában, pusztitanl, égetni. Nem is kel
lett oda tatár, mert a magyarok a hova érkezhetének, alkalmasint meg&zeténck. A
herczeg penig lul általmenvén Morvára , Fe
jér-Hegynél TökOlyí hadát keményen meg
veri. Ott vésze ama hires Harsányi nevft vi
téz eccres kurucz kapitány. ApafG Mihályt
penig az erdélyi hadakkal Nagy-Győr alatt
hagyja, hogy vigyázzon mind arra, a várbeli
praesidium ne excurráljon , mind penig a
hidra, melyet a torök épitctett vala a Dunán.
Ebben a bécsi utazásban sok ecclipsis
esek Teleki Mihályon , mert mint szintén Er
délyben, a táboron is olyan fastussal kezdé
magát viselni, de gyakran csaknem rajta
vesztett. Emiitek keltSt vagy hármai. Udverhclyszékről vala egy katona, Biró István
nevQ, vitéz székely hadnagy; e roszacskdn
levén, a mint t tábor atazotl, meglálTán egy
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Torrást, lesiáll lováróJ hogy igyék. Teleki,
mindenlior citll háiul nyar^alózván, abban
akarván mutálni g^encrálisi lisilét, meglilJB
a hadnagyot, megBsidji: „Lólek, lélek besiye
lélek kurva Oa, hogy merSEleszdlIani ilyenkor
lovadról B innya ?" Am« megfordul a forrásból, I mond neki: „Ne morogj, uram, ba igai
generális vagy, ragyon liinény. ba mit vételiem , láss hozzá, mert Isten engem ug;
Eegéljen, ba kapom ezl a kardot, majd a tonyeredben leszem a fejedet." Teleki sem felesel többet, hanem megsiállván a Idbor, sátorában hivatja g egy tízes aranynyal megajándékozá. GyOr alatl megtiltotta vala, a táboron senki bort 'ne áruUasson , hanem az A
kocsmájáról hordják. Káinok! Sámuelnek,
mivel a jó bort mindenkor szerelte, volt
vagy kél általag bora, egy jó baráti beteg
levén, pénzen kéret, ajándékon adat bort.
Hegviszik Telekinek hogy Káinoki Sámuel
bori árallal, rá izén : „Mondjátok meg, mindjárt kivágattatom a fenekét hordójának."
Amaz is ember módon izén vissza : „Mondjátok meg az ilyen B ilyen fiának, maga ji'jjOn bordó feaék-vágatni, ba mii akar; mi
nem Erdélyben vagyunk mosl." Más helyen,
akkor is utazván a tábor, egy szegény csíki
székely ellávozoll vala a sergétól, hogy valamit kaphatna, mivel e mi székelyeink szeretik a praedát; meglátja Teleki, arra fele
kezd nyargalni, a székely meg rugaszkodik
elótte, de rogz levén a tova, utoléri, amaz is
megfordul, kapja a kópiáját s Teleki felé
fordítja. Teleki puskát ránt, a SEékely szemben rugaszkodik rája, azt mondván neki :
„Tartozzál , nagyságos kegyelmes uram";
Teleki elteszi a puskái 8 mondja a székelynek : „Hit bolondoskodol barátom ?" A székely is a kópiáját visszafordítja, Teleki mondja neki; „Ugyan nekem hozod vala a kopjál ?"
Mond amaz ; >iEgy szerencsére, nagyságos
kegyelmes uram, bizony oda taszilom vala".
Teleki egynehány pénzi kiveszen a zsebéból
B neki adja. Ezl az actusi a maga szájából
lialloltam Telekinek mikor inasa voltam, hogy
másoknak beszélletle, s mindenkor ezekkel
a szókkal rekesileile be a históriáját, becsü-

lettel legyen irva: „Egye meg a székely n—I
a ki a székelyt nem szereli." Esienek tsU
eíféle dolgai Is, de elhagyom.
Ebben a bécsi ulban promovedlidék Apor
Lázár, mert Daczó Jánost TOkölyivet TIU
collusióérl a rcjedelom raegvelette vala, •>•
ért Apor Láiár Tcl^i mellé adván •Wfit,
és Bécs alatt a csíki hadakol A comMMidirozrán, Teleki a feJedelemliM • csiki fAfcapi>
tányságot neki szerzé, sói azonkívül itéJlmeslBrnek is denominállatla vala; de egyiket sem birhslá, mert a vérben megbetegadvén s haza Jüvén, meghala ; a ki mind eszére,
mind hadi experíentiájára néive akár
da hivatali Erdélyben elviselhetett volna, ét
ba a német directio atalt élhetett volna, Erdélyben kétség kíTüI vagy cancellaríns vagy
generális lelt volna.
Szintén ez idó tájban kezdett vala Sitoam
János is clSmennj, kit olsóben a p9rUra kezdenek Járatni, azután a némot vílágbi
meslcr, tanács ur és ország f3
riuea is Ion, de utoljára szerencséUenfll jin,
aátil az ó helyén mogirom.
Gyór alatt levén az erdélyi tábor, mikor
látná Teleki, hogy a muk lissan profioiál
dolgában, és már a kereszténység sncoumst
is érkeznék , tartván a kiludjálól, mind a
gyórí generálissal tiikon iractálni kesJe,
mind a császárhoz küldözvén, arra igéii
magái : ha a türököt Bécs alót elverik , Btdélyt a némot császár alá bajija, csak neki
ne legyen bántódása elébbeni dolgaiért. Két
kézzel kapa a némel udvar, és nen asakgratiál adának nukíe, sót nagy Ígéretekéiig
nek ha praeslálná a mit fogadott Helyet
praestála is, süt a fejedelmet is elbitetvéa,
rávevé még ott Gyór alatt, s a fejedelem neve alatt is asseouratoriát kulde aion dologról a német udvarban.
Mikor annyira volna a bécsi obsldio.kogy
két napi lötetés és egy ostrom után el kellene veszni s tiJrUk kezében esni, elérkeiók
a segítség, és a lengyel király oonjangálvin
magát a baváríai, saKoniaí electorokkal s
lObb fejedelmekkel, ugy a császár ármddájáVBI S a lolharingiai herczeggel, i Coislu
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erdSn állal a IftrOk tábor felé fndils. A Í6reaér ha as e ^ é t i táborával kiizáll n l a i
város alól és Tnezében barciot ad v a l i , Isten
tudja melyiké lett volna a gydzödelem, mert
a számtalan pogánysághos képest igen kevés
vela a keresztény had. JDe a fOvezér oly igen
contemnálli vila s keresztényeket, hogy
színién akkor küldvén Apafii Bikály Tejedelern Sároisi Jánost a Hvezérbez holmi dolgok
végett, azl Teleié neki: „Várakozzál nig
a várost megveszem • azokot a hitvány
gyaurohot megveretem, miiuljárl választ adok
•z uradnak." A budai vezért kUldmte vala
elAljdróbao egynehány ezer emberrBl, a va
lóban embeml ellenkeiék is a keresilény
haddal, de nem rcsistálhatván, megizrai a fő
vezérnek, izálljon ki s mezőre a hadakkal,
mert a németek tábora erJta ég jA készület
tel van. Mégis • fAvezér ki nem siálla, ha
nem csak azt i z é n é l budai vezérnek: „HondJátok meg az ebnek, ba nem ember ellenek,
bocsáaia, majd megtanítom én mind Siet,
•ind azokét a rosi gyiurokot." A tatár hám
•alatt eizében vévé hogy jö a keresztény
árnáda, egész táborát felülteti s a számtalan
praedável rabbal elnegyen békével dolgára.
A türítk tábora is meglátván, mint annyiféle
•eouetségbAI illó sokaság, egybenbódul,
lik is futni kezdenek. Akkor ébred fel • íüTczér, a mellette való ndvarí haddal, mint
egy lizezer válogatóit emberrel, eleibea Ina németnek és lengyelnek. Azalatt a
csauszok mindenféle bnzgányokkal, mezíte
len karddal verték vissza a lOrOk badakol, de
kaszontalan; mert azok minden sátorokot, lovokot, praedájokal oda hagyván, sergenkéut
asaladnak vala, oly nagy félelmet bocsátott
vala Isten a kevélységért reájok; soha azi
oál neggjedtebb embereket senki nem láti
A vezér azért megeilenkezvén a keresi <
dal, 6 is bátat ad , és minden gazdagi
Otl hagyván, gyalázatoson elizaUd, i
v e u l v é n sok ezer embert a harcson. A
gyelek küzUl ninlegy hatszázan esteue el,
• németek kdzul háromszázan; ilyen kevés
kárral IAD az a nagy d si gyózei
Azon écsaka a sin<
kból is
ji
lárság
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ván a ptacUcától, virradtig lóháton álla.Hegvirradváo Ét u elóljárók meghozván hogy a
tün)k valójában szalad, a torltk tábort, mely
minden kigondolhaló világi jókkal, drága
egyetmásokkaf, számtalan éléssel, sok tábori
eszközökkel emberi okoskodás felett gazdag
vala, felpraedálak, a vezérnek sátorával,
Bzámtalan kincsével, egész cancelláriájával
együtt, melyeknek jobb 3 nagyobb része a
lengyel királyé l ö n ; meg is érdemié, mert
ha Ó ne Jiljjön segítségre, akkor bizony elcseppcn vala Bécs ^ ) .
A francia az egész bécsi obsídio alatt
felette eiós armadával az imperiamban tá
borban vala; de succufsust nem akara adni,
praelexlust azt formálván, hogy a tOrOkkel
•ok száz eszlendótfti fogva a francia kirá
lyoknak békessége levén, azt nem víotálbalja. De egyéb vala szivében; azt lesi vala hogy
a török megvegye Bécset, Ó oszlán a kész
káddal superveníáljon t a toruktól visszave
gye magának, és igy az egész Ausztriát az
imperÍBtamal együt a császár familíjától el
vegye- De Isten a kevély törököt Is megszégyenité, az álnok francia inlenlióját is megjáczodtatá. A császár, mikor a harcz va
la, Bécsen felül Gréczben vala; megértvén a
triumphuEl, Bécsben lejöve, a lengyel királylyal a mezóben szemben lón, s l a g y szép
oralíóval megköszDná a lengyel király fárad
ságát; azalán a német hadakat meg mus
tráié , és a hadakozásnak continuatiója felÓI
consilínmot Uie A. sazoniai elector, nem tudalik mi okból, megneheztelvén, msga ha
dával egyfltt Sazoniábaa vissszamene-

A fSvezér a megvert haddal egyUtI Bu
dára jőve, és a török császárnak Lándor-FeJérvárra megirá mint járt Bécs alatt. A csá
szár rövidedea azl izené neki: nAzon semmtt
se lörfidjél hogy Bécs alatt szerencsétlenül
jártál, mert alfélé dolog nagy hatalmas csá
szárokon s királyokon is gyakran meg
történt ; a hadi állapot ilyen változó szokott
leani. Azért Budát és a lübb véghelyeket
mind é l é s s e l , mind lövószerszánokkal jó készUletlel roTliGcáljad, az elfáradt hadakot
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szdllilsad jó helyekre quárlélyban, és m e ^ Idsd hogy ebben az eszlcndíIbBn a némelíel
túbbsiOr meg ne harczolj. Isten a jOvö e s z lendOl adván érntlnk, megtenil az idd, mit
kellessék cselekedni."
A keresztény ármáda azalatt, az alkal
matosságnak ürUlvén, lejitll vala Esztergom
obsidiójdra Párkányhoz; de olt a lengyel ki
rály és a némel generálisok küziltt holmi
dolgok v é g e t t , kivált a bécsi praeda miati,
controversia támadván, egybenvesznck, is »
német ármáda visszaindul Bécs felé, alongyel
elmarad. Hegviszik a fővezérnek; gondolván,
hogy megszakadozván egymástól a lengyel s
némct^márkCnnyenbirhatvelek, é s a B é c s alatt
rajta esett gyalázatot megtorolhatja; az egész
láborról válogat hatvan ezer embert, tübbire
mind a végbeliekbSl, és a budai lij vezér
(mert a másikat ártallanul mcgfojlatta vala;
ötét is megfojlák csakhamar) commendúja
alalt elküldi a lengyel ellen; meg is verek
keményen a lengyeleket. A lengyel király
utána kllld postán a tiémet armadának: ha
vissza nem jA segítségére, 9 bizony mindjárt
megbékéliik a lürdkkel, s vele egytllt utána
megyén a nemeinek. A német i s , igy értvén
a dolgot, megizani titkon a lengyelnek, hogy
szép ellenkezve adjon hélat a li)rükaek, mert
ö olt kitzel egy erdőben lest áll, s vigye rája.
Ugy is lün. Más nap a ijírük rajta megyén a
lengyelen; a lengyel, mintha féltében sza
l a d n a , épi;n a német armadára viszi, a ki
minden lüvö szerszámait egyszersmind kísUlügeti a lüritkre, az egész ármáda is tüzet
ad, számtalanon elhullnak a titrükOk közűi;
és mivel gondolta a n é m e t , ba a tördk m e g 
szalad, a párkányi hidra m e g y é n , egynehány
dgyukot arra szegeztet és l<JtetnÍ kezdi. A
megbódult pogányság rá tolyul a hidra, l e 
szakad slallok, s oda halnak a vizben szám
t a l a n o n ; és sokkal nagyobb veszedelme Ion
itl a török nemzetnek mini Bécs alatt, az egész
végbeli hadak ill vészének " ) . A keresz
tények conlinuálván a vicloriál, Esztergomot
ostrommal megveszik, a Utrükökel mind I c vBgjdk, azután Hatvani és Szécsénl is viszszanyerík, A lengyel király penig a hercz

után FelsS-HagyarországoQ i l U l , a
les praedával s nyereséggel L e n g y e l o r u á g ban álialmegyen s nagy pompával K r a k k ó b a 1
beérkezik.
A ÍOvczér ilyen szerencsétlenül j á r t i i
másodszor i s , Lándor-Fej érvárra taegjt*,
honnan a lörük császár Constaatiaápoljbai
visszament vala. A több vezérek p e n i g , rég
től Togván irigykedvén a f ő v e z é r r e . U t r á i
most jó alkalmatosságot annak v e s z e d e l m é r e ,
a császár etfltt kezdek vádolni, m i n d axéil,
hogy a császári 6 indítotla volna e n é m e t ellea
való hadakozásra, és hite ellen, n e m v á r r á i
végét a békesség terminusának Cmelyért
az egész török nemzet ellen m e g h a r a g a t t ) ,
a békeséget víulállatta, és mind B é c s alatt,
kevélységbSl contemnálván a k e r e s z t é n y a r 
madát , bolondul a lilrök tábort elvescteUa,
legközelebb a császár ordere ellen P á r k á n y a
nál az egész végbeli válogatott h a d a k o t
németiéi l e v á g a t t a s s vizben ö l e t t e , azért
méltó volna, hogy a császár é r d e m e flzeréal
megbüntesse. A c s á s z á r , noha nem k ö n n y t
enged vala a vádnak, mert a f&vezért igea
szereti vala, de látván mind a v e z é r e k n e k
mind kivált a jancsárságoak nagy c o m m o t i ^
j á t , kélelen annuálni kellé , és a j a n c s á r a g á t
expediálJB, hogy a lűvezért megölesse. De «
jancsár aga tudván a fővezérnek n a g y e l o i e jél, Lándor-Fejérvárra é r k e z v é n , elhiteti a
fdvozérrel, hogy öt a császár azért kttldtttte
hozzája, a jövendO hadakozásról c o i u u l l á lúdjék vele. A fővezér, a mellette levfl hadi
liszteket dívánban felhivatja s leUIIeti; a k k o r
az aga felkel, eleiben állván a fővezérnek, a
császár pecsétéi, melyet a fővezér mindenkor
nyakában szokott hordozni, s vaiamig a nála
vagyon, senkinek nem szabad bántani, a n y a 
kából kiveszi, és a császár levelét megmu
tatja. A fővezér elsőben magát o l l a l m a u a
vala, de látván a császár levelét, melyben
azt parancsolá hogy a fejét küldje a c s á s z á r 
nak .- mind a levelet, mind a selyem síiairt
kivel megfojtak, mind a bársony e r s z é n y t ,
melyben a fejét t e v é k , nagy aldzaloson e l 
vévé , cs kevés időt kérvén magának, r ö v i d e 
den imádkozék; azután nagy resolulióval és
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ás a sjnórt moga vcté maga nyakában , csak
Bzl szólviiii: „Ha hRlalniBs császár az én ha
lálommal megverholí a nétnelel, jó szívvel
meglialok." Igy Tujlák m e g , fejét elülvén, a
bársony erszényben levek s a császárnak
vívéh, a bSrét pedig Icstérűl lenyiizván, gya
pottal mcgtOllék s a lán<ii)r-fcjérvári kapu
ban feiruggcszték. E lön vége Kara llluslafa
fővezérnek, ki teljes életében hadakozásban
telhetetlen ember vala . és a kereszténység
nek halálos e l l e n s é g e ; igy lizcte meg Isten
B hamis Iliiért a pogány embernek.
Ebben az esztendűben Nagy-Szombnt vá
rosa teljességgel m e g é g e , sok száz embe
rek halának a lOzben.
16S4. A fejedelem sz erdélyi hadakkal
egylllt GySr alól eljővén , sokáig heverének
Buda alatt, ét olt a rósz vizilal miatt a vér
has esvén a tábborra, suknn az erdélyiek küzUl meghalánBk. Onnan a fővezértől elbucsuzvtin , Erdélyben bejövének. És Teleki Mi
hály szűkölt practicájál elővévén, Barcsai
Hiháyls Vajda Lászlót megfogaltatá; kiknek
ia dolgát rítvtdeden leírom, nuha nom e g y 
szersmind cselt, de itt nem vigyiizhalok a n y nyira az esztendő számra, mint a dolgoknak
egymástól függésére. Barcsai Uihály , a me
zei hadak keze alatt levén, egyczersmind
udvari főkapitányi kül(>nl)cn is mester prBclicQs kétszin e m b e r , annyira betette vala
m a g i t mind a fejedelemnél mind a fejcdelemBSBZonynál, hogy éczaka is minden au
diencia nélkül akkor ment be a fejede
lemhez B mikor a k a r t ; Teleki Mihályon
is már semmit nem ad vala, hanem minden
tiolgokot egyedül akar vala dirigálni, minden
ártalmas dolgokot a fejedelem clőlt véghczvivén, a tabb urakot is vilipendnltn és gyakrabbnn részeg levén, mert i>ri>kké a meici
hadak tiszteivel iveit, publice mondotta : hn
valakit megtud, hogy nem igaz híve az 0 ke
gyelmes urának, maga mindjárt meglOvSdüzi.
Annyira ment vala a d o l o g , hogy Teleki Mi
hályt ia a fejedelem s fejedcIcmBSszonyt disgastOBbaD holta vala, ugy líJvén felAle a feje
delem hogy Erdélyben igazabb szolgája nem
TOIm Barciainál. Ha valamelyik barála inlé

vala hogy ne bánjék ugy az urakkal s ktviíll
Teleki Híhálylyal, mert bizony megejtik, azt
felelte: ,,Velamig az én kegyelmes asszonyom
é l , nem félek addig senkitől;" noba Teleki
Mihály is megizenle vala, hogy a mig ez ü
kegyelme kegyelmes nsszonyánah hirévcl le
szen , addig bizony elütik rajta; de azzal
Barcsai Mihály semmit nem gondola.
Ez is negédes kevély büszke ember valu,
Fejérváratl létlJnkben, a szegény anyámmal
hozzá mencnk, mivel a bátyám Cserei Farkas
feleségéről sógorság valti, szólánk neki,
munkálódna az atyám szBliadulásál; azt fe
l e i é : „Édes sógor asszony, én nem vagyuk
tanács-ur, a tanács-urakot siippllcálja kegyel
med." Uas nap h i l tanács-urnak telték; oda
mcnénk harmad napján, hát akkor is ebéd
után vagyon, s mondja az anyám nagy aláza
toson : „ U r a m , már kegyelmed Islen akaralábúl a tanácsuraságba belépett, már ven
kegyelmednek módja, ha akar, szegény uram
dolgában segélteni." S térdre csék az anyám
előtte, s sírni kczde. A nagy kevély ember azt
mondja : ,,Mit sír kegyelmed ? nem bánlják a
sógort klilónben cssk felakasztják, mert
megérdemli." Az anyám elkeseredvén, kijiJvü
az Bjlún; egy Erzsók nevű fránya vala az
anyámnak, ott levén velUnk. azt monda mikor
kijüvünk raia az ajtón : „Nem ludom, hogy B
Cserei familiábúl senkit eddig felakasztották
volna, de hallotlam hogy egy Barcsait fel
akasztottak Fogarasben." Ennek a Barcsai
Mihálynak is két szép paripál ajándékoztunk
vala, még sem szolgála az atyámnak, sőt ő
ingorlelto vala arra is a fejedelemasszonyt,
hogy az atyámmal a fogarasí várból gazt,
szemetet hordassanak. De az Isten megGzcle
Mert Teleki ílihály neheztelvén , hogy ö
levén a fejedelemasszony bátyja , mégis Bar
csainak nagyobb hitele van mint neki, s g y a 
lázatnak tarlván hogy amaz igaz uraknak,
Bánra Dénesnek, Béldi Pálnak nem cédáit, s
már Barcsai Mihálynak kellene íubmittálni
m a g á t : alattomban Bethlen Gergelylycl és a
több urakkal ligát csinála Barcsai Mihály el
len, g a fejedelmet elhitetek, hogy mikor oda
10
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ki júrlak Filok old, Barcsai Miliály Tilkiilyi
Imrúlívct COnspirúU a rpjeddem ellen, és T o külyit akarja bcliozni rejedelctnsógrc, bololt
kUlünben is a mezei hadak mind keze alnlí
vannak, kOnnycJi megzavarhatja a dolgot;
azért a fejedelem, mig jobban a conspiralio
egyben Torrana, fogassa meg Barcsait. E:^t
pedig oly titkon tracliiliik, hogy a fejedelemasszony addig meg nem tiidií, inig vasban
is verlek Barcsai Mihályi. A mint sokszor
emiitettem, semmit a fejedelem könnyebben
el nemhlll. mint a rejcdclemség-kcrcsés felöl
való bírt. Radnólon tevén azcrl urak gyűlése,
Madarász Mátyást, ki gyalog kapitány valn,
e g y ostoba buln rOsz e m b e r , beliivatják és
megparancsolják, hagy Barcsait árcsláltessit.
Kiin valn akkor a külső palotában Barcsai;
Madarász kijüvén eleiben álla és mondja:
„Kegyelmed, uram, r a b , jiijjün utánam."
Amaz csuk elhűl b e l é , mi d o l o g ; elviszik,
vasal vernek a lábára , erősen protestál hogy
„nincs hírével ez a dolog az én kegyelmes
uramnak s aszonyomnak;" azzal nem g o n 
dolnak, szekérre teszik, erős őrizet alatt
Fügnrasban viszik. A fejedelemasszonynak
ncin lön ugyan kedvéliOI a Barcsai fogsága,
de miír nem lehelé róla. Ebből tanuljon akár
k i , s ha ura s asszonya graliájában igen ben
vagyon is, n több lir társait megbocsüije;
mert vnjki künnyen kíejlbetik a gratíából
sokan egy embert, az ura asszonya azután
csak távul nézi mint nyomorog.
Olt vultam benn akkor Fogaraslian, mi
kor ni ország ulött mcgnólúzúk; nem is liizonyilhnlúnak semmit ellene világost hogy
Tökülyivcl eonspirált volna, egyebet: hanctn
mivel a fejedelem cxpcdiálla vala Tükülyíhez, Tükolyivel mulatott, és szokása szeréni,
itiil kóxbcn ajánlotta magát TOkülyinek; de
azért meg ncro núlázhulják vula. A nehezité
inkább dolgát, melyet mnga sem tagadhaiü,
hogy gyakran mondotta , s a keze alatt vaI6
katonáknak is azt intimálla, ha valakit m e g 
tud a fejedelem árulójának lenni, vagy maga
mcgíili vagy a katonák lilvedczzék m c g í
moly szavai ország lürvénye ellen valanak.
A fejedelem is (csak ugy hízelkedjék valaki
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urának kedvkerestében) rccognitiót kflide ki
az ország közé. hogy 9 Nagyságot s o k n n
conditiói ellen való dolgokra erflitelte , éi i
mikor a hadaknak fizetni kellett, a f e j e d e l e v
nok Bzl intimálla, ne fizessen a m a g á é b a ,
elég úri özvegy asszonyok v a d n a k B r d é l y b e i ,
azokat seczoltassa meg, kilelik abból a kato
nák hópénzc. így núlázák meg. F o g a r a s b ó l t
marusszéki hadak kisérvén, G i t r g é n y b e n fog
va vivék, lánczot vetvén a nyakára. Az a t j á n
meg ott vala árestomban; meglátvdn B a r c u l ,
kérdé, ki volna 7 mondják: Cserei J á n o s ; dfakad sírva azt monda : „Hej sokat vétetteBi
én annak a jó embernek, az Isten a s ó r t U
btliitet most engemet." Azután az Btydmot
sokszor sírva megkövette, és sok g a z d á l k o 
dással volt neki. Az atyám előbb k i s z a b a d u l t ,
5 ő ott marada egynehány e s z t e n d e i g , mig
kiszabadulhata. Tanuljon a Barcsai p c l d d j á ból minden e m b e r , s a nyomorúságban esett
felebarátát ne kescrgesse akár csak ha s e g é l teni nem akarja, mert senki nem ludjB holta
napjáig mii ér.
Mikor Barcsait megfogák, jó barála l e v é a
Székely László, féltvén h a megnotázzák, j ^
szagát elveszik, a suki jószágát tilkon S z é 
kely László kezében bocsátja, mintha nckj
adta volna, s amaz kiltcl fogadá is ha I s t e n
kiszabadítja, visszaadja. Mégis azalatt a f^jedelcmtől magának m e g k é r é , soha visBza
nem liocsálá, azután Barcsai Mihály, k i s z a 
badulván, eleget perié a feleségét, ki H a l l e r
Islvúiihoz ment vala férjbcz, csak odasUlycde
Suk; valami hitvány porliókot ada Barcsainak S
pénzt mellette, ugy accordálának az én p r a e sentiáinban, gróff Apor István bátyám levéa
mediator kOzóltOk Fejérváratt. Csak ugj
higyjen az ember legkedvesebb barátának is.
Vajda Lászlót pedig ilyen formában ejtek
meg. Mikes Kelemen halálban vágy vala a
háromszckt főkapitányságra, mivel Telekinek
fogadott bátyja 5 lelki baráta v a l a , magára
vállolá hogy a fejedelemtől megszerzi. H e g
is indilá a dolgot, Vajda Lászlót is kérvén,
kinek oly nagy kedvessége rala a Tejedeleni
s fejedelemasszony e l ő t t , hogy Mikes Kele
men mellett szóljon , nagy ajándékot ígérvén
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delem in prima fúria kegyetlen harago e m 
ber vala , és szintén akkor dul-ful vala Mikes
Kelemen ellen , azért Telekit megriasztja :
„Csudálkoznm , uram , lio református ember
sében : Molentes volcntcs prolcgcl vos Sua
nek tartod magadot, olyan gonoszlelku p e r seculurnak akarja kegyelmed megszerezni a
jűsias. Fflnyilt vala már az erdélyi pápis
háromszéki kapilányságot mini Mikes Kele
táknak a szemek, bizván a német s z e r e n c s é 
men. A mig mi élünk, soha addig kapitány
jében. Ennek a Tejérvári p:ípista páterek p a 
nem leszen, süt megmondja kegyelmed n e k i :
naszolnak , hogy a pápista emberek földében
többször azt meg ne próbálja hogy a paplülejébcn termett dézma b ú z a , bor a r e jalnkol megszidja; mert az Isten miuket ne
Tormatus ftjérvári profcssoroknak. papuknak
boldogítson, ha a mnga kapujára fel nem
járna. Ugy is vala. meri a dézma liscusé leakasztatjuk az áruló rósz e m b e r t . " Teleki el, nem azé a ki a földel, szOIOl m(velé,
szégyelvén m a g á t , kijü S mond Mikes Kele
szabadcságában áll fiscusiiak, kinek confemennek: „Bátya,megrágta az eb a szíját, e z l s
rúlja. De a jézsuila nem tudván az ország
ezt monda a fejedelem." Mikes Kelemen monda:
lOrvényét, nagy haraggal proponálja az o r 
„Tudom jól ki dolga, Vajda László fecsegett
szág elClI; a mi pruressoraink, papjaink ís
a fi-jedulemnek; de uicgládd, öcsém, bizony r ö 
felmenének s igazságokol cléailjúk. Uikes K e 
vid nap kiülöm ez orrát a fejedelem hátuljából."
lemen nagy perseculor kezdeti vala már len
Sokai tauácskozának kcllen Telekivel,
n i , rulűl mocskulá szidd ül ország clűtt a
miképen férhessenek Vajda Lászlóhoz , mert
papokol s renyegelé; Teleki egy szóval meg
áruitatásnak még csak árnyékát sem knphan inié, inkább akarván az emberi barúlsálák vala ellene, másképen penig kíludni az
gol mcglarloni, minisem ez igazság s relíudvarlói lehetetlen vala, meri már Tholdegi
giója mellett szólani. Vajda Lászlú meghall
Andrásnak, a fejedelem k ü z d való. alyaCánnk,
ván , I fejedelemnek megbeszéli; amaz gzürleányát el is jedzelte vala feleségül. Végre
nycn felindul Hikes Kelemen ellen- Szintén
ilyen álkozolt practicát lalúliinak fel: vula
akkor ágálja vala Teleki Mikes Kelemen szá
Vajda Lászlónak egy sülójc s e g y kedves
mára a kapitányságot; a fejodulcm mond
Vajila Lászlónak:,, Vajda uram. Teleki uram Mi inasa , kik pápisták levén , Mikes Kelemen
kes Kelemennek kéri a háromszéki kapitánysá sok Ígéretekkel clcsalá onnan mnga udva
rában, ott megajándékozván, rábérli, kezdjék
got 1 jovalja'e kegyelmed ?" Vajda László
azt hirdetni: ük azért hagyták el Vajda
azt Teleli: „líegyclmcs uram , hogyhogy bizLászlót, mert lürük módon élte ü k é t , s nem
na Nagyságod annyi ezer embcrckLöl álló
állliBllúk el- Amazok, üriitvén a sok pénznek,
szép provinciát Mikes Kelemenre, kik lubmindenült heszélleni kezdek; knpa Teleki Mi
I, a mint h a l l o m , reformátusok, hololl
hály rajta, nem Qzé fúzé: igaz-e nem-e, nagy
mely bocsIclenUl bánék a minap is Nagyságod
haraggal bemegyen a fejcdelcmasszonyhoz.
méltóságának sérelmével, az egész ország c„Kegyelmes aszunyom, szép kis embert n e 
lüti a Nagyságod papjuival?" Teleki szalatl b e 
vel s tart Nagyságlok a maga fejedelmi u d 
menvén a fejedelemhez, elkezdi: „Kegyelmes
varában, egy olyan utálatos sodomilát mint
uram, amaz hitvány Nemes János, a mini ériem,
Vajda László, kit már két szolgája is ellialegbolondutl, Háromszéket nem tudja Igaz
g y o t t , kikkel tőrük módim é l t ; mégis li>L
gatni: szükséglia Nagyságod provideál rcájok,
tekintete s hitele volt Nagyságtok e l ü t i , miiil
más kapitányt pracGcIál cli-jckbcn; én pedig
nekem s más uraknak. Isten szentháromság
alkalmatusabbat nem tudok Uikes Kelemennél,
engem ugy segéljen, soha tovább Nagysága ki Nagyságodnak mely hűségesen hasz
lükol nem szolgálom, ha ki nem csapatja u d 
noson szolgála Déldi Pál rebeIliójában, Nagy
vartól." A fejedelemasszony elhivén a dolgot.
ságod maga jól eralékozhclik rája." A feje

neki' Azalaíl a bécsi advarLól jütl vala £ r Jélybcn egy jczsuiU, páter D u n o l . ki alattombBn az országol a német császár hQség ú r e hajlunú. B mondja vala ez országgyűlé
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a fejedclcmnuk mrginoniijn ; s mcgparnncsolj á k , hugy fogják niog.
Szintűn akkor akarja
valD Vajda U s z l ó l a rejudulism portára kül
deni kii vciségrc. És már inslnicliújál irják val a , B elkészült vnla Fugarasbnn; azalHll a
száilásáról felliivják n várban s ott niügrogják,
a szállásán IGVÖ minilon javait, lovait elpraedáljdk, s nz urak magok küzl felosztják; ma
gának lü hasa alatt állalkülván a lábát, Görgénybcn viszik. Torvényt sem Iáidnak rája,
mert mivel hamis kültült dolog vala ellene,
nem akarák Teleki s Mikes hogy cvocálloss é k , nem levőn semmi törvényes bizonyság
ellene, Ou larlák egynehány cszlenileig, j ó 
szágát mind e l v c v í k , a mátkájánál vnla hnrmincskélczcr forinlja, Tdi-ki elhoznia maga
s z á m á r a , csaknem koldulásra jiila s ngy hala
meg azután hogy clbocsáták. Giirgényben ü
is sokszor sírva küvollo meg az alyámot
azokról n szavairól, melyeket nekem mondott
vala. így jáezodtalá meg a s z e r e n c s e ; a mi
csoda kevély negédes ember vala rabsága
előtt, olyan alázatos vala annakuláiia, mert
udvarnál laklomhan Apor Istvánnál, gyakran
jiitt oda u<l}'^rlani, s elegei beszáleltem ve
le, s átkozódással tagadta mindenkor a mivel
mcgmocskolák , s ha valami lett volna benne,
el sem iliulalla volna soha Mikes, a mincmíl
halálos ellensége vnla, hogy rá nem bizonyí
totta volna s meg nem íilelte volna.
Ez idülnjhan AJlán laktnnhtian egy vakmcri) paraszt jobbágy ember nz anyám liorára bort kezdete k i , — izenlem neki, bizony
kivágalom a fenekét hordájának; nzt izcnú
vissza: a nagy npámol is mcgijeszlelc volt,
engemet is meglanil. Én ágostonfnivi jobbá
gyinkban általhivaték négyet, fényes nappal
r á m c n é k , kivágatám n hordaját, tolvajt kiálta, felgyllle a falu, ila jó láncsások levén az
oláliok, békével feljüvék velck egyült a h á 
zunkhoz , s rajta stllc a douiinus paraszt em
beren a kárvallás. E esak intermedium.
Toloki Blihiily penig nem elégedvén a z 
zal , hogy ország generálisa , tanács u r , fü
lirendálor, Thonla vármegyei Főispán, kővári,
huszli kapitány volna, a háromszéki s csíki
fők:ipilányságuhr» kczdc ásítozni, melyet is
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hogy inkább elérhessen, a fejedeleinoek ínlimálni kezdé, hogy a székelység re a r^g'i múd
szerént commissáriusokat kUidjitn k i , a vi
tézlő rend dolgainak orvoslására. E m e g á b u
igen jó hasznos dolog vala , ha mind jó véf^
re mind jó proecssussal villók volna T e g h e c
mert holott a székelység, s z a b a d c s d g g a I étí
nalio s fegyverével szolgálja az o r s z d g o t ,
minden fejedelmek szorgalmatoson v i g y á z t a k
arra, hogy a kozollük való nemesség Be j o b bágysílgrn valakitkitzülük neállilson, se a s z é 
kelyek szánlüfüldét, örükségét üritk á r o n meg
ne vásárolja . hogy inkább a vitézlő r e n d ne
fogyjon; és azért szoktak vala commissáriusoh
kimenni küzikben, ha nz ollen cselekedO n e 
mes embert rnjta érnék vala, a j o b b á g y o t
kezéből kivévén , B a jószágot is kifoglalván,
lolies (juolies ötszáz farmiig megbüntetik
vala. De Teleki Mihály nem a székely ezabadcságra vigyáz vitla, hanem hogy a i n e n t ségesekcl kicircálja s annak a l k a t m a t o i ságával mind Daczó Jánost Csíkból, mind 8
jámbor Nemes Jánost Háromszékről k i h e v e r 
je. A fejedelem nem vcvén eszében a p r a c t í cái, onnuála.és Teleki maga mellé H i h e s K e 
lement választván, sok gyülevész szolgákkal
megindalának, clsöhen Csikban, onnan H á 
romszékre s Udvnrhclyszéhrc; mindenilll s
mindennap pompás urí ebéd vacsora k é s z í t 
tetvén számokra a székek küllségévcl. E l 
kezdek Csíkban a mustrát; a popule vévén
é s z r e , hogy Daczó s Nemes János ellen c i r cálúdnánnk, vnlnmil kigondolhattak n y a v a 
lyások ellen, beadták Telekinek, olt pcnig
kiinnyen elhitték. Mennyi sok becsi el e n s é g e l
gyalázatot kelleti szcnvcdníek, jelen levén a
két kapitány a muslrán. Mikor kérdették : ki
mentségcsc voltál, mit fizettél ? Én , ú g y 
mond, Daczüé, én Nemes Jánosé,'Onnyil e n 
nyit fizcllemjazt Teleki mind felíratta. Vajha
az ő dolgait is valaki felirathalta volna , ezer
Daczó s Nemes Jánosban sem találtak volna
annyi kivetőt, mint nz egy T e l e k i b e n . — A
mustra véghez menvén, a jobbágyok s j ó s s á gok circálásához k e z d e n e k , és soha annyi
hamis ilélct véghez nem ment Erdélyben a n y nyí idő alatt mint akkor. Valakinek vagy T e -
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Ickinél vagy Mikesnél bcdvcssÉge nem voll,
vagy Okct nem ejíndékozhalU, megromlott
iiz a szcgiiny nemes ember, vogy volt vólke
vagy n e m ; de a kínok vagy üa vag'y alyalia
lakolt valamelyiknek uilvarában, vagy penig
voll mibűl njiIndéhoEni, minden vétkeiről
készen volt az indulgentia. Az atyám még
akkor rab vala; a paraszt emberek a nyomo
rúságban levő nemes embert mindenkor perscquúlni szokván, mindenrclűl citrillallák az
alyámot. Ott kollcll a nagy kietlen hidegben
mindenUlt j á r n u n k ; fel is szabaditdk istente
lenül két Itrüküs jobbágyunkot, s a harmadikát,
ki a lübbivcl egy testvér voll, jobbágyságban
hagyák. A dánfalvi jószágunkol is, kil az atyám
nem ió!ü embertíSI. hanem nemes cmbertill iírOk
áron, ország lürvénye s z e r é n t . T a l á r o r s z á g 
ból vallatván ki azzal a pénzzel, vásárlóit
vala, egy Bíró Márton nevQ ember szintén
elnyeri vala a commissárius urak előtt, nolia
clévillük nyilvánvaló igazságunkol, ha bá
tyám, Apor István, elkeseredvén a nogy méliDttanságon. Mikes Kelemennel egyben nem
szólalkozoll volna mellcttiink ez ellen az is
tentelen commissárius j á r á s ellen. Azután
protcslatiót is ada be az egész székelységcn
IcvO nemesség, remonstrálván a sok hamis
türTénytétcIcket, és aperle declarálván m a 
gokot, készebbek m e g h a l n i , minisem azt az
illegalitást helyben liagyni. S mai napig is
ugy van rtlggöbcn a dolu". De Teleki véghez
vivé a maga részéről a mit akara, mert a fe
jedelemnek beárulván a két kapitúnyokol,
mennyit buztanak vontának a székeken, mind
a két kapitányságot magának m e g k é r é , és a
szegény Nemes János a nagy méltatlan gyalázaton megbúsulván, a guta m e g ü t é , B u g y
hall meg.

a német császár , na^y gysláiaual Munkácsra
j ő , de ott is nem mervén mulatni, a várát
erflscn munJálván, és feleségét ott hagyván,
lejő Várad felé a mellette valú kevés k u r u c z sággol, mert a többi imide amoda elosztoltannk vala iflle. A váradi basa becsalván Vá
radra, ott árcslállalla. és a kik vele voltának,
azok is elpraedálván jovait, eloszolnak. S midűn a váradi basa azon munkálódnék, hogy a
portától szabadcságol nyerne Tükiilyi m e g ületésérc, a porta fermánt küld Váradra.
hogy Tokülyi ülessc meg a basát, és minden
egyetmását maga számára praedálja el. H e 
lyet is Tükólyi véghez viszen, és reménségc
kivül kiszabadulván, csmél az ciszélyedett
kuruczukban felesen melléje gyűlnek'*). A csá
szár penig líassa városát, kil nzelűtl Tokülyi
megvett vala, és a kuruczságnak nagy fész
ke vala, hadátrákijldven, ujolag visszavevé,
és mindaz nisó-, mind a felső-magyarországi
statusok, kik a császár ellen rcbclláltanak
vala, Kassa megvétele után gratiát kérvén
magoknak, a hűségére r e d c á l á n a k , azokon
kivUl kik mind is három e z e r é n , Tökülyivel
sok eszendeig baszonialanul bujdosának. A
Ijtna szabadcság-kcrcsésnek vége. 1-a Sbris
szüleiek a római császárnak Ra Carolus Venceslaus, ki mosi spanyol királyságra k o r o 
náztatott, és a franczia király unokájával,
Dux de Anjouval Philippussal, ki a spanyol
birodalmát invadálla, nagy hadakot visel. A
lotharingiai hcrczeg penig, minekutána a titri)k tábor Eszlergom visszavételére jiitl vol
na nngy erővel, a német császár armadájá
val ellene megyén , és mivel a lürük szoros
helyen vale, alkalmalosabb helyre akarván a
berezeg kicsalni, azt tételi mintha megijedt
volna a tőrüktől, és szép lassan, rendelt s e r e 
gével nyomulni kezd elülle. A lorük bolondul
Ebben az esztendőben a keresztény
s rendcllentll utána menvén , azalatt a Lolhaarmadának szerencsésen progressusa lun,
ringus rendelt sergeit hirtelen megfordítja,s
mert a türük császár táborát három izhen is
cr5s lilzct adván, a tOrük megszalad, kit sokáig
megveri, és Visegrádot, Váczol, Pest városát
Űzvén s vágván a német, minden arleleriáját
ostromokkal megveszik s a bennek levő tüés tábori eszközeit elnyeri, s nem csak E s z 
r<)k pracsidiumot mind fegyverre bánják.
tergomot szabadítja fel az obsidio alól , h a 
1095, Tükolyi, Bécs alól elszaladván a töriik, nem Érsekújvár alá menvén minden tartóz
s látván hogy már o magyar királyságból is k i  kodás nélkül, véres ostrommal megveszi, a
kopott, a tizcnbSrom vármegyét sem adja oda
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benne IcvG lürükökct mind recyvcrre hányvdn. Azután Szolnokot és Szenl-Júb vdret
is megveszik, Aradra penig egy párliál küld
vén, a városi fclpracdállalja. Nógrád vára pen\g mennykOtOl mcgülletvén, a sok benne levS
puskapor meggyulad, és a várai egybenronlja, a
benne levő praesidium, a ki oll nem veszett, ki
szalad belőle 5 pusztán hagyá, az 5 felsége ha
da penig beié menvén, és a tUzet megollván s a
várat restauráltatván, erős praesidiummal fortiricálja. — Ebben az eszlendSbcn szabadula ki
az atyám a rabságból; én is ebben az eszicndüben hagyám el a tanulást, noha meg
elég időm lesz vaia a tanulásra. S bdr ne en
gedte volna az atyám bogy a scbolából kij'tjjek , talám én is most jobb ember volnék.
Szertelen drágaság s éhség vala éhben az
esztendőben Magyarországban, ugy annyira
hogy az emberek a hoUlestct megették Buda
alait, sokan pedig éhei meghollanak.
1686. Második cszlendűbcn Erdélyben
nngy változások Idnck és keserves s emléke
zetes példa, mert Teleki Mihály Ordikgi praclicájával az erdélyi hadakol árlatlanul Szcbcn alalt Icvágallatú. Ugyanis, midGn a né
met császár oly szerencsésen liadakoznék a
tOriJk ellen , Teleki Mihályt rá kezdek cmlékczlclni Ígéretére s fogadására, hogy már
idője volna cITectuátni, és Érdélyorszúgát a
tiirük birodalomtói etszaknszlván , a nmet
császár birtokában ejteni. Teleki pedig kiira
a német generálisoknak, hogy nolia 6 kész a
maga részérOl mindent elkövetni a német
bilségemelleit, s már a rejedulemnek is pcrsvadeálta, de mivel az erdélyi hazafiai s az
egész ország nem akar könnyen a lürük mel
lől rccedálni. a török penig közel levén Er
délyhez, ba eszében veszi hogy a némcl mel
lé akarnak állani, az országot könnyen clpuszlilhatja, Bzérl neki a leczik: hogy jójun
be egy bizonyos ármáda, és kezdjek az or
szágot ellenségeskcpcn ptiszlitani s valami
keveset az erdélyi hadakból vágjanak le,
liogy igy mind az ország megijedjen s konynyebben hajoljon , mind penig e lörök elült
nmgokol menthessék, mintha kélelenségbSl
s nem jú akaraljokból álloltanak volna • né
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met mellé. Azért a derék lirmádáröl, ki mk
Budát obsideálta vala, generál SchelTeabergct, Vcleranival egyfitt bizonyos regemestekkcl, és gróf Csáki Lászlót, ki Jediculábíl
elszabadulván s Erdélyben Teleki Mihál|
miatl bejúni nem mervén , a német császár
hoz rolyamodoll vala, magyar badalckal együtt bekUldék Erdélyben, s Kolosvárboi
beérkeznek- Teleki Mihály, minths Geramil
nem tudna a dologban, mindenfelé parancso
latot oda ki, és az egész országot feles szám
mal felültetik, maga Teleki Szebenben ülvéa
a fejedelemmel és több urakkal egyUlt; a libor commcndóját penig Bethlen Gergelyre és
GyulafG Lászlóra bizzák. Én is akkgrmeDteH
legelsőben táborban, csak igen iijacska levén.
Szintén ugyanakkor llunyad vármegyére
Tökölyi Imreh is a maga hadaival egytiU be
jött vala a türok császár parancsolaldbúl Er
dély oltalmazására; süt a császár egy kspocsi basái is kuldotl vala be Szebenben a fe
jedelemhez és országhoz: hogy noha HBgyarországban is nagy tábort kellene a né
met ellen tartani, mindazáltal ha Erdély ügy
kivánja, kész mindjarl negyvenezer hadil
beküldeni, hogy a németet Erdélybcil kiver
jék , esak az ország, megemlékezvén arról.
mely nagy nyugodalomban volt mindenkor a
török birodalom alatt, és mely kevés adói
fizetcll cszlendónkénl, a némettől el na ceáhittassék, ki is mely kcgycUenlll és nagy
saezollalással szokoll a maga alall valókon
uralkodni, példa Cseh- és Magyarország, stíl
Erdély is mindenkor elpusztult akkor , vala
mikor n német keze alá esett. Mind igazak
valának a követ basa szovai, leczék vala ÍB az
ország rendéinek, de Teleki Mihály mind •
fejedelmei eiáltalá, hogy a török scgilsígét
ne occeplálji*'', mert ha annyi sok pogányság
bcjü, megemésztik az országot, és sedcs
belli levén a hnza a lorök s a nemet kOzOtt,
végsG romlásra jul, 5 akármelyik fél Iriiunpiiúljon, ugy larlja azután az országot mini
fegyverével nyert jószágot s ugy bánik vele
a mini akar. így bolondilá meg Teleki az or
szágot , s hamis hitben ejti. Azérl a basának
sok ajándékot adván, azt felelék: hogy ha-
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talmDS csiiszir gratiájjl aMzatoson küsiOnik,
de annyi sok exer ember seghsögére még
most szükségeket aem Ulják, ha szinlún a
némi^l b e j ü U i s , vagyon még annyi fegyver
Erdélyben hogy magáktól is resist ál balnak,
s kiverhetik innen, vagy penig pénzzel kiludják innen, aditig mankalódnak; abban penig
hatalmas császárnak semmi gyanúsága ne
legyen, mert soha Erdély el nem szakad h a 
talmas császár kónlüsétŐI.
Épen pünkösd elsS napján • szcbeni m c zOrc szállilák az erdélyi h a d a k o t ; oda jőve
ki nagy kevélyen s pompáson Teleki Mihály,
s eljárván mind a s e r g e k e t , elválogala a h a 
dakban, és egy részét Káinoki Sámuel commendúja alá adván, elküldik Hunyad várme
gyében , hogy Tdkitiyit kikergesse az or
szágból. Ki is elmenvén, és Tükölyit készü
letlen találván , mert lul Teleki Mihály meg
írta vala neki, hogy legyen vesziegségben, az
országtól semmi bánlódása nem l e s z e n , fel
verte, felesen levágatván a hadában, és min
den szekereit sok fejedelmi portékáit elnye
ri, Tökülyi penig maga lóháloD kevesed m a 
gával elszalad. Más részét a hadaknak, a marusszékieket,
kiknek kapitányok GyuIafG
László vala, éa a fejedelem fizetett hadait
GyuIafB commendója alatt Kolosvár felé kül
dik, hogy már porlázza a némel d r m á d a t ; a
több corpuB, mintegy tíz [ezer] ember, Beth
len Gergely gencrálissága alatt marada, és
mi azzal a haddal Szcben alul visszamcnénk,
és a harsági völgyben szállánk- Valánnk a
táboron Hacskási Boldizsár, ki vicegenerá
lis vala, Dániel István , ki fötábormester,
GyerSfl G y ö r g y , tübb sok fórendckkel és n e meskéggul együtt.
Ebben a táborozásban mikor Ekcmezűnél volnánk, a KUkUIIO vizében egy bárká
ban igen nagy i>reg harcsát tartat vala H e n tcr András, Teleki számára akarván kUldenl.
Az éo szolgáim arra itatván mindennap a lovakol, kivettek a bárkából s a szállásunkra
hozván, jól lakánk egynehány nap vele a s z e 
gény bátyámmal, Cserei Zsigmonddal egytllt.
Eleget keresteté Cop generál (mert csúfság
ból anmik nevezték vala Henter Andrási a

táboron, mivel Bethlen Gergelynek kedvesemhere s mintegy edjutantja vala} a harcsát, még
sem találá fel ki veiie volna ki a bárkából.
Gyulafli László elmenvén a hadakkal, nem
tudván szegény a Teleki praclicáját, ö u g y a n
valójában kezde portázni, és valahol afféle
kóborló labanczokot kapathatott a falukban,
megfogatta, mert edictuma vala hogy senkit
l e n e vágasson a német táborból; mindenült
mellyékesleg járt a német táborral, s közel
szállott melléje, erös strázsál tartván szün
telen, hogy valami kár ne küvesse a keze
alrtt való hadat. A labanczok penig minden
falukon a liol eljöttének, szertelen károkot
teltének, és foltonként hajtották el a szegény
emberek marháit, mely miatt az egész o r 
szág igen irritálódék a német ellen, sQt a
Bethlen Gergelylyel levő hadak szüntelen
zúgolódtanak, miért hevertetik olt hiában,
miért nem viszik a n jmet ellen, hogy megharczolnának vele e kikergetnék az országból.
Nem is latiam egy hadnak is oly készségéi s
bátorságát a viadalra mint annak egyelsóben,
és ha a GyulafQval való corpussal conjungálták volna s a német ellen vitték volna, vagy
mind oda vesztek volna vagy a németen for
télyt ejtetlek volna, annyira felindullanak
vala. De Teleki Hihálytúl Szebenbül szünte
len jOtt az order mind Bethlen Gergelyre
mind Gyulaffira, életek fejek vesztése alatt
hogy semmi hoslilitást ne mulassanak a n é 
met ellen, mert rövid nap másképen is kimcgyen a némel, országból.
Hár az ármáda Szeben felé közelit vala,
ugy is akarja vala Teleki Mihály, minthogy
még a törok basa Szebenben volna, olt S z e 
ben alatt veresse fel a GyulalG h a d á l , hogy
maga lássa meg a basa a német mint bánik
Erdétylyel. Azalatt szüntelen járlalta Serfeaberg generált, hogy veresse fel a GyulifS
táborát Nehezen vehcté rá magát • g e n e r á 
lis, nem akarván annyi ártatlan vért kiontani,
do mídAn látná, hogy magának az erdélyi políliának van arra kedve, Vetorani generált
bizonyos számú hadakkal expediálja , meg
parancsolván mjndazállal, hogy a mennyiben
lehet, igen kiméivé bánjék a dologgaL A
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Gyularfi (dbora Szcben alatt levén, ebédre
behivBija Teleki Gyulaífit s erősen akarja
itatni, de nem akart: azuldn sok iliscursus
Dtán marasztani kezdi, ne menjen ki a tábor
ra, háljon olt benn a városben, eleget nyughalallankodolt eddig; aSt a tábborra is kiizen,
hogy már ne Teljenek a némettől, bátorságos
helyen levén a város melleit, azért bálran le
vetkezhetnek B nyughatnak, senkiiül semmit
ne tartsanak. Azl pedig azért cselekeszí valn
Teleki, hogy annál inkább megbízván mago
kot, készületlen találja nyavalydsokot az el
lenség, Gyulaflit pedig azért nem akarja vala
kibocsátani, hogy olt ne veszszcn, mert reménség lápláljn vale, hogy egyik leányát el
veszi relcségfll. De Gyuiafri László semmi
képen ben nem marada, illetlen dolognnk
tartván hogy e had kin háljon s G , commendáns levén, a városban heverjen j kimegycn
HzérI és a strázsákot kiállilván , ntRga is le
nyugszik, a tábor is, hívén a Teleki biztatá
sának, az eddig való szoros vigyázást el
hagyván, a EoksonyorusHg után levetkeznek,
B bátran kedcnek alunni, nem ludván szegé
nyek, hogy sokan azon éczaka rdmészároltatnak. Vetcrani megindulván a német és
magyar hadakkal, ujobban keményen meg
parancsolja mind német s magyar hadainak,
hogy inkább csak ijeszszék meg az erdé
lyieket, s még távolról kezdjenek lOni hogy
elszaladjanak, B ne is Qzzék őket; de a né
metek is természet szerént gyulitlvén a ma
gyarokol, Csáki pcnig halálos ellensége le
vén az erdélyieknek, a vele való magyar ha
dak is haraguván hogy ugy nem kóborol
hattak a Gyulaffi tábora miatt a mint akarlak,
nem larlák magokot az ordcrhcz , hanem ellenségcsképcn ráütvén a táborra, felesen levágának bcnnek, sokáig is Uzlék, veszteget
ték nyavalyásokot. Nagy lárma érkezvén az
ért a táboron, nem ludván a szegény erdé
lyiek mi dolog, minthogy bátron levetkezve
hevernek vala kalibájokban, egynehány szá
zan olt vészének, s két halmot rakának a
holllcstckböl; a német penig nagy nycreeéggel és sok praedával megrakodván , viszszamcnc. Gyulafli László ciszaleda.
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Már mindenfelől égnok vala a kalibák, ci
a szegény futott népet kergeti vala az eiletség, kik küzUI sokan szebeni kapu felé suledván, s éczaka a kapn felvonva levén, oU
vágatának le a kosiatokban. A Ssebenben le
vők is, nem tudván a dologban semmit, nagy
bódulásban valánek, és a szászok a bástyába
futván , a lüvQszerszámokot akarják vala kU
sl)l(igctni a nemet ellen; Teleki Hihiíly neja
engcdé, azt adván okul, bogy éczaka bizony
talanul aranyozván , nz erdélyiekben lenné
nek titbb kárt mint a németekben. A türtík
basa is felmenvén a bástyára, és látván i
nagy veszedelmet, konlyál fejéről levooi i
a roldhílz vcrle haragában, mert mint okol
ember általlálla hogy csak praclicábúl vobti
a dolog. Ugyanis miért nem verte fel a né
met, ha akarta volna, Kolosvárlól fogva Siebenig az erdélyieket, hanem Szeben alatt,
csak azért hogy látná a lOrök császár követe,
bogy erővel veszi meg a német az országol.
Nagy busullában fordul Telekihex, azt moaAja: „Te dolgod c, kutye, hogy hatalmas csá
szár vitézeit igy vágattad le a németekkel;
mi nem olyan bolond vagyok én, által ne lát
nám a te kutya praclieádot, meg is ludan
mondani hatalmas császárnak, mely igaz hí
vei vadlok." Teleki megijedvén hogy kilndódotldolga, azon vala, megillesse a basát,
de a titbb urak és a szebeni szászok meg
nem engedek, hanem általktsérleték Uavasalfüldéhcn.
Vula a fejedelemnek udvari papja Hag^ari
József, nagy tudományú s buzgó lelkű ember,
a ki könnyen Ilyes próféta mellé beállhalolt
volna, és mint Jeremiás prófétaSedechiás király
mellett , ugy gyülri vala magát szüntelen
Apaffi Mihály mellett, a kit épen mint Sedechiást a tanácsurni, ugy ütet is Teleki olt
hordozná a hol akarná, és mint Sedechiást, ki hittel vala küteles a babilóniai király,
hoz, hiio ellen elszakasztanak a tanács aiai
a babilóniysoklúl és az egyiptomi királyhoz
búdollalák, mely miatt mind maga mind or
szága elvesze : ugy szintén Apafii Mihályt is
a lOrük császártól, kinek hQségére erős hittel
vala obiigalus, a német császárhoz faajlá
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Teleki. Ez a n t i ^ l d k ü pap. elszőrnyUlliödvOn
a T d c k i Mihály isleniclenségén mint vcsz[clle ci a sok szép hadakot, a kövclkczcndd
vBsiirnap fdállviin pra<.-ilii'állant, lis textust
vcvén Jorcmia'sból cap. 3 1 . „Olyan sárban
iigTollalok, mi'lyhfll lúbatokol ki nem vonhat
j á t o k , " oiyan pracdicdiiói Ifin, valnki vagy
akkor balioüa vagy most olvassa, álmúlkudhalik rnjla. Az egész czéla a volt, hogy az
orszii^ iiillel levén koii'lcs a lürükhüz, vala
míg a lOrök olialmazbalja, addig- a lürüklOl
el ne pártoljanak, meri [slen nevében csküdleni'k meg a töröknek ha pogány is, és bUnletctlcn soha a hílszegést el nem szenvedé,
melynek keserves ize mai napig is a ma
gyarok sEHjában volna László király várnai
mezőn való veszedelmével, kit a töröknek
adolt hil-siegésér( Isten mind láboroslúl együtt olt vágala le. Többi közüli azt monda
a pracdicáliúban : „Most, úgymond, senki nem
mer elicnelek szólani (Teleki Mihályt érivén),
meri minlha mennykS Jitiiiana szavatok ulán
olyanok vadtok mikor mcgharaguszlok. sOt
minden emberek térd-rChaJlással azt mond
ják nektek: ,,MáIlúságos uram, mcllósdgos
a s s z o n y o m " ; de eljií az isten ilélele reálok,
megöl az isten benneteket, s akkor ujjal fog
jak mutálni az emberek ; „Ez amaz dlkozoll
liaiíjaáruló embernek a felesége, ezek amaz
islcnlelen érolú embernek a g y e r m e k e i " ; s
szégyenleni fogja a postcriláslok mely gya
lázatos névvel nevezik flkcl; mert akkor
minden embernek a szája nyelve felnyílik el
lenetek, s ugy kiáltanak a posterilúslokrn ;
Ezeknek az atyja ánilá el az országol, el
add pénzéri Erdélyt, s olyan sárban ugrala
mindnyájunkot, a mclybOl már Idbainkot ki
nem vonhatjuk." Azután isméi igy s z ó l : „Mi
k o r — Dgymond — elvesze Lajos király Mo
hácsnál, a lOrök császár eleiben hordatván a
h oll lest eke t, egy Szalánczi nevű gonosz
praclicus magyar ur holllestút megismervén,
kezében levő pálczájúval holllestének fejét
megüli, s azl mondja : Ha te nem Ictiél vol
na , knlya , az a jámbor gyermek király nem
fekUnnék most halva. Adná Isten, még v e 
letek is ugy ne bánjék nz idegen nemzet."

Be is lelek a pap profétíája Teleki Mihályon,
mert azután négy eszlondővel elvesze a
lürcs-vdri liarczon Teleki, s Tükölyi Imreh
ciciben vitelé a testét s azl monda: „Hej
kopasz, kopasz, ba lu nem lettél volna E r 
délyben, nem esett volna az ország német
kezében." Utoljára azzal rekeszti be praedic á l i ó j ú l : „ T e hamis hilö fejedelem, hamis
hílszegS islenlelen gonosz urak , az isten ál
la la m nektek azt.izeni, legyetek igazak az
uratokhoz, a biteteket kii a töröknek adtatok
meg ne szegjétek, mert különben elveszli az
Isten mind a fejcilelmet, mind az urakol, miiul
az országol." Ennek az ístenfélÓ papnak hallollnm azután is olyan pTecdieátióil, kik ugyan meghasogatták a jólelkll embernek szi
vei, és 0 ki annak könyürgésén buzgósígra,
praedicalióján igaz megtérésre nem indult,
bár soha ne is ment templomban ; de azzal
Teleki semmit nem gondola. Különben olyan
világtól abslraclus ember voll, hogy két torinlot meg nem ludolt volna olvasni, sem
köntösét, sem ételéi nem curálta, erfivel
ville ki a felesége ebédre is|a lanulá-hdzából.
Egy lemelés feleli busz aranyai adlanak vata neki, beveti a zsebében, lyukas levén, a
mint az ulon ment, a fejedelem étekfogója
kisérvén szállására, eüiullogalotl egynéhá
nyai benne , az élekfogó felszedi. A szállá
sára menvén, mondja a feleségének: „Valami
s á r a r a n y o k vadnak a zsebemben, vedd ki,
lássad mii csinálsz vete." A felesége megolvnsvén, lizcnkellflnek találja, kérdi az u r á 
tól, ha annyi volt, mondja : „én nem ludom
m e n n y i " ; az étekfogó megnevelvén magát,
clóadja a nyolcz elhullott aranyat, s varja
már, a pap ba vagy egyel ad belóle, omannak
nem volt alfélére gondja. Az élekfogó mond:
„Uram, bár nekem is ad vela kegyelmed
b e n n e , mert megérdemlcném." Uonilja a pap:
„Vegyen kegyelmed benne a mcnnyil akar,
én nem'kapok 'rajtok." l'gy ad a felescgo
egyel az élekfogónak belÓle.
Ez a pap veje vala ama nngy híres tudós
Tofüus Mihálynak, ki is sok esztendőkig volt
a fejedelem udvari papja , azután püspök is
Itín, de az kevély negédes ember vala (noha
11
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utolára hoszas lictegségben esvén, igen m e g - |
alázta vala magát s Istenhez Icrt vala). E n 
nek ÍB sok szép munkái vadnak, kivált a zsollárok resoluliúi, melyeket mikor proadicállolt, a fejedelemasszony gyors egynehány irúkot állítván a templomban, lilkon ugy íratta
l e , azután maga revideálván, kinyomlattúk.
EjüvcndAIlc vala meg a magyarországi r c belliának Iragoediáját, meri azt Írja a zsol
tárok resolutiójában egy Lelyen: ,,A magyar
nemzet addig akarja a szabadcságot keresni,
ugy j á r mint a t e v e , a ki elmenvún J u p i t e r 
h e z , szarvat kér m a g á n a k , azt s é m á d n a k ,
síit mind a két fülét elvágják." Ez is clügel
pracdicállutt szüntelen a Teleki UiLály sok
practieái ullcn, és ugyan olyan daraboson)
hogy fclállull BZ emberek haja b e l é , még
sem orvosolliatá meg a sok istenleien p r a elicát, a mint maga egy pracdicátiújában panaszolkodik: „Ha — úgymond — az Acháb
palolájában pracdicállollam volna a z o k o t . a
melyeket cbbon a palotában már tizcnüt c s z Icndöktől fogva praedicállotlam. ugyan is
tentelen ember volt Acháb király, de bizony
meg tudtam volna téríteni, mert az Isten
egyszer fcnycgeté meg Achábot a próféta
állal, mégis mindjárt zsákban ültozék; de az
én praedicaliúímnak csak annyi haszna, mint
ha borsót hánnék a falra. Azért jól látom,
elveszt az Isten benneteket, s nekem is cl
kell vesznem veletek e g y ü t t ; mert szent e m 
ber vala Jeremiás próféta, mégis a gonosz
Sedbchiás király miatt neki is szegénynek cl
kelle veszni. Ne bizzál abban ri'jedelem, hogy
te jámbor ember vagy s a keresztény vilá
gon is olyan hír van felüled , mert gonoszok,
islenlelunck a melletted való u r a k , s a te
jámborságoddal abutálván, minden lalorságol
véghez visznek, s bizony le adsz számol J ü vendi3ben Isten elült róla. Ha fejedelemnek
tartod magadot, azért adott Isten botot,
fegyvert a kezedben, te igazgassad é k e t , ne
Ök hordozzanak tégedet a liol akarnak. U a ga személyében, ugy teczik vala. Jámbor
ember volt Sedechiás király, s mikor kivit
lék fogva a babilóniai király idejében, magok
a zsidó asszonyok montették, hogy minden
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rosE dologra az urak vették ri; de « n
Semmit nem használa, csak k i l o l y á k a sze
m e i t , s ugy hala meg rabságban. Te is agy
jársz, fejedelem, az u r a k l a t o r s i g a m i a t t " sthEnnck a Tufeusnak idejében a k a r á n i k
Özni íírdégot egy embcrbOl a fejérviiri pá
pista p a p o k , de rajta veszték. H e r l e g y o l ü ',
a mezőben lefekilvén hanyota, a k i g y ó b e - |
bujt a száján a gyomrában; f e l é b r e d v é n sl
érezvén hogy valami mozgana a hasában,
nem tudja mi Icllc sok ideig, n a p r ó l napra i
roszul kezd l e n n i , beniegyen F c j é r v á r r a i
pálerekhez, azok ráfogják : ürdög búit beléje,
Ak kijjzik ha pápista leszen. A g o r o m b a p i - |
raszl ember könnyen rá Ígéri m a g á t . Azon
ban a papok egy házban b e r e k e s z t i k . megkölüzik, s megtaniiják hogy mit beszéljen
mikor ad publicum kiviszik. Tofeas nagy
aemulusok l e v e n , rá Üzennek, h o g y a jOvd
vasárnapra menne fel a pápista templorabin,
s a szemeláttára kiűznék az ürdögot az em
berből. Hirtelen baragu ember vala, fel [me
gyén] nagy furiávai a fejedeiomliez p a t o t á r t :
„Kegyelmes uram — úgymond — p a p i bilemru mondom. Isten engem ugy segéljen,
soka tovább a Nagyságod udvarában n e m la
kom , ha Nagyságolt meg nem orvosolja •
dolgot; a pápista páterek ezt s ezt ísenlék
rám, azért Nagyságod hozassa cl tGlük a z t «
e m b e r t , ha ugyan iírdiig van b e n n e , hadd
próbáljam meg én is, ha ki tudom ű z n i . " A
fejedelem kéreti kézben, a páterek nem a d 
ják, a maga udvari gyalogait rá küldvén , k i hozalja onnan . Tofeus az sok urak s más e m 
berek pracscaliájában , nagy haraggal m e g 
riasztja uz embert, ha ugyan ürdilg v a n - e
b e n n e ? Ama nyavalyás ijedtében szólni sem
tud, utoljára mond : ö nem tudja mi van b e n 
ne , érzi hogy mozog a hasában. AUalértvén
mindnyájan hogy kigyó biill volna b e l é ,
fejedelem doetorával orvosságot hészittetvén,
beadják n e k i , de szüntelen strázsállatják.
Kevés idií múlva a nagy kígyót halva kél
darabban emészti ki, kit az erOs orvosság Olt
vala meg a gyomraiban. Tofeua rá készUIvéa
vasárnapi preadicátióra, az ország statusi j e 
len levén, sziirnyll fervorral preadicdlla a
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pjpislB páterek ellen, szemekre hányván, m i csoila ulekon módakon szokták a községet
cliillalni £ liamis csudatételckkel megcsalni.
A pálcruk ilyen nagy gyaláíalban maradáíik , az olíihot penig a fejedetem udvarában
tiínaoszlúnak conslituálák.
De visszatérek o lionnan divertáltem vala.
A német ármdde kiliivattnték ErdélybCI, mimár a Lolharingiai herczeg Budát obsidcálla és erSsen vilalje vala ; vala penig hire
Logy a fiivezér igen nagy erflvel jöne s e g i l s é g é r e , azért liogy a keresztény tábor is
jobban resistálbasson n pogányságnak, e g y i l '
nksrák inagokot gyiijteni. Vala praesim kuzel húsz ezer Budában, a városi l a kosokon kivUt, kik is gyakorta excurrálván a
lémet táborra , sok károkot tesznek vala. De
I német ármáda mindenfelől erGs sánczokot
csinállatván, nemcsak Budái lőteti v a l a , sOt
a maga táborát is mindejifelilt ugy liekerittelte s rorlilicálta vala, hogy mikor a fővezér
százezer lürokkel elérkeznék , semmiképen a
német sánczáboz nem fórliete. Látván a Tóér a berezegnek nagy hadi mesterségét,
hogy harczra sem akar kimenni, Budát is
pedig szabadon vitatja, s már szintén a láburuzúsra vntó idó is cimuték, az egész tá
borából öt ezer jancsárl válogat, bogy okár
esak azok valnmi ulon penetrálbalnak Budá
ban ; másrciül maga az egész tnborável. mintba a németek súnczát ostromolni akarná,
•nindcn ágyúival megindul, Ai ül c z e r j a n csár oly nagy dtlhüsséggel és vakmerőség
gel megyén , bogy a német sánezát meghág
ván, és az egész táboron barczolván keresz
tül megyén, olt is vesz majd négy ezerig való
bennck, a tübbik mégis liemcnnek Budára,
semmi hasznot nem lehctének, mert a
herczeg utolsó ostromol akarván tétetni, bá
rom felül való irruptiút elrendel és nagy k é 
születtel az ostromhoz fognak, noha a vá
rosból is ugyan ejnberlll Forgódának, és egy
nehány Ízben visszavágtiik a németet. Azt
cglátván Pcinebáíi C^i ozclölt Tókiilyi c z e a kapitánya vala, ile azután a császár hivs é g c r e rcdeála), bircs vitéz ember, a magyar
hajdúsággal megindul, és a tűrők nem resi-
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stálhatván ellene, legelsőben is a magyarok
kal együtt a kAfalakra felmegyen, és a város
ban pcnelrál. Mely csudálatos vitézi bátor
ságát látván a német generálok, azl mondják
vala egymásnak: Ez a Pclneliázi nem ember,
hanem oroszlány. A németek is a magyarok
ulán mindenfelől berobanának, és a futó lüTüküket, mind magokol mind az egész városi
népet fegyverre banyák, csak az egy bires
Csonka bék marada meg , kinek mikor cbédlene, birl visznek a szolgái hogy már a német
mcgvelte a városi, azért kimenvén házából,
szerencséjére a magyorokra talál, kivel nagy
ismeretsége volt, s azok nem ülik m e g , ha
nem elfogják s a berczeghez viszik; a h e r 
czeg Bécsben küldi, otl kcreszténynyé le
ssen, megkeresztelkedik, maga a római csá
szár levén kereszlalyja. Mondhatatlan sok
kincset és praedát lalálának itt Budán, me
lyet harmad nap alélt a nagy armada alig luda elpraedálni. A fűvezér csak közel oll vala
Bud.:hoz az egész táborával egyUlt, s nczle n
szemével mikor a keresztények ostrommal
megvevék Budát, a konlyál a fóldbitz verte
baragában, de semmiképen a német labor
kOrUl levű erős sánez miatt Budát meg n
segéltheté, hanem nagy gyalázattal s boszuSággal
a vúros megvétele után elmem
Pclneházinak sem csék szerencséjére a
vitézség; mert B németek csudálván nagy
próbáit, és azért irigykedvén rája, holott már
a német császár gróÜ titulust is küldött v
neki, ebéd felett mérgei adatnak be neki.
Melyei eszében vévén, asztaltól kimegyen,
és paripára tllvén, a mezőn kínjában addig
nyargftlózik; mig a méreg a melegtől s izzaddslól nagyobb erŐl vévén, megiili, Ila ma
gyar vngy a sokáig élni akarsz, okos ne légy.
vitéz ne légy, s pénzed se legyen sok [
Ugyanazon esztendei cxpcdilióval a k e 
resztények .Magyarországban Colocza v á r o 
sát, Simontornyát, Pécset, Csanádot, S z c g c g e t . Dárdát, Kapusvárát; Horválhországban
íedig Czechinart, Tigrérl, Jolont, Alsó-, FelsŐClaviczél. Orakovist, Chorrádot =«) sok több
helyekkel együtt szerencsésen a töröklól
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vissnanyerik, és a lürük tábort Szegcdn
erősen megverik.
Eniélyböl még ki nem ment vala a német
ármáda.ésmí, mikor felverlek a szegény
marjEszékiekct, Bethlen Gergelylyel Harságnál táborozunk vala; a mely casus uliin ug
el kedve Menedék az ordúlyi nagy labor,
ugy megszegek minden bdlorsága, hogy
minden ember a szaladásrúi gondolkodott
kább mini a harczról. Belliién Gergely, hogy
rajla is a ne essék a mi Gyulaltin, csuda for
mán kezili alií s fel hordozni táborát, soha egy
éczakánál lübbszür egy helyben nem hal
lunk, ugy keringenünk az országban kercszIQI kosul, a Szakudúl erdején egy liélen négy
ezer mentünk álíal Giirgény vidékére. A liad
azonban esak szíiktün szükOll haza, elunván
a sok haszontalan Ickergést. és megirtózván
Teleki Mihály praclicájalúl, mint vágatta vol
na le a szegény erdélyieket, magokol is félt
vén ha ugy járnának. Uloljárn igen kevesen
maradánk Bclhlcn Gergely mclicll, éa mikor
icgycdikszer állal akarna a Szakadat erdején
ncnni, a székely hadak félreállának és nem
akaránnk vele elmenni, és ha csak egy had
nagy lesz vala vélek, oll riil dolog is követ
kezek vala. De a hadnagyok és a nemesség,
larlván a jüvendülől, készek lünck Belhicn
Gergclylyel elmenni, ő penig a somlyai kalonúkol küldvén a székely hadakra, mihelyt
puskázni kezdenek a székelyekre, mint olyan
fii nélkül való had, confundálódék s az erdőn
általmcnének, de azon éczaka mind egyig clszdkénuk haza, csak az hadnagyok s mi egy
néhányan nemességül maradánk inellcllo. Más
p azérl Bclhlcn Gergely minket behivat
ván sálorában. s rcversálist vévén (ülünk,
hogy mikor a fejedelem ujobban parancsolja,
felülünk, haza bocsúlB. De Teleki Mihály
haza szüklekbcn sokakol mcgfogata s meg
saczoUalá, minlha örajtek múlt volna i
hogy a németet ki nem verték az országbél;
holoil bizony ü érdemletlo volna meg, hogy
karóban vonlak volna annyi sok száz ártatlan
mber haláláért.
£bben nz esztendőben hala meg Mikes
Kelemen Csíkban somlyai házánál, minekutá

na elsőben vizkórságban fekünnék, sznUi
pedig Istennek szürnyU iléleléből a szénéremlesle egyben dagadozna s a nyllvek esté
nek volna belé; nagy kínokat szenvedTés.
Annakulána esztendővel temetek el ugysooU,
a barátok klaslromában, melynél potnpástbk
(emelést az én időmben nem értem. Én ii
IcnvoKom, Teleki Mihály forgolódván a lemetési pompa kíirül. és maga lovait .fejedelni
módon relot(óz(elvén. Más nap a temetéi
után nagy pompával instclUlta magát a csiki
kapitányságra, Naiáczi István perordlvániii
lelte, hogy a fejedelem nem akarván olyan
megbclycgezell lelkiesmeretü emberre, i
Daczó János . tovább bízni a széket, a magt
kedves ur igaz hívét, Teleki Mihály oramol
küldötte be kapitányságra. Ugyanakkor
Dnczó János vabarcsi házá( s jószágát Teleki
Mihály magának elvévé: hogy inkább a csí
kiak ne zúgolódhassanak azon, hogy az or
szág törvénye s a székelyek szabadcsiiga
ion, kiizüKók jószágtalan ember álliltalaék
(iszteknck, sőt a Csáki István szép jószdgit
is, G crny esz eget, magáénak lcvé,Thordi
vármegyében 1 nyilvánvaló Igaz vérek levén
hozzája mini Daczó György 5 mások, hatal
masul csak clfoglalái pénzzel kinálá ugyan a
véreket, de azok nagy károkkal nem leválák,
a pénzt sem vevék el, a jószág is oda lőa,
mai napig is a Teleki-Cak bírják, az igax
hacresek távul nézik. — Ugyanakkor, ai
atyám, akaratom s kedvem ellen Teleki Hiliály udvarában oda inasnak engemet, azért
elhiszem, hogy magának valami kó ínyebbségct szerezzen ott-la kasommal. Oll nyomor
gók majd kél esztendeig, nagy nyomorúság
gal, szenvedéssel, mert kegyetlenül bánik
vala szolgáival, sokszor egy holnapig se et
tem eleget, a mi kevés élket adlak is csak
locsadék volt, egyben fagyott, felejtették
megmelegíteni vinni, egyéb italunk inasokul
nem volt, hanem a konyhára lementünk, a
szakácsok a mely kádban larlotlak vizet fSzní, egy nagy fakalán levén benne, avval iltak
a súsvizcl, mert az eb fiai, a szakácsok latoraágbúl megsózták, hogy inkább morliGcálhaasanak bennünkeL Mikor utaztunk se-
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bescn szokott volt Járni, eltüríSdlUnk a nagy
posUsúgban, miig sem volt szabad bázban hál
nunk léiben is, banem uhol nrnga incgEZBllotl,
annak a háznak ajtaja clÖtt; nappal szüntelen az
Bjlaján kcllult ülnünk, éczaka penig léiben
nyárban leg^czlelle magát, virrasztó gyertya
í'gvén mindenkor a hdzában, melyben is olyan
polilíiijavoll hogy mindenkor lei(yen ébren vaIflki hűzáhan ha valami itírlénnék, meri a sok
r;iclio miall mindenkor félt, solia nem volt nyű
göt! címével. Nyárban széna-lakarni kihajtotInk s még csufotíjdott velünk; „Szegény ké
nyes emberek gyermekei, lia meglátna must
alyáluk, mcgsiralna bennelckel." Mikor Gernyeszegel épíltellc, a sok ktivel, téglát, fát
velünk hordulla, még ha lálla künnycn vlllUk, oda jútt s cUllitolt közülünk B !a mellől j
kegyetlenül meg is verette a szolgáit akármi kicsiny vétkeért. De semmi előliem nehczebii nem volt, minthogy a süly rajta levén.
és bccsüiellel legyen irva, litbhire véres genycdcséggcl levén az emésztése, a tisztáta
lan esebrél a Marosra le kelleti vinni s mosni;
készebb leltem volna akármit egyebet csele
kedni, de csak meg kelleti lenni. Azonkivül
Vay Mihály , a veje, kevély negédes szeles
ember levén, az annál inkább mortilicáll bennünkel, egy líaikó Pál nevű udvari kapitá
nyával együtt. Egyezer ugy jdrlam vele: Te
leki Mihály mindenkor vizet ivutt, liszlán
megrőzték a vizel s megliütvén jeges vizben.
azt itla, bort részegségre igen ritkán s nagy
barálságért. Apor István hivá ebédre Pugarasban más urakkal együtt; az ivó velenczei
kristályok akkor származtanak vala be Er
délyben, s igen kedvesek valánek. Leülvén
asztalhoz, bogy Apor Islván inkább Telehit
italra vehesse , csak egyenként hozatta elé a
pobárszékre a kristályokol, s a legalábbvalól
elsübcn; mcgliiltik borral, mondja Apor Ist
ván: „A ki tőlem ezt a pohár bori elvenné s
meginná, a poharát is neki adnám." Teleki
mondja : „Híjában meslcrhedel, koma, mert
rá nem vészsz." Mondja Apor István : „Én nem
kínálom kegyelmedet, hanem azt a kinek ked
ve van rá." Naiáczi István mondja: „Adja ide
kegyelmed, Apor uram, megiszom én a borát

a poharáén." Meg is ivá, s a maga inasának
oda adá a pohárl. Apor István annál szebb
kristályt hozala elé, s szintén olyan módon
koszjiné ei, akkor is Teleki el nem vévé. ha
nem Naiáczi ivá meg. a pohár Is övé IBn.
Harmadik pohárt annál ia szebbet cléhozának,
azt is ugy küszőné el; soha tovább nem állhalá Teleki, hanem monda Naláczinak, ki azt
is el akerá vala venni: „Lassan, Naiáczi
uram , mert azt már oda nem engedem." El
vévé, megivá a bort, a pohárl kezemben adá
B hála megctl, hozzá fogának az italhoz, ret
tenetesen megivának; Teleki feljílve a vár
ban hintón a szállására s lefekuvék alunni.
Az asszony megparancsolá, az ajtón senkiibe
ne bocsássak míg az ur Te! ébred. Vay Mihály
azalatt |cléjő, tiistént be akar menni az úr
házában; eleiben állok, mondván: ,,Uram,
nem mehet be kegyelmed, at úr aluszik."
Amaz egyben szid: „Ilyen s ilyen székely
lia, ugy megcsaplak arczul, majd kiesik a
szemed." Megharagszom én is. és mondék
neki; „Meg ne csapj, lélek bcslye lélek kurva
Ga, ha meg nem csaptál, mert ugy visszacsa
pom, bizony beesel az ur ajtaján ; hiszen nem
vagyok én a le inasod." A nagy kiállásban
felébred az űr, inast Bzúlit, kérdi mi dolog,
mondék: „Vay uram akar pofon verni, hogy
be nem bocsátottam kegyelmedhez. mivel
kegyelmed aludl." Engemet kíkulde. Vayl
behivalja, fel is adá a Icczkét neki emberül.
„Vay uram — ugy mond — ezek az én inasím becsületes főemberek, nemes emberek
gyermekei, nem azért adták udvaromban , ne
lett volna otthon is mit enniek, hanem hogy
tanuljanak; többször kegyelmed az én ina
saimon azt meg ne prűbálja." Azulla mind
precticálúdék ellenem Vay, én isnen»állhatám
a sok vádoskodását, cibucsuzám Teleki Miháty
udvarából, s hazamenék az alyám házához.
Térek vissza az elbagyoll. dolgokra. A
luriik udvar látván a kereszténységnek nagy
szerencséjéi, és a muszulmán nemzetnek
szOrnyű romlásai, megismerik, hogy Isten
őket a bonért bUnteti. megszegvén e német
császárral hittel tett békeséget; úgyannyira
meg is rémültének vala, hogy már desperát-
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császár conruederuliól liitl vala mind a v e lenczei respublicával. kik nagy vízi erövcl a
törúkorszá^i Ezigcickct puszlilják vala, és
m í r egynehány izlien a törökök tengeri clasEJsát debcIlállHk vala, mind a lengyel királylyal, ki innen nagy erővel a talárokéi
rontja vala , és Poilóliál a löriíhtSl visszavette vala, cs a hircs Aszák lürök városi már
cl is vette vala. Azcrl kítvctekel kUld a turOk
Bécsben, kik majd négy esztendeig olt laká
n a k , minthogy a németnek is jól Tol y vala
akkor a dolog, s liaragszik vata is a torokre
Ausztria elpuszliláseért és Bécs obsidiújáért.
semmi conditJóil a békeség iráni nem e c c e p '
tálak a becsi udvarban a torOkUknek, melyet
azután meg is bánónak, mert akkor nagyobb
haszonnal megbékélhetnek valn a tőrökkel,
mint ennakulána. Azonkívül a türük császár
s MulTti (ki a lürük religiúnak feje) intimatiójábol, hogy inkább a nagy Istennek és Mahumet profélájoknak a lőrok nemzet ellen
felgerjedett nagy haragdt megcscdesllhelné,
hallatlan és példa nélkül való poenilentiát
rendele az egész imperiumban, meghirdetvén,
hogy az elsS hónak első péntekén minden
ember regtCl fogva e s t i g , míg a csillagot
m e g l á t n á , böjtüljün és sem enni sem inni
feje vesztése alatt ne merészeljen; MüDli p e 
dig a türok papokkal együtt az nap zsákban
üllUzvén s mngokol mcglánczozván, arczczal
8 fűidre leborulnak vala , szakállokkal seper
vén a főidet, minden uczúkon nagy sirássnl
jajgatással ugy ménének, mig a lürők tem
plomban bemenvén, olt nagy felszóvni az é g 
re kiáltüttanak tűrök nyelven: „Álla Álla
[llclia Huhumed Rasut Álla; Islen, Isten,
nagy Ist«n, a szent MuhametérI künyürillj
rnjtiink!"
Arábiábam penig Meclia városban, hol a
Huiiamel koporsója t a r t a l é k , azon napon
mind az 6 leslét koporsóstul, mind több oH
lev3 koporsúkot, kikben a lóriik religio s im
périum mellolt harczon dicséretesen m e g 
holt nagy vezérek tetemei valánah, ezüst
székekre kitevén és drága iliatokkat megfüs
tölvén , azután nagy processióval kivitték a
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m e z ő r e , a hová számtalan ezer emberek
gyűlvén , nagy orditássai sirtanak s könyiirgütlenek azon, hogy a nagy Muhamet a li)rilk nemzetnek nagy veszedelmei kegyelme
sen tekintené m e g , és az Istennek ellenek
való nagy haragál az fl érdemes islanliájuval engesztelné meg hozájok kegyelemre.
Vala ezen processio-jarás csudalntos sok
eeremúniával, meri elöl egy nagy ládát, mely
holllelemekkel, eltört kardokkal, elromlott
puskákkal, Ószvctürt kézívekket nyilakkal
visznek vala , halszázig való toriik , mezilláb
zsákban üllőzve, és küleleket vetvén nyakok
ban kisérvén, azt kiáltván : „Szent Mahumcd.
lásd meg mint megrontollanak minket a p o 
gányok I" Ulánok háromezer lürök megyén
vala, kik vérrel valának meghintetve , nugy
jajgatással ordítással kiáltással mennek és
magokot ostorozzák vala; utdnok hal eziT
jancsár félig mezítelen, éles lüvissel a h á l o kot mellyekel szurdalják vala, hogy a vérek
elfolyna a földön- Harmíncz szápia a halukon
viszik vala • Mahumcl koporsóját; azok mel
lett kétfelől, elől hátul háromszáz fő törökök
mezítelen karddal mennek v a h , hogy ha va
laki a sokaság közül fejét felemelné a kopor
só m e g n é z é s é r e , mindjárt megölnék. Minden
mérfoldnire pedig megállván, e g y - e g y k e 
resztény rabot ölnek vala m e g , annak v é r é 
vel áldozván Uahumetnek. Ezek után harmíncz
basa megyén vala, a keresztények vérében
megmárlolt vásznat kötvén kontyokra , a k e 
zek egyben levén költetve, és leve buszú
farka levén kezekre akasztva; utánok hétezer
jancsár fegyver nélkül, egy egy pálcza levén
kezekben, kiáltanak v a l a : Álla Pery MulTet
Ayl a fővezér pedig egy sánta öszvéren
alázatoson megyén vala, annak is fején egy
kék vérben mártott vászon levén, és egy n á d 
szállal a maga fejét vorvén, ugy kiáll vala:
OITut Hillei TulTai, egy ládában pedig szám
talan pénzt, lürök oszporál vitetvén, ugy h i n 
tik vala a földre . hogy a szegények felszed
jék. Legulöl mennek vala a török h a d a k , és
mintegy százig való barátforma szerzetes
lörökük, kik éles késekkel metélvén a ma
gok huEokot, átkozzák vala a kereszténységet
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ilyen szókkal: Álla BuCTai Álla MiLrei Chresliiuiai").
Éhez hasonló poeniíenliatarla'st senki miolta t tilrOk birodalom fundáltatod, küztillük
I hallott, a nagy TÉlelem annyira mcgháborilolla vala ó k e l ; de mivel hitbSI nem vala, különben is csak emberi találmiinyok, IsICDnek nem teczÉk. A lürükOk p e n i ^ , Mlván
hogy a császdr semmit nom gondolna a bi
rodalom romlásával, eil minden idejét csak
1 rendkivUl való vadászatban liiltcné, mert
abban telhetetlen va!a , és maga nem akarna
n e n n i , csak a fővezéri küldené, meghoragnvdD azért is, hogy szükség nélkül a német
csiszir ellen fegyvert kölólt: pártol ülnek
e l l e n e , és a jencsárság rárohanván a császár
b i x á r a , emelleltc levü vezéreket, urakot mind
k a r d r a hányják, a császár túrhúzál pracdálj i k , magét megrúgják, és az ücscsél, a ki már
harmincz kilencz esztendeig Inrlutott vala
rabságban, kihozzák a tömlüczbOl, a császári
helyében teszik s amazt, kit Achmelnek hittak,
dllctik a császári székben, és igy mind a div i n l miad az udvart reformálván, azután l e 
csendesednek.

Í74

vén az ország jdvcdelmébSl, aulhordlá az
egész ország Okel, hogy valamit concludálnának, az állandó lenne. Ez is Teleki facliója
vala, mert az országgyűlésében lübben levén
a státusok, olyan szabadoson s olyan nyilván
H mit akart volna Teleki, véghez nem vihette
volna ; de a deputniióra a kiket akara , olya
nokét válaszla, s lobbirc olyanokot kik T e 
leki Klihályhoz obligálusok valánek, és azokot könnyen minden dologra ráhajlhatta; rá
is hajlá, s az országot a nőmet császár k e 
zében ejlé, mint alább megértjük.

1G87. Minekutána a IDrók császár látná
hogy már Buda, Esztergon, Szolnok s a több
véghelyek oda volnának, s eszében venné
hogy a keresztény ármáda Péler-Váradjára
s Lándor-Fejérvárra iniendálna; ujohban nagy
erűvel s készüleltel való tábort készilelt, és
a fóvczér commendója elá adván , oly o r d e r ret eapediálja, hogy semmiképen a némelli'l
meg ne harczuljoa , hanem sánczban vervén
a hadát s muniálván, tarlóztossa a németet
Pétervüradlól s Lándor-Fejérvár obsidiójától.
A mint hogy a fővezér Mohács és Siklós k ö 
zött erős sánczban száll, és sok éléssel m e g 
rakván táborát, onnan speculálódék vala mit
Ezelőtt nemrégen a pénzben nagy válcsinál a német. A berezeg a császár arma
loiiB lOn Erdélyben, mert a fejedelem maga
dájával
oda megyén, és midőn ki nem vehet
h é p é r s Szebenben s Enycdcn tizenkét p é n né a türítkul haczolni, nagy resolutióvsl a
I Eustákokot kezdvén veretni, mely nagy
sánczára rámegyen, és noha a lórók számta
hasznára vala az országnak , és a pénz ellittlan sokasággal és soklüvószerszámokkal k e 
vlüt vala mindenütt, alattomban n é m d y g o ményen oltalmazná a sdnczot, s sokan a n é 
I emberek azon formára hamis ligája pénzt
metek küzul el is hullának az ostromon , uk e i d é n e k oly nagy bóségbcn verelni, hogy a
gyan csak Iriumphála rajluk, és sok czerekel
jó a rósz pénzzel egyben elegyedvén , egyéb
levágván a sánczában, a lobbi clszaladánok.
rcmediamát nem laláthaták, hanem cgészlen
A holott minden muniliöit, profuntjál. táboriprOBCribálák a fejedelem képérc veri minden
eszközeit, a fővezérnek minden sátorát, canféle pénzt, mclyból sokaknak Erdélyben sül az
cellariájat, nyolczvan ö r e g fairontó ágyuk
e g é s z országnak felelte nagy kára következek.
kal egyilll elnyerének a keresztények [aug.
De már • dolgok sulyosodván. és kél
12-d.] i és hevenyéhen rámenvén , Eszék vá
fegyverkitzó tétetvén E r d é l y , mivel az o r 
rosát megostromullalá, azt is mogvevé [sepl.
s z á g mindenkor egyben nem gyűlhetne, a ta
29-d.l; onnnii generál Dünevaldut bizonyos
nácsi rend pedig nem akarna magától olyan
számú hadakkal elküldvén, elsőben Pclernagy dolgokhoz szólani, hogy jövendőben is
Váradját Dünevald megvevő, azután Valpót.
ha ni következnék a hazám, a tanácsol nu
Orakoviczút, az egész Pozscga larlományál
a k ú i n á k , a státusok negyven szumélybiM álló
és Selnvoniát, kihajtván a toruküt vngy ledepntatiót rendelének a fejedelem cs tanács
I vágatván és sokakut rabságra elvilelvén kiiik n e l l é , kiknek bizonyos fizetési rendel

awGoogle

175

HIKLÓSViRSZÉKt NAGYAJTAI

zfilök, szeren estisen meghódollalá. A berezeg
pcnig Egervárai, ki már régtől fogva obsidióben vala , megszorulván benne a türokük
cs minden élések eirogyván , accorda által a
li)rtiklSI megveszi, és császár praesidiurnával
megrakja [dec. i 2 - d . ] .
Még eddig Munkács vára Tiíkolyiné k e 
zében vala, kii szüntelen bombázlatván s l ö tclvén a n é m e t , semmit neki nem Iclietclt
vala, mert Tükitlyiné bálor s TérG módon I c r mclt vitéz asszony levén, a várbeli pracsidiumnak hóról hóra fízetésél kiadja vala,
sül azonkivUl is gyakran ajándékozván a lisz
teket, azon ugy mcgbálorodlanak vala, hogy
fényes nappal is lejüvén a várból, a német
sánczira rohannának, és felesen bennck l e 
vágnának s elfognának. A bomba is kevés
kárt teszcn vala, meri Tükülyiné sok ökür s
bial bOrüket mindenkor kádakban vizben
ásztat vala, s mlhell liallollák hogy a mozsár
kisült, levén mindenféle a várban arra r e n 
deltetett vigyázók, a hová a bomba esek va
la, vizes bdrrel megterítvén felyül, a vizes
bór megoltja és minden impelusát elveszi
vala. Maga is Tükülyiné a bástyákra kimeg y e n , és a kisUtögctS ágyukot magn igaz
gatja, aranyozza s sfltugeti vala ki, mely cseIckedctivcl a vitézlő népnek nagy szivet
a d o t i , szégyclvén hogy amaz asszony levén,
oiy bátran viselné m a g á t , ók férGakul, meg
ijednének a németebtól. Nem is lesz vala
kOnnyen a várnak megvétele, ha áruUalás
ne kilvetkczzék. Vala egy Absalon Dániel
(ki azután a némel armadában bellícus s e crclarius s commissárius l ü n ] , eszes okos
practicus ember, de bár kevesebb scíentiája
lelt volna, csak lett volna jó conscienliája;
ezt Tökiilyi Imreh atyja nevelle s tanittatla
vala, T<)ki)lyl Imreh is nagy becsületben t a r Iá, mivel ó is mint Tükülyi, lutheránus vala,
s mini meghitt szolgájára, ugy bizú mind a
várat.mind feleségét; mikor elmene, mcgparanesolá feleségének is hogy amannak taná
csával éljen. Ez az ember látván, hogy Tükitlyi beszorult a lOrük földére és rcménség
nincs a succursus felÓI, a császárnál magá
nak promoliót akarván szerezni, alattomban
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a németekkel corrospondeála , és mind addig
practicála, míg Tükölyiné akarata ellen i
várat feladja; neki s a tiibb benlevó iitagyaroknak graliál adnak, Tókülyinél pedig minden kincsével egyUll felviszik Bécsben árestumban. Ott lön egynehány esztendeig, nziilán generál Hsjszler szabadulásaérl hocsúIák vissza az urához. TiJkitlyihez, s bujdosásában hala meg Törökországban. Csak ilyei
némely gonosz szolgának urához való h ű 
sége.
Ebben az esztendóben is, a mit régen ke
resett sok praeticáival Teleki MihJly , a fejé
re telek a szegény országnak; a mitől eleve
féltetlék, és hogy abban ne essék az orszájr,
azt munkálódni kívánván, azért a nagy j ó é r t
Teleki Mihály praelicájn miatt elveszének
amaz igaz haxaJiai BánfC D é n e s , Béldi Tiil,
Bethlen J á n o s , abban a nagy labyrinlushan
fóvel esek belé mind a fejedelem mind a htiza. Meri a Lolharingjai berezeg n szakmári
commendánsl Hussint, és egy német s c c r c táriusl Tilt küldvén be a fejedelemhez . Radnöton valánk akkor Telekivel s a fejedelem
mel, titkon, az ország hire nélkül. Teleki Mi
hály által a fejedelemmel ugy concludálának,
hogy ószszel quártélyban bej<ijji)n a hcrczeg
Erdélyben a császár armadájával; de semm
conditiókot amaz sem proponúla , a fejedeler
is a maga részérói nem kivána akkor. Hus
sin visszamenc , a sccrctárius a fejedelemmel
marada ; Radiiólrúl mcncnk Ebesfalvára , <
nan pcnig Szcbenbcn. Már a berezeg Erdély
felé megindult vala, azért a fejedelem BánfTi
Györgyöt expediálá a hcrczeghez az ország
nevével két fejedelmi íiltözetben levő pa
ripákét küldvén a berezegnek ajándékban,
melyeket Teleki adott vala ezer ezer forint
ért-Bánfü György c l m c n o , de mivel a feje
delem azt kívánja vala, hogy az ármáda
pénzén quárlélyozzon Erdélyben, a berezeg
megharaguván, ugy letteli vala magát minlha Szelént obsideálná, a hová már a fejede
lem és az ország fórendei gyüllenek vala.
Teleki Mihály , políliája s z c r é n l , a bástyákon
az ágyukot tisztillatni kczdé és az obsidióhoz készülni, és azt kívánja vala , mind a
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magyarok mind a ezdszok egyben csklldjcoek 8 város ollelmazúsára. De a városi lisz
tek és lakosok , a kik a fejeJclcm iágysa'ga
mialt Teleki Mihályiul, Mikes KclemcniCI és
más araktól annyira opprimáltaltak vala, hogy

Ebben az cszlendCben Magyarországban
Pozsonyban országgyűlés lün [ocl. 1 8 - d . ] ; a
hololt is a magyaroknak a mi kevés szabadcságok megmaradóit való, teljességgel felfordítlatck. Mert a császár a nagyobbik Aát
r soha tovább nem gydzlielnck, bízván
akarván megkoronáztalni magyar királyság
•hoz, hogy ha német keze alá esik az or
ra , a lítbbi küziítt kél terhes dolgol p r o p o s z á g , jobban leszen állapoljok, mogizenck
náltala a stúlusoknnk Eszlcrház palalinus ál
Teleki Mihálynak : hogy a magyarok viselje
lal (kii már a császár maga részére megcsi
nek gondol m a g o k r a , inert ök bizony a ma
nált vala, imperiumbeli fejedelmi titulust ad
g o k városokot sem a fejedeleméri, sem a
ván neki). Egyiket a z t , liogy : a magyarok
magyarokért obsidio alú nem ojlih. — Már a
hacredilarius királyoknak válaszszák az ausz
b e r e z e g Balásralváig cljiilt vnla, azért ujolitriai házal a spanyol királylyal cgyiitt, ki is
ban Bánm Gyürgyílt postán oda kltldíh a hcraz ausztriai lincából v a l ó , és addig mig az
c i e g h e z , hogy akármi conditiókkal accordiilausztriai liáz fennáll, ne legyen szabad a ma
jonAccordála is lizcnhúrom EZÚZ ezer
gyaroknak más farniliábúl királyt választani;
riiénes forinlokban. és hogy huszonül r u g e ha pedig az auszlriui ház egészlen deliciálna,
ugy a magyarok is régi szabadcságok sze
it német szálljon quárlúlyban, az erdélyi
rént
lássák, micsoda királyt választanak. Má
Tárosokban s várakban penig német pracsisodik proposilio vala, hogy a Második And
nm szálljon be [ocl. 27-d.]'
rás király decrelumának harmincz egyedik
Soha kitnnyebben sem pogány sem k e 
puncloma , melyre minden magyaroknak meg
resztény egy országhoz s olyan könnyen nem
kcUo vala erils hitlel eskllnni, tolláltassék.
j a t t , mint akkor a nemei Erdélyhez, egy
Ugyanis András király az egész keresztény
korbácslás nélkül Tejel hajtanak. Meri, hogy
ségnek (kik akkor Ázsiában mentenek vala,
ne szóljak a lObb crosségekrSl, csak az e g y
hogy a seraczénusoklúl Jeruzsáleméi a szenlSzeben városát a míg megvctic volna a n é 
fülddel egyült visszavennék) imperatorának
m e t , bizony sok ezer kalapnak kellelt volna
választatván, a Thábor h e g y é n , hol Krisztus
elhullani; akkor pcníg a hcrczeggel való a r 
urunk színében elvállazoll vala , a magyarok
mada olyan igen elnyomorodoll, sonyorodoll,
kUzütl való nemesi szabadcságrúl gyönyörű
ébezell, bolegesedcll vala , százanként d ü g séges diplomát irata s ajúndékoza a magya
lOllek mindennap, relejtciic volna b i z o n y a
roknak, mely kivált négy dologból áll vala ;
izebeni obsidiót. UánfTi György bejöve SzcHogy a nemes embert törvény nélkül se
b e n b e a , megizenvén a herczeg : a fejedelem
meg ne foghassa; hogy a maga jószágát
z arakkal együtt menjen Fogarasban , mert
szabadon birjn, usuálja, semmi dézmával,
Szebenben németek szállanak. Mi nagy conadóval ne lerhcllessék; hogy maga is a ki
fuióval, a fejedelemasszony nagy jajgatással,
rály u nemes embert crüszakoson szolgá
kijOvénk Szebenböl Porumbáhra, [onnan P o latra ne crOllessc; hogy sem harminczadagaraiban, a német penig beszálla Szebenben,
kon , vámokon a nemes ember se személyé
KoloEvárra és tObb helyekre; azolta ki sem
ért, se jovaiérl ne fizessen; és ha a követke
le onnan. Fogarasból hordák minden liélen
zendő királyok a nemes embert szabndcsáSzebenben a fejedelem szekerein s szekeres
gában háborgatni kezdunék, minden vélek
lovain nagy Öreg áulogokban a pénzt, mig a
és büntetés nélkül a király elten fegyverrel
tizenhárom száz ezer forini kitelek; vala még
is magok szabadcságát oltalmazhassák. Erre
akkor a szegény országnak pénze, de bizony
obligálá András király mind mngál, min
I hiszem, ha most egyben olvasztanák is a
lübb successor királyokol. Hem is volt E u r ó 
mennyi ember Erdélyben van pénzekkel cgyUlt, pában seinmi országban a nemességnek h a hogy ciak hatszáz ezerét is kisiillicincnck.
O U B UT. 2-*a tilt
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sonló szabadcsága; nzcrl is lámadának Tel
annyiszor a msgyaroli a ncinct császár ellen,
meri mivel szsbadcságokban naponként mcgrontatniik vnla , szabadosnak lertotlák fegyrel oltalmazni magokol az Andi-as király
dccreluma szerénl; de addig fegyverkcdének , a mig ugyan valóban Jobbágyságra ju
tának. A császár azért praescindálni akarván
magyaroknak a lámodásra való fundamenlomuk^l, azért akará hogy kiIürOllessék nz
a punulum a decrciumból. Akárki mcgiiclheli, nehezen mentenek rá a szegény ma
gyarok a császár kivánsrigira ; de a palalinus
ick leginkább kell vula oltalmazni liszli
külelcssége szerént a mstgyer szabadcsagol,
meri az li hivatala vala a király cs az urszág rendéi kítzüll támadóit conlrovcrsiát
vagy sopiálni vagy, ha a király nem akarná
is, az ország mellé állani s közönséges erő
vel megorvosolni) maga is rá bájolván, az
ország rendeli is rá hnjtá, senki nyilván nem
mervén szólani olyan szerencsés hadakozá
sában a császárnak, hanem alattomban nyeg
lének s ruhászkodlanak. [gy véghez menvén
a dolog a császár kívánsága szerénl, Joscphus nagy pompával magyar királyságra koronázinték, n (übb condiliókra megcskUvén,
csak arru a punctumra meg nem eskUvék
[dec. 9-d.]. Ez a puzsoni gylllés adn alkalmalosságűt a mostani hél esztendőiül fogva
való rcbelliúra s a császár ellen valú conToederatiúra , melynek mi Icszcn cxilusa. Isten
tudja , de ón semmi jó végét nem várhalom.
Iü88-Slár generálCaralTa Magyarországban
Eperjesen és Kassán szOrnyU irtóztató lanienát vili vala véghez [felr—május], mert no
ha a mRgyarok Kassa megvctclo után a csá
szár hűségére rcdeállanak vala , de az a ke
gyetlen tyrannus generál a jámbor Lcopuld
császár akarata ellen a rebelliúnak inditúil s
eszközeit kicirkálván, a császártól adott graliájok ellen megfogalja és sziIrnyU kínokkal,
nint a barmokol, Eperjesen, Kassán felmészároliatja, oll levén akkor Bálínil Zsigmond,
kit a fejedelem küldött vala hozzája, tudván
hogy A Jőne be erdélyi gencralisságra. A
megöletett szegény magyaroknak minden

jovokol, jószágokol conflscíltatá; soha a po
gány kegyetlen Néró császár is olyan rette
netes kinzásokol nem cseiekedletell. Eper
jesről lejővén Debreczcnbcn, noha azok n
nyavalyás debreczeniek semmit a császár el
len nem vétettek, sGl mind tOrOknek, német
nek, erdélyi fejedelemnek egyaránt adózlanak, azokol is pogány módon megsaczollalá,
és valakinél pénzl érzell, fejét vizes istrán
gokkal megtekergetvén, addig kinzotla, míg
a micsk(\jek volt, kívelle. A honnan is felelte
nagy kincsei gyüjtc magának, nem mervén
senki ellene szólani, mert a jámbor császári
arra vélte vala, hogy egész plenipolenliája
legyen Magyarországban s Erdélyben, és
maga is a császár ne szóljon kérésziül az 5
dolgában, mert ó mindeneket a császár jovára cselekszik- Teleki Mihály megértvén,
mint bánék CaralTa a magyarokkal, és Er
délyben akarjOni, sztírnyen elijed, és ba
lesz vala hová, elébb is állott volna Erdély
ből. De a törökhöz nem mer vala menni, tud
ván vétkét, sem Lengyelországban, mivel a
német confoederatusa valaj azért szokoll
praclicájához nydia, és a vejét, Vay Mihályt
kikUldc CarralTához, két ezer aranyal küldvén
ajándékban neki,>hogy engesztelje meg, ígér
vén arra magát, csak CaralTa jöjjön be Er
délyben , meglátja micsoda hasznos szolgája
leszen a császárnak. CaralTa mcgizené neki:
mikor Erdélyben bejó , meglátja akkor mint
fogja Teleki magát viselni, ő is a szerénl al
kalmaztatja magát.
Bejövén CaralTa Szebenben , megizené a
fejedelemnek , hogy Telekit kllldje oda confercntiára. Soha Teleki egyezer ugy meg nem
ijedelt mint akkor; azért elbúcsúzván mind
a fejedeiemlól, fejedelemasszony lói, feleségé
tói, gyermekeitől, s lestameiitomot levén,
minlha meg kellene halni, kíindulánk Fogarasból, s Porumbákra menénk hálni. Őrülté
nek azalatt a kik baráti nem valának, hogy
most egyezer megesik a jégen, meri már
Bethlen Gergelylyel is felbomlott vala a barácság, nem levén szüksége Telekinek Beth
len Gergely szolgálatára Béldi Pál romlása
után, azért semmiben hajtja és szüntelen
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mortificiilja vala. Pommbákról hajnalban mc^indolydn, reggel mintegy nyolcz órakor küzeliténk u város Szcbcn Télé, CyulafTi Lásziú
s Apor Islvdn levén vele. Hat mdr ott, Homoslorffi begyen áll kel lovas compánia , kit
CaralTa Teleki Mihálynak való lisEli^sségléleire expediált vala, maga arfjulanlját Ulökkeaperget (ki azután generál lün s nem ré
gen hala meg Erdélyben Kolosvárotl) küld
vén ki hintájával cgyDlt élőnkben. A ki is
lendllván a hintóból, eleiben Tuta nagy reTerenliával Teleki Uihálynak, s így kOszünlé:
„Gralns advcntus Exccücntissimc Domine
Generális." Teleki is mcgliálrodék, mert ad
dig olyan volt mint az agyonillüll, g kezén
larlolta hogy CaraiTa megülcli, cs az adjutantnik vissiakószünvén , mindjárt egy Ugrat
nevO inasát onnan visszakUldé a fcle.'iégéhez,
h o ^ megmondaná: ne féljen, mert nem ugy
van a dolog a mini <3 goiidolkodoU, Az inas
jól jára: egy lizes aranyat adunak FogarastMn Orüm-mondásaért.
Teleki betllvén a CaraíTa hintajában az ad'
jnUnttal együtt, bcmenénk Szebenbcn a szálMaankri, B két compánia némel épen addig
kisérvÉn, ée mindjárt nagy guárdiátrcndelének a kapuban. Kevés várlat múlva más
hiDl6t kUlde CaralTe s ebédre felvitetú Tele
kit, Gyolaffi László s Apor István is Telmenvén; ott aulaihoz Ulének.júl Inkának, min
kéi is inasokul valóban megílalánuk linum
lokai borokkal. Aszlaltöl felkelvén, csak
kellen, a kél ur. külCin házban menvén , so
káig beszélgelének egymással. A szállásunk
ra viMxajűvén, eslvc késOn szüvéinckckkcl;
egy zOld posztó nuszttat bérlett lurük .-nentében hát ihol Jü CaraíTa generál; lefula
eleiben • grádicson Teleki, felmenénck, ott
b négy óráig csak kelten beszélének. Más
••p reggel CaraíTa nagy haraggal azt izeni
ai adjutantlól: miért nem jöllenck el a lübb
•rak ii, azért elkuldjon, huszonnégy óra alalt
Futáraiból az ornkol minrl oda hozassa, meri
«x OrdOgfik elszaggassák ólct, ha ugy nem
bánatikTelekiMihálylyal, példa lesz ürükké
Erdélyben. Elijed Teleki, poslán ir az uraksak, nindjárl Jüjjeaek, a fejedelmet is meg

ijeszti, ha az urakol ö nagysága el nem kül
di, CaraíTa a fejedelmet is megfogaljn. Más
nap az urak mind oda jüvériek; Caraft*n beliivolvún öhet, proponálja, bögy a császár hű
ségére megesküdjenek és a lürök portálul
elszakadjanak. Nehezen ménének rá hogy
hiteket megszegjék, kivált Bethlen Gergely
csak resolválla magát, inkább mcgüiell magát
minisem a porlúnak adolt hilél megszegje:
de megtjcszlelvén CaralTátúl, hogy addig
Szcberihül ki nem mennének , csak meg kelle
csklinnick a császár hűségére; Teleki legeiül
csakhamar oda sujtá. Azután a szegény Tejcdelemrc is rá küldvén CaraíTa, neki is csak
deponálni kellő a homagiumot Fognrashan.
Blihell az urak bceskilvénck, hiit kiizel
sem ugy beszél CaraíTa mint annnkelütle, síit
az urukol megvendégelvén, ugy egyben szű
ré a levet Teleki Mlhálylyal, hogy a szemünk
láttára még a fejét is csókolja vala Teleki
nek , a lübb generáloknak , mini Piccolomení
Ckinél életemben pompásabb embert nem lát
tam, mind küntüsében, asztalában, udvarában,
lovaiban), Veleráni, Pacco s a tübbinek rccommendálván, micsoda érdemes ember s mely
igaz hasznos szolgája volna Teleki Mihály a
császárnak. És nem sokára a császár nevé
vel egy asztali készülethez való gazilag argenteriát küldc ajándékban Teleki Mihálynak,
melyet én is lállam, és tizenkét ezer Torintra
becsültének. Ilyen olcsón adák el a szegény
Erdély országát. Teleki Mihály is a maga szál
lására ebédre bivá mind a genurálukol és
pompáson megvcndégulé. így menénk vissza
Szcbcnból Fugarasbun.
Jól jut eszemben, estve mikor vendég
ségnek vége lün. Pataki István a kolosvári
proTcssor, a ki kedves embere vala Teleki
Mihálynak, sokszor keményen meginlelte sck
dolgairól, a mini én oz ágyban legyeztem az
uret, olt ülvén az ágy elütt székben, Pataki
azt mondja neki: „Miért kelle, uram, kegyclmcleknok eladni a szegény országot, és mind
magökol mind a fejedelmei hamis bitben ej
teni? Bizony számol vészen még az isicn ke
gyelmedtől. Jobb leli volnn kegyelmeteknek
vagy rabságot szenvedni vogy meg is halni,
12*
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mint szániszándékkni eit cseiekedni." Teleki
nagyot sohajta s azt mondja : „VJki könnyű
kegyel incdQDk, Pataki uram , igy víz parljárúl bcszélcni a vízben haló embernek; de ha
kegyelmedet is olyan próbára rándítanák
mint engcmel tegnap, megválnék, ha olyan
resolulc beszélene. Ha vétdlilnk is, Jobb volt
0 két gonosz közül kisebbiket válaszlsnt,
mint az egész országot veszedelemre vélni,
mert ez a némcl fegyverre hánla volna ez
ország népet ha mi he nem esküdjünk, s lörok uram, a beslyc pogány kurva fia, nem
vcllc volna el rólunk." Pataki István azt fe
leli : „Lássa, uram, kegyelmetek, de non sünt
facienda mala ut cveniant bona." Teleki megvonogatja szakállát s monda : „Vagy bonum
vagymalum, itbban bizony benne vagyunk,
Pataki uram."
A lobb városokban már a némel praesidium hcszálloll vala, csak Brassóban nem;
oda is akarván azért collocálni CaraíTa , beizen, hogy szállásokol késKitscnek mind a
városon mind a fellegvárban. A szászak nem
Oromest haliák, és noha a városon való
ipiártélyl könnyebben megcngeJnék, de a
várai semmiképen nem akarják , s megizenék
CaralTának, készebbek meghalni, minisem vá
rokot idegen nemzet birtokában bizni; ha
([uárlély kell, elég tágas a város, elfér olt a
némel had. Azalatt a kózség neki zendülvén,
noha mind a tanács mind a papok, látván
hogy haszontalan minden dolgok, mert már
az egész ország behódolván a nemeinek,
Brassó magára nem resíslálhalna, a küzséget szép szóval, könyürgéssel csendesilenék,
mind hiába lún; sOl magoknak liszteket vá
logatván, Medvés Jánosi és Czakó Ferenczet,
a fellegvárai fegyveres városi emberekkel
meglüllik, a lOvöszerszámokol elkészítik,
sok étéal, bort hordatván fel a várban, obsidióhoz készülnek, és nagy háború lámád az
egész városon, Háromszékről is nem mervén
a székelység Brassóban bemenni a popule
zendülése miatt. CaraífB megértvén a dolgot,
Veleráni generált kél regementlel commendérozza Brassó aláj Teleki Mihály is, mint
erdélyi generál a székely hadakkal oda me
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gyén. LÖiick erBsen a várból, de kért nem
tellek. Csinállak vala egy sánczot is Bolonyán felyCI a Csiga-begyéii, volt iílszázig
való fegyveres ember benne. Carajfa megpa
rancsolta vala Veteráninak hogy fegyverre
hányassa a szászokot, de Veleráni ijeszteni
akarván inkább mint bántani, harminczig való
németet külde a sáiiczra , kiket meglátván a
szászok, kifutának n sánczból, s mind levág
hatják vula a németek, nem bániák, csak kifüszlák köntüsükból, fegyverekből. A felleg
várban penig kél bombái vcUcle be, megijedének ott is a szászok, feladák a várat, Ve
leráni praesidiumol szállitván he mind a vár
ban mind a városban, és az oh Brassaikol
felpraedállalván, visszamene. A fejedelem
penig, CarafTa inlimaliójából, commissáriusO'
kot küldvén Brassóban, a kik indilói valának
a dolognak, megfogdosák, türvényl lálának
reájok s fejeket szedek, s karóban rakák
szegényeknek fejeket kii pelengérben kit
másuvá, noha azért halált nem érdemelnek
vala, mert hUlösük nem voltának azelBlI a
német császárhoz, s a magokét másnak künynyen nem akarlak adni, ki condemnálhatla
volna azéri; mégis meg kellé szegényeknek
halni. Igy járnak azok, e kik a közönséges
dologéri fegyvert kőinek, magoknak kell el
veszni miatta, s a popule penig békével
marad.
Fogarasban leiünkben a császár bellicus
commissáriusa Komornyik Tál oda jüve, a
mililia quárlélya iránt való disposilióról hogy
az urakkal tractáljon. Mosl a paraszt ember
isjobban ludja azokot a commissáriusi ter
minusokéi mint akkor magok a tanács urak
mikor Komernyik Pál írásban adná, mennyi
orális, mennyi eqnilis, menni vacans porlio
kivánlatik, a nalurálékot bogy kelL administrálni, a vini pretiumol mint kell fizetni, s
raarcbusban való expcnsákot hogy kell impulálnl, a bagázsia, generál-stob. markalán a
egyéb Erdélyben addig hallallen terminuso
kol senki az urak küzUI nem érlené, mert a
török birodalom alalt Erdélynek nem vala
affélékre gondja. Teleki Mihály maga kezdé
Bethlen Uiklóst jártatni, bogy tegye le ellene
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VBIÓ ncliézségét, s megbékélvéD vele, álljon

meg nem vebeli, bárom felöl lerontatván a
bástyákol, ostromnak indítja a tábort; cgyík
folö! megyén vala Scbefenbcrg, ki azelfltt
Erdélyben bejött vala. és mikor a kőfalhoz
kuzelitenc , a jobb kezét ellüvik, az adJuUnlja mondja:
„Nagyságos u r a m , forduljunk
v i s s z a ; " megriasztja a g e n e r á l : „Eredj —
úgymond — mert igy szokták a becsületet
k e r e s n i : azért vetlUk fel a császár Üzctését,
hogy meg is haljunk mcllelle." Azonban ugy
Idvik, hogy oll elesik, és a mely had utána
m e n t , azokban is sokat Icváglanak a jancsárok- A mely felöl penig az elector megyén
v a l a , midőn az egyik árkon és kőfalon áltslmennének a németek , hát még más nagyobb
árok s küful van elöltök; megijedvén a r e 
Székes-Fejérv ár azalatt crCs obsidióban
gimentek, vissza kezdenek nyomulni. Az e l e 
t e v é n , és minden élések a városbeli i ü r ü c t o r , mikor sem szép szóval sem haraggal
kOknek elfogyván, kénszcriltelnek feladni a
nemeinek accorda ál(a), melyben száihannincz meg nem állilhatná ükét, egy szaladó kornélást spáiléjával általvervén , és kczcbÖI ki
i ^ y n éa számtalan munllio s egyéb eszkiíz
vévén a kornétál, nagy vakmerő bátorsággal
laláltalék. mert a türüküket csak kőnnyü
a kőfalra felhág, a liol az orczájál állsllüvik,
o e r r c l bocsátották onnan ki. Generál CaralTa
de azzal semmit nem gondolván , a kőfalról
Erdélyben elkészilvén mind maga bagúzsiáa városban beugrik. Meglátván n regimentek
Hl mind ai Erdélyben levű armadát, és feles
az elector vitézi prúbáját, egyszersmind o s 
l A v S n e m á m o k o t vitetvén ki a várakbúi, ki
tromnak rohannak,cs a várost megvevén[sepl.
iadni a derék á n n á d á r a , az Erdélyben ma6 - d . ] , egy lábig levágják mind a jancsárokot
radoU praesidiumot Veleráni commendója
mind a város n é p é t , csak három basa rejtez
•U bízván. Útjában Lippa váréi megostro•olváa, a várai • tiirükok feladják [maj. 10-d.]. vén el félen egy lyukban, azoknak adnak g r á tiát s rabul Bécsben küldi az elector.
oly conditióval, hogy életek megmaradjon,
kalttnben rabok legyenek. Szúmialan só s
Épen akkor érkezeit vala a türük csá
egyéb nyereség találtatolt oll, liíbbcl kél
szár követe, kii Bécsben expediált vala; a z 
M e r Idrüknél vitt onnan el rabságra. Lippáért az eleclor egy nagy palotát, a városban
lól megindulván, Lándor-Fcjérvárnal m e g 
találtatoU drága nyereségekkel s fegyverek
egyezek a nagy armadával, kit akkor a csákel felékesiltclvén és a vár piaczára tizenkét
n á r r e j e , a baváriai hires vitéz elector Macireg ágyukot vonatván, maga pedig lalpig
«ii»;ii<ii commendéroz vela Cez az elector
vasban és fegyverben dltüzvén, hosszan a
aantán a csdazdr ellen pártot Ute, és B franholttestek a mint hevernek vala, ugy vitelé
o i á v a l conspirálván, chíiben szerencsésen
lel azokon a törúk követel magához, és ebéd

beié as orszd^ részérSI a cojnmissBriusí liiv a U l b i D , g Komornyik Piillal mcgdisputúlván
a d o l g o k o l , venné jú rendben. A szegény
BeiUen Miklós, noha azelűlt negyed nappal
a fejedelem kUlsö palotáján, mikor már a fe
j e d e l e m leüli volna aszlalhoz, s az urak szúlU f o k r a o s z o l n á n a k , szcmlűl szemben é k 
e d e n szilkokkal árlellanul meginocskolla vnl a : mégis mint já keresztény e m b e r . Teleki
Mibélylyel megbékéllek. és Komornyik Tál
lal élben állván, minden meslcrségébfll kif o r g a l á , s akkor vévé eszében Komornyik
u r a m . hogy Erdélyben is vagyon esze némely
embereknek.

profiéul VBIB , de azután megveretvén a csá-

izártól és Baváriából kiűzetvén, most is a
franczia király mellett bujdosik), ki is már a
M g y hirea fortalítiumot, Lándor-Fejérvárat
obiideálta vala [aug. 11-d.}. Vala minlcgy
l i l é n k é i ezerjancsár a városban, kik is g y a k r a a k i t l l v é D , erOs birczot tesznek vala. Látl á n a a é r l az elector, hogy ostrom nélkül

re megmarasztván, sokféle muzsikaszúnál
n^gy vigan ette ebédét. Mindenkor mikor
az elector ivult. az ágyukot egyszersmind
sütögclték ki. A török követ könyvczett asz
talnál, kérdé az eleetor lotmács által: „Ali
ért kitnyvez?" azt feleié: „Nem s i r a l o m é n
ezt a v á r a t , mert ezt inost Isten nektek adta,
azon Isten holnap nekUnk visszaadhatja, h a -
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nem szdnom és simtom ezeket a hatalmas
császár vilézeit, kik ilyen gorombául elvesztellÉk mag'okol."
A lándor-fojírvári casuson mcgiJcdTén a
Szendrdben lakó lUrükük, éczaka kiszöknek
bclűle, puszién hagyván a v á r e l ; az cleclor
oda is praesiiliumol kiild. Ugyanakkor Tót
országban más armadája a császárnak Illók
várát megveszi; az elcclor peilig LándorFejérvárról bizonyos számú badakkal, négy
T emberrel expediálja a felséges Badensis
herczcget (ki annakulána mind a lürük e l 
l e n , mind a franczia ellen nagy dolgokét vive véglicz) fiosznyában, a hol mínlcgy tíz
eziir lörOkböl álló had vagy valamivel több
vela, Bosznyára vigyázván. Erre a feles had
ra Badensis berezeg rá menvén , szerencsé
sen megveri; löbb vesz el a harczon négy
ezer lürtiknél, kél ezerén rabbá esnek, a lübbi elszalad, cs a berezeg a nagy gazdag p r o 
vinciát cgészlen occupálja, ott is quárlélyoz
nagy nyereséggel és haszonnal. Az Erdély
ben maredoll had penig Havas-alylöldére vi
gyázván , hogy valami irruplio onnan ne k ö 
vetkezzék , Háromszéken és a Bozzán lábor o z a , a bozzai passuson való sánciot regularilcr megépilletvén a füld népével.
16S9. Egy hamis proréla lámedolt vala
Erdélyben, Udvarhelyen a pápista papok facliújábúl. Levén egy énekes inasok, ki az o r 
gona mellett szokott volt énekelni, azl meglanitják hogy hirdesse: neki az Isten a n 
gyala jelent volna meg, cs követül az erdélyi
lejedeiemhez küldölle. Jól ismertem Udvar
helyit laklomban azl az inast, gJírbe hálu,
igen szép nótáju vala. Azért a pálercktól
inslriiáltalván, megindul, és nem akar vala
szólani sohul, hanem mikor kérdették iSlo:

irt nem szólana, írással azt fclellc: H a d 
dig nem szólhat, míg a fejedelemhez nem
menne. Felviletvén a fejedelem eleiben, olt
kezde szólani, azl mondván: neki az angyal
meghagyta, mondja meg a fejedelemnek: ha
pápistává nem leszen, negyien nap alatt elsülyed Erdély országa. Akárki is könnyen
állalátla, hogy ürdügi hazugság minden
lolga, söl magok is a pápista okosabb em

berek elszégyeniették magokot miatla s c o n lemnálák.
Generál Hajszler azonközben a nagy á r mádátói bét lovas regimentekkel bemene
Mavas-alyfűidében Bukurestre, a vajda r e s i denliájában, hogy azt az országol is a csá
szárnak meghódollassa , mert alattomban ma
ga a vajda invitálta, melyén principis i m perii titulust oda a császár az egész familíáJának. És már Hajszler sánczot is kezdett
vala építtetni, a hol a praesidium maradjon,
de a német ofücérek szokások szeréni s a czoltalni kezdvén a boérokot, mind a vajda
mind az oláh urak megidegencdének Lflie.
Azért a vajda BukurestrSI elköllttzvén , t a t á 
rok után külde; el is Jílvének azok nagy si
etséggel és nagy láborral, a vajda penig
mind kétfelé akarván szolgálni, megírja t i t 
kon Hajszlernek: viseljen gondot magára,
mert nagy baromi erö küzeigct. Hajszler sem
vévé tréfára a dolgot, sietve mind a r e g i 
mentekkel egylltt általjőve a törcsvári p a s 
suson, a Erdélyben szállitá meg a regimen
teket quarlélyban; az oláhok békével maradának, s jú hasznát vevék bogy semmi erOs
v á r o s , vár nincsen országokban a hot m e g fenekelhcl vala a német. Bár Erdélynek se lett
volna soha egy vara , egy kerilett városa is,
nem fordult volna meg annyi törOk s német
kézen 5 nem portiózott volna annyit.
Teleki Mihályt hogy a német császár i n 
kább magához édesilse, imperiumbeli grófi
titulust kUid neki, melylyel most is a fiai élnek,
de nem nagyságoltatják magokot; nincs is
több famíliának Erdélyben imperiumbeli gróf
sága , noha sok dirib darab grófok vadnak,
csak a Teleki-ramiliának. Magyarországban
Szigethvára tovább nem állhatván az obsídiót,
mikor a nagy éhség miatt annyira jutott volna
a várbeli praesidium, hogy a lovokot v e r n é k
agyon a azokol ennék, kutyákkal, macskákkal
e g y ü t t , és a török cszászár meg nem s e g é l l hetné , feladják a várat a római császár h a 
dának. Badensis berezeg penig a török a r 
madával megütközvén [sop. 25-d,] KyIssza
város mellett, noha a törökhöz képest igen
kevesed magával vala, mégis sterencaésen
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trinmphila rajta, sok ezer t(>TOkí>l levágeta,
sokat rabul elfogata, minden muniliáit, profonlját, tábori eszkitzcit gazdag nyercsúgg e l egyUlt a tUrük tábornak fclprcitállalá. A
harczuliin pedig elfiJtben Nyissza vátoíái, a z o U n Viddint, melyek Bulgdriaban vadnak és
r é g e n t magyar korondhoz tarloztanak, osIrommil megvevé [oct. 14-d.J, s praesidiunn a l magra ka.

lyek voltak küzUKtk, meg nem maradhalának
tisztaságokban, ha ez urok szólana melleitek,
goszperddel, puskával kikergetik vala házokbúl. Az arnúlok azért látván, hogy roszabbul
kezdene lenni állapoljok mintsem a tOrük
idejében, elállómban a türOk császárhoz b e kUldenek s kérik , kUldjün scgilségel nekick,
ök is fejenként felkelnek, s a németéi kihajt
ván , a török császárhoz vísszBhödolnak. Kél
kézzel kapa rajtok a tOrOk, és mind tOrOk
SSt beljebb is pcnelralván, az egúsz a r mind tübb talár hadakol kulde ArnóthországnÓUigot (kik többire keresztények) épen a
l a n . Eljöhet vala békével a német armada,
JoniDiD-tengcrlg, bcbódoltatá, s már arról
vagy erűs városokban, levén küzcl o d a , r c gondolkodnak l a l a , hogy a Huemus liavasáa
cipiálhatja vala magát, míg Magyorországból
i U a l n e n r é D , Drinápolyt megvennék, ki nagy
succursusa jiítt volna, de már semminek tart
város ugyan, de kerilés nélkül valú, kOnnyen
ják vala a törököket. Azért mintegy kilencz
•eg is hódolt volna, onnan Konstantinápolyra
ezer haddal kíszálla a sik m c z ó r e , a török
•énjének. De mivel a németek, a sok r e n d 
talár lübb volt halvan ezernél, mégis szembe
beli gySzedutcm után felelte megkcvélyednem raerének menni elsBben, tartván a n é 
teoek vala, és a vicloriát nem Istennek ha
met puskájától, hanem a nagy sik mezűn kö
nem magok fegyverének tulajdo'nilják vala ,
rülfogják a némel tábort, és távúiról számta
ai Isten is mcgrántá a zabolát egy kcvéssd,
lan slirü nyilakkal kezdek lövfidözni, sCt az
él megianlalá, hogy Islcn niilkíll akár micsoég felé is számlalun ezer nyilakol lóvén fel,
di nagy emberi cr6 is haszontalan. Azért
azok mind a németekre hullanak vala, kivált
csakhamar azután nem esek Arnó(borszagot,
a lovak hátában akadnak vala m e g , megse
hanem az egész Bulgáriát is elveszték, s<lt
besítvén Okét. Már a sok sebek miall a lovak
Lándor-Fejérvár ís ujabban türitk kezében
megbódulván, az ordinantiál megbontották
e s e k , 8 mint renddel meghaljuk.
vala; azi látván a török t a t á r , mindcnrelül
A míg generál Píccolomeni éle, ki Arnóliineki r o h a n n a k , és noha a német is emberül
o r s s i g o t commcndálja vala, júl folyánuk olt
l ö n , sok ezer török talár olt is vcsze, de
• német császár dolgai, mert az arnölokhoz
uloljára mind olt vészének a németek , honkegyesen alkalmaztatván m a g á t , azok mint
novér fejedelemmel egyült. Igy veszlek ki
édes atyjokot ugy szeretek és királyoknak
a német császár kezéből a szép országol a
hittak, 8 arra obJrgálták magokol, bogy ma
maga telhetetlen tisztei. Az arnútuk penig
g o k személyekben fegyverrel szolgálják a
nagy dühösséggel, niegharaguván a néme
n é n e l császári — s könnyen harmincz ezer
tekre, a liirük mellett felkelének, s igen nagy
e m b e r i fel ÍB Ültethetlek, mind jó vitézeket —
hasznára is lünek az után következett hada
azonkivUl minden személyrül eszlcndünként
kozásokban, s akkor kezdenek clhlresedni az
c g 7 - e g y aranyat conlribuálnak a császárnak,
arnút vitézek.
csak ftket kUlDnben ne aggraválják. r i c c o l o a e a i nem is aggraválá , de meghalván [nov.
De tuI is az imperiumban a császárnak
9 - d . ] . u utána succedált német g e n e r á l , B
nagy baja érkezek , mely miatt a lürük ellen
htuBOTérai fejedelem , lágy ember levén , a
Qgy nem proüciálhala mint annakclólte. Mert
Tele levA armadának oflicérjei, félre tevén a
noha a francziui király frigyet telt vala a
diseiplinát, iz arnúlságat húzni vonni, s a császárral, de mikor látná mely nagy viGSoltalDÍ, praedalní kezdek, mivel fvletle
ctoriúkot nyert a török ellen, megirigyelvén a
pénzes gazdag emberek valának , sOl az a r német császár szerencséjét, B gondolván is
n6tok feleségei, leányai, lia kik szép szemé I a z t , ha a törüköl debellálhelja, azután rája
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fordul vissza s neki is megfizet; a lörOk porUnak is cleilöl fogva nagy confoederáliója
levén a franczia kíralylyel, mikor Iiitn)! hogy
a némeltd nem birna, küvelei állal unszolni
kezdé a írancziai királyt, hogy veszszen egy
ben a némellel, most volna jó alkalmatossá
ga , meri a tűrök innen, a franczia lul küzben szorilviSn, vagy elkellene veszni vagy
olyan condiliókkal, a mini flk shorják, megbékélleni, de bn a lürükOH illialesjk, vehet
franczia uram is azután benne. Azért a fran
czia király, nem annyira a lürük inlimaliójál
mint a n.aga hasznát szeretvén, csalárd practcxlusalalt, hogy már Fiirstcnberg fejedel
mei — kii a császár az impérium ellen vnló
gonosz cselekcdctiúrt bannízúltalolt vala ,
amaz pedig a franczia királyhoz fulull vala,
mivel minden istentelen factiosus ember olt
találja helyéi — akarná visszavinni, hite ellen
a frigyei felbontja, és mivel a császár, nem
tudván a franczia gonosz intenlióját, minden
armadáit a türük elled lehozta vala, készü
letlen vala, az imperiumot szitrnyll és pogány
módon kezdé pusztilani, hololt a legrégibb
városokot, Vormáliát, Spirál, Oppenhcimiumot, Hejdelbergát, Uanheimet és számtalan
falukot mindporrá tétetett, ez ecclésidkol,
klasiromokot, házakol, kOfalakol a Ibidig leronlotla, elannyira, hogy iiieg sem ismerbelni hol állolt azcldlt ez vagy amsz ház. Két
ség nélkül, ha a franczia király conjungálle
volna a némellel, vagy bárcsak a frigyei ne'
bonlotla volna fel a császárral, künnyll lesz
vala a tilrOklSI nem csak Konstantinápolyt el
venni, hanem a törökül s laíárl egész Euró
pából itrökosen állalhajtani a tengeren, anynyira megijedelt vala a pogányság. De Isten
ű felsége csak megmUtalá, ha akarná elvehclné a pogány igáját H kereszténységről, dea
keresztények bűnének ostorozására tartaná fen
Isten a pogányságot. Azért is imádkozik szün
telen a tOrOk azon, hogy Islcn a keresztények
küzötl egyességet ne adjon , mert ha a meg
lenne, tudja bizonyoson neki akkor végképen
el kellene veszni- így jára régen Mátyás ma
gyar király Friderik akkori római császár
ral; míhelt kiindult a türOk ellen Mályás,
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Friderik mindjárt pusztítani kezdelte Migya^
országot, a mig eluná a magyar király, fri
gyet ti}n a lörOkkel, visszafordula a rómii
császárra, meg is fizcte cmberll] neki 9 elránlá Bécset tőle.
A német császár azért látván a francziának nagy kegycllenkedését, Magyarországbaa
leví) armadájából feles regimentekéi felvitel
az imperiumban, az imperiumbeli fejedelmek
nek s elecloroknak is megparancsolja hogy
felüljenek (noha már azok ktízul sokan a
francziával egyetértenek vala), s6l az angliai
hires vitéz Vilmus királylyal és a belgákkal
confoederatiót tün. Az angliai király konynyen rá is mene a confoederatiúra, mert Jacobusnak, ez elülte való angliai királynak
leánya, ama dicsűséges hirü Hária királyné
vala felesége, Jacobus peníg a juzsnitáktól
megcsalattalván, alattomban pápista lett vala,
és hogy az országot könnyebben megtérít
hetné, csalárd preetextusok alatt a parlamentumban levS nagy református fejedel
mekben, urakban, árultalást fogván rajok ha
misan, meg is öletett vala, hogy annál könynyebben a küzséggel azulán bírhatna, azon
is mcsterkedék vala, hogy a leányát Máriát,
kit a királyság iUel vala az ö holts után, exh a ere dúlhassa. Melynek véghezvitelére a
jezsuiták tanácsából ilyen practicát kezde:
ráfogá hogy a felesége terhes , mestersége
sen naponként a királyné hasán a kOntCsl
ugy igazgatván, mjniha a méhében való gyer
mek nevekednék. Az angliai református urak
megSBJditották vala hogy a király pápista,
és mivel olyan lürvény van Angliában, hogy
mikor a királyné szülni akar, abban a ház
ban hét parlamentumbeli ur mindenkor ben
legyen, E azoknak preeseniiájában szilljOn a
királyné (mert sokszor Angliában a király
nék gyermeke neve alatt mások gyermekeit
aupponallák, és az országban nagy romlás
pusztulás küvetkezetl); mikor azért már Ja
cobus királyné ugy letlelné, mintha szülni
akarna, megizenó az uraknak, jöjjenek fel, de
a mely házban a királyné vala, be nem eresziBté, hanem a külsO házban valánek >z urak.
A királyné azalatt, jajgatván mínlha kinjá-

^öy Google

193

CSEREI HIHÁLY HISTÓRIÁJA.

bot cMlekedné, egy íl ajtón épen akkor mis
Muonytól ssUlelelt rérli gyermeket bevitet,
— l | i e mir j6 idejéa gondot visellek vols;
A k a r Uvaljn be az nrakol S megmulalja nekkk • gyennekel. De amazok általérlvén
iogj CHiircsdg. mert kUlünlien is a király
áé Vreg vala s természet szerént lehetetlen
™ii hogy SzUljOn, nagy proleslatiúval conIndieáliaak, hogy semmiképcn nem egnoKÜjik király Rinak.tnert nem az {i praesenttJjokban síUletell. Jacobus penig mdr bizvin .ihoz hogy fia van a rclesé^énck, világofon kilevé magdt hogy pápista, s Hária leáiyil ffrdügi gyQlülségböl kész ÍOn kilagad•i,i mds idegen asszony gyermekéi kirúlyiáfbin állítani, csak a pdpista rctigiói pro•oieálhassa. A parlementam penig az ornággtl egylltt feltlimBd a király ellen, és a
leányát Máriát, Vihelmnssal egyUlt hozák
be királyságra, Jacobus mind feleségestül
f fiaitól elsiaUd Francziában- A franczia ki
rály nindjárt pártját fogja, s eleget is próbáUflofc jiben, nagy hadi cxpcdilíókkal, hogy
TÍinaviheBse JacobusI Angliában, mindenkor
•epzégyenüle, meri az anglusok Vilhelmus
állal egynehányszor mind szárttzon vizén
•egrerék i franczia ármádál, s Juhab ott
hall meg bujdosásában.
Egyben gyűlvén a római császár és conrDederátniokhadasfranczia ellen, a mely vá
rónkat tx imporiumban elveit vala, noha
keBényen forlificállatá éserOs praesidjumokkal negrakalta vala, de a sok liivését, bomhásáaál nem állhatván a német labornak, az
erfl« Kajserverla varost feladják a néme
teknek; atnlán az eleclorelís Bonná és Moginilia híres városokol megostromolván, a
cfáuár hada inegvevé. és a franczia precsidiamot mind fegyverre hánya.
Ebben az eszlendSben Nagy-Szombat vá
rói* eiinét tfiz altal megromlék, jobb része
BKgégTén a városnak. De annál szürnycbbea Erdélyben Brassó városa elpusztula iQz
•BIIII, az egész város minden uczúival együtt
egyben égvén, nemcsak magoknak a város
belieknek, hanem az erdélyi uraknak, neme
teknek; lAt az olihorsz.ígi nagy boéroknak
aun mtj. 2-*a uu.
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és idegen kereskedő embereknek, kik minden
beIsS értekeket pro securitate, mint olyan
háború idűben, utl deponállak vala, megmondhalatlan s becsülhelellen kárvallásokkal. Nem
is látott senki olyan kemény Itlzet, meri egy
óra alall az egész várost elfogá, a templom
nak és torony alalt levB házaknak nagy erfis
boldozatitberontván s a földig leégetvén, és
a templomben a fal meltell kOrnyíts kürUl
levÖ erfls vas roslélyokol mint a vSsznol
egyben hajtogatván. Nem is épUle meg ugy
azollB mint annakelólte, meg sem épül az én
idfimbcn. A IQz indulatját maíg sem ludja
senki bizonyoson; sok reliúkkal valú gyanóság vagyon , hogy a német praesidjom indilolla volna, melyben kevés kélség is lehel;.
de mi végre s ki factiójából ? a titokban va
gyán; sokan sok felé magyarázzák; én ab
ban hagyom.
Ezen a nyáron és Sszün az Erdélyben le
vő német és ugyanaz erdélyi hadak a Bozzán lOnek laborban, hogy Havas-alyfülde felól
valami non-pularam ne ktívelkezzék; akkor
nem is lön semmi, de elkJtvelkezék a jövS
eszlendüben.
i690. Meri a lilrük porta, látván, Erdély
ni^r elszakadott lóle és a nemeihez hajlott, s
B német császár hadai prcastdeállák is a vá
rokol, és minden cszlendilben a nemet ar
mada kész quárlélyra j5 be Erdélyben , a tavaszszal jól megnyugodva s elkészülve men
ne a campániára: azon lanácskozdk, hogy
visszafoglalja Erdélyt; és mivel az erdélyi
urakra haragúd, nem is bizhalott hozzájok,
Tükülyi Imreh penig mellelle a hivségben
megmaradóit oll, az erdélyi fejedelemséget neki
conferálja, bolot, znszlót küldvén szokás szerénl s felkaflányozlatván és egy tördk szer
dán rendelvén melléje, bizonyos számú lovas
és jnncsár török s lelár hadakkal, a lalár
hám kisebbik fia személye szerénl ülvén fel
mellelle, a havas-alyföldi vajdának is mcgparancsolá, hogy minden hadaival együtt TiikOlyi Imreh segítségére elmenjen,
Minckelótte Tükölyi beJBnc, Apafü Mi
hály fejedelem hirtelen megbetegedvén, har
mad napra meg ishala Fogarasban [aprillS-d.];
13
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meri a Tdeségc már azelJlU másrél eszten
deivel mcghutl valu- Hulúliiiiek okáról sok
hír vagyoni l'í gutteülésben mondjn hogy
megholt, ki pcníg hogy Tuluki Mihály élello
volna meg méreggel i én bizony nem ludom
mint esett. Az ugyan kélség kívül vani hogy
a Tejedelem látván , már a német az országol
megvette, a várokot, vnrosokot praesidiummal megrakta , az ország népét szUrnyiiki:pen adúzlatja, asúaknákból, harminozadokból, aranybányákból penig majd semmi jö
vedelme nem jönc a háborn idük miat , a
Dscális jÓEzágokot a mellette való urak, mint
Teleki, Naldczi, Székely Lisilú, Inczédi Pál
s lübb hasonlók annyira kicsallak vala a ke
iéből, hogy liíbbire a Cscalilásnak csak a
galléra maradott vala kezében; arról is gon
dolkodván, hogy maga (Sreg ember, a fele
sége megholt, B fia nevdelten , az urak nem
igazak hozzája, holta ulán egész háza fel
fordulna : ilyen dolgokon való lüródési miatt
búsulván E szomorkodván, egy ideig az el
méje megbomlolt vala; hat hélíg nem szólt
senkinek , még enni som akart, hanem szUnlelcn csak járl elé s halra a palotájában, s
nagyokat sohajloll. Az urak elegei bizlalák,
vigasztalták , nem voll haszna ; utoljára egy
nehány zsacskó pénzl minden nap eleiben
viliének mlnlha üj új zsacskú pénzek vol
nának, s eleiben lelték. „Kegyelmes uram
— úgymond — ezt a pénzt mosl bozla Apor
István a harmínezadokról; ezt a pénzt a sóaknából hozatta Inczédi Pál; ezt a pénzt ez
s amaz udvarbíró kllldülte; mit búsul Nagy
ságod, mikor elég pénze vagyon ?" Lassan
lassan úgy kezde eszére jünni, s kigyógyulni
abból az imaginalióból; azután pedigszUnlelen
a házassághoz volt kedve, hol Mikúisivánnéj,
hol Vér Gyürgynél, mindenik igen szép öz
vegy asszony vala, akarván elvenni feleségül.
El is vélte volna valamelyiket, do Teleki
Mihály nem engedte, a kilói már utoljára anynyira féli, hogy ha valaki más bcszétt is a
fejedelemmel, mind vigyázlalja, ha nem jd-e
Teleki Mihály, s ál ajtókon mentek is fel hoz
zája a kikkel beszéleni akart, hogy Teleki
meg ne tudja.

196

így hala meg a jámbor ApafG Uibály, ki
papnak lett volna alkalmalosabb mint főjedelemnek; nem volt neki semmi gondja az
ország dolgaira, ba valami dolog occurráll ia,
csak azt mondolU : „Lássák az urak 6 ke
gyelmek, a mint Teleki uramnak luczik." A
vadászatot szcrctto s' gyakorlolla ifjúságá
ban, gyOny()rkoduU igen az órákban, melyek
sokféle formára csináltatván, renddel állanak
vala a házában; mindenkor azok kúrül pepe
cselt , egyébkor vagy olvasott vagy künyvekcl fordított, lovakra, fegyverekre, könlüsökre, oeconűmiára, mint férli embernek nem
volt somuii inclinatiója. Mind asztalára, ud
varára a mig éle, a felesége visele gondot;
hn még sokáig él vala felesége holta után,
bizony még a sem marad vala mit egyék,
mert ha valaki csak ebedre bilta is, tis tizen
két ház jobbágyot kicsalt a kezébóL Az urak
valamire akarták, rá vélték, nem is menc
soha egy fejedelem alatt is annyi sok isten
telenség véghez Erdélyben, mint az 6 idejé
ben, s ám el is veszték az országot az ö
lágysága miatt. Almakerckén , a maga jószá
gában . az ApafG-famílíának lemelóbelyébea
temetek el. Mihelyt megbala, Naiáczi, Teleki,
Inczédi Pál a mi belsó ériéke pénze marada,
eltevék láb alél s magok hüzittl felosztáki i
Gának kevés marada, kinek minden utón mó
don nagy gazdagságot szerzett s hagyott
vala a fejedelemasszony. EÍTéle keresetnek
nem szokott örülni a posterítás.
A fejedelem holla ulán, mivel a Ga noha
vúlaszloti fejedelem , de igen ifjú vala , Sta
tus Consiliumol erigálának Teleki Mihály
praesessége alall, hogy a dirigálná az or
szágol, s annak neve s pecsété alatt mennek
vala ki az cxpediliók. Teleki penig már ar
ról gondolkodik vala, bogy erdélyi fejedelem
lehessen, és az ilju ApafGI háiadatlanul ki
csinálja a fejedelemségből Azért Nagy Páll,
ki kedves embere vala, azután jó bmaiiB válék belőle, titkon a német császárhoz felktlldé, bogy ott a fejedelemséget neki BolUcilálja, assecurálván a miuisteriumot, hogy a
német császár hűségében conserválja az or
szágot. De Isten már megelégelte vala az &
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nk racll6jl; a m\g ^fsgy Pdl visEzajüve, e l » e M e Teleki Mihály.

hány nsp mulatánk; nappal is vigyázván,
éczaka mindenkor csak kozcl más-más helyre
szállván, az elhagyott Idborhetyilnkün penig
nagy liizckct rakván, hogy inkább az elli
ség úczaka fet ne verhetne bennünket, m
pal penig Titrcsvárán általmenvén a miéi
amonnan is kijővén, szüntelen cltcnkeinek
vala.
A hnvas-olyfoldi vajda alattomban correspondenliáí larl vala geneiál Uajszlerr e l , és minden intentiújál Tökí>lyinek m e g 
írta s hadainak számát, s jovalja vala , hogy
olyan kevesed magával ne álljon harczot,
meri űk sokan volnának. Ugyanis n négy r e 
gimentben két ezer ember alig vala, gyakran
meg is olvastam compáníánkcnl; a Bozzára,
hereczki passusra Csíkban, a tábori bagázsía
és más helyek mellé sokan clcommcndirozlatván a rcgímenlekbfll. De Mnjszler bizván
a németnek eddig való szerencséjéhez, és
más generáloknak példájára vigyázván, kik
kevés haddal gyakran nagy tiírOk erőt debcllállanek vala, kivált generál Vcleránit
akarván aemulálni, ki Szeged alatt két lovas
rcgimcntlel és ötszáz Inbanczczal bárom i
SzDniyU rendkívül való árvizek tünck szer- ben tüLbet balvan ezer tőrüknél megvert
vala számtalan nyereséggel (ezen a harczon
le Biélyel az országban , kétségkívül pracsalün oda Károlyi István, Károlyi Sándor lestgiiltík a sok idegen hadaknak Erdélyre való
vérbűlyja; akkor azt tudták, hogy ellapodjöveteléi. Mikor egynéhány liélig a Bozzán
lák a maga katonái,kik a tórökól üzlék, mert
t á b o r o i n i n k , Törcsváránál is levén a marusa lova elesett vala, s hát a tórökük k a p 
o é k i hadakban : TükUlyi Imreh nem a bozzai
ták volt el, s majd tizenhat esztendeig senki
a t r a , hanem tOrcsvári út felé indula, és h e nem ludla hogy él. Rabságából megszaba
klldvén egy rész hadát az liírcsvari sánczdulván, noha az elméjében megfogyalkozott
iMin [cvB németekre , a marusszékiokvala, mert sok esztcnduig csak egyedül t a r kel együtt levágalá s diasípálá. Szintén
lollák egy fold alatt való tümiüczbcn , niindesive felé kártyázik vala generál Hiíjszler,
azállul bizonyos és csalhatatlan j e l e k k e l , n
N o r c h e r , Magni generálokkal és Uoríával,
német császár s a ministerium előtt megbiki rScelonelluB vala , a a kalapját amazoktól
l o n y i t á , hogy ü volna Károlyi István, mégis
vlayerl tallérral aranynyal Télig mcgli>Itütte
az ücscse, Sándor, nem akarja vala a bátyját
v a l a ; oda hozák a hirét. Azért mingyárt ormegismerni, tisztségét s jószágát féltvén t ő 
dert adván k i , az egész német-msgyar la
l e ; de csak meg kellő l e n n i , mert ín conlrabor Dogindula, él éczaka általjővén Nyén
rium ellene nem bizonyiibata. Megbázasodéh.
EaU Sacnl-Péterhez ezúüánk; oll keveset
Csáki László ulolszori feleségét, ki elsőben
•nlalván, sebes Ugctést nysrgalásl épen
Koncz Gábomé vala , VOYÓ e l . s annak a j ó 
Tltrcivárához vinek bennünket; nagy lirúmszágában Hesdáton, i t t , Erdélyben verek
natl • bálran mennek vala mind a németek
Bgyoa a felesége jobbágyai), mind penig a
•iNd magyarok. Oü mcgszúllúdván, e g y n e 
UÍT a lolharjngUB Iierczc^ cominendúja
•tri a francKia ellen n rcgimenlck tikbbire mind
felnentak vala nz impcríumban, Magyarort i i ^ l n i i maradott ármáddnak a (Őrük ellen
b a d e n t u berezeg Lajoa rendellelvén mezei
(SgeaerállGnak. És mivel liir vala , hogy Lán4mf-Fojérvár vissEavélclérc a lürílk nagy
erAveljSno, badensis herczcg oda siet hogy
1 lOrÖklfil megoltalmazza; Erdélyben pedig
két regiment marad generál Hnjszlcr comeendója alall, kiknek hármát Vaskapirnitl ha^ i v i g y i i n l , n é g y rcgiinenllul penig maga
Háromszékre a Bozzdra JO tdbon-a, megértvén
hogry Tükőtyi Imreh Havas-elyfOldén által
akarna jBol he erdélyi rejedelemségrc- Az
erdélyi hadaknak egy részével Gyulerü Liiszlú
k a d e u i c hcrczcggel elment vala, D l<>bbil
fenlg mind vdrmegyékrtll mind a székelységH)l félOKetvén, Uacskási Boldizsifr commenünEtM vala . mig maga is Tulcki Mihály,
s o h a nem jó kcdvébSI, de Hnjszlcr paran
csolatit Tevén , nagy későre a láborra Jüvo.
Én i> akkor a táboron voltam.
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gyar hadakot nyargaiást kezdenek bennünket
vinni ZernycsI felé.MikorTohán felé mennénk,
hát már a latárok meggyújtották a fslot, s
SEörnyUképen ég. Vala a táborunkon e g y h a vas-alyfúldi boér, Ilalacsán nevU, ki Sorbán
vajda leányát veLte vala, s • vajda halála
után Constantinus Brankován tétetvén v a j 
dává, attól való féltében mind feleségeslOl
Erdélyben futott vala, és a német császárnál
azt jártatja vala, ha ölet havas-alyfOldi vaj
dának bekUldené a császár, a lürilklől elsza
kasztaná az országot s a császárnak bódottalnáj meg is vala parancsolva Hajszlernek,
hogy bevigye. Ugy is vala a szándék, ha T o külyit megverheljllk, bemenjünk, de nem
akará I s t e n ; minket vérének meg a h a r c i o n ,
a szegény Balacsán is otl v e s z c , felesége,
De Tiikülyi Imreh ís tanult hadvisolO em
fia mai napig is itt Brassóban bujdosnak •
ber levén, nem vala bolond hogy olyan szo
Sorbán vajda nával egyUlt és feleségével.
ros helyekre j ö j o n ; azért praclicával élvén,
Ez a Balacsán, kél zászlóalja magyar és oláh
és a havasokon való ösvényekel titkon megjó vitéz katonái levén maga fizetésén, Uajssjáralván, a havas-alyroidi vajdát (kit nem
lerlöl clkércczék, hogy az égetA talárokol
szeret vala) hadaival, és a tOrUkökben [is olt
kihajtsa a faluból, Majszler elereszléj el U
hagyván, s megparancsolván, hogy míg ó
m e n e , bátran megelienkezék vélek, s levá
vissEBJS Cnem aperíálván senkinek mit akar,
gatván bennek, a faluból kíkcrgeté. Hár lát
csak a türük s i e r d á r n a k ) , addig szUnlclen
juk vala a TükOlyi t á b o r á t , mert Zemyesten
ellenkezzenek a németekkel: oly kietlen he
lyeken s ösvényeken, meredelc hegyeken szál- felyül mind rendelt sergekben állanak v a l i ;
Hejszler is elrendelé a német h a d a k o t , és
lilja be barmad napig táborát, a hol soha l o 
köt jezsuita levén, azok companiánként imádvas ember s Inlám gyalog is nem járt, és csak
koztaták, 3 egy-egy feszület levén kezekben,
e g y - c í y lovas ember mehetett e l , s térdén
elől mennek vala, olt is vészének; de e g y
mászván s a lovak farkára fákot kötvén, ugy
református pap levén a t á b o r o n , a pallost
ereszkedlenck be szép csendosen a tágas
ránta
, s ugy mene velünk az ellenségre, el
vülgyekre. Ebben Hajszler semmit nem t u 
is szalada bekével. Azonban a szél épen
d o t t , mert noha mint okos hadi e m b e r , t u 
szemben fuván a regimentekkel, oldalaslag
dakozódon, ha van-e másutt közel olyan
forditá Hajszlcr Aket; a k k o r , ha nem tudta
hely, a hol az ellenség bejöhetne, de senki
volna is Tükülyi mennyin vadnak a németek,
nem gondolván hogy azokon a moredekea
még a kornyétákot is megolvashatta. Elől
hegyeiten fegyveres nép bejtthetne, assecnállnak vala a német h a d a k , i hálok megélt
ráták a gcnerálÍEl, attól ne tartson. Szintén
penlg aí erdélyi hadak- TOkölyi a maga h a 
délután 21'dík augusli, mi lóháton Ülvén, a
dait meginditá Zernycst felé, B a sík mezőre
generálok penig Telekivel egyUtt a torcsrendben állitá. A székely hadak csak magok
vári kőszikláról nézvén mint ellenkezik a két
tól Jézus nevét kezdvén kiáltani, egyenesen
féle h a d , Zernyesl felé való strázsák, kikre
az ellenségre akarának m e n n i , noha még
már a TOkülyi hadának elBljárói reá Utüttek
messze valának; Teleki elé nyargalván, e g y 
vala, birt h o z n a k , hogy bejött az ellenség az
ben szidá őket, ugy csendesedének meg.
országban. Mindjárt conturbátódék Hajszler,
Bolondság is lön a kJ)nnytt hadat hátul álliés jelt adatván trombitával, mind német-ma
székelység, még akkor híres levén hadakoitisra, relesen levén azok vele a ttiboron, el
v e g e i é , hogy TükOlyivel megUlbüzzék. T e 
leki Uihiily is oda , Törcsvárdboz érkezvén,
Hajszlernek inlimálja vala, ne harczoljon
meg, hanem szálljon el elBle, s hivassa maga
mellé a Vaskapunál levő regimentekéi, ugy
coniunclis vtribus, a várakból lOvöszerszámokot is hozatván a t á b o r á r a , mert két k i 
csiny loroczknál egyéb nem vala, próbálná
meg a had szerencséjét. Hajszler maga t a 
nácsát elegedendflnek ilélvén, oll, Türcsváránál vigyázlat vala, hogy ha TOkolyi beindul,
a [szoros helyeken eleiben állván, könnyen
proDigálhalná, a mint hogy ha arra jö vala, otl
rajta is veszti vila.
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U a i , mórt ha neki viszik vala dsübcn , a mi;^
oly iMgY rervDiTBl TBla'nak, alkalmasint megkopiáiBdk vala türük uramol- Hajszlur a mi
wrgciok elében jilvG, monda üuákul: „Majd
kegyelmeteknek szép mulatsága k-szen, meg
unja kegyelmetek, a t<irök mint elszalad,
a e a illhalván meg a mi lUziinküt, kcgyel•Alekosxttn Esten hírével űzze vdgja, s ha
•eg találjak kegyelmeteket nyomni, ne jüjOa egyenesen e regimentek eleiben , hanem
oldalaslag, én esmét visszaverem a lüruköl."
Teleki penig étkezde: „Jó vitézek, erdélyiek,
Boat •• ideje, hogy a mi felséges császárunk
bttfége mellett vilézUl harczolván, magunk
nak a maradékunknak állandó nyugodalmol
a iiabadcgágot nagy dicsérellel szerezzünk,
• MxuQkot, feleségeinket, gyermekeinket a
Ittrük rabságdtól s annak a gonosz Tükülyi•ek tjrannnsságától megoltalmazzuk, mert
klUünben ha nem forgódunk, ordkiis jobUgyságban esik még a poBterilHSunk is; so
ka a német a lörúknck Erdélyt nem engedi,
levén Hagyarországban nagy crds drmádsja,
a ki mindjárt benyomul s a tQrUkct kiveri.
Hogy penig énrám senki ne paneszolkodjék,
oraxág generálisa levén elbullam, ím czl a
fejér Rakállamnt ide kegyelmetek kOzibcn
boilam, 8 kész vagyok iit is meghalni."
Tokülyt azonban ilyen practicát cseleke
dék: bal kézríti a mi hadunknak vala egy
csereklyés bosszan elnynll oldal, a melleti
folea taUrokol s knraczukol kuidc a mi jobb
ndmyunkra hogy megkerilscn bennünket.
Hijaxler eaiében vévé, Doriát hat compániával expediálja a tatárok ellen, Teleki is ti•cnhárom láazlóalja székely hadat Henter iUkály Cki Háromszéken vicóje vala, gonosz faetioiiis lator ember, és ki Teleki Mihályhoz való
bisUban még a háromszéki fOrendcket sem
becsUlé vala, s mig a Bozzán táboroztunk,
námlalan nemes és lófO menlségeschet larlván, kik kóról bóra sok pénzt Czeltenek, ma
gának felette sokat gytljlült vala, még sem
IOD aoha Isten áldása a házán, most is Rákicii Ferenezciel oda van a kuruczságra)
commendója alatt cikuld Doriával. A talár
•todio negsxalad elöltük, amazok ürOmükbcn

kergelik s épen a török úlló seregig behajlják, oda is rekedénck, vissza nem jöhetvén
helyekre- Mert épen akkor látván a török s
Tükülyi hogy a németek bal szárnya megrit
kult a compánisk elmenetelével, nagy sUrú
roppant sereggel, harmínczkét zászlót hoz
ván elöl, könnyen voltak hat ezerén, nagy
sebes nyargnlással szemben jövének; kíhcl
kiízel várván a német, noha csak két líneábnn állanak vala, olyan emberül excípíál lö
véssel , hogy kilcncz zászlót olvasók meg a
ki egyszersmind a földre borula , török is, a
mint azután hallottam bizonyoson közel két
százig való elhulla; de a többi, n holttesteken
általjővén, a lincákon állalmcne és a néme
tet megbontá. A székelység meglátván hogy
H némcicn úllaljöll a lürok, még csak kópiát
sem cmele, hanem rettenetes zúgással megsznlada , a német is eszében vévén hogy fut
a székelység , 0 is nyomulni kezde. Már ge
nerál Uajszler is elszaladotl vala, a lörök a
szaladó németeket s székelyehet űzvén s vág
ván; a mely bet eompánía német penig Dórj
ával elrekedett vnla, a töröknek egész hal
szárnya körül foga. Doria egyben vervén a
kevés hadat, ex dcsperalione olyan harczol
larla majd egy óráig, hogy semmiképen anynyi ezer lörök , tatár, kurucz meg nem bont
halja vala. Hnjszlcr békével eljóhet vula, de
meglátván a hegyről mely vitézlil harczol R
Doriával clmaradl had, szégyennek tartván a
fulásl, kevesed magával a hnrczhelyrc vissza
mcne, olt el is fogak a talárok, minekutána a
sok nyargalóczás miatt mind maga mind lova
ellankadotl vaia. Doriával való companiákol
is uloljára megbonlLik, és levágának felesen
bennck, de a többi sohul meg nem szaka
dozván s crüsen puskázván, harczolva eljövének békével. Doriiit is a tatárok elfogáh,
meg is korbácsolúk keményen, lófark közé
kötvén a kezét, s tigy nyargatóczván a tatár
vele együtt. Tökolyi pénzzel vállá mind a
kettőt magához s liszlességesen tarlá. Oll
vesző Norchcr generál, nagy kövér ember
vala; Magni penig sebben esvén s ugy sza
ladván el, ill, a Barczán, Kormány nevU falu
ban érkezük, olt a szászok rá ismervén, be-
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csalák H kastélyban hogy eldugják , s agyon
verek nyavalyást, s Szelének is egynéhány
ezer forintot érelle. Balacsán is elesek a harczon, a fejét a haves-slyrüldí vajda clülieté,
E bekUIdé Konslenlinápolyban a Idröknek, A
lürúk iJEzlck közul sok agák hullának el, a
szerdftrral együtt ^i.
llt lOn veszedelme Teleki Mihálynak is,
mert a kedves Kálmán nevU lova, kii min
denkor utolsó szükségére larlotl, igen bátor
tanult lábas ló vala, a harczhelyen lovü búza
kalangyában megbotolván, Icesék lovastál, a
türüküb superveniáiván. nom tudván kicsoda,
mert fekelo kűnlüsben vala, a fcjedelnmt gyá
szolván, a földön rútul kezét, orczáját egy
ben vagdalák, meg is lüvék, ugy hula meg,
a Icslét megfoszlák. Es mikor más nap a több
holttesteket fosítogalnák, már vala híre faogy
Teleki Mihály eleseit, Titkblyi kíküldé Ko
máromi Jánost (ki Teleki secrctáriusa levén,
ott a harczon esett vala rabságban) magi
embereivel, hogy keressék meg a teslél; so
káig meg nem ismerek az orczáján Icv3 rdt
sebek miatt, bancm mivel a süly miatt a fo
gai mind kihullottak vala , a szájában benyúl
ván s fogait nem érezvén, ugy ludak meg
hogy Teleki Mihály teste. Tiíkblyimaga ingét,
lábravalújál adatván a holttestre, és küzönséges koporsót csináltelváo, elktlldé feleségének
Gürgénybcn. Elegot mocskolödtak a holttes
tével az ulon,amely posta szekereken vitték,
azok melleit való emberek. Így Czcte meg
Isten neki is az erdélyi urakon való sok practicájaért, kiket az országnak nagy kárával s
romlásával elveszte, igy telek be rajta Magyarí pap profétiája.
Engemet is Islcn csudálatoson szabadila
meg a harczrúl. En azon a szárnyon vollain
a kire a lörük jőve s megbontá, cl51 állván a
hároms^éki nemességzászlú elült Székely
Zsigmonddal s több nemea ifjakkal. Egyezer
hátam megélt hallom a nagy eudulást, s hátra
tekintek, hál fut a székelység. Mondja Szé
kely Zsigmond: „Bátyám uram, menjünk ml
is, mert rosszul van a dolog;" mondómén:
„Várakozzunk, majd a német hátulsó lineáje
eléáll s a lürökut visszaveri." Ua nézem,

egyezer a német is szalad s flzi • török; egy
jó szürke molduvai paripán (Illem, farkasbOr
a nyakamban , mezítelen bosszú hegyes tdr a
kezemben, lülcséres karebóly a szíjamban
akasztva, marhahajtó leczin posztó ^l virágos
czafrang a lovamon, hoszu tengerszin posztó
nusztos süveg a fejemben. A jeleink penig
magyarokul nekUnk, kik a némollel vollunh,
a vala, hogy bal kezűnkdt keszkcnyOvel állalkülöllflk; eresen oda levén kíllve, hirte
len nem oldhatám le, hanem a farkasbSrt rá
forditám , s én is minlba kuruci volnék, HzAleg viszem vala a hegyes lOrl a német után.
HB megismernek vala, egynéhányszor levág
hatnak vala, de azt gondolván hogy én is
kunicz vagyok , a mint az Oltötetem s fegy
verem formája volt, csak a némelet vágták
a türökOk, kikkel összeelegyedtem vala. Jó
darabig ugy menénk. Uikor • patak árkáhoi
jutánk, hál olt már a sok futó had belé dűl
vén lovastól, egymást tapodtatják , a belek
vondozódck, a vérek fecskendezek, jajgatnak,
kiáltanak; ott, megvallom, ugyan jó formá
ban megijedtem vala , nem is gondoltam soha,
a lovam állalszükhessc • szélyes árkot. De
Isten scgilségéból, megsarkantyúzván a lo
vat . oly könnyen áltatszüké, magam is ethUlék belé. A mint tol az árok meredekes volt,
az általszOkésben a szél meglebbente a farkashóröjnet, s meglálák a lOrOhök a Jelt a
karomon, akkor ismerének meg, nem köztilök való vagyok i mindjárt Utánam váték egy
üst szakállú, kék mentés, kontyos lörök;
megszaladok elólte, csakhamar nlolére, •
mikor szintén hozzám akare vágni, megfordulék , kapám a karabclyomot s ellene fordi
tám, a török mcglarlózkodék, én esmét a
szaladást vSm elé, a török esmét utolére, ak
kor is, mikor szinte vágni akara, megfordnlók; ötször vagy batczor fordultam ugy meg
a törökre , ha puskája vagy csidája lett vol
na , elverhet vala távnlról; én sem akartam
meglóni míg az utolsó szükség nem kívánja
vala, mert csak egyedül valék, • törttk atán
penig többen is, mintegy hét török, da azok
nak I lovok nem futhat vala olyan jól. Hár
közel vala az erdó, én u r a lielék vala; a
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Utbb tjfrőkbk lálvHa, az BE első nem bir ve
lem , o é l t fogának a mczün hogy nmgkerils m e k . Tul egy oldalon Cserei Zsigmond báIjimBoktd magával szalad vala; látván, én
• i n t TeuSdÖm a lűrttkfikkel, még sem s e 
r i é n e k n e g , hanem csak azt kiáltja:
„Veid e l , Öcsém, B farkasbOrt, mert a lifríikltk asért kerg'etnek." Do ntskeu nem a vala
d o l g o m , hogy a farkasbőrt hányjam el; az•latt én is beérek at erdOre, az dn tOrükOa la hozitini v á g a , én ig megfordulék
• épen a mellében sülém a karabélyomot,
kibea birom golyóbis s egy marok seréi
vala. Talállam-e nem-o a ttirilküt, bizonyoloa n e n tudom , inkább gondolom hogy t a 
láltam, mert l á t á m , leboTula a lova nyakára.
Odahaza s kik láttak vala e n g e m e t , mit csi
nálok a lOrllkttkkel, azt h i r d e t e k , szemekkel
látlak mikor a türitkük leváglak, mert nem
gondolták hogy kiszabaduljak k c z c h b a i ; de
Isten roegszabadila s békével haza vive.
Bemenvén az e r d ő r e , lalálúk Apor I s t 
vánra , Síékely F e r o n c z r e , Maiházi Gergely
r e . Séra Istvánra , Donát G y ü r g y r e , és más
•ok futott ismerőimre; azokkal egyutt kiet
len helyeken, ut nélkül a Sinka patakán l e jOvénk, és hajnalban Fogaraaban jüvénk.
Heggel Apor István a vár hídjára menvén
JBelhlea Gergelylyel sokáig b c s i é l e , onnan
d b a c s o z v á D , az Ollón á l u l mene Kolosvár
felé, Bii penig Alsó-Rákos felé indulánk s
Ajlára menénk.
A h a r c i után Tük(>lyi, hrassai praesiJium
ellen Szent-Péteren gyalog kapitányai Darúczit hagyván feles hajdúkkal bloquádára, a
Ittbb badtkkal szállá Fttldvárboz , onnan r e gniisokot küldvén ki országgyűlésére Fejér
várra, de ismét megváltoztatván, KercszlénySsigelhére r e n d e i é , megparancsolván , a ha
d a k BrdélybSl mind felüljenek s oda jőjenek.
Bl i* jüvéoek igen felesen , mind a székely•égrSI, mind • vármegyékről. Azalatt a kuracMik, tatárok, tOrükök ktszéledvén ez egész
OTUágra, számtalan praedálátt, pusztítást
cselekedének; a havas-alyfüldi vajda hada is
•zámtalan ménest, marhál takarita ki Erdély
b e HavBB-alyfOldében.

206

Uár Gyulai Ferencz , Daciá János, H a c s kási Boldizsár és sok erdélyi főemberek, az
egész nemességgel együtt Tükítlyi mellé j ö t 
tének vala, csak az urakban egynehányan l e 
vén az ilju fejedelemmel Kolosvárait, és o n 
nan postán kiküldöttek vala a badcnsis hercztíghez, kérvén, az országban jöjün be. TOkülyinek pcnig az erdélyiek jovalják vala:
hogy minden dolognak hagyjon békél, és a
hadakkal Vaskapuhoz menjen l e , ott levő h J rom regiment németet dissipálván, menjen
Lándor-Fejérvár felé. olt coniungálván ma
gát a fOvezér táborával, badensis herczcg
táborát szorítsák sánczban, és proüigálván,
azután szerencsésen inslellállnlhalja magút
az erdélyi fejedelcmségben. Bölcs és hasznos
tanács vala Tükillyí Imreh r é s z é r e , és ha azt
kövelte volna, az erdélyi rcjedelemséget bír
hatja vala, mert bndensissel alig volt lizcnnyolcz ezer német. De a Tökfllyive! lovfl ma
gyarok , mint Sándor Gáspár, hi főgenerálísa
vala, haszontalan büszke, negédes, sánta em
ber, Pelróczi István , Nemessányi Bálint, Ha
dács Péter s mások, eláltelák Tükülyit, ne
hidjen az erdélyieknek, mert azok ki akarnák
tudni szép Bzin alatt Tükülyil, hogy azalatt a
német áruládát bevehessek; hanem instelláliBssa magát elsőben a fejedelemségre, a z 
után is kimehet a fővezér táborára. így vesz
lek ki Tökölyi kezéből a dolgot. Azért a ma
ga embereinek tanácsokot követvén, és h a 
daivá] RoszcsUrhilz menvén, onnan 21-dik
seplcmbris megindula , az erdélyi hadak mind
a kcreszlényszigeti mezőben lóháton Ülvén,
ott nagy pompával, d o b , trombita, sipszú,
puskarupogás alatt a templomban fejedelem
ségre inaugurállalék, megcskUvén a conditiók szerént az országnak, és pompás ven
dégséggel, a havas-alyfüldi vajda is jelen l e 
vén, nagy ürümmel eltiílték azt a napot. Itt azt
observállam, hogy mind Sándor Gáspár mind
PelrÚczi István, nagy szakáink tevén, clborolvállalták, s Tükölyi instellaliójára tigy
állottanak e l é ; de maga tanult róka levén, s
a világi dolgok váitoiásdl előtte forgatván,
szakálál el nem borolváltalá, ugy álla e l é ;
amazok penig mikor azt gondolák , hogy már
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vége van bujdosásoknak, akkor esének ujabb
nyomoTUGiigban.
De badonsis berezeg sem eluvék, hanem
Tükölyinek Erdélyben való iiruptiójal s Hajsrler rabsagdt megértvén, oda ha^yá Lándor~
Fejérvár oltalmazásai, feljebb becsülvén E r 
dély recuperálását, különben is ez ö részére
jól esett a Tükölyi bejövetele , mert kevesed
magával leven, a baromi lürük erűlOl opprímáltalott volna. Azért egyenesen £rdély felé

mellette, mégis azon D>p is mikor beinduldnk
Havas-alyfaldében, erfls hittel azon eskuvék
meg Tökülyi, hogy az országból ki nem men
n e , hanem itt ontaná ki vérét a hazáért. H i erdélyiekul, kik még nem ismerjük vala jól,
el is hillük. A badensis herczeg is elérkezék
Földvárhoz, nem messze levén tűlUnk , mint
egy másfél mérföldnyire; Tökülyi azért e s t ve meg ind itta Iván társzekcreii a hajdúsággal,
minket erdélyieklll kOrUlfogata a török s
indula, és hogy a tövozér esEcben ne vegye
kurucz hadakkal, s azon éczaka erűvel a
hogy a Bánczból kiment; holmi beteg és h a Bozzára felhajtala [ocl. végén]. A német tá
szontalan hadat hagyott a sánczban. Nem is
bor portásai utolérvén , sokat a hátul j á r ó k 
vette addig a fővezér eszében badensis elban levágának, sok szekereket fclpraedálának;
jUvelelél, míg Erdélyben jölt [sept. 21-d. ] s
akkor kezdOk megismerni a kurucz politíát,
Tökülyit kikergette. A kolosvári urak ujobhogy csak hazug bíztásból szokott állani. Sok
ban Hikcs Mihályt, Kelemen fiái küldik ba
erdélyi főemberek, nemesek ménének be Tökö
densis eleiben, hogy siettesse; a ki is Vas
lyivel, kik küzul sokan oda is halának, a t ö b 
kapunál találja, ott megegyezvén, a facrczcg
bi egynehány esztendők múlva, sok sonyorua három regimenllel gyorsan Kejérvirra jíl, s
ság.szenvcdésuián, hol egy hol más utón n e 
onnan
Kereszlény-Szigelhére szándékozik
hezen szabadulának ki, s alig jöhetének vissza
vala, ha Titktilyit olt lephetné. De portást
hazajokban.A bályám,CsereiGyürgy is szép ifjú
levén Tökillyinek s hirt a d v á n , megindul a
legény fiával oda marada. Én tanulék akkor;
táborával, mindenkor feles retroguardiál
bezzeg löbbsziír a hazámból senki hazugsá
hagyván maga u t á n , és a harsági vülgyrc
gára ki nem bujdosom, jobb hogy az erdélyi
szállánk táborban; onnan Nagy-Selykre, H e 
kutyák egyék meg a testemet, mint idegen
gyesre , Dálnosboz , Galambfalvához, Udvar
országra menjek reméuség fejében, mert
helyhez, Ka rá csőn faivá h o z , Baczonhoz és a könnyű a hazából kimenni, de nehéz vissza
Hitács erdején állalmanvén Csíkban Ldzárjönni. Nemcsak a férfiak, hanem sok becsü
falvához (akkor égetek el a tatárok az
letes fö B nemesi özvegy asszonyok is m é n é 
atyám sok aszlagail, csűreit, isidlúil, minden
nek be akkor Tükölyivei,mert elhirdettetle v a 
épületéi, az egy házán kivul, Csikbun Ráko
l a , mely kegyetlenül mészároltalná a német
son, és minden marháit elhajlik, meri a csí
valakiket otthon találna, azért ijedtének vala
kiak hallván a német ármáda jövetelét, haza
m e g ; abban peníg semmi nem vala, mert a
mentenek v a l a , és Tökolyi bemenvén Csík
német nem hogy bántotta volna az otthon
b a n , mind az erditre szalndtanak v a l a ) , és a
maradtakot, sőt prolegálá a kuruczok ellen.
Málnás erdején általaienvén, Málnáshoz,
A fővezér penig késSre tudván meg hogy
Földvárhoz, Szent-Péterhez, PrásmárhoE szálbadensis herczeg a sánczát elhadta, és már
Iánk, a német ármáda mindenütt a nyomunk
Erdélyben Tokülyit profigálta is, az alkalma
ban levén.
tosságot maga előtt látván, Ldndor-FejérváA Tökölyivel levÖ török és talár hadak
rál erős obsidio alá veszi, és kemény v é r e s
számtalan erdélyi praedával megrakodván,
ostromokot tétetvén, a várost a várral együtt
mind haza azüktenek vala, a haves-alyföldi
megveszi, a némel praesidiumot mind fegy
vajda is visszamenvén, ez erdélyiek is a némel verre hányalván, Ugy szintén Nyisszát, Vidjüvetelén megütközvén, haza kéreczvén sok
dinl és Vég-Szendrő várát is meghódol latja,
színek a l a t t , kevesen maradlanak vala T ü k ö sőt Lippál is recuperálja, s a lörök nemzetnek
lyi mellett, hanem a kuruczság maradoti vala
nagy szivei szerez a jövendOhadakozásokra.
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•1 pedig benenvén Havas-alyrttldében TiikH^T0l,aeMUáBÍmezíIre,onnBnasóaknákhoz
és Val;ía mellett eliDeavén, szdlloUunk PloMlfai; oda boiák a hirL bogy LdRdor-FejérTánt n e v e l t e a lürok, és Tükítlyi ns^y pompáfsl aegidtelé ai Oromét. A ploesti mozOn
neyr^rél hétig voltank táborban,'gyunyOrll•éfu Aszi tisEla szdraz idű Járván; borunk
BBHyi TO)t, akár a lovaink i9 mind azt ittak
Toloa, de kenyerünk bizony szUkOn: addig
nAa nem, ott ellem eMben köleslisztbdl
rtll miiét mézzel, igen Jál esett, mert megíhesteiB vala. Azalatt szUntelén biztattak, makolnap eljA a segilség, bomegyUnk Erdélyben.
Asoaban az idd megváltozván, nit bavas esB
k n d e emi, éi Ploestrdl megindulván, n JaBOTku neüé egy berekben, onnan CunEureslea Inl egy més berekben , onnan pedig a Ki.
tUf-ia^ia innét, kOzel Tergovistához egy
ndtbem jOvéok; szOrnyü bideg téli iddk valiaA,iigj bogy magunkot, lovainkol csak
aaef nem Olt • hideg; a Ták alatt megragyotl
vadalmtt szedtük ki a hó alul s jó izUn megeWk.
Haras-aly földé ben léltlnkben convocállatá
• ffrendekel í nemességet TűkOlyi Imreh,
hofT Kdtnoki Sámuelre, kit Erdélyben TogatoU Tála meg, törvényi Idllasson. Ugyanis
Kibu>ki Sámuel Brassóban szaladván be jó
akaraU ncrént, Tohülyiliez való hivségéb6I-e.
ragj, a mint A azután is mondolla , polittce,
kogy inkább kitanulván mcllelle dolgait, a né
metnek aperiálheasa, Brassóból kijővén,TokOlji táborára jOve és be is eskllvék hQségér«. MegsaJdilolla Tohülyi, hogy nem iga
zán nyomja a kengyeli, s megfogalla. Midón
u é r t egyben gyUllUnk volna, s Gyulai Fcreaez proponálá Tökíllyi nevével a itolgol,
épen rá mennek vala hogy megscnlencziazsik, ka Horváth Miklós és Ferencz ellent ne•oadjon; kik is Telállván, Horváth Ferencz
azt •ondd ; „A mi kegyelmes urunk ö nagy
sága méltóságos proposiliójdl nluzeloson ert
jük, de boI vadnak a tanács urak, tábla Tiai,
ildAiBesterek, regalisták, vármegyék, székek,
városok kOvelei? hol az országnak statusai,
a kiket illetae torvény szerént valakit mcg-
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nótázní ? mert mf a kik itl vagyunk, bujdosó
emberek vagyunk, hazánktól el re késztetvén.
Nem a mostani idóliOz való az 9 nagysága proposiliója, ne is szomorilson 0 nagysága benniinkel aíTéle kedvellen dolgokkal; legyen elég
hogy i nagysága hOségeért hazánkot, felesé
günket, gyermekinket, jószágunkot elhadtuk.
Mikor Isten 6 nagyságát boldogilja s Erdélyben
beviszi, akkor lássa 6 nagysága, ha perellcini
akarja a directorral Káinoki Sámuel uramol."
Mindnyájan ráhajlának Horváth Ferencz voxára ; TokOlyi is megértvén hogy az erdélyiek
disgustálódlak, kezességen Káinoki Sámuelt
elbocsállalá; ún is száz lallériglitk kezes érette.
Még rioeslnél valánk, mikor Mikes Páll
elküldé katonákkal Erdélyben, hogy Három
széken valamely nemes embereket talál háxoknál, ölesse meg; és ha akkor Háromszé
ken német nem lett volna, olyan kegyes istenrélü ember vala ám Mikes Pál uram, bi
zony nem sokat hagyott volna kOzUlOk élet
ben. De badensis berezeg a tObb hadakkal
kimenvén, Veteráni generáli két regimenttel
Háromszéken badta vala , hogy TOkOlyire vi
gyázzon; Mikes Pál, azt tudván, nem mere
Teljebb menni, hanem éczaka Zágonban ér
kezvén, Jankó Boldizsárt, kire nebezlcll, mert
nem igen akart azelütl is cédálni Mikes Pál
nak, resolulus ember levén, a házánál meg
kapatván, ürdügi kegyetlenséggel a nagy
becsületes nemes emberi a kapujára felakasz'
latja; Jankó Tamási penig és Vájna Orbáni
egyben vagdaltalja, Jankó Péter elszaladván,
mindenét felpraoiiéltálja , s visszajö Tokölyihcz; olt kólyavutyélik fel azoknak az ártatlan
főembereknek cgyctmásail. De mcgfizcle Is
ten Mikes Pálnak is, meri nem sokára Buka
resten levén, nolia a havas-alyrüldi vnjdiinek
sok gratiájával s jóakaratával éli mindennapi
iniertentiújában, mégis a háládatlan gonosz
ember szüntelen irogatoll a vajda ellen Tükőlyinek, s vádolta azzal, hogy az erdélyi ge
nerállal correspondenliál tart, és nem veiie
eszében hogy a vajda mind elfogatta levelét.
Heginteltc a vajda, ne irkáljon ellene, mé
nem szüni, a vajda éczaka rú küld , mind ma- 1
gát mind szolgáit megfogatja. Nem is ludlák
14
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egynohdny esztendeig hovd telt; aiutdn é r 
tettem meg, hogy titkon kiküldotle ai erdélyi
generttltsnak, és Fogarasban vitték, SEÜrnytl
kínzásokkal olt ülték meg; elsíiben a szemeit
lelytlik ki, azuUn mindennap egy-egy lába a
keze ujját elvagdalván a az egész testét megsutogelvén, agy kellett meghalni, éczaka ki
vitlék a testét seltemették. Igy jár az, valaki
IstenlAI nem fél és minden lalorságol elkö
vet, ha ideig elémegyen is dolgában, utoljára
beesik a Teremben.

megszálottanak vala. Veteráni hét compánia
németet küldvén portára hannover fejede
lemmel, kinek bátyja Arnóthországban elve
szett , noha a mellette való tanult hadilisztek
intenék, hogy bolondn! olyan szoros helyek
re ne menjen lovas haddal gyalog ellen, nem
gondola azok intésével, maga elól lovastól
beugrata, meg is lOve a hajdúkban, de kOrnyülv étet vén, s vitézUl oltalmazván magát
ott vágák le, s vakmerőségének a Ifin jutalma;
a szép fekete paripáját szerszámostól Tükfilyinek bozák. A több németek penig bolnndnl
TOkölyi Bzalalt szüntelen járUtván a íinem ménének ntána, nem is vala ordínantivezér táborára segítségért, nagy erővel, tüájok arra, azért békével visszamenének a V e 
rokkel tatárral, Calga szultán bej5 Kolosvárteráni táborára. Tökdlyi is megindult vala a
hoi. A szegény kolosváriak kimennek ellen
lovas hadakkal, és sok kietlen helyeken a fis
kezni, sokai bennek levágnak, sokat elrabol
vényeken tekeregvén (mert nem akartonk a
nak, a kosiatokat is felégeti B talár, de lövOtörcsvári pussnsra jóni, hanem Zernyest felé,
siersiámok nem levén, • városban penig de
ál ösvényeken, mint azelőtt, meg akarja vala
rék német praesidium levén , Liktenstiin fe
csalni a németet, de nem saccedále), sxiüoljedelem commendója alall, nem penelrálbala
tnnk egy völgyben. Olt a szolgáim v e z e t é 
az ellenség • városban, noha bizony igen
kemmel együt más völgyre elszakadván, har
megijedtenek vala a városban mind a néme
mad napig egy falat kenyeret sem ettem, a o tek mind a magyarék. Onnan kiszéledvén az
ba volt a vezetéken vagy két pogácsa. E g y 
országra, épen Uamssxéken tol Udvarhelys í é k i g szörnyű praedálást, marhahajtást, fosz néhányad meganunal e g y helyre megszállván,
szerencsénkre egy jó tulok ott kezde n y s r togatást cselekednek , le is vágván sok em
galózni, kapám a karabélyomot, Heglövém,
bereket — TbkOlyi megértvén a Galga ssnlmegnyúzok, felvonók fanyársra a hnsál, sónk
tán bejövetelét, azon igyekezik vala, bejö
nem vala, bamnval hintók meg, megaale s z é 
hessen Erdélyben s conjnngálhassa magát,
pen, kenyér nélkol só nélkal megevók, mégis
aielyel ha effeclnálhat vala, rosinl lesz vala
jól esek. Megértvén Tökölyi, hogy jobb vi
a németnek dolga; meg is lebel vala könnyen,
gyázassa! van Veleráni mint Hajazler, a nem
ha siessen. De Tergovistáröl megindulván,
HossznmeziJre száUilá be a táborai, és mivel a mehetünk be Erdélyben, nagy ssomoráa riszhad a sok erSs kideg s kény ere tlenség miatt szalére Hossznmezóre a hadakkal.
elsonyorodoll vala a mezei láborosásban, ott,
Galga Eznltán is látván, hogy Tökölyi n e n
Hossitunezön, meleg házakban s>áUTán,s szám
jóne, a mint végeztének n l t , badensis ber
talan petesdi jó borokkal minden pinczék l é 
ezeg is Várad felfii, hová kimeni vala, bejAte levén (az én szállásomon is vala hét fireg
vén Kolosvárboi a régimen lekkel, koloxvárí
hordó bor, jól is ittonk minden nap. a kenyér
praesidinmot is kikozván a táborára, Gyalii
szflk voltát borral pótolváa ki], neki esek aa
felé indnla, a mezfiben károm lineában, 4e
egész tábor az italnak, soha ölöd napig ki
igen tágoson állitván armadáját, semumi s e nem veheté onnan Töki>lyi ökel. Azalatt g e 
gílfi sereget a rend szerént hálni nem hagy
nerál Veleráni is megértvén mi dolog, B i ván , hogy annál inkább nagyobbaak t e c i e romsiékriJl felssálla a regimentekkel a Bai^
nék tábora, a mint hogy a ki távolról néste,
czára elOnUwn. Már Tökölyi a hajdúságot
négy annyi sximnnik gondolta H a t stm v n DaróciÍTal elöl elk&ldotle vala, kik is csak
l a , a e r l Ux ezer ember alig vala v d e , Háközel Törcsráráboz, holmi ktlsziUás volgybea
romnéken levén hét regiaient Veleránival;
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m IttrOk 8 tstír tdbor peaig künnyen volt
beUen ezer ember. Két németet Toglak vala
el • UUrok, kiket Galga gzuilán eleiben vijéa, ét siOrayllképen mcg-kinozlalván , soha
iguán ki nem vehclé belOlOk mennyi had
volni badcnsíssel, mind halálig ezi mondotUk kogy negyven ezer. A latárság azért
•ind ut elhivén, mind a német ármáda mestcTfégésen rendelt sergcilfll megijedvén, el
nyomnia, ki HagyarorsEdg TcIé; bndensis sem
kergéié, elég nyereségnek tarlá , harcz nélktl kimegyen a pogányság Erdélyből. I^y
veailé belé Tükülyi az erdélyi rejedelemséget a maga tanács nrainnk bolond s kevély
elméjek miatt, nem fogadd meg a mit az er
délyiek jovallanak vala. Ekkor sdák Mikes
Mikálynak a tiáromszéki kapitányságot, Hamuzéken GyulafB László levén ka|>itány, Udvarhelysiéken Bethlen Gergely; a csiki kapilányiágot pedig Teleki veszedelme után Apor
btTinnak adá a császár, noha már azelOlt
nkirálybírónak telték vala, s batlatlan rósz
példival, mind a kél (isziséget sokáig egycsenmiod viselé.
Számtalan sáskák jütlenek be Erdélyben
MoUnvából, elfiszOr Csikbaa, ott minden vé
teleket megemésztvén, kihalának Erdélyben
•iDdenüvé , és megbecsülhetetlen károkai
tdnek mind a szénafUvekben, vetésekben,
gyUmOlcafikbin.
A szegény Sándor Pálnak használa a TükOlyi bqövetele, külUnben oda eUlyed vala
pogány országban. EzI zálogul, szokás szcrént, bekuldútlék vala akarata ellen a porláíi, aialalt elszakadván Erdély a lürUkttlI,
oU tlle egynehány esztendeig; TokOlyi váImtatván fejedelemségre, a porta kibocgátá
TAkOlyi mellé, ugy jjlve be Erdélyben TdkOlyivel, ki lem mene vele, itthon marada bé
kével , Udvarhelyszéken, Gslambfalván.
Ebben az esztendOben az imperiumbcli
Aigaita városában az eleclorok választásábó] Joiepkui I. magyar király római király•igra eniellelék nagy pompával [jan. 26.],
•oka a rranczia erdsen munkálódott, mind ígé
retekkel mind ajándékkal, s már egynehány
fejedelmeket el ü csábított vala, hogy lübb-

214

szür az ausztriai házból császárt ne válaszsza
nak, mert utoljára haereditariumáOBk leszi a
impcriumol, mint Cseh- és Magyarországot,
kiknek is királyságában elsőben szabad vá
lasztással lépett be, már most itrökösinek
telte. De a lobb eleclorok s fejedelmek meg
gondolván, hogy küzUlük senki nem volna,
ki a császári felséget illeti költséget a maga
provinciájából elgyűzné , az ímperiumi Bscális jószágok penig már mind az 9 kezeknél
vagyon, s ha más familiából leszen császár, a
maga sustenlaliújára elégtelen levén, a fiscális provincidkot kezekből kivenné; az aoszIriai háznak penig sok országok s tartomá
nyok levén kezében , azoknak jüvcdelmébfll
a császári mejestást supportáija; külOnbcn is
Magyarország, Csehország, a kút Ausztria az
auszlriai ház haereditariumi, mtniegy oltal
mazó bástyái ez impcriumnak, s ha a császár
ságot másra transfcrálnák, az auszlriai ház az
impcríumot nem oltalmazná. Ilyen raliókkal
a lOhb fejedelmekéi is ráhajtván, Josephus
kezénél marsdn a római királyság, s ugyan
azon gyűlésben a római császár felesége is
római császárságra megkoronáz lat ék pan.
19.]. Horvátországban penig a horvátok bán
ja, gróf Bollyáni Ádám, erSs hideg téli idAben a híres Kanizsa várát obsideálván keze
alattiéval magyar és horvát hadakkal, to
vább a lört>kOk a nagy éhség miatt nem subsistálhatvdn, a várbeli basa a jancsárok agá
jától nagy arany lánczban fuzve a várbeli
kapu kolcsail kiküldi Botlyáninak, azt ize
vén, hogy olyan várat ad fel neki, melynek
erősségére nézve mása nincsen a török csá
szár birodalmában [epr. 13-d.]. Találtalod a
várban hatvan hat ágyú, sok bombához való
mozsár, sok ezer embernek való fegyvc
hadi szerszám , munilio, felette sok puskapor,
golyúbis és egyéb készület.
A fclségea lotharingiaí hcrczcg penig,
minekutána a franczia király ellen szerencsé
sen hadakozott volna , és legutolszor a Khenu3 melleit a franczia láborál megverte, a hol
négy ezer holt meg és két ezer esett rabbá,
Bécsben akarván menni a császárhoz, jO vendó hadakozásnak consultaliójára, FelsÓ-Ausz14 •
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Iriábao Vélsz nevU városban hirtelen fojt6
•uxus tilUI kimulc'k e világból [apr. 3-d.], nem
csak a római csdszárnak, kinek súgóra s fS
hadi generálja vala, hanem az egész keresz
ténységnek nagy szomorúságára s káréra.
Ffem Í6 volt egész Europabaa ama dicsiiséges emlékezetű magyar. Hunyadi János utiin
hasonló fejedelem, a kitül a Iőrük nemzet anynyi Ízben, szemtói szemben való barczokban
megverelelt'volna, és a kitölt tötök agy
rettegett volna, mint attól a nagy vitéz tanult
okos lotharingiai herczcgtól.
1691. Lálvén azért mi, erdólyiekül, hogy
Tökölyi fejedelemsége csak pünkösdi király
ság, és csak faazugsBggal, puszta rcménséggel B hamis eshüvésehkel biztatna bennünket,
ugyanott, a bavason való megszállásunkban
egymással beszélgetvén, mintegy három szá
zon , sok becsületes főemberek s nemesek^'
Horváth Miklós, Ferencz, Bemád János.
Cserei Zsigmond, Donát GyQrgy, Benk9 Mi
hály s többen, egyben végezénk, hogy több
ször Tökülyivel vissza no menjünk, hanem
Erdélyben bejBjUnk s jú hajnalban megin
duljunk. Én elkészülék a szolgáimmal, vár
iam a hajnali, oda küldék hogy már induljunk
meg, hál nagyobb része megváltoztatta szán
dékát E Bevas-alyföldc felé indul; mi egy
néhányan, Bcnkd Nikálylylai együtt mintegy
(ttvenen, csak rcsolválók magunkéi, hogy
vagy meghalunk, vagy Erdélyben megyünk,
mert látjuk vala, hogy ébelfaalásra jut igyunk,
ha visszamegyünk Havas-alyfüldében, mivel
ez oláhok a sok praedálásért mcgharagudtanak vala Tükölyi hadára, és valahol kaphat
ták ökel, ölték, váglak; kiválta malmok
messze levén, meri a kOzet valókat magunk
elpuszlitoltuk s égettük vala, ha kik Arillni
mentek, meglesték az oláhok s agyonverték,
mint a szegény Bodoni Balázst s másokot.
Noha lartoltunk attól is, hogy ba a Tokülyi
bálul maradott sergei ránk találnak, rosznl
járunk, a mint sok szegény erdélyieken megtórlénl, kiket mindenekből kifősziotianah, s a
nagy kietlen hidegben mezilláb viliének vissza
Tökülyihez. Herl gondolván TtikOlyi, az er
délyiek, oly küiel jővén hazájukhoz, ba-
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szóhnek, vagy háromszáz kurnczot hagyott
vala slrázsálni. Hí is épen rajta vészijük va
la , meri a mint megyünk a Csiga hágójánál
Erdély felé, bál akkor jdnck szemben a knruczok velünk. Az Isten csudálatos eszközt mulala szabadulásunkra; mikor azelólt harmad
nappal Erdély felé mennék, BenU Mihály
szolgája a vérben megbetegedvén, a szörnyű
hideg idó is elsonyorilván , megholt vala , s
ott hadluk vala el ez útfélen halva. Én aiérl
mondom a többinek: „Ahol jóncka kumczok,
álljunk meg, ezt a testet kezdjük lemelni."
Ugy is lön, leszállánk lovainkról, karddal,
bsllával ásni kezdők a fagyos földet; > kuruczokelónyargalvBn.éklelenszitokkelmondják: „Szüktük ti most baza felé, ilyen s ilyen
lercmtellék, de majd meglanilunk." Hl is
noha bizony féltünk, bálran fclelénb: „Ha
zudtok, ilyen s ilyen fiai, hiszem látjátok, ezt
a szegény legény hollleslét akarjuk elte
metni, mert mi is meghalhatunk igy mint e,
s jó leszen, ha valaki eltemeti testünket," A
kuruczok elhivén, s lálván a hollteslet, Havas-alyföMc felé visszamenének, meghagy
ván nekünk, hogy siessünk utánok, mert a
német be akar jóni Tükölyi után, s mind ott
veszünk. Ml a lesiet ellemelók, s megindnlánk TSrcsvára felé; soha olyan hidegei nem
szenvedtem mint azon éczaka. Törcsváránál
a németek élőnkben jővén, mtndenDnkből kifoszlának; vallottam akkor egyedül három
száz forinl ára kárt, mert csak készpénz több
volt a turbámban száz forintnál, kit még Er
délyből vittem vala, azonkívül sok egyelmisom, a fegyvereinkel is mind elszedek, s kisérőkilt adván mellénk, elsőben Rosnyóra v[nek Gabriáni colonellushoz, onnan Kereutényfelvára Pácéhoz , onnan esive késŐn Fe
kete-Halomban Teleráni generálhoz. A né
metek az utón mindenütt szidtanak, sAt a
német asszonyok és a falusi siásznék is kŐvel
hanyigállanak, kurucz kutyáknak, tolvajok
nak nevezvén. Velcráai pedig reménségilnk
kivUl nagy becsUlellel fogada , B kérdezkedvén Tökölyi dolgairól, szállást rendelteié s
oda bSvőn gazdálkodlata, más nap beeakOdtelvén a császár h&tégére, békével hasi bo-
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csillila, noba ai a gonoszlelhü Henter Mibilj elegei meslerkedeti, mind rám mind az
•tyámri ajtai zálogos jószágért haraguván,
hogy engemet Veleráni megfogasson; nem
telek ai ebnek kedre benne, mórt Teleki Mibilynál liklomban jól ismert Veteráni, haszniU ÍB akkor mind nekem s mind általam a
velem való nemes embereknek ez ismeretség.
A TOkOlyivel elment uraknak, fflembcrefaiek, nemeseknek jószágaiban találtatott
gabonái elhordatáh ugyan a németek, de aenkinek jószágát nem confiscálák, sem a kik
oda be megholtanak, sem a kik azután sok
esitendAvel haza jöttének; oly nagy kegyclmenégel cselekedék akkor a császár , noha
ha akart volna, törvény szerént mind meg
fen tenliáz lathatja vala 6kct. Engemet pedig
comntissáriusnak rendclének az Gebriáni rcginentje raellé, a kit Háromszékről épen Fojérrdrig kisértem le, luvén tbbb adjunclus
•lagyar commiasáriusok is, kik lólem dependedltinak. Fejérvárról visszebocsála a coloDenm nagy becsülettel, s Ajlára jovék. Ez a
Gabrláni nagy uri jámbor becsületes ember
n i a ; azDtán brassai coromcndens levén, ebéd
Btán lóra Ulvén s nyargulúcván , leesett loTMIól, B egy köbe megütvén fejét, ugy hala
neg Draesóban.
Hajszler penig és Doria, jó darabig levén
TOkAlyi rabságában, olyan conditiókkal bo~
eiáttati el, hogy bút ezer forinlot, egyné
hány Bzáz véghadek síámára valá posztót
adiinak, és hogy Toholyinét is a császár
faécBÍ áreslumból bocsáttatná el; melyet mind
Téghesvivén, Hajszlernck nagy kedvessége
levén a német udvarban, mert híres vitéz ge•erflvala, megsEabadnIának; de Doria bűs
gondolkodó ember levén, csakhamar me^bala. Belét itt temetek el Fejérvératt, a les
tél, mivel nagy ramiliából vala, Tclvivék Nénelorszfgban. Kemény, kedvetlen, magyergytlAlA ember vala nyavalyás.
Oly rcndkivUlvaló jégesOk hullának épen
kaszáUskor Erdélyben, hogy a Ichutloti jég
nek • hossza két arasz, a szélessége egy
tenyémi volt, melyet én is nagy álmélkodásMI nemléllem. Elég kárt tón mindenütt a
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gabonákban és sz<)II5kben, s nagy drágaság
is következek utána, sáskák is ujobban fellámadának s mindent cl vesz le gélének.
A badensis berezeg azonban, ki fOcommendója vala akkor a német armadának Ma
gyarországban , elkészítvén táborai, LándorFejérvár felé indul, és utjábao Lippát megostromoltatván, a tOröklól visszanyeri. A Í5~
vezér is mintegy száz ezer emberrel, nagy
készUleilel megindult vola, és Lándor-Fejérváron felylll crös sánczban verte vala tábo
rát, nem akarván addig megharczolni, mig a
tatár hám hadaival el nem érkeznék, ki már
ulban vala. Badensis berezeg az armadával
épen a török sáncza eleiben mene; de mikor
látná , harczra ki nem vehetné , azt tettetvén
hogy megíjedeti, écznka elnyomni, vissza
Hagyarország felé. A türük reggel látván,
üres a német táborhelye, minden hadával
megindul anémctulén, TiikOlyi is vele tevén;
és harmad nap múlva niólérvén Zemlénnél,
hol már a német tábor megszállott vala, a löri)k alól szállá rajta, és a német armadát Tiirökország felfll szoritá- A fóveiér, amaz bires
KuprUli vezérnek a Ga , ki Béldi Pál porlára
valú futtában fólovaszmcster levén, a mini
feljebb megírtam , Béldi Pálnak nagy patró
nusa vala, tanult ember levén, minden intenliójB a vala, hogy ott sánciban vervén magát
B táborát, a talár hámot olt várja meg , és a
német tábornak (ki már Magyarországtól elrekedelt vala, s5t a Dunán a mely hajókon
számtalan élést, muniliól,a hadak számára
való köntöst, a hadi generálisok számára mlndon felgondolható láborí ételi, ilall, eszközö
ket hoznak vala, a törökök Tökölyi hajdúival
együtt a hajókot mind elnyerték vala, és a
hajúkol szárazon kisérO két lovas némel re
gimenteket Icvágtanak s rabul elfogtanak va
la, senki közQlök el nem szatadhatván) élését
elfogván a debílítálván, azután rá menjen s
mind levágassa. S már kezén tartja vala is,
de badensis berezeg megértvén mind az éléshajóknak elnyerését, mind a lüriík inlentiúját,
s látván hogy ö már Türökország felé szo
rult, B honnan semmi prófonlüt nem vehet.
inkább akara nagy veszedelmével is a lábor-
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nak, szerencsét próbálni, mint sem éhei megüliiL Bz ármádájdt. Resolválván azért magát,
ús a regímcnlckel elrendelvén, a tűrök sánczáre rá menc, DünevatU generdlnak ordert
adván , hogy 5 a más szárnyával az armadá
nak túl falói kerülji>n be a lürttk sánczában;
de DUncvald coinpeltilván badensissel a commendó fdull, azt akarja vala, hogy badcnsis
cIsOben badd verettessék meg jól a tí)röklól,
6 azután superveniáljon a regimentekkel s a
lürükót visszaverje, s ugy nyerje el a gloTÍúl. Azért is vcsze annyi sok német a harczon, hogy Düncvald nem mene idején, a
mint ordere vala , a sáncznak lulsó részere.
A füvczérnek semmi kedve nem vala a harczhoz, de hogy Iáid , csak meg kell lenni, nem
vára liogy a német penelraljon a sánczban,
hanem a jancsárságot hagyván ben, a lovag
hadakot mind kivivé a mezSre, s ugyan olyan
harczot is tarla, melyhez hasonlót száz esz
tendő alatt a pogány kereszténynyel nem
tartott. Valinak a fővezérnek mintegy tizenül ezer válogatott udvari hada, ezekkel négy
Ízben állalgázolla a rcgintentckct; a német
is elfelejtette vala a puskával való lövést,
hanem karddal ollalmezzi vala magát, és ha
a rövezcr el ne essék, lalám egy lórök sem
maradt volna meg életben, mind oda rontotta
volna a harczon. Meg is mondotta vala sok
szor azclöll: minthogy soha senkii is az 6
famíliájából meg nem fojlottanak, ha lehel,
bizony öl sem rojlatja meg a császár , mint a
lübb fővezéreket, hanem vagy megveri a né
metet , vagy ha lálja hogy nem lehel, fegy
verén hal meg. Ugy is hala meg dicséretesen,
el is lemctlelé vala badensis a leslét, ba fel
találtatja vala, de nem ismerek meg. A főve
zér elesése után mindjárt megcsokűnónek a
törökök, és badensis, ki magajs csaknem desperált vala már, megbatoritván mind magát
mind a hadát, szürnyüképen kezdé lótetai a
törilküket; Dilnevald is látván , hogy nem az
C kívánsága szerént esett a dolog, megindul,
és Zrínyi Ádámot eldjáróban küldvén a lürók Eáneza felé, megindula maga hadával.
Zrínyi Ádám a keze alatt valú magyarokkal
egy rést találván a aánczon, nagy bátorsággal
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bemegyen , és a jancsárságol vágatni kezdé,
de a nagy indulatban nem vigyázván magára,
meglövik 6 ott hal meg a nagy vitéz uri em
ber, s Gbenne cgészlen deficiála a dicsősé
ges fejedelmi Zrtnyi-familia. Szintén esive
vala már s be kezdett vala sötétedni, még
is Iiarczol vala a tttrük a némettel; de midSn mindenfelől a regimentek a sánczban
bemenlenek volna, és már a jancsárság ia
nem resistálhalna, sőt mindenfelől az egész
lörök tábort meggyujtógatván, égne, meg
futamodnak, és az Éczakai selétség hasz
nálván nekik, a német is pedig igen megfáradoll s debililálódott vala, nem Qzvén a
törököt, elmenének, minden ágyujokot sálorokot,-tábori eszküzükül otl hagyván nagy
nyereséggel együtt a németnek; TOkülyi, a
maga kevés hadával egy hegyrOl nézvén
végig, és azután maga is a tőrük tábor ntin
szaladván. Hennyin vesztenek el mind kél
részrQl, mai napig is bizonytalan : közönsé
ges iiir , hogy a németek kuzől tizennyolcz
ezerén, a törökök közUl penig ötven ezerén
[aug. 19-d.] 3^J.Badensis a testekel megfoszlogaialtván , és a törük tábort elpraedálván,
ott nem sokáig mulata, banem Várad alá jdvc, és három hétig szörnyuképen bombáztatáslőtelé, de akkor meg nem vebeté. A
harcz után harmad nappal a tatár hám számUlan talársággal elérkezék, de késŐn. Giotve,
és Várad alá csapván , a némel tábor zsákmányosaiban elkapa — Eszlerháa Anlalt is
akkor fogták vata el — de semmi kárt nem te
hetvén a német tábornak, ki erős Eánezban
vala, onnan visszamene.
Ide, Várad alá kitldék ki az urak GyerSia
Gyürgyut és Apor Islvánt, hogy tobb regi
mentek ne jőjenek be Erdélyben quártélyban;
oblineálák is. Badensis erős bloqnádát hagy
ván Várad eláll, maga Bécsben fetmene, •
hadak quarlélyban szállának. Nem is jöve le
badensis Magyarországban , generál Caprara
maradván a eommendo, Badensis penig ax
imperiumban a franczia ellen nagy dicsősé
gesen hadakozék, és sokszor megvervén a
franczia armadát, nem régen hala meg maga
hazájában.
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E g é s i NémetorsEágban nagy földindnldtok éa rémlllések TolUnak , ki mialt Bécsben
U • biras gient-Istvdn tornya igen megrcp e d e s e t t , sok költséggel s nagy mestcrséggfll ii aiolla nem ludjdk reparálni. Norímberg i b a n , Aagosldban, Frankof úriamban is sok
épUetek egyben romlotlanak, kiváll az egész
^ t m i a é n e t l e nagyobb mértékben, é s Karialfaia, meri Újlak városát egészen (tsiveronlolla, az emberek is mind ott vesztenek,
kik • meifire ki nem szaladhaltanak hirtelen ;
Dresdáo, Lipsiában, Vitlember^ában , Jénán,
Waimárban s több saxoniai városokban, a
k a n n g o k magoktól sonusl adtának, a palolákban lUggű Tegyrerek, muzsikaszerszámok
lekolloUanak, at emberek mint mikor r é s z e 
ged, a g y táatorgoltanak. Heg is érzé annak•Uaa valé estlenddben mind az imperiuni)
•iad Saxonia, mit praesagiált a rtíldindulás,
n e r t alkalmasint megmejesztc a svécziaí
•Oltani király. — Magyarországban is rendkÍTllvBlS árvizek; az égbeli felhGk szakadása
• i i l t annyira megáradtak a vizek, s a hosszas
eaS miat ugy elázott a föld, hogy nagy h e 
g y e k , halmok egyben szekadoztanak, meiykex !itsonI6t régtSI fogva senki nem látott,
aera 1* baliotl.

olyan practicához kezdc; rajla kapák, bár
csak megtagadja vala, nem vala bizonyság el
l e n e , maga megvallá, hogy Tükütyit meg
akarlB volna IdvSdüzni. Nem IQn olyan ke
gyelmes bírája mint Bécsben, mert Títkülyi
hírtelen
indulatból meglitvOdüzlclc; a z 
után sokszor megbánta, da késő vala. Otl t e 
metek el a testét.

1692. Tukolyi Erdélyből való kiűzetése
után noha mindjárt az Öreg fejedelem halála
után, a császár az országot megkinállalta
vala, hogy ha kedvek leszen hozzája, az impcrinmbrii statusok közé Erdélyi incorporáltatja, és a mínemU privilégiummal élnek az
impérium vasHlIusí, Erdélynek is olyanokot
adal. De a mi uraink a tOrOk birodalom alatt
levén már sok esztendőtől fogva , nem érivén
mll teszen a vasallagium, noha Bethlen Mik
lós a felsG országokban járván, s expcrlus
levén az imperiam dolgaiban , hittel is e r ő silené, hogy soha annál jobb állapotot maga
is az ország nem kívánhatna, a mivel a csá
szár kínálná; mert a nem jobbágyság volna, a
m i n t á z erdélyiek magyaráznák, hanem b i 
zonyos condilJók alatt a római imperiumhoz
való szoros kj)teIosség, melyet praestálván
as o r s z á g , az imperiam is minden erejével
tartoznék minden szükségében Erdélyt m e g Teteráni generál hél lovas compániát n ő 
segélleni, s akármi ellenség ellen mint az im
s e t e k é i kuld be HossEumezöre TükUIyi felpérium tagját meg is oltalmazni. De soha az
v e r e t é t é r e i de amaz is. vigyáztatván szUnerdélyi urakkal cl nem hílelhclé, s így vették
lelen, maga jobb rész hadával eJszakda; a t ö b 
ki bolondul a kezekből a szép szabadcságot.
bit a jó peteidi bor mellett olt vágják le a n ú Azért is a császár látván hogy nem kel a jú,
Belek, el ia fogának bennek; meri ezek a kubizonyos punctumokból álló diplomát kUldu
nicsok Őrükké a hol italt lalájnak, a részeg'az országnak, mely állal és a mely szerént a
flégnek adják magokol e nem vigyáznak elcsászár birodnlma alatt igazgallalnék E r t e u í g e k r e , azért verik fogják Ckel annyiszor.
délyorszBga; és mivel ilju Apafíi Híhdiy vá
Tergovistán létében Túkolyi Kaller J ó '
lasztolt fejedelem még gyermek állapottal
u e f e t megOleté, Haller János kisebbik Gál,
vala , az országnak is ugy teczvén , megpaciiataian oyugbatalian clméu iljal, ki alyjárancsolá a császár, hogy gubernátort válaszv i l Bécsben létében, mind az édus atyját,
szanak, mig felnevelkedik Apafii Mihály, F o Dind a minislerek küzUl nagy u r a k o t , kigarasi gyűlésben azért szabados vox s z t r i n l
uiDben n n l é k hogy a császárnak már heválasztaték Bánfli Dénes fia', BánfG Gyürgy,
éiuivín, el nem vesztcté , a melyért is a milobb vox menvén rája mint a lObbire , és az
lúaterek meg akarják vala ü l c t n i , titiidúdván
után a szebeni gyűlésben leJOvén a császár
practicáJB 1 de a Jámbor Leopoldus császár
tól conürmBlióje, ott meg is eskutih, és la•em e n g e d é , hanem az udvarból kikuldé. Itt
nács urakot is lesznek melléje: Bethlen Geris, TOkfilyihez menvén az alyja akarata ellen,
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getyl, HaUer Jínoat, Belblen Eleket, GjerAffi
Györgyül, Bethlen Hiklósl, Naláczi Istvdat,
Toroczkai Mihályt, a száaz naiióból is kettőt.
Ugyanakkor klttde ie • csiszár mind a gnbernátornak, erdélyi magyar generálisnak,
cancelldrinsnak éi Ihesauráriusnak s a simplex tanács sraknak való instnictiúit, me
lyekre meg is osküvénck > és a gabernálor
minden ezpcdilíókot maga neve s pecsété
alatt ezpedUltat vala, a lúiréDycs processosbeli expediliók is mind a szerénl folynak
veta, és mint szintén a régi Tejedelmek, az
egész országban ugy parancsola, s hajtolta is
valóban a jövedelmet magának, Birú Sámuel
tevén secretáriusa. A lón harmadik Torma directio Erdélyben az én id3mben, és a Coosilinm Status aboleállatéL
De már az erdélyi pápisták látván, elkOlt
a rerormatns Fejedelmek igazgatása, és hogy
a római császár pápista, a magok religióját
Erdélyben promoTeálhaljtk, külba kesdének
szakadozni a H»bbi religióktól, azt kezdek
praetendálni, hogy a mely articntuiok az
Approbata és Compilala Conslitntiókban be
írattak eteitOl fogva a jezsoiták ellen, az Er
délyben lakozni szokott pápista paspítk ellen,
egy sióval a catkolíca religio ellen , azok in
perpetanm tollait ássanak, és a minemU libemm exercitiummal élnek a reformálusok, Sk
is hasonlóval élhessenek, mind Kolosváratt,
mind Pejérváratt, ben a várban az 6 szá
mokra templomok adattassanak, mind a ta
nácsban, mind a törvényes táblán, mind a vá
rosokon valú tistztségekben egyenlő számmal
legyenek a reformátusokkal. Vala sok egyéb
hasonló törvénytelen kívánságok is , de mind
a reformálusok, mind a tübb relígiók, tudván,
bogy azok as articulusok közönséges ország
végczésévcl concludáltatlak, s ogy írattak
be, és ha azokban az articulusokban ország
közönséges végzése nélkül kitörölnek, azon
az utón minden törvényei Erdélynek felfor
dulnak , mert azokol az articulusokot az or
szág mindenkor nagy consideralióval irattá s
gyűjtötte egyben, és örököseknek rendelte,
hogy azok legyenek fundamentális törvényei
az országnak, melyek szerént a haia dolgai
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igazgattasanak; kivált a jexsoiták proscripUója az egész országnak megmaradására sze
reztetett vala, magok is n erdélyi pápisták,
együtt a több religiókkal akarták • jovallotlák, keserves példa forogván akkor elóttök,
Bálhorí Zsigmondot mind országostul mely
szörnyQ veszedelemben ejtették vala a jezsui
ták, hogy löbbszítr is olyan nagy gonosz ne
következzék a bazára, azért proscribálták
vala. Hind ezeket noha eléggé remonstrálák
a pápistáknak, nem l&nek contentnsok vele,
hanem a császár udvarát sokszor bositák;
de akkor semmit egyebet nem vihetének
véghez, hanem a diplomában csak az enged
telek meg, hogy Pejérváratt • Bátborí Christóftól építettéit puszta templomot a pápis
ták magok költségeken építsék meg, ugy
Kolosváratt is a mely háznál eddig cuUnsok
volt, ott is építsenek templomot, • tanácsban
B tábla fiai között is egyenlO számmal legye
nek.
A diploma tizennyolci punctnmból áll:
I) ApafB fejedelemségéről való sssecnratio,
ha arra való leszen; 2) hogy több pápista
szerzet be nem jft Erdélyben, azokon kivUl
kik eddig olt voltának; 3) a régi fejedelmek,
királyok donatiúinak confirmaliója; 4) u
Approbata Compilala Constitutióknak, a szá
szok municipale jnsának confirmaliója; 5) a
beveti szokásoknak, törvényes processnsoknak eddig való szabadságának confinnatiója;
6) mindenféle tisztségekre hazafiainak álliltatáse; 7) a nótán és magvaszakadt jnson
acquirátt jószágoknak hazaGaínak való adattalása;8)afó tiszlségekre való candidalíók
modalitása ; d) a tanács, tábla, jtélómesterek
felállítása; 10) minden eszlendóben országos
gyűlések és törvényes octávák folytatása;
11} az erdélyi gubernátor hivatala; 12) eaztendJtnkénl való ország contribuliója, békeségnek idején ötvenezer tallér, háborúság
idejében négy százezer német forint; 13) az
accisák tollálásaj 14) a székely naiio immunilaliója; 1&) szabad kereskedés megenge
dése; 16) az arendákrólvalódonatiókcobfirmatiója; 17) az Erdélyben lévA német pnfraidium reformálása; 18) a szász natión levő
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poiUQkodtfsnak, ingyen való gazdátkodásnak
Biiony gyönyörűséges diploma vala , és
Bérem mondani, a búcsi udvar solia nem is
TÍoIflla Tolna, s naf^y boldogságban s békefékben élhettünk volna mellctle; de a három
Ballék kOiölt vala controversia , a nt-gy religiók kfiiOlt Tftió sok compeleniia szolgállata
aUulmatosságot annak a szent [diplomának
ereniéjára. Addig kezdek, ki egy ki más
felé huni-Tonni, magyarázni, erőszakkal te
kerni, addig kUldozének egymás ctlcn köve
teket • caásxdr udvarában , s magok kivánák,
•oUicitdlák, bogy * diplomát a császár né
mely résiében változtassa meg, magok járák
hogy ApifB Mihály fejedelem ne legyen : ám
ki is csinálák szegényt a fejedelemségből, a
diplonát kiforditák, s magunk lünk okai a
magnnk veszedelmének, mint ide alább meg
látják • maga helyén.
Kbbea az esztendőben Magyarországban
Péoi véroB táján csuda-Jelenések láczoUanak
vila : nagy Areg tUzes oszlopok niggültenek
le as égbél, és kél nagy tistüküs-csillag nspayugot felSl tiz nap a tiz éczaka lállatoti,
•égy olyan formák mint a nap és hold udva
rai, Qigy fényességgel láczoUanak. kUliknb
ktllönféle színben vállozlatván magokat; e
•ei9kOa levő vetések mint a kénkŐnek morinlékjai olyanok valánah , a hegyeken nagy
tSxes seregek tizenhét nap s éjjel láczoltaaak, kik szümyU ropogással egymás ellen
karcsollanak; a pécsi templomban barátktintAsben megjelenvén sokan, pápista mód sze
rént • mise ceremóniáit szintén ugy elvé
gezték, B a karban ugy muzsikállanok, énekellesek, mintha valóságos emberek leltének
voliH; t Dona vizében penig számtalan üreg
balak oly rettenetesen vjltanak egymással,
hogy as elfolyt vizekből néhul a viz vércsaek Uciott, számtalan holt helakot hányván
ki a partra. És ugyanakkor Erdélyben ápri
lis hiTában, Szebenbcn az országgyűlése
alaU ai égbŐI véres esO hullott, mellyct nagy
álmélkodással szemléltének az emberek, az
•tdoB követkeielt nagy vérontásokol, pusztnUsokot praesBgiálvún-
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De mindenik felett szürnyO csodál tőn az
igaz iléletü Islcn Lengyelországban. KOzel
Krakkú városához lakván egy gazdag lengyel
ür, számtalan ménese, marhája vala, kikben
gyönyörküdint, a dög beléjek esik,meghalnak;
kimenvén az űr majorjában, elbúsulván annyi
marháiban cselt kárán , fclemelé kezűt az ég
felé s azt mondja , melyet irtózás nélkül nem
irhatok : „Ha megetted. Isten , ezeket az én
marháimét, edd meg a lübbit is a ki megma
radóit." Átkozott gonosz szóki mindjárl azon
helyben kutyává vállozék, csak a feje marada
emberi formán , s a megdüglűll marháit maga
megette napról napra, azután maga is úgy
hala meg. A képét szerte széjjel behozták
vala Erdélyben, s nagy reltegésscl nézlük.
Bár példa legyen minden embernek, hogy
becsülje meg a mennynek fiildnck teremtő
Istenét.
Az impcriumban penig az ű felsége arma
dája a franczia ellen szerencsésen hadakozók,
sőt egynehány sereg magyar katonákol ^is
viliének vala fel groITCzobor Ádám vitéz ge
nerál commendója alall, a kik tatár módon a
franczia tábor zsákmányosil cifogdosván, és
hol utazásokban elől hátul megcsapván, tábori
szekereit elnyervén, hol a quártélyokban is,
a mikor nem ís gondolták, mert egy éczaka
oly hosszú utol mennek vala, hogy a franczia
három nap sem ludla volna elmenni, véletlenül
felverlek , leváglak s elfoglak benne, meg is
saczoltaták magyar módon. Annyira is megijeszlellék vala a francziél, bogy a német ar
madától ugy nem rcltegelt, mint azoktól a
kevés magyaroktól. Sok magyar kapitányok,
sőt a hüzkalonúk is igen meggazdagulának s
épüléneh azon táborozásban, mint Ebergényi
s a tübhí. Sőt mikor quárlélyban szállollak is
az imperiumban, a némcicket kínozlak, porczióztatták, megnyergellek s felütlek a há
takra, s ugy sarkantyúzták, azzal szidván:
fizess, cb-alla németje, mert mi is eleget porcziózlunk a németnek Magyarországban.
Víbctmus az angliai híres viléz király, a
belgákkal együtt nagy vicloriúl vőn a fran
czia király tengeri classisa ellen, mert ha tvanót öreg hadi hajóit, minden bennek levő
15
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vitelekkel, ágTukkal, munitiókksi, Ittbb voU
negyven ezer rranczidial, ii u g l h u t belgái
ágyuk miatt eg]ibe ronlalTán.elsÚlyenlék Akel
a tengerben, senki cl sem szeladhala kuzo!'
Így bUnleté n e g Isten a hamis hitért • a máEokoD való telkeieilett kívánságért
Váradot p«aig midSn OszlJII fogva erSs
Moquáda által larlolta volna a német épen a
j&vO kasiálás-ideig, kkkor generál Uajszler
ujabb haddal s íJtvöszerszámokkái menvén
alája , és keményen nogszoritváti ilket, s e gítségek sohnnnan nem ji>vén, noha nehezen
ménének r á , mert híres víléx enherek valá~
nak benne, de elfogyván nloljára élések, k é telenség alatt feladják Uajszlernek a várat,
magokét a német etkisértelí. Belénjest is
aintán esakhamar feladják. A s a ^ á k mini
u e l O l t , agy most is mindenfelé sok károkol
lesznek, s<St töménleny sok egerek támadván , a [Sídben való vetéseket megemésztek,
•a (sztagokbaa való gabonát is mind ki&rlék,
• oljaB drágaság is következek, bogy bal,
két s4St oyolcz forínlra febseie koble • b n A r i a a i csássár penig a haaiover ker<
caeg inslaoliáját megtekintvén, és hogy már
két Ba • császár h i s é g e melleu negbcA. k ü lönben is ebben • badaktnásban mind pénzzel mind haddal a császárt igen segéltelte , *
• á r alaltombaa mmkában is vala Jóisefbek
n császár iának a haawnar kaiból való háMsodása, azért • kilenrzedik clectorálasségot nagy pompával neki cooferálja, noha a
több imperinmheli feje^etateh erSsea protestálának coatradtcáláaak az ellea, kivált a p á ^ l a nagy rendek irígyehrén, hogy a hanaov e r , evtngeliCDS levén, olyan hagy méltóságrm e a d t e t e l l ; s ligát is koiéoek a ímtraiával sokan kftztlAk a császár e l l e a , Mert
akárkÍMk hamis caasájál miai^árt felfogja a
franczia kirády. S e Un egyik oka , hogy a
nagy viléa baváríat elector is axntáa csakh*mar a császár tOem reheUála • a fraacaia
mellé álla, noka a i-«J«««r..t l e j e veft, m é g '» cOeae lámada, de scereneaéUenal jára.
Vala akkor e g y gróf Kinczki cseborsaigi
c a a c e l U r w eis6 miaister, ki az egisa csá-

szár udvarát s tanácsát dirigálta, csendes
moderátus ember * " ] ; nem is mebétének sentmire addig az erdélyi pápiitik,mtgS éle. Mert
bölcsen általUtván az erdélyi állapotot, hogy
kdiel vtgyoa a lürOkhOz, s ha nem kedves a
bécsi udvar neki, s ha törvényekben aaegbánlja, könnyen bossznságból misuvá bájolnak, szert soha nem jovallolta, meg sem e n gedte, hogy a császár as erdélyi pípislákot
a tObb religiók kedvetlenségével mannlaneáljB; de mikelyt meghala, s KoU«aics cardíaál keiére kerille a dolog, opprimállalék
mindjárt Erdélyben a reformáta religio. Ennek a Kinczkínek a faannover hercieg n e g y ven ezer aranyat kttldóU vala ajándékban,
csak legyen patronns a császár elftll; s a g y
kísérlet, a e n tudom, kit ne lánlorítoU volna
meg mást akárhol ia Earopábai, de amax i n kább szeretvén a becsSleles Url-nevet a
pénznél, el nem vévé, visszakOMé, azt i z e n v é n : „Mondd meg a felséges hercsegnek, ha
igaz kívánsága a csássiraál, péaa nélkAl k ö teles vagyok ssotgalni Behi, el ia hitesse
• a g á v a l hogy szolgálok; ha pe4ig readeletlen dolog a mit kíván, minden kincséért, j ^
szagáért el nem áralom u áramol-" A b e r o e g a pénzt StratmaoBak küMi. ki is kedves
eoibere vala a csásaárvak, A azt f e l e l i :
„Hagyjátok itt a pénxl harmad napig, aiidíg
gondolkodom: elvegyem-e vagy n c s . " Azalatl
felmegyen a császárhoz, m e g m o a ^ , a hwinover mit kaldOU n e k i , de & a c s á s u r U r e
• t i k l l d nem veszi; mond a csásaár: ^ pénzt
veild el s áigy tárcsád, minlhn mi ajándékozlak volaa neked; • berezegnek pedig izcod
• e g , hogy az eledoralas övé lesaea.**
1693. Én eddig az esztendeig az atyáai hálánál laktaa; lörléaék pedig Hjc* d o l g o s , a
ately miatt hj kellé m e a a e a az atyám házától,
s attól fogva m
• vineátea gondol • a g a a r a .
• i n t gim>aba gyarló iijn, aa anyámank egy
szotgáiöját • e g k e d v e l l c H ; az ntyám i s . B e *
Mondhatom hogy jól a lAesea cadekedett,
aoba nem India : otyan rósz doloc jijBa ki
hdiUe, mig Brassóban j á r t a i , addig
hirónah izeavén. f
• e g f o g a t t a , botolt maga jabbégyasnarnya a
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uolgálAja IflTéo u alyáranak, könnyU leli
Yolaa vagy megdnalc tnegrogalni házánál,
agr ekupslni a háilól; s falu kalodájában
aUUék • BdlttDben villiik Én visszaj öltöm ben
BölanbeD, Cierei Farkas hálánál levő quárlélyoci aénet lejünán iamerfiniböe betértem,
oU KAüg illünk; megmondják azon közben,
kogy u aaizony ott van kalodában, ítlason
fegyverrel rá megyek a biní házára, a kalodából kivételem s dolgára bocsátom. Vald••k • magam atyámfiai küiui nagy ellenségcÍB, ngyminl: Donát György és Uibály,
wAe um vétettem vals a jámboroknak;
esek kapván az alkalmatosságon, Mikes Hikályt. Káinoki Sámuelt rám haragilák, hogy
én aal mondottam volna: sem Islenael, sem
esásaárral, seai rOkapilánynyal nem gondolok;
•agad ladodlstenem.soha mégsem gondoltam.
MŰUB Uibály különben is ramiliáslúl soha
nen nerelle az én ramiliúmot, és hogy ezt a
Utván asizoDyt a kalodábót kivettem, Tejcniro
akar vala keresni. Én is gondot viselek ma
gaara, kimének bátyám Apor Istvánhoz, ki
mix nagy ember vala Erdélyben, és rficomisténoB ia Ifin csakhamar; az Isten jóra lorditj
a roaz dolgot is, s oda lalú menetelem nem
16B káromra, noha sok ráradsággal, nyughalallauággtl esek szolgálatom.
Ebben iz esztendőben adá férhez az
alyáai a nagyobb hugomot Erzsébetet, Nagyeayedi Borbereki István fiának, Dánielnek,
liaileuéges lakadatmat ia csinála Nagy-Ajtdn,
olyan köntösüket ada is neki, akármely főem
ber házához beillettek volna.—A török császár
poaig neheztelvén, hogy Erdélyt német bírná,
a fSvezért nagy haddal ktlldé, hogy Erdélyre
jőjOn, • végképen elpusztítsa s rabolja. £1 is
joti vala Ufivas-alyfüldiibcn, a már épen a Havasokon ál lil ikar is \alajőni, generál Vetaráni csak hat regimenltel levén Erdélyben,
nég ia oly resolute JO vala a török ciciben,
Segesvárig el is érkezeti vala, hogy vagy
vessti vagy nyeri, csak megharczoljon vele.
As egész ország nagy búdulúsban, futásban
• deiperatióban vala. Nem akará Isten vcszedelmttnkel, s elfordítá rúlunk; meri a nagy
ánnáda Lándor-Fejérvársi ohsideálá [aug.26.],

annyira is ISlelte s oslromoKatla vala, ha
negyed napig oda no érkezzék t fővezér,
meg is veszik vala. De a fővezér visszatérvén
Havas-alyföldébOl, nagy sietséggel oda érke
zek, és nyugudl egész erővet levén , a német
ármáda pedig a sok ostromon igen debilítálódván , elszálla Lándor-Fejérvár alól [sept 8.].
Mi pedig az urral Thordára menénk ország
gyűlésére. Generál Hajszler fioros-JenSt és
Világos-várál ostrommal megveszi a töröktől.
De siralmas dolog esik Magyarország egy ré
szében, mert a tatárság hirtelen Gyula tájáról
felnyargalván, az egész Berettyó környékén
Bihar vármegyében, egész Debrcczenig elfelejthetetlen vérontást, rablást, pracdalásl,
égetést leszen, sok embereket levágván, so
kakét a falukon lévŐ templomokban szorítván,
rajok gyujtogalá a templomokot, s ott égének
feleségestől gyermekestől nyHvatyások, sok
ezer embereket, asszonyokot, leányokét, férfi
gyermekekéi keserves rabságra fűzvén. Míg
a númcl ármáda elérkezék, addig vissza is
mcnc békével. Mcgsajditolla vala Tökölyl
Imreh a talár szándékát, s titkon maga katonáit
elküldvén, megizente vaU, de nem adának
hitelt szavoknak, sőt mint kémeket megfogdosák s a németek kezében adák, mig magok
szörnyű veszedelmével mcglapasztalák a hír
nek valóságát.
Nagy és szörnyű íléleto szállá Istenek
ugyanakkor Oloszországban a spanyol biro
dalom alail tevő SicziliB szigetére. Mert a
BzömyU hosszas fú id indul ások és a nagy he
gyeknek a miatt elsUlyedése miatt • tenger vize
szörnyen felháborodék, és a felsű s alsó ten
ger egyben folyván, a rettenetes víz kibonila,
az országnak nagyobb részét elboritá, eok
városokol, roppant fatukol elmerite, ciscpre
minden jövőkkel, barmokkal együtt, és száz
negyven ezer embernél lobben oda vészének.
Sőt hogy Isten megbizonyítaná, nem ttirtónetbül, hanem 6 szent felsége igaz Ítéletéből
Ezármazotl volna az a veszedelem, midSn
megszűnt volna a nagy árvíz, és sok emberek
imitt amott hegyek tetején ételben maradlak
volna, azoknak kiszabadítására sok bajókol
küldvén a BÍczIliai vicekirály, midőn bátran
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I a németet harcza ki nem veheli, mind
járt éczaka sánczot kezde ásatni egy puska
lövésnyire közel a némel sánczához, éi
egészlen a néuiet sánczát más erÓs sSnczczal
épen a dunapartig környülvéleti. Abban h a 
dait elrendelvén, oly szoros discipiinában
1694. Erdélyben esniét szörnyű árvizek
tartolta, hogy még a tatárok i s , kik soha
16nek, és sok károkol is lünek. A sok víz
annakel6tte ahoz nem szektának voll, lóháto
után el is jőve a sok pogány s elrablá Csikót,
kon éjjel nappal strázsálnának , mint szintén
mmt alább megértjük. Hár generál Caprara
a némel; annyira, hogy a franciia király
commendírozza vala a császár ármádájál, ki
oratora ott levén a fővezér t á b o r á n , nagy
minden hadi mesiersúgél abban tartolta, hogy
álmélkodással azt mondotta: „Az én aram
az ármádál conscrválhassa , akárhova lett az
nagy hatalmas király, kinek mása nincs E a ország, nem sokat gondolt vele. Elég pasquir ú p á b a n , és olyan erSs bada is vagyon, hogy
nust is irának róla, mert talám negyven camakármely királylyal császárral szembesiáli
pániál lóitütl mcEÖben, s alig harczolt meg
b á t , de soha a némel labor sánczát igy m
háromszor az ellcnscggcl. Egyébiránt akkor
merte volna sánczczal bekeríteni." A lörttk
valóban nagy és hasznos dolgot csclekedékj
fSvezér pedig számtalan lövószerszámokkal
mert ha valami indulatos nyughalallan g e n e 
rálé lesz vala a commandó, oda vesztelle volna kezdé Ifiietni s ostromoltalni a némel sánczát,
s oly készen voll mindenkor, ha csak e g y
épen a császár h a d á t , s e g é s i Magyarorszá
német kidugta is Tejéi a sánczon, száz k é t 
got visszanyeri vala a lürtík, mivel igen k e 
száz jancsár puska sült ellene. Kijött e g y n e 
vés vala akkor a német császár h a d a , mint
hányszor a német lovas is jo felcsen, de min
egy huszonöt ezer ember, a lörök penig löbb
denkor visszaverte a török. Hal bétig sZUnvala száz ezernél, s már a török is vérszemei
Iclen tartott ez lövés és ostrom; annyira j n kapott vala, nem fut vala mindjárt el mint
loltak vala a török sánczában, meri é^el nappal
azelStI, hanem szemében mer vala nézni a
esett az esO, hogy a lovak térdig állotlanak
nemeinek. Caprara ezért látván a dolgot, és
hogy a torok, ha Pélerváradjál elveszi,Budáig a sárban s ugy döglöttének m e g , magok a
törökök is, egyben rothadván mind köntösök,
szabadoson mehet, nagy cs dicséretes hadi
csizmájok, sokaknak a Iáhok is elszakadott
mesterséggel Pélerváradja mellé olyan erős
vala, még sem aknrja vala hadni könnyen a
sánczot csináltat, akármi erSs városnál erBsánczot. A német penig jobban vala, m e r t
sebhet, és abban szállilja a táborát, köröskö
változtatván a sánczban tevó hadait, n e g rül lOvÖszerszámokot vonatván a földbáalyáknyughatnak vala, élések is a Dunán szüntelen
r a ; épen a Dunáig nyúl vala a sáocza, olt
jfi vala. Nem is t u d o m , hogy letl volna vége
crös hidal csináltala , és a lovas regimente
a dolognak, ha Isten azt a Szüntelen v
k e t , oda is erős sánczol csinállalván, mind
esői ne bocsássa a t ö r ö k r e ; mert kttlönben u
lul mind innen a híd kél végéhez szállitá,
a török vagy mind ott veszett volna, vagy a
hogy Magyarországra szabados passnsa l e 
sánczol megvette a a németet egy tábig l e 
hessen , cs a Dunán hozandó élést a had szá
mára készen tarthassa [sept.S.]. Azzal is nyere vágta volna, olyan kutya resolutus fővezér
vala az akkori. De midSn már lehelellen
Caprara, mert a sánczban minden héten válvolna tovább a sánczban a sok viz, sár miatt
lozlatá a hadakot, kiliönbcn soha abban a ret
megmaradni, óezaka kivonatván ágyúit, e l tenetes esQben, sarában egy végben n e m s u b szálla alóla, s clmene békével, a német s e n
sistálhatotl volna a német labor.
tízé, megtartván a régi hadi emberek példa
A fővezér kemény resolulus ember levén,
beszédét: a futó ellenségnek eztlatból kell
elérkezvén a laborral, és látván hogy sem
hidat csinálni.
Pétervdradjához nem férhet a német miatt,

eveznének, azürnyii villámlások támadván.
mennykövekkel agyon veretnek a tenger k ö 
zepében , E mind hajójokkal együtt oda vesz
nek ; a kik a hegyeken voltak éhei holtának
mcg.mert senki azután nem mert fctéjek menni.
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Ml MZ IUTBI Apor Istvánnal Maros-Vdsár-

h e l j r e jövénk gyUlÉsro. Olt ország Töconi•ÜHÍriiuának icvék , onnan azért a campulii>n meaénk Szobenben, oda hozák, hogy a
tMtÍT Ciikban beUlOtt. Hely ehképen csuK;
Clikliaii rendelteién vala négy compdnia n é • e l q n i r t é l j b a n , a csíkiak kiküldőnek Szebenben az ű r h ö z , Sándor Jánost (e ISn oka a
csiki rabldgnak]. Tamás Deákot, Csaté Jánosi,
h o g y as dr vinné véghez a generálnál, ne
u á l l a n a német Csíkban, igérének mind a g e 
nerálnak mind az urnák egy nchány száz
UtbOl zabol. Az ilr a generálnak megemlílé,
• e ; i s e n g e d é , minduzáltel azt mondd:
^fim uram Ggy hílla az u r a t ] , meglásd, ha
n a r quártélyban német nem lesz Csikban,
mgj Tígydslass a passuson, ha valami irruptio
l e n e n Holduvából, bizony kegyelmed ad szán o t as ndvarban réla, nem é n . " Lejüvén az lir
• generáltól, monda elüllcm Sándor J á n o s 
nak : „Bátya, én már véghez vittem a generál
nál , Csíkban quárlély nem l e s z ; az Istenre
k é r l e k , ugy vigyázzatok , valami rósz dolog
•e kOTBtkeizék, mert bizony felakadlok éret
t e . " Sándor János azt Teleié: „Bizza r á m n a g y lágod, ha kár esik Csikban a latárok mialt, az
én fejem essék el é r e t t e , mert szüntelen va
gyon postánk oda b e . " í g y elmenvén Ok Csik
b a n , DÚnthogy rendkívül való nagy hó cselt
Tila a k k o r , melyhez hasonlót r é g e n nem lá
tott aenki, ahoz való biztdban hópénzórt mind
otthon hadta a gyémcsi passuson strázsáló
e m b e r e k e t , nagy jtlvedelme levén minden
bélen abból; a mely nyomorú, sánta, nyomomorék szegény embereknek nem volt mit
i c e t n i , atokot kergette ki fegyvertelen a
i t r á x a á r a , a postákat is tovább nem küldői te
Kománralvánál Molduvában, s a vajda embe
rei a mit baiudtanek, azzal jöttek vissza Sán
dor Jánoshoz, £ mind clhilte.

Át akkori vajda p e d i g , az i^abb Duce,
nagy ellensége vala Erdélynek, ilyen okon:
As atyjára, az ü r e g Dúca vajdára a lengyelek rá ülvén s mindenét feipracdálván, clvivék
Lengyelországban; a felesége munkálódván
s u b a d u l d s á b a n , és harmincz ezer aranyban
megiikavdo a lengyelekkel, Konstantinápoly-
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ból egy (6 szolgáját elkUldé a pénzzel, a mellett egynehány pár válogatott nusztokkal s
szép úri paripákkal e g y ü t t , bogy Erdélyen
állal menjen Lengyelországra , s az urát k i váltsa. Azatell meghall a vajda a rabságban.
Teleki Uihály, mivel ördkké kapdosott a bitangon, a fejedelmei eialUlja, hogy a vajdáné
emberét areslálják, a pénzt vegyék el töIe, s
jé Icszcn az ország adóját kipúiolni belölo
H p o r t á n ; a fejedelmet rá veszi, arestalják a
b ő é r t , mind aranyat, nuszlokot s egyéb portékákot elvesznek IQle, Teleki cltakarilja
maga számára, a szegény fejedelemnek egy
lovat ad belőle hogy ne lálódjék egyedül
cselekedni, Székely Lászlónak, Naiáczinak,
Apor Istvánnak is ad holmi dibdáb ar
Idnczokol az egycl-másokbúl. Az ilju Dúca,
vajdaságra promovcáilatván, eleget kérette
az országiul, sőt a uémet császárt is supplicátván, onnan ts elég parancsolat Jüll, soha
Teleki kezéből ki nem vájbalák, mai napig is
fen a praetcnslo, mert az o r s z á g , nem az 6
akaralából esvén a dolog, nem is ország szük
ségére fordíttatván a p é n z , nem tarlotla ma
gát obligálusnak a Qzctésre. Dúca vajda azért
boszus oláh levén , az országon akará kipó
tolni az i házán lett boszuságot, 6 is ingerlő
egyik a talárokot hogy kijójenck rablant, i
mind hazugsággal biztatá a csíkiakéi, hogy
ne féljenek semmit a lalártúl; különben ha
ö, a kutya, igaz keresztény ember lett volna,
könnyen hírt lebelelt volna, s annyi sok ezer
keresztény lélek rabságra nem Jut valn.
Uár a tatár a vajda informatiójaból meg
ellvén , hogy Csikban német nincsen, a possusl is öl-hat nyomorú fegyvertelen ember
Qrzené, nagy laborral megindult vala, és
Kománfalvához, a vúgsó faluhoz szállott vala.
Sándor János Juhaival levén oláh pásztora a
Havason Iuv6 szénájánál, annak megviszik
hogy a talár clérkczcit; sietve bemegyen
Szcnt-Mihályra cslve, megmondja Sándor Já
nosnak, amaz még keményen megszidja, meg
is ütógeli, hogy bazud , menjen vissza a Ju
hokhoz. A talár azalatt egy rész hadat eltSIjár ó b i n elküld, kik is a legelsÖ faluban, S z e n t Mihályra bemenvén, mindjárt égetni k e z d é 
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nek. és a ralu£i emberek csendesen ayugodván ágyokban, akkor vetlek estekben, mikor
a tatárok bementek s kOlözni kezdelték. Onnan elébb jüvén Vacsárcsiban, Gtírvizralvában,
Rákosra, basonlóképcn kezdetlek égelni rablaní- Az atyám akkor CEÍki Rákosi hálánál
voll, éczaka bemegyen a tisEtlartóJa, mondja:
„Uram, Szcnt-Híhály erősen ég, lalán a talá
rok Jöttek be;" az atyám csak tréfának tartja.
Azalatt szaladnak mindenrelé az emberek s
kiállják: Ihal jS a Ulárl Az atyám ís nem
veszi tréfára, hirtelen szánban fogatja a lovait,
a ugy szalad el, de a uiarháil mind elhajtják a
latárok. Szent-Hihályon penig egy szegény
ember házában bemenvén két lalár, a gaidát
megkitli; j6 relserdüll leánya vala , csak nézi
egy darabig , s hogy lálná hogy vinni akar
ják ki az ajtón , kapja a fejszéi, ugy vágja az
egyik talárt, mindjárt meghal, azután a másikotis, az apját megoldozza, de több talá
rok érkezvén , a leányi egyben vagdalják , a
szegény embert elviszik. Sándor János ís ak
kor elszalad ; és a tatárok számtalan rabbal,
nyereséggel virradtig vissza is mennek. Sán
dor János mindenrdú parancsol, hogy a ha
dak felüljenek, Gycrgyóból is kijBnek, s egy
nap a Havas alatt táboroznak. Megbolondula,
nem kUlde porlásokot, lássák clmeatek-e
vagy nem, a hadakot is visszabocsátá más
nap, és a kik elfutDtlak vala is, mind haza takarodának. Harmad nap múlva fényes nappal
a tatár tábor egészlen bejöve, voltak kdzel
tizenkét ezerén. és széltében fogván Csikót,
egész estig a falukot égetek, praedálák, rabIák, épen Szent-Királyig, s egynehány ezer
rabbal, számtalan praedával békével visszamcnének. Sándor Jánost is mind feleségOG101, akkor házánál találván, elvivék, kiket
az dr Apor uram válta ki eszlendíl múlva, e
ugy megbolondula, hogy ugyan esmét Sán
dor Jánost tévé vicekapilánynak, noha az
egész Csik átkozta, hogy miatta romlottak
el. Az én szegény azent életű, nagy buzgó
imádságu, nagy hfrcs gazdaasszony nagy
anyám is, Apor Ilona , ki Apor Istvánnal egy
testvér vala, Rákosi házánál esek a Utárok
rabságában; az elBszüri irrupliókor etszaladott
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vala Gyergyóban, vasárnap visszajőve, hétfőn
rabiak el; beszélték az azutin kiszabadnjt
rabok, mely nagy békeséges töréssel n e n vedle 8 rabságot, s mini biztalá • Utbb rabo
kol is. Hetven esztendős üreg asszony levén,
oda be Tatárországban, a hosszas űt aiiall
albágyadván, megbetegedék; a uig reménség volt gyógyulást felől, n tatámé nagy gon
dot vtsele szegényre, mert bizoU — meg
tudván micsoda gazdag nagy lir nánje — sok
pénzen kiváltják ; de liogy látd, csak mcgfaal,
odahegyá , s boltlestét kivonák a mezőre , el
sem temetek. A lőn jutalma világ sierinl az
ő nagy kegyességének ; az Isten adjon részt
neki az örök boldogságban szent fiának ér
dé meért.
Szebenben bfre jővén Veleráninak, mind
járt kiindula Csik felé, és mindenfelől • regi
menteket felullclvéu, az nrat Apor Istvánt is
maga mellé vévén, mindenütt postán megrünk
vala. Szleslálra éczaka faozák meg, hogy a
tatár már visszament. A gcuerália a regimen
tekkel visszatére, hanem egy vicecolonellojt
ötszáz lovassal kUlde Csikban vigyázni, az
urat is mcgparancsolá, hogy bemeojen és jó
rendben vegye a dolgokol. Hi azért éjjel nap
pal menvén , beérkezénk Csikha, a ott az ür
edictumokot íratván velem a vitézlő rendek
nek , s jó disposítiót hagyván, bezárok ai
istálót mikor a lovakot ellopták volna, s viszszajüvénk Szebenben, onnan pedig Kolosvárra. Itt hala meg Gyerőffi György és Kendefü
János; az urat tanács-urnák tevék GyuUffi
Lászlóval együtt, a gubernátor penig, BánlB
György, kolosvári kapitányságra insteUáltnték nagy solennílással; éa menénk Vingárdni
násznagyságra, Vay Mihály revén el KendelQ
Gáborné leányát. Ugyan akkor CBakhamar
menénk Gemyeazegre, Nagy Mihály Addm és
Vay László egyszersmind vévén el Teleki Míhályoé két leányát, kiknek leksdalmok nagy
pompával mcne véghez; azután pedigBodonban, KendefG Gáspár vévén Bethlen Gergely
nagyobbik hajadon leányát.
Reggel mikor el akaránk jőni, ai urnák
mondja Bethlen Elek, bogy várakozzék egy
kevesség, mert a fejedelem AptfG Hihály kéz-
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fogiaa lenne • Bethlen Gergely kisebb leáRTdra]. Addig semmit benne ai ür nem tu
dott, csakelhfllerajli, (Bethlen Miklósnak
••gra monda: eb akaraíjíból leszen az. HegUU BelhlM Elek, azért a szaváért Örökké
Wngnrinak ri Bethlen Gerfrelylrel. Titok
ban Tála a dolog, Bethlen Míklúsnak sem jelealeUék, mert tndták hogy ellenttarló lett
Tolna benae, sem másoknak; csak bárman
BAnin GyOrgy, Bethlen Gergely, Bethlen Elek
koholák. Herl midfln látná BánETi Gyítrgy, a
fejedelem már annyira Telnevekedelt, és oly
n é p prndenliája vagyon. hogy már alkalmalo« • directióra, féltvén, a gnberoátorság
keiébAI kiesik, addig tenácsld alattomban a
fejedelmet, hogy már jovát kivánja, rá vévé a
kdunágra, s azzal ránld ki a fejedelemséget
kaiébfil; holott a bécsi ndvarnak az vala inleafiéjn, hogy vagy a császár leányi kbzill
efyttet adják neki ha pápistává leszen, és
Erdélyoruágát dos-ában neki conferátják,
TBgyha vallását nem változtatná, egyik retomatu inperinmbeli eleclor vagy fejedelaa leányát szerezBék neki, a mar a brandehorgtu eleclor, ki azután prussziai királyaágri emeltetek, oda is szánta vala egyik hú
gát ; • beueg ugy, én is mondom, mind as
erdélyi fejedelemség, |mind a reformata religio DUj napig jó stálusban maradott vulna.
Ifea akará Istes, könnytl volt azt a gyenge
ifjat elcsábitaai, holott ha jó lélekkel szeret*
ték Tolaa a kAzOnséges jól és hazájokol, ha
•ainle maga akarta volna is az a goromba
ifÍB fejedelem, nem kellett volna megengedni,
hogy a caásiár bire nélkül megmátkágodjék;
de ftrOkkfi igj volt az Erdélyben, s a miatt
véneit el a> ország , senki nem vigyázott a
pabUcann, haiien csak a magok priválumat
Ciirgattdk s kereslek; azonban a pnblicum elvenetl, a príválnm is ntána sulyedetL
A késfogái meglSn, meg is eskUvének,
uatán letlénk asztalhoz, vigan lakának a
U>bbi, de ai én uram s Bethlen Miklós felelte
nagy coaturbalióval valának, láttam hogy
Híadenik kdnyvezelt asztalnál. El is topák az
aramnak nép óráját, kit Eszterhez Ferenczoé kOldMt vala ajándékban; kivevé asztalnál,

nézze meg hány az óra , elkérek iSIe mások,
rendről rendre asztalnál addig nézegetek, a
bizony csak oda marada valamelyiknél, soha
rá nem találánk többször. Mindétig rá emlé
kezem arra: más nap jó reggel fctulénk az
nrral hintóban hogy Keczére menjünk, monda
nekem : „Emlékezzék rd kegyelmed, öcsém
uram , adja Isten, bár én hazudjak , de ApafTi
Mihály az erdélyi fejedelemséget tegnap az
ágy alá nyomta , soha löbsz^ elé sem veszi,
adjon számot Isten elolt a lelke, a ki cselekedlelle vele, ezl országostul megsiratjuk."
Csakhamar azután Szent-Pálra hivdnak, Thoroczkai János lakadalmára, ki Kornis Gáspár
kisebb leányát vévé; Haller János levén tutora, 6 is csinálá s labadalmál; a nagyobbik
leányt már azelűlt Lázár Fcrencz vette vala
el feleségül, de nem sokáig éle vele, meg
hal a.
Öszszel a regimentekkel bejüve Teteráni
generál Huny ad vármegyében Rápólra, az urak
eleiben ménének Bábolnára; ott ISnk egyne
hány nap, olt ittam olyan csUgÖrl Nalúczi
Istvánnal, nem hogy én, de soha a jó borhoz
szokott urak sem ismerték meg hogy csUgör
volna, olyan édes csip5s vala. Nem sokára
generál Veterán! Kolosvárra jőve a fejede
lemmel együtt, és kellen felmcnének Bécsben;
ott eleget probálák, ha az ApalTi fejedelem
mátkaságát megvdltozlethassdk, mely neki
nagy hasznára saz országnak is megmaradá
sára lesz vala . de már hitesek levén, semmi
sem telek belüle, s lejövének, generál Velcránil a ministerek kílzé promoveálván a csá
szár, és ffihadimarschalnak conslituálván, do
nem birhalá sokáig nyavalyás.
1695. Ilert a lürok császár Achmet meg
halván , és a letétetett császárnak nagyobbik
Ga, Huszlafa Ültetvén be a császári széld)en,
természete szerint kegyellen, hadakozást szereló emberievén, előlié viselvén azt is, az
atyja mely szerencsétlenül járt, hogy csak a
fóveiérekre bizta a hadi expeditiúkol, maga
személye szerén! indula táborban. A törökök
is megértvén a császár praesentidjál, paran
csolat nélkül is Ezámlalan sokasággal melléje
jövének. A római császár penig a fó com-
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mendút a d l i vala a Eaxoniai eleclornek, nem
a z é r t . hogy cxpertus volna a hadakozások
ban , hanem tízenkét ezer embert a maga
költségén ifiért vala a császárnak, csak a
commandő üvé lehessen. Nyughatatlan furcsa
szeles ilju levén, és magának hlrl-ncvel a k a r 
ván szerezni, nem gondol vala költségével,
mert a pracdecessorai számtalan kíncsel
gyUJtOltenek vala a tárhézban; de tiz eszleadfi BIHK BZI bizony mind cllékozld s veszte
geié ; csak egy éczake Bécsben kártyán h u 
szonöt ezer aranyat veszte el,a kurvákra tizhusz ennyit elkollötl, azért is ISn olyan sze
rencsétlen. A (örök császár azért személye
szeréni megindula egyenesen Erdély felé,
hogy vagy recuperáija vagy porrá tegye.
Hegértvén generál V e l e r á n i , ki hat r e g i menltel Karán-Sebesnél vale, elküld Pélervárarljához a sexoniai eleclorhoz és generál
Caprarához, kiknek commendéja alatl vala,
hogy & mit caelekcdjék, mert • vele való
kevés haddal elégleien > lilrök császár hatal
ma ellen reaistálni. A saxo u g j akar vala,
hogy hal regimentet válogatott lovas hadakot
kUldjOn elöljárúban Veterán! mellé, azalatt
maga is az egész armadával utána menjen,
és kOzbO] szorítván a t o r d k o i , megharczoljanek vele. S már ki is rendelte vala a regi
menteket, kik Veleráni mellé menjenek, de
mivel a commandút a saxénak oly conditióval
adlak vala, hogy semmit is magától ne csele
kedjék, hanem Caprara és Usjszler generálok
akaratjából, azok penig mindkelten halálos
ellenségei valánek a szegény Veleráninak,
Caprara a z é r t : raerl látja vala, generál Vele
ráni sokszor kevés haddal mennyi számtalan
torökiti proDígáll vala, és már mindenült,
mind a tOrOkÜk küzült, mind a bécsi udvar
ban elhiresedvén, félti vala a commandót
Veteránitól; Uajszler penig boazslja vala,
hogy a lOrcsvári harczon bolondul oda veszt
vén • regimenteket, már az erdélyi commandó ki esett vala kéziből s Veterdninak a d a 
tolt vala , ki azl nagy dicsérettel szerencsé
sen viseli vala. Hogy azért Veleránit elveszt*
h e s s é k , a saxénak tanácsul a d á k , hogy ne
szaggassa meg az ármádál, hanem izenjemeg
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Veterdninak, verje sánczban -magát a d d i g ,
mig a nagy armadával segítségére mennének,
és parolát ktllde mind a a a x ó , mind Caprara
5 Heiszler Veleráninak, csak subsistdljon Karán-Sebesnél, mert minden bizonynyal negyed
nap alatt az ármdda is oda megyén. így álta
lak el a jámbor vitéz gcnerdlisl I KUIünben
nem voll olyan bolond V e l e r á n i , hogy olyan
kevés haddal annyi számtalan pogányság elJltt
megálljon, a mint n é m e l y e k , kik a d o l g o 
kéi nem Indják, azzal faárhozlalják.

Már a lOrOk császár másfél száz ezer e m 
berrel Lippához érkezett vela, kiben akkor
commcndáns vala egy Toldó nevű vice colon c l l u s , • magyar hajdúságnak penig kapitá
nya vala Daróczi András , ki nem r é g e n TökOlyil oda hagyván, a német császár h ű s é g é 
re redeált vala. Hindenfelól a i é r t B sok p o 
gányság ostromnak menvén , mivel kUlOnben
is semmi erőssége nem vala Lippának, noha
mind a németek, mind a magyarok u g r a n
olyan vitézül viselek magokol, hogy sok j a n csdr otl vésze miattok, atoljdra elfáradvdn, a
türük beomléh a v á r b a n , s egy Idbíg mind
ott vágák le d k e l , Toldót penig elfogdk, ki
azután szabadnia meg. Daróczi Andrds i s T Í tézül harczolvdn, noha eleget kínálák a l ö r S k o k , Uk közül sokan jól ismerték, hogy adja
meg m a g á t , ott vésze a bástyán. Veteráni
megértvén Lippa obsldióját, segilségére n e n l
vala igen sietve, de addig a tOrOk feladott
Tata rajta; azért visszajóttében, az a m ó t
basára, ki az vele lévé arnútsággal együtt
erfis sánczban ver le vala m a g á t , ezek igen
hires vitéz emberek s puskások, rá m e n e , de
semmit nem lehelé n e k i , mivel sem gyalogja,
sem lOvószerszdmja nem vala v e l e , az a m ó lok pedig a sdnczbél erós lüvést t ó n o k , éf
sok némelel meg is sebesítenek. Onnan viszszafordula , és a TómOs vize mellé e g y r é g i
elromladozott Bdnczban beszdllott. Eljött vala
a negyed n a p , mégis sohul nem érkezek a
nagy ármáda, noha ha akart v o l n a , könnyen
eljühel vala, de Caprara és Hajszler sok m e s 
terséggel késedelmeztetik vala a u x o n í i i
eleciort, hogy addig mig ék elérkeznek, hadd
essék álUl a IdrOk Veleránin. Ugy la lOn.
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Mert B lörük császár Teles porlúsukut
kflldvén el, harroad napig szUntolen ollűnkczt e a e k a Veterán! l á b o r d v a l : miig akkorra is
el nem JOve s succursus. Harmad nnpján,
•xintén ebédlék vala Vctcráni, nieghozúk,
h o g y siámtalaa sokaságú lábor Jüno csak
k O s e l ; Veleráni rulkél asztallól, s lóra ülvén
g e n e r á l Klückespcrggel egy halmocskára feln e g y é n . És mid&n látná a lürOk császár elüli
hordozni szokott boncsokokot, kérdú Kli>-ckesperglCI: mit gondolna, ha csak a Tüvczér
volna-e k ü z t ü k , vagy a császár m a g a ? KIOckesperg azt fuloli, hogy csak a rüvczcr volna,
<to Veteráni tanult r é g i generális l e v é n , s
(udván a türUk tábor r e n d é t , inonda Klöckospergncfc: „Valaminl engemet lúcz, clhidd, biloaiynyBl maga van olt n c s á s z á r , mert annyi
boncsokokot nem szoklak a fűvezér elOtl hord o i n i . " A halomról lej {íven, és a rcgirncnlckct
kirendelvén a barczra, a lövűszerszámokot is,
•elyeket az erdélyi várókból vilelctt vala
kJ, elkésiittelvén, noha eleget kerék hogy
fegyverdorekát vegyen magára és sisakot, a
n i n t annakelütto minden barczon szokta
TBII, soha rá nem vehelék. Mert már állnlérlette r a l i C a p r a r a s KajszlL'rprHu.icáJát, liogy
j}| csak olt akarnák veszteni, és minthogy
cgést éllében mindenkor szerencsés gyüzedelemmcl hadakozott, s l á t n á , hogy annyi
bBrom pogányság ellen nem rcsislúlhatna,
hogysem vagy gyalázatoson elszaladjon vagy
rabtigTB e s s é k , inkább akara vénségére di
csérelesen a harczon meghalni. Ulkorszinlén
n i r sscmbcn kellene menni a törökkel, k e 
s é b e n v é r é n mezilL-lcn goszpcrdét, azt mondi ; „Hunczfut Caprara , hunczful Kajszler I"
Cmely szitoknál nincsen gyalázatosabb a n é 
metek kOzOlt, mert valakinek azt mondják:
vagy meg kell vagdalkozni azzal a ki neki
Mioadollt, ezért is esik annyi ducllizálás a
generálok, coloncttusok s kapitányok kOzütt,
n g y a regimentből gyalázatoson kimenni);
a r a l á n keresetet vetvén magára s riívideden
i n á d k o z v á n , legelöl álla nagy-bátron, ki már
• balálra szánta vala magái, és a rogimenteket megbizlatrdn, azt monda nekik németül;
„fUjia, édes fiaim, a pogányon, mert látjátok
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engemet s lilekel elárult Caprara s Hajszler,
azért lialjunk meg kezünkön, s hagyjunk k e 
serves vicloriát a torok császárnak is."
Sa vala nagy ordítással a pogányság a
Tümüs vizén állal, a jancsárokot lófarra vé
vén Tel a lovasok, n császár penig egy ha
lomról nézi vala; de oly erős tii^ot ada a n é 
met, hogy olt mindjárt az első próbán sok
ezer (ílrük ethiilla, meg is futamodok ez a
szárnya; ujobbon a basák, csauszok megfordílák a neki hajiak, de akkor is számtalanon
elhullván , nagy confusióval vissíaszaladának.
A császár, megboszonkodván hogy olyan k e 
vés német már kéczer megtolytn a sok tOrok ü t , maga clémugycn a harczhelyre, és kar
dot r á n t v á n , a futó basákot, tjszlekct Ölni
vágni kczdé s visszahajtani a h a r c z r a , és
maga is . Iiogy jobb szive legyen a hadának,
elül megyén vnla. Generál Vctcráni penig
megparancsolá generálTrucbscsnuk, ki a balEzárnyal commcndirozza vala , hogy az
ágyukban kalaponként loltcsse a muskotályok
golyóbisát; iigy is lóllék , s kisülügctvén a
t ö r ö k r e , szürnyü romlást mivelénck bcnnck,
mint n sűrű kévéket, ugy sepervén cl e g y n e 
hány ezeréi bennek, a n n y i r a . hogy a lürük
császárnak is mind l o v á t , mind a kct mellette
való szerecsen kengyclfulóit ellőnék, s maga
gyalog e s n é k , kit kapván a basák, kivinek a
harczhelyr'll, B más lóra ülteiének, a lörok
ízörnyii félelemmelszaladozván. Es ha Veleráni
ugyanakkor meg ne sebesedjék , mindnyájon
ügy hiszik, hogy azt a barom pogányságot
megverték volna, oly nogy rcsolutiúval harczol vala a kevés német tábor- Nem is olva
sott senki, miulln a tilrok császárság Telállult,
hogy soha olyan kevés keresztény hud a lü
rük császár erejét ugy contundálu volna. De
vas nem levén Velcránin (emberi mód sze
rint azért is vésze clj, meglövik a bal karját,
s sok vére kezil kifolyni; azonkívül egy lürök , mikor a generál rejébül a nagy inipclusban a kalapja kieseit volna , s hátra lekinlcne n kalap után , föbc vágta vala, de ugyan
akkor megfordulván, a tóröküt, noha sebes
vala mind feje mind karja, azon helyben
megölé. Uiltel mondotta azulán generál
16
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Kliíckcspcrg, mindenütt Veleránl melleit levén
B harcion , kilenoz lörilkdl látta ho^y Veleránl megült azon a harczoii. Már a szegény
Veterán!, minil a lüvés mind a vágás miatt sok
vére elfolyván, mogeröHenedell, el is ájult
vala; iátván a mellette valúk, kiviszik a Iáborhelyrói , s hintóban levén. Erdély Telü
Diegindilják, hogy szép-Iassan vigyék, a maga borbélyát Vilhelmet rendelvén melléje. A
Itlrttk császár pcnig más lóra ülvén, mind elEzégyelvén magát, mínii neki duhüdvén, elszéledt hadait ujubban egyben gytíjli, meghirdettetvén a csauszok állal : vagy mind olt
kell veszniük, vagy a németet megverik. És
így ""gy sokasággal ujobban minden Telöl rá
ménének a német táliorrs. De már Veleráni
megsebesedése után, kiben nagy bizodalmok
vala, a németek is meglankadlak vala, és a
szüntelen való harczolásban, mert üt óráig
larlolt valfl, egíszlen megfáradtának s clepedlcnck vala; kihez képest generál Truchses
látván a dolgot, és utolszori kemény tüzel
adván a tőrükre, akkor vcsze cl az arnótok
basája sokad magával (cl is hozák szép
aranynyol vert csójil puskáját s nyakában
fuggő ezUsltís ditmUczki vasú kardját, s Apor
István vélte vala meg a németektől), és a lürök akkor is meghátrálván magát, a német
had előnyomula , nem sokáig űzvén a titrökOk,
meri magok is elfaradtanak vala. Különben is
a német tábor számtalan szekerekbQI álló
bagázsiája ott levén velck együtt, a praedáiiak
esek a török; s a IBn szerencséje az elfulotl
német hndnak, kik Truchscssel cgylllt Er
délyben békével bejövónek [sepL 7.]. Annyi
hosszas ideig tartott harczon másfél ezer
németnél tübb nem vcsze; türok mennyi ve
szeti, nem bizonyos, ki húsz ezernek, ki huEzonüt ezernek mondja; a bizonyos, közel
nyolcz annyi török veszett mint oémcl, és a
lörük császár nem sok glóriát nyere abból a
vicloriából.
Nem messze vitték vala a szegény Veleránit a harczhelyrfll. utolérek az flzfl törö
kök ; mikor mondanák Veteráninak , hogy a
lörükük közelítenek, noha már épen halálán
volna a sebek míail, mégis a faintób61 kiszáll,
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s nem birván már a lába, lérdre esek sküzelítű türökök küzül akkor is egyet meglfi; a
törökök nem tudván, kicsoda , ott vagdalják
le. Fejét kétség kivUl elütötték s elvitték,
mert soha a lestérc rá nen találának; sokáig
mind a Ifin a híre, hogy fogva volna Konstan
tinápolyban; a felesége, Vicloria, íslenfélS
kegyes alázatos asszony, bekulde, eleget ke
resleté, de haszontalan ; az ország, mivel ugy
szerelte mint uz édes atyját, rá Ígérte vale,
hogy ha száz ezer rorintol kémek is saczában , kiváltja, csak tudhassák meg ba életben
vagyon, süt megs Apor Islván egyedül kész
lesz vala liz ezer forintot adni a magáébál
szabadulására.
E Ifin vége Veleráni generálisnak, dicső
séges vitézi barczával örökké valú emléke
zetei hagyván magának mind ez egész ke
resztény s pogány világon, mind penig Er
délyországban; kinek oltalma melleit • vé
rét ki is onlá. Hert akkor ha Vetcráni meg
nem harczol vala a lUrOk császárral, a saxo
s Caprara mellett bizony porrá leszen vala
Erdély , s lalám egy ember sem maradott vol
na életben. A németek nem annyira szerel
ték, mert szoros disciplinában tartolta Gket,
mind a táboron mind itt benn Erdélyben, s
ha csak mi excessust cselekedtek is a föld
népén, s panasz ment a generálra, példáson
megbüntette 6kcl. Azért sokszor mondták
szemünkben holta után: Hegholl a ti apá
tok , erdélyiek- Bizony meg is hala, s
mcgérezflk annakutána köveikezelt generá
lok alatt. Tudom, Szebenben lakiunkban , egy
eslvejá kedve érkezek Apor Istvánnak asz
talnál ; mondani kezdé : micsoda restek, roszak most az mostani ÍQak, mert mikor £
Pelki Istvánnál lakott, olyan csintalanok voltának, csak ment szüntelen a panasz ellenek
Pelki Istvánra. Mi csak haligatánk, felkelénk,
egyben végezvén a szállásunkon innya kezdénk, ki az utczára, valakit elSI utol találtunk
belé gráználkodlunk, a szebeni királybíró
szolgáját megpofozok, az ür kapujában álló
sirbokot egyben szidok, az ís szidni kezde, én
kiragadám a muskotélyt kezéból, Dgyan j ó formában a hátához verem. Sa azután való
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gflnerflok idejében cselekedtük volna, bizony
mindjdrt megültek volna, mert a slrázsát bánU B Í capitale a németeknél. MiSs nap hát mindenfel&l jJt • panass az lirra ellenünk , a királybiró is salísfacliót kérele; a szegény
Teleriai pedig az izené az urnák: megparancBOlja nekünk, tübbszOr a girbokot ne
bántsok; e lön minden SBlisfacliű-adás. GyilByOrfl nyájas ember vala mintha mindenkor
•osolygant; soha ugy oda nem küldött az lir
engemet, vagy HZ orczámot megcsípte vagy
a hajanol meghúzta, nagy becsllleliel rcsolTált, akármikor bemehetlem a házában , nem
csak én , mások is, A Telesiigc erősen vigyálalt Ti, soha meg nem engedte, hogy riíszegségre igyák, mindjárt fFlnigla at aszlHll,
nert iltas korában igen grázdás ember volt,
meg is OH vall egy grólTol ittason, azolta a
Mesége nem távozott mellöle. Szép kis aclus
e«tl vala elJtszori erdélyi generíiisságában,
Még « üreg ApatTi Hihály él vala, Szebenben
egy vargánál volt egy moskolélyos quárlélyban; estve Bsztallioz ülnek mindketten, bort
kottának, a német egy pohár bori köszön a
gazdáján a német császár egészségéért, a
gtida elveszi, megiszsza, ö is köszön egy po
hárral a németre • Tejcdelem egészségéért,
Bem akarja meginnya; mondaszász: „Németi
én meg illam a le császárodért a bort, idd meg
te il az uramért, mt^rl bizony roszul jársz."
A néraet csak nem akarja . kap egy rozsdás
balUt a szász, keményen megveri a németet.
Más nap a muskolélyos panaszra megyén ka
pitányára , hogy megverte a gazdája , de nem
mondja meg miért; a kapitány a generálra,
A generál hivatja mind a moskotélyost mind
• gazdáját, megexamináljR Gkel, a szász igetáo elébesEéli a dolgot, a német sem lagadkatja, a németet jól megvereti, hogy a Tejedelem egészségéért nem Ivull, a szásznak egy
aranyai ajándékoz, azután mond nekik: „Te,
német, ha moskotélyos vagy, eztilán ha innya
akarsi, csak a muskolclyosok egészségéért
igyál vagy a kdprár egészségéért, azon Telyül
valók egészségéért valú italt bizd náladnál
jobbakra; te is szász, ha varga vagy, csak a
Targák egészségekért igyál, vagy a varga
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czéhmester egészségeéri, hagyj békél a fe
jedelem egészségéért VDIÓ italnak, mert nálad
nélkül is elegen isznak azért."
A lörí)k császár Erdélyben való jöveteié
nek szándékát letevé, meri midSn lálná, az a
kevés német mennyi kárt telt a táborában , s
hát ha a nagy ármáda eléjű, mit cselekednék
vele. El is jőve az ármáda, minekutána a sze
gény Veleránin feladlanak volno, s gyalázattal
tOlté iiejában el azt sz egész campániát min
den opcralio nélkül. Ám az egy Gyulái vcvck
meg a lüriik császár elmenetele után; mert a
török császár Tiíroüsvárl éléssel cs praesiditimmal muniálván , Lippát pcnig felégelvén s
puszién hagyván, sietve vísszamene maga or
szágában, nem is jüve többször ki hadakozni,
a a mely hevenyében kczdé a hadakozást,
olyan hnmar belé is dna.
Nem sokára vésze el a hires vitéz kapi
tány Horválb Fcrcncz, ki Tükölyinck sok
ideig ezercs kapitánya levén, labanczságra
álloll vala; noha ncmzciére nézve czignnj
volt, de egy vitéz embernek akárhová beilk'll. Egynehányszor Tümösvár alá poriázván,
szerencsésen járt, végre a törökök lest bán
nak, közben szorul kevesed magával, sokáig
harczot, le is vág egynehány löröküt. azalatt
a fél kezét elvágják, nem akardk jó darabig
a törökök megölni, eleget is kinálúk erős hit
alalt, hogy ne vesztené el, hanem adná meg
magái, de átlói larlván. hogy Tükülyl kezé
hez adják, nem skara meghódolni, hanem olt
vágják le, s a fejét karóban tevék tömösvári
kapunál.
Tul a német császár és franczia kiizölt is
ezen a nyáron szörnyű vérontás lürlénékMert az angliai király, a császár confoedcratusQ , a maga cs az impérium hadaival, kit a
baráriai eleclor commendíroz vala , Belgium
Hispanieumbo száznyolczvan ezer erős arma
dával (vajha ezl a hadat a török ellen for
dították volna, nem volna Európában pogány)
a híres Namurch városát obsideálá, kiben harmincz ezer franczia pracsidinm vala , generál
Bonilcrcommendüjanlall. Nohaa várusbúlsem
I mulatlak el semmit, mind lüzzelmind excursiI úkksi infestální az anglusokot, utoljára csak
16«
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meg kclle adni a várost, mert szOrnylI bombá
közUl generál Corbelli, Szapia, gróíT Crakko
zási s ostromokol tclcle az anglus. A z é r l s c kolosvári commcndáns voltának a s z t a l á n i l ,
cordál vdn cgyméssel, a franczia g c n e r á U p r a c maga az elector tisztei. Az ujjában va!a e g y
sidiummal kijüve, az cgúsz angiioi és nemet h a  karbunculuskö gyűrűben foglalva, kit az urak
dak mim) rendelt seregekben állván; Bouflcr a
tiz ezer tallérra becsUlIcllek, a jobb melyén a
baváriai cicctornak, szokás szerént, a mezíte
szivénél is volt aranyban foglalva más hasonló,
len spádéjával reverenliál lüii, de Vilhdmuskereszt formára, a saxonJai electoralas c z i nak nem, mert nem akarja vala a franczia ki
mere; az udvara néiJÓnek is olyan forma k e 
rály ismerni VilhelmuBt angliai királynak J a reszt volt ezüstből a nyakokban. Szürnytl
cobus ellen. Vilhclmus megboszonkodván,
italt mivelének, noha a gubernátor is erősen
trombitát fiital, s a maga hadaival kürnyülvéihatott, de az elector mind kiivá Őket, és a s z 
tcli a franczia hadai, s inegHllilván ükei, megtalnál a nagy erős ezüst lángyérl ágy egy
izeni Bonflcrnck, mivel ö nem akar engemet
ben hajtogatta mint a papírosat, az ezUsl p o angliai királynak ismerni, s revercnliál sem
hári úgy egyben szoriloiia, hogy a bor kioitőn nekem, hololt ön angliai király neve alall
lŐdijli belőle. sOi a nagy erős patkókat e g y adtani neki parolát, hogy békével bocsátom;
iien szaggatta, rellcncles erő levén n á l a ; do
azért én sem tartozom parolámét megállani,
bár esze letl volna annyi mint ereje, én s e m 
szálljon le a lóról mert rab. Bouflcrnck nem
mi fejedelmi virtust nem láthalék benne. O n 
lön mii lenni, csak Icszálla, s leoldok a fegy
nan, Kolosvárról, elindula, és Magyarorszá
vert rúla , árestűmban tevék , azulán nagy
gokon mindenütt nagy pompával excipiálialbajjal tudá kiszabadítani a k i r á l y a i n tűbb
ván, Becsben felmene; ott sok bolondcsági vol
francziakol pedig békével bocsálák- Ugyanak tának , melyeknek leírásával kár volna a p a 
kor a tengeren , az nngliai és hollandiai claspírosat vesztegelni. Azulán érkezek be Caslaok a rrancziai királynak lengerDielyckci
prara és Hajszlcr generálok; azok is kimcnagy derék
városait szörnyüképeii megnének , Trucbses penerált hagyák Erdélyben
bombáztalván, cipusztilák s porrá t e v é k ; a
commendánsnakfrancziai király is a Lircs Bruxclla városra
Juniusban menénk a fejedelem lakedalktildvtín táborát, ő is raegfizete annak a vá
mára Balázsfalvára. A hídnál vontak vala s á r o s n a k , s el puszi illata. így vesztegetek e g y 
lorokot, oda mene ki a fejedetem paripán a
mást a nagy keresztény polenlálusok, holott
mátkája eleiben. Nagy-szomorán valának mind
jobb leli volna a pogány ellen fordítani e r e Bclhlcn Miklós, mind Apor István, Alvinczi
j c k e t , s azt kiűzni EurúpábúI.
Téler s mások, kik nem jovatják vala azt i
A seioniai elector penig Caprarávat,
házasságot. A hidlol bejovénk Balázsfalvára,
Hajszlijrrel és az Erdélyben quárlélyu] r e n olt pompásan lőn ugyan a lakadaíom, de nem
dcllclclt regimentekkel együtt bejüvc Erdély
fejedelmi módon. A láncz közölt, mikor a f e 
ben D é v á h o z ; oda ménének az arak eleiben.
jedelem táncEOlna a mátkájával, Apor István
Onnan az urak Ihordai gyűlésre visszajő
mindenkor feláll vnla, Sárosi Jánosék s a
v é n , az eleclor postán Thordára jüve,
tilbbi veszteg ülnek vala, én is oll állottam a
ós egy szekérben ülvén a gubcrnálorTe), a
hálok megett. Mondja Apor István Sárosinak :
li)bb urak penig utánok h i n t á n , cstve késSn
Sógor 1 miért nem becsUUilek meg a fejedel
érkeztünk be Kolosvárre , az Ott való pracsimei , hogy fctállanálok előtte ? azl mondja
diuni rendelt seregben állván, és a császár
nagyon Sárosi; Eb álljon fel ő kegyelme
zászlóit az elector előtt a földig lehajtván s
e l ő t t , elugrolta bizony a fejedelemséget.
ágyukot kisillügelvén, nagy pompával ugy
Híogyárl eszében vévé a lakadaíom után a
szállá be szállására B Székely Lászlúnéházászegény ApafG Mihály, hogy ebUl van a dolog,
hoz. Másnap ebédre hivalá a gubernátort s
mert a gubernátor nagyságolni sem ekará,
Apor Istvánt a magyarok közUI, a németek
sem a praecedenliál neki nem c n g e d é , noha

Dioiiizedöy G o o g l e

249

C S E R E I MIHÁLY HISTÓRIÁJA.

tzt gondolja vala ApafD, ha 6 erdélyi urnák
s kivált Bethlen Gergelynek leányai elveszi,
ninyájan melletle lesznek s a fejedelem
ségben manulencálják, az ndvarban is arrél
biilalák mind míg a dolog mcgrorra, azután
mind elálldnak mellSIe; a gubernátor inkább
izeratvén hogy 0 egyedül parancsoljon az
orudgban mintsem más neki, a tübb urak is,
keieken levén még akkor a bölcs, generál
Velerdní is jámbor ember levén, semmi direclióban magát nem clegyilvén , azt gondol
ják vala, mind ugy lesz továbbra is, s i(k a
mint akarják, ugy rolylatják az erdélyi dolgokot,s veszik a hasznot. De kuzel sem ugy
lün, meri Rabutin bejiívén, csakhamar kivéve
az urak ketébfil B páiczál, s dobszólioz lanilá ilr nramékot; akkor már Örömest kapnak
vala a magyar rejeJcImcn, de elugrollák vala.
Ax udvar is megharaguván Apafiira azért a
bázasaágért, mivel magok is az nrak nem
akarák, hogy fejedelemség alalt legyenek, a
diplomának Apeffi fejedelemsége iránt való
cxíkkelyél falban rugák, ApafTil felvitelek
BÍDd feleségestől Bécsben; olt renunciálni
ketle a fejcdeleroségnek, s az ausztriai házra
Iransrerálni, német küntOsbenülldzIclék.Azolta
UEvulról nézi mind hazáját mind jószágát, a
síép kilvér vitulusért sovány Imperii Prinpii titulust adának neki; most már h erez egeilik , nég sincs semmié, bezzeg tiibb vala a
nig csak nagységolák. Ilyen jó hazsüakol
tartotl Srdély mindenkor a maga romlására.
A bécsi udvart senki nem okozhatja , mert ha
magok az erdélyi urak ki ne jáczák a fejcdelemaégel ApafG Mihály kezébOl, máig is ben
ülne e székben; de nem voll olyan bolond a
császár is hogy erővel adja nekik a jót, mi
kor látná hogy nem kell magoknak; ha nem
kelle nekik, kellé másnak, tudja is basznál
Hár innakcISttc esztendővel a császár
parancsolatjából Bécsben erdélyi cancellariát
crígállanak vala, Kúlnoki Sámuelt, ki azulán
grólTá ISn s nem régen hnla meg, választván
az ország küzOnséges voxxai vicecancellariusnak, meri a fdeancellarius Erdélyben rcsideál
vala. Bethlen Híklús. A rcligiúk közül való

egyenetlenségcrl penig mindenik relígióból
egy-egy secretáriust s egy-egy cancellistát
rcndelének, Szenlkcreszli Andrást a reformá
tusok, Henler Benedeket a pápisták, Simon
Mihályt az unitáriusok, ás Brassai Czakó
Györgyöt a lutheránusok. Ezek egyczcrsmind
consíliáriusi is valának a cancelláriának , kik
nek nagy rizclést is rendelének, melynek egy
részét a fiscalis jüvedelmckbíl, a más részéi
az ország contribuliéiból depulálák. Ugy
ménének fel Bécsben, ezolla olt resideálnak.
De a pápisták vévén eszekben, hogy Szentkereszti András Innult experlus és ismeretes
ember levén az udvarban, mivel azclSlt is
lakolt olt fen, Henler Benedek pedig jámbor
cgyllgyfl ember, 8 így a magok religiéjok
dolgát ügy nem promovealhetják Henter Be
nedek állal Szcnlkereszti miati, addig praclicálódának, Henter Benedeket lehozák onnan;
és mivel nem lalálánah egyéb praetextust, azt
igérék Henlemek : a csiki fökiráiybíróságot
neki adják. Apor István levén akkor mind
fOkirálybiró mind kapitány Csíkban,mcgíralá
a csíkiaknak, gyllljenek egyben, B válaszszák
Henler Benedeket, mert 9 másnak nem eedúlja, csak Heniernek. A csíkiak elsOben jól cseIckedének, meri mivel a ftSkirálybirúság sza
bad választásában áBoIl örökké a székely
natiónak, vox szerint választák Lázár Fercnczcl. Apor István megértvén, szörnyű szil
kokkal levelet irata Sándor Jánosnak, Thamás
Deáknak, Csaló Jánosnak s a több tiszteknek,
hogy mingyárt kihányatja tiszlségekból ha
nem rcvocálják a viílasztást, s Henter Bene
deket nem acceptálják. Azok a rósz levis
gazemberek megijedének, a székely natto
nyilván való szabadcsjgánaksérelmévcl, ujabb
Gzékgyillésén felrugák Lázár Fcrenczel, s
Henler Benedeket válasziák. Hololl olyan pri
vilégiummal oltalmazták a székelyek min
denkor azt a szabad választást, hogy noha
Apám idejében Teleki Mihály az egész orszá
gol egyben gázolta s hódollatta vala , mégis
soha az udvarhclyszékick Gyulai Fercnczct
nem acccptálák fökirálybirúnak Cnoha maga
Teleki Mihály személye szerint akarja vala
inlroducnlni, azt gondolván , senki nem mer
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ellene szúlani) azért, bogy a rejedelemlöl
elaSbcn sollicitállB, hanem nagy gyaldzatlal,
csaknem hasadván meg mérgében, ro inTecla vjEszamene Gyulai Ferenczczel egyiilt.
Ne kárhoztassuk tebdt ini a bécsi udvart,
mert bizony magunk rontottuk meg a magunk
szabadcságít elsObcn, s ugy adlunk okol az
udvarnak is minden rósz dologra. Menter
Benedek ilyen íllegaliter beiHlillalvdn a királybirúségban, a pápisták nem laldlának magok
kOzUl erdélyi igaz hazafiál,kit Becsben secrctariusnak küldjenek, noha bizony velának ak
kor is kitzlük capax személyek; hanem a di
ploma ellen, egy Fiát János nevU idegen embcrl, ki Bécsben lakott s Brdélyhcz semmi
relatiója nem volt Cnoha quondam ez eleje
Knránsebesben lakolt, s onnan származóit
volt be Hunyad vármegyében), csak azért
hogy Kollonics cardinálnak kedves embere
vala, azt obtrudálák, hogy annál inkább a
cardinalis proIecliójávBl Szentkereszlin triumphálhasson. Am bizony szép nyereségünk
is lón inialla , mert mind a diplomát, mind ez
haza fundamenlaiis tiírvényit kiforgattalak
Fiát által a jámbor császárral, mint ide alább
a maga helyén leirom. Mégis a császár vét
kes , hogy a diploma a maga erejében meg
nem maradott; nem a császár bizony , hanem
az erdélyi nyughatatlan emberek elméje Ifln
az oka.
Ugyanaz idStáJban, noha mind a haza
törvényében világos ariiculusok vollak, mind
a diploma arra mutat, hogy ez erdélyi tiszt
ségekre hazaGai promoveállassanak; azzal
nem gondolván , a bBrrninczadokra , sOl a zalatnai kéneső-éa abnid-bányai aranybányák
ra idegen incorporatiis joszáglalan oláhot,
tírményt, gürügOt állítanak tisztségre csak
azért, hogy azok pénzzel vásárolták s büvön
lizettek az oIGciumért. Ebben pcníg Icgkivdllképen vétkezek az uram Apor István , és
a gubernátor BánfB Gyürgy, kik nem vigyáz
ván a haza törvényére s a küvelkezendS
rósz consequentiákra, minden ördog-lojla gOrögOl feirogának, s a jó Tizetésért azokot te
vék rationistáknak, arendátoroknak, udvarbiráknak, dézmásoknak, mint Rácz Istvánt,

Páni Slephánt, Grammatica Györgyűt, GörOg
Pétert, Dobra Angyalt s többeket, az igai
hazanai távul nézvén, hogy az idegen rost
emberek loltüzödnck az ország szép jövedel
mével. Mi lAn 8 gyilmOlcse? Mikor azután a
cameralis commissio bejöne, s a sóaknákra
német camcráriusokot rendelne, az ország
panaszlena az udvarban hogy a diploma
ellen volna azoknak az idegen tiszteknek
tétele, olyan választ adának: ha nem leczcll
a diploma ellen valú dolognak, mikor maga
tok oláhot, güriJgei teltelek a harminczadokra, aranybányákra, hololt meg volt tiltva
tOrvény és artículus szerént hogy a bányá
kon még csak járni se legyen szabad fejevesztése elalt aíréle személyeknek, miért
láczik most diploma ellen lenni az országnak,
ha német tisztek lesznek, kik akárhol is a
keresztény világon elébbvalúk az oláhoknál,
gifrtigöknél, így rontók meg azt a czikkelyét a diplomának magunk akkor is, azután a
tijbbit rendről rendre.
De a gubcrnálor sem nralkodhalék egye
dül sokáig amint elkezdette vala ; mert a ta
nács urak megirigyelvén áüapotjál, B hogy
ökct nem becsülné, s az 6 akaratjok nélkltl
valamit akarna, megcselekednék, Bethlen
Uiklús Bécsbe felmenvén, ez udvarnak intimátni kezdé: már a fejedelemség cessálván,
nem szükség a gubernátorság is, s nem illendd hogy az expedítiúk s commissiók BánfG
György neve s pecsétje alatt ex ped iái lássa
nak. Az udvar ezért a császár képére meczell
pecsétet küldvén le, megparancsold: hogy
minden expeditiók a császár neve alatt foly
janak, és hogy gubernium erigáltassék, kik
nek egyenlő authorilások voxok legyen, s a
mit azoknak nagyobb része elvégé-, a vétes
sék eipedítióban. Azolla ngy is I6a; a gnbernátori név rajta merada ugyan a guber
nátoron Bánni Gyürgyün, de minden authoritas nélkül, csak olyan lőn S is mint a többi
közül egyik, s megszUnék a sok haazoDhejlás.
Azalatt az urak tanácskozván, a fiscalis
provenlusokot mind megarendálák e császár
tól száz ezer forinlokon, és • ki nem akarta
is , ha valakinél pénzt érzettek, csak oda
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iraltiik magok íűzé, s le kellett tenni a mi rá
esett lE arendapénzbOl, a jövedelmet peJíg
magok kOiöU, a nagyja három négyen felosz, a többinek bolmi dohos buzál, bUdüs
bort B egyéb haszontalan egyetmást deputállek a legmeszebb helyekről, mint SzomosUjvJrröl, Kolosvárbúi, Dévúból, GürgénybSI,
hagy a veclurájdl fel nem érte volna a naturtle, oda vésze a tübblnek mind pénzo, mind
nyeresége- Nem csuda, ha Islcn ily régtől
fogva bünteti Erdélyben az emLereket.
1696. A rrancziai király, miJdn lúlná,
regyverrel nem boldogulna gonosz szándéká
ban, régi eb szokása szerint, sicaríusok által
akará eheszteni a dicsőséges vitéz Yilhelmus
angliai királyi; és hogy eszében ne vegye az
uglos mit akar, generál Caltinatól Teles had
dal elküldi Sabandiára, mintha Turin városai
akarni megszdllani, JacobusI pcnig, a régi
angliai királyt, a tengeren nagy classissal
expediálja, hogy titkon egy szigetben küzel
Angliához megvonja magát, mig a sicariusok
legfilik Vilhehnust, s azután menjen be s
üljOn székében. És már Jacohus, a VübclI baddból, ismervén jól m!nd űket, negyToa vakmerő embereket nagy üzelésset rá
bérlelt vala, kik vadászatban a királyt megOlaék, mert igen gyUnyürkeddlt a vadászat
ban. Reggel a király megbirdeli, hogy vadáuni indulna csak lizcnillüd magával; a
negyven gyilkosok, tudván merre menne a
királ;, beállnak lesben, ugy rendelvén cl magokol, hogy tizenííten egyenesen a királyra
Osseaek, a lObbi penig a király mellett valók
ra. Azalatt egyéb dolga érkezvén a király
nak. Isten vigyázván a megmaradására,
ebédig ki nem mchele, amazok azt gondol
ván, hogy kiludódoll a dolog, és a király ha
Fdjok küld, ott fogalja meg, feliekben clszalak; egyik ki)zülök megbánván vétkét, se
bei nyargatást a királyhoz megyén , ki épen
akkor jő vala ki lóháton a kapun, térdre esik,
megbesiéli a dolgot, a király postán utánok
kttldvén, huszonOlöt küzQlük elfogat, a többi
eliuladnah. Ö is annál nagyobb eróvel kcn U e a franciia ellen, Jacobus penig orczapimlva visszamene Francziában.
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Híp ig az úrral Marus-Vásirhelyre menénk országgyűlésére. Ott Hallcr János elbú
csúzván minden tisztétől, a Ihesaureriusi hiva
talt Apor Istvánnak adá a császár, és enge
met az orTiiciumsecrelariusának resolválának.
Hallcr János maga házához mene. és minden
világi dolgokról clforditi ctmcjét, szüntelen
csak imádkozásokban tölte idejét mind halálig.
Jó jámbor keresztény ember vala, s a mig 0
birá a Ihcsaurariusi ofGiciumol, a református
papoknak dDnBtiójok szerint mindenkor kiadalá mind a dézmúkról mind a sóaknákrúl
való collatiójokot panasz nélklll. De Apor
István halálos ellensége vala a ml religiónknak, mihell kezéhez kerülő a kolcs , elvoná
Bok csalárd ulon módon a papok, professorok
donalióil , s kiforditá szegényeket minden
fizetésekből; noha maga a császár egyne
hányszor megparancsolta hogy kiadassa, soha
bizony semmi sem lelek belőle. Így rontá
meg a diplomának azt a czíkkelyét, melyben
a császár széniül confirmálla vala minden
előbbeni királyok, erdélyi fejedelmek dona
lióil. A pápista clcrusnak penig Kollonics
cardinál tíz válogatott dézmákot oblineála
a császártól Erdélyben, és a jezsuiláknak, kik
már Erdélyben beszármezlanak vala, a census cathedraticust, kit a szász papok szektá
nak eszlendOnhént kész pénzül a nálok való
dézmák arendájúban fizetni a Gscusnak, conferálá a császár, mely üt ezer forintnál fel
jebb megyén eszdcndönként.
Do szükség megtudni, a Jezsuiták mint
származtak be ujobban Erdélyben, noha annakelőtte Is, a fejedelmek idejében, nyilván, szo
kott köntösökben nem mervén bejOni az or
szág kemény végezése ellen, hol katonaküntüsben, hol az erdélyi secularis páterek kilntüsében sokan Jültcnck be. Ilyen vala VizkcIcli Zsigmond kolosvári, és Baranyai László
fejérvári papok, mindenik factiosus gonosz
practicálódó, és a mi rcligiúnkol halálban
gyülOtő s Ulditző emberek. Ezek látván , már
a császár fegyvere Erdélyben meggyUkcrezetl, és Apor István nagy úrrá lett, azt kez
dek munkálódni, hogy a Jezsuiták szabadusan
bejöhessenek, és a mely residentiákol bírtak
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annakeiűtto Dálhori Zsigmond idejében, mint
PejérvlirBit, Kolozsváratt, Udvarhelyen B
másutt, occupáthBSsák; Apor Istvánt elaltaták,
mely nagy s kedves dolgot cselekednék Isten
előtt ha azt véghez vinné , s minden bünénok
bocsánatát s Üdvösségét megnyerné- Apor
István ira mindenfelé a ministcreknck. tlu
mig Kinczki éle, semmit nem eíBciálhalB;
Kollonics succedálvdn, ez eleget munkálódék,
soha B császárt rá nem vehcté. mert azt
mondja vala a császár : „Hí hit alatt adlunk
Erdélynek diplomát, hogy oda lObli szerze
teseket nem küldünk azoknál, kik addig kjízlOk voltának, ez ö lilrvényckcl is azon diplo
ma áttel connrmáliuk, mely szerint ürük
átok elatt onnan a jezsuiták proscrihállattak,
lehetetlen, hogy hitünket megszc^rjük." A
cardinál azt feleié: „Felséges császár, en
gedje meg hát felséged, herfd én megamlól
küldjek be oda B jezsuitákban, hiszem he senki
nem szól ellenek, ugy felséged meg nem sérti
a diplomát." A császár rá hajol olyan formá
ban, próbára bckUldé Kollonics őket; bár esek
valaki contradicál vala ellenek a három religio kOsUl, mindjárt vissza kell vala menniek.
De a gubernátor féltvén tisztségét, B (übb
uraknak kevés gondjok levén az Isten dicső
ségére, senki egyet sem szóla. így roniáh
meg ekkor is magok a diplomát, és ez Approbete Constitutiékben a jezsuiták ellen íratott
erSs arliculusokot. Hert a jezsuiták, a^.t tart
ván, a ki hallgat megegyezni láttatik, szép
csendesen beUlének Fejérviirrn, Kolosvárra,
Udvarhelyre, süt azután sok színes mester
séggel Manisvásárbelyre, Szebenben, Brassó
ban, Fogarasban s litbb helyekre betevék
magokol, fel is forditák mind a politiál, mind
a rcformáia ecclesiákot.
Eperjes városának hason fele megég eb
ben az esztendőben. János pedig, a lengyel
király, minekutána sok esztendeig a keresz
ténység jovára a tatárok ellen dicséretesen
harczolt, és azokot sokszor keményen megver
te volna, meghal Krakkóban, három fiai marad
ván , de egyik sem kaphata a királyságban.
Hagyarorgzágban Budához küzel Porcz
ncvU orosz faluban levén egy kép , rá fogak

hogy sírt, és künyvei a kép orczáján alá foly
tának. Legelsóbcn generál Chusáni irá meg
Apor Istvánnak, akkor ottkOzel levén quÍT~
lélyban, tréfálódván levelében, hogy a szűz
Uárin képe a németeket siratná, kik annyi
véreket ontják ki Magyarország mellett,
mégis rósz quártélyok vagyon. Az lir velem
irata választ, hogy már ő is Iréfálodnék, de
valójában érté : nem e németeket siratja,
úgymond, a kép, hanem nivet szQz Hária
Hagyarország patronája, kinek oltalma alá
bizla vala az elsfl magyar király szent István.
látván, a németek mely kegy e tlon d s a ez ol
tatják a megyarokot, azoknak nyomorúságát
siratja.'Ezt e képel a jezsuiták tanácsából a
császár Bécsben felviteté, és minekutána
azután két esztendővel a tórOkOl megverte
vala a nemet ármáda, azt a nagy vicloriát
nem Istennek, a kitől származott vala , hanem
annak a néma kép sírásának tulajdonították,
és irtóztató bálványozást csinálának belőle.
Hert a lórüklŐI nyert zászlókkal s fegyve
rekkel felékesilvén a képel, és drága arany
lánczekkal, gyöngyükkel felruházván, nagy
pompás processiéval, sok ezer nép küvetvén,
ugy hordozták Bécsben, s a tudatlan község
térden állva imádta tisztelte, maga is a csá
szár egész udvarával küvetvén a processiót.
— Ugyanaz idülájban Erdélyben is SzomosUjvárhoz küzel egy oláh lomplombcli képro
rá fogak liogy sin, és onnan Kolosvárr < bozák a monostori kápolnában; azzal is ugy
bálványozolianak. Én is elmentem vala nézé
sére, s épen eleiben állottam a hova függesz
tették vala , meg is vizsgátám szorgalmato
son, de bizony semmijeiét nem láttam, a
mint hirdették , hogy az orczáján könyv folyt
volna le. A bizonyos, hogy olvastam a külső
históriákban, hogy sokszor a képek vcritékezlok; Istentől volt-e vagy ürdi>gi szem
fényvesztő mesterséggel? én most azt nem
disputálom. És mindenkor arra ez országra
szörnyű veszedelem érkezett. A mint bogy
Magyarországra s Erdélyre a síró képek el
vitele után kuveikczett rettenetes hosszas
nyomorúság e mai népig ahistoriáknak való
ságát megbizonyilá.
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Generdl Carafa nagy fejedelmi házakot
után pasquinusl ilyen szókkal: Hiért jilltél
épittete Bécsben, kinek kapujára écznkB nagy idfi elStt minket gyütreni. Heg is gytítré al
belükkel azt irdk l E x I e c r y m i s H u n g a - kalmasint Erdclyországát- Az urnák penig
r o r a n i ' Ugyanoll halálra bctiigedék. Kollo- Apor Istvánnak a thord a vármegyei fSispán: csrdinál látogatására mene, s mikor ságot adák, s Bánri Gyürgy GyulafTi László
dolgát Tegezvén kijAne az ajlón , azt mondja val instcllálá Bogálon , hol a vármegye egy
• vele valónak: „Ezen ember, a mint Idlom , ben gyUll vala. Onnan Icmcnénk Dévára RabuCMkbamar meghal, hanemha a magyarok lin generál eleiben, ki akkor jült vala le a
inádfága tartaná meg éleiben-" Meg \s hala , négy armadáról , az erdélyi regimenteket
• Tdt pasqainusl irának rúla holla után, mine- hozván be téli quártélyban.
Btt levelei küldött volna pokolból a barátMert már a barcz a türük és német közdtt
jainak. A mely sok kincset penig sok kínzás megtörtént vala, k()zel Tümitsvárhoz a Bege
sal a magyarországiakon tekert vala, látván, a vize melleit; roszul is succcdála mind két
bécsi odvar is nagy kegye Ilon s egeért meg részról ilyen formában. A saioníai eleclor
utálta vala, titkon Olaszországban, a hová való commcndírozván akkor is a császár armadá
, el akará küldeni, hogy maga is utána ját Cnpraraval s Hfljszlerrel együtt, mivel a
menjen; azalatt mcgbetcgcdék, a császár is török akkor is be akar vala Erdélyben Jóni,
ulána kulde a visszehozatá a sok kincset s a eleiben állanak. A saxo a maga hadát, mint
hadaknak 6zelé. Nem urülu az átkozott lyran- egy tizenegy ezer embert, elAI állitá, generál
ntu ember himis precdtijának, s holla után is Hajszk-rl generál Bolanddal együtt a balszár
nlátalos 8 gyalázatos nevel hagya a magya nyára commendirozá i a tOrUk tábor sánczban
roknál, mint szintén szelóll Basla; a gyermek vala. Rá indulván a aánczra, mivel Hajszler
i« gyUttlIséggel emliti, s Erdélyben Caralút a elSlt nagy árkok valának, melyeket meg kell
parasztok Calafának hivják; bizony igazán is, vala elsőben kerülni mig a sánczhoz érkez
mert calafája vala míg éle a szegény magya nék, s ugy rendelték vala hogy elsőben vár
ják meg Hajszlert mig az árkokon állalmeroknak.
Tafa Erdélyben akkor generális commcn- gycn, 5 ugy menjenek cgyczersmind e lüdáai Vaudemont, lotharingiai rejcdcleoi, a rOkre ; a saxo, ifjú lanulallen maga erejében
bová kUldé agubernium küvciul Apur Istvánt bizakodó ember levén , a maga IJzetésén való
Siebenbcn. VisszBJOvén Thordára, uda Jüvc hadakkal elül megindul, és a sánczbúi kijült
lürük lovas hadakra egyczersmind kisUlOgetBécsből Bethlen Miklós, bárom urnák,
leti a puskákét, gondolván, a lürük az elsü
Bánff] Györgynek , magának és Apor Istvánlüvés után mingyárt elszalad. Suk clhulla
k grólTi titulust hozván a császáriul; ugyan
ugyan a lürűkokbcn , de a lübbi azoknuk háott pnblicálák is. Onnan mcniink Bonczidára,
li'm kivont karddal egyenesen a saxo ellen
Bethlen László lakadalmárB, ki ^Ycsselényi Pál
hajtanak; a SB.XO hada, már kilflvcn minden
leányát vette valá, noha nem vala kedve
lineán a puskáit, confundálúdék és hátra kezhozzá, de a bátyjai hajtákrú; nem is lOn
dc nyomulni, a türük szivet vészen. Űzni
•xerenciés lakások, elhagyá rdescgél, s nchevágni kezile, és már épen debellálja vala;
D válhatván meg a papok székén lüle, az
generál Rabulin, az erdélyi hal regimentekkel,
után Follhi Bálint leányát vévé cl rdeséglil.
meglátván a confusiót, elényargul, és IcgelNem Bokára, keresvén a bécsi udvar kit sSben is a saxo fúló hadára olyan tüzet adat,
laliliu erdélyi commcndánsnak, ki az erdélyi hogy egynehány száz lefordul a lováról, ainrahot zaboláról itatná , mori már a sok pa utiin megriasztja az electorl, ki szintén ugy
naszt elanla vala az udvar ellenek, killdék bo szalad vala: „lla nem tudsz, úgymond, felséges
Joannei Ludovicus Rabulint grójT do Bussil, uram, a commendóhoz,mil vállalod magadra."
ki ia, Tbordán levén gyűlésben az urak, Azon fiiriávala rend nélkUl mára saxo hadát
oda jove legelsőben. Emil irának az
17
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tlzfi lürOküket ugy mcgpuskízleija, hogy sok
ezerek ethullvjn kÖzölOk, nagy sebességgel a
sdncsdban visszaszaladna, a bovd ulánok a
lelek közöl sokan bemennek , és feles lörDkükel leisvdgnik; de mivel mdr éczaka
i,és alörOk számtalan szekerekkel kürUlvétcté vala a táborai, [ovább nem mehelének,
hanem sok nyereséggel visszatérónek. Gene
rál Hajszler is szerencsétlenül járe, mert késOre mehetvén az árkokon által, s mikor állal
menne, már a saxo hadát a török megfulamlelá vala, H is azon confunddlódék, és semmi
operatiúi nem vihete végben; azalatt a li)ri)k
czíból egy ágyugolyóbjs a lábát ellöré, s
abban a nagy felháborotlásában az egész tá
bornak nem vihelék cl a harczhelyrol hogy
bekössék. így eifolya minden vére, s nagy
nal azon éczaka meghala, s generál Bolenddal, ki ís ott vészelt vala, egy kopor
sóban temeléh. Eképen fizete meg Isten neki
esztendőre Vcteráni generál ártatlan halála
ért, kinek 9 vala egyik koholója.
A törökök közúl is sok tisztek.és a köznép
ből sok ezerén vészének el,s tartván attól,reg
gel ujobban megostromolja a német a sanczot,
éczaka el nyomul, ott hagyván sok szekereit
í tábori eszközeit, Tömösvár felé. Ott mulat
ván egynehány napot, visszament LéndorFejérvárra; a német is quárlélyban szállá.
Ilyen gyalázattal viselé kél esztendőben a
saxo acommendót, azért a bécsi udvar feladarejta, sa sabaudiai berezeg testvér ücscsének Eugeniusnak kezére bizá a commandút,
ki be is fQte a töröknek ugyan alkalmasint a
jöv3 esztendőben, s véget vele azzal a győzedelemmel a hadakozásnak.
1697. Mert a török császár ujobban nagy
armadát készítvén, a fővezért ezámlalan
lovas és gyalog hadakkal tekUldi Magyaror
szágra , olyan orderrel: hogy Erdélyben beJSjön és az országot egészlcn elpusztítsa,
nehogy a német minden esztendőben itt quártélyozván, lavaszszsl jó idején j6 készülettel
innen kimenjen, és mig a török trmáde Ázsiá
ból 8 más messze való helyekről egyben gyü
lekezik , addig sok dolgot véghez vigyen. A
fővezér megindul egyenesen Pé terv áradjára,

hol a német ármáda táborban vala, és egy
Sárkány basa nevfl török generálist elöljáró
ban ejktllde, hogy a német tábort portázza, ő
azalatt ellopja magát Erdély feté, s mig a
német utána dobol, általessék Erdélyen. De
Sárkány basát, éczaka rá Ütvén , elfogják a
magyar s német portások, s kitanulják lőle
egészlen a fővezér inlentióját. Hár a fővezér
nagy sietséggel Erdély felé megyén vala, és
Zenla városánál hidat csináltatván a Tisza
vizén, a jancsárságal bálul hagyván, a lovas
hadat állalküllüzleté vala. Eugenius berezeg,
megérlvén Sárkány basától a dolgot, éjjel nap
pal utána megyén a fővezérnek, és harmad
nap múlva, mikor a fővezér nem is gondolná,
utóiéri a zentai hidnál, s csak egy kevésség
nyugutván meg a hadat, egyenesen a Jancsárság ellen megyén, ki, vévén eszében a német
érkezését, egy régi sánczban magát beverte
vala, de nem 13n ideje arra, hogy a stnczot
reparálhassa. Ijesztik vala a több ofTicérek
Eugenius herczeget, hogy a török sánczára
ne menne, mert sok ezer jancsár levén ben
ne, gyaldzallal Járnának; de a berezeg resolutus ember vala, s látja vala, ha késnék a
dologgal, azalatt a jancsárok a sánczot fortiGcálván , nagyobb kárral lenne az obsidio , a
török lovas haddal penig a fővezér addig
mig 6 ott vesződnék a jancsárokkal, Erdély
ben bemenvén, elpuszlilaná. Azért trombitál
futatván , tüstént rajok mene. Legelsőben is
generál Rabulin ugrata be • sánczban , lovát
cllövék, más lóra Ule, azt is lelövék alóla, har
madik lóra Ule, s megriogatvín a maga keze
alelt való regimenteket, a sánczot megvevé.
Neki tódula mindenfelűl a sok német, s egy
lábig levágák a jancsárokot, kik mihelt látták,
a német bement, a fegyverekel elhányván,
csak veszteg állanak vala: mert nem lén mer
re futniok. A fővezér látván a jancsárságnak
szörnyű veszedelmét, a lovas hadakkal meg
akará segélleni, s általjőve a hidon, de H né
met visszafordulván s erős tUzet adván rajok,
megfutamódának, s a hidon egyben tojulván,
B sokaság alatt a híd ieszakada, s többnyire
oda vészének, annyira, hogy a Tisza vizén a
bolttesteken könnyen akárki általmehelett
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T o l n i , Doha szinten akkor i^en megáradott
Tila. Oll vésze mind a jancsér aga, mind sok
basákkal együUmaga isafűvezér, kinek nya
kából, mikor a holttesteket fosztogatnák, egy
rauakotélyoE a császiir arany pecsétjét levonó,
s B o é r Simon, ki akkor nabulin mellett E r 
délyből tábori commissárius v a l a , meglátván
• p e c t é l e l , a muskotélyoslól felválta , és E u gcDius herczeghez vivén, olt ismerek meg,
h o g 7 u a lürük császár pecsétje , s arról t u dák meg hogy a fAvezcr elesett; hesznála is
Boér Simonnak, mert a fogarasi Tökapltány•ágot adák neki annakulána.

A herczhelyen veszeti el huszonnégy ezer
jancsár, de a lovasok ki)zul, kik többire a Tí>x> vizében halának, mennyi vészelt, senki
oetn lodja; elég az, a tőrük annyira debilitálódék i i z a l a harczczal, suba tübbszür magát
B e n r e p a r á l h a t á , hanem nagy gyalázalával s
kdirával kénszeriltelék megbékélni u német
l e l , olyan conditiókkal, melyekre miolla a
UrOk birodalom kezdAdütt, soha a tőrük sem
mi ellenségével meg nem békéilelt vala , Eugasiua herczeg penig Oríikkc való hirl nevet
nyere magának.
Ug^an akkor a t a t á r s á g , szokása szeréni
a hirl magával hordozván, felesed magával
felcaapa , és Karczag-Ujszállását egész vidé
kével együtt elreblá s elegeié. Tükolyi Im
re penig régtOl fogva alatlomban jártatván a
Takaj vidékieket, bolondul fellázasztd Cket,
éa Tokai Ferencz commendöja alatt liirlelen
rellámaclván, Tokajt és Sáros-Patakot éczaka
alaltomban meghágják, s a bennek valú n é aiet praesidiumot kardra hányván s cipraed á l v á n , a kürül való tartományt pusztitani
kesdék. De mindjárt miirkokban szakada,
• e r l generál Viudemont expedíáltalván e1l e a e k , a kOrlil való vármegyéket felUlletvén,
rajok mene éa dissipálá; a kik clszalailhaláiiak máramarosi havasokon, minlegy kél
e s e r e n , U o l d u v á r a , onnan Törökországra
n ő n é n e k , azután Oriai niikiús commendója
alall Rákóczi Ferencz mellé jövének E r 
délyben.
A németTokajtobsideálnl kezdé, és a kí)rflWaló falukot felégetvén a minden m a r -

hájokol jovokot elpraedállatván. Csak maga
számára generál Vaudemont hat ezer ökör
nél többet hajlata fel Bécsben, kiket oll drága
pénzen eladala, a föld népét penig, férGat
asszonyt, fegyverre hányatá, még a csecsszo
pó ártatlan gyermekeket is a kertek karóiban
vonának keresztül egynéhány százat, s nagy
kinnal ott halának m e g . m e l y e t a tatár sem
cselekedett volna. A Tokajban szorultak l á t 
ván mint bánik a német a lübbivet, sok asszo
nyok , gyermekeket ölökben szorilván, a k ő 
falakról a vizben ugranak, oll fuledának meg.
Tokajt is azután megvevék, mind kardra hány
ván a kik ben valának; Tokai Ferenczct p e 
dig , a rebclliúnak o k á t , az olt való reformá
tus praedicátorral egyUll, kinek semmi vétke
a inieressenliája nem vala a dologban , fogva
elvivék Bécsben, s senki nem tudja ezolla mit
csinállanak vélek. Ilyen gyümölcse lOn a
császár ellen való feltámadásnak, Tokölyi Im
re hazug biztatására nézve.
Erdélyben penig véletlenül Kolosváralt
tUz támadván, a városnak nagyobb része négy
templomokkal, fcét collegiumokkal, tornyok
kal s azokban levÓ harangokkal, mind a v á 
rosiaknak , mind a kUlsó embereknek megbe
csülhetetlen jovoknak megemésztésével, el^ge. Azután mindjárt harmad nappal szürnyO
égihdbonik . villámlások, mennydörgések és
sUrQ mcnnykó-hnllásoh. jégesSk következnek,
melyek miatt a már elégett puszla házak falai
leomolván, annál löbb károkot lesznek és
számtalan embereket megölnek. Csudálatos
dolgot iruk, de bizony igazán: az égés elolt
egy héttel olt voltunk Kolosváratl ország
gyűlésén ; minden bizonyos anibor nélkül azt
kezdek hirdetni küzünségosen: no Kolosvár
bizony elég a jiSvű éczaka, azután esmét
más éczaka. Mind lígy volt az majd két hétig,
annyira, hogy a szállásunkon le sem mernénk
vetkezni, csak ugy fekUttllnk l e ; sokszor
lármánk is cselt hogy ég a város, penig sem
mi sem volt. Hihell kijüvénk Keczére az ú r 
r a l , harmad negyed nap múlva meghozdk a
hirét hogy Kolosvar elégelt, s u'gy valósodék
meg a j ö v e n d ö l é s , a kinek senki végére nem
mehete az a hfr elsóben kitJ)l áradott, azt
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koronát magának foglalhatja ,' jó kedvvel e n 
gedő a cenfoederaliónah ; a muszka czár p e 
nig, a mely lartományokot az 0 eleilól a GVÓcziai hires nevezetes Gustavus Adolphus Magnus fegyverrel elvett vala , azt akarja vala
rccuperálni; a saxónak semmi igaz oka nem
vala e svécziai korona ellen , hanem a pápa
öszlünözé vala hogy Svécziáben általa a pápisla
vallást bevihesse. Ezek azért hárman e g y 
ben csatolván magokol, nagy erővel, a keresz
tény polenlalusok küzOll szokatlan mádon ( h o 
lolt ha valamelyiknek közUlök más ellen v a 
lami praelcnsiója vagyon i s , addig fegyver
hez nem n y ú l , mig elsőben placilis mediia
selisfactiút nem sollicJliil, és ha nem obtineálhalja, azután palcnsekcl bocsátván k i , maga
igaz jusát világos raliókkal a keresztény vi
lág clitll demonstrálja, s ugy denunciál hadai
Ugyan a k k o r , midűn a lengyel királyság
ez adversa pars e l l e n ) , minden hadi d e n u n végett sok competcnlia volna, és mind a svácielio nélkül egyenesen a svécziai király p r o 
ctiai kirdly, mind a muszka czár, mind E u g e 
vinciájára Livóniára rohannak, és olt elleasénius berezeg, mind a megholt király fíai, mind
gcsképcn
minden helyeket elpuszlilván, Itigi
• rrancziai Condaeus fejedelem s mások ma
nevu várüst obsideáljdk, meg Is veszik. A
gokénak akarnák t e n n i , a snxoniai elcctor
svécziai király, ily rcménlelen ellene való h a 
nyeré e l , mind a német császiir küvetjei által
dakozáson nicgUlhözvén, minthogy még akkor
sokat munkálódván a Icagyelek kürUl a saxo
semmi készülete nem v a l a , ideje felett való
raelletl, mind a római pápa ; mért már a maga
nagy
okossággal s bátorsággal, Ő is a m a g i
evengelica rellgióját megtagadván, pápistaországában hadat gyUjlc , és minden készUlosdgra igérto vala m a g á t , csak a királyságot
lével egycni;scn Svécziábál kiindulván, Riga
szerezze meg neki a pápa. Heg is s z e r z é , és
városa alá jüve , olt a három coofocderálusok
B lengyel cardinált s é r s e k e t , ki prímás az
országban, és a ki a királyukot meg szokta ko hadail keményen megveri, és Riga várost a •
több occupált erősségeket visszaveszi, azután
ronázni, elsö voxa is van a király válaszlásíben, excommunieálá, a z é r t , hogy a saxol h á t  a lengyelországi respublicával erOs coofoederatiül l e s z e n , és elsőben is a dániai király
rahagyván, a maga racliójável Condaeus feje
ellen fordilván fegyverét, s annak hadait e g y 
delmei hilla vala be királyságra. Ki el is jilve
néhány ízben prollígálván, épen Dániában
Danczkáig, de nagy cr'lvcl a s t s o supervek e r g e t i , maga is utána menvén armadájával
niálván , vissza kellé menni Galliában- A saegyütt. Olt a dúnus elrémülvén, és látván
xo penig a maga pariján valókkal megkoro
náztatván magát a kirúlyságra. a muszka czár- hogy addig keresi a másét hogy a magáéi is
ral Alexiussal, és a dániai királylyel confoede- elveszti, a saxo és muszka confoederatiójáraliót leszen 0 svécziai király Carolus I X ( X i l í nak renunciáiván, a svécziai királylyal megbékéllík , és minden hadi költségét mcgrizctvén
ellen, ki akkor igen ifju és csak lizennyolcz
a svékusnak, magn országában csendesség
esztendős vala. A d á n u s , minthogy eleitől
fogva R dániai és svécziei királyok között com- ben marad. A svékus onnan kijővén, Lengyel
országban bemegyen, és egynéhány e s z t e n 
petenlia volt a Ballhicuro-tenger birodalma
deig Ezerenesésen ott hadakozik, mind a saxö
Teleti, gondolván hogy az ilju svécziai királyi
mind a muszka táborát sok izbeo megveri, és
könnyen harmaa opprímáthatják, és a svécziai
sem ludják mai nspig a tSz ctsöben honnan
támadott.
Az egész országban minden helyeken
nagy közlínséges bfijtül hirdetett vala a gubernium, minden hónapnak cUi napján ; mig
háromszor a templomból ki nem jitttek , sen
kinek enni szabad nem volt; s mifaelt a t ö r ö 
köt megverek, a bBjl is megsztlnék (mert
azért hirdették vala, hogy Islen SKánJa meg
Erdélyt, g a hosszas hadakozásnak szakeszsza
v é g é t , meg is hallgala Isten) és mindenütt
Erdélyben nagy Örüra hirdcllcték. Nagy n y e 
r e s é g e is vala akkor Eugenius berezegnek,
mert kilenczvenegy öreg ágyul, nyolczvan
zászlókot cs egy szóval minden hadi appará
tusát elnyerte vala a lürüknek, kevés kárral
penig, nyolcz százig való német sem vcszc el.
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Exdmlalan praeddvsl megrakodik, sS( Lcngyelorsidgban is mtijd minden városokot, kik a
n z o melleit vollanak, meghódollat, és azok
ból Biámtalan kincset s lüvíJszcrszámokot elUkarilván, Svécziiiban TisszakUldc^ utoljára
annyin megszorítja a saxoi, hogy kélelcniitelik Lengyelországot uda hadni, és a királysigDMk renuncidloi. gyalázattal visszamegj'cn
• naga hazájában Saxoniában.A svécziai király
penig convocáItatván a lengyelországi staluEokot és szabados választási engedvén nekik,
azoknak egyezfi értelmckbül királyságra vátuzlatik Stanislaus, a megholt János lengyel
kíriljnak kisebbik Ga. Kii crOs praesidiummat
h a l v á n a székében, maga Saxoniúban me
gyén, és egy télen olt lakik egész árinádájí»al együU, minden hónapban egynéhány
tonna aranyat Gzelvén a hadának a saxoniai
vdroaok. Ott megbiJkéllik a saxóval Is bizo•yoi Gondiliók alatt; sGl a római császárra is
ri úeiivén, hogy a mely summa pénzzel az
inperiam a svccziai koronának tartozik , Gu•lavoa Hagnus az imperiumban való badakozisának idejétfii fogva, azi neki fizessék meg,
Slésiában penig amely lemplomokol az evangelicQSoklól a pápisták evüszakkal elvcllcnek,
•zokol a császár restituállassa. Mivel akkor,
• mint alább meghalljuk, a kuruczok támadása
BÜalt, lul penig a Trancziával való i^rös badakoxásért a császári udvar nagy anxietásban
vala: a svécziai királynak kívánsága szerint,
•ind • pénz lefizettelek, mind a templomok
mtzaadalának. A saxot ezért ekképen kirílysdgdból levelkezietvén, és megfizetvén
oeki hogy ok nélkUl ellene támadott vala,
fiiBsamegycn a svékus Lengyelországban,
éa mivel a muszka nagy erővel bejövén , exlorbálni akarja vala Stanisleust, a svékus a
•Dzaka drmáddi egynehányszor prolligálván,
egész Lengyel- és Kozákországokból kibajtja, és maga is épen Uuszkaországban bcmcg;«D armadájával ulána- De ott szcrcncséllenlU jár, s mint alább az ö helyén meghalljuk.
A muszka czár Alexius, a régi muszka
u á r o k szokások ellen (kik 6rJ)kké magok
onzágokban szektának volt ülni, sül fejek el
vesztése alatt is a füld népe küzűi senkinek

szabad nem volt idegen országra menni), peregrinálni indul, a testvér Ocscsére bizván a
birodalomnak igazgatását. És cisűben is Becs
ben jfi a római császár udvarában, ahol nagy
pompával és gazdag készüleltel excipiállatik;
és olt lakván egynéhány hónapig, a római
császárral Lcopoldussal ürOküs confoedcráliót tcszen- Onnan a brandcburgumihcrczeg-hez (ki azután nem sokára Európában üj ki
rályságot cmcle, cs Prussziában magái a pruEsziai királyságra, melyei az atyja fegyverrel
nyert vala a lengyel respublicálól, koronázlalá) megyén, azzal is szüvelségel szerez,
ugy az angliai kírálylyal, hollandusokkal és
lübb kereszlcny polentálusokkal. oly conditióval: hogy ű alkalmalosságot keres a török
kel vu ló hadakozásra, és a keresztény kirá
lyok, respublicák minden erejckkel neki succurrúljanak s Európából a pogányságot irtsák
ki, melynek szintén már kezdetét látjuk ebben
az ezerliétszáztízcdik eszlendílben. És hogy
jobb móddal elszánt akaratját véghez vihesse,
mind badi tanult vitéz oíTicialisokot, mind tá
bori ágyukhoz s ahoz kivánlató mesterséghez
érlö embereket, nagy költséggel cs fizetéssel
minden helyekről N emel országból magával
elvive Muszka országban, kik állal a maga tu
datlan tanulatlan badát naponként lsnit1alja,sőt
különös német ármádál is álüla egynehány eze
rét, kihez hasonló soha Uuszkaországban nem
volt. Vüvé is használ, mert azok által véré
raeg annakulána a svécziai király táborát.
Mig a muszka czár Németországban peregrinála , oda haza az őcscsét e muszka nagy
urakrávevék, hogy acsászárságot foglalja ma
gának, mivel a bátyja a muszka imperiumot
elárulta , oda hadla , a régi vallását vállozlatta, a muszka miiitiát respuálla, hazája szoká
sát megunta, idegen orkolcsdkcl, idegen religiót, idegen ncmzctbűl álló miiitiát okar
Muszhaországban behozni, és az egész musz
ka birodalmat renekeslül fogva felfordilaniAz ücscse nehezenvcvé rá magái,mindazáltal
látván hogy az egész országa bátyjától elide
genült, tartván attól, ha ó nem kapdoss biro
dalmon, más familiából valót választanak ma
goknak: azért kezére vévén a birodalmat.
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megizené a bátyjának: hogy be ne menjen
Muszka országban ha éleiét szereli. A czár
AlcxiuE megértvén ellene való rebelliót, a
confocderatus potenlalusoklól segítséget kér,
és a mellelte való hadakkal hencgyen orszá
gában; a hol elrémülvén mind az úcscse, mlnj
a tübb urak, graliához folyamodnak. De a
kegyetlen lyrannus czár megfogatván ökel,
többet mísfél ezer uraknál, fórendeknéj, az
ücscsével együtt szürnyUképen felmészároltalja nyavalyásokol, kiket négygyé vigatván,
Eokakul felnyársollatván és fdakasztalváo,
épen a maga residenliájának kapuja elütti
szintén mikor cbédlett a vele való urakkal,
ablakokot kinyitlalván, ugy nézte mint kinlódlanak, s nagy ürömmel ügy vendégeske
dett. Kinek szornyíi kegyellenségéi az euró
pai királyok berezegek nála levJ) küvetei
nagy álmélkodással és aversiöval szemlélték,
eleget is türekedtenek a rab urak mellett, de
semmi ToganBla nem lűn. Ekképen csendesité meg az ellene való rebelliót.
Ebben az esztendőben, minekutána a
bátyám Apor Islván minden igaz ok aélktil rám
megharagudt volna, csak azért, hogy haza kéreczvén udvartól, s a szegény íícsém Cserei
Dániel azalatt meghalván, annak temetését
megvártam, e nem mebeltem mi ngy árt vissza
udvarhoz; megboszankodván én is, hogy
annyi esztendeig való hívséges szolgálalo
mért, noha egy pénzt soha a magáéból nem
fizetett, mert az én fizetésem mint secrelariusnak, a császár cassájtbót adatott ki, olyan
becstelenui bánt velem, hirtelen légből megeskiivém, hogy csak megházasodom, gondol
ván hogy házasságom alkalmatosságával ud
vartól távozhatom (de abban semmi sem le
iek, mert azután is mellette voltam mind bá
láiéig). És noha akkori idóben mind tekin
tetem vsla az egész országban, mind nagy
ismeretségem, s ktlnnyen nagy jószágu leányt
is elvehettem volna, delsiennek a levén felólem
szent rendelése. Káli Kűn Mihály leányát, Kiín
Ilonát, ki akkor tizenhárom észtendCs vala,
jedezém el magamnak, 6-ik maji Keczén az dr
házánál, mivel a leánynak nagyanyjával, Marusszéki Ózdi Gyürgy nevel, ki udvarhely szé

ki Farkas Fereocz leánya volt, egy lestvér
levén grófr Apor Istvánná, Farkas Susánna d
nagysága, maga mellett tartja vala, és a
leány igen szép ábrázatú s jó természetű le
vén, nem gondolék avval, hogy az apji s
anyja minden jószágát eltékozolta a eladla
vala, mind Kolos vármegyében, mind Karos
széken és Udvarhely széken, bizvia ahoz, ke
vés pénz levén akkor kezem kezem küzött,
iddvcl kiváltógalom. Ki is váltom vala bizony,
ha a kuruczok rebellíója miatt aiuiyi sok ká
rokol ne vallják. Ugyan Keczén az lir házánál
lón a lakadalmunk is, szép rrequentiíval, sok
urak, úriasszonyok praesentlájában, 18. octobrís. Násznagyom volt gróIT Pekri LArínci
uram, nyuszolyó asszony Kemény Boldizsár né
néném, vűfély az öcsém Apor Péter urtm,
nyuszolyó leány a húgom Kemény kiiaszony.
Observállam az Qrakról abban a lakadalom
ban, csak egy szakállas ember is nem Ull asz
talnál. Más nap jó reggel a lakadalom ulin
felöltözvén, bemének az úrhoz , megköszaniii
graliáját hogy lakadelmat csinált. EgyUtI vilának grúSTBcthten Miklóssal, Pekri Lórinczczel s más urakkal; azt monda nekem Apor
István: Édes Öcsém uram, mikor én az első
feleségemet elvettem, csakhamar raenék az
uramhoz s egyczersmind bátyámhoz az fireg
Petki Istvánhoz Marns-Szent-Gyürgyre; jól
jut eszembe mire tanila akkor engemet. „Én
is kegyelmednek két dolgot jovallok. Első
ben : ha ugy akarsz hogy haton végezzed,
vakon kezd cl, mert a szerelem a házasok kOzOlt csak esztendeig szokott tarlani, de ts
igaz szeretet mind holtokig; másodszor arra
tanítlak, édes öcsém, soha más ember barát
ságaért magadot meg ne szegényitsed, ba
emberséges ember megyén házadhoz, jó
szívvel lássad, a mi a házadnál vagyon, abból
takarékoson gazdálkodjál neki, de magad mntogalásából a korcsmáról, ha magadnak nin
csen , ne hordass annyi bort, hogy ainlán
pénzed nem levén honnan megfizessed, a jobbágyodol vessed zálogba; ugy igyekezzél
élni, hogy mikor meghalsz is, maradjon vala
mid B bonoan • torodra jól fűzzenek; jobb
hogy fösvény rósz ember legyen a neved.
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nini Hiin szegény bestye knrva fia, inkább
Btandjon egyel-másod holtod utín gonosz• kiródra, mint sem éleiben to szornlj jó• karödri." Én megköszüném az umak jó taDácuditál, nem is veszt más is vele ha ki
megfogidji. Én mée nap elbúcsúzván az úrtól , Kálbin menék mind relcségeslOl, mivel
már akkor Biró Sámuelt küldvén fel a guber•álor Bécsben, az SJovallásából-evagynem,
•ert sokan sokfelé megyarázzák, a császár
negpanncsolta ogyan Biró Sámuel állal, hogy
BiafG GyOrgy, Bethlen Miklós és Apor István
relmenjenek Bécsben. A mint hogy Tel is ménének, és kUlOn kulOn magoknak mind hármon
uép jószágokol soliiciláiának, de a piiblicumn kevés gondjok lón, sAt az ország nevével
•ynlciisáz ezer forinlokot igérének a csássáraak a kövelkezendó campaniára, melyet
rettenetes ezeculióval exlorqueálának Is a
•legény országon. £s nolia a császár feles
pénnel levén adós az ország stalusinak a
••gannilis búza árában, s mivel gróf Apor
Ulvin maga pénzéi deponálni akarván a jeiraiták kezében Bécsben pro futura cautola,
faa ludniillík Erdélyből ki kellene bujdosni,
lenne mivel élni oda fel, ugy végeze a csáiiéri commissar iá Inasai, hogy húszezer ara
nyat tegyen le a commissariatus a jezsuiták
nak, • ide le Apor István annyi aranyat le
ssen le BE országnak. Ugy is ISn, mert az
nrak lejOvén BécsbÓl, és nagy oratíóval
commendálván a császár kegyelmességét,
bogy ennyi sok küllési közölt is a maganinalis búzáról contenlaliót akar tétetni a
ilatnacluiak, felhozaták kél nagy üreg ezUsl
nedencsében a húsz ezer aranyat Fejér-Ván l l aa országgyűlésében: de igazan csak
megmalaták, de senkinek egyet sem adának
belfile. Hanem • nagy szorulásban a mint hoztűt vala ketten az egyik metleocze aranyat,
•egtasziták flkel s kiomlék az aranyban; a
Ubbil felszedek , keltO csak oda lón belólc.
Viassavitelék az urak az aranyat. az orszá
got azzal áltatván el, hogy a mely nyolcz•zii ezer forintot kell adniok a császárnak,
jobb lesz azt a kész pénzl abban oda adni,
nint lem az országol itjabb fulvelésscl ter
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helni. Az arany is oda lön, dk tudják hová
tették, a credilorok sem contcntálódának, a
nyolczszáz ezer forintot is felránták a sze
gény országon,
Énellenem pedig, még mikor málkás vol
nék, nagy és istentelen facliót szerzének a
feleségem atyafiai, Korda Zsigmond , Borsai
Pál, sSl Gazda Mihály is , ki hüttls bátyám s
kívállképcn való barátom vala, melléjek csatlá
magát. Mert mivel látják vala , hogy mind az
lír elölt nagy hitelem s becsületem vala , kü
lönben is küzelr<]l való atyámGa levén, más
részről Apor Istvánné a feleségemnek szin
tén azon az ízen való atyafia , azt gondolták
lalám, valamié van az urnák, mind nekem s a
feleségemnek adja. Kivált Korda Zsigmondms
negédes, haragos irigy asszony levén, és sem
az ür sem az asszony atyafiail jó szemmel nem
nézhetvén. Alattomban azt kotték rám: én
Apor Péterrel együtt azt munkálódom, az lir
váljék el az asszonytól, s vegyen olyan ifjú
asszonyt magának, kitdl gyermekei legyenckHaga tutod én Istenem , soha még meg sem
gondoltam, hanem Apor Péter akkor igen ifjú
és szeles levén, s állítván magának hogy ó a
jusl mindnyájunknál jobban tudja, egykor az
én szállásomon sokan levén együtt, s beszél
getvén az erdélyi lürvényekröl, Apor Pélcr
mondja: mi semmit sem tudunk az imperiumbeli jushoz, melyet 6 absolvált, és a szerénl,
ha az ilr akarná, elválhatnék az asszonytól,
azért hogy az ilr pápista, az asszony penig reformata. Mi csak nevettük s csúfoltuk, de
nem nevellek az én gonoszakarúim, hpnem
annyira fclharagilák az asszonyi ellenem, más
fél esztendeig egyet hozzám nem szólott; én
is vakmeri) bolond ilju leven, SemmJI vele nem
gondoltam, mivel vétkemet is nem tudtam, ulánanemjártam, sBt még a süvegemetsem vettem
le mindenkor, mikor szemben találkoztam
vele. Az iir jól tudta hogy hamis vád van el
lenem, és noha eleget munkálódott az asszony,
hogy ez urat is rám haragilsa, sokáig szerét
nem tehette. Azalatt éjjel nappal szüntelen
rajta csiripolvín, egyébre nem vehctle, hanem
a mely hintót, lovakot S egyéb portékákot
, nekem szánt volt házasságom alkalmalossá-
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gaval, ügy a feleségeninek is a mety künlösiiliet E pénzt akari adni, azokról mind elveré
az asszony, és sem nekem sem az Telcségemnek semmit nem adának. És ha színién én
vételiéin volna is az asszonynak, az ai árlallan leány semmíl sem vétett voll, a atyafia
levéo kSzelrJll, mégis reám való bosznjábúl
annak is szegénynek semmil sem arfa. Az apja
házalói is egy polturárát nem hozóit, hanem
magam szolgalatommal keresett pénzemmel
kellc könlüst s még csak fejcrruhát is szerzenem. Mert soha Erdélyben nemes ember
gyermeke olyan semmire nem házasodott
mint cn, B negyvenkét eszleadSs vagyok mi
kor ezi írom, még eddig egy latpalalnt jósziigiil nem bírom sem az atyámnak, sem a
feleségemnek; az islcn csudálatos gondvise
lésével lartoll mind ennyi változások közötl is.
Itt szükségesnek lartom leim!, micsoda
famíliákhoz vagyon vérségck az én gyerme
keimnek. Az én famíliámról az atyai ágrúl
eiek a famíliák vérségesek: Baróll Csereifamília, kibiJI származóit az atyám; HenlerfamilíB, meri az öreg régi Cserei János fe
lesége volt Henler Margit, a szuleanyám, a
régi híres üreg Henter András leánya; Raphael-familla, mert a nagyanyám Cserei Miklósné, Küll3 llargit, az anyjáról Raphaelfamiliából való; Basa-familia Henler-ágról, ficrnátt-família, Osdolai Ktin-familia, Turífamilia, Béla-familia, Be nk S-fa mii is, Székel yfamilia, Donálh-familia, Vgron-remilÍB,Bakc5ifamilia, Türök-familia, Borbcreki-familia, Barcsai-familja, Inczédi-fa milia , Bodur-familia,
Béldj-familia.
Az anyai ágról: Mádéfalví Cserei Uihály,
a nagyatyám, arról a Csíki Cserei-familía, Apor-familia, meri a nagyanyám, Apor Ilona,
ftz üreg Apor Lázár leánya voll, Pelki-familía
ugyanaz Apor-agról, Lázár-ramilía, meri az
iíreg Apor Lázár anyja Lázár Borbára volt,
Szárhegyi üreg Lázár András leánya, Mikesfamília, Mikó-famílía, Mihács-familia, Nagyfamilía, meri a szilleanyám, Apor Lázárné,
Nagy Judílh, ama bires fSember Nagy Meny
hárt leánya TQII, Mihács-familia, mert Nagy
Menyhártné, Hihács-ledny voll; Oántcl-fa-
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milia, mert az öreg régi Dániel Mihály vette
voll egyik Hiháes-leányt, ki Nagy Menyhárlnéval egy testvér volt; Vas-família , Orbán
família, Viléz-famílía, Gyalaíli-familia, Inczefamilia, TúrOk Uenyhárl-famílíája, Kelemenfamilia nagyatyámról Cserei Mihályról, Csegezi-familia, Báthorí-família , Boér-família,
Csáki-familía, Kapí-familia , Maarcr-família,
GyuIai-famiIía, Kálnoki-familia, Tbordai-família, Biró-famjlia, Dósa-família, Gyárfas-familia, Szilvási-familia, lmecs-familia, Sándor-familia, Aodrási-familia, Czirjék-ramilia, Gerébfamília, Szombsiralvi-familía.Domokos-faniiliB.
Abalíi-ramilia,Trautner-ramilia,SolymaEÍKonczfamilia, Ferenczi-familia, Lugosi-familÍB. SzalánsEi-familíB, Jankó-fa milia, DacEo-família.
A feleségem familiájáról, alyai ágon
ezek a familiák vérségesek : Harosszékí Kűnfamilia, meri a régi üreg Kiin Benedek maradvája : Huszár-familia, meri Kiln Benedekné Huszár Margit voll; Bercsényi-fa mi lia,
mert az is a Kűn-familiából való anyai ágon,
Baranyai-familia Székesen, Felvinczi-ramiltH,
ezeknek is Kün-leány volt az elejék; Ihordavórmegyei Kovács-fa mi lia, Koronkai Tholdalagi-familia, AbalTáji Hacskási-família, Al
mádi-família; Magyarországban a Radványiés Pápaí-familia ugyan a Huszár-ágról, Jármi-familía Kiin-ágról, Bakó-familia, GálfG-fBmilia, Szeredai-familia, Kémény-familia, Nád
udvari-fa milia , Hsllcr István gyermekei a
Torma-leány lói, Torma-família, Bétdi-familia,
Alvínczí-ramília, Rettegi-familia, Bodoni-familie, Bálin tik-família, Komis Zsigmond gyer
mekei. Haxai-famíIia,AngyBlos-ramilÍR, OIoszfamílía, Tisza-família.
Anyai ágról: Ozdí-famítía, mivel a nagyap
ja az öreg Ózdi Gyurgy voll; VaE-faroilia, mivel
Ózdi Gyúrgyné anyja Vas-leány voll; Farkasfamília, mivel Ozdí Gyfirgyné Parkts Ferencz
leánya volt, Dersi híres Pelki-familia.mert Far
kas Ferencz anyjaPctki Farkas leánya voll; Sebessi-familia, Folti Bálint gyermekei Petkiágról, Bomeniísza-familia Farkas-ágon, Rédai-familia. Komis - família, Hikö-famiUa Ozdiágrúl, Sárasí-familia, BánlB-ramilíB, Borsai
Nagy-familÍB, Orbán-fimilia, Korda-familia,

íiöy G o o g l e

273

CSEREI MIHÁLY HISTÓRIÁJA.

DÓZM-rtmilia.Balásfi-ramilia, Földvári-família.
Vadnak lübb famíliák is mind az én mind a
feleségem genealogiujáról. de ily hirlelen
esxemben sem jutnak.
A francziai király pcníg , látván bogy a
cfászárral nem birliat a míg az anglusok és
boUandusDk mellette lesznek, eddig [raclícálódék illattomban, hogy mind nz anglussal
mind • bollandusokkal a császár akarata el
len negbékéllik. Valamit amazoh tudlanak
kÍT^nni, mindeneket megengedett. És igy a
császár az imperiummal egyült magokra inar«dván, kénlelenség alatt neki is infg keÜLbékélleni a rranczíaval igen nagy kárával. De
•z a békesség nem sokáig tárta , mert a spa
nyol király halálával hamar felbomlék, mint
ide alább megirom, ha Isten engedi.
Bn, az urak Bécsben indulván, KúlbúI
Nagy-Ajtára jültem , ott is voltam fuleségestSl, mig az urak haza jütlcnck. Akkor, ujobban
ügy kívánván az ür Apor István uram, melléjo mentem, a feleségemel pedig Kaiban kiholaltam. Ajlán létünkben lO.maji lelt egy idét
len fia halva a telcségomnek , kit olt el is tcmeltellem.—Vilfaelmuspenig az angliai király
egy Paget aevU nagy bülcs c.Tpcrlus angliai
ural kUldtilt vale ennek elótle a lürök porI á n egynehány észt endó vei; ki is addig munkálódék, bogy a lOrOk és német császárok
kaxOll huEZonút esztendeig való békeségct i
i s e n e , és Lándor-Fej ér várhoz közel, Karlo- ;
TÍcz oeTfl helynél nagy pompás épületeket |
csiniltatván, mind a tOrOk mind a német ré- ;
•lérfll való plenipotentiarius urak oda gyUI- '
vén , a békeségct concludálák , a lürük nem
zetnek nagy gyalázaiával és kárával. Mert !
ai egész Magyarországot Erdélylycl együtt |
cedální kellé a német császárnak, a velcnrzé- |
•éknek pedig nagy tengeri lartományokot, a
lengyeleknek Kameoyiczet az egész Podúliával együtt, a muszka czárnak pedig Azák
Tároiát lübb erósségekkel együtt. Akárki is
elhiheti, nagy extremitásra jutott volt a liirOk
impérium, és igen megerÓllenedet! volt anynyi vérei harczok ulán, különben sóba olyan
conditiókra nem condcscendált volna. Herl
DÜoItt a lilrúk birodalom kezdÓdütt, soha
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i ellens
ügy meg nem békéilelt
hogy a birodalomból valamit másnak enge
dett volna, sót mindenkor neki adtának in
kább, lürvénye is levén a muszulman nem
zetnek, valamely helyekel fegyverével el
veszén, ós a mely városokban templomot erigál
lürük módon, soha azt vissza ne adja s ke
resztényeknek, ba mind egy lábig elveszne
is a lOrük nemzet, De, a mini szokták monda
ni, a kénlelenség megszegeti a törvényt; elég
nyereségnek tartá a türob , ba a megmondott
tartományok clszakaszlásával a líibbit magá
gának conserválhalja. Ugyanis ba akkor a
kereszténység tovább conlinuálhalja vala a
lOrük ellen való hadakozást, kétség kivUl
egész Európából kiűzhetik vala ókcl. De a
német császár látván, hogy a spanyol király
már szintén halólag vagyon , kinek bolta után
HZ egész Európában a kereszténység küzOll
nagy molusoknak kell lenni, s neki is belé
kell elegyedni, azért hajta könnyebben a békeségre. Nem is lón tanácstalan a ttirökkel
való békeség, mert csakhamaf meghala a
spanyol király, s azolta rettenetes hadakozás
van a keresztények küztltt, és ha addig a ti)rökkel való békeség véghez ocm ment volna,
mig a spanyol király meghala, nehezebb conditiókkal lelt volna meg a német császár ré
széről a békeség a türökkei- Eleget munkálódék TOkOlyi Imreh a mellellc való magya
rokkal, hogy 0 békeségböl ne excludáltassék,
de semmiképen a német császár arra nem
mene, hanem in perpetuum proscribáltatának,
és TókOlyi Konstantinápolyban mene, ott is
hala meg számkivetésben. A tübbi, Törökor
szágban telepedének, házasodának meg, olt
is halának sokan meg közülük, minden Jó
szágok conliscállatéb. E lón vége Tükülyi
Imreh rebelliójanak. Addig nem nyugbatának
Hagyaroriizágban. Erdély is addig foga pártjokot, hogy azokkal együtt Ó is a tórben akada, kiesek a jó nyugodalomból, melyben a
torok impérium alatt boldogul éle, s a mitfli
OrOkké félteilék a jó bazafiat, ... (idegen) •..
directio alá esek, meg is lépék ugy a tollát,
hogy épen mezilelentil marade. E lón t Teleki
Mihály sok practicájának keserves gyümOl18
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c a e ; már se fejedelemség, se szabadság,
addig keresé a magyarországi kiritlyságol.

lok pedig quárlélyban szállván, a s z e g é n y 
ségen ingyen élődlenek, kivált az officialiNagy G y ö r g y n e k , Szegeiinek Magyaror
sok, s a portiójokot pénzül eAlorqueAlIák a
szágban, ErilélyLen penig Besztercze v á r o szegénységen; mikor a eommissariatuson való
síinak jobb része lűz állal megcmúszlelék.
computusra elé kcüell menni, erőszakos e l Bethlen Gergely ugyan ezen esztendőben bála lestaliókot vontak a szegénységtől, s azokol
meg az arenúban, a felesége pcnig himlőben,
lolylák e l é ; ba ezer erdélyi ember m e g e s és mind a kettői egyczersmind lemelék el
liUlt is a maga sok kárai melleit, melyet a
Kcrcsden, aliol én is jelen voltam az úrral
némcl lisztek cselekedlenok, nem volt semmi
Apor Istvánnal egytilt. Onnan penig jOtlUnk
baszna, mert egy alávaló furier vagy q u á r FejéTvárra, az országgyűlésére, Az egész o r  lélymesler eléállolt, a annak a szavának több
szágban mindcnillt rendkivUl való Icinpestas
hitele volt ha mi károhot producáltanak Is a
volt, kiviílt Háromszéken és Csikban, hallotcommissarialus eleiben, és nem tagadhatlak,
lan jegesük hullása, mennydörgések, villámlá az orflcialisok addig szemielenkedtenek , mlg
sok , még penig éczaka mikor szép tiszta idd
csak el kellelt e n g e d n i , vagy ha valamit d e voll; az égen a csillagok tiszvefutollának, az
traháltak is a regimentek fizetéséből, soha
égnek minlhu a közepe megnyílt volna , ugy
kárvallott szegénység semmi refusiót nem
t e c z e l t , és rendkívül való rényessög lúczolt
vüll, mert a székek, vármegyék tisztei emész
egész Holduva felé. Ugyanakkor láttatott az
tették ineg. Emlékezem rá, az ür Apor István
égen mint egy k é z , s a kézben egy kasza;
levén főcommissarlus, mikor a compuluson Ül
akkor sok egyéb csuda dolgok is látatlak,
nénk, egy német kapitány ellen sok panasz lőn,
kétség kivül ezulán Erdélyre következelt
sülven német Tori n tol detrahálni akarnának a
nyomoruság(Anak jelenségei.
maga porliójából; olt kezde csaknem sírva
könyOrgeni hogy engednék el. Az uram s z ó Rettenetes partiózás vela a szegény or*
lila Gazda Mihályt a ki komornyikja vala , s
szagon a tájban. Mert noha a diploma szerénl
megparancsolá, hozzon ötven forintot e l é ;
hadakozás idejében négy százezer rhenensis
eléhozá, mondja az ür a kapitánynak: „A n
foriotokot kell vala adni Erdélynek, de bizony
gyarok kOzötI szégyenicne e g y gróíT miol
bárom négy annyit is adott egy esztendőben j
kegyelmed igy koldulni ötven forinlérl; azért,
mert kapu-szám u t á n , boloU a boldog időben
hogy én a szegénység kárát condonáljai]
elsőben huszonüt pénzt lizettenek, azután
nincs hatalmamban, hanem ihol a magam p é n 
nevekedvén a háborús dllapolok, tíz, busz,
zemből kegyelmed helyeit megGzetek". A
harmincz forintra, de soha lObbre a lörük
grúir megküszöné nagy submissióval, s azon
birodalom alalt nem bágoll vala a contribulio :
a computuson a liíbb német oflicérek nen
már akkor csak kész pénz három négy száz
szemlelenkedénck annyira. Nagy szenvci
forint, búza százhúsz kObül, zab háromszáz
ben valának a szegény nemes emberek, mert
ktibUl, széna ötven halván s z e k é r r e l , bus
csak azoknak a jószága sdózoll, a húzta a
negyven ölvén mázsa kapuszám ulán reparközönséges t e r h e t , azokon voll Őrükké a
tiállalék; ugy annyira,hogy compulalis commarsus és a quártély; az urak a magok j ó 
pulandis, ezer forintra felment egy kapuszám
szágait oltalmazlak, n quárlcly alúl e s i m á l nak esztendőnként valócontríbutiója. A m e l 
lák, a jószágokon levő ravatalokat magok
lett , a regimentek alá s feljárván az ország
lerótták. Nem volt kinek panaszlani, csak
ban, valamil consummáltanak, a mind semmi
nyeglének s az égre fo baszkod tan ak. Az e x e ben t u d ó d o n ; tábori szekereket is minden
cutor németek a szegénységet csigázták,
cszlcnd5ben négy bt százai kelletvén a sze
kínozták, kötözték, verték, sós vízzel itatlak
gény országnak maga ktíllscgévcl állitani,
a pénzért. UJ-Egyházszékben egy szegén]
azok is mind szekerestől mind marháslól min
ember elunván a sok kínzást, azt felelte t
den esztendőben oda maradiénak. A regimen-
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németeknek: „Ahol, agymond, Üssétek cl a
fejemet s a véremet vegyelek el, mert én cg7cbet nem fiielhctek; vagy ha a nem kell,
bocsássatok el hitemen , releségcmel gyerme
kemet beviszem Tíímösvárra, elailom a tőrük
nek, s a mii ereitek adnak, igaz lelkiemre csküsEltm, nektek visszahozom." Háromszékben
penig két ember is kiszniadván az erdőre,
felakaiztolla magát, megijedvén az cxeculo-rok kegyetlenségétől. Elég küvelségct kül
döttének a bécsi udvarban, eleget sirtanak
künyJtTgÜllenek, nem volt semmi hasKna, csak
htingságnak vélték, azi ludtákErdélynek is
olyan bfivOn a pénze mint más országoknak;
holott egész Európában pénzellcncbb hely
DJDcs Erdélynél. JHerl ennek semmi kereske
dése mis országra nincsen, a ml bora, búzája
8 egyebe terem, maga consummáljn , sobavá
nem viheti, nem levén hajós vize; a mi egyéb
kösOnségcs jövedelem vulna pedig, mint a
hanninczadokról, srany-, kénesü-, czüstbányákról, sóaknákról, melyekből a lüritk ide
jében, noha csak nyolczvan ezer tallér volt az
annnalis adó, jobb részint pótollak ki, most a
I német dircctio alatt filscus számúra megyén,
• két három haszonlalan ember gazdagon
Utllösfldik vele, a kOzünségcs szükségre semaii sem Törd itta lik belóle.
A békeség concludálúdvdn, Lippa és Karánsebes elhányatik, és minrl a lüritk császár
résséröl, mind a római császár részéről ne
vezetes liri commissarlusok jíivén ki, az er
délyi beUrt a havasalToldi és molduvai ha
tárok kttzölt kijárlalváii, kút felé elosztják.
Aitilán a türük az impérium rűcanccllariiiGBt
kflldi nagy pompás kitvetséggcl és czászári
ajándékokkal Bécsben a római császárhoz.
Ki is egy darab ideig olt lakván, cs nagy
pompával traclállatván, visszamcgyen Konsiaatioápolyban, azulán csakhamar lándor-fejérvári besaságra proinovjiiltalík. A római
csiszár IS grúr Otliiigcl pompás készulcllel
killdi a tórókcsászárliozliiivelségro Konstan
tinápolyban, és így miiid két részről n búbc•égel magok küzutt conQrmúljúk.
1699. Valóban szerencsétlen lŐn nekem az
lij-eszendö. Mert az úrral együtt Segesvárra
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akarván uieniii országgyűlésére, ebéden
szdlloltunk vala meg Vdrallyán; onnan mcgin
dúlván, mikor Kundon tul mennénk , én Boé
Fcrcnczczel s Gazda Mihálylyal egy hinlóban
tllvén, bát az úr szolgái közül sokan meg
részegedvén, a kundi szászokkal egyben
vesztenek, s az egész falu nijok támadott,
még az asszonyok is nyárssal, kapával jöllcnek, s Qgy kergéitek őket. Mi távúiról hall
ván a nagy rikoltást, kiszállánk a hintóból,
az úr is paripára ülc s visszanyargalánk ; otl
engemet egy szőlőkaróval ugy hanyitának,
hogy a bal orczámon , csak kevéssel a sze
memen alól akada meg a karó , az Isten őrzülle meg a szememut. Az urnák is fejében
levQ nusztos kozák süvegéi szintén kili)vck a
ft'jébSl. Azon éczaka Holdvilágon halván , s
nem levén borbély ki a sebemet bekösse,
majd mind elfolya a vérem, a fejem egyben
dagaduza , a szememmel nem láttam háromhélig; ugy vQnek be Segesvárra. Olt bat hé
tig győgyila a borbély, s ülvén forinlol fize
tek neki. Uost is nagy forrás helye az or
czámon, csontot is vettek ki belőle ; rettene
tes fajdalmokot szenvedek. Ilyen hasznom lőn
ez oltalomban. Sok istentelenség, parázna
ság mene véghez azon a gyűlésen. Én vala
mennyire felgyógyulván, Ajlára mcnék,
onnan vissza az nrhoz VicébeBi Vicé
ből pedig menénk Kolosvárra , gróf GyulafB
László lemclésére, ki csak igen hirtelen egercsi jószágában megholt vala ; a mini ek
kor hirdették, a feleségének anyja Gycrüffi
Gyorgyné éleltc volt meg. £z a Gyulaffi
László tanult udvari, katunaszerctő ember
volt. killönbcnl a mi refoTinDla rcligiónknak
nagy persecutora; ám az Isten ifjúkorában
el is lilrlé c világból. A felesége azután me
ne férjhez Kornis Istvánhoz, és pápistává lón.
Kütosvárrót menénk Zalalnára, oll lállam mint
főzik a kénesőt; onnan Abnid-Bányára,
cxperiáltnm mini mossák az aranyat, és az
ulán kénesőben foglalván, ugy viszik a i
lóházban Gscus számára. Abrud-itáiiyáról Fe
jérvárra jiivénk, onnan KáLban niunék. Oll
lön egy Uarísko nevű leánykája a feségemnek 23. septcmbr. éczaka kilencz és liz
'
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ina kszötl. Kaiból Fehérvárra menék ; onnan
expediála az lir engemet báró Thavonál elei
ben D é z s i g , ki Ekierrel egyíill pro camerali
commiGsione jOvc be Erdélyben. Azokol otl
excipiáiván, E mindenUll az ulban provisióval levén irántuk, Fejérvárra kísérem egész
bagázsiájokkal együtt. A bécsi udvar penig
azért küldötte vala be Thavonátol, mivel szün
telen ment innen fet a panasz ErdélybSI, hogy
B két lir, BánlTi György és Apor Jslván, a
herminczadokot negyvenezer forinlban, az
arany- és kénesfl-bányákot penig tizenkét
ezer forintban arcndálván meg a császártól,
öt hat annyinál is litbbre menne a pravenlus,
és fgy a császári derrandálnák. Apor István
étlen penig kUltln Száva Mihály, a ki só-inspeetor vala , és Balog Ferencz fiscslis perceptor, szüntelen írogatlak az udvarban, hogy
thesaurarius levén , csak a maga hasznát k e 
r e s i , és a császárt illetÓ jövedelmet alattom
ban magának elteszi, a sóaknákra , flscalis
Jószágokra, dézmákra gondol nem visel, sót
mind rationístákot, mind kamara-ispányokol,
dézmásokot, ndvarbirákot s más Cscalis lisz
teket esztendőnként nagy honorárium e s i g á Idssal teszcn, azok penig csak lopton lopják a
fiscalis jövedelmet, nem tartván bűnnek, h o 
lott j)k pénzzel vásárolják a tisztséget. Bi
zony d o l o g , az ugyanilgy is vala, és ha Apor
István a maga hivatalát rendesen viselte s a
sok ajándékon annyira nem kapdosott voins,
holott magtalan ember levén, azonkívül is
mindene elég volt, soka az udvar cemeralis
commissiút Erdélyben nem ktlldült volna, a
mint a diplomában is széniül megígérte volt
a császár. De kéntelenség alatt kellé arra fo
kadni, a nem okozhatni abban is a bécsi ud
v a r t , hogy a cBineralis commisio bejöveleié
vel a diploma megromlott, hanem magunk
voltunk az okai. Herl már gOrOg, r á c z , oláh,
czígány birják vala arendában az egész liscalitásl Erdélyben, a ki többet i g é r i , mindjárt
elrántották a másiktól s annak adták a tiszt
s é g e t , ilgy kereskcdlcnck szemlátomást a
szegény országgal. Thavonát azért bejüvén,
mind a két lir kezéből kirántá mind a barminczadokot, mind az a r a n y - é a kénesSbá-

n y á k o l , s valóban jól megszaporítá a császár
jövedelmét. Mert a barminczadokról hetven,
hetvenül ezer forÍDt bejött esztendőnként a
császár számára, az aranybányákról huszonot barminczczcr a r a n y , a kénesőbányákrót
száz mázsa kénesÓ. A thcsaurariusi hivatal
nak is csak a neve marada Apor I s t v á n n á l ,
mert minden dircctiói kivon a kezcbCl, s
minden Tiscalis tisztségekre perpetualiter r e solváltala tiszteket. így szünék meg a p é n 
zen vásárlott tisztség Erdélyben, a míDt hogy
pasquinusl is irának a commissio bejOvelelcT5\ ilyen szókkal;
Gubernátor BánfFi potes jam dormire,
Adest commissio, vult te sublevare.
Tliesaureriatus non polest r a p e r o ,
Adest commissio non vult pennittere etc.
Mindjárt elállának Apor István mellól még a
maga creaturái is, olyan mint Páter Miklós, a
brassai ratlonista, Rácz István a fejérvdri
udvarbíró, Sebcssi Menyhárt a zalatnai a r a n y váltó, és többen s o k a n , kiket azelStt az aJándékértbecsült éspromoveált, mind a c o m 
missio mellé csapák magokol, és ott mind i g a 
zán s mind hamíi^an, sokképen elvádolák e
egyben hordák Thavonátot Apor Istvánnal. SSt
Bethlen Miklós i s , a ki sógora s komja vala
Apor Istvánnak, küIOnbcn igen ellenségesek
valának egymással, látván a Jó alkalmatossá
got maga elötl, nem szUnék mind a commis
sio eióii denigrálni Apor Istvánt, mind penig
ez bécsi udvarban is gyalázatban hozni. És
mivel Apor István az ország arendatiójának
adminislratora vala egynéhány esztendeig,
szoros számot kezdenek tdle k é r n i , Betblen
Míklús számtalan diiTicultásokot adván ki, m e 
lyek a száz ezer forintot superálták ; • com
missio is a Ihcsaurarialusi proventusok iránt
hatvan ezer forintot praetendála. Ám meg is
ránlák holta után a successorain. KulOn az
ország is harmincz ezer forintot k e r e s e t t ,
mikor Apor István fScommissarius volt. Mind
ezek miatt való husultában, s kivált a c o m 
missio állal rajta esett méltatlan gyalázaton
elszomorodván, szOrnytl belegségben esek
Fejérváratt egynehány betekig; ntoljáre még
B2 elméjében is megfogyatkozott vala, kivált
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e f j darabig eenkibez egyel nem szólott,
dása következett. Első dolog vala a radnólhi
d i k tosakodott magában, e nagyokot sóhaj
jószág a kit Bclhlen Hiklós magáénak akar
tott. Eleget rergolódtunk kürUlútte s kérdez
vala tenni, noha a berezeg Apafii Mihály
tük, mondja meg miért búslakodik magában,
birná; eleget is perié Apaffi Mihályt, de
de semmit belSIe ki nem vehettünk. Kétség
soha Apor István miatt el nem nyerhcté, mert
UvUl a mi reformáta religiúnk ellen vaió sok
addig irogalH fel az udvarban Bethlen Hiklós
•ctasi jutottak eszében, s azok angariáltak,
ellen, s rcmonstrálá hogy nincs semmi igaz
éfi könnyen elhiszem , ha a mi papjaink kózül
ulja ahozajószághoz,csakhrjádczáakezébSI.
Tslamely kegyes tudós ember melléje csbclik
Második vala a thordai malom, mely m i n t 
T i l a , a pápista rcligiút vele elhagyathatlak
hogy nagy motusokot szcrze az országban,
Tolna. Herl a falon szemben vele a szűz Má
és végre a diploma ellen hazánk törvényét is
ria képe levén feiruggesztve, kii azelütt fe
m e g r o n t á , szükség rilvideden annak origóját
lelte igen aestimált s szeretett, nagy haraggal leírnom. Várad megvételével, oda való f? és
betegségében azt mondja e g y e z e r : tegyétek
nemesi rendek , nem akarván a tijrök hódolt
el azt • képet elAlem, ne lássam. Sót a Tejérsága alatt élni, Erdélyben bejövének i azok
vári páter Baranyai László egynehányszor
küzül egynéhányon telepedének megThordán,
oda jott a kUlsű házban , s beizent hogy be
é s a v á r o s t ó l az Aranyas \u pariján egy darab
menne az úrhoz, hadd mondana misét előtte :
helyet k é r é n e k , hogy magok költségeken
•oha nem admittálla, csak azt Telelte : mond
hadd épitscnek malmot, s tizenhat esztendeig
játok meg, menjen dolgára, nincs semmi szük bírják, azután ba a város maga^számára a k a r 
ségem sem magára, sem miséjére, sem vigasz ja v e n n i , letévén költségeket nekiek, a vá
talására. Végre generál Rsbulin a maga d o rosé legyen, ugy mindazáltal: hogy a város
d o r á l és egyCarolusNeuratler nevU jezsuitát
ha annakutánn el akarná adni, másnak ne ad
kttldabozzájaFejérvárra. A jezsuita, tanult r a - hassa, hanem elsőben ókét vagy az 0 maradv a n ember, állallátván mint elidegenült Apor
vájokot meghináltatván, ha ők nem akarják
b u á n a pápista religiólúl. sem éjjel sem n a p 
visszaváltani, ugy adhassa c! a város akárki
pal sóba mellőle cl nem távozott, addig b c nek. A malom megépUle, nem is volt a z A r a •séle nekie, a migesmétconrirmáláreligíójányason olyan hasznú malom, s birák suk esz
b a n ; és hogy megháborodóIt elméje csende
t e n d ő k i g , míg egy Szaniszló Zsigmond ncvU
sedjék , begedOGÖket hivalolt s ott muzslkálgonosz lelkiismerelil ember nem származék
latotl • fejénél. Nagy k é s i r e osztán úgy
Thordára, kit Tükölyi alkalmatosságával az
gyögyula valamennyire , de soha azután is a
akkori Consílium Status fel akar vala akasz
Hiig éle egészsége nem l ő n ; az egész teste
t a t n i , kémségben találtatván, s Apor István
aaolta mindenkor olyan sárga volt mint a
sok intercessiójávalszabadita meg. Azzal küT Í B S S , és noha b e t e g s é g e elSit vig kedvit
szőné meg a háládatlan rósz e m b e r , bogy
BjdJBS ember vals, de azolta ugy mcgkedvetBethlen Miklós mellé adá m a g á t , noha Apor
lenedék, csak gondolkodott, tJtrödolt, sohajIstvánthordavármegyei főispán vala, fl p e 
l o t t , mig utoljára hirtelen megüté a gutla
dig főbíró, szemben szépen szólóit az urnák,
Siebenben.
s R mit parancsolt, aíokban is serényen el
j á r t , de alattomban Drukké praclicúlódall DZ
Bethlen Miklóssal penig kivált három d o 
úr ellen. Ez az ember. hogyBelhlen Miklósnál
log miatt veszekedtenek, noha ktilOnben is
annál nagyobb gratiüt szerezzen magának,
Bethlen Miklós maga nagyzó ember levén,
és a két ural is jobban egyben hordhassa.
Apor István is nem akarván subjaccálni neki,
Bethlen Miklósnak elméjére a d a . bogy azt a
nehezen férhellenek egy zsákban, azúrt is
nagy jó malmot cserélje meg R várostól, és a
mindenkor az ország között egymással commaga Uítván, a város kozOtt egy kicsiny
peláltanik, egymás ellen voxoltanak, melyből
palakon Iev5 malmát adná é r e t t e , és ő r á !ax o r n á g n a k sok költése, k á r a s h á t r a m a r a 
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ig'éré n.agál, hogy a várost ráveszi, hogy a
malmos emLcreklűl vállsák ki a malmot s
adják Belhlen Miklúsnak. Vala a malmosok
koztll egy Nemes Péler nevű emberséges
jámbor igaz Jó nemes ember, ki Apor István
hoz is eddiclus vala ; e megértvén, titkon mi
ben munkálódik Szaniszló Zsigmond , a lí>bb
malmosokkal beszélgetvén, bogy inkább Sk
megmaradliassenak a malomi Jusokban,Apor
Istvánhoz jővén Kcczére, egy részt neki
adának százhatvan forintért bclütc, oly condilióval és hitlevél-adás alatt, hogy Apor Islván
soha azt a részt sukinek el ne adhassa, haI magának rcserválja. Apor Islván, bi
zonynyal irom, semmil még akkor abban nem
tudoll, hogy Belhlen Miklós vágyna arra a
malomra ; a mini annakutána is sokszor erős
hittel monJolla, ha tudta volna Bethlen Miklós
szándékát, soha nem kapotl volna rajta, és
csak vigye véghez a malmosoknál, hogy az ö
hitlevelét adják vissza, S ajándékon a maga
részét Belhlen Miklósnak cetlálja. De a
malmosok semmiképen nem akarák, mert tud
ták, ha Apor István eláll mellőlök, Bethlen
Miklós hatalommal megnyomorilja őket. Beth
len Miklós azért a város plenipotenliája mel
lett türvénynyel kezdé keresni a malmosok
lói i de semmi igazsága nem levén, a lürvényl félre Icvé, és fegyveres hajdukot küldcgy éczaka a malmot potenlioso clfoglallalja. A malmosok mind az országot, mind
I császári, mind Rabulín generálist supplicálván , ugyan Thordára gyűlvén az ország,
szépen admoneáltalá Bethlen Miklóst, adassa
:za 8 malmot; de amaz semmiben hajtván
az ország admoniliójal, a generál keményen
fogván a dolgot, és rá izenvcn, hogy ha nem
complanálja mind a slalusok ellene való pa
naszát mind a malmot, roszul Jár, mivel a
statusok is neheztelték, hogy Belhlen Miklós
egyedül a mint akarta ugy dirigálla az or
szág dolgait, és ftlübb lanács-urakon semmil
n adutl. Megijedvén Bethlen Miklós, mind
a malmot visszabocsalá , mind bizonyos conilitiókra obligálá magát az országnak, hogy
ezután mcgjobbilja magát.
De nem sokáig tárta fogadása, oierl addig
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projectizála az udvarban, nagy minislerek
leven palronusi, olyan decretumot obtineáia,
hogy a malmot adják vissza Belblen Miklós
nak, s a malmosuk penig exlra dominlum ke
ressék türvénynyel jusokot. El is vcvék a
szegény malmosoktól a hazának nyilván való
tőrvénye ellen, s így rontalak meg a diploma
is Bethlen Miklós privatuma miatt. Jobb lett
volna azt a malmot lóböl kjronlalni.
Harmadik s nehezebb ok, a miért Bethlen
Miklós s Apor István veszek ed lenek , a religiók között való conlrovcrsia. Mert még
Apafii Mihály idejében, a német bejövetelé
vel, külön szakadván a pápista urak fÓrendek, sok projectumokot adtának vala be a
több religióknak, kívánván kivonatlatni mind
azokot az arliculusokut, melyek régi idóklOl
fogva a pápista religiónak cxerciliumat Er
délyben meghatározták vata; de egymás kö
züli meg nem alkhalván, a császárt is gyakran
busilották s kénszeri lelték, noha a mig gröff
Kinczki éle, a császár udvarában kevésre
mchelének. Meghalván Kinszki, és a cardiDdl
líollonícs kezére kerülvén a direelio, ki is
igen papos vala, valamit akarának mind obtineálák. Mert, a mint feljebb is iram, csalánt
mesterséggel a Jczsuilák boszármazának, az
után Kolosvaratt az óhvárí templomot a refor
mátusoktól és a mellette való szép collegiamot 0 szegény unitáriusoktól kitekerek , •
monostori jószágot Kollalovith György maradékilól kiváltalak a reformatugok pénzével s
magoknak foglelak; azután Tövisen a régi
puszta templomot Apor István megépül elé,
és renddel melléje cellákol épiUelvén, fejérbarátoknak conferálá (noha a szájában az íze
a successorainak, mert a barátok a maga Jó
szágát is holla után hatalmasul clfoglalák a
máig is bírják^ ; a császártól penig válogat
ván az erdélyi dézmákból lizel oblineálának
a clurus számára, ugy a calhedralieus censust
is a Gscus kczébOl kicsalák a jezsuiták, tovább
ménének, és Szava Mihály a borbándiakot
sok Ígérettel adománynyal pápistákká teszi,
s a reformátusok kezéből az olt való templo
mot erOszakkal kifoglalják, Fejérváralt penig
8 Bátbori-tempiomol elvevék, s azzal meg
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nem elégedvén, a rerorniatum collegium mel
leit levO bázakot, Fejérvératt levO német mililia erejével hatalmasul kifoglelák a reformrilusok keiébAl (melyérl kicsinben hogy
Apor Istvánt meg nem fogata generál Rabutin, mert 6 nem parancsolta vult a milítián t k . hogy otyan dologban elegyítsék magokot; nem is kívánja vala bizony Rabulin a pápistdkot manuteneálni, ha az advartót kemény
pirancsoialok no JOjenek ríja, mert lilja vala,
hogy minden íntentiújok csak a küzi}nségos
csendességnek felbáborílásíra való).
Nem sokára azután a diploma ellen pá
pista pUspOktit hozának be Erdélyben, Illés
András nevU , ki csíki D levén , gyermek ko
réban ment valaki Magyarországra tanúságra.
B valóbsn alkalmatlan a haszontalan ember
vala, a bort szerette mcginnya, s minden discnrsiua csak abból állott, mint kellene az
eretnekekel Erdélybítl kiirtani, külünben
semmi tudománya nem volt, a magok a pápista
n n k szegyenlették dolgait, noha küzej sem
nehete arra, a mire intendáJtak vele, hogy a
régi püspöki székel minden jószágíval cgytllt
él az egész directiót obtincáJhassa. Mert mngoknál a pápista uraknál levén nsgyobbára
•ITéle jószág, nGbezlclIík vala kiadni, hanen)
u alTÍnczi íiscalis kastélyt jószágával egytitl
d^nlálák Busteatatiójára. Olt sem sokáig lakbitét, i kuruczok irrup ti újával kiszaleda ErdélfbOl pUspOk uram, s azolta oda ki lakik.
Az erdélyi pápisták penig Vizkeleli s Bannyai páterek és a jezsuiták tanácsából caIkoliciu slalusl erigálának magohnali Erdély
ben , addig hallatlan példával pecsétül faragtatánik, és az alatt cxpcdiállHnak Catholícus
Statuf neve alntt Bécsben leveleket, noha csak
kél károm ember vala a ki a dolgokol fulytalta, a litbbinck birévcl sem vult sok dolog,
iJ)t némelyeknek akarata ellen, kik nemjovallották a mit Apor István, Hikes Mihály,
Haller István s mások cselekedtenck. És hogy
jobban procedálhassanak dolgokban, s az or
szág kOzOtt is ne szóljon minden emberkezek
•Iá, a jámbor Igaz hazaGát Keresztesi Sá
muelt, kit az egész ország választott vala
praetidensnek, s be is eskUtlenek s fungála

dicséretesen egy darabig hivatalában, addig
munkálódának Apor István által az udvarban,
gyalázattal a diploma ellen kivetek a praesidensségbOI, s Heller Istvánt, azért hogy pápista
vale, álliiák be helyében; sót mindenüvé az
erdélyi fű tisztségekre, hol egy hol más praclícával, pápistákot rakaténak be, olyan decrclumol szerezvén a császártól, hogy mikor
valamely tisztségre cendidatio leszen, min
denüvé hármai candídáljanak, a kik kűzill
egyik pápista legyen. Azt pedig csak azért,
hogy mikor confirmatíóra felment a császáriiaz, Kollonics cardinalis akarata ezerént a
pápista személy cunfirmállassék, a lübbi csak
kísérOk legyenek. Tobbct ís cselckedének,
mert a jezsuiták alattomban addig járák az olíb
püspükot Alhanasiust, ciáltatúk, hogy mind
magát, mind a kczo alatt lévő erdélyi oláh
papokol uníáija a pápistákkal, magának sok
igérelel s prumotíót levén, a több papoknak
penig hogy a jobbágyságból egészlen exímáljdk ókét, és a mely eszlendOnként valÚ
lionorariummal s dézmaadássel eddig a föl
desuraknak tartoztanak, ezt is egészen tolláltalják. És hogy inkább az országban valami
háború a miatt ne lámadjon, a császártól és
Kollonics érsektói olyan pátenseket bozatának, hogy szabadcságokban álljon az oláh pa
poknak , a melyik rcligíóvni kiki küzQlük akarja magát uniálni, azon religíán levő papok
szabadcságával éljen. A mint hogy commissariusokot is rendciúnek , minden religióból cgyet egyet, kik az oláh papokot minden szé
kekben coDVOcáltassák, és megkérdezzék, ki
melyik rellgióval akarja magát uniálni, s a
szerént felírják a neveket. De a csak csslárcság vala, mert a kik küzfllük resolvátták ma
gokot hogy a reformata religiúval akarják az
uniót, ajezsuiták ingerlésébót az oláh püspók
pcrsequální kezdé, a mint Hunyad vármegyé
ben egynehány becsületes oláh papokot a
magok házoknál, nemeteket küldvén rajok,
megfogeta, minden jovokatclpraedáltatá, ma
gokot tümiöczre hányatá s ugy kínoztalú,
noha a református urak, s kivált Bethlen Uiklós, elegei protcstálának, s mind a császár
nak mind a generálnak supplicalának az
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sokaknak ez a d o l o g , mert látlak, hogy az
oldh püspök ellen, de Bemmit sem obtinedihaegész ország szabadcságának eversiójára va
tdnak' Hert noha a császdr, a mint feljebb
ló , azt az idegen haszontalan oláh nemzetei,
iram , pátenst küldött vala, de titkon generál
a kii propler interessé publicum az ország
Rabutinnak maga kezével s litokpecsél alatt
tolerált, már statusok közében lenni, s a több
megírta vala, hogy avval a patepssel, melyet
a lübb religiók instanlidjáramintegy kénlelen- erdélyi régi statusok szabedcságál azokkal
communicálnt; mely dolognak, adná Islen,
ségböl kelleleti expediállalni, ne gondoljon,
még ide hátra roszebb gyümOlcsi is ne s z á r 
banem minden erejével azun legyen, hogy az
mazzanak. Különben is mínd a haza s mind a
oldfa papok ne más rdigi6val, hanem a cathodiploma ellen vala, a földesurak jusál mely
lica religiúval uniáiják v a k magokat; s a
az oláh papok iránt voll, olyan szeintálooiásl
generál azért nem merc az ellen cselekedni.
kifordítani kezekbíl. Sül a kik elsJlben a k a r 
Ezt a levelet (a kit meig is kevés ember lud
ták is, megbánlak, mert a császártól p a r a n 
Erdélyben] generál Rabulin deákra fordulatcsolat levén, hogy az oláh pap okot kik p á 
ván, titkon az urnák Apor uramnak oda adoll
vala, 3 az én kezemben ugy akada, mivel az ur pistákká leltek, a uiililia larlozzék minden h e 
lyeken manulencálni s prolegáloi, sok b e 
nák minden levelei nálam álloltanak, s csodál
csületes nemes és főrendek, még a pápisták
kozással olvastam, mire vették a jámbor csá
szárt a mellette való gonosz némely ministerei. közül >is, periculumban forgotlanak miatta. A
szabadcságnak ürülvén, kellelinéi is több oAz oláh pUspük peníg örülvén a sok Ígé
láhok papságra, deákságra szenteltelvén ma
r e t n e k , publice pátenst bocsála ki az egész
gokol, egy alávaló kisded oláh faluban öt hat
erdélyi oláh papok nevével, melyben hitlel
pap s deák is megvolt, a megvan ma i s , kik
obligálják magokot, hogy a rúmei pápát a
semmi szolgálattal vagy egyéb fizetéssel a fölclerus fejének agnoscáljik , hogy a purgatodesuroknak nem akarnak lenni, és ha erSlteték
riumol admillálják, hogy az ostyában a Chrisó k e l , mindjárt confugiállanak a mililiához,
tus testéi jelen lenni hiszik, hogy a Szent
s felejtette bizony földesúr uram a jobbágyát
Lélek származását a mint az Atyáiul, ugy a
bántani, csak magát oltalmazhatta. De az egy
Fiulél is faclyben[hadják. Nem sokdra azután
Apor István mind azokkal semmit nem g o n 
az egész erdélyi oláh esperesleket, papokol
dola, a kit annyira fnscináltak vala a Jezsuiták,
Fejérvárra gyűjtvén, olt nagy solennis pom
hogy idvességé lábban reménlett e, ha a jezsui
pával és procegsiúval a püspökségre ujobban
ták akarata szerént mindent cselekedett, s
pápista módon inaugiiráltalik, ésBécsben fel
olyan gyűlölséget onlöllek vala belé a refor
menvén, Kollonics cardinállól nagy becsülettel
mátusok ellen, hogy jó szemmel soha azokot
fogadlalik, egy aranylánczot vetnek a nya
nem nézhette, s minden ulon módon opprikában. A \6n minden promolii^ja. Herl mint
málni igyekezte. A lön oka , hogy noha oly
az űrdüg addig keresi kedvéi az embernek,
közel való alyámlia voll, s tizenhárom e s z 
mig bűnben ejtheti, azután pórázra fogván,
tendeig nagy hiven szolgáltam mellette, m é g 
otl hordozza a hol akarja, püspök ureinot
is semmi remunerelióvel nem lön.
Többi
is míg lábárúi leejthetek, nagy submíssióval
közölt egyszer Thordán létünkben a kamarabecsüllek a pápislák, azután elrántanak min
háznál egyezer estve felhivata, s Száva Mi
den directiót kezéből, és egy jezsuita van
hály levén csak b e n , az inasokol kikUldé, e
szüntelen mellelle, a kinek híre s akarata
monda nekem : „Édes öcsém uram , nekem ez
ellen még csak egy levelet sem szabad más
Islen míndeni eleget adott, melyról sóba nem
nak Íratni, nem hogy egyebet valamil csele
is álmodtam, de i h o l , gyermekem nincsen a
kedhetnék; s már Örömest renunciálna az
kire az én keresményem deveniáljon , atyám
u n i ó n a k , de nem engedik.
Ha sóst clt,
fiai is az Apor-neven a kik vadnak, semmire
igyék, mert bizony meglülték a pohárl.
kellők; mert Apor Péter változó hitván e l -

Nem leczék még a pápista urak közQl is
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•>é*e[ bir, Apor Farkas annál is roszabb, s az
én emlékezetem holtom után Sbennek nem
nevekedik, hanem inkdbh kisebbedik; kegrelmednél penig szép talentuma van IstenDek, s ugy gondolkoztam , hogy holtom után
kegyelmedet hadjam az én javaimban nagyobb
SBCceasornak, és oly dllepolban állilsam,
hogy az én szegény alydmfÍBinak legyen az
én holtom Dián kihez folyamodni. És bogy
kegyelmed secnrussbb lehessen errSl hilet
is adok, most penig adatok mindjárt Ijz ezer
forintot, s valahol kegyelmed akarja , tilven
háx jobbágyot, a csíki főkapitányságot is ke
gyelmednek cedálom, s egy hónap alatt a
cadizdrtól arról való donaliút meg is hozalom, holtom után penig ami marad, jobb része
kegyelmedé leszen. Csak szintén az a héja,
bogy kegyelmed legyen pápista." Nagyol sohajlék B mondék az urnák : „Nagyságos uram,
ha valakinek volna szüksége a promolióra,
pénzre és jószágra, bizony volna nekem, mert
én bdzasségommal is semmit nem acquiráltam,
as atyámnak is sok gyermekei levén s kevés
j^xága, onnan igen keveset várbalok, eddig
is Btolgá la lommal tartottam magamol s cselédünet, a kit nagyságod is jól tud. De hogy
TiUdiomat, kiben jó lélekkel megnyugutlam,
változlassam, azt soha nem csel eke szem sem
mi igéretért s adományért; söt nagyságod is
a melly végeit felveszen , hogy holla ulán a
maga atyafiéinak palrocínJumát nekem concediljt, abban igen megcsalatkoznék, mert ha
én most erőszakol lennek lelkcmismeretén, s
világi elmulandÚ jókért vallásomét elcserél
n e , bizony a nagyságod alyafiail annál
kttDoyebben defraudálhalnám. Ha nagyságod
jámbor szol gálatom ért akarja hozzám graliájál mutatni. Isten elÓlt is kedves dolgot, em
berek elGlt is dicsérctus példát cselekcszik,
én is alázatoson megszolgálni igyekezem." Az
lir alig vára viigig szómot, esmct monda:
„Ilyen nagy dologban nem jó mindjárt kegyel
mednek aperte a választ kiadni, hanem gon
dolkodjék kegyelmed, s a maga elüti álló
szerencsét ne vesse ki a kezéből, imádkozzék
az Istennek bárcsak háromszor ugyan szQvcsen, hogy szent lelke állul kegyelmed clmé-

jét világositSB meg,s ismertesse meg kegyel
meddel a eatholica rciigiónak idvességes
igazság ál." Én mondék az űrnek: „Ha én azon
imádkoznám Istennek, csak kisérteném 0 fel
ségét, holott én megnyugutt elmével vagyok
mostani igaz religiómban ; inkább azon imád
kozom , hogy Isten ö szeni Telsége ebben a
religiómban mind hollómig meglarlson, és
min den ellenkező kisértellOl ollalmazzon."
Hegharaguvék azúrs ezt mondja : „Protestá
lok , protestál ok Isten elótt, bogy én kegyel
mednek jovára s előmenetelére igyekeztem,
ebnek vonják asztalra fejét, s eb pad alá
vonja; ha nem kell a jó, lássad ücsém, desoha
bizony az én keresményemmel az én religiómnak ellenségei nem nevelek." Azzal kijövék
az ajtón; Száva Mihály, jó barátom levén,
utánam jitve, kérni kezde, ne vessem meg az
lir oblatióját, ha nem akarok is valóságoson
pápisla lenni, lelletésképen tegyek ígéretet;
de én neki is azt felelém: nem jádczom az Is
tennel, se nem adok másoknak is okot a bot
ránkozásra , jobb nekem szegényül élnem
mint lelkemet megsértenem. Nem is szerété
azotla a szegény Apor István, nem is ada
semmit, nem igyekezék promoveálni, holott
nálamnál roszabbakat, csak azért bogy pá
pisták voltak, két kezével emeli volna épen
az égig ha lehetett volna.
A bolgárszegi oláh papok penig, semmi
képen nem ekerának az oláh püspük balalma
alall lenni, és a pápisla religióval uniálni ma
gokol , nagy palronusok levén a bavas-aljfüldi vajda, kinek kedvéi nem szegheti vala
meg a császár is. Azért köveleket küldvén
magok küzUl Fejérvárra, nyilván declarálák
magokot, hogy Ók a mint eddig, ugy ezután
Í3 a güri)g rcligióban megmaradnak, és a
püspökiül ki mnr pápistává leli, függeni nem
akarnak. Melyről prolestaliút is adának be az
ilélömcslernek Sarosi Jánosnak a haza tör
vénye szerénl, és onnan a prolcslatiút a csá
szár pecsété eláll ki is vovék magoknak. De
mind Sárosi János megfizető érette, mint
alább a hol helye leszen megirom, mind penig
i'gy Nagyszegi Gábor nevű emberséges oláh
nemesember, ki azelőtt ez oláh puspük so-
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crelariusa vala. aíérl hogy a protestaliúl fl
irta le, megfogaték, mind fejérvárí Komáromi
András nevű református ölves, hogy a bolgár
szegi oláh papok részére pecsétet csín áll volt
(hololt az itrükké szabados voll, ma is sza
bad akármely privalus embernek pecsétet faragtatni maga szamára) , megfogalának, és
Szebcnben sok ideig raboskodának nyava
lyások árlatlanul. Ezeknek is mind Apor Islván vala a koholója.
SSt végiéré épen fcnekestSI feirorditák a
diplomát az erdélyi pápista urak. Hert addig
koholának a bécsi udvarban KuUonics állal, a
jámbor Lcopoldus császári hite ellen arravcvOk, hogy az erdélyi pápisták kívánsága Eze
rént 01 punctumböi BII6 kemény decrotumol
kUlde ic, megparancsolván generál Rabulin
nak, ha a lObb religiún való statusok nem
akarnák is, etlam manu militari efTectumban
vegye azokol a pnnctumokol, melyek igyküvctkeznck: 1. Hogy a mely pápista posscssorok fűidében szOlOjében lermett dézmát
eddig a refermalus papoknak, profcssoroknak
adtának, világos donallójok levén arról, me
lyeket a császár diplomájában conGrmált vala,
ezután a pápista papoknak adják. 2. Hogy
minden liszlségekre valú candidálusok küzütt
egy mindenkor pápista legyen. 3. Hogy min
den városokban, mind a tanácsban mind a
czéhokban hasonló számmal legyenek a pápislák, mini a más rcligión valók; ez ís épen
szemtói szemben ellenkezék a diplomával, 4.
Hogy minden ország torvényei, ariiculusai,
melyek eleilíSI fogva a pápisla rcligíónak circumscrlptiójára iralleltak, és eddig meglarlatlak, ligy a szabad városoklól szereztelett
afréle végezések örúkósképen kitürültesse*
nek, és a pápista reiigio szabadoson, valamint
akarja ugy folytathassa maga dolgail. Ez a
punctum épen megülte mind a haza törvényét,
mind a diplomát, ö. Hogy az erdélyi három
statusnak egyik pecséle mindenkor pápista
lisztnél álljon; e lUrhelÓ volt a tübbihcz ké
pest, noha ez alatt is nagy gonosz fekszik,
mert a pecsét nálok levén, a status nevével
azt Írhatják a mii akarnak.
Fublicálván nz ország elöli a punclumo-

kot, clEzürnyUltiOdének minyájan a más religión valók, lálván mely szemlátomást ron
tanák ki az ország kezéből a pápisták mind •
magok régi szabadcságát, törvényét, mind a
császártól adatolt diplomái, melyet vérek kionlásával kellett volna inkább ollalmazDi. És
lalám fordilhalnak is vala valamil az udvar
ban, mert még a pápisták közül is némely igaz
hazafiai sajnálják vataa diploma eversiójáteiok
a punctumok által.ha a három religío meg
egyezzen.Deamazistentelenszebenikírálybiró
Szász János, allatlomban a pápisták mellé csapa
magái; és a pápisták bittel assecurálák Stet,
hogy azon ül punclum nem fcriáiná a lutberanusokot és szász városokol, hanem csak a
magyarokot és a rcrormate s unitaria religiói;
igy Szász János elhejlá a szászokot a lObb
religiúk mcUöl, B amazok csak magokra ma
radván , noha eleget irának eapplicálának a
császárnak, remonstrálván, mind a haza tör
vénye mind az S felsége diplomája mint meg
sértetett azokkal a punclumokkal, de semmit
sem oblineálhatának, merlKollonics a jámbor
császárt elaltatá s nem engedé, hogy s kö
zönséges igazságot kiszolgáltassa.
E vala az oka hogy Bethlen HiUós sApor
Islván egymással veszekellenek. Hert mivel
Apor Islván lUzzel vassal, szQvet lélekkel
akarja vala a pápista religiót promoveální, s
a re forma (US okot megnyomoritani, Bethlen
Miklós látván, hogy noha a gubernátor Bánffi
Gyürgy volna elsűbb ember, de lágyan hadná
a religío causáját, féltvén hogy a gubcrnálorsagol lehúzzák róla, azcrl felelte kedves
vala a pápistáknak: 5 nyavalyás, szemben álla
Apor Istvánnal, és nagy olméju bölcs ember
levén, G Kinczkinck is nagy barálja, sok dol
got kironta Apor István kezéből, s nem is
mehetének mindenben ugy elé a pápisták a
mint akarták Bethlen Miklós miatl. Hert em
beri mód szerént az egész országból eiterminálódik vala a reformata retigio, ha Islen
ulán Belhicn Miklós ne ollalmazta volna. Ám
utoljára meg is Gzeténck neki, eddig kérésé
nek praetextust a míg hálóban ejlék.
De nem csak a religióban, hanem a kUIcsfl
poliliában is jobbcn megronlák a diplomát.
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Mert Stáss Jdnos, e publicum nevezete alalt
•ündenkor a roa^a használ keresvén, a csa
u é r t addig Eolticilálák, míg azokot a magya
rok résiérfll hasznos ariiculusokot, melyek
u Approbata és Compilata Conslituliúkban
kAsOiuégeB ország vógezésébOl iratlak vala,
a hél birák jószágiban a magyar föbirák és
TÍceiJpinyok aulboritásdrAI, a szász városo
kon magyarnak szabados házak vételéről, és
• magyarnak szászokkal való lítrvénykezé•érAI, asokol, mondom, a császártál decretumotobtineátván, egészen kilítröllclék. S úin
biiony érezzük most, mert drága pénzen
kénsxeríltetilnk ebben a hosszas eiiliumban
• siist városokon szállási fogadni, s olyben
tarUnak bennünket azok a hilván szászok,
miDlha Ok keresték volna fegyverekkel Er
délyt, nem a magyarok. Ha valaha Islen ma
gyar fejedelmet adna Erdélynek (,1'ái' a római
ciáazdr clienlelája alatt) , más gondol kellene
viselni a dnns szászokra, s meg kellene ültetni
a szász városokol magyarokkal; badd paranCflolaánk mi nekiek, ne ők a magyarnak. Mert
Aptlli Mihály fejedelem idejében is, tudom, a
reformátusok számára lemplomhelyet kerete
a fejedelem (holott venni kellelt volna tOlitk,
nem hémi), s nem adának, s5t a mely fákol
hordottak va!a a templom épületére, azokot
is egyben vagdaltalak s elégelek. Meglanitolla
Totna őket, ha Rákóczi GyOrgy vagy Bálbori
Gábor lett volna rejodclem, de a szászok
alattomban egy néhány ezer forinltal kitolyák
Telekinek s más református uraknak a sze
rnél, • a fejedelmet megcsinálák , semmi nél
kül elengcdé nekik azt a nagy vélkcl. így
imlák el mind religii'ijokol, mind a magyar
azabadcsagot azok a Jó hüs urak; nem csuda,
ha Isten büntet országostól bennünket.
A feljebb cmlilelt oláh püspiik alkalma
tosságával juta eszemben, a mit oda feljebb
ApatB Mihály idejében kelleti volna megír
nom, mint bánénak az akkori Száva nevű oláh
püspükkel. E tanult expertus ember levén, és
gyakran küldetvén a fejedelemttil k(>velségre
mind Muszka-, Lengyel-. mind a két Oláhorszdgokban , irigységben osék az urak elAtt.
Él noha Székely Lászlónak a püspük kiizel
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aló atyafia volna, mégis meggyőzé
pénzkívánság, s hogy külünbcn a püspjtk pénzé
hez nem férhcle, Naiáczi Istvánnal conspirálván ellene (melyben Teleki Mihálynak nem
volt inleressenliáJH], hogy másképen a feje
delem elfill disgraliában nem hozhatlak, egy
alvinczi oláh papot bériének meg ajándékkal,
vádolja el a puspöküt a fejedelemnél, hogy
egy asszonyt tart kurvdjánaka maga házánál.
Elhitetik a lágy jámbor fejedelmet, mert lul
Székely és Naiáczi hittel bizonyilják vala,
megfogják a pUspóküt s mindenét elpraedálják; azzal meg nem elégedvén, három ezer
tallért kérnek tdlc. Bekuldé a püspük a maga
öcscsét, hogy Havas-alfóldében koldulja meg
a pénzt s hozza ki, de az öcscsc ki nemjiivc;
a nyavalyás ártatlan pUspüktít egy ingben
lábravalóhan kihozzák s addig korbácsolj ;ík,
míg leszakad az inge lábravalója s a busa
is a faráról, a moly miatt már sem vizelletét,
sem ganéját, becsilleltel legyen írva, meg
nem tarthatván, meg kellc halni, s a javaival
Székely László Naidczival rcloszlozék. Hallat
lan pogányi kegyetlenség. Nem is hagyá vala
az akkori havas-alyfOldj híres Sorbán vajda
boszuüzés nélkül a dolgot, sÜl megizente
vala a fejedelemnek, ha iítszáz ezer talléra
megbánja is, bizony kilubbanleija a tűrök
császárral Apaffit a fejedelemségből, de az
alatt csakhamar mcghala a vajda.
Visszatérek a rend szcrénl való Írásomra.
A római császár Ga Joscphus ebben az esz
tendőben megházasodék, a hannovcrberezeg
leányával Vilhelmina Amáliával, és nagy ki
rályi pompával cclebrálteték lakadalma Bécs
ben. A hol noha sok nemzetekből való királyi
követek kuliínb kUlünb splendorral voltának
jülen, de mind azok felelt csudául szemlélték
a magyaroknak pompás készületéi minJ kimtüsökben mind lüvokban. Valnnak mintegy
ezerén, kiknek egy része fejér selyem kön
tösükben, hasonló szinü lobogós kopiákot
viselvén kezekben, grófT Bolliánl Ádám horválorsziigi bán commendója alatt mennek vatn;
azután a magyarországi palatínus és berezeg
Eszterbási Pál, sárga selyem künlüsben s ha
sonló szinU lubogós kopiákot viselvén kezek19'
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ben a mellette valók szép renddel ménének.
Utána gróir Forg'ács Simon mind maga
mind az alatta valók, veres selyem köntösben,
hasonló szinti lobogós kópiákkal, és a többi
rendre kulün kUlün szinU ruhákban s fejedel
mi s királyi módon Telékesilett vezetékkel, az
egész ott levó sokaságnak szemeit magokra
forditák, álmélkodván azoknak készületén, és
bizonyságot levén arról, hogy az egész keresztényyilá^onsemminemzelnek pompája nemér
ne e magyarok künitisével és készületével, mert
olt a selyemnek, aranynak, drágaköveknek,
gyöngyöknek felelte nagy bSségét szemléthelték. Ebergényi magyar generálisnak csak
a csizmáján lévő sarkantyúk ezer aranyban
készültének, abból megítélhetni mennyiben
készUllietell köntöse s lovai szerszáma,
mert sokan a magyar urak közül, bolond ma
gok mutogatásából, uri jószágokot zálogban
bánták 8 ugy aemulállák egymást a lakada
lomra való apparátusban. Ezt a házasságot
gróíTKinszki nem jovallotla , azt adván okul,
bogy az ausztriai ház eleitói fogva házassá
gával acquirálla a sok országokot, mint Eudolphus I. Ausztriát, Philíppus I. a belgiumi
provinciákol, Carolus V. a spanyol birodalmat
és az oloszországi tarlományokot, Ferdinandus I. Hagyar-és Csehországol; a hannover házból való hdzasodással peníg semmit
nem acquiráloa Josephus. Sfindazállal az ó
akarata ellen is csak véghez mene, és Kinszki, szintén mikor a kirátyuél Bécsben vinnék,
megbetegedék, meg is hala, nem csak a csá
szári udvarnak, kinek hasznos és hű szolgája
liJn mind halálig, hanem Erdélynek is felette
nagy kárával. Meri ó azon igyekezett min
denkor , hogy a császár Erdélyi csendesen s
atyaiképen igazgassa, mert közel levén a
lürökhöz, ha keményen bánik a császár vele,
hamar elpártol, ós nagy baji szerez az ausztriai
háznak, a mint az 9 holla ulán csakhamar
meg is történek.
Erdélyben tavaszszal számtalan cserebo
garak lámádénak, kik szerte széjjel mind a
szőlőkben, mind a gyümölcsfákban sok ká
rokot lesznek. Keczén az úr az egész udvari
cselédet s a falusi emberekéi is gyermekestói
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kihajtatta az olt levó nagy szótóben , egyné
hány zsákol tele szedtenek afféle bogarakkal
s ugy égették meg a szóló lábján; más nap
annál több szállott a szBIÓkre, csak meg
emésztek egészlen , semmi termését nem vebeté. Nyárban penig szörnyű égszakadások
lónek, másutt is ugyan, de a szebeni havaso
kon, onnan nagy árvizek származván, az
egész Szeben körül való tartomány vizben
álloll, a falukon sok hazakot, emberekel, barmokol, a mezókön való takarmányokkal egytltl
elsepervén és megemésztvén.
1700. Josephusnak a magyar királynak
feleségélBl egy fia szlilelék, Leopoldus Jose
phus, de rövid ideig érhelék örömét, meri a
következcndó eszlendóben nagy hirtelen meghala. Mi az úrral együtt Fejérvárra menénk
gyűlésre. Olt hala meg huny ad vármegyei Ba
log László, eszes okos nagy tanácsú láblaha,
jó hazaGa s igaz református ember. Énrám
penig a ncgyednepi hideg esek, s épen más
fél esztendeig gyötre; eleget gyógyítanak
sok doclorok, borbélyok , különben is sokféle
paraszt orvosságokkal kinoztanak, csak
nem használa, míg utoljára az a sok rósz
nedvesség, melyból szokott a hideglelés szár
mazni, magától megcmésztOdék a gyomrom
ban, B így mulék el rólam. De más bajom is
érkezek, mert a Censurale Forumon a lisztek
ralióinak vizsgáldsdban egyben vésze vetem
Száva Mihály, azért hogy a Gscns részére bi
tem s kötelességem szerént ágáltam a dolgot,
ó peníg noha szintén olyan hites vala, mégis
a lisztek lopásit el akarja vala palástolni.
Egyéb bosziil nem lehelé rajtam, hanem Apor
Istvánnak bevádola, hogy nekem a guberná
tor esztendónként száz aranyat (izei azért,
hogy az urnák minden lítkail alattomban ki
mondjam neki, és a mely titkos levelei jónek
az urnák Bécsból, azokat is mind megmuto
gatom a gubernátornak. Látja pedig az iga
zán itéló Isten, soha engem sem kért soha a
gubernátor afl'éléfL', nem is vala olyan bÓkeEÜ, hogy százanként adta volna valakinek az
aranyat, én is soha sem neki sem másnak az
uram házából a szól ki nem vitlem, nem hogy
olyan levelét másnak mutogattam volna, noha
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nueiDd kémben voltának. Hanem szinti-n ak
kor pdter Kevenesi küldvén levelel ez urBflk Bécsből, az asztaliról elvesze; azután
cukhamar megludá az ür, hogy Pekri Lflríncz
lopla el az asztaláról, s a kezén érék a dol
got, s Száva Hihilly is hazugságban marada.
Én evocfíllBlára Szávát az ország eleiben nó
t á n , nem vévé Iréfára a dolgot, addig járlala
Diánám, az tir maga is szólott, ne keressem
t5r%-énynyel, sflta pápista urak klizünségescn
iscntek nekem Boér Ferencz állal, ne gyünyitrkitdjem Szíva romlásában; ugy bagyám
le B liírvényt, megkövető, visszamundí vala
mit ellenem hamisan küllOtt vnla, sOt Boér
Ferencz s Orbán Simon elölt levelel is ada
róla, hogy hirtelenségbűi s buszaságból mon
dotta volta mit mondoll; a levelet siibcsríbálTán Boér és Orbán uramék, meig is tartom
pro lestimonio. Ebben az esztendőben Is az
•prilisben esett nagy bó és canicula végén
lelt nagy árvizek a gabonát egészlen megeméuték, fi nagy drágaság Ifln a egész or~
azágban minden helyeken.
1701. esztendőben nagy főldindulneok 16nek Erdélyben sok helyeken. Akkor Fejérvéralt voltam, s éczaka mög le nem Tekültem
vall, hogy érzeni kczddk nagy Télelemmel s
tlmélkodással. El is következek nem sokára a
nagy változás, melyben máig is nyomorgónk.
Magyarországban penig Ecsed, Kanizsa és
Patak ván a császár parancsolatából elhányat•ak, itt Erdélyben Szeben melleit citadellái
kezdenek építeni, egy Hurando nevű íngenier
dirigálván az épületet, az országbúi míndcnfinnen feles számú sok száz emberek dolgoz
ván sok ideig rajta, és sok küllségct levén
rtjta, nem végezhetek el, mert azalatt a kurnciság lellámada. A spanyol király is mi
nekutána sok esztendőkig betegeskedett vol
na, megbala magtalanul, és a német császár
s (htnczia király közölt való békcség annak
halálával felbomlék. Hcrl a franczia király cl•Jtben ez egész Európábnn minden kiralyokot
s respitblicákol kOvetei álla) eljárlalván, csa
lárd practicával azon mesterkedik vala, hogy
I spanyol birodalomban való successiúját az
anailriai háznak turbátbassa, és hogy ne ve
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gyék eszekben mit akar, azzal akará fescinálni az európai polcntalusokol, hogy Jobb
leszen ha a spanyol koronához tartozandó
országokot maguk küzöti felosztják, mert ha
az ausztriai házra engedik szállani az egész
birodalmat, felette megerSsödik, és a több
kiralyokot s respublicákol rendről rendre
meghódoltatja, s egy monarchiát erigál Euró
pában- És mint nem a magáéból, a máséból
ürömest gazdálkodván, el is osztotta vala
már; a lotharingiai berezegnek az oloszországi mcdiolanumi és monlisferrari berczegségckcl, a baváriai berezegnek Hispanícum
Belgiumot, az angliai királynak és hollandu
soknak az amerikai déli országokol, a császár
kisebb fiának Carolnsnak magát Spanyolor
szágot Castillinval és Aragóniával együtt.
Do magát sem fclejté el, megtartván ama
kozünséges regulát: Cum fueris divisor.
poliorem summilo partém, Neapolílanum
országot, Siczilia, Sardinia szigetekkel és
az indiai s amerikai gazdag aranynyal
teljes országokéi maga fiának és unokáinak
intézvén. S annyira is villc vala a dolgol a
kereszlény királyoknál, kiki küzülük kapván
a neki jutandó larlományukon, hogy minyájan megnyuguvának a franczie király divisióján, és megizenék a cszászárnak: lássa,
ha ö is anmiál a rranczia király projectujnának, s megelégszik azzal a mit kisebb fia szá
mára intéztének, jó, ha nem, semmit sem
adnak, síit a franczia király mellcll fegyver
rel insurgiilnak.
Azalatt n franczia király sok pénzzel s
igérollcl a spanyol ministereket naponként
maga részére csinálja vala, hogy a spanyol
királyt vegyék rá, Icitnmenlom szerént hagy
ja ez ü liának vagy unokáinak az egész biro
dalmat. És noha a spanyol király semmiképen
arra nem akar vala menni, hanem elsőben a
buváríai elcctor liának, ki a császár leányá
tól, R spanyol király Icstvérnénjének, ki a
császár felesége vala, első házasságában va
lótól testálta az egész spanyol impcriumol;
de a csak hirtelen, liz esztendős korában
meghala, a mini hirdetik, franczia factio által
méreggel ülctvén meg. Annak holta után a
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császár kisebbik Gának Carolusnak ba^á s
küté a spanyol koronát minden hozzá tarloEendú orizágokkal együtt, és már arról a
csdsiári hit alatt assecurálta vala is, a teslamenlumot kezében is küldette vala- De egy
Prolocams nevU spanyol cardínál, a Tmnczia
király péniéISÍmegesalaIván, mikor miirépcn
in agone volna a király, sBt már eszén sem
volna, addig suga a király rulében, hogy üj
testamentumot tétele, és a spanyol birodal
mat B fraacziaí király unokájának, a kisebbik
nek, Philippusnak teslállalá. Mihelyt a franczia
király azt véghez vihelé, másképen kezdc
bcsEéleni, s megizené az európabeli kirá
lyoknak, respublicáknek, hogy már ö divisióre
nem bocsátja a spanyol birodalmat, meri a
megholt király az ö unokájának testálta; és
készen levén száz ezer emberből álló nagy
armadája, tüstént bokUldé ez unokáját fegy
verrel Hispániában s erőszakkal megkorondztatá, E a birodalmai elfoglalá, a megholt
spanyol király feleségét, ki a császárnéval
egy testvér és a portugalliai királynéval s a
llorencziai herczegnével, onnan kiigazillatá.
Nem jé vala hogy az ausztriai házra szálljon
a spanyol korona, a kit de jure illetett, j6 lön
penig hogy 6 hatalmasul elfoglalá; de az Is
ten nem segélte meg hamis igyekezetében.
Hert a császár megértvén a dolgokot,
mindenüvé az egész Európában pátenseket
bocsála, és világos raliúkkal dcmonsírálá
mind a francziai királynak álnok practicáját s
istenielun faclióját, mind penig az ausztriai
háznak igazságos successióját a spanyol bi
rodalomban. Ugyanis Carolus V. és Ferdinsndus I, egy-teatvér alyaCak voltak, Philippus 1.
archidus Gai; Carolus V. lineáján TérGágon
való volt Carolus I[. a megholt spanyol ki
rály, LeopolduB császár penig Ferdinandua 1.
maradvája ; és igy a Carolus V, lineája deficiálván in virili sexu, egyenesen a Ferdinan
dua ]. lineájának kellett succedálni, melyrjll
eleüflj fogva a két linea köiíHt erős kötések
E végezések voltának, hogy akármelyik linca
deficiáljon, B másik linea succcdáljon, és valamig TérG-ág életben leszen, addig a leányág
ne succedáljon. Söl mikor a franczia király
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elvette volt is a spanyol király leányát fele
ségül, kinek jusán, de hamisan, praetendáll
a spanyol koronához, min ekei Ölte a mátkaság
véghez ment, erős hittel kötelezte magát
mind a leány, hogy ez apja birodalmához
praelensióját nem tartja, hanem a mely kin
csei akkor vele adtának, azzal megelégedik,
mind penig a francziai király, hogy felesége
Jusán soha semmi időben sem maga sem
gyermekei nem praetendálnak a spanyol ki
rály jószágához. De szokása volt • mostani
francziai királynak, könnyen megeskUtt,de
könnyen meg is szegte hitét a bol valami
hasznát érzette; az európai királyok penig
mcgboszonkodván, mind azon hogy a franczia
király adivisióval ugy megcsalta sjáczodtatia
ókét, mind penig látván, hamis ulon akarja
az ausztriai háztól elszakasztani a spanyol
koronát, különben is tartván attól, ha a spa
nyol birodalmat conjungálja Galliával, elhatal
mazik rajtok, és kegyellen tyrannug ember
levén, ókét is kiforgatja bírod almokból, elállának a franczia király mellól.
Kiváltképcn a református és evangelicus
polcntalusok, minekutána a francziai király a
maga országában levó református fejedelme
ket, urakot, nemeseket, közrendet, papokot,
püspükököt, többet ülszHZ ezer leieknél ki
űzetett volna GaGiából, a pápának akarván
kedvét keresni, hogy inkább az ausztriai ház
ellen a pápa ótet protegálja , Belgiumban, Há
gában egyben gyűlvén, majd nyolcz holnapig
ott tractálának egymás küzütl; és erós hit
alall ligát szerzének, hogy mind a bourboniai
ház ellen, kiból való a franczia király, mind at
ausztriai bázellen, kiből való a római császár,
és a mely kél háznál nagyobb s méltóságo
sabb nincsen a kereszténységben, de nagyobb
persecutiót sem szoktak cselekedni mint az a
két ház, azok ellen, mondom, conjunctis viribus egymást oltaloiazzák, és akármelyik ház
óküzülók akármelyik ellen feltámadjon, az
egész rcformaltis s evangelicus hatalmasság
insurgáljon a melleti, sSl a közdlt a két ház
kuzötl mindenkor olyan aequilibriumol tart
sanak, hogy a melyik ház a másiktól meg
nyomó rí (lati k, mindjárt a melló álljanak, hogy
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így egyik báz [s a ketlS küzUl a másik ellen
ne praevaleáljon, hanem mindenkor egymástól
tartván » egymásra Tjgydzván, a rerormatus
s erangelicns potenlatusok a kél ház kttzött
békeségben maradbassanah-Mety ligának veuA is azolta haszndt, mert a persecutiöt nem
Tilifllik Dgy véghez a pápisták kOzel is mint
annakelStle, mindjárt leültetik fl kegyelme
ket a confoederatus református s evengelicus
királyok és fejedelmek; e bár még annakeMtle régen egyeztenek volna ligy meg, nem
ontott volna annyi ártatlan martyromvért ki
a római Tena bestia. A megmondott okokra
néxve azért mind az angliai király Vilhelmus,
mind penig t hoUandosok és tübb imperiumbeli református elcctorok, rejedclmek a róMÜ császárra] ujabb confoedcrattúl túnek a
francziai király ellen, hogy mind addig hada
koznak ellene, mig az egúsz spanyol biroda
lomból kiforditják, és ugyan júforraában Icllltelik franczia uramot.

Már a francziai király mind Hispániái, mind
ahoz tartozandó indiai és amerikai országo
kot hatalmasul elfoglalván, 0 lösz országban is
Siczilia, Sardinia szigeteket és a mediolanumi
herczegségeket is meghúdoltald, egész praesidiumot hagyván mindenütt, a maotuai her
ez egséget is, noha imperii vasallus vala, ma
gához hajtá, a sabaudiai herczeget is, Emá
nuelt, Eugenius testvérbátyját, elátlatá bogy
a leányit maga unokáinak véteti et rcleségül,
ezt is magához kapcsolá; másfelól penig a
beigiumi hispaniciprovinciákot mindelfoglalá,
és az imperiumban általmenvén erSs arma
dával, sok városokol meg ostromol tata s meg
vevő, a hires Landavium várossal egylltt; és
hogy az ausztriai házat inkább opprimálhassa, mind a coloniaí érseket s electort, ki a
bavaruEsal egy testvér vala , mind penig ma
gát a baváriai electort a császár vejét, sok
Ígéretekkel a császártól ettiajtd. A bavarus
azért rebeliála, mert mikor látná, hogy a
brandcburgus elector Prusszíában magának
A Galliábúl kiűzetett refortnátusok Hol
clcctorságán felyül uj királyságot crígált, a
landiában, Angliában, Berlinumben, a prussziar
sazoníai elector is a császár assistentíájával
király jószágában, és más helyeken megtele
lengyelországi királyságra promoveállatolt,
pedvén, minthogy többire mind gazdag keres
melyre ó igen vágy vala , szégyenletlo, hogy
kedő, míves és hadi emberek voltának, nagy
ö is potens elector levén, királyságot nem
roppant városokét építvén magoknak, a Trankaphat, nehezlellelle hogy a császár in
ciiai király ellen azólta is szerencsésen hada
kább favorizált a sazónak mint neki, hololt az
koznak. Hem is ária soha nagyobbal a király
6 cici az ausztriai ház melleit oly hivcn nagy
magának, mint azzal a persecolióval, mert
költségekkel hadakoztanek ez auEzlTiai ház
oruágál is annyi száz ezer emberek kiüzúmeiklt Ferdinandus U-idejében, a svécziHi
•ével felelte igen megcrfillcnilé , az Istennek
akkori király ellen; maga is a mostani elector
iá nyilván val6 büntetése szállá rája. Mert
Magyarországban dicséretesen hadakozoti
noha tzelOlt iljuságától fogva mindenkor sze
Leopoldus mellett • török császár ellon , és
rencsés vala minden hadakozásiban, és oly
a mely pénzt igérlonek volt az i eleinek ez
nagy Aicsiségre emelte vala a francziai koroausztriai császárok hadi költségre, azt mind
nil, hogy egész Európa roltegell iQle, de a
eddig meg nem Gzclték. Azért kívánja vala a
peraecntio után minden szerencséje oda lón,
császártól, hogy a csehországi királyságot
azolla csak verten verek a hadát, szedten
cedálná neki. Uelyet a császár nem csele
•wdék el azelOtt tSle szerzclt tertományokol
kedhetvén, a franczia mellé álla, és mind
• orszigokol, a naponként szállton száll min
Csehországban mind Ausztriában nagy moden majestása s hatalma, s nagy gyalázatos
tusokot indila, s nagy armadát készítvén, az
áUapolban juta vénségében. így jár az, a ki
impcríaiis város Ratísbonál elfoglald; onnan
•z Isten házának ki)vét akarja hclyébdl ki
conjungálván magái a franczia armadával,
mozdítani, maga szakad meg miatta , az Isten
nyilván a császár és impérium ellenségének
penig csak neveli az égbOl az emberek tchcdcclarálá megál, noha mind a császár mind az
tellen indulatát.
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impérium sokszor megintették hogy tegye le
m a g á t , de azzzal nem gondola, melyért s z e 
rencsétlenül is j á r a , mint alább az ö helyén
meglátjuk.
Ebben az eszlendfiben 2 1 . maji Kaiban
adotl Islen egy Klára nevU leánykái a fele
ségemnek, dél Dián négy s Öt óra kúzött; én
akkor Fejérváratt vollam az országgyűlésében
az úrral együtt,Onnan Kaiban menvén, a bolond
hagymázban estem egynehány hetekig. Isten
után Fogarasi doctor (ryúgyila ki belfile.
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sajnálják vala, hogy némely alávaló s é r d e 
mellen személyek, csak azért hogy pápisták,
promoveáltatván fötisztségekre, a régi igaz
ös fűrendek 9 érdemes faazaliai üresen m a radtanak.

De közönségesen a három natJo között is
sok alkalmattan veszekedések szármezának a
portiózás miatt. Mert a székely natiót a c s á 
szár n diplomában eximálla vala mind a q u á r lélytartáslól, mind az adózástól, mivel a régi
királyok fejedelmek idejében is olyan priviJegiummal ellenek, hanem fegyverekkel tar
1702. Erdélyben a dolgok naponként sú
toztak a királyt s az országot szolgálni : t
lyosodnak vala, mert egymásra valú irigy
ségből a gróm, baronáliisi tilulusokol szaporán székely nalio azért magát a diplomához t a r t 
ván , nem akar vala különben contribuálni,
hordatják vala maguknak az udvartói, néme
hanem jó akarata szeréni minden esztendő
lyek olyanok \s, kik a régi jú szokás szerént
ben bizonyos summái vállalt m a g á r a , hol
még jó nemes ember módjára som élhettenek
tized hol nyolczad részét a conlribuliónak.
volna a júszágokból . mégis megvárlak a
Ezt neheztellellék a vármegyék, de kivált
nagyságos titulust. S hogy ama régi igaz jó
Szász János a szebeni kiralybirű mind azon
TGemberek olyan gizgBz grdlFocskákot, mtnl
praclicálúdotl, sok projeclumokot irván mind
némelyik vala kuzUlok , nagyságolni nem
az udvarban, miod az országnak, mind a g e 
akartak, nem is tartoztak v e l e , szörnyen h a nerálnak, bogy a székelység szabadcságát a
r a g u l t a n a k , és arról mind a guberniumnak.
diplomával együtt elronthassa, a levén r a t i ó mind az országnak Írásban panaszt adtának.
ja : hogy most nincs szüksége a császárnak
A gubernium nem dirimálhatvwn közOttök a
a székelyek fegyverére , hanem a pénzre. A
cunlroversiát, Teladla a császár udvarában
székelység azok a projectumok ellen más
mind azt, mind a praecedentiárúl való mate
projeclumokot i r t , és megczáfolta Szász J á 
riát , mintha nem elég dolga volt volna
nosnak minden ratióit, s kicsinben mulék,
a császár udvarának. Mert már annyira ment
hogy Fejérvárall az országgyűlésében Szász
vala a gyűlölség a főrendek között, hogy
Jánosi ki nem vetek az ablakon; addig n y e l ebédre sem kihalták egymást, nem tudván
veskedék az ország e l ü l t , megbusnlának a
melyiket kell küzUlük elsűben mosdatni vagy
magyarok, fel is költenek vala egynehányon
a rühelyre Ultelni, mindenik elsS akarván
hogy kihányják, de a magyar nraknak nagyai
lenni. A császár mind a két dologról d e c r e nehezen ugy csendesítek lo őket.
tumot klllde l e , hogy a grólTokot s bárókét,
kik csak minapiban szerzeUek magoknak ti
A vármegyék és szászok között is nagy
tulust, s valami lOlisziséget nem viselnek,
conlroversia vala. Hert a szászokon másfél
azokot nemcsak a régi főemberek, még a jó
ezer kapu levén, kikről adóztanak, a v á r m e 
nemes emberek se tartozzanak nagyságolni,
gyéken pcnig valamivel több e z e r n é l , még
hanem csak ngy compellálják : grólT uram,
mikor a német Erdélyben bejöve, mindjárt
báró uram ; a praecedentiát pedig ugy dirimálá
practicálódni kezdenek a szászok Frank Bá
az u d v a r : hogy a mint kinek régiebb familjája,
lint akkori szebeni királybiró idejében, hogy
titulusa s rSliszIségc vagyon catalogus szea kapuszámban magokról lerólassanak. Addig
r é n l , azok járjanak elÖt, Nálam megvan mind
járák a német udvari, két száz kaput le is
a kél dccretum, de rövidségnek okáért ide
rólatának , s akkor a vármegyékkel erős k ö 
mind le nem irhalom; iigyis nem sopidlúdék
tést s z e r z é n e k , hogy több defalcatiól nem
a főrendek közölt való conlroversia, meri
kivannak. Frank Búlinl holla után Szász János
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0 ] r é a u aliO léra, szokott mesterségével TelboiiU 1 kötést, és addig projectizáia, addig
irogata az udvarban, a háromsziiz kaput is
defalcíltatd, és csak ezer kapu merada rajtok,
mini a v é n n e g y é k e a : holott jó lélekkel mond
v a , k é t a n n y i portiöt könnyebben mcgeJbat
«x erdélji azdsz n a t i o , i bírván az erdélyi
fOldaek legjobb's termékenyebb r é s z é t , és
minden városokban számtalan mester p é n z keresO ember levén kOzütlök, az ország p é n •ét 4k emésztik m e g , mintsem a vármegyék,
kik szegény szántóvetiJ emberekből állván, s
íbldesaraknak is szüntelen való szolgálattal
t a r t o i v á n , a pénzt nehezen kereshetik.
Avármegyék látván bogy a szász naiio mint
n e g y é n elé dolgában , ők is hozzá Tógának a
projectizáláshoz, és mind a generális elStImind
I császár advarában hathatóson remonstrál á k ; hogy a szász natio sokkal többet contrtbui l b a t s tartozik is conlribuálni a vármegyéknél.
A császár nem tudván a sok ellenkezG informatiókkOxOIt mit cselekedni, megparancsolá hogy
az egész országnak minden faluit vizsgálják
n e g , tam de quaütale, quamde quantilate, és a
n e r é n t csináljanak tijabb kapuszámokét mind
a Tármegyéken mind a szászságon; és bogy
egyik fél is ne panaszolkodhessék, minden
v á n n e g y é k r e s székekre kUlún kUlOn commis•uinEOkol, bizonyos instruclióval, erOs hittel
•aegesklllvén Őket hogy egyik félnek sem ked
vesnek, mindenüvé egy magyart, egy szászt és
e g 7 nemet oflicialist expedíáiának; de véghez
nem vihetek, mert azalatt a kuruczság bejitve
E r d é l y b e n , s azolta csak abban van a dolog.
A tisztek most csak falunként, a mint elintéz
hetik, Dgy vetik fel az adót, s elég sok isten
telen munkát is látunk, s a szegénység küztítt
rottenetes inproportiút az adózásban.
Ez időtájban Sárossi János, kí tanácsúr.itéIftnesler és főcommissarius vala, cskirSlodn
fel emlékezem, szerencsétlenül jára, hogy az
oláh papok prolestatlóját mint ilélőmester a
c f i t z á r pecsété alall kiadatta, azért a császár
parancsé la láb él arestúlák Fcjcrváratt, az o r ttig előtt meg is notázák; nem is élesokáig,
kanem a következendő esztendőben ugyan
Fejérviratt meghala, s Szdkcfolván, m a g a j ó -
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szagában temetek el. Ennek nagyobbik l e á 
nyát vette vala el feleségül a bátyám Cserei
t^arkas fia, Cserei János, de nem sokáig lakék
vele, meghala mind a felesége, mind tdle való
gyermekei. Sárossi Jánosnak nem annyira árta
az a protcstatio expediáltalása, mert ő abban'
Bemmit sem vétett, csak pretextns vala hogy
az által ejthessék le a lábáról, hanem mind a
gubernátor, mind a több magyar nagy urak
azt sajnálották, hogy soha őket oeni ndvarlollB sem mikor hozzája mentenek, elejékben
ki nem jött házából, ki nem késérte mikor el
mentek, noha azt Ő nem annyira kevélységből
mint régi szokásából cselekedte; különben
nyájas, vig, nagy és kűnnyU elméjű uri ember
volt. Ki váll képen hogy főcommissariussá tévé
az ország, sem az országtól adatott instmctióJával, sem a gubcrníum parancsolatával nem
gondola, hanem a generál Rabutin mellé ad
ván magát (nem is szerel s nem becsUl vala
Senkit az urak hüzul ugy a generál mint Sárossil) , a compulust egyedUl igazgatja vala , és
valamint a k a r t a , az ország nagy kárával a
regimenteknek az cxcessusokot e l e n g e d t e ; a
generál interlenliójára is minden esztendőben
negyvenezer forintoknál litbbet erogált az
ország pénzéből, s ugy keresett magának
kedvességet a militia elOtl. Helyről sokszor
megintették, s le is vonták volna róla a fScommissarJusságol, de a generáltól nem férbettenek hozzája, mig a felyüt megirt alkal
matosság intervcniála, s akkor kéritek kézre.
A generál sem segéllhelé dolgát, mert a csá
szár mellett KoDonics cerdindl, hogy inkább
Sárossi fogságával a lObb religión valókot k i ijeszthessc az oláh papok dolgábúl, a g e n e 
rálnak Sárossi melleit való instanliáját kiforgalá B kezéből. Ennyi hasznát vévé a némettel
való szövetkezésnek.
Én szintén akkor Kaiban voltam és Gálfalvára mentem vala lakadalomben, Sándor
Gergely vévén feleségül a hugomol, Szentiványí Sámuel leányát. Onnan Fejévárra mé
nek udvarhoz, a bová érkezek Bécsből Thavonálb helyében pro camerali commissione
grúfTSceau, csúfos kisded gürbebátu szeles
ember. E decrelumol hozott vaja a császár-
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Eúl, hogy minden fiscalJE jóezágokról, d é z mákról, árendákról, kiket • donatáríiisok birtaaak, produclio legyen, bizonyos urí szemé
lyekel depuldiván, kik eleiben producAljanak.
Hozzá is fogának Fcjérváralt, ki is ráznak
vala sok donalariust a jászágokból, ha a R á 
kóczi iiTupliája ne kUvelkezzék. Fejérváiról
menénk Gyaluban, grófT Székely Ádám laka
datmára, ki B gubernátor második leányát
vévé feleségű!, mert anagyobbikat Wesselényi
Istvánnak adlak vala. Az ür Apor István vott
a násznagy, nyoszolyóasszony Hallcr Gyürgyné; generál Rabutin a császár képében tilt
külön majestásban egyedül asztalnál, grólT
Pekri LŰrincz levén a gazdája. Annál pompá
sabb lakadalmat Erdélyben nem értem, nem is
láttam soha olyan czifra drága ültözelü uri
aeszonyokül mint o t t ; magok a némel tisztek
csudálták, s azt mondották : Mit panaszolkodnak az erdélyiek hogy nincs miből portiúzniok? mert a rúmai király laksdalmában sem
vollBk cziTrább asszonyok, mint itt Erdélyben.
A Iskadalum után csmét megbetegedtem a
hagymáiban, és majd nyolcz hétig fekUltem.
Nyavalyás Jósika Imrét nem sokára a
lakadalom után Szász János hamisan elvádolá,
hogy TokOlyi Imréhez j í r l a l á emberét TiírOkországban ; megfogak, Sznmosujváralt tár
ták sokáig, azután Fejérvárra hozák hogy
megnotázzák. Szokás Nolt eleitől Togva hogy
mikor valakit nolára k e r e s t e k , publice az
egész ország elOlt mondották ki a voxot el
lene a statusok', de Szász János practicájából,
hogy inkiibb Ca hazafiai küzúl a kik elsőben
voxolni szoktanak, s nem levén semmi bi
zonyság Jósika ellen , ha azok vo^cokkal a b solválni találják, a tübb statusok is azoknak
voxára hajoljon s Jósika megszabaduljon)
Jósikát mcgsentcnliáztalhassa, a generál Habutint arra vévé, parancsolja meg a g u b e r niumnak, ne mondassák publice a voxot, h a 
nem kiki legye írásban a maga v o x á l , s
rendre egyenként ugy vigyék be a gubernium eleiben. Ugy is lón, s ám azután több sok
rósz példa is következek belőle. Ott voltam
jelen mikor a dircclor agála nagy forvorral
ellene, de semmit nem bizonyilbata. Alikor
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kimenének az Bllegalio után, Jósika nagy felszóval azt kiáltá : „Ha Isten vagyon az égbeo
8 nekem vétkem vagyon a mivel vddolUk
abban, száljon lüz le az é g b ő l , s itt u o r 
szág szeme láttára emészszen meg e n g e m e t . "
A statusok mind etszomorodának rajta, a v o xolás is véghez mene a szerént a mini m o n 
d á m ; megszégyenité Isten Szász J á n o s t , J ó 
sika felmene Bécsben a olt promolíól szerző
magának.
De már a reánk követkézend{( nagy n y o moruságokot az Isten világos jelek által m e g jövendőltetle vala. Mert oly randkivUl való
árvizek lőnek az egész o r s z á g b a n , hogy K e czén a pinczék megtelvén vízzel, a boros
hordókot felvette a viz a fOldrOl, a falun csolnakkal járlak egymás házához az emberek, a
keczel kapu előtt a nagy Öreg posárokot ugy
fogtuk ki a vízből. Heg is monda az lir Apor
I s t v á n : Vigyázzatok r á , ilcsém, a sok vizek
után bizony sok idegen nemzetség fog bcjőni
Erdélyben. Ugyan Keczén, a nagy mezőségi
puszta hegyeken által, Isten tudja honnan.
egy tanulallan ü r e g m^dve bejöve a falura, s
behajlák a keczeí udvarház p i a c z á r a , s ott
lOvé állal az Ür a stuczával. Háromszéken
penig az eszlulnekí mezőre, Erdélyben soha
azelőtt nem láliatott vad jáhor j ő v e a mezőn
legelő barmok küzében, s Dunát Józsefnek
hírével esvén, ő vágta l e , s bőrét malg is
tartják pro memória, mert Erdélynek semmi
havasaiban erdeiben soha olyan állat nem
szokott termeni. Egy esle felé Kecién az ű r 
rel klln a kapunál állottunk s o k a n , s nagy
hirtelenséggel az egén egy szárnyas sárkány
szikrázva kcreszlülmeoe; más helyeken is ez
országban ugyanakkor láltalott. SŐt az u m a k
drága urí paripái s szekeres lovai egy h6nap
alatt minden igaz ok nélkül megdOglének, s
mindjárt megjövendölök a kik jelen voltunk
az ür házának pusztulását. De a mi inkább
csudálható: Pejérváratt az országgyűlésén
hirlelen csudaforma madarak számtalan e z e 
rén szállanék a mezőre, akkorák mint a s e r e 
gély , tarka tolluak, de soha sem azelfilt sem
azután Erdélyben senki olyan madarakot
nem látott. Ezek valahol verebet kaphatlak.
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•egOllék, még > fejérvári kflfalak lyukBÍból
i i , • hová a szegény verebek szoktak volt
résskel r a k n i , utdnok b u v á n , kihúzták onnan
B elsziggallák. Akkor csak csudáiluk a nem
tadlnk mit példázzon, de aEután magunkon
e x p e r i á l ó k ; mert a sok idegen Eohennai tolvaj
•Bigyarországi kuruczok bejövének Erdélyb e D , az igaz erdélyi verebeket, a jó hezaűait
kipraeddlák mindenéből, megölék, megfogdos á k , megsaczollalák fiket, mint alább megkalljok, a épen koldus tarisznyát banyának •
•yaknnkban , mind magunknak mind boldogt a l t n naradváinknak.
Angliában penig a hires vitéz Villielmus
angUti király, ki életében annyi véres b á r 
d o k o n forgott, és B kit annyi ízben csalárdul
• freaczíai király el akart veszteni, mé^is I s 
t e n u o k l ó l megoltalmazta , maga hazájában,
• kol nem is ludotl már félni, vadászni indulr á a , éa egy vad után fullatván, lovastól elesik
véletlen , és nem sokára meg is hala, egyben
rontván egészlen magát. Bizony nagy kárára
IAD mind a maga o r s z á g á n a k , mind a római
c a i n á n i a k ennek a királynak halála , mert
tgéÉt Európában hozzá fughaló senki nem
vala. És mivel a feleségétSI Mariától gyerB e k e nem marada, succedála holla u t á n a ki
rályságban Mária testvérnénje, Anna, a dániai
király Fridericus IV. ocscsének felesége; a ki
i> nagy dicséreltel s dicsőséggel hadakozik
na a római császár melleit a franczia ellen.
Valóban meiterkedék a franczia hogy kiludhaisa Annál a királyságból, cs mivel Uybernia egészlen pápista, s Anna pedig reformáta,
a hybernusokol a franczia rávette vala, hogy
mivel Jakab király megholt vala számkivetés
ben Galliában, kirűi odafel emlékeztem, a
•ety Gát rá fogták vala a pápisták hogy J a 
kab királynétól való, Dux de Vallis nevQt, az
if pápista levén, azt állítsák be a királyság
ban. El ii készillelé vala nagy tengeri hajúk
kal s vitézekkel hogy bekllldje Angliában, de
ai anglosok eleiben szállván, keményen m e g 
verek a franczia classisál, s Dux de Vallía
a r a m futva szalada vissza Francziában, most
(• ott t e k e r e g a király mellett. Anna penig
•egkoTOnáztaták nagy solennilással, és H a r -

leoburg nevU híres viléz h e r c i e g e t Angliából
cxpediálá nagy armadával a franczia ellen, ki
már egynehány esztendBlöl fogva a császár
fóhadi generálisával, £ugenius herczeggel a

franczia ellen diadalmason hadakozik.
Szintén ezen esztendóben j ü v e vissza
Konstantinápolyból az angliai hires orátor
Vilbelmus báró Paget, hí a német s lUrók
császárok között höl esztendeig fáredhalatlanut
munkálódván, Karlovicznál békeséget szerzett
vala; kit is mind atürtík provinciákban, mind
i l l , Erdélyen menvén állal, mind Uagyarországban, Bécsben, az egész ímperiumban,
épen Angliáig való utazásban nagy pompával,
ágyuk lövésével excípiálának mindenütt, a
két császár költségén commissariusok r e n d e l tetvén melléje, űgy vitték. Erdélyben bejüvén,
mini okos ember kiianulá a pápisták perseculiójál a reformátusok ellen, és minden dolgokot írásban levén, Bécsben a császárnak
proponálja, aperle azt mondván: „Ha felséged
ezeket a dolgukét meg nem orvosolja , és az
erdélyi reformálusokot tovább is engedi hogy
a pápisták üldüzzék, bizony soha az angliai
fegyver felséged mellet! tovább a franczia
ellen nem badakozík." A császár minden jóra
igére m a g á t , vissza is adták mindjárt Kassán
a lutheránusoknak templomjokot, kit a jezsui
ták erOszakkal elveltenek vala. Mikor Fejér
váralt volnánk, az orator az öcscsét od a kuldé
a gubernium
köszöntésére, a gubernátor
ebédre merasztá, Bethlen Miklós , Apor Ist
ván, a cumerális commíseío gróff Sceau is olt
Ulvén asztalnál. A commissío clköszöne egy
pohár bori az angliai királyné e g é s z s é g e é r t ;
mikor Apor Istvánra kerulc az elköszönt p o 
hár, minthogy Apor Istvánnak minden p a t r ó 
nusa Kollonics cardinál vala, öa cardínál
egészségeért köszüné el a pohárt. GrólT Sceau
megriasztja: „Domine Comes, quid facit, quid
nobis cum Cardinale Colonícs, vívat S e r e n i s sima Angliáé Regina, nam salus noslra est ex
Anglia." Megijedő a szegény Apor István, fl
más pohárt is k é r e be, sketlQl kUszöne el az
angliai királyné egészségéért- Akkor vévé
eszében, még jobb ember is vagyon Kollonicsnál.
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Naláczi István szép Ore^ vénségében
meghata bábolnai hdzdndl. Hiironiszéken pe~
nig és Csíkban minden aulhor nélkül generál
Lainingen rá fogi a székelyekre, hogy rebelliSIni akarnak a császár ellen; eleget inquirdllatának mind Csikban mind Háromszé
ken , de még nyomai sem lalálák; Lainingen
uram hazugságban marada- Ugjan akkor az
egész országban reltenetcs tolvaj h(r futamodék, s mindenfelé mind német mind síékely
hadak küs ménének az erdőkre, de senkit
nem lalSlának; kélségkivül a kövelkezendö
esztendőben lámadolt koruczjárásnak elöljá
rói valának azok a tolvajok, ha valahol Inppangoltanak,
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sége nem jUhetvén, már épen desperalíóra
jnloU vala dolga; a franczia pedig titkon minát kezdett vala ásatni a német ármáda tábor
helyére, melyben Eugenius semmit sem ludotl.
Hanem a mína-ásók küzQI két német tevén a
franczíák közölt, beszöknek a német láborra, s
megmondják hogy harmad nap alatt mind fel
hányatja őket a franczia puskaporral. Engenius
egyben hivatván a hadi tiszteket, proponálja a
veszedelmet; minyájan azi végezik, jobb, ki
menjenek mezőre és ott kezeken haljanak
meg, mintsem barom módra a puskapor bányJa fel. Más nap reggel a regimentekéi Euge
nius kiviszi a sánczbúl, s rendben állilván,
egyenesen a franczia ellen indilja. A franczia
generál Villeroi nem akar vala harczoi adni,
de kéntelen lön vele; majd hat óráig lövék vesztegelek egymást, de mivel a némeick
desperalusük valának, oly nagy erSve! rohanának a franczia táborra, hogy a nagy sokaság
tovább nem állfíatá, banem oda kellé engedni
a harczhelyet, minden lüvőszerszámokkal S
hadi készületekkel együtt. A németek közfii
generál Vaudemont, lolharingiai fejedelem,
generál Commercj, generál Lihlenstain, mind
ketten azok is rejcdcimi emberek, sok több
nevezetes ofűcérekkel és négy ezer németlel
együtt olt vészének cl a harczon; a francziábúl penig tübben vészének busz ezernél,
sok generálokkal együtt, és nyolcz ezerén
rabbit esének. Ez a nagygySzedelemazegész
oloszországi lartományokot, melyekel a fran
czia hatalmasul elvett vala , a német császár
kezében ejlé; s csakhamar azután a hfres me
diolanumi városi Eugenius megvevé, s a fran
czia cgészlen kitakarodék Oloszországbúi.

A császár azalall Idlván, hogy a francziai
király naponként praevaleát, sKúj angliai ki
rálynéval is confoederaliöl tevén , az imperíumban levő franczia és baviriaí armadák ellen
való hadának badensis herciegel tévé commendóirak, ki egynéhány harczon meg is vé
ré flkel; Oloszorsziígban ponig Eugenius
herczegel küldd más armadával. És noha a
franczia az oloszországi havasokol, s hol he
kell vala menni Eugcniusnak, mindonUtl erűs
sdnczokot ásatván , és azokot haddal sMüvószerszámokkal megrakván, senki nem gon
dolhatja vala hogy Eugenius penelrálhasson:
de amaz resolulns ember levén, amely ma^os
és szoros havasokon régenlcn a carthagöbcli
hires Hannibál bement vala, ö is azon az utón
bemene, és a frtncziát sánczából kihajtván, s
lövSszerszámait elnyervén , egynéhány esz
tendeig ott hadakozék, a mantuai berezeg
nek minden városait megoslromli s megvevé,
maga clszaleda Galliában, s olt vagyon máig
is cxiljumban, igy fizető meg Isten neki a
Valának a császár táborában magyaror
hilszegésért; azután Siczília szigetet vérrel
megvevé , és az egész neapolisi országot, a szági magyar hadak is , kik oly nagy bátor
sággal s vitézséggel viselték magokot a fran
francziát hihajlván helOlc, a császár számára
elfoglalá; a mediolanumi herczegség vala czia ellen, hogy csudára szemlélték mind a
hátra, azt is obsidio alá vévé. A francziai ki németek mind a francziak, annyira , hogy in
rály pedig íziinegyven ezer emberből álló kább félt a franczia száz magyartól, mint öt
armadát külde Mediolanum segítségére, hololt hat száz németlOI. Mikor Hediolánnmot obsiEugenius csak bar ncz i red magával vala; deálta Eugenius, bárom száz magyar katona
bement a aok ezerfrancziai praesidiummal teljes
meg is Sioriták agy
j,
hogy minden
városban, és sok házakol fényes nappal fel
élési
élése elfi Tán, és tz
il is legit- vervén, s számtalan királyi kincsei onnan ki-
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boiT^n, békével ismét visszajött ének a kapun,
•ok Grancziat legvágván a kapuban, kiknek diGiéretes dolgokot Eugenius nagy recommendatióvalirtamegacsászárnak, s kivánla hogy
bircsak nyolcz ezer magyar hadai kuldjün a
cadsidr melléje. El is kezdetlek va!a MagyaroniágbaD a hadak gyűjtéséi, de Rákóczi Fe
renci rebelliöja meggáiolá. Ugyanult Oloszorsiágban egy ellenkezésen Számárosi nevQ
magyar kapitány, kit én isjúi ismertem, tizen
kél frincsiának ülUtle el egyedül a fejeket, s
Miikor a tizenharmadikot le akarná vágni,
kardja ellürék s iigy lítvfldazék meg a fran
cnak; kinek lestét Engenius nagy badi pom
pával eltemetlelé; a képét ki is nyomleták
Dtg7 dicséretlel uruk emlékeiéire.

onnan. így a nagy híres er&sség, ki Telöl a
franczia ugy gondolkodóit, soha a német csá
szár azl meg nem veheti, csakhamar József
király hatalma alá juta.
József király nagy dicsérettel Bécsben
visszajővén, és a császarlól kedvesen s 'pom
páson ezcípiállalván, a kisebbik Gát Carolust
a császái spanyol királynak declarálja, és
nagy haddal elkészítvén, Hispániában elküldi,
megcsókolván s vég só bucsüt vévén tőle,
szép áldásokkal magától elbocsálá. Ki is az
angliai és hollandiai hajókon Cataloniában
bcmene, és ott a spanyoloknak nagy Oritmével, fényes pompával spanyol királyságra
megkoronáztaték.
1703. Isten ö szenl felsége Kaiban ada a
Az imperiumban penig a császár hadai feleségemnakSl.augusti esive felé négy s í)t
Ltndávinmot obsideálák' A császár a nagyob óra közüli egy kis fiat, Uihályl. Akkor sem
bik Gál Josephust kUldé Landávium alá, aki vollam házamnál, mert FejérváratI lakadal•ikor oda érkeznék, a Tranczia generál a vá- mazlunk, Kászoni János uram vévén feleségül
roaból kttvetel küldvén a rúmai királyhoz, néhai Bodont Balázs leányát. De még annakBit izené: értette az d Telstige Jüvelelét, elfitle, ugyan Fejérváralt létünkben, ZSfebrus•sért izenje meg a király, a tábornak melyik rii esIve nyolcz kílencz óra közütt rettenetes
réuében vonatja fel sátorát, s assccurálja a villámlások, mennydörgések s csök voltának
királyt, caak egy golyúbisl is arra nem IGtel buloll olyan idSben a kOzünséges természet
• városból; és ha a királynak valamire szük regulája ellen szokott olyan tempeslas lenni.
sége vagyon a városból. Jó azivvel gazdál Ugyanazon hónapban, a mint azután megér
kodik. A király megnevetvén magát, azt izeni leltük, Oloszországban mind egyéb helyeken,
visssa: Hondd meg a franczia generálisnak: mind penig Rómában oly szörnyű földindulá
t királynak nem siokult külön belye lenni a sok vollanak, hogy sok városok , faluk, Ró
tábor egyik részében, mert a király minden mában penig sok házak vagy clsulyedtenek
kelyén jelen szokott lenni a tábornak; arra vagy egyben romlollanak ; az egész római
•incf szüksége hogy a városból gaedálkod- nép megijedelt volt annyira mind a pápával
jék, mert elég vagyon a táborán a mivel él egyUII, hogy azl gondolták, utolsó ítélet nap
jen, különben is a mi a várusban vagyon ja következek, és sok asszonyok a nagy féle
ia, nem azéri jött Landávium alá , hogy neki lem miatl elájullanak s megholtanek.
(adjon} valaki valamit adjon , meri mind övé,
De mivel ebben ez esztendőben támade
kanem hogy ö adjon másnak a mit akar. A Magyarországban a császár ellen rebellió,
követ visszamenvén, a király erős ostrommal szükség menlől rOvidehben de igazabban le
•ion éczaka a város citadelláját megvélelé, het, annak eredetéi leírnom. 11. Rákóczi Femaga is ott forogván az ostromon, s cgync- rencz, lia vala az első Rákóczi Ferencinek
liásy adjniantot el ís lűUek elOle; eleget in Zrínyi Ilonától, Zrínyi Pelcrleányálól. Ez kis
tették a generálok , ne pericliláltassa magát, ded korában maradván árvaságra, a jcisnílák
•emmit azzal nem gondolt. tSás nap a várost lulelája alalt nevekedék, azután a hasazlai
ndmyuképen bombáztalja, a frenczja generál landgravius leányát vévén feleségül, német
tovább nem állhatja, fel kellé adni a városi, s köntösben ültözék, s szüntelen Bécsben la
1 király a mit megengede, csak azt vivé el kott, még magyarul is nem akarván besiélie-
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ni; s6\ gyakran azt mondotta: ha tudná me
lyik oldala csontja vonná a magyarokhoz, ki
rontaná onnan s elvetné. S minyájan ugy ítél
tek Telfile, hogy már egészlen a maga nem
létét megtagadta. Semmi promotiója nem
adaték a császár udvarában, noha az egész
Magyarországbansemjúszágra, sem famíliára
csak egy is vele nem érkeznék, melyen sokat
szomorkodott. Vala egy Longevál nevU franczia nemzetbOl állú, német regimentből való
colonellus, ki a regimentek reformatiója al
kalmatosságával kieseti vala lisziségébfil, E
nem levén misképen ssslenlatiója , Rdkéczi
Ferencz mellé mene, s jú darabig ott lakék, s
még hirt is küliotlek vala, mintha Rákóczi
Ferencinél szerelné, de a csak hamissiig volt.
Ez • Longevái hallván sokszor panaszát Rá
kóczinak, hogy a német udvar mely gyaláza
toson bánik vele, íntimální kezdi, hogy irjon
mind a francziai, mind az angliai királyoknak,
s recommendállassa magát a CBászamál. So
káig nem akará Rák6czi, végre rábajla, és a
levelekel elkészítvén s subscribálván, Longe
vál magára vállalá hogy elviszi- Rákóczi
gondolkodván hogy lalán titbbel árt magának
azokkal a levelekkel, Longeváltól elkéri a
leveleket, s megszakasztván, maga bemene a
Telesége házában, Longeválnak penig meghagyá hogy a levelekel vesse a lüzben. Longevál
azt hazudá, a leveleket elégette, de alattomban
eltévé, és elbncsuzván Rákócíilól, felmene
Bécsben,ésKannicz cancellariiisnak megmandá, hogy Rákóczi rehelliút akar indítani, és a
levelekel kezéhez adá. És mivel Rákóczi Fe
rencinek Felsó-Magyarországban valának derekasabb jószágai, sárosvánnegyei fSispán is
levén, a Vay-famílía, Szirmai István gyakran
udvarolják vaU, grólT Bercséni Miklóssal
penig nagy barátságban volt. Ez a Bercséni
negédes, kevély, nagyravágyó ember volt,
kinek az eleje Marusszclirűl SíékcsrOl buj
dosott volt ki gyilkosság mialt; a Teleségemnek a Kün-ágrói közel való atyafía. Ezeket is
beadá Longevál Kaunicznak, hogy Rákóczi
Ferenczczel conspirállanak; a császárnak
Kaunícz megmondja a dolgot, és mindjárt
Síiket Rákóczi után kUidik- A ki Patakon
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éczaka a maga házánál megfogatja, s Bécsben
viteti, Szirmail, Vay Ádámot is megfogják;
Vay Mihály s László penig Erdélyben levén,
generál Rabutinnak parancsolata levén felAlOk, megfogatja, s azokot is Bécsben felviszik.
BercséniUiklós szintén akkor akar valaBécsben felmenni, de megértvén Rákóczi fogsá
gát, megfordila a ló száját, s Lengyelország
ban szalada. Rákóczinak két kis fiát is felesé
gével együtt Bécsben felvívék, s az epáczák
klastromiban rekesztek. Rákóczit examenre
fogják, s ö azt gondolván hogy az ó leveleit
Longevál elégette volna, tagadni hezdé első
ben, de midőn leveleit producálták volna,
megvallá hogy ó, igaz dolog, Longevál jovalására íratott volt levelekel a franczía ki
rálynak, de azután jobban gondolkodván, nem
akarta hogy elvigye a levelekel, sfit meghalta
hogy a tűzben vesse, de a mint már lálja, ai a
gonosz ember ítet veszedelemben skirta ej
teni, s a levelekel magánál tartotta. Rákóczit
Bécsből elviszik Német-Ujhelyben erós fog
ságra , B tobb magyar rabokot is oda viszik,
külön ktilOn házakban. Azalatt a császár ud
vari tanácsol tart, mit cselekedjenek vele, s
azt végezik: hogy az anszlriai türvény szerént
procedáljanak ellene, melyről a bécsi polgár
mester cilaloría levet ís klitd Rákóczinak. De
Rákóczi azt feleli: Ömsgyar nemes emberievén,
nem tartozik törvényt állani a bécsi fórumon,
hanemhamilvélctt, a császár mint magyar ki
rály, a törvény szerént procedállasson ellene.
Gondolkozni kezd azonban maga állapo
táról, s tudván az ausztriai lürvényl, bogy egy
bizonyság mellett Is akárioely fejedelmi a
gróffi személyt tortúrára szektának ránlaní,
alattomban a mely német kapitány Orzölte,
azzal Iractálni kezd, hogy valami formában a
feleségét bocsállassa be hozzája. A kapilány
rá veszi magái, megizenik a feleségének
Bécsben: üllüzzék más köntösben sjőjün oda;
az apáczák titkon kibocsátják, az asszony mint
ha valami tisztátalan személy volna, ott kezd
járni Német-Ujhelybcn, a kapilány szolgái
a kapitánynak dicsérni kezdik : micsoda szép
asszony jár ott kOzOtlük, s ha kívánja, be
hozzák neki. A kapitány tudván kicsoda, meg-
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pBranCEolja, hívják b e ; az asszony bem egyen,
és a kapitdny a sEOlgái eltilt megcsókolja,
t z a t á n EEOlgdil kiküldi eslve, hogy az sszH o n j o y a l vele háljon. És mivel a kapilány a
kUlad házban voU, Rákóczi penig belOl, a Te
jed elemasszonyt beigazítja az u r á h o z , s olt
Toltegyaehányéczaka vele, nappal pedig min
denkor kijött a kapitány házában. Rákóczi a
feleiége által izén lilkon a bécsi jezsuitáknak,
kogynmnkálódjanakszabadDlásdban. A jezsui
ták a kapilánynyal alaltombanmcgszcgOdnük,
hogy Rákóczit szalaszsza e l ; a kapitány sok
Ígéretekkel lecsalatván lábáról, rá ígcré ma
gát, i ilyen mesterséget csclekvék : a mely
hasban volt Rákóczi,avas roslélyokol az a b 
lakokon mind elfűrészelik, s egy kötelet köt
n e k >z ablakra, mintlia Rákóczi ott ereszke
dett volna ki. Levén punig egy öcscso Bécs
b e n a kapitánynak, azzal is communicálja a
d o l g o t , és titkon német küntöst lopat be a
Hákóczifogházában.Mindenkor penig az ó c s caével egy szolga jött oda. Utolszor mikor
Rákéeiit cl akarák iktatni, ekkor is az Ocscse
o d a j ő v e , de szolga nem vala v e l e ; azalatt
oda be Rákóczi felöltözvén az új német k ö n lOiben, mikor a kapitány az öcscsével egyuti
ebédtől felkölt volna estve felé, és a cselé
dek a házból kimentenek volna , Rákóczi kijó
a fogházból, és mintha a kapitány öcscsének
uolgáJB volna, vele egyittt kimene szépen a
Bok strázsa között a k a p u n , senki meg nom
ismervén, a kapitány is a kapuig kisérvén Ókét.
Ott már a város végén titkon Rákóczi számá
ra lovakét lartoltanak, kikre a kapitány ucscsével és egy Berzeviczi nevű inasával felülvén,
és minden helyeken a vendégfogadókban p a s (alovakot fogván, éjjel nappal mind m e n é o e k . míg Lengyelországban érkezének. Ott
Bercséni Miklóssal megegyezek, és nagy l e n 
gyel Ur atyafiai levén a Báthori-ágról, mivel
a nagyanyja, második Rákóczi Györgyné, Báthorí-leány volt, azok mindjárt jószágot sza
kasztanak neki a hol subsístátliatna.
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rendelénck melléje, ki épen halálig mellette
volt, s addig ámították nyavalyást, hogy ki nem
monda hogy ölet a jezsuiták vették arra. S
ugyanott Bécsben a kapitányt megöl éh, a több
magyar raliokot pedig a császár szabadon b o csáttatá. És noha clsóben pátenst bocsátván ki
a császár, tizenkét ezer forint igérelet tett
vala, valaki Rákóczit vagy megüli vagy ele
venen kezéhez viszi, sőt elmenetele után
Bécsben meg is sentenliáztatá : de látván hogy
kézre nem kcrílheli, ujabb pátenst bocsáta
nak ki, hogy Rákóczi ha vissza akar jdni,
mind fejének mind Jószágának készen a g r a tia; meg is parancsollaték, a mely passuson
be akar j ö n í , mindenütt nagy becsülettel a c Cüplálják, és semmi bántódása ne legyen.

De már Rákóczi Bercséni Miklós tanácsá
ból a franczia királyhoz küldvén, azzal confoederatiól lett vala, hogy Rákóczi indilson
rcbelliól a császár ellen Magyarországban, és
a bavarossal conjungálja magát, ö istul, min
den erejével rajta leszen, éi ai ausztriai h á 
zat egészlen fordítsák ki. Járnak vala sztlntelen Rákóczinak titkon emberei Magyaror
szágban, kik az emberek elméjét csinálták. S
szintén Jókor is találak a d o l g o k o t , mert a
magyarok a rettenetes kemény portiózást, e
azért szüntelen rajtok forgó terhes executiót
már elunták vala; a kamara penig minden
magyar urnák jószágában belé kapdos vala,
és kifoglalja vala hezekbSI, ba szintén az elei
kél három száz esztendők alatt békeségesen
bírták volna is, és enlra dominium nagy költ'
seggel fáradsággal kellé vala a magok igaz j ó szágoküt k e r e s n i ; sOt már az accisát is Ma
gyarországban behozták vala , a csehországi
szomorú példa szerént; a Icgalábbvaló német
sernmire nem becsüli vala a magyar régi nagy
famíliákból álló urakot, a militia akármely
grólf úr házára beszállolt, a szabadoson min
denét elpraedálla, a magyarországi tisztsége
bet nem a magyaroknak , hanem németeknek
adták, sül már a papi uraságokot is idegen
nemzctból állók occupalláh vsla. Kivált azt
A kapitány dolga kitudódván, hogy 0 sza
neheztellek vala a magyarok, hogy a német
badította volna meg praclicával Rákóczit,meg- császár megbékélvén a lörök császárral Ma
fogék, és tartván a jezsuiták hogy kimondja az gyarország felett, a magyar urakot nem ad0 inleressentiájokot, egy jezsuita confessaríust
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tus s evangelicus magyarok penig azt sajnállollák, hogy mínilen helyeken a teniptomokot
tSlOk a jezsuiták elvették, a collegiuaiokból a
tanuló deákokol kikergették, s még csak szolgabiróságra aem vették be, ha csak pápista
nem Tolt. Mind ezekre B lübb hasonló dolgok
ra nézvs sokan lalálkozának, kik Rákóczival
conspirálának a császár ellen, kfllönben is ai
egész Hagyarországból minden regimenteket
Telviltenek vala a franczia ellen, csak az egy
Honlecucnii regimentje vala ide alá; a várak
ban penig semminemu provisio nem volt, sem
manitiöból, sem prorontbúl, sem praesidiumból, bízván a tőrükkel valű békeséghez, s
nem gondolkodván, hogy soha a magyarok
ISbbször Teltámadnának, a császárnak minden
gondja a franczia és bavarus ellen vala, azért
juta oly kOnnyen Rákóczi Ferencz a sok vá
rakhoz Magyarországban.
Uinekutdna Rákóczi Usgyarországban az
emberek elméjét kilanulhatá, kiindula Len
gyelországból s Uunkácsra jOve, de ott nem
snbststálhata, mert a várban német praesidium levén, a Montecuculi regementje is rá jüve, és szintén az udvarháznál ben szoritják
vala, ha mellette \BV6 jó vitéz katonák fegy
verrel ki ne szabadítsák. Visszamene Len
gyelországban, Ég pátenseket bocsátván ki,
hogy a magyarok mind felkeljenek a német el
len, s régi szabadcságok helybenállitásában
munkálódjanak, & is nem sokára feles hadak
kal hijO; azalatt Boni András kapitányaiul hall
gassanak, és melléje gyűljenek. Károlyi Sán
dor ntegérlvén Bóní intentiúját, szathmárvármegyeí magyar hadakat felültetvén, rája menc, és szerencsésen fel is véré, felesen le
vágatván s elfogatván küzUlők, és sok zászlókol nyervén el lölak, Bécsben felvivé, re
mélvén, a mint hogy meg is érdemli vala, hogy
Őneki azért promotiója leszen. De azok a
kevély negédes német minislerek contemnálák Károlyit, sBt megcsufolák, hogy egyne
hány rosz tolvaj felverésévei akar magának a
császár udvarában becsületet szerezni. Elboszonkodik a nagy uri ember, vísszajfi onnan
s Rákóczi hűségére áll, és mivel szathmár-
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vármegyei fÓispán s nagy tekintetű katonaszc'
retö uri személy vala, az egész Fel só-Magyar
országot Rákóczi mellé hódoltatá. Rákóczi is
azalatt Bercsénivel együtt ujobban kijOve
Lengyelországból, és Károlyival magát coujungálá.
Senki azt bizonyoson nem tudhatja, mitfll
lón, hogy • bécsi udvar azt a rebelliúl oly
kónnyen engedé meggyükerezni, holott min
den okos politicusok értelmek szerént, afféle
rebelliút in herba, a mint szoktak szólani,
szükséges megfojtani. ÜolotI noha Magyaror
szágban semmi derekas fenáliú had nem volt
is, de Erdélyben generál Bábut in commandája
alatt vala hal ezer gyalog és lovas válogatott
tanult német had, a ki kOnnyen csak magára
is a Rákóczi hadait dissipálhalja vala, annál
inkább, ha az erdélyi magyar hadakot felve
gyék, és a németlel kimenjenek. Ki is megyén
vala Rabutin, de nem lOn ordere az udvartól;
s az Isten ugy akirá az egész magyar nem
zetet Rákóczi Ferencz által OrOkké vala nyo
morúságban ejteni, mert eljött vala már a sok
istentelenségnek bünletO ostora. Volt olyan
hir, hogy a német minislerek, közUlfik is alat
tomban a franczia pénzélól megcsalatván, Rá
kóczival egyetértettének, s a császár elótt
extenuállák a magyarok rebellióját,BOt a kas
sai generális is grólT Nigrelli, kinek leánya
Eszlerhási Antalnál vala férjnél, gyanóságbao
ejletle vala magát, hogy a vejévei, ki már
kuruczczá lelt vala, egyetértene, s meg is
ételé magái féltében, hogy a császár meg na
fogassa. Másuk pedig a kik mélyebben értik
a dolgot, arra magyarázzák: szántszándékkal
akarták a minislerek hogy egész Magyaror
szág involválúdjék a rebellíóban, s annak al
kalmatosságával végképen opprimáltassék.
Rákóczi Ferencinek naponként szaporod
ván hadai, csakhamar Munkács és Huráu várit
éhséggel megveszi, s maga preesidtnmával
megrakja; azután Máramarost meghódoltatja,
és Huszl várát is a német commendans neki
feladja. Véradót erős bloquada alá véteti, on
nan pedig Szalhmár alá megyén. És ha a né
met annonae commissariusok a császár szol
gálatában igazak lettek volna, a micsoda er^s
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kdyflk Tiláflik Aind Szathmár mind • tObbi,
•fllii Biokot Bákóczi meg nem veszi vala; de
•ohnl a TÍrakban élés nem vala, mert azok a
commiasariosok a várakben a vármegyéktfil
•záltiUndó élést pénitll veaiik vala fel. s ma>
g o k n a k tarlotUk. Caakbamar azért SEalb• á r U megszQkllle. A c s á s i l r t ó l parancsolata
jOve a brassai generálisnak KlOckespergnek,
kogy Erdélyből vdlogalolt lovasokkal kimen
j e n Ssalbmér segítségére, noha Rabulin okos
kádi generál levén, nehezen veheté rá magát,
kogy as erdélyi német hadakot megszaggassa,
• e r t Jobbnak itélé vala, ha az egész táborral
k n e i g e n , és Rákóczit debellálja. s Szalhmárt
H relszahaditaa: a mint hogy ugy is lelt volna
j o b b . De a császár ordere ellen nem állhalván,
KlOckeaperg kimene hét száz lovassal SzathBDáira, és sok ízben ez alatta való kuniczokot Telverle, sokan ott is vészének. Utoljára
élések el rogyván, kén lelenilt etek accorde állal
S u l h n á r t feladni, kit Rákóczi a földig elháayala, a németeket pedig bitek ellen a k n n i caok el nem bocsálák, hanem addig hordozák
alá i fel Erdélyben s szüntelen mortiGcáltáh,
k o g y magok közé beeskuték őket.
Rabulin pedig látván hogy Erdélyre ia álUlbarapott a magyarországi tűz, Szebenben
axáaitalan bozál, zabot, szénái B egyéb élést
BsálUltat, él a várakból ttthbire e liívOszern á a o k o t n i n d Szebenben viteti, s ogy fortiSciltalja, hogy a türok császár vagy franczia
király armadájának is gondot adna ha obsideá l l á . Ugy Dévái, Kolosváral, Bethlen-, SzómosUjvárát, Gttrgényl, Brassót, Beszlerczét praendinmmal megrakja, a több hadakot Szeben
ben mind beszállillelje, megparancsolván az
erdélyi nraknak, fOrcndeknek ishogy Szeben
b e n költözzenek j ode is küUözének. Azután
Betklen Sámnel commendója alatt ül száz s z é 
kely hadakot kUlde Szent-Benedekhez, d c a z o kot a knmczok, felesen bejövén Ilosvaí nevll
e s e r e s kapitány commcndúja alatt, Jó reggel
felverek, sokan is oda veszL-nek a székelyek
kOifltOk, sokan rabbá Is egének, Bethlen Sán o e l elszalad a.
Ujabban megparancsolá a generál, hogy
T h o r o c i k a i István arenyasszcki fflkapilány
e i i u i auT. T-ia uit.

más székely hadakkal felUljOn, és Bonczidánál
vigyázzanak R kuniczohra. Azok is szerencséllenüljárának, meri Orosz Pál egynehány
ezer gyalog és lovas kuruczokkal rajok jőve
B felveré Akel; oda is sokan vészének a sze
g é n y székelyek kttzűi, a lübbi elszaladának,
Thoroczkai Istvánt elfogák, s kedve levén rája,
B kuruczok közé beeskOvék , JS is praedálá el
egészlen Erdélyt Teleki Hjbálylyal.Vay László
val, Kaszás Pállat és Csáki Lászlúvsl egyUII.
Valának Kolosváratt mintegy ötszáz német és
két száz rácz hadak; azok szintén az nap mi
kor Tboroczkeit felverek, Apahidához kimen
tenek vala, nem tudván semmit a kuruczok
bejöveleiében. Orosz Pál az egész hadát k é t 
felé osztván, egyczcrsmind a némelek ellen
nyargalának; a német még csak lövést sem
lehete, elborilá a sok ezer kurucz ; sokan oll
vészének, mind némelek, r á c z o k , Duffrener
nevU kapitány is ott vésze, ki Rabutinnak ked
ves embere volt, a lobbi Kolosvárra beszalad á n a k j a kuruczok közDI lizenkell<}nél több
el nem esek. És ha akkor Orosz Pál mindjárt
megyén vala Kolosvár alá. annyira megijedtenek vala a németek, e városi mindjárt feledták
volna, de nem levén tovább ordere Orosz
Pálnak, visszamene Rákóczihoz , számtalan
praedával, melyet a szegény erdélyiektől elvonlanak utazásokban.
Rákóczi penig mind KóvárI obsidcállalja.
mind penig Somlyót. Somlyón egy német lejti
nán vala huszonöt muskotélyosssal; magyar ka
pitány Beér Fercncz vele, ki lágy félénk ember
levén, noha sok száz tanult viléz katonák va
lának keze alatt, kikkel egy darabig resislálliBlolt volna a knruczoknak, oda hsgyá Som
lyót s beszökék Erdélyben. Rabutin ttírvényt
lállat rája a guberniummal, tisztélfil becsüle
tétől privállatik, életének pedig gratíe adása
hagyalih a császár authoritásában. A somlyai hadak, nem levén már kapitányok. Ka
szás Pál nevU embert válasziának magoknak
liszteknek, és Rákúczi mellé állának; ezek
praedálának ezután mindenütt Erdélyben, a
kővári kutya tolvaj oláhokkal, ezek hajlúk ki
a számtalan m é n e s i , o k r ö l , Juhot Erdélyből a
elpuszliták az egész országol. A német lejli-
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nán pedig a várai semmiképen fel nem ads, no
ha erdlelen romladüzoll Iicly vala, akuruczok
ugtroiDmal vevék meg, oll vésze mind a lejlinán
dicséretesen, mind a vele valók, E Rákóczi
maga bajduii szdililá belé. Rabutin' megboszonkodván Somlyó cltélelén, feles ráczokot
kfllde oda, kik éczaka a városra ülvén, fel
égetek a várost, és számtalan praedál, pénzt s
kOntüsl búzának el onnan. Zilajt is ügyen ak
kor felégetek. Már KÖvár is annyira megszo
rult vala, bogy bárom vagy négy óránál to
vább nem tartbatták, deRabulin kétezer lo
vas németiéi Szebenbül kiindulván Begitségére mene , és az alatta való kuruczohban
sokat levágatván, a várai ujabb praesidiummals éléssel mcgrakatja, Teleki Mibályl is, ki
kSvári kapitány vala, olt bagyá, de a feleségét,
gyermekeitésaTelcki-báznakmindiin kincséi.
mert ott tarloUák mindenkor, felszabaditván a
kuruczoklól, békével visszabozá, s Gürgényben
kísértete, hololt ba akkor Rabnlin oda nem meni
volna, a vár a kuraczok kezében esett volna, s
Teleki Mibályt mind feleségeslSl gyermekeslül
megüllek volna. Hcrt egy kövúrvidéki, Musa
László ncvü ember vala Kővár alélt, kit azelőll
sok izbcn pcrscquáll Teleki Mibály. meg is
esküit vala, mihelyt Kdvúrt megvételi, Tele
kit mindjárt nyársban vonatja; bizony meg is
cselckcdle volna- Teleki Mihály penig ebiil
kOszttné meg mind a némel császárnak e Teleki-házboz mutatóit sok rendbeli kegyelmes
ségét, mind Rabulin generálnak nagy jó aka
ratát , mert csakhamar praclicálni kezde tit
kon a commcndáns hire nélkül a huruczukkal
és a várbi-li német praesídíumiiial, s azokot
rá vcvé, a várat adják fel a kuruczoknak.
Fel is adák s n német commendánst aresláláh,
a pracsidium kururzságra álla. Teleki Mihály
nak a kővári kapílúnyságot megadák, és Er
délyben küldő Rákóczi Thoroczkeivel együtt,
hogy Erdélyt is rcbelliúra Indilsák. Ugy is lön.
neltenetcsbódulás vala Erdélyben minden
felöl. Az urak, fö emberek, nemesek, cseléilestöl szekerekre rakodván.futotlanak szaledtanak a közel való várakban, városokitan;
többire minden jovok, kiváltgabonájok, marhájok kin maradván, cs azokat a sok tolvaj

kumczok mind elpraedálván, tigy annyira,
bogy sok becsületes urak, fő emberek, nemes
emberek minden jovoklúl megfoszlatván, épen
koldulásra jutának. Ki tudná leirni vagy elészámlálnl, mennyi károkot iGnek Erdélyben,
mennyi pusztaságot mivelének; jó lélekkel
merem Írni, ötven esztendeig a német csá
szárnak megadhella volne az ország aportiól
ebbói a sok kárvallásból, mégis az ország a
miatt úgy el nem pusztult volna. Tanulj, édes
hazám, Erdély, mint barálkoziál, mintsziivelkezzél ezután a magyarországiakkal, mert
mindenkor Erdélynek romlása pusztulása Ma
gyarországból következek, mindenkor az er
délyi jó takarékos gazdák jovaiból épültének
azok a here. gögüs . nagyravágyó, semmi
vel nem bíró . haszontalan, tékozló magyar
országi állhatallan. nyughatatlan emberek.
Én szintén mikor Bethlen Sámuelt felve
rek a kuruczok, akkor Fcjérváratt valtam, on
nan baza kércczém, hogy cEclédimet valamely
securus helyre költöztessem; nem is láttam
szegény Apor Istvánt tübbször, raert elrekedék tőle. Már a feleségem KálbúI mindencslül Tugva Miirusvasárhelyre beköltözütl vala,
de parancsolat jüvén a generáltól, hogy va
lamely nemes ember oly helyre nem recipiálja
magát a bol némel presidium vagyon, mind
fegyverre bányaija, kúnlclenség alatt Görgénybcn kclle felmennem a várban; tiíbbirc
minden tiázi portékám, boraim , búzám mind
Marusvásárhelylt maradi, olt is praedálák el
a kuruczok- Semmi intertenliómra valóm nem
volt Göreéiiybcn, hanem olt levő jóakaróim
segéltetlch borra], búzával; a Maruszéken
levő ménesemet, marháimot Gürgcny alá haj
tattam vala fel, s onnan praedálák el a kővári
tolvajok, még csak egy borjúm sem marada,
a juhaimmal együtt- A parípáimot két szol
gámmal egyiltl Ajtára beküldém, mert még
oda akkor nem halott vala a kuruczság, azo
kot sem látám sóba többször, mind szolgáim
lovaim kurucz bőrben öllozének.
Ugyan akkor a generál minden helyekre
magyar kapilányokot is rendele ; Hanisvásárhelyre Bolos Imréi, Gürgényben Báníi Lász
lót, Fcjérvárra Száva Mihályt, Balásfalvára
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Pekri U r i n c i e l , a vármegyéklöl való n e 
mességgel együtt fegyveresen. Rákóczi p e n i g egy Isten nélkül v a l ó , dtkozotl, g o 
nosz , kdromkodó , p a r á z n a , gyilkos, r é s z e 
g e s , GDIÍ István nevű kapllínyt killde be
E r d é l y b e n , feles kuruc:;EiSggal, ki Fejérvárn m e n t é n , elsóbcn a némeleklfll kemé
nyen megveretek, ezulrin ujabb badakkal supervenidlvin, Fejérváral meghúdollalii. SzéVI Hlhály kuruczczd I6n, s az erdélyi Gscalilásl rá bizdk, de igen bcmerílo moga szá
m i r a a jövedelemben , azért Itákóczi kibivalá
s areitdtlBtá, s egy nyomorú hilviíny Radovínczki nevU tótot kulde be Erdélyben. Vagy
lopott Száva vagy n e m , két annyit lupa R B dovánczki, s felelte meggazdagodván, ugy
ment ki Erdéiybdl. Outi Fejúrvárról Balüsralv i r a mene , éa a kastélyt megostromollatván,
n e g v e v é , mind Pekrit mind a vele való n e mesaéget fagva kiküldé Rákóczihoz. Azok is
mind kuruczokká Idnek ; Fckrínek generáli£-

lágal ada, felkuidéRákóczi Morvára. Auszlriéra. Ott minden islentelenségcl elkUvcIénck,
falukat, városokol egyben égeltele , férfiul,
• H z o n y t . gyermeket fegyverre hányának,
•zdintalan barmot, ménest elhaJtánBk , s r e t tenetes praeddval visszajőve Pekri, s elbircsedék micsoda vitéz ember; mert a kuruczok
kdzt a ki Jobban tud morgeni s praedálni, azt
tartják vitéz embernek. Onnan Erdélyben b e ktlldé Rákóczi, Erdélyt is elpraedáltatri egészlen Pekri LÓrincz.
De csakbamar a székelységrc is behata a
rebellió, mert Háromszéken Szi>kely Zsigmond,
ki azelAtI ia Tükítlyivel sokat bujdusék, rósz.
bOaike, negédes ember. Nemes TamússBl és
ama gonosz lelkU Hcnier Miliúlylyal egylltt
alattomban fascínáini kezdek n vitézlő rendel,
és már többire mind Rákóczi mellé hajlottak
Tála; abraesai németcommendánsi, b á r ó V e l lenitaint ki akarván csalni llyefulvára, minlba
• császár szolgálatára nézve olt gyfliésl hir
dettek volna, hogy olt megfogják. De ama t a 
nait okos ember vala. s már ludosilása is jótl
vala HáromEzékrSI, hogy H székelyek mit
a k a r n a k ; azért nem mene ki, hanem megizcné
n e k i k , ugy cselekedjenek. hogyjttvendGben

is meg ne bánjak. Csíkban penig Sándor J á 
n o s , ki vice-kapitüny vala, Themás Deákkal,
És egy sohonnai lolvaj Horvát Györgygyei
egylltt, ki azelőtt Rabutln regementje í6slrázsamesterének Donecnek szolgája levén,
Szalhmár megvételével Donecnek jó paripáit
ciiüpván, a kuruczok küzé szükék, és Csikban Ineze András leányát vévé feleségül;
e z e k , mondom, az egész csiki liadakot a r e bellióra inditák, a fökirálybiról, Hentcr Be
nedeket arestálák s erőszakoson Rákóczi h ű 
s é g é r e eskilték. És mivel Csikban a gyémesi pHSsuson mind német mind labancz hajdúk
vnlának , kik eleílGl fogva a lalárok írruptiójára vigyáztak, a magyar hajdúkkal alattom
ban conspirálnak a németek ellen. A lejlinán
megértvén a dolgot, a vele való ütvén m u s kotélyosohkal együtt ki akara menni Csíkból
Brassóban; el Is joti vala Al-Csikon SzentGyörgy nevü faluig, olt a hajdúk a csiki ba
dakkal elejékben állának, mert Sándor János
S Thamás Deák a csiki barátok klasiromában
gyűlést tartván , olt végezték vala c l , hogy a
németekéi megüljék, a szent atyák, a barátok
is ennuátván olyan nyilvánvaló gyilkosságnak.
A németek, rendben vervén m a g o k o l , pus
kázni kezdenek, de a hajdúk s esikiak látván,
hogy nagy veszedelmek nélhlll a némettel nem
birnak, hitet adának nekiek, hogy csak t e 
gyék le a fegyvert, békével elbocsátják; amaíok nyavalyások elhivén, a fegyvert lerakák,
s mindjárt reájok rohanván, egy lábig ott
vágák le ö k c t , melyet a pogány tűrük sem
cselekedeti volna ; még az asszonyokat s n é 
met gyermekeket is felkonczolák. Ám meg is
Ozelé az egész Csik azután, s fizeti napon
ként. Sándor János és Thamás Deák e klastrom
ban bemenének, és noha sokszor kereté kéz
ben generál Rabutin a barátoktól, mint olyan
nyilván valú gyilkosokét, soha kézben nem
ndák. Haj szent vagy inkább szemtelen atyák,
lia a mi református papjaink cselekedték vol
na a mii l i , eget fóldet felfordítanátok elle
nek ; de nektek minden rusz dolog szabad, a
szentség álorczája alatt minden rósz dolog
nálatok megyén véglicz.
Generál Rabutin niegérlvén a székelyek
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rebelli6jál, az Örmény pUspOböl Uikes Mihálylyal, ki háromsiéki nkapltdny, de akkor
Siebenben vala , kiküldi, hogy menjenek ki a
iiékelységre, s csendesítsék meg a rebelliót.
Egynelidny nemet kiséré vala Akel- Hikor kö
zel Brassúhoz érkeztének volna, a három
széki knruczok Hermán nevU szász faluban
levén, hírekkel esek Hikes Jitvetete , sok szán eleiben ménének; a németek békével elszaladának Brassóban, Mikes Mihály beteges
levén, eirogaték az örmény püspökkel együtt,
a lódiiia a sok bolond paraszt popule, s
egynehányszor a szállásán is mug akarták öl, ba egynehány régi maga szolgái, kik már
a kuruczok közütt velának, meg ne oltalmaz
zák. Erdélyből kiviszik Rákóczihoz, ott csak
bemar kuruczczd lűn , noha a német császár
nak sok gratiáját vette vala; 6 is generálisságra promoveálleték, Erdélyben bejöve, s 0
égetlelle el azután a hrassai hostálokot, Ne
mes Tamással együtt, melyért mai napig is a
brassai szászoktól nagy nehézség van ellene.
Az Örmény pUspökOl is eléggé kénszergetá
Rákóczi, hogy az 0 hűségére álljon, de rá nem
vehelé; sokáig raboskodtatá, utoljára elbocsátá, Bécsben Telmene, onnan Erdélyben vissza.
1704. Sándor János, mint a vén tatár maga
Gall melléje vévén, Thamás Deákkal Horváth
Györgygyei együtt Apor Istvánnak Csíkban
minden Jószágát Jovailelpraedálák, noha mind
Sándort mind Thamás Deákot Apor István lévé
emberré -, igy Gsetének a promotióérl. Csíkból
kijővén Udvarhely szék re, ott is valahol várak
ban szorult nemességnek joviit találták, mind
elpraedálák, B dersi, musnai, haczai, szászkezdi és más helyeken való kastélyokban be
rakott urak, íi nemes emberek ládáit TelhaBogaták, számtalan gyöngyöt, követ, ezüst
arany marhát, köntösöket, házi eszközöket tolálának, mind elvivék, ménesi, ökröt, biall.
Juhot egynehány százai elhajtanak, a falukot
is. kit száz, kit két három száz forintokig
megszaczollalván, rettenetes ragadománynyal együtt Csikban visszamenének.
Rabutin látván, nem tréfa a dolog, a vtcecolonellusát Grávent egynehány száz lovassal
Háromszékre bekUldé, Udvarhely székre pe-
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nig báron Tigél más német hadakkal. Grdven
Fekete-Halomhoz érkezek; « báromszéki,
gyergyii kurnczok Henter Mihály commendója alatt egynéhány ezer Hermánban valának, E szintén ittanak mikor a hirt megbozák
hogy j6 a német. Minyájan részegen felbódulának, s nyargalást Fekete-Halom felé mé
nének, és ha okos commendöjok lett volna,
könnyen ezt a kevés németet levághatják
vala. De a német a patakon tol egy kert mellé
rendben vervén magát, azok a bolond széke
lyek épen oda ménének; a német puskázni
kezdc, mindjárt megszaladának, • rácsok
mindenütt a sík mezSn flzték vágták, sok szá
zan ott vészének, holott a német közQl csak
egy sem vésze el. A szegény jámbor Csíki
Szabó András isiit vésze; a barétí páterig
professíója ellen vagdalkozni kiváaván, olt vágák le, s Brassóban hozák be a köntöséi. A
viléz generál Henter Mihály elszalada, Három
széken sem mere megmaradni, Havas-alyföldében futa, le is vonák róla a kapitányságot,
s Káinoki Péterre aJák. Gráven örülvén •
gyfizedelcmnek, Háromszékre felmene, éa u
egész Sepsiszékben való falukot mind felégetteté, a föld népe erdőkre elszaladván. Csíkban
nem mene be, mert tovább ordere nea volt; •
Thamás Deák rá foga, S ijesztette el Grávent
Csíkból; az az ostoba község elhivé, a kapi
tányoknak választék, máig is nagy sohajUssal emlegetik, holott ha eszek volna, még •
koporsóját is meg kellene égetni, meri d mi
atta romlék el Csík. Gráven felégetvén Há
romszéket, és a barczasági kastélyokban t
háromszéki fÓ s nemes emberek ládáit felpraedálván, nagy nyereséggel vísizameae
6z eben ben.
Guti István kurucz kapitány Harasuékre
jOve azalatt, és maga mellé felvévén mind a
bedakot, Marusvásárbelyrejöve; oU a város
nak jobb részéi mind felégetteté s praedalá,
de a kastélyt meg nem vefaeté akkor, mert
valóban Jól forgolódának a városiak, a a kn
ruczok küzQl sokat ellövödözének. Onnan Gnti
Udvarhelyre Jőve, és az udvarhelyi várat •
benne levfi német Icjtinán feladá, mind maga
mind a maskolélyosaikurnczok ISnek. Az egéu
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udTarbelysiéki hadakol is mind reluitelé,
CtikbaD is megizené , a hadak melléje jSjeuek> Ki isJOvének, a már egynehány ezerre
•xaporodlanak vala, kikkel egyUlt üoMviléghoi néne, a hová báron Tige is a német ha
dakkal, tninlegy Cl»áz loTassal érkezett vala.
Ott ia a nagy barom sokaságot a kevés német
had megreré, mert mihelt e német táboirúl
laracikkal kezdenek Iflni, a székelység mind
járt megszalada, Guti peníg, akkor is részeg
levén, maga is fuIni kezde, a német és rács
tokát elreszte kivált a székely gyalogokban
Ulliben ezer háromszáznál otl maradánek.
GDU Thordára kiszalada, ott Kaszás Pál Rák6cii Ferencz parancBolaldból megolelé ; így
veuté et Isten a sok istentelen gonoszságá
ért, fiaroa Tis [Tige] pedig a harcz után Udvaihelyazéket felégelteté.
Már az erdélyi kuruczság fAcommeadója
ThorocKkai István vala , mellelte levén Pekri
Urincz, Teleki Mihály, Vay László, Kaszás
•"ál. Gyárfás István, Nyúzó és lúbb karucz
kapitányok, kikkel egyillt Szeben alá mene
portira, Rabalio is kijüve a városból; noha
tii annyi is vala a kuruczság mint a német,
Bégii rajok mene, és a német puskázását
nsH állhatrin, futni kezdenek, s egy sáros
árokban tiámlalanon ott vészének, sokat kO>
iftlftk el ii fogának s bevivék Szebenben.
Gyfrfia István is sebben esek, a elevenen
elfogák; más nap Szebenben meghala, s mi
vel aielitt griff Apor István szolgája volt, 0
lenelteté el leelél.
Thoroczkai esmélegyben gyűjtvén a hads'
kot, Kuzás Pált kuldé Szenl-Pát megvételére,
kiben mintegy hnsz német, azonkivul feles
erdélyi nemesség szoruli vala. Neki hajtá
oatromoak Kaszás a hadait, de ugy megpuskáiák a várból, hogy lObben kél száznál olt
•aradáaak. Kaszás gyslázallal elszálla alóla.
Haaen azután elfogyván mind élések mind
pnikaporok a várbelieknek, feladák a kurudoknak; a magyarok kuruczczá ISnek, a né•eleket Szebenben kisérék. Teleki Mihály peBig BetUen-várál megvevé, és a benne való
•éaelek Bákóczi hűségére állának; onnan
Baailercsére mene, azt is feladák neki, egy

fÓBirázsamester Falkanhaim levén benne,
másfél száz muskolélyossal. Ugy accordáltak
vala, hogy a németeket Szebenben kisérjék,
de Hsrusvásárhelyen arestálák a föslrázsamesterl, mindenét elpraedálák, azt fogván rá,
hogy a szekerében egy kis taraczkot talál
tak, melyet az accords ellen faozolt ki Beszlerczérűl; sokáig fogva tarlák, azután Mikes
Mihálynéval válta ki Babutin; a németeknek
egy része kuruczczá lón, a lObbi Szebenben
ménének. DéváiésUunysd várális ugyan ak
kor a kuruczoknak feladák, Szomosujvárat
hasonlóképen. Kolosváral penig Teleki Mihály
obaideáltalá s erSsen kezdé Mtetnií s már
szintén pcrículumban forog vala, a mikor
mindeneknek vélekedése ellen, Rabutin csak
kél ezered magível s egynehány ágyúval
SzebenhOI kijOve, s egyenesen Kolosvár felé
kezdé utjál dirigálni. Thoroczkai feles hadak
kal Kocsárdnál vala, hogy a Maroson való
allaljttvelelét impediálja Rabulinnak, de amaz
a Maros parijára ágyukat vonatván, onnan
lóletnl kezdé a kuniczokol, azalatt hajúkra
rakván a hadait, egymás után minden kár
nélkül átlalkólluzlelé. Thoroczkai eióreelmene, és conjungátá magát Teleki Mlháiylyal
levó hadakkal. Akármi könnyen tizenkét ezer
lovas és gyalog hadak valának már egyutt, és
rendelt sergekben várják vala Rabulint, még
a német ofDcérek is megUtköztenck vala,
látván a nagy fényes kuruczságol, nem is
biztalják vala a generálist a harcz kimenete
lével. De amaz egyben szidván a tiszteket,
trombitát fülata, s a kuruczok étlen elólmene.
Valának a kuruczok közüli Ötszázig való
gyalog németek, kik a császárt elárulván,
Rákóczi mellé állottanak vala, az udvarhelyi
németból kuruczczá lett kapitány commendója
alatt; ezek a mi keveset emberkédének, s
egynehány németet a Rabutin hadából ellOvénck, de a kuruczok, legeisBben a hires lolvaj
Kaszás Pál megszaladván, mind elfulának, a
ráczok B németek sokáig tlzvén s vesztegel
vén ókét, Thoroczkai István is eiruta,s sokáig
nem mere Rákóczi eleiben menni, mert neki
impulállák B Kaszásnak azt a veszedelmet.
Az erdélyi commendo penig Pekri LÓrinczre
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roarada. Rabulin a barcs aUn KoIoETdrra bemene, és a várost megsaczo ti alván E • kíiralakot egynehány Dinire lerontatván , az ott
való német praesidiumnnal egyiltt Szebenben
visszamene békével- Onatn kiküldvén minden
felé , szémlalan victualékol bajlata be Szebenbcn; Hegyesre penig báron Tíst kuidé
egynehány szil lovassal, hogy olt legyen és
a kurncEokra vigyázzon; Grávenl penig ujobban Háromszékre expediálí, hogy a széke
lyekéi leültesse. SzörnyU bódulás vala az or
szágban , nierl a kik kun a kurucz párion valának, a némellól való félelem miatt erdőkre,
havasokra s valamerre lehetell ugy szaladja
nak, mig későre Pekri LSrlncz vévén a coramendöt kezére , az elszélycdett kuruczságot
egyben gyfijic.és Teremihez szállá, onnan bi
zonyos corpusl kUlde be Háromszékre Gráven ellen. De Gráven is megértvén, bogy a
székelyek segítségére feles kuruciség jött
be, íi csak hat század magával levén, vissza
mene Szeben felé. A kuruczok is nyomában
indulának, és Fogarasfitldén, Sárkány nevU
falunál utóiérék. És noha elsSben ügy rejla
ménének a németen, hogy már az ^gV^
szárnya szaladni kezdett vala. s Grávennek
vezetékeit sok száz aranyakkal egyUU el
Í5 nyerték, és sok néqieteket leváglanak vala :
de utoljára a német recolligálván magil, a
kuruczokol megverek B clszaladának, Gráven
penig Szebenben visszamene sok sebes nctnelekkel egyUtt.
Rabulin Szebenben bemenvén, mivel a
mililia Ezámára az ország mint azelOtt nem
contribuálhalna, megparancsolja a guberniumnak, hogy százezer rbenens. forjniokot
mindjárt szerezzenek a hadak számára. A
gubernium egyéb múdol nem találván, első
ben magokai, azulán a több urakot, főrende
ket megrovák , s a pénzt elkészítvén. a ge
nerálnak adják; én is okkor száz német forinlot fizetek. Apor Islván nem igen jovalja
vala azt a personalis contríbutiói, do Rabulin
rá izene: a mig hircvcl lesz Kollonics cardinálnak, addig bizony a seggéhez leteti a fejéi,
azután ha bánja, Kollonics varrassa a nyaká
hoz. Hegijede Apor Islván, s egycdUl tízezer
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forinlot ada. A szegény Bethlen Miklós is
megesék Szebenben. A mint OrOkké hallot
tam, senki nem elég okos magának, ésabölci
ember mikor megbotlik, mindenkor nagyob
bal esik mint az egyfigyU. Színlén dgy járs 0 is,
noha Erdélyben senki ész szel,elmével ve) énem
ért, és a római császár elsó minisierei kOzAll
is tekintetben lehetett volna az H nagy bOIcaeségeéri; nagy bolondcságot cselekedék,
egy projectumot ira, hogy Erdélyben minemll
direclio állillassék; az ausztriai házból legyen
ugyan az erdélyi fejedelemnek felesége, de a
toroknek is adózzék. Több olyan haszontalanságok vadnnk írásában , melyei egy csekély
elméjű ember is kOnnyen megcsúfolhatna. Azt
a projeclumol titkon egy Pano Stcpán nevU
nála ismeretes görögnek adta vala kezében
(mivel akkor Magyarországban Iracta vala a
német császár és magyarok kOzOtt, az angliai
és hollandiai hOvetek is mini médiatárok lejOllenek vala Nagy-Szombntban a traclára), ki
akkor Bécsbon akar vala menni, hogy az an
gliai oraioroknak praesentúlja. A gOrüg, Rebulínnak felviszi, s megmondja hogy tOIe Bethlen
Miklós küldeni akarja a traclára. Rabulin
megolvaslatván és megharaguván, Bethlen
Hiklúst arestállatja, a megparancsolja a gnborniumnak, hogy törvényt tegyenek rája.
Régen vala nehézség Bethlen Miklósra a ge
neráltól azért, meri 6 egyedül jól lodván
egész Európában ügy a császár udvarában
való politikát is, nem akar vala hízelkedni úgy
sem a generálnak , sem a lübb német officéreknek, mint a lObb magyar urak, kik csak
nem Isten gyanánt imádják vala őket, él egy
rósz kornélásnak is illuslrissirnns litulusl ad
nak vala. A gubernátor is nem szerelte, mert
sok rósz dolgokról sokszor a gubernátort
meginlelle , 5 mivel a gubernátor cape-rapc
ember valn, Bethlen Miklós sok alTéle dolgai
ban akadályt csináll. Apor Islván halálos el
lensége vala, igy a lobb pápista urak is; sőt
a maga religióján valók sem voltak be ne
conicniusok vele, azért a maga felfuvalkocságaérl. Igy künnyen conspirálának ellene, éa
minyájan akarak veszedelmét. Hikor a directornolára keresné azért aprnjectumérl (mely
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felmenő, ott pápistává Idn, s mindjárt graliál
u Boba józon ilélellel nolát nom érdemadának n e k i , lejOve s grationalisát a gubcrlelt TOIHB, mert ha szabad a tanács uraknak
nium űlűll publicélá. Szász János nem g o n 
egymdssal cllenkeiA voxokot mondani a fe
dolván a császár gralia-adásával, a g u b e r n i jedetem király császár preescnliájában is . s
um s ország hirc nélkül (holott H hamis pénz
azért senki egyikei is drulónnk nem n o n d verés is nolát concernál és az egész ország
h i l j a , miért De volna szabad projticlizálni is
el'iti direclor ezokla az olyan causát proseax országnak olyan zűrzavaros idejében a
quálni) Segesvárra megyén, s törvényi látat
végre, hogy mentGI jobb rendbea s furmában
áll illat has sék a direclio), a Jósika Imrén elkez-ván a polgármesterre, fejéi is vételi. A guberiiium megindul olyan nyilvánvaló vakmerősé
dctl lörvényiclen s veszedelmes praxis s z e 
r é ü l , megparancsolák ; hogy kiki a maga vox.il gen , E a generálnak panaszt tesznek. Rebutin is nehezlelt Szász Jánosra, mert a generál
Írásban adja b e ; és sokaknak, kik conscienadjutanlál Aclonl méreggel azcISIt nem r é 
liájok ellen azért a bolond, de halált vagy
gen el akarta veszteni; Szász Jánosi areslále g y é b jovaiban károsits^l nem érdemlell iráj á k . ínquiráltiilnak e l l e n e , minden islcnlclen
s é r l nem akarták megsentenliázni, a voxokol
factiói, paráznaság!, gyilkossági kitudódnak,
visszaadták, némelynek ütször balszor is,
e lürvény szeréni megsentenliázzák s a szeCBsh rá kénszeriltellék hogy nótára senlcntibcni piaczon a szobeni hóhér a szebcni király
iztB. Heg is sentenliázák, s Itabulin azon vala
bírónak elüli a fejet; ugyanakkor egy szolgájá
h o g y meg is ülesse, de Bethlen Miklós c a u nak is fejét veszik, ki által sok gyilkosságot cse
sáját eppellálá a császár eleiben, s Telvivék a^
lekedett, s rá írhatnák a Szász János koporsó
nldn magát is Bécsben , s azolla oda vagyon,
jára is azt a v e r s e t ; Díscite juslilíam moniti, cl
n is biszcm hogy löbbszbr onnan lebocsásnon lemncre Divos, Hert nincs olyan titkos
sák. A szegény Keresztesi Sámnel is meghala
g o n o s z s á g , kit Isten napfényre nem hoz a
Siebenben, a ki jámbor alázatos csendes cmvétkes embernek romlásával s gyelázalával.
berbecsUlA uri ember s j ó hazalia vala, semmi
Nagy bátor resolulióval, énekszóval ment
B a r i d é k o t nem hngyhala maga után.
a halálra, lalám Isten ó szent felsége , hogy
A Ezebeni királybírót, Szász Jánost i s u l ó l mások is ne dcsperáljanak magok idvessége
é r é ai isteni boszuállás, ki teljes életéi Őrükké
felöl, ingyen való kegyelmességéböl azért
a Eok practicálásban tölte e l ; hogy magának
aJolt halála érája elölt megtérO lelket nckie,
kedvességei nyerjen, szüntelen vádoEkodott
meri a mini ktllsd magaviseletéből lehelni í t é 
• generál eldtl a maf^yar urak ellen, hol a
letet, kevés kétség lehel idvessége felBI, Mi
pápisták mellé csapla magát a lübb rL-ligiók
kor senlenliájál kimondoitáh az ország elOtt,
e l l e n , hol a rerormdtusoknak hizelkedcll, a
semmit meg nem változott színében, sót nagy
mint a maga részére hasznosabbnak itclle', a
bátran azt mondulla : „Mind azohnl a melyeket
kol másképen nem leheléit, méreggel űllc
ellenem feltett acllújában a direclor, tudva
meg B gonoszakaróíl. A szász naUúnak hogy
s szántszándékkal én cselekedtem, süt azok
m á r elSmeaetelét munkniódta. de azonban
nál tubbet i s , melyekért a halált megérdem
a i o k o t is subjugálta; senki már a száz tisztek
l e m , s graliál magamnak embertől nem is
ktfcűl keze alá nem meri szólani, minden
k é r e k , hanem minden vétkeiméi az én Idveszász székekben nagy oeconemiákot erigálzilS Cliristusomnak sebeiben berakván, onnan
l a l o l t , maga számúra hajtotta a sok jüvcdelvárok bünüs lelkemnek begyeimet, s ludom
m e t ; lilkon szép szász liri Icányokul tartott
is bizonyoson, hogy Islcn mind azoliol nekem
h á z á n á l , Bzokul Icrhben rjlellc, s hogy ki ne
kegyelmesen mcgbocsálolla, s holnap a maga
tudódjék dolga, megútutlc. Végre kinyilalkoszent országában lelkemet beveszi. ?(ebéz
t á n a k dolgai ilycnformiín: A segesvári pol
ugyan egy kevéssé, hogy nagyságlok s k e 
gármester Deli Mihály hamis pénzt kezdell
gyelmetek küíül cl kell mennem e világról.
voll v e r e t n i , napfényre jüvc dolga , Bécsben
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mindazáUal örülök azon, bog7 Isten engemet
kivisien ez éleiből, s nem Idlom meg tzokol
a nyomomségokol, melyek mind nagyságtoiira kegyelmetekre mind az egész országra
szintén elkilzelitenek."
Szomorú a keserves romlás követé Enyed
városát is. Hert a kuruczok rá menvén és a
generáliul oda rendeltetett labancz kapitányt
DicsS-Szentmártuni Balog Zsigmondot mel
lette valókkal együtt elfogván s kuruczságra
beesklltvén, a városban besiállanak . a kas
télyban is kurucz praesidiumot tesznek. Ge
nerál Rabutin báron Tist küldé Enyedre lovas
németekkel sráczokkal. Noha kevesed magá
val volt, s Tboroczkai István sok ezer kuruczokkal olt volt küzel Enyedfaez, s ki is kül
döttek bozzája segítségért: csak azért hogy
a Táros rerormálusokbúl állott, és a rerormáluEoknak gyŰnyürQségeB coUégíumok ott
volt, meg nem segélte. A német elérkezvén,
a kuruczságot kihatja, a várost, kastélyt,
templomokot, collegiumokot Telégetteté, a vá
rosnak minden jovsit elpraedáltatá, sok száz
városi embereket és deákokat levágának, a
papokot, professorokot mindenekből kifoszták, B nagy praedával megrakodván, visszaménének. Ilt vésze el a feleségem bátyja Is,
Kiín László, jámbor, jó conversativus, bálor
vitéz legény. Ilyen szörnyű Ítéletét mulatá
Isten a maga házán közönséges vétekért.
A mely magyarok Tokai Ferenez rebelliéjának idejében Tokaj vidékéről elszaladtalanak és Törökországban tierutoltanek vala,
megértvén Rákóczi Ferenez feltámadását, s
egyben gyítivén, Orlai Miklóssal együtt bcjövénekErdélybenAlvinczhez; ezeket is felveré
báron TIs. Orlai csakhamar azután meghalt;
amint hirdetlek akkor, Száva Mihály étellé
volna meg, én nem tudom, az S lelke adjon
számol róla ha cselekedte.
Hi azalatt mind Görgényben nyomorgollunk, úgymint: az öreg Teleki Mihályné, Vay
Lászióné, Hacskási Lászlóné, BánC Pál uram,
feleségestől, g ott meg is hala. Vas Dánielné,
BánB László felescgeslól gyermekestől, Dánfi
Péter hasonlóképen, Cseprcgi Sámuel Qastól,
Naményi Sámuel feleségestől, Naményí Ger-

soa feleségestől, HegyesEi András, Hegyessi
Hihály feleségestül, Luczai András felesé
gestől. Tíszalslvin feleségestfll, SáfárGyörgy,
Sárossi László és Dániel, Teleki GyOrgy fele
ségestől, görgényi udvarbíró GyOrgy Deák
feleségestől, Székely György feleségeilSI,
Kemény Simon uram feleségestől, Kenény
László uram. Sárpataki Márton arain feleiégeslől, RhédaiPál és Adáméh [eieEégeslAl,
a pap nánasl András uram feleaágeElől, a fe
lesége ott meg Is hala, i^abb Vas György
feleségestől, ez is meghall a várban , Teleki
Pál aram feleségestől, az üreg s iljahb Csapat
feleségestől, Nábrádi Gábor uram fiastól fe
leségestől, Kereszlszegi István, és sok tdbb
tb orda vármegyei egybdzi nemes emberek,
kiket a generál parancsolatából • görgényi
commendána • császár hűségére és • vár
conaervátlójára ujobban egyben eskQle, s reversálist vőn tőlunk subscriptiúnk peciétünk
alatt. Mégis három hét mulya hite elleo kiszökék Rbédai Ádám a várból, oll bagyá • fe
leségét E Rákóczi mellé mene; elég szenve
désünk is volt a német commendanstöl, mert
ő mind azon gyanakodott, bogy közönséges
akaratból küldöttük ki a kuruczokhoz. holott
bizony senki e világon nem tudta mi szándéka
volt. Kemény Simon , László, Rbédai Pál és
Sárpataki Márton penig Szebenben bemené
nek, mert parancsolatok volt, éa mivel a ge
nerál meghallotta vala, hogy Teleki Mihály
Kővári feladta , s maga is kurnczczd lett, öl
compania németet külde SzebenbSI Herodi (?)
nevU főst ráz sa mesterrel egyUlt Görgény alá,
s az öreg s ilju Teleki Mihálynét, Teleki Pált
feleségestől, Vay Lászlónét, a Teleki-háznak
Gdrgényben levő kincsével együtt szekerekre
rakatván, és a várban levő kunicz rabokat is
Szebenhen elvivé; ott alkalmasint meg is
dézmálá a Teleki-ház ezüst marháját.
Bánfl László levén görgényi kapitány, az
ott vdló labancz magyarsággal egyUlt kimene
egy esive, és Balosén s Paszmoson kóborló
három zászlóalja kuruczokot szerencsésen
felvere; mind a három zászlót elnyerek lőlök,
le Is vágának bennck, s egy Szacsvei hi
tes kurucz hadnagyot sebesen elhoiának.
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•yoIczTanüt I6val, Tules <ihr(>kkcl s juhokkal
együtt. A kuruczok is arra való boszujoUból
egy hét mnlva hajnalban Gürgcny alá j ö v é nek felesen, és a városi mind Telégeték, sok
praedával megrakodván, elmenének onnan.
Aiolta szUntelen mindennap bejártanak a vár
alá ellenkezni, hol három, hol négyszázan;
mi is a várból a mi kevesen voltunk, lemenlilub. Tudja Isten , néha herminczan sem volt o n k , mégis megszaladtának clüllUnk, s majd
minden nap küzQIök elvesztenek, küzűlilnk
peoig csak egy s e m , egy Gúiri ncvü BánTi
László szolgáján kívül, ki a mocsár erdcjébaa kergetvén a gyalog kuruczokol, ott lövek meg. Ncgyvenkűczcr , emlékezem rá , a
mint akkori kalendáriumban is felírlam voll,
hogy ki vollam ellenkezni, ülvén halván g o 
lyóbis is járt kOrQlcm, az Isten mcgaltnlmat o t t , csak egy is nem talált, noha jól ismertek
a k n n i c z o k . E baragutlnk is r á m , mert nem
igen maradiam ulúl ez ellenkezésen, s kiúN
t o l t á k : A leczín nadrágost IGdd ez ob tcrcmptelte némettel bérlett fíát; meri olyan gzinU
nadrágom v o l l , mcgoltalmazolt Islcn boszujekra. A Teleségeink a vár keritéséról nézlek,
oda ki a mezon mint ellenkezünk ; ha valami
r e TBIÓ emberek lettek volna a kuruczok, a
micsoda messze kimenlUnk gyalog ellenkezni,
épen a mocsárig, ük lovokon ülvén, kiinnyen
megkerílhettck s elszorithatlak volna a vár
t ó l ; da mihelt a flintát felújek tartottuk,
gyaláiatoson eiruloltak. Bizony magunk szégyenletlUk a némclcktói, mert negyvenhat
u i u k o l é l y o s volt a várban; azok kiizűi is
Bcha néha, de nem sokszor, liz lízcnOl kijitll
velunk ellenkezni a kurnczokra.
1-a Haji Teleki Mihály épen áldozú-csOlürtttkiln mintegy három ezer lovassal és hat
száE gyaloggal rendelt seregekben a mocsár
k(>zdtl TcIjOvén, Kásvára szállá , Majos János
ezeres kapilánynyal e g y ü t t , és a szőlőhegy
tetején kasoliOt csináltatván, s lovüszcrszámokot vonatván fel, lűlotni kczdé a várat, ilc
semmi kárt nem t ű n , mert csak valami rósz
apró loroczkok valának vi'Ic- A flscalis u d 
varháznál valá kó istállót is hajdúkkal meg
r a k v á n , és szakúllosokol vonatván az abla

kokra . a Giírgény vizére lejáró cselddínket
akarlak impodiSlni a vízhordástól, meg is lőt
ték vala egy leány hónya alall a cscbert. Mi
Icnienénk fényes nappal a várból, a mig liU
révei lőn Kásván Telekinek, felgyujlogalók
az islállókot csőrüket; onnan a t ű z , hirtelen
szél támadviin, beharapúzék az udvarházra,
s meggyula mind az udvarház mind az islállö
fedele, s a kurucz hajdúk kiszaladának onnan,
ott hagyván a szakállosokol s minden cgyetmásokot. Ugy hordalhalúk oszlán szabado
sabban a vizel. Jeremiás siralmában panaszolkodnak a zsidók, hogy pénzen itlák vize
ltet, de mi bizony méltábban panaszol kod h a l 
tunk volna Giirgényhen, mert nem pénzen,
hanem véren vettük a vizUnkUt s dgy iltuk.
Teleki látván, hogy nem oly könnyen j u t
Gitrgényhez a m i n t gondolta, titkon levele
ket hányat cl éczaka B vár kapujában , ma
gyarul s nemeiül. Minket arra ingerlett, OljUk
meg a némeieket, a várat pedig adjuk felttákóczinak, a németeket arra k é r t e . Üljék meg
a magyarokot, s a mink vagyon, legyen Óvók,
s álljanak Rákóczi hűségére. De rá nem vehelú egyik félt i s , s halod nap múlva éczaka
gyalázallal elmene Görgény alól, KtírUsi GyOrgyöt hagyván bloquadávai, azuláa Rhédai Ádámol a vár elatt. Kik '» mocsáron hevervén
táborban, onnan ellenkczlcnek szüntelen a
vár alá épen septcmberig. És ha a commendans igaz szolgája lelt volna a császárnak,
Gürgényt mind végig megtarthatja v a l a ; de
a felesége magyarországi leány levén , Bcrcséni udvarábúi való frej, szüntelen izgatta
az urát, legyen kuruczczá, Teleki is alattom
ban ezer aranyal s colonellusságot ígérvén
neki, holott a császár szolgálatában csak l e j linán voll; ugy adá fel a várat a magyarok
akarata cllon. És hogy inkább a practica ki
ne tudódjék, noha elég pénz volt kezében a
pracsidium Tizclésére, nem lizclclt nekik, h a 
nem a várban korcsomat tarlult, sok borokol
adván neki a magyarok szállásokért s egyéb
ajándékokol i s , a némelcknck fizulésekben
bort adott, clrongyosodának, utoljára szükni
kezdenek ki o várból, végre csak hat mnskotélyos marada, a várbeli egyházi nemes e m -
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berek is kisxOkénck, a marháinkot elhajláka
kuruciok, egy falat hüst nem kaphalotl volna
senki a várban, ha tiz aranyat adoll volna
fontjáérl, a viztöl is elszorilának, a várbeli
kútban a kiszdkött németek kutyakülykeket
hántak, s mikor vizet merítettek , fejét, lábát,
bélét a vederben a viziel egyílll ilgy mérték
ki; sok volt beteg a várban , annak sem or
vosságot, sem ételt nem volt bonnan készíte
ni, se doctor, se borbély, mégis meggyógyulának; a nagy ilri asszonyok is abbűi a nit
vizböl fSztenek s sUtOttenok, ha kinek sza
lonnája vagy turúJB volt, a volt mind elsÖ mind
utolsó fogás étele. Tandcsul is adom minden
nek ezután , az én maradvdimnak is, sóba de
kivált kurucz támadásban várban ne szorul
janak, hanem városban, a hol mégis ha pén
zek van, találnak magok ételére italára valót.
Az akkori kis fiamnak nem volt dajkája, a fe
leségemnek sem volt leje, a kisebbik leány
kám is, Klára, eldagadoza a torkávai, kéiilelenség alatt mind a két gyermekei ki kellé kttldcnem a vírból, hogy az egyiket gyógyítsák,
s a másiknak fogadjanak dajkát; meggondol
hatja akárki, micsoda szomorúságomra esett
gyermekeimtől való elválásom.
De ktilUnben is szörnyű nyavalyában esém, a bolond hagymázban, negyven nap s
éjjel egy fatalot nem ettem, lem álomra a
szememet be nem liunlam. Olyan fantázia volt
rajtam, hogy régen megholtam s a feleségem
nek azt mondottam : Nem az én testem az a
kit te lácz, mert én régen megholtam; soha el
nem tudták velem biletni hogy életben vagyok,
A nagy angyali éleid szent ember NánásI Andrds sokat forgolódott kürOlem, imádkozott
imádkozlatott érettem, mert síintéo desperatiöra jutottam vela idvességem felöl is. A bor
nak még a Ezinél sem nézhettem, nem hogy
ihattam volna; a kütvizelisztátalansegészséges
embernek is utálatos levén, a feleségem esdvízct vélelett, g ezt fSzette italomra. Ki nem
mondhatnám sok kineimot, senki nem hitte
meggyúgyuljak, az orczámon orromon tiszta
vércsepveritékek hullotlanak le. Hikor a vá
rat feladták is, hat ember hozott le pokróczon,
ugy tettek a szekérben, s olyan betegen is

megölnek vala a kamczok, faa Bákóczi hűsé
gére be ne esküdjem- Kaiban vínek valami
bitván itkOrszekéren, ott a bal lábara dagadni
kezde, neprúl napra nagyobb mértékben , atoljára olyan volt mint egy borona, mely mi
att kimondhatatlan fájdalmakot s kinokol ér
zettem, sokszor a születésem napját is meg
átkoztam, az ágyból a természet munkájára
sem veheltenek fel két hónapig. Addig kOldzék, uloljára kifokasiták, bizonynyal irom, hat
ejtel genecségnél lObb jött ki belflie; azután
majd fél csztendSre kezdetiem a lábamra ál
lani, annyi ideig pokolban is elég lett volna
olyan kinokol szenvedni. Nem dllbatom Rhédai Ádám istentelen kegyetlenségét rövide
den le ne irjam. Mikor Górgénybeo fekUttem,
az ott levS nemesség a commendans akaratá
ból (kinek is egy szép medvebőrt s egy
eztlsIOs kardot adott a feleségem, csak en
gedje meg hogy kikuldjenek borbélyért) Rbédai Ádámhoz kiküldöttének, hogy Régenböl
hadd jójOn borbély a ki rajtam eret vágjon;
egy palaczkot is küldöttének ki hogy sert
hozzanak számomra, roert a sert halálban
kivantam, s a várban nem volt ser. A paleczkomol is elvételé, sert sem kdldölt, borbélyt
sem engedte meg bogyjSjön; ha tatár vagy
török commendo lelt volna is Görgény alatt,
n bizony megengedte volna, de ö csak azt fe
lelte: Hadi regula ellen volna, ellenségnek
borbélyt s italt küldeni. Pedig annyit tudott s
tud ma is a hadi regulához, mint az én vizslám
a philosophiához.
Ebben az esztendőben szent Márton nap
ján Szebenben hirtelen hajnalban gutlaUtésben megbala gróf Apor István, mineknldiu
azelőtt két esztendővel szUotelen a szeméremtestén a vére kifolyt, a míg a pátere elérkezék, meg sem gyónhatok pápista módon.
Halálát siettette a sok kárvallás, mertTökÖlyi
idejében minden egyetmísa Segesváratt levén,
akkor a kuruczok elpraedálák, azolta soha
egy helyen egyetmásál nem tartotta, és hogy
a Itdkóczi irrupliójával beszórnia is Szeben
ben , az egyelmdsi közQI Enyeden, Segesvá
ratt, Hegyesen, Kolosváratt, GOrgényben,
Besztcrczén, Szent-Pálon, sok ezüst marháit,
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kOntDseil, fegyveréi, pénzét titkon elliagyogtli, azokot a kuniczok liitlel kikeresvén,
mind elprédál dk. Azokon való búsulás Togyild el inkább éleiét, noha a liosszas vérfolyáE miatt is felelte megerJSlclcnedelt vala.
Minden bizonynysl Isten a reformálusok ellen
valA sok practlcálódásaérl btlnteté meg nya
valyást. Felette gazdag ember, mind a középsS
feleségér&l, Kelemen Jánosnérói, mind az
aloIazorir61 Ugrón Istvánnérél sok pénz ma
radván rája, maga is igen jó occonomas
gazda volt, s jövedelmes tisztségeket visel
vén , számtalan júszágoi, pénzt s egyéb por
tékát gyUjIe, noha azoknnk jobb része a kunicEok praedájára kete. Nem is lett senki
Belhlen Gábor után annyi jókról leslamenlumot mintö, mert csak a pápista cicrusnak
liiiazharminczkél ezer forintokoi legiSla, azon
kival a mostoha Gának Korda Zsigmondnak,
feleségének, mostoha unokáinak, az ücscseinck
Apor Péternek, Farkasnak, Lázárnak, a maga
leányágon való eljafiainek sok ezereket legála, mely in summa, jószággal pénzzel s
egyéb egyetmásokkal együtt künnyen három•záz ezer forintot adaequál. A lestél sokáig
larlák koporsóban, mig késűro azután elle
nelék Kolosváratt.
De már ideje a magyarországi dolgokra
ia viiszaléijok. Ott nagy szerencsével folynak
vala Bákóczi Ferencz dolgai, mert nem csak
FelaS-HagyaroTSzágol hódollatta meg, hanem
a Danán tiil való magyar birodalmol is elfoglalá, a bányavárosokot is elvéve, a honnan
esitendAnként nagy kincset gyUJIÜtt; ligy
Kaaaál, Eperjest s a lübb városokot is elvévé,
és majd minden magyar urak, fóemberek, vár
megyék melléje állának, csak a palalinus
BszterbásPál egynehány urakkal együtt szó
rnia Bécsben a császár hűsége mellett. És
hogy inkább a jó manétál maga utolsó szllk•égére reselválhassa, kit nagy bóséggel Len
gyelországban állalkülde, és otl nagy uri jósiágokot vásárla, Bercsi'ni Miklós tanácsából
réz pénzt vereté, tiz pollurásokot, négy pollaráiokot, egy poUurásokot s nagyobbakoi,
kii közönségesen Libertásnak ne ve zenek,
•erl a pénznek egyik felén a vagyon nyom
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tatva : Pro Libertate. Ezzel a rósz pénzzel
bSvíln kezde fizetni a hadaknak, meg is lillatá
mind Magyarországban mind Erdélyben az
ezUsl pénzzel ne éljenek, Ópedig maga szá
mára hol ezüst pénzt kapálhatott, Libertással
mind felvállolta, sez egész magyar nemzetet
minden jó pénzébÓI kiroszlá, az átkozott rósz
pénz marada nyakunkban, s már semmi hasz
nát nem veheti senki, mert a legnagyobbik
közülük sem érne egy jó kis pénzt. Erdélyben
penig consiliumot erigállala , mely czekból a
personákból állolt: Barcsai Mihály. Teleki
Mihály, ki erdélyi ffl thesanrarius is vala,ké
rése is annyit, talám az apjának sem volt
lobb, Jósika Gábor a marusseéki királybíró,
Sárossi János, és egy megycsi szász, Kolosvári nevU. Ezek dirigálják az erdélyi politicumokot és oeconomicumokot. Magyaror
szágban is három rendbeli cOnsiliumol erigállata , 3 poliliára , oeconomicumokra s bcllicnmra külön, és magái magyarok vezérlő
fejedelmének inangurállalá.
A római császár penig a horvalhországi
bán Bolliáni Ádám holta ulún a bánságot
Pálli Jánosnak conferélá, és generál Hajszlert
négy regimentlel lekllldé Csalóküzben; onnan
Semeréhez menvén,gróff Forgács Simon commendója alatt levfl kuruczságot felvcré. Ez a
Forgács Simon a királynak Józsefnek felette
kedvében vala, és mikor a kuruciság támada,
lekuldüllck vala bizonyos hadakkal a kurnczok
ellen , de szerencsétlenül jára, s rá fogak
Bécsben hogy áruló, kicsinbcn meg nem fo
gak ^ Ó i-i kiszalada onnan s Rákóczi mellé
jüve. Generál Habbalál penig Szenl-Gulbárdnál a kuruczok felverek, Iiél százig való né
meteket levágnak, minden hadi apparátusát
elnyerek, maga a generál kuvesed magával
alig szaladhala el.
A császár lálván Rákóczinak szerencsés
előmeneteléi. Szirmai Istvánt, más német
consiliariussal lekllldé Nagy-Szombatban, a
magyarokkal való traclára ; Rákóczi is a maga
ptenipolenliáriusait oda ktlldé. Bezzeg akkor
ha eszek lesz vala a magyaroknak, jó cundilióval megbékélhetnek vala a császárral, az
erdélyi fejedelemséget is elnyerheti vala RáÍ2*
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kúczi. Meri n é g y s z á z esztendőtől fogva soha
az atisziriai ház ügy meg nem síorillalott
vala, hololl afrancziamind Hispániát, mindaz
imperíumnak jobb részét elfoglalá, a császár
hadail egynéhányszor m e g v e r t e , innen Bécs
szomszédságában a bavarus majd minden tar
tományait a császártól elhajtá, a magyarok
penig Horvát, Sléziál, Ausztriái, Sliriát é g e 
tik puEztilják vala. De a bolond magyarok azt
gondolván, vége lesz akkor az ausztriai húz
nak, nem acceplálák azokot a jó condiliúkot,
melyekkel a nemet császár megkínáltetá, h a 
nem oly helyleien condiliúkot iQnek eleiben
a császárnak, minllia nem nrokkal hanem
jobbágyokkal tractálnának; sCt az angliai h í 
res oralor Pagel is mcdíalornak lejüvén , azt
sem becsüllek érdeme szerénl. Az i s , elszégyelvén m a g á t , hogy a lúTök s német impé
rium kOzOtl tudoll békeségel szerzeni, és
mind a kél hatalmas nemzet az ó inlimatiojjt
bevette s nagy bccsulellel liszlelle, a ma
gyarok penig semmi proposilióját mint m e dialornak nem akarnák bevenni, hülítnben is
végére m e n v é n , hogy semmi oly derék r e formálus urak nincsenek Rákóczi mellett,
holott & a reformala religio kedveért akar vala
szolgálni a magyaroknak , mcgharaguvék,
egyben szídá ó k é t , visszamene Angliában, le
sem jovo lübbszür. Az anglusok, hollandusok
is lágyabban hagyák azolla a magyarok dol
gát, a nagy-szombali Iracla cibomlék. Azulán
csak a felét is elvetlék volna a magyarok, a
mivel akkor a német megkinálá. így Jár az a
ki kevéssel nem contcnlus, semmit sem adnak
a n n a k i Bethlen G á b o r , Bocskai s az üreg
Rákóczi nem úgy cselekedének , hamar megbékéllének a csiszárral s jó nyereséggel is
járának.
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generál Marleoborg herczeggel s a badensissel együll tanácskozván, elvégezik, e franczia sánczára csak rá menjenek; rá is m é n é 
nek. A franczia és baváríai armadát hárman
commendirózzák vala : maga az eleclor, grotT
Talard és Havsin, franczia generálisok; t
regimentek is tOhbcn valánek sokkal a fran
czia laboron. Addig bombázlalá ISletó E u g c 
nius és Haricohurg a franczia sánczát, confundálák ökel, tizenkél ezer a barczbelyen a francziák hüzQI elvesze, négy ezerén az oll kOzet
való folyóvízben fuladának raeg, és lizenkél
ezerén rabbá esénck, magával Thalárd g e n e 
rállal , negyven fű hadiliszlekkel és kilenczszáz alábbvaló liszlekkel együll. Hely dolog
nak liriík emiékezeiére a harcz helyén nagy
kőoszlopot emclének, és a harczol felirák r á 
ja. Ez a nagy veszedelem a franczia király
minden szerencséjét felforditá, meri azolla
Bohaiigy nem reparálhalá magát hogy a c s á 
száron erSt vehessen; a császár és anglusok
dolgai penig azolla nagy szerencsével kezde
nek folyni mindenütt.

Epcn karácson napján generál Hajszler a
vele való német hndakkal együtt megütközék
Rákóczi Ferencz kurucz hadaival, meg is véré
a német erősen a magyarokol, s elszaladának,
Hajszler penig Nagy-Szombatban hcszálla a
jó quártétyban, és oll hadait megnyugnlá s
megruházá. Erdélyből penig UikDldvén R á k ó 
czihoz a magyarok , azon herék : küldjön s e gitségcl nekiek, mert tovább nem subststálhatnah Rabutin generál ellen. Rákóczi Forgács
Simont cum plenipolenlia klildé be erdélyi
generálisnak, feles lovas hadakkal és hat ezer
hajdúsággal, nagy fall(>rO üreg lövBszerszdmokkal és minden hadi apparátussal. Gyilrki
Pál jdve he elsőben egy rész haddal. Bizony
d o l o g , olyan r u h á s , fegyveres, jó paripás,
Ennek az eszlendSnck vége felé nngy
nevezetes vicloriátoblineáia a császára franczia forgós, farkasbSrüs fényes had vala a ki b e ellen az imperiumban Blinlhum és Nuslel váro JOvc, pompára^akármeiy király melié beilletlenek volna; külünben semmirekellő, istente
sok küzittl. Hert a f r a n c z i a é s b a v a r u s conjunlen, átkozódó, priii:dáló, kevély, bilváo e m 
gálvándrmáddjokol,DonavumC7) mellett való
berek. Hogy az erdélyi zokés czondrás h a d a 
hegyet erOa sánczczal bekerilék , és számta
kéi meglátlak, pükték , csúfolták j maga is
lan litvíiszerszámmal megcrósilék, hogy a
GyUrki Pál porcina gravitással viselvén magát,
császár armadájának kezéból kijáczo db ássák
azt mondja valaPckri L ő r i n c i n e k : „Bizony,
azt a campdniál. Eugcnius és az angliai híres
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u r a m , k d r a kenyérhéj is az cTdúlyícknck,
m e r t eddig konciczal ie agyon kellett volna
v c m i azt A kevés rósz nóinelot a ki ErdélybüD vagyon ; Megyés is micsoda ? ha Islen
engedi s oda mehetek, flí)sti>küraére sem lesz
e l é g a velem vaiú hadaknak." Pekri e l s i é g y e n lé m a g á t , csak azt feleié: „Vehet kegyelmed
benne, GyUrki uram, ha oda m e g y é n ; bizony
a magyarországi németnél jobbakra akadtok
E r d é l y b e n . " H e g is véré Islen a kevélységeéri,
m e r t contemnálvsn az erdélyi hadakot, a mng» hadaival Sároshoz szállá, onnan fele^ porUsokot külile Hegyes a l á , cs a súrosi szoros
erdJit lesekkel mind elállllá, maga mintha lakadalomban kellene menni, szénban ille s ugy
n y o m u l t a több hadakkal a portások után. Bá
r o n Tys (Tige) tanult okos hadviselő ember
levén, kijőve Hcgyesrűl, és a kurucz portá
sok eleiben jutván, úgy excipiálá, hogy a bir e s kérkedékeny katonái: mindjárt szaladásra
vevék a dolgot; ulánok báron Tis a r á c i ó k 
kal a németekkel. A lesben állolt hadak is
l á t v á n . Tilt a ttthbi,0k is szaladásra vevék
magokot, GyUrki uram alig ugordhaték ki a
száaböl s lóra kaphata; a szánját lovaival cgyUtt elfogák a németek, s Báron Tisnek njándékozák. Olt vésze több harmadfél száz
i n a g y a r o r » á g i kurnczoknál, s gyalázaltal jiivéDckKUktlIlövárra. Bezzeg 6kisa1ábbhBgyák,
B nem csJfolák azulán az erdélyieket. Ilyen
n«>stí)kümüt ada báron Tis neklek; GyUrki
minden becslllctél elveszte, azolta Násznagy
nak hittak, s ugy nevették Pckrték s az e r d é 
lyiek a maga nagyzó hilván rósz embert.
A brassai commendsns is kijüve és Kermáoban bloquádozé székely kuruczokel Telv c r é , mindeneket elnyeré. a relul Telégclteté.
Ott vésze liíbbekkel együtt Szcnl-Iváni Gá
bor Deák, becsületes nemes ember; Káinoki
Péternek lovait s halé szerszámát is elnyerek,
maga is l6hálon, nyereg nélkUl szalada c l ; és
a brassai blotpiddát Szappanos Hifiály nevQ
kapitányra bizúk, ki a vele való hadakkal
együtt Szent-Péterre szállá. Szintén akkor
hosnak vala sok szekér borokol Havas-alyroldébOI a brassai németek s z á m á r a ; n kuruczok
n e g á l l a k az utjokot Rosnyúnál, elnyerek mind
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a borokot, mind a szekereket, B Teloszlák ma
gok küzölt, s jól lakának vele.

Forgács Simon is clérkezék a ti)bb hadak
k a l , s egész Erdélynek parnncsolatol bocsáta
ki, hogy mind fcliiljcnek; kiket megmustrál-'
ván,McgycsBlámcne.Habutínpenigmcgparancsolá báron Tisnek, hogy Megyésről jöjiin ki
Szebenben, olt hagyjon három száz lovas n é 
metet. El ismene békével mintegy négy száz lo
vassal Szebenhen, holott annyi ezer kurucz vala
Megyés kiírűl. Nekem is kéntelenség alatt oda
kellé mennem a kurucz táborra, mert Forgács
mcgparancsolá hogy mindjárt megfogasson
Mikes Mihály s fülAkasztasson, ki már ekkor
székely generális vala, Megyést l ü t e t n i ' k e i 
dé, meg is bombáztalú, vagy tizeniit ház
egyben is ege . azután holund kevélységből
fényes nappal lajtorjákét vitetvén elé a k ő 
falakra, holott még két ülnire sem rontották
le a kőfalt, a bajdukol ostromnak hüldé. Hall
gat vala oda he a német mind addig, mig a
lajtorjúkol feltámasztván , már hágni kezdet
iének vala fel a hajdúk, akkor egyczcrsmind,
készen levén a puskájok, lőni kezdek baj
dukol, s mind lajtorjáslól lefordulának a höfnl
m e l l é , három száznál többen ott is vészének.
De a commcndans ágyugolyúbis miatt elesek,
és egy Salsz nevfl kapitányra juta a commendo, ki félénk rósz ember vala. Az foladá Me
gyést Forgácsnak . a németeket nem bocsáták Szcbcrtben. hanem Magyarországra kísé
rek k i ; Salsz kapitányt azután a császár megfogaltatá, s nehezen marada meg élete, hogy
meg nem itlék. Ha akkor Forgács egyenesen
Brassó alá menjen, könnyen Brassói is m e g '
vehelé vala. ügy Fogarast is, mert igen meg
rémültek vala, számlalan had levén Forgács
csal ; de 6 csak részegséggel, vendég
séggel
vBszlegelé
el az időt s
kurválkodással. Megyés alól megindula a táborral,
s Balásfalvához szállá, onnan válogatott hada
kot kUlde el, kik éczaka a veres-toronyi sánczot meghágák, az ott való nemet commendánst
levágák, a németeket elevenen elfogák; a
veres-toronyi ralionista is, Sinkai Eslván , ott
vésze. A rali németeket a táborra hazák. Bulásfnlvátúl liarsághuz szállá, és ott súnczol
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csiiiáltata, maga kimene Magyarországban,
Orosz Pálra bízá az egész hadak comincndoját, holott Pekri LSríncz s Mikes Mihály mind
elsSbb generálisok, mind szás Orosz Pálnál
is jobb B tanultabb uri emberek valának; de
csak azért hogy erdélyiek, nem szerelte ükét,
B űrökké veszekedett vélek. Mert a magyar
országi ember gyomorból gyÜliJlle minden
kor Bz erdélyi e m b e r i , mégis egyben cziniborála Erdély a maga veszedelmére velck.
Mind Szebenbdl mind Brassóból sokan az
erdélyi fő emberek kOzQl a gencrállól kikéreczének Havas-alyRlldében, hogy már olt
inkább éISdhcssenek; holott crös reversálifit
adlak vala, hogy a kuruczok küzé nem men
nek , mégis kijóvének , de sokan mcgbánák
azután, mint Pctki Dávid. Boér Fercncz, Apor
Péter, Gyulai László, Bálintik György, Jósika
István, Dániel s mások sokan. Noha nem min
deniknek, do némelyiknek még elég volt mi
vel éljen a várakban, de a nagy ambilio rá
villc, azt gondolták már egy lábig elvesz a
német s Ök uraság nélkül maradnak ha idején
ki nem mennek RáhÓuzí mellé. Orosz Pál
Hárság alól egy Irumbilásálól a Rákóczi F e rencz regálisail, melyek állal a szebeni u r a kot fejcrvári gyűlésre hivatja vala, bekUldó
Szcbenhen; Rabulin a regalisokol a pelengéren megégetteti, a trombitást felakasztatja,
megizenvén Orosz Pálnak, hogy olyan tolvaj
jal m i n t ö , semmi hadi commerciumot nem
larl. Bizony nem is volt méltó, mert egy is
tentelen tolvajok orgazdája, nem generálisságol, hanem bordélyház mesterségei ér*
dumlene.
Nemcsak a magyarok kik a várakban va
lának, SÓI maga is Hnbutin desperáll vala már
Szebcnben, lálván hogy a sok biztatás után is
két cGztcndŰlÖl fogva semmi segítsége nem
jó Magyarországból, az élése is elfogyolt v a 
la szintén a mlliliának, annyi had pcnig nem
vala már keze alatt hogy Forgács hadát ki
verhesse az országból, mert könnyen harminczöt ezer kurucz vala akkor Erdélyben
az erdélyiekkel s magyarországiakkal együtt;
és már resolválla vala is m a g á t : hogysem
éhei ott haljon meg Szebenben, kimegyen a
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hadakkal, és mezSben harczon vesz el dicsé
retesen. Azalatt Balásfi Zsigmond beérkezék
Haves-elyroldén állal Szebenben, kit azelólt
a magyar u r a k killdütlck vala a császárhoz
Bécsben s e g l t s é g - k é r n i ; ki is Ö r v e n d e l o hirt
faoza, hogy minden bízonynyal a császár a r 
madája generál Erbcville commendója alatt
segitségre elérkezik. Ugy is lónHert a római császár, minekutána ülvén
esztendeig uralkodott és sok változásokon
forgott volna , életének hatvanötödik eszten
dejében Bécsben meghala. E jámbor kegyes
ember volt, de az Sjámborságávalabutálának
a mínisterck, s minden Istenlclenséget a csá
szár neve alatt elkOvelének. Ha ki supplicálni
panaszlani ment is , a császár a minlsterekre
bizla a választóiéit, azokut ha a szegény sopplicans nem ajándékozhatta, Urcscn mentek
vissza. A magyarországi rebellió is azért támada, meri a császár hire nélkül a ministerek
porlióztatták, nyomorgatlak, kínozták a m a gyarokot. Üldözték, persequálták a jezsuiták a
reformátnsokot. Elegei sirtanak , kOnyörgöltenek a császárnak, seinmí haszna nem volt.
Olvaslam egy supplicalióját a palalinusnek,
Eszlerhásinak, kit a magyarok melleti (rt a
császárnak, többi kozult azl irja ; ^Felséges
c s á s z á r , szánja meg relségcd a magyarokot,
kOnnyebilse igájokot, mert már az I s l e n s e m állhatja az égben a magyarok oppressióját,
sAl a fák kövek kezdették már airalni azok
nak nyomorúságát ele." Erdély is azért hajla
oly könnyen a rebellióra, mert elunták vala
a németeknek sok nyomorgatását, noha a
magyar urak magok valának okai a diploma
elrontásának, mint oda fel megmondottam. De
ugyancsak ha a császár vigyázó ember lett
volna , künnyen belé tekinthelcll s megorvo
solhatta volna; mindenkor is liibb gonosz
megyén véghez a lágy Jámbor magistratus
alatt, mini akármely lyrannus alsll.
De mihelyt Josephus succedala a császár
ságban, nagy változás esek a császári udvar
b a n , mert a cardinálnak Kollonicsnak megi z e n é : eleget szolgált az apja idejében, m á r
ö r e g ember is levén, meg akarja nynglalní,
ne szóljon ezután semmi udvari dolgokhoz.
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A I9bb minist ereket is, kik alattomban a
Begbolt csittir idejében a franczJával conspirálUnak n l t , mind kihdnyatd az udvarból, s
a kik vele együtt novekedtenek vela, azokol
lévé be a miniateriumban. És mivel a badi
operaliöbaD pénzre vala szüksége, a császári
Urház peni? üres vala, tudván hogy a jezsuiUk keze alatt a Domus Professdban azámlalan kincs hever, rajok kulde, s itt millió pénzt
csakktmar kiráala tóiök, és avval a pénzzel
tiseokét ezer emberből álló armadát készitlete, ki Erdély segítségére bemenjen. Hert
n é g ax atyja idejében egy conrerentidn ben
levén Josephus is, mikor discurálnának a badi
készDletríl. s ki tizenhárom, ki tizenkélmillid péaztmondanahogykivánlatnék, megneveti
BBgát Josephus, kérdi az öreg csásiár, mit
nevet. „Én, úgymond, azt nevetem, a mit ezek
a felséged ministeri tizenhárommillió pénzzel
•karnak véghez vinni, hat forinilai végbez
vitetem, mert hat rorinl ára vas Idnczol véle
tek, s ezekben TelkOttelek egynehányat, s ma
rad annyi pénz rólok. tiz esztendeig is elhadakozbalik felséged. Felséged az egész ke
reszténységben elsőbb s méltóságosabb szenély, mégis nincsen szegényebb polentatus
Európában felségednél, ellenben egy király
nak is nincsenek olyan gazdag mioisleri mint
felségednek} azt penig mind a felségedcböt
lopják, a mikor felséged szolgálatára kivánlalik. eg7 pénzt is nem akarnak adni. De bi
zony megtanítom én őket, ha kezemre kerul
a directio." A mint hogy bizony meg is tanilá.
Más ármdddt is készittete a császár, és a
bavarns ellen Bavdriában küldé; noha a bavanu Bz ntakot mindenütt besánczoltalá, B
fegyveres néppel lUvöszerszdmokkái meg
rakta vala, csakugyan penelrdla a császár ha
da, a bavanis elszalada Francziában, azolla
oda is vagyon. E I6n jutalma a császár ellen
valá rebelliónak g a királyságkeresésnek.
Savariát penig minden pénzétől fegyverétől
a császár megfosztatá, s confisc dl látván imperinm számára, ez egész országol maga praeaidinmával megraká, azolta birja is, s bava
nis uram távul nézi. Csehországban penig és
Ausztriában, kik a bavamssal egyetértenek,
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mcgfogatá , mindeneket conGscdltald, s épen
megcsendesjlé atl a nagy rebelliót, ki( az
atyja sok esztendeig nem tuda lecsillspilani
A coloniai eleclor is, a baváriai elcctor
bátyja , minden jószágától megfosztaték , s a
bátyja, vagy öcscse után számkivetésben mcno
a francziaí királyhoz. Ilyen julalmok szokott
lenni a kik legitimus urok ellen fegyvert fog
nak, meri qui poleslati resístere vult, divinae ordinalioni resistit, szeni Pál mondása
Aziij császár minekelőtte a megyarok ellen
fegyverhez nynla, levelet ira nekiek, tegyék le
magDkot,emIékczzenekmeg arról, mégaz atyja
életében megígérte, ha kezére kerül a directio,
bizony édes alyjok leszen a magyaroknak; a
mi rósz dolgok estének az atyja Idejében, azok
már elmullanak, kész minden megbántúdásokot kegyelmesen megorvosolni; arról assccurdlja is őket sub verbo regio. Bárcsak ak
kor fordulnak vala eszekre, jó karban éllilhalják vala a szegény magyarok dolgait, de
conlcmnslák a császár levelét, azt tudlak
megijedcll s féltében a királyságot is oda en
gedi nekiek. Látván a császár, nincs haszna a
szép szónak, megparancsold Erbevillénck, ha
mind egy lábig ott kell is vesznick, Erdélyben
bemenjenek. A generál is megindul az arma
dával, sok száz szekereket hozván magával,
és kétfelől a hada k'irQl rendelvén, oly szép
renddel s mesterséggel hozza vala a badakot,
mintha mindenkor erős sánczbao volnának,
és valamely órában kívántatnék, mindjárt ké
szen vala az ütközetre. Rákóczi megértvén ez
ármáda jövetelét, az egész hadait egyben
gylljli, és Podmericznél megállja az utjokol;
a német rendet állván, megütköznek, szokása
szerén! megszalad a magyar, sokan olt vesz
nek, a tábori készületei is odahagyák sok
nyereséggel a német kezében ; maga Rákóczi
is harmad nap múlva alig ekada a maga ud
vari népére. Ujobban egyben gyüjtc mindenfe
lől a magyarokol, oly nagy sokasággal, hogy
hetvenezer ember vala együtt Veres-KflnOl.
ott is szemben szállá a német armadával, de
olt is szerencsétlenül jára , suk ezer kurucz,
kivált a hajdúságból oda marada, és a ma-
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gyarországi hadnk lijtovn mind elosslanali,
alig marada négy 01 ezer mellette- A német
azalatt csak közelgetett Erdély felé. Rákóczi
Bcrcsénivel ilgy concludúJH, bogy Bercséni
maradjon a bányavárosok ollalmára e g y n e 
hány ezer emberrel, Rákóczi pcnig Erdélybi^n
jrijiln be, és az Erdélyben levű kurucz hadak
kal conjungátván magát, a Meszes utján sdnczot csináltasson, s olt Q n í m c t e t be ne bo
csássák, Károlyi Sándor penjg liz ezer lovas
sal a német ulán legyen, s közből szorftván a
németet, megtréfálják. Károlyi fel is ülteié a
hadakot, és valamerre a némcl megyén vala,
elől mind ptisztilja vala a vúrosokot, faluju
kul , gnbouújokot nz embereknek, hogy a n é mL-t magának élést ne találjon. Debrcczenbcn
is bemenvén Károlyi, erőszakkal kihajlá a
város n é p é t , kik soha sem talár sem türük
sem német semminemű ellenség elölt cl nem
fuluttanak, ki kcllc biíjdosniok házoklúl, szám
talan cgyclmásokol, gabonájokot, borokot olt
bagyák a puszta városban, s a német készen
heszálla s mcgrakodék mindenféle pracdával,
s jól lakék a sok jó borral. S már clörc F o r 
gács bejött vala ujohban Erdélyben, Rákóczi is
b e é r k e i é h lUagyar-Egregyhez , pro i l . n o vembris Fejérvárra o r s í á g gyűlés él hirdetvén,
hogy ott a fejedelemségre magái instelláltassa. A kolosvári jezsuiták, kél kézre tudván
jáczodni, páter Kapi inlimatiójából nagy költ
séggel porta triumphalisl erigálnak ben a vá
rosban Székely L ász Ióné háza előtt, különb
külúttbfélc picturákkal s emblémákkal, gyalá
zatos bizolkedéssel s .hazugsággal Rákóczi
Ferenci hadi viselt dolgait az igazságnál fel
jebb magasztalván, és a római császárt a l é l 
ván. Láttam én is azt a portát s nevetséggcl
olvastam a szent atyák hazug ioientióilL'gyan akkor Rákóczi Fercncz is arany n n niismábut vereté, Herkulest Íratván rája, a h é t 
fejű bydrának mint szedi a fejeket, magái
Herculeshez, a római császári a hydrához
hasonlítván; minlha r é g e n megfogta volna a
madarat, már mellyeszleni akarja vala. De k ö 
zel sem ügy snccedála a dolog.
Ui az időtájban grólT Mikes Mihálylyal
együtt Csibban valánk, az anyja Mikes Kele
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menné teslc temetésén, kit Brassóban beteg
ágyában kél fraja mcgfojlolt vala; azután a
leányoknak itt Brassóban vevék fejeket. On
nan Brassó alá m e n é n k , s oda hozák ki Mi
kes Mihály feleségét Brassóból. a föslrázsamester Palkauhaimmal váltván ki magát. És
mivel már RákócziJüvetelének hire vala, k i indulánk Kolosvárra, olt Pekrí LOrinczczcI
megegyezvén, Magyar-Egregyhez menénk,
Rákóczi táborára. A mi erdélyi uraink fócmbereink mindjárt tisztségeket, a várakban
szorult erdélyi urak jószágait jkezdék sollicilálni; de cléhivatván Rákóczi őket a sátora
eleiben, publicc, én is ott allotlam, azt mondja
nekik : „Kegyelmelek aS'éle solticítatiónak
hagyjon békét, nincs mosl ideje, mert még c i l
a rajtam Icvü mentél (kék kamnka vala a men
t e , nuszt mállal bérlett) sem tudom még
enyém-e vagy m á s é ; ha a neme len győzedel
met vebeliink, annakulána kinek-kinek é r d e 
me szerént való promotiója mcgleszen." A
mennyi had akkor Rákóczi directiója alatt
vala Erdélyben, ha mind együvé gyűjtse s
ugy próbál vala sik mezőben harczot a n é 
metlel, minthogy a német tábor a hoszas út,
sáros hideg esős fiszí i d ö , és a malmok el
romlása miati a kenyérnek szűk volta miatt
igen megerSlIenedett s fogyalkoiolt vala,
talám Jobban succedált volna dolga. Herl ha
Károlyit is bebivatta volna maga mellé,
könnyen barmiuczüt ezer lovasra és tízezer
gyalogra kilelek vala , öreg ágyuk is valának
vele huszonötig való, mind azokhoz való k é 
születtel. Azt jovalják vala es erdélyi arak,
ne álljon olyan szoros helyen harczot, B c r l
a németnek mindenkor hasznosabb t szoros
bely, hanem szálljon hálrább a Keresztes m e 
zejére T h o r d á h o z , ott próbáljon, vagy penig
harczot se álljon, hanem mindenütt a falukat
pusztilsak el, gabonákot égessenek el. Ha Ht
cselekedjék, a németnek éhei keR vala mcghaloi. De Rákóczi, Forgács Simon tanácsán
járván Cki alattomban a némettel conspiráll,
meg is fogata a harcz után Rákóczi, azolta
raboskodik. mert a ki egyik urát elámlja , a
másiknak sem szokott az hü l e n n i ) , ! badakol
mind e l o s i l a t á , generál Tekri Lűrinczel ai
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erdélyi süékely hadakkal Fejérvárhoz küldé.
Orosz Pál generált egynehány ezer lovassal
F e l e k h e z , hogy a Ezebeni nemeire vigyáz
z o n , Kálooki Pélcrt a háromszéki csíki h a 
dakkal Szent-Péterhez, brassai bloquadára.
Károlyinak is megizeni, hogy maradjon kün,
3 a német mikor a sánczra j<}, tiátul üsse meg.
Nem marada majd semmi lovas haJ RúkücziT a l , hanem a maga palotás IOVRS e z e r é , Béni
András c z e r e , és a Forgács Simon két német
loTas regomentje, azon kiviil a gyalogság , a
maga kék és veres ndvari két ezerc, Itút né
m e t ezeré, Kejdi ezeré, Kenyheczi czere, Esze
Tamás e z e r é , Eszterházi Antal ezeré, Ecscdi
JáQOS e z e r é , az udvarhelyi némelbOl kuruczczá lett kapitány e z e r é ; Tranczia gyalog is vala
mintegy ül száz. SGt az erdélyi urakot is
Forgács tanácsából maga mcllól raínd elkülddsé , Teleki Mihályt KOvárban, Csíki Istvánt
Kolosvdrra, Thoroczkai Istvánt Beszterczére,
Hikes Mihályt Dézsre , hogy csép éltessenek s
kenyeret süttessenek a küldjenek a hadak
számára. Hlyen szép becsülete vala csak már
is az erdélyi óráknak Rákóczi elOtt.
Nagy készület vala azonban mind Kolosr á r a l t , a hová Hákúczit várják vala, mind kiTájlképenFcjérváralt, meri szent-Márton n a p 
j á r t oda depulállék vala az országgyűléséi,
hogy ott a Tej edclemségben bcállilBssék R á k é c e i , a ugyanazon a napon verek meg S i bónál. Számtalan élest, lisztet, szénát, abra
kot • egyéb minden kigondolható Júkot h o r 
datván az ország lakosival Fejérvárra, siJi
Toktjbúl sok hordó drága jó horukol hoztanak vala b e , azokol is mind Kolosvárra, F e 
j é r v á r r a szállilák, s egynehány ágyukul is
vitlenek vala Fejérvárra. Mind azok a harcz
Dtán a német praedájára j u t á n a k , a jó édes
tokai borokol a német generálok, onicérek
ivák meg.
Rákóczi penig a Karika utján, fen a s z o 
r o s erdőben erds sánczol kezde ásatni, a fold
a é p é t micdcnrelól ráhajtván a sáncz-ásni; egy
franczia generális levén Rákóczi mellett, az
igazgatja vala sánczkészUlctét. L'gyan olyan
sánczot ÍB építenek vala , lüvOszerszámokkal
• hajdúsággal megrakván , ha a német arma
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da arra jüll volna , vehetett volna benne. De
a német sem aluvék, meri noha maga g e n e 
rál Erbeville már öreg beteges ember volna,
de generál Slík és Klockespcrg régi, laoult vi
téz nagy elméjű generálok valának; kiváll
Klückespcrg annyi sok eszlendüktOl Togva
Erdélyben lakván.oz Erdélyben született hazaHajnál jobban tudja mind az erdélyi Tamiliákol mind a helyeket, s szüntelen j á r vala
kémjek a Rákóczi láborára, azoktól m e g 
érték, hogy a Karika útjára ne menjenek,
mert erűs sáncz vagyon oll. Kivált egy vén
oláh kémjek vala, ravasz lanull paraszt
ember, ez jovallá hogy Sibú felé fogjanak,
oll jobban bcjOhelnek Erdélyben (azt az
oláhot a kuruczok azután megkapák s felakaszták). Azért a Karika útjáról Icfordula az
ármáda Slbó felé. Rákóczinak meghozván a
portások, confundálódék, mert már késő vala
Síbó felé olyan e t ó s sánczot csinállatní mint
a Karikán, mégis a mint lehető hamarjában, rá
hajtván az embereket, ásának a mit ásának;
de felére sem készülhető c l ; oda vontalá
Karikáról a Itívöszerszámokot, sa hajdusiigot
beléje állilák, a lovas hadak penig hátul a
völgyben rendelt sergekbcn állottanak. Az
ármáda penig vévén eszében mit akar hálok
megctl Karolyi, a mely sok száz szekerek
vele Valinak, egynehány rendben állilá s s á n czoltaLá a maga hála megé , külíjnben is sok
üreg vastag fúkot levógata , s úgy fortíílcálá
a labornak hátulját hogy még közel sem m e helc Károlyi a lovas hadakkal. így elkészít
vén mngokol, 0 hegyre fel kezdenek menni a
s á n c z r a , magok elült ápyukol vitetvén s
azokkal szüntelen löletvén a kuruczok sánc z á r a ; a granatérosok penig az ágyuk után
clól ménének , és sebesen bányák a tüzes
granútokot a hajdúságra. A kuruczok sánczából is erős lUzet a d á n a k , mind az ö r e g
litvaszerszámokból, mind az apróbb puskák
ból, el is hallanak a németek közül minlcgy
háromszázan, de mihell a sánczhnz kózcl
jutának, generál Virmond lougrodvún luváról,
gyalog beugrék a sánczban, utána a g r a 
natérosok és a lObb muskotélyosok, és így a
sánczot megvevék, a hajdúság a süril e r d ő - i
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ben ide s tova elszalada, azokon kivUl kik ott
elesének, a franczia generált elfo^ák, a lüvűEzcrszáDiok egyéb tábori készülellel együtt
amimet kezében maradának. Forgács Simon,
ki a lovas hadakkal a völgyben vala , hogy a
sánczol meg'vevék , semmit nem emberkedék,
hanem elszalada, a ráczok Uzék egy darabig,
Ic is vágának a lovas kuruczokban. Rákóczi
a liarcz napján csak küzel, Csáki László há
zához Szurdokra ment vala ebédre, 5 mikor
vígan laknának , hallják a nagy ágyuropogásokot, felkelnek asztallal, oda nyargalnak a
sibói sáncz Télé , ús hát már a német armada
is állalesett az ebéden; onnan a Iá száját
megfordilván , azon éczaka Szamosujvárhoz
szaladnak. Már azelóU egy héttel Rákóczi a
maga lárszekercil Szamosujvárhoz küldötte
vala, tartván a ki tudjálűl, a futott hadak is
oda gyülének, és ha bárcsak két regiment
lovas német Jött volna hevenyében ulánok,
mind Rákóczit mind szekereit elfoghatják
vala. De a német had igen clfáradott vala, s
sok élésl találván a Bákóczi táborán, olt megnyugovék. magát s lovait Jól larlá egynehány
nap. Rákóczi a futott haddal Bethlenben mene
onnan Viczében, ott is csak egy éjjel mulat
ván, gyalázatoson kimene Erdélyből s ide hagyá Erdélyt a jó fejedelem farkas kaszára.
A német ármáda megindulván a harczhclyrSl, Kolosvárra érkezek. Hára jezsuiták a
iriumphalis portál egyben rontották vala, s
páter Kapi clszaladolt vala. A német generá
lok elhordaták a porit eszközeit, és meg
égettelek, a jezsuiták házaira penig'dániisokol
rendelének quárléiyban, lutheránus okot, hogy
inkább morlificátják Bket; és mind Koioavárra,
mind penig máa helyekre qoártélyban eloszták a regimenteket, s rettenetes hallatlan
kínzó exccutióval nyomorgatták a szegénysé
get. Csalvhamar Szamosujváral, Bethlent, Görgényt a kuruczoklól clvevék, Dévát penig majd
három hónapig bloquádnzák, mert jó hajdúk
valának benne, Csáki András commendója
atatl, utoljára azt is Tel kctle adniok.
Epcn azon a napon, mikor a barcz volt,
generál Rabutin SzebenhSI kijOve az olt való
kevés hadakkal, Orosz Páll Feleken , és Po-
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rumbákon SzRppanyos Mihályt felveré. sokat
levágának bennek , noha három négy annyi Is
vala a kuruczsig, A brassai commendans is
Vellenslein , ugyanakkor Szent-Péterre ki
menvén, Káinoki Pétert mind bloquádáslól
felveré s dissipálá. Pekri LQrincz Fejérvárnál
megértvén a német vicloriájál, elszalada , a
hadak eloszlanak, maga Holduvában mene,
onnan Rákóczihoz. SzörnyUbúdnlásfutás vala
ez egész országban, többire az erdélyi kuo
levő fórendek nemesek feleségestói gyermehcstól ki Molduvában, ki Havas-alyföldében,
ki Marmarosban, Uagyarországban, Torokországban elbujdosának, kiknek jószágokot a
német maga számára confiscáltalá s gabonájokot borokot a várakban betakarít tata. A
várakban szorult urak főrendek penig pusz
ta házakhoz kimenének, de semmit házoknál
nem taláiának. mert a kuruezok mind elpraedálák, keraenczéjeket, ajlújokol, ablakokol egy
ben ronták. Nem is valának egyébre jók, ha
nem hemencze-ronlani, marha-hajtani, praedálni, hozni vonni, azért is segélte az Isten
meg ökct, ezután is csak ugy segélte, látjuk.
Mi Mikes Mihálylyal együtt Dézsen valánk
mikor a harcz lőn, oda bozák meg éczaka a
hirt, jó reggel Szamosujvárra menénk, én
ott elkéreczém Mikesiai, s Pelki Dáviddal
együtt Marusszékre Kaiban Jövék ; onnan fe
leségemet gyermekemet, egyelmásomnak egy
részét Csikban küllOztelém, de sok egyetmásom marada Kaiban. Egy veremben rakattam
vala be sok szép portékáimul, azolta sem is
lalám, a vermet felverték, mindent elpraeddlának belólc. Azalatt Csikban is küzelitvén a
német, Gyergyöban menék mind cselédestül
együtt, megértem hogy már colonellus Gráven
két regimenttel Csikban bejött, kijOvék Gyergyóbúl Csikban, s a gubcmium erflvel a csíki
miiitiára való terhes inspeclorságol veié •
nyakamban. Isten tudja megmondani, a sok
rendbeli execulorok miatt mennyi búsulásom,
bajom, mortíGcatióm volt, sokszor elátkoztam
még a szülelésemóráját is. Mikes Mihály Rá
kóczival elmene, a felesége ís Csíkból Hol
duvában szalada; a csíki klastromban Iev9
Jovait borait Gráven kihozatá, elprscdáltalá.
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A csíki Ezenl atyáknak is vala bajok Gráven
míalt, mert aklastrom mnjarházdra szállilá R
németekéi, a vatamiek olt volt, mind elveszte
netek. Fülem hallaltira szemekben szidta a
barátokot, hogy minyájan rebellisek, s a
Csíkban megoietell németek halálának Ük
Tollak okai, a ha rajla állana, egy lábig levá
gatná flkel, s a templombúl a széniek képeit
kihordatná s fetégcttelné az egész klaslromot,
a kit Sándor János s Thamás Deák oll dugdoslásával latrok barlangijának lettek vala a
banllok, sÖt a kriptájokot is fel akarja vala
hányatni, ho^y ha valami kuruczok egyetmdsít olt laláija, kivitesse; de a barátok
erfts hittel megeskUvének, hogy semmi otl
nincsen. Egyéb czellnhbúl penig minden ku
ruczok egyetmásail ki kellé adniok. Nehezte
lek VBIB B barátok, és hányák vala prívilegiumokot, hogy szabad nem volna saecularis em
bernek a klastromból semmit kivitetni, s misét
sem akaránakmondani, praelendálván, hogy
Griveo vioUlla a klastrom szabadcságál. De
Gráven megizené, mindjárt misét mamijának,
mert bizony egyben lövödtízleti fikel, s hát
öt hat oltárnál is mindjárt misézni kezdenek.
Az egész országban penig minden he
lyekre magyar és német commissarlusok readeltelvén, njobban az ország népét ei6s átok
•lati a császár hűségére beeskiliék , s Rákó
czi Tej cd el ems égét vélek visszamondalak. A
hillésnek conclusiója c vala : Ha én igaz hive
nem leizek a császárnak, az Istennek minden
átkai szálljanak rám s az én mara^váimra.
De Bzl az erSs hitet azután egynehány izben,
sokan kcnlelenséghől, némelyek penig kik el
kerülhetek s várakban szorulhatnak vala, jó
•karatjokból megszegek, liol a némel császár
bfiségére, hol a Rákócziéra divcrsis vicibus
megesküvének. Hlnden helyeken penig a
füldnépélöl crÓE li]l alatt a Tcgyvert kikere
sek, elszedek, mint a paculárok egy egy bul
lát jártának s járnak ma is a kUn lakó nemes
emberek; egynehány embi.'i'l Tel is akasztanak
alTéle semmirekellő fegyverért, hogy eldug
ták vala. Ilyen drágalátos gyilmulcsél érző
Erdély a császár ellen való rebelliónak. Hikor
nagy boldogságban bőségben vala ai ország,

s a német elült respeclusa az ország rendéi'
nek, neheztelek vala a portiózásl, nem tudának nyugodni, szabadcságro vágyának, addig
keresek a szabadcságot, annál nagyobb nyo
morúságra és Jobbágyságra jutánk, semmink
nincs, utpraedálá kit a német, kurucz, mégis
csak porlióznunk kell, B német előtt Js mint
egy komondornak annyi hitelünk tckinletUnk
nincsen, a ía járom nebúz vala, el akarók
rontani nyakunkból, annál nehezebb vasjár
mot vetőnek a nyakunkban. így jár az a nem
zet, ki mindenkor ujabb ujabb UTBI keres magá
nak. Tanulj Erdély, tanulj, ne czímburálj löbbszür Magyarországgal, mert sokszor égette
meg a magyarországi kása a szájadol, mégis
nem tuiilái megtanolni.
Ebben az esztendőben S.januarii déltájban
lizoncgy tizenkét óra kózútt ada Islen a fele
ségemnek Kaiban egy Oat, a lelkem Júzscfemet^ de csakhamar, 15. februaríi reggeli hat
E hét óra küziítt,harmBdnapi hirtelen való be
tegsége után szólilá ki Islen nagyobbik liamot Menyuskát ez árnyék világból, s ugyan
ott Kálhan, feleségem eleinek lemelöhelyén
eltcmettclém. Mert még eddig valamikor négy
gyermekem volt egyczersmind , egyik mindjárl megholt, a mini már három ízben történi
rajtam egymás után.
1706. Sok rendbeli szomorú kárvallás s
szerencsétlenség lalála engemet ebben az
cszlcndübcn. Mert Csíkban létemben Rákoson
a ládáimul a csűrben elásattam vala , nekem
ki kelletvén mennem Segesvárra e gubernium
parancsolatából az országgyűlésére; azalatt
egy istentelen béresem a némelekel rá hozta
éczaka a veremre, fclhánlák a iádáimot, fel
verték, sok száz forint érfl egyelmásimot el
vitték, s egy istentelen gonosz Uil ncvU ka
pitánynak a Dabulin regimeDliból adlak. Ele
get futék fáradék hogy visszajovék Hegesvárról. suha bizo ny egy pénz érül sem kap
hatók meg benne, mind oda lön. Csakhamar
azután más búsulás lalála: még a kuruez clüsíitri támadásakor adlam voll a mikhazi kla
stromban egy bőrös ládámol kiben legjobb por
tékáim voltának, generál Carafa onnan elvileié MaruB-Vásárbelyrc, noha elegei mon23*
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dotlák neki hogy én Csíkban a csásKÚr szol
gálatában vagyok, azl motidottu, nem hiSEÍ; lia
ki megyek hozzája, megadatja. Megirák ne
kem Marusszékröl, GrávctilÖl kéreczellem,
soha cl nem bocsdla, s5t azt Teleié : lia ki
megyek a császár szolgálata mellűi, az ítrdögOk elszaggassák, ha vaslannemverels Szebenben nem küld, A kél gonosz közOlt so
káig tüsakodlam , csak reá vetem magamol s
kimeiiék Vdsdrbclyre, s hál már a ládámot
felnyilotlák s ki is vettek sok j6kot heldlej a
megmaradóit részéi is retleneles bajjal, supplicálássoi, ajandékozilssal tudám visszaszerzeni. Gráven elegeifuriála ellenem, az Isten
megcsendesilé , semmi bajom nem érkezek,
noha bizony valóban féllem , meri szintén
akhor fogetlB vola meg Boér Ferenciéi s Apor
Pétert, mindeneket elpraediíltatván, Brassóban
kulJé a fellegvárban , olt raboskodának sze
gények egynéhány esztendeig. De mind ezek
felelt is nagyabb nyomorúságban esem, mert
B német Csikból kimenvén, kéreczetlem én is,
hadd mehessek ki onnan , tartván atl6I ami
rajtam esek : soha meg nem engedé Gráven,
csak azt irá vissza ; az 6 felsége szolgálata
mellett ki is kelt ontania vérét embernek;
már pcnig azok a csiki kerengj) tolvajok, mint
Endcs Mátyás, Veres András, Orbán (stván,
GcgJt Péter, egynéhányad magokkal, kik
Molduvában sem mentenek vala be, a csúszár
hűségére sem akarának redeálni, hanem olt
a csiki havasokon lappangollanak s le kezdet
iének vala jflni a falulira éczaka s fosztogatni
házuknál az embereket. Erfls parancsolatom
levén mind a gencrúllél minda guberniumlól,
hogy afféle tülvBJokot perscquállássak, meg
parancsolom a széknek, bottal, fejszével, lan
tsával felkeljenek, mert egyéb fegyverek
nem vala. Fel is kelének s az erdOkre kimenének, s ha igazak lettek volna . mind meg
foghatják vagy ülhetik vaia flkel; de 3k alat
tomban az egész télen is mind egyet érlellek
vélek, s a faluknál táplálták titkon, visszajövének, megmondák, nem laldllák. Én penjg
eszemben vévén praclicajokol, feleségemet
gyermekeimet kiindílám Brassó felé, hogy
akár csak azokon ne türténjék vaJami Ezomoru
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dolog, a rákosi házunknál pcnig éjjel nappal
ütvén halvan embert tartottam slrázsának,
magam pcnig gyakrabban hol egyttll hol má
sutt háltam. PiinköGd másod napjára virradólag, gondoltam talám olyan sz. innepnapokon
6k is nyugosznak, a háznál levetkezem s lefeklivém. Egykor hát már az ajló elöli pus
káznak a tolvajok, az én strázsáim mind el^aladának, a szolgáim is a lovakot az istál
lóban hagyák, elbuvának, én egyedül ma
radék; kihurczolának egy ingben lábra való
ban a házból, a földre ledüf(tlének, olt egy
nehányszor lőttek hozzám, az ingem njján két
golyúbis is meni állal, az Isten nem akarta
halálomat; onnan feivonának, szórén egy ló
hátára fclUltelének , lovaimol, Ökreimet, harminczkél számú ménesemet, teheneket, ju
hokol, a háznál levS mindennemű portékákol,
magammal levíi sok szép egyelmásokot, ezüst
órámol, szép künlüsimel, egy szóval künynycn kél ezer forintot érfl jovaimat elpraedálák. nem is adának még csak egy poltura érőt
is vissza egy pipámnál egyebet. A molduvai
havasokra vQnek, ott is egynehányszor akar
ták fejemet venni j nagy későre, erős reversálist vévén Ifilem, hogy soha ökel sem türvénjnyel nem keresem, sem bosziit azért nem
állok (bizony ncbczen mcnék a reversálisadágra, de kéntelen lök vele), ugy bocsáldnak
el. Én is más nap kijüvék onnan, E ide jüvék
Brassóban, azolla itt nyomorgók. Mikor én
rabságra estem, a brassai commondans azt
gondüita , hogy én kuruczezá leszek Cbiz
eleget ia kénszergetének , legyek kuruczezá,
s micsoda nagy promolióm leszen, de a csá
szárnak adott hitemet nem akarám meg
szegni), a feleségemel Brassóban areslállalá,
s mikor én Brassóban menék, akkor szabadnia
fel 6 is ; csak clcsudalkozék a commendans raj
tam, s s azt mondó: Nem hillem volna, kegyel
medben oly nagy haséglcgycn.merl még eddig
egy magyart sem láték,kit a kuruczok elfogtanak, hogy a császár hűscgóre redeált volna.
Az ország a segesvári gyűlésben a Rá
kóczi Ferencz erdélyi fejedelemségre való
választását orükíísen cassálá, az ausztriai
ház birodalmát ujobban confirmálá, és B mely
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erdélyi kumczok a várakban szonill uraknak
fft rendeknek jószágokot cipraedálták vala,
arlicalul irata hogy azok megfizessék. Noha
eddig ai erliculDsnak kevés hasznát látták,
mert a sok tolvaj praedák gratidra visszajtívén, még ásóknak vagyon nagyobb becsüle
tek a német elSlt, a sok praedából jól megajándékozák a német liszteket, a kárvallott
M hazaGai szólni sem mernek nekiek, mind
járt azzal állnak elé, nekik a császár mindent
condoQáll. Csak Ilyen baszna van a szegény
magyarnak a ki mindenét elveszfclte s elkitllatte a cadszár hűsége melleit, semmit sem
adnak pro refasjoDe, múg csak meg sem ki)•zaaik hogy igaz hívei voltak a császárnak.
A gobernálor felesége gyermekágyban
ebben az esztendőben meghala Szebenben,
ki nagy elméjű, jó gazdasszony, szép asszony,
•n-doak kedvét keresd, csendes alázatos vala.
Kolosvárra vivék a testéi, otl Icmelék el. A
leánya is Székely Ádámnégyermekesldl,DgyaD
Wesselényinek az is leánya vala,kél gyermeke,
magának is egy gyermeke , megholt vala , s
uomoni ritka példával cgyczersmind hat ko
porsót viliének a gubernátor elolt, segyczersmind egy helyre temetek űket. Más nap
temetek el gróff Apor István testét ugyan Koloavdratt nagy pompával és frequcntiával.
Szintén akkor armistitium vala mind Er
délyben mind Magyarországban. Mert a csa
tzár a mellette való magynr urak instantiájára
Ti bajla hogy próbálnák meg, ha a magyar'
országi motusohot megcscndcsilhctnék Iracla
által. Egyben is gyülének mind a magyarok,
mind a császár részéről való plenipolenliáriuzok Nagy-Szombatban, de a Rákóczi részérdi
legelsőben is guaranliát nzaz kezeseket kez
denek kivánni a császártól, és olyan condiliókol proponálánek, hogy a francziai király
•em kivánhatoti volna nagyobbakol. A császár
kOvelei megboszonkodánek s oda hagyák a
Iractál. Az Islen (gy bolonditá meg akkor is
• magyarokot, meri még nem hozla vala Is
ten el a maga büntető ostorának megszünte
tésének idejét óráját.
Generál Habulin az armistitium alatt sok
élést szállittala Váradra, és noha ordere vala
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udvartól hogy üt lovas regimenteket hagyjon
Erdély oltalmára generál KlOckesperg commendója alatt, bezzeg ügy csendességben
maradhat vala a szegény ország , s nem esik
vala ujabh recidivában: de a mi szerencsétlenscgünkre meghala a jámbor kegyes nagy
vitéz tanult generál Klöckesperg Kolosvárall.
ott is te:^etck, ki a magyarokat igen szerette.
Nem is lett volna alábbvaló generál Veteránínál, ha tovább éljen, s az ő commendója
alatl a szegény haza kitnnycbbségel érez
vala. Rabulin azért csak a várakban hagya
praesidiumot, ez egész armadát kivivé ma
gával Magyarországra. Megállották vala uljál
a kuruczok a Meszesen, de mindjárt dissipálá
őket s eirulának szokások szerint. Rabulin
Szolnok alá mene, azl megvevé s a várat felhányatá ; onnan menni kell vala generál
Stharenberg mellé , ki magyarországi gene
rális commendans vala, hogy a két armada
conjugálván magát, derekas opcralióboz
fogjanak a kuruczok ellen s kivált Kassái obsídeálják. S könnyen akkor mind Kassát megvehclik, mind a kuraczságot dissipáihatják és
a rebelliónak nyakát szakaszthatják vala : de
a Rabutin competentíája miatt nem akarván
Slarenberg commendója alatt lenni, minden
jó dolognak nyaka szakadt, nem csak a csá
szár szolgálatának nagy hátramaradásával,
hanem Erdély országnak is ujalib siralmas
romlásával, pusztulásával. Mert Rabulin a
maga hadával küKínszakada, Slarenberg is a
maga táborával kUlOn mareda, egyik is a
másik nélkül semmi derék dolgot véghez nem
vihete. Rabulin Kassa alá mcno, olt bolondoskodék egynehány nap alalla, sem lövőszer
számai , sem annyi had vele nem levén, hogy
olyan erős ós sok ezer hajdúsággal praesideált várost megvehessen. Kassa alól Tokaj
hoz jőve, ott a szőlőhegyeket a maga szá
mára megszedeté, és az egész körUI való tar
tományban levő hajduvárusokol a földig leégetlelé, mert a földnépe mind elfula. Debreczenben mene azután , ott számtalan praedál talála, de mivel az emberek mind elfutot
tak, a malmok mind elromlottak vala, búzát
nem SrOlbetvén, a fa ii azon a mezőségen

íiöy G o o g l e

K I K L Ö S V A B S Z É K I NA&YAJTAl

Ezilkiln levén, a asgy hideg idOben s éhség
ben annyi némcl düglébmeg, bo^y egy reális
szemben való harczon sem kellett volna lOhben elveszniek. Onnan kUldé be a báron Tist
Erdélyben, melyrŰl ide alább szólok, maga
penig felmene Budáboz avval ez elnyomoro
dott baddal, s olt quárlélyoza azon a télen.
Rákóczi pedig látván a német generálok
küziilt való competenliát, (>rülvén a jó alkal
matosságnak, hadait egyben gyujlé és Károlyi
Sándort egy rész haddal esmélHorvára s Ausz
triára küldi égetni pusztítani, meg is pusz
ilták ugy a császár provincián , két annyi latár sem jobban; a lübb hadakkal Eszlergomol
obsidcálja, s a városát ostrommal meg is ve
szi, a kik a várban nem szaladhatának, mind
olt vészének. Azulán a várat is crflscn kezdé
bombázlBtnl; a várban valának mind németek
mind magyarok, a magyarok consptrálának a
kuruczokkal, a commcndans megludja , & is,
hogysem olt veszszcn vagy rabságban jusson,
accordára megyén Rákóczival, Feladja n várat.
De a commendanst, generál Kuklenderl, a
császár is Bécsben arestállalja. Nem sokáig
birhatá Rákóczi Esztergomot, mert generál
Guido Starenberg, a kurnczok újfalvi sánczát
elsőben véres ostrommal megveszi, a benne
való népet egyig levágatván, onnan tOslént
megycn Esztergom alá, és keményen bombázlBlván , a kuruczok feladják ugyanazon
eszlendübcn.
Rúmában csmét rendkivUl való Túldindulás
lön, sok ezer emberek veszedelmével, lígy
Calabriában és Siciliában is, A császár Uatyasúczki László nyiirai pUspük és magyaroi'üzági canccllarius holla után, a cancellariusságol grúlT Illyésházi Miklósnak, snecularis
urnák conrcrálja, mely régtől fogva nem
lürléntvata; mert a cancellariusságut mind a
clerus viselte, s a vala egyik a mit a magyarak nehcztellellenek ez ausztriai hazdírccliója
alalt. A császár azért nem adá papi embernek
hanem blllsO világinak, hogy annyival is inkább
a magyarok elméjét csendesilse.
A francziai király armadáját ebben az esztendOben kél helyen is keményen megverek,
melynek öröméi nagy solennilással itt is, Bras
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sóban a commendana meglOletú, és minket
magyárokul meg is vendégele miadkéczcr.
Mert Belgium Hispanicumban, Brabantiában
nagy armadát külditlt vala a franczía király,
hogy az ollvaló város okot megvegye; Eugenius ÍE oda menc a császár hadaival, de még
az angliai generál Marleoburg el nem érke
zeit volt ez anglusokkal, noba igen közel út
ban vala. A Trancziai generál a baváriai eleclorral együtt rá mennek Eugeniusra, nincs
mit lenni, noha igen kevesed magával vala,
s nem akar vala addig harczolni míg az anglusok elérkeznek, kéntelen lón vele. Meg is
vereték a rrancziától s maga is rabbá esek. A
franczía generál nem elégedvén meg a vicloriával, az európabeli keresztények köz Olt
szokoll hadakozás rendé ellen, mert egyéb
kor csak a harczhelyrói kinyomhatta egyik
fél a másikot, azulán nem Űzte, a fúló ncmelekel Űzni kezdé rend nélkül. A baváriai elector eleget Jovullá, elégedjék meg a gyózedelemmel, térjen vissza, mert az anglus még
halra vagyon; csak nem akara engedni. Az
alatt egy erdfiból csak kinyomnia Uarleoburg
berezeg az angliai armadával, s látván hogy
a német armadát megverlek , nem hogy consternálódott volna, sSt annál inkább mcgboszonkodván, a frauczia armada ellen megyén,
és ügy megveré, hogy igen kevesen staladának el, sok ezerén ott vészének, sok ezerén
rabságra jutának, minden tábori eszközei
artelleriája az francziáuak oda marade. Do
mind annyi nyeresége feleit is azon Ordít,
hogy Eugenins is éleiben marada s megsza
badnia. Mert az a kél fejedelmi ember, noha
mind nemzettel, erkölcscsel, religióvalkutünbüzQk egymástól, mégis halálban szerelik
egymást, azért is nyerik mindenkor H nagy
victoriáküt; meri he egymással compclálnának , eddig régen a franczia Iriumphált volna
rajtuk, mint sokszor mcglörlénik a keresz
tények közölt hogy kél generálnak competentiája miati egész armadák gyakorta elvesz
nek. A baváriai eleclor a maga kevés hadá
val, lálván, hogy az anglus jó s • franczia ge
nerál nem fogadná az 5 jó tanácsát, szépen
elnyomula s minden kár nélkül elmene.
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a ki is annyi gonoszságot praedálást létele a
Calalonidban penig Barcellona vdroEt ob: ideállt vala a rraoczía, kiben a császár öcscse szegény országon, hogy senki sem kimondani
sem leirni nem tudná. Bejüvén Erdélyben,
l a r o l n s n i . a spanyol király szorult vala. A
erőszakkal ujobban a füld népét Rákóczi bflá r o s segítségére más angliai ánnáda szintén
s é g é r e beesküté s maga mellé felüllelé, a
6kor é r k e z e k ; a király is a városbó] a vele
vármegyéken székeken olyan
nyomorult,
rió kádakkal kirohana a franczia sánczúra,
idétlen, tudatlan, magával együtt bujdosú l e D1 is ai anglasok Ifini kezdek ö k e l , és nagj
bergó praedáló tiszteket constitudla, a kik
'eszedelemmel s gyatázaltal ciszállának a vánoin hogy a haza törvénye szerint tudlak
alól. Carolus azután Arragoniát is m e g volna az ígazgalást, még csak nevét sem
ódollalá. S í t a tengeren is nagy veszedelme
tudla jól leirni némelyik kOzQlOk, mint Kiln
kára következek a franczia királynak, mert
Mátyás maruGszcki, Tompa János háromszéki
agy classíst küldolt vala Amerikában, és ott
kurucz királybirák. A leányát Kemény Lász
imérdek kincsesei megrakodván, vissza alónak adá r d e s é g u l , azt udvarhelyszéki ka
arnak vala Jflni Galliában. Az angliai királypitánynak constilnálá, a várakban szorult urak
á is erSs classist készilvén, eleiben küldé,
rúrcndck nemesek jószágait conGscallatá, s
legparancsolvdn a tengeri admirálisának,
azoknak jövedelmét maga számára forditá , a
Dgy vagy elnyerje a francziálöl az amerikai
szász városokot szOrnyUképen megsaczoltalá,
ínyat, vagy soha eleiben ne kcrüljiín. Sok
ieig leskOdék az angliai generál a hajók után, j>l, h a t , liz ezer forintokot rdnta mindeniken.
s magának cilcvé. A német idejében való
á g r e rá talála , és minden haledék nélkül rá
tiszteket, kik kUn maradtanak volt, mcgfogata.
idilván a maga hajúit, addig leleté s bomKővárban ott raboskodtalá, mint Gyergyai
áziald a franczia hajókot, noha azok is valóBoth
Andrási, Abafi Lászlói, Naményi Sámu
)n emberül forgolódának , nehezen akarván
e l t , BenkO Mihályt s tübb becsületes nemes
da hagyni annyi számtalan kincset, ugyan
emberekéi, azokol is megsaczoltalá s ü g y
iak triumpbála az anglus, mind eliiyeré a
bocsáttatá el. Háromszékre Csáki Audrást
•jókot, melyekben hetven millió arany vala,
kiitdé be hadakkal, a háromszéhi nemességet,
olott csak egy millióben is Liz száz ezer aíny vagyon- Hihetetlen s hallatlan kincs, nem kik lel nem akarának ülni, hópénz-adásra eerSltctéi Csikhan p e n i g , a Molduvában fnloll
Ivasnnk ezer eszlendó alatt valakinek olyan
emberek kijítvén, Elorvát Gyürgyöl pracGraedája lelt volna , vagyon is azolla mibSl
ciálá, ott is a szegénységet ügy nyomorgetdk
tetni e hadaknak az angliai királynénál. Hat
lilliö az aranyban a római pápa szdmára volt, gaczollalák. Csáki András pcnig egy jó r e g 
gel ide a brassai mezőre becsapván, a brassaí
|éreté is a pápa a királynétól, de rövid válamészárosok kövér ökreit, lübbet háromszáz'
l ö n : papnak nem kell annyi p é n z , a mit
királyné Tégy vérével n y e r t , nem adja más nál, az ilt levÖ nemesség mezfin fúvün tegetó
sok lovaival együtt elhajtalá, és a brassai
lak. A francziai királyt sem confundálá s s z o bloquádára grófT Pelki Dávidot kUldé. a k i k é t
lorítd ügy meg a sok hadainak veszedelme,
niérfüldnyire, Illyefalvdn tekerge hadaival, s
int annak a sok aranynak elveszése, mert
onnan akará Brassót megvenni. Mocskos ha
jbból akar vala megüzelni a hadaknak- Hogy
z u g pátenseket is bocsáta ki Pekri LÓrincz:
elkele tiJIe . r e t t e n e t e s porliól kénszeritle
hogy a németet Magyarországban mind l e 
ik felvetni az országa n é p é r e , ügy meg is
vágták, Rákóczi mellé pedig svécz hadak j ö t legényilé Galliát, hogy már alig viselhetik
lenek, rövid nap alalt Szebcnhci j 5 n e k , s azt
nagy rajtok lev9 terbct.
megveszik, Erdélyből a németet kiverik;
azért minden magyar a várakból kijSjün, mert
Rákóczi Ferencz Erdélyról sem Teledkeazután nem leszen gratia. Senki a ki okos
ék el, hanem amaz hite hagyott, pracJán hiember vala, nem ada hitelt Pckri pátensének.
olt gonosz ember grólT Pckri LSrinczet külé be feles lovas gyalog hadakkal Erdélyben,
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meri ismerték jól, hogy Bzelött is miudenkor
hazug ember volt, s ba azeldll nem tudotl
valoe is, a kuruczok küzutt hozzá kellell szokni a hazugsághoz s biztatáshoz, mert mindenkor a kuniczjárás hazugságon fundállatolt.
Azért a gubernium contrapalenseket killdc
ki SzebenbiJI, remonslrálván , hagy Pekri LOrinrznek minden Írási liazugságból állanak,
senki azért meg ne bolonduljon s a császár
búsége mellGI el ne álljon. De a roil Pekri
Írással véghez nem vihete, véghez vivő fegy
verrel , E BK egész országot esmét nagyobb
labyrinlusban, hitszegésben s nyomorúságban
ejlé.
A várakot is míndenUlt bloquadáztatt,
Gürgényt, Bethlent meg is véve, mert a ben
ne való németek kuruczczá Ifinek, s a commendansok akarata ellen feladák Pekrinek a
várakot. De Fogarast s Dévát haszontalanul
bloquadízlalá, mert olt semmíl nem nyere,
süt sok kuruczok vészének alattok. Dániel
Gábor is szép dali jára mcnendű ífTiu legény,
adjutantja levéo Pekrinek, s bízván aboz, a
golyóbis meg nem járja, Fogaras alá ment el
lenkezni épen a kulsfi kapuig, ott egy dgyugolyúbissal ugy Jüvék, minden tesle egyben
szakadoza s szúrnytlképcn meghala nyavalyás
a kapu elótl. Yalának hires tolvaj kapitányok
Pekri mellett, mint iVyuzó, Drágul rácz kapi
tány, ki a németek közű) szökOll vala a ku
ruczok kOzibcn, Balikn , Rácz Híhály , SzentPáli s többek hasonlók, ezek széltében fogták
Erdélyt, ugy praedállák a szegénységei. Pekri
nem hogy tilalmazta volna, sőt maga ingerIctle hogy mindent elpusztítsanak, ha a német
esmél be talál jűni Erdélyben, no laláljon
semmit a mivel éljen. S3t a városok kőfalait
is elrontalá, mint Megyésen, Segesvdrati, Beszlerczén; mintha a német, ha mikor kivántalik,
nem kúnnyen tud csinálni magának kSfal nél
kül is föIdbSI s fából sánczot, akár micsoda
kőfalnál is erösebbel. Ilyen bolond desperntiöval akarják vala a niimctet kiijeszleni Er
délyből. Különben is a maga melleit való ha
daknak, kiknek jobb része akasztófát s nyárBal érdemien volna inkább mint sem húpénzi,
intertenliójáre olyan nagy portidi vele a sze

gény nyomorult országra, hogy a német ide
jében is sem volt olyan nagy mértékben; B
hogy inkább a szegénység megijedjen B ha
marább megadják, egy kevés türOk had levén
vele, mindenüvé azokot küldötte execntióra,
kik pogány mádra minden kegyetlenséget el
követtek , s az asszonyi népeken, leányokon
erőszakol cselekedlenek. Nyeglék, sirtak, az
égre fuhászkodlak a szegény hazaűsi, nem
volt kinek panaszlani, csak fejel hajtottak a
kik itlbon maradtanak volt, mert az oda buj
dostak annál roszabbak voltak is azelfttt magokaljtartván igaz magyaroknak, a lobbit szid
ták , csúfolták, verték , blték, praedálták, kí
nozták, húzták vonták. Pekri uram peníg ett,
ivull, vendégeskedett, lánczolt vag^ bolondoskodolt.
Én akkor is mint most, Brassóban vollam,
több becsületes főrendekkel nemesekkel egyiltl, úgymint: Teleki József feleségeslSI,
Kun Islvánné, Dániel Fereocz, ő meg is hala
itt Brassóban, Kálnoki Farkas [eleségesiól, ő
is meghala s itt temetek a magyar templom
ban, Kálnoki József,Bíró Sámuel feleségestől,
a Sárosi-kisasszony, Míkó Fcrencz feleséges
től , Hikó János , Szolyori András, Kápolnási
Pál feleségestől mindenik, Nemes Tamás fele
ségestől, Bernáld János feleségestől, a felesé
ge itt hala meg, Nalerman feleségestől, Geréb
János, Geréb Antal a Sa, e megétette vala az
édes atyját egérkövei, mégis hamar érék or
vossággal s nem hala meg, Anlalt pedig megfogalá, sokáig raboskodék a fellegvárban s
ügy bocsáltatá el; az atyám feleségestől, mert
az Ocsémel akaratom ellen generál Cbusani
mellé adák inasnak s ott pápistává is tevék,
Nemes János fcleségeslöl, Kémes Gábor fe
leségestől. Nemes Gyürgy, Cserei László, Bialis Ferenczné, Elekes Zsigmond feleségestől,
Maurer Gábor feleségestől, Hanrer István, ez
itt házasodok meg néhai Almási BánQ György
leányával, Bocr István feleségestől, Boér Sá
muel fcleségeslGI, Inczédi József, ez azután
házasodék meg Szebenhen Jósika Gábor leá
nyával. Gyulai Láízló feleségestől, Hikházi
István, ez azután a csiki klastromnál hala
meg, Gábor Deák, Székely Hózsesné. Székely
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Zsigmond, e testvérbátyját megüUe vala, s
nem régen házasodék meg Elekes Zsigmond
iednyával, Vajda l'éler, Jankó Petemé gyer
mekeivel, mert az ura kín marada zágoni júsztgAan, Holluki János, Hamar Perencz, Pá
ter Miklós, ratlonistákÉn (izénkét kObOl búzával jOllem be Bras
sóban, mégis mindenkor tized lizenkettjid
magammal egyUllcUem a kenyérül eddig, hét
loval larlottam. hololl sohull jésziigom közel
nem volt; a mit gyermckscgemtül fogva való
keresményemből a sokszori kárvallás miall
megmarada, itt elkültém, már öl eszlendólÓ)
fogva az egy vízen kivUl mindent készpénzen
kellelvén vennem, csak fára többel adlam ed
dig híromszáz forinlnál. Has becsületes íi
rendek is, noha néha néiia, a kinek közel volt
jószága, kapogatlak valami keveset magok
számára, de a mellett bizony mimleneket elkmték; pénzek nem levén, drágaköves, gyön
gyös, ezUsI, arany marháj okot, szép köntösö
kéi csak mondani harmad negyed árrán ulCEÓB kellelt elveszlegelni s eladni. Ezek a
rósz brassaj szászok titllüzódének meg veltk,
mert Sk nem érzetlék arevolutiúl, sűl többire
minyájan inkább guzdagoltanak, mert mind
a mililja, mind mi, a mi pénzünk s egyebünk
volt, hízbérbcn s étel ilal s egyéb szUkséges
vásárlásra nekiek adtuk. Ne is keress bizony
Erdélybea most bár pénzt egyebütt, meri nem
találsz ha megnyúzod is ai embert, hanem
a szebeni s brassai szászoknál, mert csak ez a
kél hely nem fordula kurucz kézen Erdélyben.
Engemet a brassai commendáns akaratom
ellen cxpediála Hil ncvU kapitánynyal, de
nem ayal kJröl oda fel emlékezem, és háromBsii ráczokkal s németekkel a Csikban teker
get kiiniczokra. El is menénk sötét éczaka
nagy ba^al ez Almási szoros ösvényen áilal
a lúetlen erdőn, de azok mind az erdőkre
sialadának. Oda is utánnok mentünk, mint a
r6kákot ugy kurkázluk, soha ki nem vehelOk
6ket, mi is visszajüvénk Brassóban kevés
kárral: egy rácz zászlólarlónak luvék el a
lovát, más rácznak a kezét. Csakbamur azután
a commendáns aráczokol Háromszékre kiildé
porlira, nem tudván hogy Csáki András olt
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volna két ezer kuruczczal. A ráczok együtt
Ercsztenenyig ménének, imill amolt a falukban
praedáló kuruczokban felesen is levágánakCsáki András azalatl a liadait mind egybengyiljlvén, eiejekLen mene, a ráczok másfél
száznál többen vollak, megijedvén a számlalan kuruezlól, mcgfutamodaak, Uzonnal utói
érik, ott csakhamar huszonnégyet küzQlök
levágnak; a többi is egy lábig olt veszett
volna, az Isten csudálatoson larlá meg. Az
uzoni templom kőkcrilése azelótt régen hoszEzan egy darabig Icomloll vala; azon a tö
résen beszaladának és a templomból széke
ket hordván ki, a lürést hamar bccsinálák,
mivel nemesek is valáuak közöltök egynehá
nyan, 5 ki kezdenek puskázni a kuruczokra.
A kuruczok körUlszállák a templom kerítéséi
hogy kiébezlessék a labanczokol, kél éczuka
s egy nap úllen illan magok lovok otl nyomorgának, s már fel kell vala adni magokot,
de a brassai commendáns megértvén dolgokul, kétszáz muskolélyossal s két tábori loroczkkal eslve feiú Brassóból kiindula, s haj
nalban érkezvén Uzonhoz, a kuruczok az eb
fiai elszaladának, a ráczok kiszabadulván, a
commendánssal egytltl békével visízujövének.
Egy rácz Pópa DevU kapitányt rűbcnliíltek
vala a kuruczok, sebesen ide hozáh, mcghale s
nagy mililaris pompával a commendáns ellemellclé. Csakhamar azután a túrcsvárí rationista, Hamar Ferencz, ki azelőtt melleltem a
ihesauraríatusj ofliuiumban cancellista vala,
Brassóból kiniene Turcsvárára, Telmebel valu
éczakára avarban, ott senki sem bántotta volna,
alatt marnda a vámháznál, éczuka a kuruczok
rá ménének, megölök, a testét behozákBrassóban s ill temetek el.
Tompa Miklós penig majd ezered magá
val éczaka Rosnyó alá mene és a brassai biró
olt levO Teles juhait elhajlalá; bizony nem va
la löbb barmincz rácznál a ki Vidombákhoz
eleiben mene, igaz dolog, azok után, de messze
voltának több labanczok is, de mind sem voltak
kétszázan, az a sok barom marhahajtó kuruczsíg a magahányú buszkc Tompával mingyárt mcgszaladának, Peketehalomig mind
vágák ókel s megadák a bcrbécshus árral,
34
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lokat el U fogának t itt a Telleg^ári sánczot
dsalá a caaimendáns velck. Ugyan akkor mind
járt a commcndanií kimenő s hajnalban érke
zek Lísznyóra, hol a kuruczok felesen sánczban valának, oll is miheit a puskaropogást
hallak, eifutának, az erdüig vágák aket a ráczok,IObh nyolczvannál ott vésze,sok rabok
kal B nagy prsedaval megrakodva ugy jövő
vissza a commendáns Brassúban. Sofcfizor néz
tük a fellegvár oldaláról: ülvcn hatvan bllván
brassai paraszt szászokból s valami rósz olá
hokból rácz nevczele alatt álló Frén companidból valók nyolcz kilcncz száz kurticzol
mint hsjlotlanak a Barcza mi^zején, szágycnletlUk magunk.kiváll a brasEai szászoktól, hogy
olyan rósz emberek. Többi között egy Vajszmillcr nevU námet ofFiciálist, kii a kuruczok
Fekete Lejtinánnak nevezének s féltek is ugy
attól mini a lUzlÖl, Dcgyven muskotélyos le
vén vele, a mint Hétfeluból jS vala, három
ezerig való kurucz kdrUlfogá a sik mezon,
azl tudtuk egy sem jó be kiízűlük, puskázni
kezdenek a németek, a kuruczok mind szélyelfulának, békével hejove s novellában csudául
írták meg innen Bécsben.
Egyezer esek egy kia suspus a brassai
labaaczokon épen apró szentek napján. Mert
Pekrj felesed magával bejüvén a Barczára
Herniánhan, hogy a Barczaságol megsaczoltasGB, meg is saczoltatá : a commendáns meg
akarván tudni, miért jütt be, a ráczokban kikUlde hogy fogjanak nyelvet, megparancsol
ván nekik, tovább Szent-Péleméi ne menjenek.
Aráczok Szent-Péterre menvén, ott valami ku
ruczok ittak, azokbanlevdgának,elis jöhetnek
vaia békével, de olt innya kezdenek; a com
mendáns látván hogy késnek, a furier siczekkel mintegy negyvened magával kimene,
barmincz muskotélyost is szerencséjére a me
zőre kül a hoslálon megállita. Mikor a com
mendáns a Tomüs vizéhez érkezek, hát már
szaladnak a ráczok, ulánnok a sok ezer ku
rucz, mert a Szent-PéterrSI elszaladt kuru
czok hirt adának Pekrinek, fi minden hadával
rajok mene. A commendánsnak sem lón mit
lenni, megsialada, egy tarka Ión ül vala, azt
meg is lövék a kuruczok, húszat levágának, a
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ráczok s furierek közO] tObb is vess vala,
de a muskotélyosokol meglátván a kuruczok,
visszanyomuiának. Pekrí azutáo csakhamar ki
mene, és Hárság melleit erSs sánczot cslnál(ala, a hadaknak jobb részét oda szállilttá.
GrófTBethlenUibály, Hiklósfia.ilt Brassó
ban meghala, a lestél kivivék Zabolára s ott
temetek el; nem az apja esze vala nála, örök
ké ivuti, már az elméje ismegtébolyodoltvala
a sok boriial miatt,
4707. Isten S szent Felsége ada a felesé
gemnek itt Brassóban egy kis leánykát Évái i4
decemhr. éczaka négy s öt óra közöli, de
nem sokáig ele, a más esztendóbcn meghala.
Szcbcnben is nem sokan valának a kik oda
szorulának. A gubernátor.Haller István,Haller
György, Naláczi Lajos, KordaZsigmond,Lázár
György. Sárpatak! Márton, Kornis Zsigmond s
István, LuczBi László, Récsei István, BalásG
Zsigmond, Vesciényi István, Bogát! János,
Bethlen László, Bethlen Sámuel, ott is hala meg
s a felesége Haller Istvánhoz mene, a más
egynehány becsületes ffl s nemes rendek.
Ezek kikuldének Rabulinhez ki még Debre
cennél vala , s kerék hogy segélje meg az
országot B Pekri lyrannussága alól szabadítsa
fel. Rabulin válogatott két ezer lovas neme
iét s nyolcz száz ráczokot ada Báron Tis commendója alá s megparancsolá, Erdélyben jfijön s Szehent oltalmazza addig, míg ft is a
több hadakkal bejO. És hogy az erdélyi kuru
czok eszekben ne vegyék mii akar, maga ad
dig Debrecenben marada , azt tétetvén, mint
ha onnan akarna Erdélyben jflní. S a kuruczok
mind Kulosvár felSI vigyáznak vala Habutinra,
Báron Tis azalatt a vele való hadaknak min
den szekereit bagasiáját egybenronlátván a
megégettetvén, csak könnyű szerrel megin
dula Dehrecenldl, és lemenvéna Hunyadvármegyei hegyeken, hirtelen bejöve, nem is lu
dak meg a kuruczok míg Szászvároshoz ér
kezek. Ott vala Draguly s Jósika Dániel valami
kóborló kuruczokkaj vigyázatlanul, azokoi felverá s egyenesen szebeni kapura jőve, akkor
vevék eszekben a szebeniek is s megürUléaek. Szebenben a hadait megszállilá , és mi
vel az élés igen megfogyatkozott vala Sze-
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magok lovok, sÓl noha maga lóra Ilit vala s
lármát fiílalna, alóla is otlítvék a lovát a haj
dúk, s mdr a földre esvén, egy hajdu fejét
akarja vala venni, ha a pistolya egyik kezében
nem lelt volna, azzal lúvé melyben a bajdul,
ugy kapa más lóra. A hajdúk még a németek
ágyúit is elnyerték vala. és hajúzonok lettek
volna s rendesen bánlak volna a dologgal,
csak a magok dgyuival is sok kárt tehetnek
vala a nemeiben, de mint részeg bolond em
berek, csak járlak egyik házból s másikban, s
mivel a Kolosvárról kijúll némeleknek sok
szekerük ládájok vala.azokol hasogatták pree(lálták. Pekri is egynehány ezer lovassal a
szölChegy tetején kitzel állolt, s onnan nézle
mit csinálnak a hajdúk , mert ha lejd vala a
lovasokkal s megsegélte vala a hajduhot, egy
• várost pusztán hagyd, a huruczokbeszállá- német sem jolt volna el onnan. s ekkor épen
I í megsaczoltaták a szegény kolosvárla 5zeben a kuniczok kezében esik vala. Azzal
kot. Nem is forgott Erdélyben egy város any~ is veszték a hajdúk , hogy a falul felgyujlogaldk, mert a setéiben csak bódorgának vala
Dyi változásokon , a kincses Kolosvárból kol
a németek, de a líiz világosságánál inkább
dus Kolosvár lön a kétféle had kúzült; annál
lObb kerített magyar város sem vala Erdély együvé gyUlének, oda, a hová már Baron Tis
felesed magával rendben verte vala megát.
ben,az ÍB elpuBZtula Rákórzi miatt.
Azért Baron Tis látván, csak bolondoskodnak
Már Báron Tis a hadakkal Kocsárdre érinkább mint sem berczolnának a hajdúk, el
keaett vala s nem gondolván hogy a kuniszéledvén mindenfelé, rajok indilá a némete
czok utána Jíinének, bátran a bőszu faluban
ket és mindenfelfil erSsen puskázni kezdek
•sélyel a hadak megszállának, s mivel addig
Ókét. A hajdúk nem gyülekezhet ének egyben,
éjjdnappalanagy hidegben mind strdzsdltsnak,
azért rend nélkUl futni kezdenek. Otl hüzel egy
elaonyorodván, olt levetkrzének s jó tUzoket
riddas vizes hely van a falu melleit, olt körillrakván a házakban, jól lakának s clnyugovdfogdk a németek, lübbet más fél ezernél ellóB>k. Pekri penig szembi^n nem mervén anyvódOzének,Bt<)bbi elszaladdnak, a németek kü•yi ezered magával aval a kevés némettel
zDI is nyolczvandt megsebesedék,száznál pe
m«iini,azonmesterkedék,éczaka valahol megnig löbb marada ott halva. Nem lelt volna
tréfilhiBSB. Thordálól azért megindulván , és
csuda ha egy lábig ott vesztenek volna, a mi
• h^jdaságnak hordókkal bozalván szekerek csoda nagy confusioban elsóben valának s
kel az égellbori s azokat megrészegítvén, épen a kezekben valának a hajdnknak, ha Pekri
neki bislatá, menjenek rajta a németen s fi a jó hadi generál lelt volna; de az Isten a sok
lovas badakkal alánok nyomni. A hajdúk az istentelen gonoszságéri praeddlásért olt sem
erős italtól megbolondulván s a német slrázsá- segélte meg fiket s már a szájokban levó fa
ját megkerülvén , olyan vakmeróképen bero- latot is kiránlá a fogok kozűl. Baron Tis más
faanának a faluban, hogy a németek, mikor nap a harczhelyról megindula s békével Szemár a bizekban be is mentenek vala a hajduk- henben s nagy dicsérettel bemene, s csakha
bu,akkor láták mi dolog. Elsőben, imitt amott mar generálisságra promovedltaték, a kurulevén EcállásokoD, annyira confnndálódtak czok távúiról kisérvén mint szent Péter ChrisTala a németek, hogy maga is Baron Tis des- tuB nrunkot, míg Szabanben bemene.
perált vall, mert készületlenek valának mind

benben, mindeiinap furráslra jártak hí a né
metek ráczok a kiiríil való tartom dnyra, ugy
hordották lóháton a szi'nál zabots egyéb vlctaálékol.s a vágni való marhákol pi'nig lábán
hajtották. E megbúvOle csakhamar a városban
mindenféle naturálc. Pekri szintén lakadalmax vala mikor megvivi'k hng-y Báron Tis
Ssebenben beérkezett, s akkor vévé eszében
magát hogy többet tud nálánál Itabulin a ha
di practicához, s oda vsn miir a reméaség
hogy Szebenbűl kiéheztesse a németeket; azért
Kolosvár alá mene a hadakkal, hogy bár csak
Bil vehesse meg, s az olt levO németeket leTágilhBssa- Abban sem lelék semmi, mert
Báron Tis Szebenból hljüvc s Kolosvárboz me
ne, Pekri meg sem váré. elálla elflle, Báron
Tis a kolosvdri pracsidiumot kihozá bókéve),
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Pekri szokása szerint hazug hírrel eltolté
állilják, de bár számol vetetlek volna elsőben
az egész országot, hogy a némeiekct mind József császárral. Barla András, egy i
levágatta Kocsárdnál, söl Rákóczinak sem szé- melancholícus alávaló ember forgolódván
gyenlé olyan szemlelenfll azt megírni, rá Is
igen Rákóczi melleit, kit ilélömesternek tett
indjlá hogy jöjitn be Erdélyben, mertSzebenl
vala, kuruczvilágban ugyan meglehet, de
mindjárt feladják a németck.Be is jüve Rákóczi másként még ilélőmesler deákjának is rósz
a hires eperjrc, és Marusvásárbelyre gyűlést lett volna, annak a bolond embernek c
hirdetvén, ott nagy pompával a pünküsli ki ceplusa lőn az a mocskos articulus, mintha
rályságra, erdélyi fejedelemségre inslellálla szóval szitokkal levághatnák a római császár
magát, megeskuvén a kiln való ország lako badál. Vévé is hasznát, mert száz aranyat
sainak, az ország is Rákóczinak. Ott a mel- ajándékozának neki; ugy is volt az Örökké
Iclle való erdélyiek bolond hizulkedésbSi Fel Erdélyben, a ki romlását veszedelmét m
séges titulust adanak neki és Palriae Páternek kálódta az országnak,a vett nagyobb jutalmai
nevezek, nem tudóin miéri, hanem lalám magának. Pekri LŐrincz az arliculusokban
azért hogy Erdélyországál iírükké való nyo keltől bckUldc Szebenbeit. báron Tis megbemorúságban jobbágyságban ejté. Kél rósz cstilé, mert a hóhér állal a pelengéren megjelt observáltanak a kik öltjeién voltának az égetteté. A Gnbrrníum penig és a több u
inslellálioban, egyiket: mikormegeskuttelék, trendek protestHliói küldenek ki írásban, és
pápista mód szerint gyerlyákot gyújtván meg, a Marusvásárhelyi gyűlést mint iilegalel s az
a gyertya hirtelen magálól eialult, mikor ctt csinált flrtlculusokot cassálánnk s Rákóczi
penig a fényes Iheátrumról lejött és lóra akart Ferencz fejedelemsége ellen conlradícálának.
fllni, a süvege fejéből kicsctti ki is esett csak
Szintén akkor nagy lárma esett vala Szehamar a fejedelemségből. 011 az országgyű benbcn.mert a németek.kétség kivül alattom
lésében, mintha az Anslriai ház fenekesIRI ban Rákúczi einbcr^'ilől némelyek körillfascífelfordult volna, ulyan bolond arliculusokoi
nállalván, rcbellálni akarának és elsőben a
irának, bizony akármely csekély elméjű em varos piaczát felpracddlván, azután a ma
ber megitélheli érette őket. Hert elsőben ; a gyar urak sőt a báron Tisstítbb német offieészegény ilTiu Apafl Mihályt proscribálák, hogy rek szénáját, búzáját felzsákmányolván. Két
az erdélyi fejedelemséget a német császárral ség kívül, ha a német gyalogság ís egyeiért
elcserélte, mintha jó akaratából, nem kéte- vala a lovasokkal, akkor mind a magyarok
telenségbSI cselekedte volna. Azután mocskos kik Szebenben valának, mind a nemet tisztek
fertelmes szókkal az Austrial házat és a ró épen elvesznek s minden jovok preedln
mai császár directióját ilrük átok alall kiát hányatik vala, Szebcnt is Itákóczinak feladták
kozzák, és a császár birodalma alól Erdélyt volna , nem is tartották egy óráig való éleÍrással felszabadítják, mintha rajtok állolt leket a szegény oda szorult magyarok; de i
volna; ez erdélyi gubernátorl és a várakban gyalogság nem consenlíála vetek, báron Tis
szorult urakol főrendeket megnoláznak és is hevenyében keményen fogd a dolgot s a
drokostín ErdélybSI exlerminálják. Rákóczi kik indítói valának kettőt felakasztatabennek,
mellé tanács urakot tesznek, még penig az er s megparancsold hogy a lovas németeket, ha
délyi nyilván való szabadcságellea,éE a mely valamely uczában húszan bar min ezen csoporsoha a régi igaz valóságos fejedelmek ideje- | tozni kezdenek, a muskotélyos tíszlek a gya
ben sem volt, a Partiumból Vay Ádámot, ki j logokkal mindjárt rajok menjenek s egyben
disznópásztornak lelt volna jobb mini tanács tővődtizzék őket. Azalalt épen jókor érkezek
urnák, declarálják egyik erdélyi tanács urnák, egy német kapitány Bécsből, ki kereskedő em
tábla fiait , itéISmeslereket, direclorokol is bernek tétetvén magát. Pélerváradja feI3t a
constituálnak, mintha mind övék volna a dió türtik földen ugy jOve be Havas-alyfltldében,
fáig s az erdélyi fejedelemséget épen féN | onnan Szebenben, hat ezer aranyat varratván
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titkon t nyergében, hit a császír kulde a hadak
EEdmára ; azt a pénzt Báron Tis a hadaknak
kioazid, ugy csendesedének meg uloljáre. A
csistir is me^énvén mely spiczen ineredoll
meg dolga Szebennek, csakhamar ujabb armaddl külde be Erdélyben Rabulin generállal.
Rdkóczinak a vala inlenliúja hogy HarusTásárhelyrAI a hadakkal Brassó alá jfljíín.s már
Pekelebsl ómban készítik vala is szimára a
qnirtélyl.Bizony mi is Brassóban megijedtünk
vala, mert ha ide jö vala. ezi az erötelen vá
rost kúnnyen megveheli vala, de Isten meg
gátold dolgai, igen hirtelen sietve visszamenő
Migyarországban, azolta be semjövü.
Mert Magyarországban egynehány várme
gyék, elunván a kuniczsdgnak sok istente
lenségét, ezt is általlátván, Rákóczi Fcrencz
a mivel bfztatá a magyarokai, hogy a l(>r<)k,
flrancta, svécz, muszka pénzzel haddal megsegéllik, a csak hazugság volt, és naponként
Bzdtllon száll a kuruczok szerencséje, s a n é '
mel császár dolgai penig mind a francia ellen
míod Magyarországi)a n boldogul, s a szabadcaágkeresés melleit már ''pen az ország elpasztull: egybenvégezénck, hogy tovább Rákócsi mellett ne hadakozzanak, hanem ha a
csBEzJrral meg nem akar békéllenl. ők ktllon
> császár búségére redeáljanak. Ez o hir vivé
ki Rákóczit ErdélybSl. Azcrl Bcrcsénivel ta
nácskozván, azi végezek, hogy Onadra gyű
lést hirdessenek, és hogy rUggObcn a dolog
tovább ne legyen, a státusok legyenek confoederátiól egymás kbzíitt s az Austriei báztÓI
flrflkOsképen elszakadjanak. Mert valamig az
ország lakosinak reménségek lesz, hogy még
valaha békeség állat a római császárra viszBzaszáll a magyar királyság, addig mindenkor
a stftasok közült visszavonás leszen, és alatlomban a német császárral való conspiraiio.
Igazán bolond tanács lön, nem kell vala olfan
extremumra foksdni s fegyvert adni a császár
kezében, mert addig, mini király, a tflie egy
kevéssé elidegenedett subditusival lágyan
bánt a császár • rebellió kezdetétől Togva, de
mikor ez ónodi gyűlésben s császárról szóval
levonák a ktrályságol, azolla mint ellenségei
vel ugy kezde bánni a magyarországiakkal.
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Ónodra azért gyűlést hirdetvén, mindenrdBI a magyarok sok ezercn oda gyUlének.
Legelsőben is a Thuroczvármegyei és más
azzal egyel érifl vármegyék kitvclei, becsilIclus tanult üreg kOzilnségcs jót szcretO kiivetek ménének be, és supplicátiól adván be
Rákóczinak, azon kerék , hogy mentől hama
rébb igyehi-zzék a német császárral jó condiliók alall ntegbckélleni. mert ha mégis to
vább hadakozik, az egész ország elpusztul, s
már soha nem gydzik hogy magok személyek
szerint táborozzanak,oda haza penig a cselégyek szüntelen porlíózzaiiak , még penig oly
nagy mértékben, hogy a némol idejében való
adózást superálJH. Az a bolond kevély negé
des Bercséni niingyárl felinduta s Telkiálta:
árulók vadtok ti ilyen s ilyen tiai s a némel
császárral conspiráltatok, kardot ránta, buzzájok vága, maga is Rákóczi s a lobbi fegy
verhez nyulának, s hallatlan pogány kegyet
lenséggel a jó tanácsadó árlallen embereket
ott felmészároidk, és azon vármegyékbeli
sergehel előhivatván, azoknak zásziújokot
dobjokol egybenszaggaták s a holticstekre
rakák, a sergckcl fegyverekből kifosztván, a
táborról kicsapák, és a vármegyékéi a több
vármegyék kiízijit feloszták s minden privi
légiumoktól kiiliinOs direclíójokiól levetkez
tetek ; sOl a holttesteket ís nem engedek meg
hogy ellemessék, csak azcrl hogy a li>bbí el
rémülvén, könnyen rá hajoljanak a mire Rá
kóczi s Bercséni intenriálna. Azután a gyű
lésben proponáltalá Rákóczi hogy végképen
szakadjanak el az Anslriaí háztól, és őrük
átok alatt proscribálák a császári a magyar
országi királyságból, s interregnumot állilának fel, s egymás kílzütl erős hit s kemény
büntetés alatt confoederaliól szcrzének hogy
soha az Austriat házból királyt nem válaszlansk; és hogy király nélkül a státusok jobb
formában igazgattassanak,Senálust erigálának,
kinek praesesének Rákóczit denominálák, s
a Senálus eleiben bizonyos inslrucliót írának.
a melyek szerint dirigálja a magyarokdoigail.
Ugyanon a német császár mellett megmara
dóit palatínust s több magyar arakotmegsententiázdk,jÓBzágokot conSscálák a in perpetu-
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számkivelésre ilélék. Nem teczék Bokak, az a conclusum , de a luróczvármegyei
küvoleknek siralmas példája szemek elÖll Torogván, eenki nem mére ellcnkezOt szólani.
Ugyan akkor Sfagyerorazágból a jesuitákol proscribálak ; azl bizony helyesen ia csi'lekedék, meri eleilöt Togva Hagyarorszdgban
inden rósz dolgoknak azok voltak koholói.
9 minden háborúságnak indilói s eszközei.
Éa noha egynehány vármegyék, a melyekben
derekasabb residentiájok vala a jesniláknak.
9 jcsuiták inlimaliojábúl supplicatiót adának
be Rákóczinak nagy prolestalióval. hogy Oh
<emmikepcn a jcsuiták proscripliojának nem
mnuállialnak. holott a magok liok kjtzíil solan közGIek már jesuilák kiízült volnának,
t képtelen dolog volna azokat is ejtiltumban
küldeni, sSt különben is a pápista rellgionak
felelte nagy kárával s hálramaradásával lenha a jesuilákol Magyarországból kiűznék,
római pápa is azért megncbezlcllenc.
Uerlmíollaa jesuiták Magyarországban szírmaztanak, azoila a deáki tudományok Soreálnak, a lanulóknak nagy könnyebbségekkel,
kikel e jesuiták, keresztényi induiitból, nem
szánván fáradcságokot, ajándékon tanítanak;
a sok eretnekség is mely azelOtt Magyaror
szágban elhatalmazolt vala, a jesuiták serénységével nagyobb részint kigyomláltatott,
ha pedig a jesuiták kiűzetnének, mind a t u 
domány elfogyna Magyarországban, mind az
eretnekek jobban megszaporodnának. Ráká:i Ferencz megfelelő a vármegyék snpplicátiojára. Ai Isten csudálatos vezérléséből pá
pista emberrel mondata ki az igazságot, és a
jesuiláknak minden istentelen practicájokot
lapfényre vele kiadatá.Czikkelyenként felvé
ve Rákóczi a vármegyék supplicátioját a r e monslrálá erSa és megczárolhalatlan ratiokk a l , hogy nem tudják mit kivannak, és mind
magoknak , mind az egész országnak romlá
sára veszedelmére czéloz a jesuiták mellett
r'aló inatánliájok. RemonsLrálá, hogy mig a
jesuiták izerzele támadott, addig mind a több
keresztény országokban mind Magyarország
ban , mind a religiú tisztábban s igazabban,
mind a deákí tudomány jobban a rendesebben
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nevekedell, és a mit a jesuiták tanítanak is,
noha azl hazudják hogy az A muakájok, de
mind a régi más szerzetckbeli tudós emberek
invenlioi, hanem a jesuiták a másoktól készí(ell étket magok tálokban rakták s ugy adták
elé; sSt a Iheologiál, mely minden tndománynak feje s lelke, bátrahagyván,olyan üsive szSIl
font, értelem nélkül való haazontalan pbilosophiai ludománynyal vesztegelik iz ifBuság
elméjét, hogy egyebet abból nem tanulnak,
hanem csak tiszta hazugságot és miképen kel
lessék akármely nyilván való igazságot is meg
hamisítani; és akármely tudósoknak láttassa
nak is a jesuiták academiájában, mikor kUlsö polilíára a haza szolgálatára fogják iJkel,
hát semmit nem tudnak egyebei hazugságnál.
Remonslrálja: mincmil istentelen s a ke
resztény világtól egynehányszor átok alatt k i 
rekesztett tudományilanitanak. tudniillik hogy
egymásnak adott hitel megszeghetik, külső
képen, ha kénszeritih. csak bátran megesküd
jenek, de belül az elméjckben mást gondolja
nak; mind a lélekid vess égre szükséges tudo
mányt pedig, mind egyéb, politiában felette
hasznos mesterségeket, mint a Jurispnidenliát, medicinái, architeclurdl s egyebeket af
féléket respuálnak, s lanilani nem akarnak; és
hogy ajándékon lanitanak, az is csak s i e m fényvcsztés s nem köszönhetik a Jesuiláknak,
hanem a régi kegyes fundátor magyaroknak,
kik sok ezerekbOl álló jüvedelmű jószágokot
conferáltanak a jesuiláknak, melyekből pom
páson s kényesen élnek, s nem esik ajándé
kon a tanitások. Remonslrálja : hogy semmi
kegyesség nincsabban a szerzetben, az isteni
szolgálatot is nem ugy mint a régi jó szerze
tek, hanem épen comoedia módjára, sok czifra
készülettel s pompával viszik véghez, hogy a
tudatlan község azoknak nézésével a azokon
való álmélkodással inkább bozzájok édesedj é k ; és hogy a római pápával titkon conspiratiót tartanak, sem királynak, aem országnak
a bflségre magokot kötelezni nem akarják,
hanem csak egyedül a római pápának, kinek
authorildsát tűzzel vassal késiek oltalmazni
az ország veszedelmével i s ; hogy az eretne
kek kiirtására erOs hittel kötelezik magokot,
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és Doha tadomdnynyal Okét nem tudják meg
téríteni, de erdvel s persecutioval addig kén•zerilik, hogy az országot Telhiiboriljdk, és a
mdc religiokon való keresztény kiráíyohol
berciegeket alTéle cselekedettel Telingyerlik s
annál inkább meggyűlöl te tik a pápiala religiot azokkal, middn baromizelussal,melyei a
Szentírás kárbozlat, akarván a pápista religiót siaporitaní, lObb kart tesznek inkább s a
római ecclesidi darabokra szaggatják. Remonslrálja , hogy semmiféle státusnak nem
bivek, hanem mindenUlt az Isten dicsősége
teijeszléaének nevelése alatt örOkké a magok
hasznokot keresik , a mint az ó példájában Js
megmutatták, meri egy Tclöl 9tet a császár
ellen felinditolIák, más felöl a császárnak el
árulták , űk a császárral Ólét megfogatláh.
Qgyan Sk s német kapiiány által elszebedilolták, egy felól a császárral mcgsententíáztatták, más felól titkon Lengyelországban pénz
zel segéltelték, egyfelAl Magyarországban
Nagy Szombatban, Erdélyben Kolos vára ti neki
hízelkedvén, iríumphalís portákot erigdllanak
számára , másfelől a császár gyózedelmén
nemben Orvendezlenck, a csiiszár ellenségé
vel a franciával lilkon egyetértenek , másfelAI a császár elótt a franciái átkozzák, kár
hoztatják; bogyigy.akár ó vegyen gyózedelmet a császáron, tóie nagy ajándékokot vehes
senek, akár a császár ólét s a magyarokét
debellálja, ugy is a császártól a confiscált jó•ságokból magoknak részt Tegyenek. És hogy
nindeotltl.nem csak a lObb keresztény orszá
gokban, faanem még Indiában, Chinában is haHHiló csalárd poUtíávaJ élnek, hol azt téte
tik faagy a cfainák bálványát, Confutius nevűt
tisztelik, másfelól a pápista religiói terjesz
tik, csak azért hogy a két közOn a chináktól
lintellessenek és kincsei kaphassanak. ReDOiMtrálja azt, az ó édes n. anyjával Rákóczi
Gyftrgynével mint bántanak, a kilói minden
pénzét, kincsét kicsalták s ellopták, s egy lá
dában rakván, mintha kOnyvek volnának ben
ne, niatlombaa el akarták kUldeni, de Tókölyi
Imrének, az ó moslofaa apjának hírével esvén
a dolc^, a ládákot visszahozatta; felnyittalván,
hát mind drága kincscsel vadnak megrakva.

Remonstrálja ; mint elhatalmaztanak már az
egész világon, hogy semmi királyságnak anynyi kincs nincs tárházában mint a jesuitáknak. minden küIsS dolgokot ók akarnak igazgalni, a közötlök tanuló IRluságot elamilván,
és etós hitlel magoknak kapcsolván, azokot
promuvealják a killsó tisztségekre , hogy in
kább azok állal minden dolgokol a magok
hasznokra fordíthassanak , senki a világi em
berek közfli nom mervén ellenek szólani, mert
ha szólnak, azokot mindjártkíátkozzák, vagy
addig mesterkednek míg veszedelemben ej
tik, És hogy a vármegyék bolondul cselekeszík, hogy jesuitaszerzetben állott űok számkivetésén lüródnének, holott jól ludják, abban
a szerzetben a tartatik tökéletesebbnek, a ki
apját, anyját, atyafiait örökösön megveli,
megutálja, arra is szoktak megeskunni. mert
addig a szerzetben be nem bocsátják. Re
monstrálja, más relígión való királyok feje
delmek udvara mely szép dicsérettel igazgatatik, jó tanács urak levén roellettek, de a pá
pista religjóban, valahová a jesuíták a kirá
lyok udvarában beférkezlenek, fenekestül
felfordították azoknak udvarai. A római csá
szár felsége is azulta naponként kisebbedik,
miolla Ferdinandus idejélól fogva a jcsuitdk
oda férkeztenek. és Magyarország is azolta
kezdett romlani pusztulni. miolta a jesuitákot
admítlálták. Sok egyéb istentelen, pogányok
közöli ia hallatlan gonoszságokol remonslálja
a jesuiiáknak, atóljára azzal rekesEti beírá
sát, bogy csak mei\jenek ki Magyarországból,
s mint a máltai vitézek, kik ha az egész ke
reszténység megbékéllenék is a pogánysággal, hittel kötelesek örökké a török ellen való
hadakozásra. Ók is egy olyan tengeri szigetel
keressenek magoknak, s onnan hadakozzanak
az eretnekek ellen, vagy hagyjanak békét
a keresztényeknek, bízzák más régi szer
zetekre a keresztények térítését. Ók penig, ha
olyan szent és buzgó emberek, menjenek a
sUll pogányok közé a azokot térítsék a ke*
resztény bitre. Bizony drága s szép munka,
méltó volna az egész keresztény világon min
denütt minden nyelveken kinyomtatni s a Rá
kóczi tanácsát abban a materiában megfogad

ni öyGoOglc

MIKLÚSVABSZÉKI KAGV AlTAl

ni, tudom kélsi'g kívül, aiiayi háborúság nem
csnúk a keresztények küzült- Rákóczi azért
a conroedcratus magyarok jcsuilák ellen va16
vügezésél eiTectumban véleté s kjüzcté a keze
Rlatt való helyekről a j e s u i U k o l , kik a csá
szárhoz futának, és a császár erejévelujobbun
mgokot a hová lehető berurák.
A császár peníg felelte megindulván azon,
hogy a magyarok az Austriai háxai kiátkoz
lak , és ölel B magyar királyságból kifordítaliakarjrik, az egész keresztény világra p á 
tenst bocsát k i , melyben a magyaroknak és
Rákóczinak az Austríai ház ellen való rebulliojokol és az únodí g'yülésbün esell lyrannusságul bűviln írásban t é t e l i , rcmunstrálván,
hogy a mii az ónodi gyUléülien végeztének,
nolia Magyarország neve alalt adlak Tel, de

íak két bárom ember erőszaktétele miatt
lett, meri az árlallan kiívelekelfelméhszárolin,a lilbbi megijcdicnck s ncin mértének k e 
zek alá szólani; és az a magyarok confoederaliuJB lílrvénylelen s az InteÍTegnum is t i 
lalmas, & levén Magyarországnak mcgcoronázlatott királya : azért kéri a keresztény ki
rályokol rejedelmekcl, a Rákóczi hozugs.'iálak hileU ne adjanak , a magyarok rcbella jának ne palrociniiljenak, hogy abból a rósz
példából a lübb királyok s fejedelmek subditusi is tanúságot ne veg7enek s Icgilimus
urok ellen fegyverrel no támadjanak; az óno
di gyűlést pedig, mint nem tSle, ugy mim ma
gyar királytól hirdctell convenliculumot c a s sálja , semmivé leszi, annak minden v é g e z e 
tét elrontja s felbonlja, s magát legílímusmagyar királynak dcclarálvdn, megparancsolja:
valakik a magyarok küzOl menlill hamarébb a
hUségrc nem redeálnak , az ország (íírvénye
szerint mint nyilván való rebelliseket perduellisL-kel pronunciállalja, és mint olyan m e g '
senlenlíázlRlolt személyekel valahoilalállatja,
tűzzel fegyverrel megbünteti, minden jovokot
jószagokot pedig a magyar lorvény szerint
coiiliscállatván , a maga liúsógc mellűit szen
vedeti magyaroknak conferáltalja. Si>t a ma
gyarországi palatínus is, Eszterhási Pál a löbb
isászár melleit való magyarokkal egybengyülvén, kiíztlnséges névvel az ónodi gyűlést
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nem akarvdnadmiltálni,at ellen solennitercontradicélnak. prolestálnak, a császárt pedig l e gllimus királyoknak pronunciáljáksagnoscálj á k , és a császárnak praesentálják. Azi is a
császár a maga neve E pccséle alalt expediáitatván, kiküldé mindenfelé Európában; c a t a l o gusl is irának a pátenseknek végében a végre,
hogy a Rákóczival való magyarság csak k ö z 
ség volna B nem o r s z á g , hanem e kik a c s á 
szárral vadnak magyarok, a magyar törvény
s rend szerint azok az igaz státusok , a mint
nevekrSI s lisztségekról leirák ókel, ugyminl;
kél érsekei, huszonhárom pUspUköl, a külső
világi urak küzQI a magyar palallnusl, j u d e x '
curjaet, Horvátországi b á n i , a magyar c a a celláriust, és a hél elsG bárókol, úgymint a
a föasztalnokot , fOhopmeslert, tőbejáról,
főinnyaadút, főajlönállót, fólovászmeslerl ,
rökomornyikol ,
liarniincinégy fSispányokot, huszonhárom grúffokot, huszonnégy bá
r ó k o l , sok abbasokot, p r a e p o s l o k o t , hat
captalanságokot, lizenhárom szabad királyi
városokat, azonkívül sok főrendeket, n e 
meseket, és más nemzetekből a magyarok
közé incorporállalott fejedelmeket, b e r c z c gekel, grólfokot, bárókot, u r a k o l , azonkívül
Horvát- és Tóthországokol, kik a magyar c o ronához tartoztanak. Hind ezek még a c s á 
szár hűségében valának.
És hogy a császár ne láltassck csak szóval
fenycgeiSczeni, valósággal is megmutali, hogy
a mely magyarok őtel királyoknak nem a k a r 
nák agnoscálni. 5 is azokot ugy larlja mint
ellenségeit, megparancsolja azért a német
generálisoknak, hogy a magyarokéi kik h ó 
dolni nem akarnak, míndenUtl vágják ö^'ék fe
leségestől gyermekestül, a városokot falnkol
elpraedálják sfelégessék. A m i n t többi közölt
szomorán megérzé az ónodi gyűlésnek g y ü 
mölcsét Kecskemét városa , hol a ráczok irtóiásra való dolgot köveiének el. Mert feles
kuruczok menvén a városban, törökök is l e 
vén vélek egylltl, generál RabuUn a ráczokot
rajok küldé, a lolvejló kuruczok szaladásra
vevék magokot, a ráczok a városi felpraedálák, sok száz emberi, aszonyl, gyermekei
fegyverre hányának, sok aazoay okot leány okol
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erílnakkal megrerlezlének, a várost felége nehány száz hajdúval Rabntin eleiben, maga
tek, • száffllalan praedával megrakodván, on a sok hajdúsággal lovasokkal nagy messze ott
nan békével eljdvének. Kél milliú (allér érő hevére héjában. Esze Thamás is nem akará
nél tübb kár esek akkor Kecskemélon, mert
magát a vele való kevés hajdúsággal ve
olyan gazdag város nem vala Felsö-Magyar- szedelemre vetni, csak nézlc mint taka
orsságban.
rodik állal a havason a német ármáda,
Rabutin penig larlván allúl, hogy az ti s visszanyomula Pekrihcz. Pekri csak meg
compelenliája miall generál SUrenbcrggel, sem meré nézni a németet, etszalada gya
minil Erdélyt a kuniczok ujobban elfoglalták, lázatoson, és mind a fejérvári, enyedi re
mind Magyarországban Rákóczi Ferencz formátus professorokol, papokot, mind az er
dolgai promoveálúdtanak. melyért kicsinyben
délyi nemességet erűszakkal maga eWll kimulék ef, meg nem Tógák Bécsben, meg is ér- hajtá az országból feleségestől gyermekestCI,
demlelle volna hogy a búcsi kapura felakasz- a szász városokol Is felpraedáltatvén, a pol
szák, a császárnak compromíllálá magái hogy gármestereket, királybirókot onnan elvivé s
njobban Erdélyi visszaroglalja és a kuruczokol klmene a rettenetes ragadománynyal Erdélyonnan kihajtja. Megindula azérl Bécsbi3l, nem bűi; bár még az anyja méhében holt volna meg.
vala Ifibb bal ezer nemeinél vele, az a sok ba Rabutin feljebb nyomula Enyedhez és a Told
romi kuruczság még sem m^re eleiben állani, népét ujobban meghúdollalván, minthogy
maga könnyen száz |ezer Tegyverrogható ku- Enyed pusztán maradott vala, minden jovokol,
rucs vala Rákóczi mellett, mint az apró vizslák ugy a collegium pénzét s drága bibliothccáját
• medvét, távul keringik s ugatják, kfizel e^y titkos, füld alatt való criptában rejtették
nem mérnek menni, ik is ugy kísértük Rabu- vala, egy kis leánykái fogának el a ráczok, a
tinl. A generál mind a Dunán Tiszán áttalköl- rá viszi a crlplára, felbontják, megbecsülhe
Iflzék békével, sokszor megállott rendelt se tetlen sok jókol találnak benne, mind elpraeregben hogy megharczoljon, akkor elszalad dálják, a künyvekel egybenszaggalják. így
tának elöIe a kuruczok, 6 Is boszujában valahol romlékmegazagyOnyúrüséges enyedi reforeljtilt, mindenUlt égette puszlilotta e magyar málum collegium s nem is épül meg talámsoha
városokol, mini Pápa,Tata. itima-Szombal vá ugy a mini volt, megemlegethetik Ítéletnapig
rosokot az egész kürfll való tartományokkal a Rákóczi Ferencz rebelliújél.
egyUll, kik mai napig is hamuban hevernek.
Báron Tia is kijüve Szebenbűt s RabullnDyen hasznát vévé magyar uram az Inlcrreg- nal conjungálá magát, és mivel Abrudbányán
niunnak. Szintén Károlyi Sándor akkor Aradot
s lul is Désnél még valami lézzegS kuruczok
bloqnadázlatja vala, Rabutin oda érkezek, el- vslának, porlrisokot küldvén mindenik helyre,
izalada a híres generál Károlyi, Rabutin a ko felverek űket s kivált az Almás vize mellett a
rfii való falukból éléssel megrakja Aradot, és német kuruczokban sokat levágának, sok ra
onnan megindulván, a Huny ad vármegyei szo bokol el is fogának. Csakhamar Bethlen várát
ros havasokon békével bejttve Erdélyben, pá is Rabutin megvételé, Görgényl penig obsitenseket bocsátván ki, hogy valaki meg nem deállatá, s a hadakot mindenUvé quárlélyban
hódol, lUzzel vassal megblinleli.
dlslocálván , maga a generál Szobenben
Jól tudja vala Pekri a Rabutin jüvetelél, s mene.
Mi penig Brassóban vallunk ebben az eszha annyi bátorsága lett volna a harczra mini
a praedára, könnyen megállhatja vala a szoros Icndűben is, hol Ágoston János híres tanult
helyeken Rabutinnak útját, s ha fegyvert nem orvos doclor meghala mind feleségestSI, a
fogtanak volna is, csak ktívekkel is agyon brassai bíró is Reller András meghala, én
verhetek vala a németeket: de i nagy faslus- penig kis karácson napján megbetegedem,
•al Hnnyadvármegyében teindulván, Esze egész pUnkfistig mind fekutlem súlyos nya
Thamás nevU gyalog kapitányi kUldé el egy valyában. A kuruczok néha néha eljfitienek a 1
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burczai falukra, de s rdczok kitnenvéD, szün
telen tíllék vígtákTogláköket, hogy már a sok
kunicz rab el sem tér vala a rcIlegvárban.Nea)
is esett semmi kár a kurucEok miatt, baaem
racz Kira nevil kapitdny Vidonbákra
menvén harmad magával, nem tudván hogy
ott sok kurucz volna lesben, megszorilik a
falu köEölI, megölék, a teslél behozík Bras
sóban s nagy militarís pompával temetek el.
Valóban mesterkedének azon, hogy a brassai
mezőn való gabonát a szászok be ne aralhas; a commcndáns mindennap ráczokot s
gyalog németeket küldvén ki ai aratók mellé,
meg sem merek büzlogni a kuruczok, learaták
s belakariták minden gabonájokot. Egyezer
ugyan felesen Jöttének vala Höltövényre, a
ri maga veres liberiáju eiere, a commendáos két század magával nappal kimene rajok.
mindjárt elszaltdának, Földvárig mind vágák
Akel, sok lovokot nyerénekel, tizenüt veres
kOntöGü kumcE rabol hozáaak be a felleg
várban sáncz ásni. Nem sokára azután Ágos
ton Jankát, híres vitéz labaDczot véletlenül
negülének, midAn a mezOben egy forrásból
leszállott volna lováról, közel egy bokorból
meglüvék, s a testéi megfositák, a holttestét
Brassóban behoiák, a comneiidáns vitéii pom
pával eltemetteté a magyar templomban, mert
igen szerette vités bátorságáért. Donát Páll
penig és Bakcsi Lászlói Ajláról bebozák a
labanciok a commendáns parancsolatából,
mert igen hós kumczok valának oda ki, a
rellegvárban raboskodának, siáz száz tallért
fiaelvéa ngy siabadulának meg.
Ugyan illBrassóbaopéldáscasnstörtének:
egy városi ssási méhssáros ketven eszlend&t
öreg ember, más arai szástnéval, ki is már
hetvenöt eulendAs vala, titkon husaonöt esiteaideig éllek pirázaaságban; kitudódván dol
gok, mind a kettőnek fejét vevék. Nemes ThaBKst a coBBendáns arestáJialá, mert noba
jóion korában emberséges noderatus ember,
de Mkikor résieg, teljességgel bolond, réssegségében sokat feesege. bogy ö most la tgai
komcz a ezen két nap zászlóstól megyén ki
Brassóból • knraczok közé. Több helytelen
szavai is vollajaak, a comuendáns sokszor

megintette, mert annál jámborabb, aláiatosabb, maga alkalmaztatóbb, magyarszeretóbb
német uri embert sóba nem láttam, cstk nem
jobbilá meg magát Kémes Thamás; azért megfogatá, a fellegvárban vivék, de csakhamar
elbocsáttatá, sddjg törekedénk mellette. Bi
zony ha más commendáns lett vobia Brassó
ban , a mennyi sok alkalmatlanságot elkövetlenek a magyarok, sokai megolelelt volna
bennek.
Mikor Rabulin bejöve s Pekri elszalada,
grófr Hikes Mihály vala akkor háronsxéki s
csíki kuruczoknak generálja, rá is mene a
brassai commendáns épen Uzoníg és SzentIvánig, de Hikes a kuniciokkal egytttt dasalada elStte. Heghaltván pcnig Rabutia bejöve
telét, aiegparancsolá, hogy mind a nemcsaég,
mind ez egész földnépc elköttözzék, hagyják
pusztán házakot s Uolduvában általmenjenek,
8 a kik nem akarlak elmenni, aiokot praedalták. hajtották, kergették. Azalall colonellosl
Actont expediálá Rabatín Háromszék s Csib
hódoltatására, a brassai commendáns is kime
ne Brassóbúi, hogy Rabutin tul s 3 innen meg
szorítsák a kumczokol; de mig a brassai comroendáns elérkezék, Acton nyolcz száz lovas
németiéi s egynehány szól rdciczal addig
fel is véré az OJIoznál egybengyflll knrsczo*
kot, kik feleségestói gyermekesl&l DttrUslói,
szekerek hátán futnak vala Holdova félé. So
kan vészének ott a báromszékiek közSlök,
minden martájok, egynehány szál szekerek
rajtok levA egyetmással együtt a németek és
ráczok praedájára Juta, Hikes Hikály is igei
nehezen szaladkata el Holduvára. Acton jó
nyereséggel járván, sietve Csíkban me*e és
olt ía a kuniczokot felvervén • azokot Holdnvában bekergetvén, gróf Petki Dávid csicsui szép házait felégetteti és olt a Petki
szolgáiban levágat, lovait dnyeri, Balinlik
Györgyöt s Baraayaí Mihályi elfogatja, mert
Petki nem vala akkor házánál, tielfitt va
ló nap hivatta vala Hikes Mihály Kászoaban.
kilctnbcn ó is kézben akadott volna. A csikiak
mindjarl megbódolanak. de a oeiaecség egész
len elfutott vala Holdavában miadenestól
fogva. Hár az egésx ország meghódolt vala.
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mégis tzok a nyomorult vakmerő paraszt
gjergyaiak Rákóczi mellOl el nem akarának
állani, hanem az erdfin, a mint Gyttrgyóban
mennek Csíkból. er6s sánczol csinálván, mind
oda gy"'^'!^'' fegyveresen; egy német kurucz
kapitiay is vala vélek, a biztatá hogy o n e 
meiét be ne bocsássák, Elekes András levén
királybirijok. kit a kuruczok választottak va
la. Igazén kurucznak valú királybíró is volt
a i , e g ; büszke rósz ember, Gával egyUlt fcll í z a u t á k a populét, a ki nem akart is, erQvel a sánczban hajiak. Aclon három izben is
kUlde hoizájok, ne bolonduskodjanak. hódolja
nak m e g , készen a grália, de amazok hozzá
lüTftduzénck az Aclon követeihez. Aclon m e g boBsookodék, oláhokot kereslete, kik valamely
Ösvényen bevigyék, Szent-Tliamásról megin
dul a. rettenetes kietlen kSsziklds helyeken,
hol soha lübbszrlr ember nem j á r t . beérkezék
Gyergyóben ; a sánczot odahagyák a széke
lyek, kOzel levén az erdó. oda szaiadának, a
németek ráczok a kikel elérénck levagák, a
űüukol mind felégetek számtalan gabonájokkal egytltl, marhájokot, méneseket elhajtáL
Valinak e g p e h á n y Örmények, azok Is fegy
ver! fogának, a némel mind levágd Gket, a
siárhegyi kastromot is felverek, megddfolék
iél a kuruczoE barátokat s minden ott találta
tolt egyetmást felpraedátának . rettenetes
nyereséggel visszajövének. Otl vágák le a
u e g é o y Both Andrist s a nótáriust Sólyom
Thamást. A gyergyaiak azután grátiátkérének.
n y e n bolondul veszték mind magokol mind a
s z é k e l . Rabulin penig megparaacsolá. hogy
U á r o n s z é k e a s kívill Csíkban. meri azokra
neheztel vala inkább, az elfutott nemesek hájMÍI d r o n l s á k , el is ronták mindenütt, Lázár
Ferencz szárhegyi szép kastélyát Acton felégeltelé a gyergyai romláskor.

Szbrnyll irtóztató execulió mene véghez
as e g é s i országban, mert nagyportiól vetet
tek fel a mililia számára, s a Rákóczi átkozott
r^zpénse miatt minden jóféle monela kiköU
vall Erdélyból. Nem levén a szegénységnek
p é n z e , honnan a portiól megadja, kínozták.
UUtzték, nyomorgalták, hogy ugyan nem edhslatt. minden marháját elvették, egy jó pár

okrút bal forintban.ábrással szebeni méhszárosok meg is gazdagodának, mind azok vevék
meg az executoroktól a marhákét rettenetes
hallatlan olcsó áron. Láttam én a brassai kapu
elűll, nyolcz száz bárányos juhot bárányok
kal cgyUlt nyolcz száz marjáson vSn meg
Draulh GyOrgy a brassai b í r ó ; egy jó tehenet
kél három marjáson adtának el az execnlorok.
Ilyen szép szahadcságol nyere Erdély Rákó
czi Ferencz fejedelemségével.
Nekem ujabban megparancsolá mind a
Gubernium mind a generállá. Csíkban inspectorságra bemenjek; bizony sírva induléh meg.
meri tudtam mennyi bajom leszen a sok e x e cutorokkal. lón is annyi, már szintén megbo
londulok vala kifzilttok. Elegei irtant a g e n e 
rálnak, mint bánnak a németek a szegénység
g e l , mintha nem a császár országa volna
Erdély, hanem vagy a lilrüké vagy a francia
királyé, de csak a volt válaszom, minthogy a
székelység, kivált Csikszék, sokat vétett a
császár ellen, nagyobb büntetést Is érdemle
nek , köszönjék meg hogy életek megmarad o t t . mert arra sem voltak méltók. akár csak
porliózzanak, mert ók praedállák el a vár
megyékéi és szászokot. Sokszor puskára Is
kttllünk a német executorokkal, mert én sem
hadtam künnyen magamot s oltalmaztam a
mennyire lehetett a szegénységet, az execDlorok is, vévén eszekben hogy én ben laktam
a várakban s nem voltam kUn a kurociokkal,
nem annyira bátorkodtanak ellenem. A sze
génység nem állhalván a rettenetes kínzást,
pusztán hegyák a Talukot, mind az erdőkre
futának,csak mi maradánk a milillával együtt
Alcsikon, Szenl-lmrén, mig onnan kijüvénk.
Rákóczi, látván hogy a császárt az ónodi
gyűléssel meg nem ijeszthetik, noha azelóll
is sokat járUlá a tórüket, a francia király
oralora is munkálódván a dologban, hogy a
német ellen relindilsa. sok ígéreteket levén a
tdrOk császárnak, ujobban Pápai Jánost s
Uenter Mihályi küldé a Portára, kérvén s e géllségel lóle; de a császár megizené, menje
nek vissza, meri Q a némettel való b é k e s é get Rákóczi Ferencz barátságáért fel nem
, honija. A talár hámot is elegei jártalá. hogy
25"
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az élflfákot is mindenütt kivágatván. Asabaiiküldjön tatárokol Erdélyre s pnszliUssa el ez
dus 8 császárhoz folyamodik, mert a maga
országol, hogy a német inkább kimcnjea o n 
városában Turinban szorította vala a ftancia
nan (jeles fejedelem az ilyen, a ki az orszá
s szörnyen bombáztalja vala. A császár, f9 h a 
got pogány rabságában akarja ejleni); a talár
di generálisát Eugeniust küldi a testvérbátyja
rá is veszi vala magát a nyereségéri, de a
segítségére, a ki najiy Bjetséggel Turin alá é r 
itírük császár megparancsolá hogy veszlegUN
kezik , és nagy dicsőséges Iriamphussal
Jj)n. A maszka czárboz és a svéciai királyhoz
francia armadáját egészlen debellálja, a városi
elkülde, hogy adjanak a magok hadábúi e g y 
nehány ezerét, s 3 annyi ezer magyar hadat ad B a bátyját az obsidio alól felszabadítja, a löbb
helyeket is visszaveszik a franciától és egész
helyében, mert a német a magyart semmiben
Sabaudidból a franciát kikergetik, azután
hajtja.debaidegensegitségelenne, áltól inkább
Belgium Híspanicumra fordítja minden erejét,
tartana. Mind a muszka mind a svét azt izené,
a hol is minemii progrcssusa voll a császár
semmi szüksége nincsen magyar katonára, ha
Rákóczi s amagyarok meg akarnak a némel csá és ánglus fegyverének, ezután meghalljuk.
szárnál békélleni, készek e császár elGlI mel
Még Rabutin be nem jült vala a hadakkal
leitek instálni, ha pedig nem, a mit Tűzlek egyék Erdélyben, mikor Báron Tis, Dévát akarván
azt. A Tranctai király eleget bizlatá, de magá éléssel megsegéltcni.kiindulaSzebenböl.Pckrí
nak is ebül Tolyván dolgai, felejté vala Rákó
Nagy-Szegi Gábor kiirucz generálist, ki a n é 
czii haddal segélleni, csak magát oltalmazhassa met világban a gubernátor mellett többire
a császár s ánglusok ellen; valami egynehány
m i n t e g y bolondos jáczi ember ugy tartatolt,
francia officialísokol ktilde hogy lanilsák ors az igaz mditiában nem hogy generálisságot
dinantiára a Rákóczi hadát, de ag Iából nehéz
de lejlínanságol sem nyerhelelt volna el, hét
porozkál csinálni. Egy oralurt is kUldOlt vala
ezered magával küldi Szeredahely felé, hogy
a francia sok levelekkel együtt a lilrtíkböz.
Báron Tisl impediálja a dévai ultól. Brassón
arra ingerelvén, a magyarok mellett keljen
alól egy völgyben szemben találkoznak e g y 
fel; az oralor Erdélyben jtive, Rákúczi embe
mással, a sok ezer rósz kurucz a kevés n é 
re is levén mellette, mikor Báron Tis Kolos
mel előtt olt is mindjárt elszalad, a ráczok n é 
várra mene, elfogatá, s hogy Kocsárdnál a
metek Űzték kergéitek. Hallotlam azon a b a r kuTuczok rá ménének, a Hdkóczj embere elczun jelenlevő becsületes emberifii, hittel
sialada, a francia oralort pedig rajta érvén
mondolla, látta hogy öl rácE bél zászlóalj
hogy az is szaladni akar, elUték a fejét, a vele kuruczol Qzölt. senki nem fordull meg kltzAvaló levelekel a császárnak felküldék Bécsben, lOk, a brassai lóban számtalanon belé halá
kiket a császár paTeállalván,B keresztény ki
nak, mert a némelek a partról mint a réczékel
rályoknak fejedelmeknek elkUlde, s a francia
ugy lőtték őket. Nagy-Szegi generált. Gyulai
királytól annál inkább elidegedének, lálván, a
Istvánt elfogák, Szebenben hozák, Gyulai Ist
pogánysággal a kereszténység veszedelmére
vánt azután kiváltak más német rabbal. S z é 
mint correspondeál.
kely Zsigmondot is azután Abrud-Bánya Iáján,
Hár a francia király mellűi mind a porlugalliai király, ki elsőben confoederatusa vala,
cldlla azAusIriai h á t mellé,s a leányai a csá
szár öcsének Carolusnak a spanyol király
nak aái házasságra, mind penig a sabaodiai
Régens Herczeg, kit a francia elsőben sok igé
relekkel megcsalt vala. A francia király azért
nagy armadát külde Sabaudiára és kegyetlenül
kezdé pusztítani az országol, nem csak a falukot városokot égettetvén meg, hanem még

mikor nagy gőgösen vadászna, elfogák a r á 
czok; öt száz arany vala a derekán, de nem
az apja jószágából kereste vala. hanem a sok
praedíból, a ráczok elvevén tőle, maga még
most is mikor ezl írom, Szebenben raboskodik.

1706. Még GOrgény a kuruczok kezében
vala, mert Rákóczi a maga palotás hajdúi ktízOl
ugyan válogatva száz hajdút egy Rálőni J á n o s
nevfl vitéz gyalog kapitány commendója alatt
kUldOtl vala Görgényben; ki is IBDBII hadi
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e n b e r levén.a vdral erJIsen fortificáltatja vala, a fáinkról számlalan élést, buzdl, bort, sza
lonnál, fát takadllala a várban, kovácsokul,
lakatosokot, mives ciigányokol, faragó embe
reket vitele be, szénát sokat hordata, s hogy
a lAz ne ártson neki, felül rtilddel vaslagon
DegboDipoltatá, a kul eleiben erős sánczot
csináltala, hogy a szóIBhegyrÓI lüvéssel k á n
ne lehessenek a kútban, a mocsárrúi sok zsák
kal caere makkol hozata. azt erősen megfő
zet é, azolán pokróczokra leregelvén. megszárazlatá, sok k á n is tett azzal a németekben,
mert az ágyukol, torocziiukol azzal tollelé s
• németekre ugy siltögeieMc, a várban Icvö
házakról a sendelyl mind leverette s nicgnyoROtt marhák bőreivel mind bevonalla az
épületekéi; egy szóval, olyan provisiót (eti a
várban, hogy magok a lanuH híres némul officérek is megvallottak, akármely császár
király armadájában egy hadi ofliciálisnak b e 
illett volna. A német had d é r k c z v é n , üt száz
lovas B meg annyi gyalog, sánczokot készít
vén a l a t t a Gscalis udvarháznál, ISletni kezdé
a várat, és mind onnan mind a szSIfihegyról
bombázták; s már három száz balvan bombá
nál többel bántak va1a,bogy valami faépület a
várban volt, mind cgybenromlotl, csak a
csonka kőfalak bástyák lálszottanah, mégis
Rálőni a várat fel nem igére. Rabulin a maga
fiét, ki már generál adjutsntvala, kUldé, a vá
r a t kérje, Rátoni a bástyáról egy pohár bort
kUzOne az öreg Rabutin generál egésségeért
•z ifBu Rabnlinra s megivá, s azt izené neki,
hogy A a várat valamíg éleiben leszen, fel
nem adja, mert Rákóczinak hitlel levén kiktelea, ő reája ugy bízta; ha a generál Rákóczi
hoz kiküld s Rákóczitól olyan parancsolat
liozat,bogy a v á r a t feladja, akkor mindjártkimegyen Görgényböl; ktlli^nben a generálnak,
O Í D I olyan hires méltóságos uri embernek, a
mennyiben Rákóczihoz való kötelessége meg
engedi, jó szívvel szolgálni igyekezik.Rabutin
pedig mcgparancsolá Kallemplatnak. ki NeJp e r g regimentjének v. colonellusa és a g ö r gényi obsidionak commendöja vala,ne hever
jen annyit GOrgény alatt, hanem oslromollassa
meg t várat, Kaltemplatnál akkor Erdélyben

híresebb tanultabb hadi oflicialist nem tártnak
vala, de kevélységével veszté mind magát mind
az ostromot, mert conlemnálá a GOrgényben
való hajdúságai, és ebéden jóllakván, minden
igaz hadi rend ellen, déltájban, halott még a
kőfalakat le sem ronlalta vala,a kinek lOrésén
kellene irrumpálnt, a nagy magos hegyen t e 
vő erős várnak indítja a muskolélyosokot. a
kik magok jól látták hogy nyilvánvaló ve
szedelemre vakineröképen mennek s mon
dották is Kallemplatnak, de a németek küzöll
való szoros ordínanliának engedni kellé; H
maga Kaltemplal is az ostromra indula, h o loll ő levén cammenrió. tiekl nem kellelt vol
na oda menni a hadi regula szerint. Tul a
várban, noha már Rálőni, az előtt való éczaka
H mint a slrázsákul járta, a vár közepén nagy
IQz levén, annak világosságánál a n é m e t s á n czábói hozzá aranyozván a Kallemplat Jagere
s meglővén oldalban, sebben fekszik vata. a
mini csakhamar azután meg is hala. mindaz
által nagy vitézi bálorsággal megbízlatván a
hajdukot, és a mely felől a német ostromnak
akara jőni, sok küveket hordatván oda, és a
várban levő minden férlial aszonyt gyerme
ket a kövek mellé állítván, az ágyukot Is mak
kal kövekkel szakadékokkal elkészítetvén s
arra a helyre vonatván, sőt egy hoszu vas
tag öreg boronát mcgfurdallalván, és kérész
iül hegyes vasas végű fákol vonatván sok
helyen belé, s a kél végére kél er9s kerekei
csinállatván s a megromloll kőfalra felvonalván, készen varja vala a németeket, maga az
ágyban feküvénsajtaját végre kinyíltatvín.egy
pár puskái s llinlát tétel eleiben egy asztalra,
ha a várai megtalálják oalrommal venni, ott
haljon meg kezén. A hol ostromnak csak közel
egy fen való ház van, kiben mikor én is azelótl
Görgényben szorultam volt a kuruczok miaii,
a sógorom Bánli László vala szálláson, annak
ablakai épen arra nyílnak vala; abban a h á z 
ban Rálőni feles hajdúságot állíla, mindenik
mellett ül hal puska készenievén tüllve, hogy
onnan az ostromra jóvO németeket ellOvúdOzzék; ugy is lŐn. Harmincz granatéros jOll
elől, ulánok Kaltemplal három száz muskotélyoBsal.felmenéneka meredek hegyoldalon épen
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a kSfal alá, mihelt oda érkezének és már h á 
rom granaléros a kfifaira felhágott vala, egyczersmind az ágyukot rajok kisUlegölik, a h a j 
dúk a sok kövekel kihányigálák rajok , tul is
a ház ablakáTol szintén kezdenek lÖni a n é m e 
tekre, de mind azok felett a z a borona confundálá,kit lebocsátván a magos kSfalrál,széltében
seprette a németekéi, ugy annyira,hogy vissza
kelleszaladníok; deBkCfalrúI mindenkor a há
lókban li)vQdí)zvén, tübb száz németnél ott vé
sze. Keltemplatis lövés miatt meghala, kél kapilánynyal segynéhány tisztekkel egyllll, s a
mikházi klastromban lemeték Jlkel. így jár a
ki ellenségét semminek tartja.

ezer forintot lealála s olt temetek. Komor k e d 
vetlen, magának való, magyargyUlöló ember
vala, söl még magok a németek sem szere
ték. Más nap a várban maradott nép feladá
v á r a t , az erdélyiehet elbocsátják, a hajdukot
mintegy húszig valót Szebenben visznek fogva,
a várai egészlen elhányák, azolta pusztán áll.
E lón vége a gorgényi obsidionak, Rálőni János
Örökkévaló dicséreles emlékezetet hagya ma
ga után a németek közottís; ha mind olyan vol
na a kurucz mint ó s azok a g ö r g é n y i btjduk,
eddig általeelek volna a némettel egymáson.

Rnbulin véghezvivén a mit a császárnak
fogada. Erdélyből kimcne, fel B é c s b e n , az
Rabutin, mrgcrlvén minljiirlakaz oslromolla (itl van, semmi tiszle nincsen, elveszte
mal,a szebcni commenHánst HenisI ujabb had
császár elŰIt valú kedvességét s fen megirt
dal s lOvSszerszámokkel küldé Gorgény alá ,
campelcnliával. Generál Chuseni marada h e 
ki Kaltemplal casusán lanolván.okosobban bályében, czl igen szerelék vsia az erdélyiek,
nék az obsidiúval, és három hclyrűl hezdé
mert nyájas alázatos vighedvU fejedelmi em
lűletni a v á r a t , a szfílQhegyekrül penig ugy
ber vala , azért is ranlák ki Erdélyből és Gebombáztalja vala. mihelt a bombát a mozsár
orgius Frídericus liber baro • Krickpaumb
ból kilőtték, azon szempillantásban mellelle
jove be egész plenipolentiával erdélyi g e n e 
való ágyukbúi köveket lótet vala a várban,
rális commendánsnak, kinél kedvetlenebb
azért, meri a kunicz hajdúk mindenkor készen haragosabb generált nem ismertem; a fe
valának s mihell a bomba leesett, vizes mar
sége penig. katonás ori aszony, gyakrabban
ha bórével beborították, ugy semmi kárt nem
férfi köntösben paripán jár, férfimódon Ülvén
leheteti, de azután a kövek miatt nem m e h e a n y e r e g b e n , a ki nem i s m e r n é . azi tudná
lének kitzel a bombához, mert sokai közAlök
maga viseléséről lovaglásáról hogy egy n é 
e behullott kövek megölének. H í r . Rálőni
met gavallér; bizony kár olyan szép vig kedvű
mugholt vala, el is temették vala, mégis a
aszouy olyan sárkány természetű vad e m 
hajdúk a várat fel nem akarák a d n i , hanem
bernek. Generál Chusani szerencsétlenül jára,
azt végezek, mivel a várat tovább nem t á r t 
mert Uunyad vármegy ében a Karoson akarván
ba lják,é ez a ka kiszökjenek belőle, 9 ki is indu-áll sikoltozni, a kuruczok felesen rá Ötének, a
l á n a k ; d e Uenis mindenéczaka alatl a v á r k ö 
szolgáiban megülének, minden argenleriáját,
rül egy lovas regimenttel strázsáltál vale. Azt húsz ezer forint éröl, elnyerének t ő l e , maga
nem tudták a hajdúk, s mikor a várból kijotmégis békével a Maroson általmene. Az öcsém
leiiek,rá akadának a n é m e t e k r c a löbbi meg
is ott voll mellette, azon sem esek semmi,az
ijede, vigsZBBzaladának a várban, mivel e r 
urával együtt Bécsben ménének, onnan o I o « délyi darabanlok is valának s egynehány n e 
arszági jószágában Mediolánumban.
mes emberek közöltök, de a hajdúk mintegy
Mihell generál Krickpaumb bejöve Szelinrmlnczan a németeken által vágák mago
benben, Rákóczi is Károlyi Sándort erős had
k o l ; német is ott vésze egynehányan egy k a dal, nyolcz ezer hajdúval, liz ezer lovassal,
pilánynyal e g y ü t t , a hajdúkból is tizenhat
sok lövőszerszámmal bekttidé Erdélyben , a
elesek, a túbbi elmenének az e r d ő k r e , onnan
nagy bódulás is vala az országban, mert Ká
kimentek Magyarországra. Uenis sem örülhe
rolyi miDdenfelé pátenseket bocsátván ki,sok
tő a gyózedeleranek,harmadnap mulvaa gotla
hazug biztatásokkal akarja vala esroét az or
mcgUté, s a mikházi klaslromban hdroai
szágot a Rákóczi hűségére hódollatni, és Ko-
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lotvirlHH jOvéo, onaanegy rész hadúiSzáazSebesre ktildé. Olt vala • nagy kongó város
ban ütvén muskotélyos egy Icjlínánnal, a
knraciiok az er6Men rósz város köralail megbágdk, a németeket levágák, s város népé
ben is sokai levágának, és minden jovokol e1praedálván a szegény város népének, a várost
felégetek. Ilyen nagy dicséretes dolgot cse
lekedék vitéz Károlyi uram Erdélyben. Generál
Krickbaam, noha a köszvényben kínlódnék,
neghallván Károlyi bejövetelét, három ezer
lovas némettel, ezer muskuléjyossal s egy
nehány száz raczczel Kolosvárhoz mene,
mert Károlyi erós hiltel parolái adotl vala
hogy ott megvárja s megharczol vele, meg ís
haiczolhat vala bizony azzal a kevés némettel
ha uive lesz vala. De mihell megludá, jö a
német, mindjárt Fejérvárhoz nyomula, a né
met nyomában mene, 6 pedig Abrud-Bánya
felé indula, míg a német oda juta, 6 Thordához
Ezálla, kogy • német Thordához juta, 6 SzomoroJTir felé bsllaga, a német oda isclmene.
Károlyi peníg nagy gyalázattal, minekutána
hat hatig tekergett volna a német armada
elOll, Erdélyből kiszalada Magyarországra.
Nyitzö kapitányt hagya mintegy három ezered magával ben. De sokan a Károlyi hadából,
kivilt a kik erdélyiek valának, látván hogy
esak hazugság a kumczságnak minden dolga,
mikor ki akarna menni ErdélybSl, visszaszOkének, s a generáliéi grátiát kérvén magok
nak, haza lakarodának; söl Magyarországról
i« sokan az erdélyiek, Teleségestöl gyermekestSl szekerestói hazejovéuek, a fejérvdrí,
eayedi profésaorokkal papokkal egyUlt, noha
sokan szegények küzfil, a kuruczok utáook
jOvéo, minden jövőkből kíTosztalának, vissza
íi vivéoek bennek csaknem mezítelenül, máig
ii olt raboskodnak. A kik oll maradának is
Rákóczi melleit az erdélyiek küzQI, mint •
kutyák ugj tártainak, semmi hitelek, becsü
letek nincs a magyarországiak el&tl, szidják
csúfolják, fibadlák, úgymond , a magatok or
szágát elpuszlitotlátok s már ide j ül letek ránk
Megyarországban, hogy minkéi ia elpuszlitsalok. Valahol ai erdélyi embert kaphatják, kifoaitjdk mindenébfil, söt meg ii olik, és noha

mind aval biztatta Rákóczi mikor innen kimenienek,hogy Ha gysrországhanjóquárlélyt ren
deltet számokra s fegyverrel behozza Erdély
ben , de semmit sem praestála ; ha van pénze,
egyék, ha nincs, koplaljon, az utakoi minden
felől strázsáltalja hogy be ne szökhessenek
Erdélyben, fegyverrel sem ludja behozni,
meri magái sem ollalmazhalja már Magyaror
szágban, haza sem ereszti nyavalyásokol,
semmit nem is ad nekik, csak ngy kínozza
Okét. Ihol édes hazám Erdély,örülhetsz mára
Rákóczi Ferencz fejedelemségének, a magyar
országiakkal való confoederaliónak, lecsalának lábadról, kicsalának országodból s már
mint Bz ebei ugy hordoznak pórázon, űk megbizának mint a disznók a makkon az erdélyi
urak fö rendek jovaíból s mégis nehezlellik
fflár a kibujdosoll szegény atyánkfiainak szál
lást is adni. Üa valaha isten haza hoz bennelekel s még egyezer békesúgel érnétek, tá
lam megtanulnátok mint kellene valaki hazugíágára édes bazálokot elhadni. Jobb hogj
az erdélyi kulya egyen meg bcnnllnkltt, mint
sem idegen ország jó akaratára szoruljunk.
Nyúzó itt tekerge a Hezóségen egy darabig,
s Hadarásnál le is vágata a németekben, kik
egynehányan százan poriára mentenek vala,
de a generál ujabb hadat küldvén utána, nem
meré megvárni, hanem Magyarországra ki
ment. A generál penig pátenseket bocsála ki,
mivel Károlyi kiszaladott s semmi fenálló
hada a kuruczoknak nincsen, azéri a mely
tolvajok ímill amott keringenek, azokol t
földnépe kergesse, fogja, Ölje. De mivel mert
fegyverek nem vala a földnépének, a sok tol
vajok penig mindenütt az országban megszá
porodénak, praedálták fosztották kivált a ne
mes embereket, sokukol a magok házokban 1
meg is öllenek, senki békével nem lakhalolt
házánál, hanem vagy várban kellelt szorulni
esmét mint azelóll, vagy ha kin maradott, ki
vált éczaka , imitt amott bujkált, ugy nyomor- 1
gott nagy félelejnmel és rellegéssel. A gene
rál penig hogy inkább azokot a szélyeltekergó 1
tolvajokét kiirthassa, mind Csíkban mind Há
romszéken magyar sergeket állíttala a székelyekbÓI, és azoknak szabadcsagot engede
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hogy ne portiózzanak. Csikban Bocskor János
gyujte seregei, ki azelAll nagy praedátú kurucí vala, Háromszéken Németh János, Thuri
György, azok sem voltak jobbak Bocskornál.
Ezek hogy már a lolvnjokot kergelik s magok
még Jobban praedálják a szegénységet, min
den istentelenséget elküvulnek, sóba nem
tudja H fOldncpe , a kurucztól TélJen-e vagy
a magyar labanczoklól. mert egyik eb a má
sik kutya, ha mi egyiktJll elmarad, el prae ti álja
lásik. Ha ebéden tolvaj jő rajok, vacsorára
labancz érketik, az isten szánja meg dulgunkol 5 elégelje meg már egyezer ezt a ret
tenetes Ínséget nyomorúságot mely rajtunk
forog.
A generális commendáns, Károlyi el mene
te mán generál Grávent kUldé portára Nagyinyáig, ki a kuruciokot felvcré, de a mellett
Nagy-Bányát is ft-lpraedállalá, egynehány
becsületes városi embereket boza elfogva,
azokot egynehány ezer rorintohban saczoltalá
meg ; s3t valahol eljütt. a Told népének mar
háját mind clbnjtalá , maga azok szegények
semmit nem vétetlek , mert akár német akár
rucz menjen rajok, keletének meghódolni,
m resislalhalván nekiek. Grávennek sem
1 szerencséje a bitang marhákhoz, mert
Besztercze vidékén telellelvén, e méramarosi
kuruczok kicsapánah s mind elhajták, a mar
hák mellett való szolgáit levágák. Még sem
maradi Gráven kárban, mert a szegény fa
lukon felrántá a kuruezoklúl elhajtott marhái: Kz árral valamint ukará. Nyavalyás
Jankó Mihályt ebben az eszlendóben ülék
meg a tolvajok Szacsvdn. éczaka rámenvén a
házára, kivonák s az erdfire vivén, otl megkinozuk s a gégéjét clmeczék. S noha azután
setendilvel egy Csjlak Marti nevű hámmscéki híres bururz tolvaj, ki megölte vala
Jankó Uihiilyt, kézben esek, s generál Vei lenstein a brassai commendáns, mint jólelkű em
ber a háromszéki liszteket egynehányszor a
ni hallatára kérles parancsolta nekik hogy
kezekhez adalja s mint tolvajra gyilkosra
láttassanak törvényt, exequáltassák, mert il
jure belli fogván el mint kuruczot, meg nem
öletheti már: de a báromszéki tisztek közQI
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némelyiket a Csnlak atyifi megaJJndékozUnak, CEsk elmulaták a rája valú IdrvéDylételt,
A generál, látván a háromszeki tisztek tergiversatiójál, a brassai tisztek kezében adá Csu
takot , noha azok is nehezen nynUnak hozzá,
azt vetvén okul, hogy ezutdP a magyarok
Aket rá keresik, miért elegyítették roa^okot
háromszéki ember dolgában , utoljára a ge
nerál rajok erösüdvén, törvény hozának riji;
s másnap, mikor egy Lengyel Pál oevQ ha
sonló tolvajjal egyUtt exequáltatni akarák, a
tömlöczet megdsdk, noha a németek guardiája
csak közel ott volt. mégis tizenketten kiszökének s a Szabók-bástyáról leereszkedvén,
etszaladának. Tudom, ezután lesz is bajok miattok a háromszeki nemességnek, mert bi
zony megkeresik ókét azok az tolvajok bázoknál, csak azokon ne essék meg,akik conscicnlíájok ellen pariját fogak olyan nyilvánvaló
gyilkos embernek.
Rákóczi Ferencznét a császár ki eddig Cseh
országban Prágában areslumban tartatott,
mind az apja a bassiaiLangravitisintercessiójára. mind penig hogy ne láttassék aszonyok
ellen keménykedni, elbocsáttatja, és az urához
menvén Rákóezihoz, Leugyelországban mene
lakni pro securitate. de a Rákóczi két fiai oda
maradának a németek kezében , senki oem
tudja hová tették Öltel. Ugyan ebben az esz
lendóben Rákóczit nagy szerencsétlenség
éré, mely miatt Károlyinak is ki kellé menni
Erdélyből. Mert Rákóczi Trincsen várát vi
tatja vala. Pekri Lórincz egynehány eiered
magával Uorvára küldvén pusztítani; otl Tála
négy regimenttel generál Uajszter, de Pekri
sem mere Hajszterre menni, Hajsztenek sem
vala annyi hada hogy Pekrit exturbálhaesa
HorvábúI, hanem titkon a borrálhországi bán
hoz Pálfi Jánoshoz külde, hogy küldjön segéllséget neki. PálG János Horváthország szélé
ben vala némel s horvát hadakkal hogy a kurucz oda be ne csapjon; nem is penelrálhata
csak egyezer is a kuruczság oda, mert a horvá
tok mind fejenként a császárhOségébenniegmaradának. PálG válogatóit három lovas német
regimenlel kiilde Hajszter mellé, azt Pekrí
megértvén, kinyomula Morvából, megiienTén
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RákócEÍnak, vigyázzon magára. HaiszlermjnA fíancíaj király pedig esmél alattomban
denlltl a nyomában PekrtneképenTrincseníg,
praciícáüoz nyula, és Hyberniában, mivel
meri nem ludja vala hog'y Rákúczi ol( vagyon
mind pápisták sncheztellik hogy az angliai r e 
a hadakkal, csak elhlllc hogy mcglálla a sok
formátus királyok uralkodnak rajtok, a főren
knmczságol, visszamegyen vala iírümcsi, de
dekkel conspirál hogy Dux de Vallisl hozzák
már későn vala. Rákóczi mar rundéit s e r e 
be magoknak királyságra, kit a francia nagy
gekkel készen vala, és bolondcságból azl g o n  tengeri classissal elkészített vala, hogy Hy
dolván, a niimet elszalad, a lovas hadai Trinberniában bemenjen s onnan Angliát is elfog
csenen alól clkuldú, hogy a vízen állal men
lalja, s Anna királynét kikergesse. Ha v é g 
jenek és a némelet lartúztassáh. Ilajszler azt
hez viheli vala, épen nyaka szakad vala a csá
meglátván, hamar állaljű a vízen, [negparanszár francia ellen való hadakozásának. És hogy
csolja a németeknek , bogy tegyék le a pus
sem a császárseniaz anglus eszekben ne vegyék
kát, csak karddal lássanak búzza; bamorjaben
hogy B mii akar, Belgiumból a fenálló hadait kiRákóczira rá mene,ki a gyalogsággal i>s csak
hozatá.cssk a városokban hagya erős pracsidikevés lovassal maradott vala. Oly nagy furiáumot, s mcgizené a császárnak hogy ő kész
val rohanának a lovas németek a Rákóczi
a b é k e s é g r e , ne ontsanak annyi keresztény
gyalogira, hogy az első inipetusun miniljári
v é r t , kutdjiin a császár plenipolentiáriusofelgázlák ü k é t , Rákóczi alól is a lovat d l ü küt, ő is elküldi a maga részéről valókot,
v é k , magát alig kapiík a katonái s ugy vihogy Ilit tractáljenak a békeségrűl. El is
vék el a liarczhelyról, mind orczáján orrán a
mentek vala mind két részről a kOvetek, hozzá
lóról való elesésből nagy sebeket kapván. A
is foglanak vala a lraclához,s olyan condítiogyalogokot a víznek szorílák a n é m e t e k , olt
kol proponáltak vala a rranciai kiívelek, hogy
vészének hét ezerén , más Tél ezerét eirugáa császár is maga r é s z é r e alig kívánhatna
aak bcnoek, a lovüszerszámokot is elnyerek
jobbakot, de a mit egy nap végeznek vala, a
L németek; • Rákóczi lovas hada látván a
franciái plenipolenliáríusok másnap felrúgják
gyalogság veszedelmét, nem menc s c g i l s é g é vala, hogy igy az Időt vontatnák addig, mig
, hanem elsialadáiiak. Hajszter nagy n y e 
Dux de Vallis Hyberniában bemegyen. De a
reséggel Járván s TrincsenI az obsidíó alól
JÓ isten nem akará a gonosz istentelen király
felszabadítván, Nyílra várát a kuruczoktól elnak csalárd inlentíújál boldogítani, mert az
v e a s i , és a Bányavárosokra rá menvén, az
angliai királynénak tudtára esek a dolog, azért
o t l való kuruczságot kihajtja, a bányákot csá
mindjárt mind vízen szárazon nagy armadákot
szár számára eiroglalja s a városokot erOsen
készittete,és amely felől a tengeren Hyberni
fortilicállatván, nagy praesidiummal megrakja,
ában passus vala Galliából, nagy erős ten
asDlta a császár számára verik a pénzt. Nem
geri classissal a passust keresztül állilalá és
csak az erdélyi operalíójál zavara meg ez a
a hajókot egymáshoz erős vas lánczokkal
iiarcz Rákóczinak, hanem magyarországi sze
egybencsatoltatá, a szárazon való ármáda perencséjét is felfordilá, meri azelőtt a Bánya
nig, mely harmincz ezer emberből állott, H y 
városokból rclteoeieskíncselgyiljtótlmind ma
berniában bemene és a városokol a hybernugának, minda hadak Gzetésére. de aBányaváro- soktól elvevén, erős angliai praesidiumot szálsok megvétele után nincs honnan fizetni a h a  líttata azokban, megparancsolván, hogy a hydaknak, • praedálásból is kifogyának.s már csak bernusok valamíg a rranciával való hadakozás
agonizálnak ázol la. A Dunántúl való magyar tart, azt a harmíncz ezer emberből álló a r 
ság is s c s á s z á r hűségére vísszaálln, sót a ma madát magok kitUségeken interteneálják; a z 
ga híres Ocskai nevU generálisa is, Bezerédível után kikeresvén szorosan a rebelliónak ínegyUtt.BE is híres kurucz kapitány voll, az álal ditóit, nagy u r e k o t . főrendeket, sől a pápista
tok valókuruczokkal a német mellé állanak s
pap urak kOzQI is kik a franciával conspirál•ok kárt is lesznek azolla a kuruczokban.
tanak vala , megfogatván, minden kedvezés
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nélkül irlózUlá balállal megOleté. a lEoknak
mindeD Juvokot, jöszdgokot conGscdltatá, s
csakhamar azt a veszedelmes rebelliói dicsé
retesen raegcsendesité , Bár a megholt csi
szár is ily hevenyében bánék vala a magyar
országi rebelliúval, nem pusztult volna el
annyi ország Rákóczi Ferencz miall.
Megindult vált már Dux de Vallis, a fran
cia hajóival Uybernia felé, do megCTlvéa hogy
az ánglusok már ben vadnak, orczapirulva
mint azelőtt visszamene, az angliai királyné
pedig megizené a franciának, soha lübbsKör
olyan állhatatlan hamis csalárd emberrel Iraclában nem ereszkedik, hanem Isten segéltEcgébSI addig hadakozik ellene, mig a spanyol
birodalmat cgészlcn kezébSl kiveszi, s a ró
mai császár öcsének mint igaz baeresnek
adjai • maga plenipotentiáriusail is a tractálúl vísszahivalja, a császárnak is megizeni,
no tractáljon a franciával, mert hamisság min
den dolga, Marlcoburg berezegnek penig
megparancsolja , hogy Belgium Uispanicumot
a francia kezéből kifoglalja. A franciái király.
igy kinyilátkozván csalárd inicntiója. nagy
armadát ktlld ismét vissza Belgiumban. Harleoburg megegyezvén a császár generálisával
Eugeniussal, rá mennek a francia táborára, ki
egy erdó mellé vonta vala meg magát, hogy
jobb commoditással harczolhessoninem segélte
meg Isten, mert erősen megveretek, nyolcz
ezerén esének el a harczon, tizenhat ezer lé
tévé a fegyvert Harleoburg lába eleiben, s
rabságra adák magokot, tizenegy generális
ott vésze, s minden hadi készülete a francia
tábornak, a confuederátusok tábora penig egy
nehány városokot megüstromoltala, a francia
praesidiumnek fel kellé adni, sa császár praesidiumát szál lilák bele.
Magyarországban penig • császár, a mel
lette való magyar urak törekedésére Posonban közünségcs országgyűlését hirdete, és
mind Hagyarorszúgban mind Erdélyben
megparancsolja regálisok által, hogy minden
vármegyékről, székekről, városokról követe
ket választván, oda gyűljenek, mivel maga is
személye szerint odalejŐ, hogy ott a ma
gyarok megbánlúdásil, a mennyiben a királyi

felségnek méltósága megengedi, megorvosalja, és azt a nagy háborúságot megcsendesflse.
Nagy öröm vala mindenütt, nagy reménségek levén minyájoknak, hogy vége szakad
már az eddig való nyomorúságnak, a mint
hogy talám ngy is lett volna, nem teczék
istennek, halra vala még a sok bűnért való
ostor, megbolondulának esmét a magyarok.
Herl Rákóczi Ferencz Bercséni tanácsábúl
a császár leveleit fel nem szakasitalá, sőt
mind«n helyekről kemény parancsolat alatt
Bgytlve comporláltván, a palaiinusnak visszakuidé, megírván nagy dötföaeo és kevélyen,
hogy B magyarok a császárt nem ismerik uroknak. azért a regálisail is nem acccpiálják,
a posoni gyűlésre is el nem mennek, sem
mi commerciumok nem levén az ónodi gyűlés
után az Auslriai házzal; sőt Rákóczi Magyar
országra mindenüvé pátenseket bocsátván ki.
megparancsolja hogy senki a ki hozzája tar
tozik a posoni gyűlésre ne merészeljen
menni, mocskos szókkal mind a császárt, mind
a palatínust és a császár mellett való magyarokot gyalázváns azokotárulúknaknevezvén,
és hogy a császár, megijedvén hogy az ónodi
gyűlésben a confoederalus magyarok a ki
rályságot rúla levonták, azért hitegetné Poaonban hogy ott ujobban magái a magyar
királyságban conrirmáItatná, és abból a szép
szabadcságból. melyei eddig való hadakozá
sokkal E vérek kiontásával nyertének, esmél
a régi jobbágyságban ejtené a magyarokol!
Boldog isten, bezzeg vakmerő cselekedet az
üsztün ellen ennyire rugódozni; bár csak két
vagy három embert küldenek vala magok kOzQl oda, mégis hallották volna meg a császár
mit akar azzal a gyűléssel. A császár meg
értvén a magyarok kevély feleletét, Ő sem mcne le Posonban, hanem o palatínust egyné
hányad magával oda kUldé. kik is majd két
esztendeig olt űlének, várván, ha Rákáczi s a
vele való magyarok eszekre fordulnának s
oda kuldenének magok közai. Azalatt a csássár a magyarok azelőlt beadóit punctumail
oda küldi a palatínusnak hogy venlílálják, s
a hol mi megorvosolhalű dolgot látnak, adják
in forma ti oj okot felöle. Azok el is küveték a
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bizony a magyarok részéről liBGznos informatiökol is adának, de Rákóczi csak megbaklá
magái a semmire nem akara lépni. A császár
is inegboszonkodván. a posoni gyűlést clb o n t í , és Rákóczit s Bercsénit in perpetuum
proscribálván a magyar birodalomból, azok
nak jószágait el is igéri; másoknak, a többi
nek penig valakik hal hét aliitl gráliára viszsEBjAoek, nagy kegyelmesen perpetna amnestiát igére. Azolta bizony szüntelen csak jO. vissza mind Erdiilybun mind Magyaror
szágban a kik jöhetnek, s félek, utoljára Rá
kóczi Bercséni kevesed magával Tog a szabadcság melleit maradni. Addig vagdalkozik
falu fejében, liogy a maga nyaka szakad
el érelle.

ban mind Piacentiában. A pápa nem I6n conIcntus a császár válaszlételével, hanem ördögi
nogédcségből manífealumot bocsátván, hogy
a császár a rúmai ecclesiának jószágin p o Icntiárínskodotl és az Isten örökségéi puszlílatje,excommunÍcálja mind a császárt mindaz
Oloszországbanlevő egész armadáját s m e g 
parancsolja n pilipökOknek pátereknek, hogy
a császár praesenliájában misét ne mondjanak,
és akármely püspök, érsek különben csele
kednék, azokét is erős álok alall kárkozlatjs.
De rá lalala pápa uram is társára, mert az ár
tatlan császár, elbosznnkodván a római anliclirislusnak olyan törvénytelen s méltatlan
cselekedetén, conlra menircstumot bocsát ki a
pápa ellen, remonstráIván mely szemtelenül és
istentelenül akarná a pápa az Impérium és
De a eSBSzárnak. a honnan nem várta is
császár nyilvánvaló aulliorilása s jusa ellen
búsulása érkezek, meri az oloszországi spa
a külső világi dolgokban magát elegyíteni,
nyol coronához tartozó larlomdnyokola Tranés hogy nem az isten örökségének pusztulá
ciálól rcgyvcrrcl elvevén. az Imperiumhoz
sa, hanem a permai s placenliai herczegség
larlozó parmai s placenliai berczegségckel
isvisszahódoltatja, és mivel ott is mini Magyar emelygetnék a pápa gyomrát, a melyeke! h a 
országban, apllspükt>k, abbásoknagy j ó s z á g o  mis ulon módon magának akar vindicálni;
kol bírnak, melyekről szintén ugy mint a külsÖ nem sir, ugy mond, a római clerus akkor, mi
kor az egész europebcli királyuk szabadcsávilági urak conlribuálni tartoznak, a császár
gát elrontani igyekező gonosz franciái ki
armadája a franciát kihajtván,oda quártélyban
rály a pápa jószágait adóztatja, a pUspüküszállá és porliúl vele fel, megegyezvén a
kot, papokol ssczoltalja, most kezd már sirni,
császár commissáriusa a parmai herczeggel,
mikor látja, hogy Isten a francia királyt sok
li formában fizessek a portiul a státusok. A
gonoszságéért bUnleli, és mind ez oloszor
püspökök magok jószágiról nem akarának
szági, mind a neapolisi országokét, kiket is
contribuálni. azt allilvan, hogy ők sem csátentelenül 3 hatalmasul elfoglalt, Isten csu
ssár sem herczeg dircctiojától nem függenek,
dálatoson az Auslriai háznak visszaadta; r e 
hsncm csak a római papálól és ük u pápa liire
monstrálja a császár, hogy a pápa
nélkül a jószágokot porliózni nem engedik. A
császár generálja Viskonli.ludván az otl való
menyköve excommunicaliója nem igaz sől tör
rendel, a papok jószágirn mílilaris execuliot
vénytelen, mert halálos vétkekért szokta a r ó 
ktlld és a porliól felhajtalja rajtok, amazok a
mai eeclesia exconimunicálni hallgatóits akkor
pápára mennek panaszolni, a pápa nagy ke
is ugy, ha sokszormegintctésnem akarlak m e g 
vélyen levelel ir a császárnak: parancsolja meg térni, ö pedig semmit abban nem vételi, hogy
generálisának, a parmai [ilacenliai d e r ű s t ne
az Impérium júszágiban a maga militiájának
háborgassák. A császár engedelmesen meg
számára porlíót vetett fel; azt is világoson
felel s remonstrálja, liogy SL'nnni lürvénylelen
megbizonyilja, liogy a méltatlan excommunidolgot nem cselekedtek az iJ generálisai
catio nem árt annak a kít excommnnicálnak,
akkor, mikor az Impcríumhoz larlozó provin
hanem arra forduljon vissza, a ki nem helye
ciában a hadak interlcntiójáraporliol véltének
sen excommunicál. Azért megparancsolja a
fel, hololl a clerus is eleitől fogva tartozott
császár minden birodalmában IcvO püspökök
contribuálni a maga jószágiról mind Farmé
nek, érsekeknek azon manifestumban, hogy
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s római pápa fenyegetésével semmit ne gon
doljanak, sfit életek jószágok tisztségekclveszlése alatt, a m i t f l parancsol a tevOk legyenek;
Vjseonti generálnak is megírja, hogy kéczcr
nagyobb militaris enecutiót küldjön a parmai,
placenlisi pap uraknak nem a jószágira, ha
nem a magok házokra, s ugyancsak Jórormában megsaczoltassa Okét, ha bánja a pápa
vegye el rólok. Bizony gyönyörűséges manifestum, melléje tehetik a Rákóczi Jesuildk e l 
len való Írásának, s méltó hogy a császár
példája szerint felnyissák e szemeket a lóbb
pápista religion való királyok, s ne engedjék
magok aulhoritásál attól a parázna aszonylól ugy elnyomallalni mini eddig, hogy isten
gyanánt imádták. És mivel Bécsben a pápa
parancsolata szerint misét a papok nem akaranak mondani, a császár megizené, mindjárt
misézzenek, meri míg a pápának hírével le
szen, bizony rendre akasztatja Sket; bezzeg
ók sem vevék tréfára a dolgot, eleget misézenek.
A pápa eszében vévén, hogy a szent Péter
kolcsával nem gondol a császár, a szent Pál
pallosát rántá cIS, és hadai gyűjtvén, Parma
ellen indilá, a császár is megparancsolá. a
pápa táborára mindjárt rá menjenek, és a pá
pa maga jószágait is elpusztítsák. Hegijede a
pápa, leiévé a fegyvert, szép szóra foga a
dolgot, s megbékéllek a császárral, Parma,
Placenlia ugyancsak a császárnál marada.
Nem csak a marja vala a pápa bélét, hogy a
pármaj clerus adózik, banem hogy a császár
a francia ellen az eretnekánglusokkalshollandusokkal confoederált, sokszor intette is a csá
szárt, jobb lesz hogy a maga jusábói cedáijon
a császár a rranciának,mint az eretnekek fegy
verével hadakozzék az igaz római keresztény
király ellen; de a császár sem vala olyan bo
lond, hogy tizenhét koronás királyságokot,
kikbó) áll a spanyol birodalom, a pápa hazug
ságára oda engedjen a franciának.
Ebben az esztendóben Szebenhen hala
meg az erdélyi gubernátor, Losonczi gróff
BánfG György. Még miolla ezelőtt tiz esztcndóvel Bécsben jára, azolta soha egésscgc nem
volt, csak köhögOII télben nyárban, mosi pe-

nig a szemei kezdetlek vala fájni; egy átkozott
Príncz nevű német borbély elallalá, meggyfrgyitja,olyan orvossággal cnrálá,egészlen n i n denhasa elapada.cSBka csontja marada.A g u 
bernátor, vévén eszében utoljára hogy igen
roszul vagyon,aborhétyi nem admillálá,hanem
Köleseri Sámuelt, bires exceltens doctori h i vetá, a penig megmondá. hogy lehetetlen már
curáini, mert a borbély egészlen minden bel
ső részeit elvesztegette, azért 6 nagysága
csak halálához készUlJOn.A gubernátor a gene
rált Kriecpaumot maff ához hivatja, és sok bölcs
beszéddel Erdélyt neki ajálván, tÓIe etbucsuzék, annyira is búsult a generál rajta, látván hogy csak meghal, kél nap enni nem
akart bánatában. Azután a Gubeminmot, ki
már egy magyarból, Heller Istvánból s két
szászból, a szebeni királybíróból Véber Pélerból és a megyesiból Conrád Sámuelból, dl)
vala. magához hivatván, azt mondja nekik :
Énnekem már meg kell halnom, tudom hogy
sok balilélel volt felOlem,hogy én restségem
mel, sok álommal mulattam el sok erdélyi
dolgokot.'de én ezi szántszándékkal csele
kedtem, mert ha sok dotgokol afféle praetcxtusokkal nem háritottam volna el magamról s
az országról, még ezelótt régen abban a Ubyrintusban esett volna az ország a kiben most
Jutottunk ; kglteket is azon kérem, ne praecipilálja a dolgokot, linnem a mennyiben lehet,
igen csendesen s óvást bánjék minden occurentíákkal, mert a német hamar alattok önti a
forró vizel. Azzal is sokan mocskoltak enge
met , hogy religióm ügyét ugy nem forgattam
a mint kellelt volna; abban sem vádol conscienliám, mert religióinot igazán szerettem , de
mikor láttam , hogy sok ellene való dolgokot
nem lehet megorvosolni, haszontalannak tar
tottam a szóval való veszekedést. Kgldet pe
nig, Haller uram, azon kérem, mivel már az én
holtom után kgd lesz elsSbb ember Erdély
ben, s tudom Jól, a püpisla ifRu urak könnyen
kgldet lecsalják a lábáról s minden rósz dolog
ra rá veszik, hogy kgld moderálja magát és ne
hivánja a maga religíoját a több religlúk oppressiójával promoveálni, meri ez Isten kgldet
bizony megbünteti. Végre sok szép szóval
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intvén a Guberniumot ez egyességre, egymás
Rseretelére s R közönséges igazságnak kiszoIgJHeUsdre, elbucsnzék löliík is. Azután
maga dictdlván, deákul hoszu levelet irata a
csiBzárnak : mivel Istennek ugy teczell, hogy
egy istentelen borbély által végzíjdjék élele,
bánja hogy fi felségének lovább nem szolgál
hat, eddigvaló szolgálatában esell fogyatko~
Básiról alázatoson bocsánatot kér, s fi Telségétfil végsfi búcsúját veszi, kérvén azon, 0
relsége tekintsen kegyelmes szemeivel erre
m megnyomorodott Erdélyországára, és kegyességgel inkább mint keménységgel igyek e u é k Erdélyt igazgatni, megemlékezvén
maga szent diplomájáról s Togadásárúl; utoljára
a maga boldogtalanul mamdoll árva házát e
fiait ajánlja a császár kegyelmessége ben. A
meglévén, egy borbélyt hivat, megborotválko
zik, s egy tallért ad neki: menj el, édes ba
rátom, megmondhatod, te borotváltad meg
legutolszor halála elfitl az erdélyi guberná
tort. Azután maga jovairól jószágiról dispositiót tétet mind Írásban, fiainak Icányinak
mit legált, leíratja, végre asztalost hivatván s
koporaöját megcsináilatván, azt bevonatja ma
ga elfitt, lepedOjél, vánkosait, szemredelét a
maga leányival maga szeme elOtt megsza
batja megvarretja, e mindenképen előkészítet
vén, eltéteti, a kél Gát eléhivatje n két doualiót ládájából kivétet, melyek által egyik fiá
nak a holosvári, másiknak a dobokai ffiispányságot adta vala a császár ÖrtíkOsOn familiára,
mert soha ezelőtt olyan perpetuum officiumban azoknál lítbb Erdélyben nem volt, noha
Hagyarországban sok vagyon, azokkal a fiait
megajándékozza, és elrendelvén micsoda kítnlüsben öltöztessék fel boltleslét, s igy minden
világi dolgait elvégezvén, a papját Zilahi
Andrást, tudós kegyes ifjú embert behivalja, s
mindeneket a házbúi kiküldvén, azzal sokáig
bcszéle s iroádkozék, azután csakhamar szép
csendesen meghale; kinek nagy bátorságán
resolutióján és halálos kínjai közölt olyan
nagy praesens elméjén s bölcs disposilióiJi a
német urak is nagy álmélkodással csudálkozIának; bizony méltán is. Életében rosvcnyül
éle, különben olyan gazdag ember az egész
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magyar birodalomban a kuruczok irruptíójáig
nem vala. Tovább Ifin fold sxinén a teste esz
tendőnél Szebenben, onnan nagy pompával
vivék Kolosvárra, ott temetekéi felesége gyer
mekei mellé. Kát Ga maradt vala, Dénes és
György, a nagyobbik, mikor az apja testét
eltemetek, meghimlfizék Kolosváratt, a nagy
hidegben kiindíták belegen s Csanádig hozák,
olt hala meg. Elég nagy kárára esek nem csak
a reformála religiónak, hanem az egész Er
dély országának annak az embernek halála,
mert neki egyedül mind a császár udvarban
nagy hitele tekintete, mind a németek elfitt
becsülete BulhorilásB vala, s meg meri moz
dulni a haza dolgai mellett; de azolta bizony
olyak vagyunk, mint a pásztor nélkül való ju
hok, vagy mint az uczán való sár, a kinek
kell is, a kinek nem kell is, szabadon tapod
bennünket. Heller István lágy félénk ember,
egyet nem mer szólani a német elfitt, ha mind
fenekcstfil fclfordilanák is a szegény or
szágot.
Az én gyermekeim is mind négyen egyczersmind megbetegedének itt Brassóban, a
B két nagyobb leánykáim s a lelkem Gam Jó
zsef hólegos himIBben, azok akkor meggyágyulának, a kisebbik leánykám Éva vizkórságban, eleget orvosolá a doctor, meghala s
itt temettetem a hegyen való oh brassai tem
plom kerítése mellé, hol lobb szegény magya
rok teste is fekszik. Soha el nem felejtem, a
kis koporsójában a gyermeknek a mely derekalyocskát csináltak vala, nem Ifin elég a
forgács kivel megtölcsék, elkUldék egy szász
asztaloshoz, adjon egy marokkal, soha pénz
nélkül nem ada, olyan istentelen irgalmatlan
emberek ezek a brassai szászok.
Ide többen is szorulának mint azelőtt való
esztendfikben a tolvajok miatt, úgymint : AbaG
János feleségeslfil, AbaB Gábor , László és
Sándor, Székely Mihály feteségestfil, itt is hal*
meg. Székely Andris feleségestől. Székely
Márton feleségestől. Székely Sámuel felesé
geslfil, Antos György, Anlos István felesé
geslfil, Antos Háté feleségestől, ill hala meg
a felesége, Benkő Mihály fiaival, Damokos
István, Péter feleségestfii, Pocsa Jánoi, Pocia
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F e r e n c i feleségeslAl, Krakkai Boldizsár, Boda
indor. Én négy holnapig Csikbin bajoskoifám 8 n é n e i e k k e l , meg is rnga egy lovam
'a baloldilombaD, kicsinyben bogy meg
nCDi balek. Csíkból B militia kijővén, cn is
BrasBÓban jövék. A brassai commendáns inc|;L-rlvén hogy Csikbin esmét rellámadtak a t o l t a j o k , és a nagy erdő utján a némel execuloroklól s Csikbúl kihajtott feles inarhákot
L-llék, igaián rosz németek valának azok,
mert másfél száz néroeltfil tizenkilencz rosz
gyalog tolvaj elvévé a sok marhát, egy n é ,et meg is liivének , punbu&d napjára virriidóbg klindula Brassóból, nekem is megpai-sulá, vclu elmenjek. A Hilács utján
aka bemenénk, lut a Málnás utján is kfijduK vala poríásohul; mig roi beérkcícnk, a
portások Kozmáson le is vágának vagy 28
hujilut s Csulák Harlit, ki hadnagyok vala,
cirogák. Bocskor Kelement ís a maga házánál
Tusnádon levágák, Szcnl-Simonon, KászonIjTaluban is vágának le egynehányat, a többi
L'hzatadának az erdőkre, Ui kijitvcnk unnan
Vásárhelyre, éczaka a commendáns clmene
Bercczkrc, tolvajok kergetésére. Fekete Ist
vánt a bcreczki rationistát akkor vágák le B
ráczok. Onnan Brassóban jdvénk, s Apor P é l e r r e l , Korda Zsigmonddal egyiilt Szebenben
nicnék, grófT Apor István joveit s jószágát
nagy bajjal küzóltók felosztani; senki nem
volt más a divisiöban, csak egyedül bajoskodl a m , míg meg tudám egyeztetni ókét. Onnan
Apor Péterrel visszajiívénk Brassóban ; csak
B2 Isten ollalmazB meg, a sínkai erdón fel
nem vérének a tolvajok. A brassai b í r ó , J e kdíuB GyOrgy, öreg ember levén, a gutta
mi'glité s meghata, nagy frequentiával teme1,'k el a nagy templomban. Az Apor Téter
nt^gyobbik leánykája is meghala. Hollaki J á 
nos pcnig B ti)mosÍ ralionisiB Szotyori András
leányát vuvé el feleségül, a kisebbik leányát
Gcreb Antal. A commendáns ujobban Csíkban
bemene, engemet ís elvQn magával, mivel
qiiártélyban akará siállilani a hadakot. Sok
tekergő tolvaj kurucs vala Csíkban; mikor
a hadakkal Hákosnál voltunk, ók Madaras
nál a szomszéd faluban iltanak, de hírekkel

e s v é n . hogy i néniét bejAll, kftsel leTén •
gyergyai e r d ő . oda staladának, elegei Oiök,
de Diár estve is vala; csak fel óránk lessen
vala a napvilágban. mind elverhetjük >
őket. Gyergyóban penig egy Fekete Vaszily
hires oláh tolvaj három század magával bej(>v e ; mi a commendánssal Csíkból é c u k a
megíndulánk Gyergyóban, s ha continnáljuh
vala u t u n k o t , épen ott lepJUk vala Alfalaban,
de Vaslábunái megállapodánk , s egész estig
olt várakozánk, bogy éczaka menjünk rajok.
Fekete Vaszily megtadá hogy bementünk, ű
is általmene az erdőn Gorgény felé. ott vi
fel a marusvásárhelyí német. Mi éczaka
nagy hidegben megindulánh, egész éczaka
virratig mind jártuk a gyergyai falukol, sohul
egyel sem kaphelánk meg bennck. Gyergyóból kijüvénk, s Szeredában szállitá a c a m m e a dáns a hadakot, erős sánczot ásatván kürűle,
maga visszsmene Brassóban.
Szintén a tájban a Székelységen főtisztek
nem levén, a Guberníum a császár parancso
latából fökirálybirákol akara felállítani,
Háromszékre Apor P é t e r t , lidvarbelyseekre
Korda Zsigmondot, Harussiékre Lázár Gyürg y ö l , Csíkban engemet recommendálának,
mert aranyisszéki fökirálybiró Szilágyi And
rás életben vala Stcbenbea. Apor Péter B
Korda Zsigmond még a gubernátor életében
be ís állítatának, és ha a gubernátor meg ne
haljon, én sem maradok vala ki Csikból. De
Ualler István, noba a Guberníum irániam v
recommendálíójál a gubernátorral együtt
subscribálta vala, mégis aleltomben megirá
a csíkiaknak, hogy minden módon impediálj á k , református főtisztet ne válascszanah;
azalatt a gubernátor is meghala , Haller Ist
ván kezére kerílle a k o l c s . akkor bezzeg
aperte kíadá magát ellenem, csak azért hogy
református voltam, és mind B generális co
mendánst requirálá (ki tutus quantus jesuila
vérből való), hogy az én választásomot fel
bontsa, mind a csíkiaknak a szebeni catholicus status neve alatt levelet irata, sok ratiokkal remonstrálván, miaemü nagy kárára le
szen a pápista reiígiónak, ha én leszek fő
tiszte a széknek. A caikí páterek barátok is
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n a ^ átkozódással untaták mind a nemessé
gei, n i n d H k ö z s é g e t , hogy ntellSlem elvon
h a s s á k ; a csíki némel commendáns Vaiszmilter i s , a választás napján ebédre hivatván a
csíki nemes embereket, s megr észégit vén,
D k é r t e , meglássák mit csinálnak , rerormálns tisztet ne válaszszanak, mert ha e g y 
ezer a kOdmttnben a tétül beeresztik, nehezen
tÍBztilják ki onnan. Ennyi sok ellenem való
h c l i ó között is majd minyájen rám akarának
Tozolni, 8z egy Hikó Jánoson és alcsíki Sza
bó Balis Deákon kivül, kit én promoveállam
vala vice királybirúságra. Hind a keltÓ álnok,
practicDS, hnió vonó, fötiszlci alá supplantáló
ember volt eleitói fogva. A többi mellettem
Totlansk. sót a fOldnépc felkiáltott mellelleiii,
n e r l igen szerettek, a mig inspector voltam,
prolegáHam Okét hogy a nemesség a régi
siokása szerint ne opprimálja a szegénységet.
Hogy láták Mikó Jánosék, a vox az én r é 
szemre leszeo, a pápista vicariusl egynehány
páterekkel együtt a székben behivaták, s E r 
délyben eddig ballatlan szokás ellen , azoktól
kérdenek voxot. A vicarius nagy oratióval
decltmála ellenem, az istenért, a boldogságos
•xHiért, az Islennek minden szentéiért k é r 
vén a székel, bogy református tisztet s kivált
engemet, ne válaszszanak, mert én templomot
csináltalok, református papokot vitetek be s
erílsiakkal is e fíiidnépét cálvinistákká t e m. A Bocskor János katonái is bemenének
a gylllésben r é s z e g e n , fegyvercsen, s fenye
getni kezdek, valaki rám voxol. elütik a fejét.
Cmfundálóddnak, egy része Apor Pétert v í l a v z l i , egy része Geréb Jánost, nagyobb r é 
sze akkor is engemet- Hága én akkor Bras
sóban voltam , nem akartam oda menni, ne
nondhassák hogy magamra voxoltaiok e r ó vel. Én megértvén a dolgot, hogy az én s z e mélyeniben a reformata relígiól perscquáljdk,
MZ ország uniója , a császár Diplomája ellen,
n e g i r á m mind a generálnak , mind a Guberniomnak, mind klllün a szebeni református
a r a k n a k , de a generált a jesuiták s Haller
István már praeoccupdlla vala, a Guborniumban az egy Ualler István vala m a g y a r , Ó p e n l g az én religtómnak halálos ellensége vala,
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a két szász urnák kevés gondja lón a refor
mata relígióra mint azelótt, csak ók a magok
religióját oltalmazhassák, a református urak
is könnyen elmulalák, holott ha valaha egy
e z e r , akkor kell vala megmozdulni religiónk
mellett. És igy engemet kifordítanak a tiszt
ségből, s hogy Haller István contenlumot l e 
gyen nekem, azt foga r á , az a gylllés nem
volt jó formában, és sem én, sem Apor Péler,
sem Geréb János nem választattunk legitimé;
megirá a csíkiaknak, ujabb választás jegyen,
és Kászoni Jánost recommendálá, mind a ma
ga, mind a catholicus slatus, mind a generális.
A caikiak nem merének ellene szólani. Ká
szoni Jánost álliták fö kírálybirójoknak. Én
nem szégyenlem, sói dicsőséges dolognak tar
tom religiómért szenvedni; lássák a j6 r e 
formátus urak, de félek, az én rajiam eselt
példából litbb hímet is varnak ezután az e r d é 
lyi pápisiák a reformátusok ellen.
Nyavalyás LázárGyürgy ellen is igy practjcálódék Haller István , mert az Ocsél Kornis Zsigmondot, hogy pápista, akará marusszéki fö királybírónak tenni, de a szék csak
Lázár Györgyöt váleszlá. Komis Zsigmond
elárulá hamisan a marusszékieket, hogy töb
ben öt száznál fegyveresen gyűllek volt egy
ben a székben, holott Bethlen Sámuelnének
egy Pápai János nevU marusszéki nemes em
ber szolgáján kivtll senkinek csak egynek is
a szék gyűlésében fegyvere nem volt, a mint
hogy Szebenben lakolt, szabad volt vele hogy
fegyver! viseljen, a löbbl ki bottal, ki kor
bácscsal járt. A generál mindjárt megparancaolá Haller István intimaliójábál, hogy a
marusszékiek többször egyben ne gyűljenek,
s kicsinyben mulék el, hogy Szilágyi Lászlói.
Dósa Pétert a vice kírálybirókot meg nem
fogak Szebenben; de amazok remonslrálák,
hogy hazugság volt a Komis Zsigmond vádja.
a generális is ugy csendesedék meg, Haller
István pedig azt kezdé mondani, nem legiti
mé válesziatoll Lázár György, mert a Guberniumot megkelleti volna elsóben lalálni. hogy
a szék mit a k a r ; a pedig csak color volt,
mert soha a székelység nem tartozott még a
régens fejedelmekel is megtalálni, kit válasz-
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scanak (6 királjbirijoknik; mert az Approbalt sierént a fejedelmek adhalnik ugyan
rOkapíUinyokal, de a Tőkiriilybírák válasilása
lulajdon csak a székek szabados ág db an í\l.
Uég sem engedé roeg Haller Islván bogy a
.«zék Lázár Györgyöt beeskellesse. noha a
székely naiio közönségesen kulde küveteket
a Gubcrniumboz; csak halogatja aiolta Haller
István s azon munkálódik, hogy Koniis Zsig
mondot tehesse be; de nem hiszem, oly könynyen rá Tegye a manisszókiekel, kik nagyobbára mind reformátusok. Lázár György ellen,
mint a csikiakol rá vévé ellenem.

1T09. GrúfT Pi-kri Lörincz, minekutána
mind az [s!ennel sokat járzodék, rcligiojál vi
lági prumotiójárrl vállozialván, sem pápisla.
seut lulheranns, sem hév sem hideg, rsak ha
bozván a két religio közölt, mind penig sok
istentelen gonoszságul praedálást elkövclell
volna, meghala hirtelen Maramarosban, oll is
lemclék el. Amaz régi közmondás szerint, jól
járának gyermekei vejei, kik a számtalan
praedával felosztoiának; lássa már az apjok
a más világon, miut ad siáaiot róla. Teleki
Pál is megbolondda. mert a generáltól clkérecsvén bogy a kuruczoknál levő felesége
útban levén, az eleiben megyén Havas-aljföldében. onnan Rákóciiboz mene minden igaz
ok nélkül, holott a kik eddig ott szenvedtek
is. kiki haza szándékozik inkább onnan Jöni.
nem hogy innen oda aenne. Kétség kívül a
felesége aívja, Vay Ádáa. ki Rákóciinak ndvari kapitánya, rsalta meg s a hitelé oda Rákórii mellé. A bátyját is. Teleki Mihályt szin
tén akkor espediálván Rákócxi a török csá
szárhoz segéltségért, ai is, elhisiem. izeni ai
öcsének; de LáDdor-FejérrárBál tovább nem
mehele, Begiacné a basa. Hcnjen vissza Rékóczihoz, a török császiniak n e n a goadja,
bvgyanagyarokboloadcsáigábK) elegyítse Ma
gát. Kert síintéB akkor tdrlénék a svéciai
királyaak nagy saerearsétlensége Moszkaor^
szagban. A mini oda fel megirtam, a sréiriai
király sok iibea a K g r e n é n a ••sxka rsár
táborát KozáLor?zág*t a a | a mellé hódol tál
ja, a koiák hetMB rábíilatja a királyt, csak
•enjea b e HoscoviábcB. i i s u e g é s i hoaik-
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sdgga] együtt utána megyén. A kirily beme
gyen, a betmdn is egynehány ezered magdTal
vele együtt. A muszka ciár az egész biro
dalmában levA hadait, egynehány száz ezer
embert egybengytljt, és mindeniitl a svécz
elölt elpusztítja a Ibidet, a tsákmányosait p e 
dig kik élésén kimentenek, Gzüntelen csipdestette. A svécz mellől a kozákok mind elszökének s haza ménének, a helmda marada ke
vesed magával; a svccíBi király e g y város
ban beszállitá hadát, s erSs sáncicza] bekerileté. azalatt elküld mind Svéciában mind
Kozákorsiágban segéltségért. de a muszkának
sok hadai levén, az utakot mindenfelől elállották. A kozákok is látván,roszul volna dol
ga a svécznek, semmi segéllségel nem kttldének, a svecusok táborán elfogya minden
élés, csak ki kclle menniek a sánczból mezfire
hogy mégharrzoljanak, mint sem ott éhei hal
janak. Noha a hoszas obsidioban igen mcgerS ti éned lenek vala, mindazáltal a király
megbiztatván fiket. mint olyan desperalns had
ngy e.fcipiáin a mosiha ciár hadait, hogy sok
ezerén a lövés miatt elhullanak és ai a u g y
baromi sokaság már meg is futamodott vala,
ha a muszka czár fizetett németehUI álló
negyven ezer hada a svecnsokot v i u z a ne
tolja. Azzal is sokáig barcsola a s r e c u , tí
sem akarának szaladni. hanem kiki • har
cion a mely rendben állott, vitézül s g y h i l l i nak el. A svéciai király penig válogttoU hét
ezer lovassal elszalada, és Tatárorsxigban
Tyginye városában mene, a több tábora e g é n leo mind ott v é n e . sxámlalan l a v S s t e n i á w val. ninden tábori készOletével efy<IL Melyh e i hasonló casns soha a svéciai earoBán
nem eseti, noha tobh két ezer enleadeÍBél
•wlta ai a királyság dwrál. így jár a ki a
•aga szerencséjét zaboláo nem akirja hor
dozni, s ellenségét cvnlemUUja. A ••sxka
czár I harcihciyea a svéensok lesléWU négy
nagy halaokot rakatváa. fely«I bádoggal b e borilalá cSÖrük emlékezetre a s l a viadalt feitr«lá; azután mindjárt K o i i k o r s u g o l a e g hódollalá. a koiák hetmáa ebxalada a arik
csásiirhos. Kozikországböl a manka armada
által mese Leagyelorsaágban EaMcnyin má-
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lé. él mivel megérlé, hogy a svéclai király
Ti^nyében vagyon, a törOk csiszdrhoz egyflriiiny ízben küveteket kulde, s mint ellen
ségét H ivécusi kézben kereté. De a svéctis
•ér innakelStle conroederatiot lett vaia •
UtrOk CBésEdrral a nusika ellen, azért a 10rak senmiképen kézben nem adé, sftt egyne
hány ezor jBncaért kulde Tiginyéhoz, hogy a
munka ellen mogollalmazzák; a miifzka is
hadat denunciála a lürOk ellen, és Tiginyébez
nagy tdbort kUlde hogy a svéciai királyt
obaidedljék, B latdrsdgol is szüntelen járlatja,
élljanak el a lörOk császár mellfll, s ö jó hópénzt td nekik minden eszienil&ben. Mire
Teheti, a kttvetkezendfi eszlendd raegmutalja,
8 félő, hogy esmét nagyobb moiusok ne le
gyenek , ncTt a svéciai király anyja is meg
értvén hogy a Ga etszaleJolt a harczrúl, nagy
•rmédjt készileleti Eegélcségére, s brandcbnrgns pnissai kirdly is igére succursusi, a
muszka penig a nemei császárnak régi conToedefétosa, s tartozik a muszka czárnak
segéltséggel lenni; annál inkább ha a török
ugyan Telkei a muszka ellen a svécz mellett,
•E egésE kereiEténységnek bele kell elegyedni
a lörOk étlen való hadakozásban, mert erSs
confoedenliója van • muíEkáviI a keresztény
kirilyoknak a Ifirök ellen. Az isten bfllcsesége
•terinl laliljon műdot azoknak a dolgoknak
IwsoDdeaitésében.
A svécDSok kOEUl mintegy ezerén a berczrtil eliaaledvrin, kik a királylyal megindulianak vala, nem akarván tatárok közé menni,
HoldnvJban jOvének, onnan egynehányan
ide Erdélyben a németek KOsé állának, a lObbi
Olt maradának. A mnszka rajok csapa LengyelofRzágböt, levága bennek.a többit elrablá.
A IfirAk császár a moldovai Rakovicza Mihály
nerfl vajdát, aEérl hogy »t oda ralott avécuaokot nem oltalmazta és hogy a muszkával
coBfpirált, mindenét fetpraedállalvdn, elvileté
• a maga canhaddrját Naaro Cordalos Gál
fctlldé ki moIdavBí vajdaságra; még a bavasalyfittdí vajda is, ConstantinusBrankovián.nehezen marada meg, de számtalan kincse le
vén, pénzzel a lörök porlál conlentálá, s ngy
marada a vajdaságban, mert felöle is olyan
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hir volt a portán hagy a muszka ciárral
egyetért; a lalám ugy is vagyon.
A csdszárnak penig a confoederatus anglusokkal hollandusokkal egyUtt csak egyezer
is még olyan nagy szerencséje s nyeresége
nem I0n mini ebben az esztendőben. Az egész
Belgium Hispanicumban valamit még a fran
cia hir vala, azt mint elvevék tőle. EIsflben
a bires erOs Rinszfcld városát obsideáldk, ki
ben egy francia generál sok ezer pracsidinmnial s négyszáz Öreg lOvősz érsz ám ok kai szo
rult vala, s valóban leleteti is hí a várból a
császár hadaira. de innen kívUl is emberlll
megbombázdk, hogy már agonizálna a város.
A francia király száz ezer embert kulde segéltségére, de a confoederdlusok oly erős
sánczban verték vala magokot , hogy soha a
francia tábor nem penetrálbata. Hogy azért
bár csak valami praesidiummal s puskaporral
succurálhassanak a városnak, ilyen practícát
gondolának : Levén feles német regimentek
ÍE a francia táboron, három ezeréi kiválogatdnek, és mindeniknek a lovára egy egy zsák
puskaport külözének, hogy a városban be
vigyék. Azok megindnivdn. mintha ók a csáEZdr hadából valók volnának, és portára
mentek volna ki a sdnczból s most jJ)nének
vissza, magok kOzflI egynehányat orczájokon
kezek«i bekOIOzének hogy sebesek volnának,
a jó reggel a confoederátusok sáncza eleibefi
ménének. A strázsák kérdexik, micsoda em-^
berek volnának; aoiaiok nagy haraggal fe
lelnek: nem ismértek-e, ogymond, hÍEzea mi
portára vollunk a francia ellen s mosljOvUnk
vissza. A strázsákol megcsalják ihebocsátják
őket a sánczban , i egyenesen a város kapuja
felé kezdenek menni. Eugenioa a Harleobnrg
megismerik, hogy nem az 6 felekjek, a tábort
mindjárt relUllelik s ulánoh mennek; mindenfelül a sok ezer ember puskázni kezdi ókét,
a lovokon való puskapor felgyulad a rettene
tes ttizben, s szómyU veszedelemmel mind
magokot iovokot egyben szaggatja. a lobbi
ott vészének, ttt síéz beszalada a városban.
Annál inkább bombázlalni s ostromolni kez
dik a várost, a francia generál tovább nem
larlhatja, accorda által feladja; minden lt>v9-
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szerszámot ott kellc hagyniok , csak magokot
bocsálík el, n városi a császár és angliai
hidakkal praesideálják. A francia tábor frustrálódván, elszáll onnan, és Tornacum város
melleit erds hármas sánczban veri magát,
hogy akár csak azi oltalmazhassa meg. de
nem lehete. Mert Eugcnius és Marleoburgh,
látván hogy a francia armada miatt Tornaciimhoz nem férhetnek, elvégezek, hogy megoslromolják a francia sánczát, ha azintén
tudnák is, hogy nagy veszedelemmel leszen;
mert a franciái régi hires generálok, Boufelrus és Villars, mind liél (M\ oly erős sánczot
csiníltaltak vala. erÖs bástyákkal, palánkok
kal s azokon levíi sok lövOszerszámmokkal
együtt, hogy akármely kerített városnál is
erösebb vala. és hatvan baltalióval lObb vala
a francia tábor mint a confocderálusok hada
(egy ballalio üt száz gyalogból áll). De nem
levén igaz causája a franciái királynak, ott ís
csudálatoson confundálá Isten. Sokáig egy
mást ágyuk lovésivel vesztegelek. meri a
francia had ís extremumat próbála, tudván,ha
rajta veszti, oda leszen Belgium Hispanicum,
kit annyi esztendők alatt sok vérontással ollalmaztanak, a confoederátusok is emberül
forgódának, és hat egész óráig olyan reltC'
neles tüzet adlak egymás ellen, hogy száz
eJszlendö alatt a keresztények kiizött olyan
rellenetes harcz nem volt. A francia magát az
erSa sánczczal oltalmazza vala. a confoederátusok hada pedig vakmerőn a sánczot hágja
vala , és a néinet armada, kit Eugenius commendúroz vala, nem állhatván a francia lövé
sét, vissza kezdeti vala nyomulni s magát is
Eugeniust a nyakánál meglövék, de azzal
semmit nem gondola , sőt annál nagyabb furiával neki hajtá a sáncznak a németeket. Tul
Marleoburg herczeg az ánglusokkal. minden
veszedelmet coniemnálván (külOnben is sem
miféle nemzet oly bátran s vakmerőn nem
szokott 8 harczra menni mint az ánglusok),
noha sok ezerén elhullanak küzGlük,csak
megvevé a sánczot, és akkor a franciát mint
a barmokol ugy Idllék fogták, a kik hamar
jában el nem szaladhatának; száz húsz öreg
bombázó mosárokot. sok ágyukot. réz dobo
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kot , zászlókot, minden hadi apparátust a
franciáiul elnyerének, több hu.^z ezer fran
ciánál vésze a harczon, rabot is tübbel fogá
nak el hal ezernél; a confoederátusok hadábúl Is mig az erős sánczot megoslromolák,
közel liz ezerén elesének. Nagy i)r<')mére lőn
Eugenius herczegnuk ez a győzedelem , mert
ugyanazon napon, 15. seplembris. ezelőtt tizrnkét esztendővel verte vala meg Magyar
országban Szenlánál a tUrük császár táborát,
mely után meg ís békéiénekA confoederátusok ilyen nagy gySzedelemmel járván, mindjárt Tornacum városát
kezdek vitatni s csakhamar meg is vevék ;
onnan ama hires Mons ncvU város alá méné
nek, azt is addig bombázieták mig fel kclle
magát iidni, és igy Isten hirével az egész
Belgium Hispanicnmol a császár visszavevé,
mely a spanyol coronához tartozván és NE
Austriai házat illetvén, a francia hatalmasul
elfoglalt vala.
De Magyarországban is a francia király
confoedcralusának Rákóczi Ferencznek ha
sonló szerencséje lŐn mint a franciának. Mert
a Irincseni veszedelem ulán harczol nem mer
vén állani, E hadainak is a Bányavárosok el
vétele után nem levén honnan űzetni, magát
Munkácson megvonja, s onnan kezdé nézni
mint pusztítja a német Magyarországot. Ge
nerál Hajszter azért a Dunántúl való magyar
ságot egészlen meghódoltatja és Simontor
nyát. Veszprimet, Sümeget a kuruczok kezébSI kiveszi. Megrakta vala Rákóczi erős preesidiummal, s hogy inkább fel ne adják a csá
szárnak, németekből kuruczczá lett commendánsokol praeüciála bennek, azok sem tarlhaták meg. Hajszter a magyarokot azaccorda
szerint békével bocsáta, de a kurucz német
commendánsokol, mivel a császárt elárulták
s Rákóczi mellé állotlanak vala, a hadi.tür' vény szerint a megnevezett várak kapuja
', eleiben fetakasztatá. Ilyen hópénzt fizetének
: nekik a hitszegésért. Rabutin is azelótt Er
délyben ha kikel olyannémetbOl lelt kurnczokol elfogalhata. szörnyű kinnal mcgoleté
Szebenben.
I
Hallatlan s rendkivül való hidegek lőnek
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n a lélen nem csak Erdélyben, hanem egész ide alá csak nevelik vele. A Gubemiumol
Boropában mindenUtl. melyhez hasonlói itlpedig a császár nem suppleálá, hanem megpaE esztendők forgása alatl a hislorláh nem
rancsolá, hogy candidáljanak tizenhat personál
említenek. Számtalan emberekéi, barmokot
mind a négy rctíglóból egyenlő számmal f
ttlc meg a hideg, és mnjd minden gyUmölcsDepulatio nevezete alatt azok legyenek a G u 
rdk kiszáradénak miatta; az egész teveEZon
bernium mellett mig a dolgok megcsendesed
penig és nyár kezdetén ix-lteneles szárazság
nek, akkor mind a Guberniumot mind a táblát
Idn, a gabonü sem nÖhelc meg, a íd Is mind
s egyéb vacans liszlségekel fl felsége felállít
kiége a réteken, flszszel penig mikor vélni
(mikor leszen a, nem ludom). A candidalio
véghez mene Szebenben; valóban mesterked
ene, s a TU is luegsarjazoll vala, szörnyű
nek vala a pápisták, hogy Ilaller Istvánt gu.rirvizek, égszahadásoh, egynehány belekig
beniálornak lehessék, a a candidátusok kOzfl]
való szüntelen velo sebes esBk lŰnek. kik
is az unilaria religión való értelmesebb c
mind a kalangyában ievO gabonái elvesztepaxabb személyeket ki akarának ludní. mint
gelék, mind a lekaszált fUvel elseprék. Azért
Biro Sámuel). Sándor Gergelyt: mindenikben
olyan szűk most mindenüll a széna Erdély
fruslrálódának. Haller Islván js elesek a gu
ben, SÓI nem is vethetének az cmbei'ck a niibernátorság mellűi, az unitáriusok is obtinekor ideje vala a vetésnek, a nagy esók miall;
álak hogy egyenlő számmal legyenek a DefélÓ, a jüvd cszlendóben iigy is aratnak, a
putatíóban, a coníirmfllio lejöve a tizenhat
szJtlü is mindenütt egyben rolhada. a mi k e 
personárúi, úgymint a pápisták közfli Haller
vés bor lón i.', semmire kellő.
István, ilaller György. Jósika Gábor. Komis
A Gubernium leányáéra szorulván, s a
Zsigmond; a reformátusok kctzűh Veselényi
sok munkát nem gyOzvén, Sárpatski Mártont,
I régi híres itélOmester Gát küldú Tel Bécs István, Teleki László. Bethloa László. Naiáczi
Lajos. B lutheránusok közül: a szcbeni kíben, hogy H császár a Guln'rniumol suppleálrilybiró Véber Péter, a polgármester Tajcs
ja. Ez a Sárpalaki a kolosvári reformatum
Düctor, a megyesi királybíró Conrád Sámuel,
collegiumban lanula, de a testvér nénje Apor
István mosluhaliánál. Korda Zsigmondnál levén a brassai üreg bíró Draulh G y ö r g y ; az i
tariusok közQI Birú Sámuel, Sándor Gergely,
báiasságban, gyakrabban oil lakolt Apor Ist
Haurcr Gábor és Gidófalvi Gábor Deák. E z e 
ván melletl; addig hitegeté, csalogatá Ígé
kéi a császártól küldött ínstructio szerint b e rettel, promolíoval, pápisUvá l ó n . s olyan
esktllék, öt öl száz német forínlol rendelvén
perseculor válék belOle, ha rajta állsna, a
a császár mindeniknek anoualis soluliojokra.
mennyi református ember e világon vagyon,
ügy kogy Szebenben rebideáljanak. E már
egy nap bizony mindbalumban vágatná. Elég
hetedik forma direclio a kit Erdélyben ériem,
szenvedése vagyon a feleségének is, Dániel
még hányadikon állapodik meg, Isten tudja.
Péter leányának míatla. noha még eddig azt
UcrtcIsBben Apafi Mihály fejedelemí direcliólem fordithatá, ha ezul.in nem. Sárpalaki
Ját ériem a tanács urakkal együtt, azután a
Bécsben felmene. régen vágyott is arra hogy
tanács mellé negyven személybOl álló depuoda küldjék, nem is akarják vala ólel küldeni,
laliúi reiidelének, kik az országol repraese
de Ualler István a mig hírével lón a lilbbínek.
lálják. A fejedelem halála után Consilium
•ddig expediála. Ott noha sokai reménlell
Status erigálUték, ezuláo gubernátorság álGolliciláll is magának, forcolódtak is • lélcklilalék fel, a gubernátorság helyében Guber
veszló jezsuílák mellelli'. de kevesel foga
nium lőn, most már a Gubernium mellé esmét
nyerni, hanem gróffi lílulust, mely a német
Depulaliól rendűiének. Való dolog, noha ifliu
udvarnak egy pénzében sem állván, bóvün
urak, de különben olyan nagy elméjű magnaszokott osztogatni, adának neki; a régi igaz
nimus református emberek ménének be a
lagyar grófoknak penig jó ha csak asztali
mostani Deputalioban isten csudálatos gondzolgájB is leheteti volna Sűrpataki uram. a
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székre a sógorát Gyolai Lászlót íratta, ki
emberségéé jámbor alázalos ember, de ngyan
csak a háromszéki fókapitányság nagyobb
embert ülclne, Csíkban peníg Balíntik Györ
gyöt, ki mind knmcz volt, s a kurnciok közfll fogak el a németek Csíkban a ngy szabaditá ki Szebenben. ki nem is oda való, sSt
idegen, jószága sincs Csíkban; engem peníg
mosi is kitnda Haller István mint azelAlt, azért
hogy reformálus vagyok, noha igaz ós nemes
jószágos ember vagyok Csíkban. A mi reforroalus araink, kik a candidaliéban ben voltak,
csak elhallgaták ennyi sok gonosz praclicáit
Haller Istvánnak; igazán betelek a szegény
gubernátor balála előtt a mit jövendóle Haller
István felSI. Ha Rabulin volna most erdélyi
generális, Haller uram sem nyargalna a reiigió paripáján olyan szabadon, meri neki nem
kellett kUlsO dolgokban páter, jesnita, barát,
de Krickpaumbnak, minthogy testvérbátyja
is jesuilH a császár udvarában, maga issiüvel
lélekkel szoknak barátja , a mi religiónknak
penig nagy ellensége, kUlönben tanult vitéz
hadi generális. Ki is még a télen generál
Montecuculit kiküldé egy rész haddal, és Vá
radra a körlll való falukról, városokról sok
élést szállitalá be Váradra. Vnlánsk akkor a
váradi bloquáda alatt feles kuruczok: Bagosi
Pál (ez azelólt a császár hadában magyarok
n coloDellusa levén, Oloszországban a fran
ciák elfogák, Parisban vivék, onnan a csá
szár kiszabaditá s a regimentéi visssaadá, s
Bégen meslerkedék azon is Haller István,
már generál isságot akarnak vala neki confohogy az öcsét Komis Zsigmondot Bécsben
rálni, megbolondul a s elszOkék Bákóczi mellé;
kUldhesse T. cancelláriusságra Kilnoki Sá
a regimentet Gyniai Ferencznek adá a csá
muel halála ntán, s noha a pápisták között
szár, ki a gubernúlor harmadik leányát vévé
nálánál sokkal jobb • arra a hivatalra capafeleségtll). Kun István a feleségem bátyja,
xabb urí személyek vadnak, mégis erSszakkal
Szent-Iváni s más kurucz kapitányok comazt akarja candidállatni. hololl ha jó hazafia
mendúja alatt. Ezek mihell a német jövetelét
volna, a pnbticom bonnmot feljebb kellene
érlek, nem hogy impediálták volna az élés
becsülni a privatumnál a alyafiságnál. Sdt a
bevitelét Váradra , hanem mind elazaladának,
minapi ffikapitányok a fflispányok candidaiiHonleGucnli béké^L'l visszajőve, s a mely he
ójában is minden református mellé egy egy
lyeken eljött, a földnépének minden jovail,
pápistát szurl be a alattomban a parte ngy
marháit elpraedáltalá. Bagosi Pált reggel ax
recomraendálja azokot az udvarban; megváágya előtt halva lalálák; ki azt mondja, a
lik, mint leszen exiluia , mert most ville fel
gulta ütötte meg , ki peníg hogy a koruciok
a candidaliót Sándor Zsigmond. Abban is a í
fojtották meg, azzal vádolván, hogy a aémaga atyafiait nem felejtette el, mert Három- i
viseléíébSl, hogy cMk az egyiknek lübb esxe
ven, nini a négy pápisU deputáliisoknik. S
most könnyen a reformata religio dolgdljó
karban illiihatDdk Erdélyben, meri e csiszái
is propler conjuncturas nem igen vigyáz u
erdélyi pápisták promoliójára, hanem arra kíltönségesen, mint azerethessen egyességet a
alalusok kitzölL De ha eznlán is csak agy vi
selik roagokot • mint elkezdették a já rerormalDs Drak, ne adjanak a nyereségében. Ilyen
hamar Haller István ngy megnyergelte Őket,
valamit akar, bizony mind arra hajolnak. Nem
is nuga authoritásával vagy nagy eszével
vette rá dkel Haller István, meri amazokhoz
képest csak álom minden elméje, hanem titkon
Bug bng mindenikkel, a knruczok jógzágival
kínálja fiket e egyéb proventussal, egyikei a
másikkal egyben hordja; nem veszik eszekben
hogy mindeniket hálóban kerili; nem volna
boszuság, ha Haller Istvánnak vagy esze vagy
anihorítása több volna, mint nekik. Nyissátok
fel a szemeteket, rerormatnsok, elég példa
előttetek, azel9tli idfikben mint bánának a pá
pisták a mi religiónkkal. Jámbor ember kUlsOképen Haller István, de belAI ebQI áll a
mája e relonnálusok ellen, bizony a vizre
viszen egyenként benneteket, sAt Isten elötl
is számol kell adnotok, a mikor észt, értéket,
mádol, alkalmatosságot adott Islen kezetek
ben, mégis religiótoknak nem akartok szol
gálni.
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kik mind czirra küniúsökbcn, mind jó pari
pákkal Tegyverrel levén, a rdczokol ji^l megruhdzák. A rabokot Szebenben kiildék, Vellenslein nagy dicsérettel visszajüve agenernl
táborára.
Bagos) László ellen penig generál Monlecuculi mene; harczol is adának a hajdúk , de
háromszáznál lübb ott veszc bennek. a tiibbi
ulszaladának, sokan rabbá is eséneh.egy
rrancia grenaléros kapilánynyal együtt, ki
most is Szcbenben raboskodik, noha nagy ke
ményen hizlalja vala magái, bogy az 6 fel
séges Tejedelme Rákóczi Ferencz nyolcz nap
alatt kiváltja. Sok knrucz graiiatér süve
geket liibb egyébpraeduval hozának cl u né
metek; ilyen ruszul ludak hánni a granátol a
jó kuruczok. Balikára Rácz Tivuda labanrz
kapitány mene Aranyasszékre; ez is a tolvaj
eb lia elszalada, levagának a ráczok egyne
hányat a lolvajiban, lizet elevenen eirogának.
negyven loval sok praedával töte dnyerének.
FekcIe Vaszily tolvaj kapitány penig Marusttzéken állaljövén Kibéden . mivel a sze
gény falusiak a generál parancsolatából a
kapukot bcl<tviselték vala, hogy inkább aíTéle
kóborlók ne üssék niagokot mindjárt be a fa
lukban, a falut egybenégetleté, és az olt levő
becsületes nemes emberek Dósáék, kik ne
kem is vér Ezeríni való RlyámBai voltak, a
lamplom kerilésében futván be elÓllük, ki
húzlak onnan, a kegyellenúl megölték, a temp
lomot is felégetek. Onnan Udvarhelyre Jüvc, egynehány napot üle a sok tolvajokkal,
mind a városi emberekel, mind a kürUlvaló
nemességet megsaczollalván, számtalan prae
dával onnan elmene. Ha generál Vellensiein
lesz vala itt Brassóban commendáns, bizony
kiment volna ÓVaszilyra, s meglréfálla volna,
de generál Faberilhozák ide commendánsnak,
addig huzá halogatá. hololt mind Csikban, mind
Háromszéken, Hlyefalván, Szenlléleken, mind
iU Brassóban feles lovas rácz hadak valánsk
s könnyen megkeriLhelik vala, Vaszily is azalalt elmene a számtalan praedával NagySinkban, hogy a nagy-sinki kastélyl felpraedálja . J6 szerencséjekre a nagy-sinkieknek,
épen azelótt való nap küldütl vala oda • ge

nerál eg^^némel kapitányt stiz lovassal vi
gyázni; az meglesvén a tolvajok jövetelét,
nuba lübbcn vollak négy száznál, mindjárt
lóra üf s kimegyen elejékben a mezSre, s mihelt kúzet érkezik, a kalapját levévén, reverentiál teszen nekiek . kalapját felievén fejé
ben, kapja a flinlájál, kOzekben 10 s egy tol
vaj mindjárt elesik, a többi futni kezdenek,
ulána a németek, Szászbalomig Űzik, lObb
hatvannál elvesz bennek ; olt közel a kik elliullütluk, tizenhármai temetnek el a nagysinkiek. Fekete Vaszily visszamene Udvar
helyszékre, s mivel ott döghalál grassái s a
német oda nem megyén portázni, ö olt vendt'geskedik s praedálja a szegény fatukot.
Kjnipián Bukur hevesed magával mind iil a
háromszéki s brassai havasokon tehcrge, s
bolgárszegi kereskedő embereket a Tömüsun
felvere, meg is öléh nyavalyásokol, számta
lan görög poriéhál találván nálok , de a labanezok őket i.i felverek, s minden praedájokot elvevék s flk gazdagulának meg vele,
Kimpján Havas-alyfOldében szalada. A mint
halljuk, ha igaz, a havas-alyföldi vajda, mert
olt is egy monaszteriát felveri vala, megfo
gatván , nyársban vonatta; ha ugy nincs is,
ne mentse Isten attól a tolvaj eb fiát. Csikban
is két hires lolvajl fogának el a labanczok a
moldovai erdőn, egyikei Orbán Istvánt, ki
nagy eszkilz voll az én megfogat ásómban,
másikot HenykO Páll; mindenik vérengezS
ember s nagy tolvaj voll, egynehány árlatlan
embereket öltenek is meg éczaka faázoknál;
nekik is itt üték el a fejekel, noha karóban
ilélték vala, de az örmény püspök gratiSl ké
re nekik, ne harózzák fel hanem fejeket ve
gyék.
Sőt a nagy praedáló Horváth Györgyöt is
Islen kézben akaszlá, ki Holduvában a szám
talan erdélyi praedából gazdagon él vala. SámuelDeákotacsiki commendáns barmincz lo
vassal épen Molduvaban küldi, s mikor nagy
bátran ott nyújtózik Horváth György a feSesége mellett az ágyban, kapják kurtái s ki
hozzák onnan; most is a fogarasi lOmlöczben
fülözik. Mert ő azt gondolta , nem mer a ne
mei Holduvában beküldeni, Bzeli most az én
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kanczáimot, juhaimot. t)kreimei s mús bccstileles emberekiöl elpraeddll sok jókol; bizony
I is megérdemlenú ugy a hegyes karói mint
! szép leány a koszorút, Dreguly eIsCbcn
szerencsésen jára B a szászvárosi némelek
marhájál elhajtá, másodczor is prúbálni akará,
ir levágának a hadában Telesen, magának
\3 meglovék a lábál, s ugy halljuk, Tümüaváratt veit házat magának a sok praedábúl s le
akarja magát lenni.AgenerAl a campániál dicsé
retesen elvégezvén, s Károlyi kUn maradván.
Beszlercién.Kolosvárall.Enyeden.Fejérvárall.
Hnnyadvármegyében a hadekoi quárlélyban
díslocálja, maga penig Szebenben bemenc.
De mivel nem szUnék a sok istenleien g o 
noszság a magyar nemzetben, s annyi sok
bQnlelés után melyet a fegyver szerzc, csakan nem akarának Islenhcz meglérni, más
relteneles hallallan ilélelet is bocsála Islen
nind Erdélyre mind Magyarországra : a pusz
tító döghalált, melybez hasonló soha Erdély
nem volt, mioltn ember kezdetié lakni.
Az elmúlt esztendőben Havas-alytüldében
Sukureslen kczdödék s pestis, oda Törükortágból j ö t t , s egynehány ezer ember megfaala. ennen Molduvaban mene állal; valami
gyergyai czigányok, kik a kuruczok elüti fu~
toltak vala Holduváben, betegen kijtivének
Gycrgyó-Szenl-Míklósra, ott meg is halának;
egyiknek pokróczát más czigány gyermek
•flzi, benne hál, ai is megbetegedik, meg
hal, onnan a löbb falusi emberekre is kihat a
contegio. A nemeinek hirével esvén, minden
felől az ulakot bevágalja s stráisákol állit.
senki se be ne menjen Gyergyóban. se onnan
kiJöjOn ; de már azelSit egy segesvári szöcs
vadbflrok vélelére meni vala Gyergyóban, s
mihell hazamene Segesvárra , maga elsóben.
azután minden házanépe s a szomsíécsági is
neghalának, A Rabutin regimentje vala ott
quárlélyban. kljüve onnan a láborra KükUllSvárall , hálának
egy
éczaka
Küküllöváralt, mindjárt elhezdödék a pestis. azután
HarusvBSárhelyen és »z egész Uarusszéken.
Thorda vármegy ében szörnyen kezdenek hal~, Segesvárall penig mai napig is mind
hatnak, már épen pusztán maradotl a város.
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Mert azeli3lt is soksztr volt Erdélyben pestis,
sokan meg is holtának, de ugyan maradlanak ia
meg emberek a pestises helyeken.de most vala
hová beeshetik. épen mind kitakarítja a halál a
lakosokol.UdvBrhelyszékre aSegesvdratlszol
gáló leányokról elhatalmazéh. és szOrnyUképen
halnak az egész székben,Megyésen hasonlóké
pen és KilkUllÓvármegyében. Ha Isten meg
nem szán bennünket, félő, az egész országot
elfogja és végképen elpusztul ez a szegény
ország. Mert Szebenben is már a hlmlSben
nagy emberek, kicsiny gyermekek erÖsen
kezdettek halni, mely nyavalya mindenkor a
dog halálnak elfiljárója, Magyarországban is,
ugy hallalik. sok helyeken grassál. És nem
hogy az emberek megjobbulnának, sAl annál
inkább elfajullanak; beszélik hogy Segesvár a t t , a kik megmaradtának is, esznek isznak
házasodnak, s ha a templomban harangoznak
is, azt mondják a papnak ; miért mennénk mi
a templomban, lám eleget k()ny()rge sira ez a
város flz Istennek . még sem künyarüle meg
rajtunk ; ezen két nap mi is meghalunk mint
8 lübbi. akár csak addig éljUnk kedvekre. A
Gubernium látván az Istennek rettenetes o s 
t o r á t , az egész országban minden religion
valóknak kozouséges bojtot hirdele, hogy
minden vasárnap, még háromszor a templom
ból ki nem J ö n e k , addig senki ne egyek
i g y é k ; de azl a böjtöl is a ki akarja csak ugy
observáija.a honnan semmijúl nem várhatunk
magunkra. A generál pedig minden helyekre
B hol még a pestis nincsen, strázsákot r e n 
dele, hogy megvizsgálják ki honnan jő s hová
megyén , s nagy bajjal tud most akárki csak
a szomszéd faluig is m e n n i ; a melleit pátenst
bocsála ki, hogy a pestises helyekről senki a
falu vagy város határán kivUl ne járjon, mert
meg van parancsolva, az olyan emberekot
minden kedvezés nélkül megöljék, és ha a
strázsák meg nem Ölnék, a strázsákot m a g o 
kat a generál megöleti; és hogy minden vá
rosokon falukon kívül a mezőre házakol csi
náljanak, és ha valaki megbetegszik, akár ur
akár szegény legény legyen, kivigyék mind
járt azokban a házakban, s oda pedig ne l e 
gyen szabad senkinek menni, banem az enni-
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valót tegyék le közhelyen, s a betegek hord
ják el magoknak; s ha meghalnak is , se ap
jának, anyjának, gyermekinek oda ne legyen
szabad menni a bDlllestet csókolni vagy si
ratni , harangoini, preedicdllani, kiaérni, Iianem a mezfin ássanak nagy vermekel, s arra
rendeljenek minden városokon falukon kél
három embert, azok vigyék ki éczaka a holl(estekel, s mindencoeremonie nétktll lemossák
el. Ha penig otthon a maga házánál valaki
megtalál hatni, a házal minden benne levO
egyelmásokkal cgyUtt a fbldig elégessék, s a
ház cselédit ez erdőkre csapják ki. s negy
ven napig ott legyenek. A mini már sok he
lyeken meg is tOrtént ez a halálnál nehezebb
• lerhesebbparancEoletnakvéghez vitele, me
lyei csak hallani Is rettenetes irIÚztaló dolog,
s épen elfonyesElotl már csak arró) \a\6 gon
dolat is , a nem tudunk mit csinálni. Herl ha
itt maradunk a városban, s az Isten szent
fiáérl őrizzen, a pestisben valamelyikünk meg
lalál halni, bepecsétlik a házakot az éleiben
maradiakra , s olt kell éhei is meghalni; ha
kimenyUnk falukra, kivált majd ha az idfi
tavaszodik, a pestis nétkUl is megölnek a tol
vajok. S5I Segesvdrsll történi is olyan dolog:
a testtemető szászok uajd nyolczvan embert
me^öllenek , kivált a kiknél valamit érzettefiek, ha beleg nem volt is megfojtották, ko
porsóban tették s eltemették. Egy leányt is
jhit a koporsóban belették vala, a száját ru
hával bedugván, s t bátyja szintén akkor
ment ii\» a hdzlól más házhoz, a mfg visszamegyen, hát már viszik a hogát koporsóban,
a polgjinnesteire felmegyen, hirt ád , nlinok
küldnek, felszakaailjík a koporsót, s hát még
a leány életben vagyon ; azokol a gyilkoso
kat megfogják, s megvallják mennyi embert
lemettenek már ugy el elevenen, ókel is ugy
öleié meg a polgármester. Az Isten ollilmazfaal bennUnkOt is, mert már nem tudunk mit
mivelni, hanem a kegyes JoaafáIlii együtt sze
meinkel csak az égre fordiljuk,
A szebeni doclorokot is a generál egybengyUjlvén. megparancsolja, hogy a mostani
pestis ellen orvosságokat írjanak ki mindenleM ae országban , s ki is kuldék írásban. Az

orvosság ngyan jó s Istentől rendelteiéit esz
köz is, de mindenek felelt való orvosság volna
BE igaz megtérés, meri a nélkfll az orvosság
' sem használ. Azijovallják, hogy minden reg! gel a házakot fenyőtüvissel fUstOlJék, a há. zak falait minden héten fejéricsék, éhomre
I senki házából ki ne menjen, kivált a fenyőI magot, égetlbort vagy nyers bor ilalt. fenyÓI magos éleit, fenyőmsg rágását, a citromos
I éleit, mézet, diói, foghagymái, moadolát, •
dohányszivási igen jovallják. Már a kiknek
közOIUnk oda ki van jószága, mínt nekem
Harusszéken, Thordavármegyében , épen elrekedénk onnan is, még hirl aem hallhatunk,
mert nem szabad az oda való Járás, kUldOzés.
Eddig az esztendeig a kuruczok miatt nem
vehelém semmi hasznát a jószágomnak, most
mikor szabadulást várunk vala, a pestis job
ban megszorite, minden oeconomiám esmél
oda sulyedl. Isten tudja, magunk is mint ma
radunk s még ide hátra mire jutunk, én semmi
jót nem tudok reménlenlKülönben is reméntelen s minden eddig
rajtam gyermekségemtől fogva általment sok
Bzúhasogetó bánatok, kárvallások, betegsé
gek, rabság, nyomorúságok felett valÖ nagy
és vigasztal hálátlan keserűséggel látogata
meg Isten. Herl a lelkem angyali szépségű s
természetű egyetlen egy éleiben levő József
fiam itl, Brassóban a veresbimlőben megbetegedék. Én is akkor a hegymázban féküllem, B nem is tudék egyelsőben nyavalyájával
gondolni, mert mint gyermek könnyen szen
vedte , de azután elnehezedvén, retleneteí
példa nélkül való szomjúság forróság volt
szegényen tizenhárom napig, egy falatot nem
ett, csak kínlódott. Híhelt megbetegedék.
azt kezdé mondani : Apám uram, menjünk
haza; mindjárt megijedek, • doctort hivalám,
eleget is curálá az ide valú doctorLucasZeulems s mind bízlala , hogy bieony meggyó
gyul , de nekem csak vágyita a szivem hogy
meghal. Azután is mind csak azt mondolla :
én bizony haza megyek; sőt a nagy beleg
gyermek felkölt az ágyból s futni kezdett,
ugy ragadták meg. s kérdették, hova akart
menni, azt felelte : ó haza megyén. Halála
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elAtl val6 napon én a bollban fekUltcm belo~
gen , oda behozatta m a g á t , mellém TekUtt, s

• gerendában felnézc , nagyol kaczaga, arról
is mindjárt gondoláin hogy meghal. Heg is
h a l t 18. Julii écEaka éjfél ulán egy s két óra
kOitttU Haldiára szép selyem ktlntösl, csipkés
Büveget készíleltem vala , s még éleiben volt
de b e t e g e n . Tehette a dolmányát E a süveget
Tejében tételte. Itl Brassóban koporsóban t é 
tetem , i n n e n , minthogy magam beteg levén,
hi nem mehettem, anyám asszonynyal egyllll
kikflldém Aj tár a, otl t e m e t é k e l tisztessége
sen. Ki nem mondhatom, most is mlnemil ke
serűséggel vagyuk utána, és noha a ki engem
ismert, egy erfls fér fi termesz etil embernek
tartottak engemet, de most is mikor ezt irom.
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Egregia Torma , rara indole Puer,
Quinquennio non exactn hic e suorum
Cumplexu r a p t u s , clauditur.

En rerum humanarum conditio.
Josephus Cserei de Nagy Ajla obüt Anno
1709. 18. Julij aelfltis suae Annorum IV.

Én ebben az eszlendflben is itt nyomorgék a brassai hosszas exiliiimban, a tübb n e 
messég mind kitakarodék, ki a maga házához,
R tübbi, kiknek k ü z d volt oda j ó s z á g o k , llylyefalvára és Szent-Lélckre, mert a német,
hogy inkábbzabolában tarthassa a székelyeket,
s a lolvajokot is inkább kergethesse, mind Illyeralván,mindSzent-Lélckcn e r ő s s á n c z o k o l c s i nállata, mind Csikban. Szeredában, és oda mind
• könyveim szaporán búinak szememből, mert gyalog nénieleket mind lovas német rácz magyar
badakot collocála, kik tétben nyárban azolla
soha annál életemben jobb indulatú s terméott laknak és mindenfelé a hová kívántatik
szetú gyermeket nem lállum. Hég egészlen
portáznak. Én is Brassóból egynehány nap
üt esztendős nem vale, mégis valaki annak
lllyefalvára mcnék, s Geréb János leányát
caiiios magaviseletét s beszédét hallotta, elcsuddlkozott rajta; sóba meg nem vertem, mégis megkérem Abalfi Lászlónak Teleségnek. A
ügy tudta kedvemet keresni, ha látta roeghara- gazdaasszonyom, szép ífTtu asszony, gyer
mekágyban megbala. Marus-székre is léiben
guttam, mindjárt clOraben borult s alábamol
megcsókolta; csendes szépKzemérmesgyermek kiTordultam vala puszta jószágom lálni, az
olla, eszienddlől fogva, oda se nem mehetek ,
volt, ha Isten éltette volna , ugy is igyekezem
se nem ktlldheték. Vissz aj ültöm ben Dersben
vala nevelni, becsUleteE vallottam volna vele;
voltam gróEf Bethlen László kézfogásában,
az Isten megfoszta tőle, legyen ugy a mint ö
s i e n i Telségének leczik, de a míg é l e k , Őrükké onnan Brassóban, Brassóból Szebenben az
kesergek utána, mert mégazidegenek is, szász, országgyűlésére bivának regálíssal a Dcpulalio candídálására; onnan Apor Péterrel visznémet, oláh, magyar Brassóban, a kik azelőtt
szajüvénk, s Gynlai László Ágnes ncvfl leány
ismerték s látták, nagy keservesen sirnltik
kája mcghala itt Brassóban, azután gróff Kái
a hoUleslét, s még ma is sokan sóhajtják.
noki Sámuelné is itl Brassóban meghala , ki
Ugyan itt Brassóban, a Gam halála előtt
csak azelőtt négy héttel jött volt ide Havasada Isten egy leánykáta feleségemnek, Susil,
alyfüldéből, oda pedig Bécsből jüve l e ; én
20.februarii é c z a k a k i l e n e z s t i z ó r a k ü z i t t t ; de
hésziletém cl a koporsóját minden készületé
igazán megadiiin a külcsünt, a mint oda Tel is
vel együtt. Szinte akkor a bozzai ralionisidt,
emlitém, valamikor négy gyermekem volt
Hudor Zsigmondot, egy rácz a ki k í s é r t e ,
egyczersmind éleiben , egyik mindjárt m e g 
meglőtte, s meghala; a ráczot megfogák s
holt, most is harmadczor ugy lüriénék meg
fejét vevék iü a piaczon. Nemes T h a m i s t p e rajtam : mihelt a kis Susi lőn, csakhamar elnig a maga házánál úczaka Oltszemén a tol
mene a lelkem édes Ham i- világról. A kopor
vajok elTogák s a kászoni erdőre vivék , hatsójára ilyen verseket irtam :
száz forinttal válta meg a felesége. De ő n á 
Ne dulces ferrea Tructus itielllte Josefe
lamnál szerencsésebb lőn, mert az egyelmása
DecuBsil fiores mors inimica tuos.
mind Brassóban vala s nem pracdálhalák el
Orbilaris miserae miserere Hospes
mint HZ enyémet a tolvajok; a saczát is U á UnicB Parentum Spes, unica L i u ,
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roinszék fizoté rae;. Szaporán kezdenek h a - |
zajdni az erdélyi kuructok Molduvábol gratiára , mint Bod6 Gergely , ki akárhol beférhet
egy praedáló lolvajnBk. Széki István . épen
hasonló , Apáti P é t e r , Nagy Zsigmond, Henter Benedek, Barabás Péter , Tompa János ,
Imecs Hojses, István, Csaló J á n o s , I n c z e I s t 
v á n , Sándor Péter, Pál, ama nagy praeddló
Sándor János fiai, Biró Sándor, Gálfalvi G e r 
gely D e á k , Henter József, Endes Mátyás az
én hóhérom, Haurer József, Ugrón J á n o s ,
Torma Sámuel, Nemes Mátyás, Boer Pál,Boer
László, Donáth György és mások sokan; a
tübbi is mind hazajódügélnek naponként a hu
gyos körtövélyre. Én az innepek elfllt NagySínkre m e n é k , olt levó adósságom i r á n i , de
a rajtok levő német executio miatt keveset fiz e l é n e k ; a karácson! innepekre ide Brassó
ban visszajövék. £ már hetedik karácson

napja, melyet bujdosásban tölték e l , Rákóczi
Ferencz szabadságkeresése miatt ki kelletvén
házunktól bujdosni sok kárvallással, kültéssel,
szenvedéssel, nyomorasággal; ketiSl g ü r g é nyi szorulásban tölték el, egyel gyergyai futásomban, négyet pedig itt a brassai exiiiumban, s még mikor leszen vége ennek a h á b o rúságnak, Isten tudja csak egyedül. Mert mikor jó békeségben valánk, nem tudók m e g becsUlleni, már most sóhajtjuk, várjuk, iírtimesl megbecsUllenÖk ha valaha megérhetn ó k ; de így szokott a j á r n i , a ki az isten á l dásával sem akar megelégedni; az uraságot
keresB Erdély s jobbágyságot talála.
1710. esztendónek kezdetében kimének
Ajtára , ott a vérben megbetegedtem, onnan
visszajővén. mentem Rosnyóra gróff Apor
Istvánné aszonyomfaoz, mivel Siebenból min
den caelédivel együtt kijött vala, ttosnyón la
kék egy darabig a télen . onnan ide Brassó
ban j ő v e , innen pedig pünkösd után visszamene Szebenben. Ugyan akkor léiben küldék
Komis Zsigmond oramot a Barczáre.Uároms z é k i e é s Csíkban inspeclor commissariusnak,
miVe! a császártól uj decretum jőve az e r d é 
lyi mílitia iránt, hogy az eddig usuáltdiscreliók,
melyekkel az ország felette aggravállatoH,
loUáltegsanak, és minden császári belltcus
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commissarius mellett egy egy erdélyi inspec
lor commissarius legyen, kiknek inslrucliújok
adatott, mely szerint prospiciáljanak a mililta
oxcessusaira ; söt az is inhibeáltalék, az e r szág in naiura húst ne tartozzék adni a militiának mint eddig, melyból sok kára kövelkezelt mindenkor a hazának. Mert a marhákot
ha lábán vette be a mílitia, a mely marha h á 
romszáz fontol lelt volna is, csak száz font
ban limitállak, és a húsán felül mind bOre
fagyja oda maradott ajándékon , ha pedig le
nyúzták i s , a lisztek egynehány fontol aján
dékon ctvonlak bclóle. De azolta pénzül fi
zetik a mílíliának, minden font húst két két
pénzzel, s abból igen nagy könnyebbsége van
a szegénységnek;
bér ezelfitt egynehány
esztendóvel praclizállalott volna.
Az erdélyi generális Krickpaumb j a n u á riusban felette hideg idÖben jőve ide Brassó
ban, nagy pompával excipíáltalB a brassai g e 
nerális Faberi. Oly szándéka vala, Három
székre s Csíkra ts elmeiben, a pasussoltot
investigálja, de a köszvény ujobban rá j ü v e ,
innen vissza kclIe menni Szebenben. Ez nem
sokára meghnla , olt is temetek a németek t e 
metőhelyén, a császár udvarának nagy s z o 
morúságával, mert igen kedves embere volt
a császárnak, auslriai nemzet levén. A bizo
nyos, a mílilíál nagy dísciplínában lartolla.
és az erdélyi urakol is znboláról kezdette vala
itatni; különben felette papos , s a refonoala
religiot halálban gyütölö ember volt, s ha t o 
vább élt volna , mind religionkot mind • politiál szabadságában megrontotta volna, mert
csak már is az auslriai törvény szerint kez
dette vala a dolgokol fulylalni. A felesége in
nen Bécsben felmene.
Ez idO tájban, az iffiu Rabutin vice colonetluB portára mene épen Somlyóig, meri két
ezer knrucz ott volt Gyulai István s Balog
Péler commendójB alatt. Éczaka indulván
m e g , szintén tiz óra tájban érkezeti Somlyó
h o z ; a kuruczok egész éczaka mind lóháton
volténak, reggelre kelve, gondolták, már a
német rajok nem m e g y é n , kiki szállásárt ta
karodott, szintén enni készültének, Rabulín,
ködils idi levén, mindenütt sebesen vivén >
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hadait, véletlenül rajok ü t . mintegy miefé\stézig valót levágnak a kuruczokbao, nyolczvan rabol két (?) zdailóval együtt elnyernek,
dobokkal és számtalan praedával együtt, a caatélyl is megvesrik, a benne való bajdukot le
vágják, a castélyt fortificálják s német praesidium szál bele, a tdbb kuruczok imide amo
da elszaladoznak.
Nem sokára azután generál Montecuculi
KS\ÍT vidékére ment portára, és ott Teles hajdnkot levágalváo s JÓ nyereséggel járván,
minlbogy a generális coinmendans megbolt
vala. Szcbenben jőve , s üvé volt az erdélyi
coinmendo m(g az actualis generális commendans Steinville bejöve.
Februariusban temetek el a gubernátor
BánSI Gyítrgy testét Kolosvúralt nagy pompá
val; ugyan ott a nagyobbik fia BánfTí Dénes
megbimidzék, a nagy hideg idÓben betegen
megindítják, Csanádra hozzák, olt hal meg
iffiu korában; ha élt volna, noha igen subliI is elméje nem volt, de különben j6 hazafia
lett volna belőle. Még egy Ha maradott azon
kivül. azt is Bánfn Gyürgynek hiják.
Én ill Brassóban szerencsétlenül járék,
mert egy szeredán jó reggel le akarék az is
tállóban menni, a szállásomon levő grádicson
minden igaz ok nélkUl, mintha a Httdhöz csa
polt volna valaki, hirtelen leesem, a kÓ grá
dicsban ugy megUlém az oldalamot, nem
szólhattam egy darabig; azután két hétigfektlltem, az ágyban magamtól meg sem moz
dulhattam, sok belsA s kUlsö orvosság után
nehezen tudék kigyógyulni belAle. Hogy felgyógyulék, Korda Zsigmond urammal együtt
Brassóból megindulván. Csíkban menénk; ott
S o m o I y ó D (?) introducáltátik a császár di
plomája mellett Komis Zsigmond és Hikö Fe
renci uram által grólT Káinoki Ádám uram
csíki főkapitányságra, ki is az anyja testéi
eltemettetvén Kürüspalakon, Telmene Bécsben
a Teleségébez. Keresztesi Sámuelné asszo
nyom is meghala Szebenben, s Draslon teme
tek el; Haller István uram penig 2. maji boszas betegsége után mulék ki e világból Sze
benben, a kit noha minden ember Jámbor em
bernek tartoll míg a gubernátor éle, de mi-
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bell a Gubernium praesesének tevék, igen
megismerteié magát az egész országgal, és
a mi Togyalkozások lilkoson voltának ennekelűtte benne, a mell óság kimuttllatá vele;
Jobb lelt volna ha azelőtt holt volna meg, na
gyobb dicsérelet s jobb emtékezelet hagyott
volna maga után. Hert míhelt praeses lón, ül
dözni kezdé a mi reíormala religionkot, alfe
leit az ajándékon halálban kapott, valaki job
ban fizelhetell, az igazság ellen is annak szol
gált, soha a publicumot nem curálla, hanem
a privalumot, az öcséi Kornis Zsigmondot
épen erSszakoson candidáltatá bécsi cancellariusságra, noha a catholicus urak között
arra a hivatalra sokkal capaxabb személyek
voltának. Heghalván Haller István s SzentPálon testét ellemclvén, a Depulalio praesese
Veselényi István lón, a ki szintén ugy mulalá ki
magái mint a vas szeg azsákból,a jámborságnak s hallgatásnak színe alatt megvan a nagyruvágyás mind magában mind a feleségében,
kevés reménsége lehet a szegény hazának
iréDla. És mivel mind Haller István meghala,
mind Karnis Zsigmond a bécsi cancellariusságrapromoveáltaték, aDeputatioban való vacanlíákra a cathoUcusok közQI ujabb szemé
lyek candidállatának, úgymint Hikola László
s Kornis István. A sEebeni királybíró ia júni
usban megbala Szebenben , Véber Péter, ha
szontalan fösvény vargaforma ember voll; a
szebeni polgármester Tajcs állítaták helyében
szebeni királybírónak.
Erdélyi ró-commissáriusság felelt sok
competentia vala, mert egy része a Depntationak Bethlen Lászlót, a más rész Biró Sámu
elt válasitá. Bíró Sámuel pártját az erdélyi
generális gróf Steinville s a fó commissirius
Haan potenter manuleneálja vala, ellenben a
deputalus elsóbb urak Bethlen Lászlónak Tavealának; és mivel magok között megnemalkhatának, mind a generális commendans a maga
opinioját, mind a Depulatio feladá az udvarban.
A császár sem a generált sem a Depuiatiol
disguBtálninemakarván,egyikelsem admiltálá,
hanem Jósika Gábort denominálá Tó commissariusnak. Itt telek be ama közönségea mondás:
Inter duos litiganles terlius gaudebit hae-
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res. Jtimbor emberséges uri ember e szegény
Júsika Gábor, de az erdélyi í6 c ommisB a riusi hi
vatal keményebb sresolutusabb emberi kívánna,
érzi is a szegény beza, a tágysdgmiall mennyi
Bokrosz dolgot küvet el a militia naponként.
Az én szegóny gazdám is itt Brassóban,
Aranymives Miklós igen ifllu korában mcgbala hosszas betegsége után , kisded gyemekével egytltl, ugy Apor Péler leánykája is,
kinek temetésére mentem Túrjára. Onnan
vissza jüvéo, Apür Péter urammal együtt men
tünk Szcbenben , olt Kaszuni János csíki íókirálybiró maga bugát adá feleségül csíki
Czikó Ferencznek , kinek lakadalmában Jelen
voltam. Szebenböl visszojjvén, itt Brassóban
celebrál látott a vámháznál a havasai yfOldi vaj
da Consiantinus Brankován doctorának grúlT
Ferrari Bertalannak lakadalma, néhai grúlT
Káinoki Sámuel leányával Ágnessel, nagy
pompával, a hol jelen voltának az itt való ge
nerál Faberi sok német ofTicerekkel, német
asszonyokkal, bavasalyfUldi generális Cantacuccnus Tbamás, a vajda Tő hopmestere Balian Tiastól. Bőset nevU boer, az Itt való vaj
da Georgius Cantacucenus feleségestiJI ipeslól, azon kivUl az itt való szász urak és ma
gyarok küzfil Nemes János, Thamás, Gábor,
Bemdlt János, Káinoki József, Jankó Péter,
én s mások is. Más napa lakadalom ulánestve a generál a vendégekel kihivatla bolgársxegi kapu eleiben tractaliora, ott tüzes szer
számból szép mesterségei csinéltanak. Ferrari
aram penig feleségestül a vele valókkal együtt
visszament Havasaly föld ében. Én pedig NagySinkre mentem, onnan visszajitvén Brassó
ban, voltam lakadelomban itt való bíró S ad a s i (?) Bartos uramnál, ki (treg özvegy em
ber levén, egy igen iíTiu özvegy asszonyt vAn
el reloségül, ilTiabb V a k i s Sámuel i>zvegyét,
ki ennekclólto egynehány esitendfivel Rosnyónát egy oláhot meglővén , fizetéssel dol
gát elcBinálle a brassai tanács elQtt, de isten
nem szenvedő el a gyilkosságot, mert azután
nem sokára ö is Feketehalomban lörténetból
maga puskájával magát meglőve, mely miatt
meg is kellé halni. A lakadalom ulán Marusszékre fordulék ki, mivel két esztendeig a

pestis miatt nem mehettem ki puszta jószá
gomban; ugy lalálám pusztán a házamot, min
den jobbágyim feleségestül gyermekestől
megholtanak a pestisben, a tisztarióm hason
lóképen, B a mi kevés pénzt gyÚjtAlt volt is
számomra az oeconomiámbol, elásle volt nya
valyás a Tőidben a tolvajoktól való félelme
miatt; azalatt míg én kimentem, hirtelen mi
rigye szökött, a szava elállolt, megholt,
pénzem is oda lett. Ilyen szömyU ítéletét
szenvedtem az én bűneimért az Istennek eb
ben az cszlendóben is. Hikur már Kaiban
volnék, ezek a jó doputatus urak, nem vigyáván arra, hogy én mennyit szolgáltam uram
nak s a hazámnak, ujobban a fieszterczeszéki,
Kolos-ésThordavármegyciinspeclorságot ve
tek a nyakamban a Darmastad, Gronszfelt lo
vas és Virmond gyalog regimenljo mellett;
collegem volt bellicus commissárius Mallhioski
Zsigmond, igen jó humánus servilis ember. Bi
zony dolog, nehezen esek, hogy ennyi hoszszas
bujdosásom ulán most érkeztem vala kimenni
puszta jószágom megtekintésére, mégis olyan
bajos hivatallal nyomorilánakmeg, mind azáltal
nem lónmit tennem, csak el kellemennem Beszterczére, onnan Tekében grólTOrseti coloncUus
mellé, onnan Balosban colonellus gróffCiernin
mellé. Ott laktara hat holnapig,éB igen nagy ba
rátsággal éltem mind a colonolluss8l,mindBregimenl tiszteivel; nem is látUm annál a colonellusnál emberségesebb, alázatosabb, jobb, msgyarszeretó uri embert, és mind asztalát mind
udvara népét oly pompáson tBrtotlB,könlöse,lovai s minden apparátusa olyan móddal, akár
melyik országban is számol tenne. Én a i
élek, jó emlékezette] leszek felóle, mert sok jó
akaratával éltem mfg Batosban laktamSzörnyű és irtóztató csuda dolgok U)rle
nének mindenütt Erdélyben ebben az eutendSbcn. Itt Brassóban husfél éczakáján a bol
gárszegi oláh templomban egy crucifíxus kép
vérrel veritékozett. azután egynehány napo
kon az egyik szeméból szüntelen jütt a ned
vesség, melynek nézésére magam is elmen
lem. Itt ben a városban 11. septembr. virra
dóing a nagy templomban szörnyű ropogás
csattogás hallatott, mintha ágyukkal lAttek
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v o h a ; a nagy pap közel lakván a templomboz, odament az ut ez a-őrzök kel, semmit nem
láttának , lianera relteneles világosság volt az
egésx tempiomben. Júniusban, júliusban oly
rendkivtll valö azOrnyO száraz meleg ídök
j á r t á n a k , melybez hasonlókot soha nem é r 
t e m ; az emberek teljességgel semmit nem
szánthattak, a gyUmOlcsök a Tákun egyben
rSttenek ronyadlaoak, a lavaszgebonák Tel
nem nSheltének. Seplemberben penig Uolduvából számtalan sáskák jUvének ki, kik a nap
nak fényét sokaságokkal befedték és az egész
országot cgybenjárlák, mindenféle züldségct
megeltenek, végre Kolosvárnál egybengyUIvén mindenfelől, egymással megvfttanak az
•érben, 6B oly dUhtísséggel marlak ülték e g y 
mást, hogy a fttldre lehulván, nagy darab h e 
lyen bokáig jártának az emberek a holt sás
kák kiJzOtl,soltbUszhüttenük egyben;adná Is
ién , valami ujabb idegen nemzet ne jőjOn a
szegény o r s z á g r a , mint ennakelötte minden
kor megtűrtem. Fogarasfüldén vasárnap süt
vén egy oláhné k e n y e r e t , vérré vált a k e raenczében; Háromszéken Szent-Léick táján
fen az a^rben szárnyas hangyák nagy soka
sággal , rettenetes tusakodással egyben men
tenek mint kél tábor, a ugy villának. Kolos
v á r a l t , Szebenben fényes nappal fen az Bér
ben, férü ábrázatban, mezítelen fegy veri la r í 
ván kezében, ugy állott; ugyan Kolosváralt
leány képében szörnyű jajszóval kerülték a
v á r o s t , és ott közel egy tóban a kigyúk, b é 
kák egymást szörnyllképen mardosták öllek ,
agy bogy a viz js megvéresedett tdiök
De mindenek felelt a pestis grassála az
egész országban. Elsőben a lovak, marhák,
disznók, kutyák kezdenek dögleni. S e g e s 
váréit, minekutána harmad fél ezerén és Ma
rna vdsárbel yen is annyin meghollanak volna
pestisben , IJdvarhelyszéken tizennyoicz e z e , Harusszéken szintén annyin, végre a z o 
kon a helyeken megszUnék , hanem Kolosvár a l l kezdődék el júniusban. A mint mondják,
egy pestisos helyről jött e m b e r m e n t Kolosv i r r a a patikában orvosság vásárlani, mind
j á r t a paticariuB cselédcstől megholl, ezután
kihatván a v á r o s r a , egy nap ötven halvan
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lestel is kivitteneb, mig utoljára ölödFél ezer
ember meghalván, ugy szUnt meg. A német
praesidium Is . a ki ben maradt volt, többire
mind megholt. Kolosvárról valami kereskedő
gürögök Szebenben jővén, a mely házhoz b e szállottanek, a gazdának felesége gyermeke
harmadnapra megholt; azután többen kezdvén
halni, mind a német milília kiszállói! onnan
közel az e r d ő b e n , csak keveset hagyván a
muskotélyosok közUI ben a város bástyáin,
mind penig a városi rendeknek a nagyai, töb
ben nyolczszáz famíliánál, mindeneket oda
hagyván , kijöltenek és szélyel, imide amoda
inagokot elvonták. Az olt levő magyar urak
fő és nemes rendek is nagy bódulással kitakarodlanak; a depulalus urak elsőben Disz
nódra, onnan Nagy-Sinkre , végre penig H e 
gyesre jöttének, s azolta ott vagyon a Deputatio residenliája. A generális commendins,
a több mililaris és cameralis lisztekkel Fejér
várra mentenek, és a várat reparálván s több
lakóházokol a belső városban, azolta olt r e sidealnak. Szebenben négyszáz embernél löbh
nem bolt m e g , Kolosvármegyébon. Thordavármegyében, Kükülld vármegyében, Aranyasszéken, Thoroczkún , Thordán , Bnyeden,
Széken. Koloson, Fej ér vár megy ében penig sok
ezereken holtának meg. A már egészlen, sok
keserves experienliáh6l megbizonyosodott,
hogy ez a három eszlendŰtCl fogva gressaló s
puszlilá pestis nem az aernek eorruptioja mi
att e s e t t , hanem per eommunicationom, és a
ki Istent hiván segitségtll, olyan helyrGI jó
idején elment spestises emberekkel nem conversálódott, éleiben megmaradóit, a ki penig
vakmerőségre vételé m a g á t , megdöglött a
többivel egyUlL A mint példa erre az enyedi
professor s doclor Pápai F e r e n c z , kinek fe
l e s é g e , atyafiai pestisben meghalván Maros
vásárhelyen, a pestis megszűnése után oda
ment, s a megholl asszonynak egyet másit
elvitte Enyedre) kél hajadon leányi mihell
líTéle köntösben oltüztenek. mindjárt miri
gyek szökött s meghollanak, s az ö bálától
terjedelt el a löbb városi emberekre a pestis.
Porumhákona molnárnak Szent-János hegyé
ről egy ember szőlőt vitt, hogy a molnár ba-
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denütl a nagy szdrazsdg miatt, a molnár Telusége két gyermekével egyült mihell etlek
a szölüben , mirigyek szökölt s meghollanak.
Nagy-Sinkszékben . Szászhelumi Talu mellett
egy pesitses helyről jött ember megszállott.
valami gyermekek kimentenek, enni vittek az
embernek, a gyermekek visszamenvén , minil
magok, mind apjek, anyjok kélháztól egész
len kiholtanak; hirc esvén a nagy- sinki n é 
met commendansnak , uda kllldütl, az okot a
házakol minden házi eszközükkel együtt e g y b e n é g c t i e t t e , s ugy szUnt meg a pestis.
Több ilyen példák számlaian helyeken esté
nek Erdélyben, én rövidségnek okáért elhall
gatom , ezeket azért jegyzem Tel, a poslcritás tanuljon s szántszándékkal magát ne ve
sse. Egész Magyarországban, Lengyelor
szágban, Máramarosban oly szertelenül g r a s a pestis , hugy némely Tahikban két h á 1 cmhcr alig maradott m e g , Debreczenbcn lizcnkilencz ezer ember holt meg. Így
akará Isten az egész magyar nemzetet a b ű n 
ért megbüntetni. Az egy Csikban , Háromszé
ken , s Barczán , itl Brassóban hogy még ed
dig a pestis be nem JOll, ha ezután Isten a
bűnért el nem küldi.

hogy maga is Bemmi discreliot senkilfit e) nem
vészen , ugy a commendöja alatt levO mjlítiának sem engedi meg az eddig val6 ingyen
élAdést, melyet igen nehezlellenek az officérek. Hikor táborra szállolt is . meg nem e n 
g e d t e , hogy ez eddig való szokás szerint fe
les bagasiát vigyenek magokkal a lisztek, azt
mondván nekik : minket nem henyélni, hanem
vitézkedni küldött a császár Erdélyben, a t á 
bori embernek nem kell mindenkor meleg
é l e k , szintén e l é g . ha egy darab k e n y e r e s
a mellé egy darab sült busa v a g y o n ; Erdély
országa a c s á s z á r é , nem miénk, azt oltal
mazni keli nem r o n t a n i , nekem vagyon a n y nyi fizetésem mint generális commendansnak,
melyből az én állapoton) szerént tisztességesen
élhetek, nektek is lisztckül kinek kinek hiva
tala szerint annyi Rzelésc jár , a kiből a ma
ga statusát eltarthatja, csak a kapitány ne kí
vánjon ugy élni mini a colonellus, a colonel
lus mint B g e n e r á l , hanem mindenilek tartsa
a maga halárában m a g á t ; a mit a császár fi
z e t , azzal érjétek m é g , az ingyen élődésnek
békét hagyjatok, mert ha panasz jő r á m , e t higyétek, bizony példáson megbüntetlek,
mert nekem olyan orderem vagyon a felsé
ges udvartól.

Az erdélyi commendans meghalván, a
mint feljebb einlitém , sok compelilora vala a
esásztlr udvarában az erdélyi commendansságnak ; végre generál Rabutin inlimaliojáböl gróf Steinville candidalUlék, le is jőve
június havában Szebenben. SKerencsétlenül
jára az utón , meri Dévánál a Marosban lesUlyede ahajú kiben bagasiáját hozták, s tübbire oda vésze. Ez azelíitt is lakott Erdélyben,
akkor colonellus vala, nemzetére lat ha rí ng u s ; mikor a francia k i r á l y a lotharingiai
herczeget kiQzle országábúl, ennek ez alyja
akkor jíjii volt el a herczeggel, s mind a csá
szár udvarábaD nevekedell, s onnan promoveálódott; felesége soha nem v o l t , sőt az
asszonyembert nem is szenvedi házánál;
igen bires chymícus, szUnlelen c s a k s metalumok kürul rorgolödík, deákul keveset t u d ,
tolmács által kell vele beszéleni, alázatos,
humánus ember, nem is interessalus, és mint

Ez a generális commendans SzebenbQI kiszál ván táborban a regimentekkel, többire Suk
és Bonczida közott táborozott, mivel a pes
tis mindenütt grassálván, semmi derekas opelióhoz nem kezdhetett. És hogy a militíát
jobban conserválhassB a conlagiolöl, sok r e g 
geli italt ffizetelt gabonából, abban fenyőma
gol , ruta levelet hántanak s minden reggel a
companiáknak ugy osztogalták, azt itták, nem
is döglöttének meg. Egy rész haddal colonel
lus Acion Bonyhán a Bethlen Elek castélyát
fortificáltalván , ott vigyázott, portásokot pe
dig mind szüntelen kUldözOtt B generál • kuruczok és más praedálú tolvajok korgelésére,
ugy mint generál Gravent, ki is Magyaror
szágra kimenvén. Somlyón tul jó darabig ai
ótl lézzegő kuruczokol felverte, levágatván
bennek és lizennyolczat elfogván kOzdlük.
nagy praedával jOll vissza, mert ki s bejövő
útjában, hol elment, a földnépének is marhá
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ját elhajtatla, a honnan Ok(>rpliszlornHk is | ják , mindenét elpraedálják, magát is megöl
nevezték, meri soha ugy portdzni nem ment, ték volna , de egy ismeróje levén k(>züttök .
hogy a szegénység marhdit el nem hajlattá a a nem engedte hogy megöljék, ugy bocsátot
• miekel találta, el nem pracdallalta. Somlyón tak el. A generális eszében vévén hogy töb
pedig a mely commendans volt. mind az oll bire mind Debrecen és Somlyó tájékáról, a
levA német és magyar praesidiummal, mind a Hajduvárosuhról j5nének azok a sok kóborló
váradi comraendánsiól is kérvén succursusi, tolvajok , rácz Töhölyi hires vitéz colonellust
két száz labancz hajdúkkal, megannyi magyar feles hadakkal hikUldi Debrecen tájékára. Ki
lovas haddal és ötven inuskotélyossal, kik kö- is a kürtll Icvó tartományt szörnyen kezdi
sJllt granatérosok is voltának, portára men pusztítani praedálni. a kuruczokot vágatni,
vén Károlyhoz , Vai Liszló kurucz kapilányt mely miatt megijedvén , minthogy Rákóczitól
egész hadával egytltt felveri, és sokekol le- semmi segéltségel nem várhaltanak, közön
vágatván, a kumczok számtalan praedál sze séges akaratból mind az egész Hajduvárosok,
kerekre rakatván, visszatér. Az alall más he és azok is, kik a sarkodi sánczban recípiálták
lyeken levÖ kurucz hadak , a dolgot megért volt magokol, a debreceni biról egynéhányad
vén az elszaladtaktól, minlcgy három ezerén magával beküldik az erdélyi generálhoz , és
egybengyülekéznek, és a németeket utolérik; grátiál kérvén.behödolnakDebrecennel egylltt.
a labancz bajduk, meglátván a sok kuruczsá- s a császár hCségére beeskusznek. A debre
got, szaladásrs veszik a dolgot s mind egy ceni biró ezer aranyat, egynehány hordó to
lábig levágatnak a kuruczoktól, a lovas ma kai bort, sok egyéb ajándékot hozott vala, de
gyar labanczok is megszaladnak, azoknak is a generál az aranyat mind visszaadá, a borokot
jobb része ott vesz ; a commendans penig az pedig elvévé, azt mondván a bírónak: nekem
ülvcn muskotélyossal, a vele levő szekerek pénzre nincs szükségem, a mit nekem hozta
közé recipiálja magái, a kuruczok egynehány tok, vigyétek visza, jó lesz a Jövő télre por
szor nekik mentenek, de mindenkor oly tUzet tiéban fizetni, a bort penig egésségtekért meg
adott a német, hogy semmit nem tehettek ne iszom, ezután semmi bintódástok nem lesz a
kik , B több ötszáz kunicznál oll veszett a császár vilézilól. Azalatt Hadadhoz is egy
lövés miatt, s látván hogy nem bírnak a né rész hadai kUlde a generál, kiben feleshajdumettel, visszamennek, a commendans penig sággal grólT Csáki István vala a kuruczok ré
minden kár nélkül a németekéi nagy dicséret szérói commendans; valóban is emberül tartá
tel visszaviszi Somlyóra.
egy darabig, azután accorda által feladá a
várat a németeknek, maga visszajőve Er
A tolvajok penig Balika s Fekete Vaszily
délyben , jószágát tisztéi megadák. És ekécommendója alatt, mig a generál táborozott, pen Somlyó, Hadad megvételével s Debrecen
szerié szélyel sok praedálást teliének az or behódolásával épen a Tiszáig szabad passuszágban , mini a farkasok, éczaka titkon rá SB lün a németnek, s a jó kuruczok dolga nap
rohantanak a Falukra s felpraedálták, mint Ko ról napra leányágra kezde szorulni.
losvármegyében Balost, kinek a templomai
is felverték s számtalan preedával megrakod
Hert Magyarországban, látván a statusok,
ván, elmentenek; sok becsületei nemesembe Rákóczi Fercncznek minden dolga csak bo
reket faázoknál megfogtanak, megöltenek a londság s hazugsággal való biztatás, feletie
mindenéből kifositotlanak. A mint hogy Nagy- elidegenUlének tóle, sót Bercséni Miklós, ki
Ajlán jó reggel Donáth György és Dondtb minden roszoak indítója volt, eszében vévén
Pál házaira rá menvén, a mit házoknái hap- hogy > magyarok disgustál6dtak, félrevoná ma
hallak, elvitték, magok Bzerencséjehre a cea- gát. Rákóczi Ferencz is, a hadai naponként
tétyban hallanak, egyet másoknak is a jova ott fogyván, Érsekojvárat erőien fortiSc ál latja s
volt a kastélyben. Hasonlóképen Szász-Fe- nngy praesidiumol hagyván benne, maga Hunnesen Hikola Lászlót is a maga házinál elfog kicsra megyén. A német generál Uajnler
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erfis bluifuada ald veesi Érsek-Djvárat, B á kóczi éléssel s munitioval megakarván segélt e n i , a németek elejékben kiszálnak, a s z e kérkisórfi kuruczok elszaladnak , mind a ezekerek mind a profont s munitio a nímetek k e 
zében esik. Rákáczi í z é r t látván, Érsekujviir
üde lesEen, Lengyelországban bemegyen és
a muszka czártól elkergelletelt Stanislaus len
gyel király hadait megrohadja, Potoczkilcngyel generális commendója a l a t l , svétek is
voltának mintegy e z e r é n , a lengyelek pedig
hatezerén. Ezekkel kijővén Munkácsra, o n 
nan cikuldé Éraekujvár s e g í t s é g é r e , és az
Érsekújvár alatt levó bloquádal dissipálják. s
a várat ujabb eléggel muniliuval rortificáljdk.
Generál Hajszter San-Croi colonellust ezer
száz lovas német haddal kUldé az ellen a gyü
levész had ellen, kik is m á r , kuruczok is fe
lesen érkezvén melléjek, \\z ezer emberre
gyűllek vala ; a németek , notia kevesen valánuk. resfliválák magukol, megUtközének.
Elsűben annyira a confundálák a németeket.
hogy lübb négy száznál olt vésze bennek, de
azonban a német magát rendben vévé, és azt
a sok ezer hadat megveré. Két ezernél tiíbben vészének e l ; elsőben is a magyarok azaladdnak m e g , azután a lengyelek, a svétek
majd négy óráig állák meg a harczhelyet,
olt is vészének nyavalyások. Az elszaladó ti
lengyelek Kecskemétre ménének, és ott hal
latlan praedálást s több istentelenségel köve
tének el. A pélerváragyai commendans g e n e 
rál Ulhem rácz és német hadakat külde rajok,
éczaka megUték ökel, több nyolcz száznál ott
vésze b e n n e k , a többi visszamenének Len
gyelországban s többször ki nem jövének Rákóezi segéllségére. A német pedig Komárom
b ó l , Budáról öreg lüvd szerszám okot hozat
ván, derekasan keedé Érsekujváral ostromol
tatni egynehány h é t i g , az élések is eirogyv á n , feladák a németnek accordára seplemberben, a kurucz praesídíumot szabadon el
bocsátják, a városban német praesidium azdlla
iie. így cseppent el Hákóczi Érsekújvár
tól, a kit franciainescnirek által sok százezer
forint kölcséggel annyira foriiSc ál tátott vala,
hogy egész Uagyarországban mása nem volt;

jól egek a németnek, hogy ajándékon juta a
nagy erősséghez. így szokott a j á r n i , a ki a
maga bolond tanácsán indul meg s magénál
nagyobb erő ellen akar viaskodni.
Ennekelótte két esztendővel Csíkban fo~
gatotl vala el generál Villenslein egy hires
tolvajt, Csulak Martit, ki is mikor f ó s t r á z s i mester Schram német hadakkal Leszfalván
volt quártélyban, Jankó Mihály nevtl nemes
embert, éczaka titkon házára menvén tolvaj
társaival e g y ü t t . megfogatván , ftz erdőre ki
vitette 6 olt mészároltalta fel; ezt a tolvajt a
generál törvény szerint megparancsolta hogy
a háromszéki lisztek exequáltassák, de • tol
vajnak apja anyja sok ajándékokkal Bernált
J á n o s t , ki akkor inspeclor vala és Nemes
Thamást vice kiráiybiróságában clcsinálták.
Látván a g e n e r á l , csak halogatják, a b r a s sai magistratus kezében adatta , kik is mind
járt az inquisitio szerént títrvényl látatván
rája, megsentenliázák 8 másnap exequállák
volna is. de a tolvaj, több rabokkal egytltl l e 
v é n , a nagy erős tOmieczet m e g á s t á k , és k i 
jővén éczaka, épen a várlaház mellett a k S ffilról leugrandoEnek s elszaladnak, és nem
sokára tobb tolvajokot gyűjtvén maga mellé,
a Málnás erdején a brassai árus embereket,
kik a csíki sokadalomból jőnek vala , feWerl,
meg i3 ölnek bennek, számtalan praedával
megrakodván, elmene, e nem régen a pacilicalio alkalmatosságával h a z a j ő v e , senki nem
bántja, e nagy nyilvánvaló gyilkos szabadon
j á r , de bizony kikeresi még az igaz isten ai
áriallen vért a kezéből.
Horváth G y ö r g y , ' k i r ő l feljebb emléke
zem , generál Krickpaumb halála ntán addig
jártatá generál Montecuculit, kezességen elbocsátatja, erős hit alatt beeskuszik a csá
szár h ű s é g é r e , bemegyen Csíkban, onnan
éczaka elszökik Molduvában. A gonosz lelku
tolvaj ember a kezeseit cserben hagyá, a i o kot szegényeket a generál megfogatta, •
brassai fellegvárban raboskodának miatta;
csak ugy legyen ezután valamely emberséges
nemes ember kezes olyan hitehagyolt t o l 
vajokért.
Magyarországban a vadkerti harcz után
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-hol Saocronakuruczokotéslen^nr^leket meg-

verle, Bdrlfa s Eperjes várasokot a német
Bccordaíllal megveszi generális Harszler commendója alalt. Lőcséhez menvén a német t í bor, mivel fel nem akarldk adni a kuniczok,
ostrommal veszik meg, és mind t praesidíumol mind a város népe kOzill feleaen levág
nak bennek s negypraedával megrakodván, a
vírosban német praesidíumot szdllilanak, RáköCKJ uram Munkiícsról nézdegélte e német
victoriájdt, 5 akkor kezdé eszében venni, hogy
nagy polentalus a német császár , s bolondul
köteti fegyvert ellőne. Ugyan az iáö tájban
generál Haiszler Hiskoicznál cgybengyülckezell kuruczokol keményen megveré. majd
nyolcz százan vészének küzülök, a tübbi e1Gzaladdnak. így VL-szték bolondul magokot.
mind peníg orsKÚgunk szabadcságát.
Felesen jüvének haza ebben ai eszlcndijben is a kuruczok Hagyarországból, Molduvdból, BavBSalyfütdéböl, eszekben vévén,
hogy csak hazugságból áll Rákóczi Ferenci
nek mind eddig való bíztatása, úgymint Pitid
vári Pál, Sárosi Zsigmond, Bánri Zsigmond.
Kemény Jánosné, Bethlen Mihályné , Gycröfi
Györgyné, Henler Mihályné fiaival egyUlt,
Fogarasi Sámuel a doelor, Henler Gábor, Ke
resztúri Miklós . ki is a hugomot Boér Simon
leányát vcvé el, a másikot penig az iOlu Jó
sika Gábor, Baranyai Mihály, Jósika Samuélné , Tompa Miklós, és többen sokan , feles
szekerekkel, kik közül is a magyarországi
lolvaj kuruczok uljokol megállván, felverté
nek és mindenekből kipraedáltanak. Ilyen
szép szeretettel vollak eleilól fo^va a magyar
országiak az erdélyi emberekhez.

A franciái király ellen ez esztendőben is
sok szép és nagy gyózedelmeket edi Isten a
Ij római császárnak és az Öcsének Cerolusnek a
|< spanyol királynak, mind Belgiumban, mind
Hispániában , melyeknek orüroét nagy golennitással háromszor IQtlék meg mindenUlt Eri' délyben, itt Brassóban Is. Mert a franciái ki
rály látván , szemben való harczczal nem bir
I a confoederálusokkal, Flandriában a hircs
fortalitiumot Duakot minden kigondolható
mesterséggel megerósitettc és liz ezer prne-

sldiumot lett belé. Hasonlóképen Artesiában,
Arraa, Bethune és Veriat ncvu erÓs városokot is mind éléssel mind haddal megrakalta, hogy így a némel császár armadája ne
penetrálhasson azok miatt Galliában. EugeniuB berezeg az angliai Harleburg fö generál
lal cgyetérlvén, és mind a német mind az ang
liai s belgiumi hadakot egybengyUjivén, clsóben Duak alá mentenek és sánczokol ásat
ván , nagy Öreg feles lövószerszámokkal kez
dették bombáztalni. A franciái commendáns
elsőben csak comtemnálla s nevette, még a
város kapuit sem lélctle be; de minekutána a
confoederálusok egynehány ostromol teltének
volna, és tóbhen üt ezer franciánál az ostro
mon elestének volna, annyira megijedt, hogy
tjíbb ostromol nem mervén megvárni, nagy
submlssioval accordálni kezde Eugeniussal,
és a nagy nevezetes erősséget a német csá
szárnak feladá. Duak alól egyesen mene az
armada Artesiában, és Arras s Sclhune városokut, minekutána crósenlótleltc's ostromlotta volna , az ott levó franciái commendánsok nem tarthatván semmiképen tovább, a
franciái királynak nagy gyalázatával s kárá
val feladák mindenik erősségei. így vevék
vissza sok bajjal s nagy vérontással a fran
ciáiul a sok városokol. melyekel hamisan s is
tentelenül cnnekelölle való esztendőkben áruitatással a spanyol megholt királyiul Carolustól elszedegetett vala; nem engcdé Isten so
káig bírhassa. A megvell városokat erós praesidiammal Eugenius mcgrakatváo, egyene
sen Galliában bemegyen, és Delphinalusi
provinciában a nyári expeditiúk miatt elfáradoll badakot jé quárlélyban szállítja , s a
franciái király provinciájára terhes portiét ve
tett fel s azzal fizet a hadaknak, a mint a fran
cia király is annakelólte szokott volt csele
kedni, hogy a maga hadait mindenkor az el
lenség országában quártélyoztatá , s B maga
országát penig nyugodalomban lartolta,
Carotus penig a spanyol király nagy vicloriát nyerc a francia király unokája Philippus Dux de Anjou ellen, kit erőszakoson coronáztata meg a nagyapja spanyol királyság
ra. Ugyanis midfin Carolus az egész Catalo29
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nia országát HiípaniibBD megbódollatla volna,
beljebb indul, és Sarlagossa (kii az ulSti Cae
saré Aagusldnak biltak, de minekutdnn a
Haurusok e^ész Hispániát elfoglalliik vela,
per corruptionéin Sartagossának neveitek)
város melleit szemben lalátkozván Philippussal s B francia armadával, noha sokkel többen
valanak a franciák, mégis Carolua megbizlatván szép oratioval a némei hadakot, egyene
sen rá megyén, és egynehány óráig való con(lictus után keményen megverik a franciái,
nyolcz ezerén elesnek, hal ezerén lelővén
fegyverekel, rabságra jutnak, három ezerén
a városban szaladnak, kikre is a harczután
mindjárt Carolus obsideálván a várost, meg
kellé mind a várossal egytltl magokol adni.
Philíppus mintegy két század magával csak
alig gzaledhata el a harciról, a felesége Uadritum városban levén, utána kUldet, s onnan
kihozatta Navarrában, tartván allól, ha Caro
lus Madriiumra kllld s elfogatja. A mint hogy
el is kuidoit vala a barcz után egynehány re
gimenteket, de már azelőtt való nap kiment
volt Philippusné onnan. Ilyen hires gyözededelemmel járván Carolus, Vaientia országot
Hispániában, sűk provinciákkal együtt maga
részére behódoltatja.

sBxoniai eleclorhoi pedig követekéi expediálván , a lengyel királyságra nagy pompával
visszahozatja , s Lengyel országol melléje hódollatja, a kik penig Stanislaus pártján vol
tak, azoknak jószágokot szOrnyUképen elpuszlitalja. Onnan penig Llvoniában megyén,
és a nagy erősségei, Híg a városát sokáig oslromollaiván, végre megveszi, számtalan te
mérdek kincscsel és praedával együtt. A hol
is egy igen felelte szép ábrázalu özvegy svél
asszonyt meglálván , annyira felgerjedő sze
relmében, hogy mindjárást feleségül magának
elvévé, és királyné módon, drága köntösök
ben felüllözteté. tgy a lobb városokot is az
egész provinciában bebódultatá, és a Fekete
tengerre rettenés nagy készülettel való classísl vitele. Búcsúkra penig és Chrimben a ta
lárok ellen nagy armadákét kulde, sőt a persiai királylyal is confoederaliÓt tőn, hogy ő
innen, a persa penig lul napkelet felől minden
erejével a lOrök birodalom ellen felkeljenek.
A Danus is az alkalmatosságnak örülvén, nagy
haddal Svecíára menc, de szerencsétlenül jára , mert a svéciai király anyja az ország né
pét felvévén, keményen megveré a dániai
király táborát, s nagy szégyennel s kárval
lással vissza kellé menni országában.

A franciái király ilyen nagy gyalázatot
vallván , s látván , már a confoederálusok hadai Galliának egy részében mentenek, igen
megijed. Azért országában mindenütt az egész
nemességnek megparancsolja , hazájok oltal
mára fejenként minyájan felüljenek, sdl a
clerusnak is meghagyá hogy minden parochialis paler egy egy lovas embert fegyverrel
együtt készítsen táborban, és ujobban rette
netes armadát készít a német császár ellen a
jövő eszlendóre. Micsoda operaliók fognak
penig lenni, az idü megmutatja.
A muszka czár minekutána a svéciai ki
rály hadát egészlen debellálta, hadait minden
felől egybengylljlvén , kijő Hoschoviából, és
Koiákországol visszafoglalja, ugy Kalmük- és
Cserkeszerszágobot is behódoltatja, azután
Lengyelországra jö, és a svéciai királytól te
leteli Slanislaua királyt az országból kiker
geti, a ki is exíliumban Svúciában megyén, a

A Gveciai király Benderben szaladván ke
vesed magával, a török Portál követei által
jártalja hogy mellette insurgáljon a muszka
czár ellen; a török császár nem akarja vela,
a békeségnek ílríllvén , sőt a fővezér is nem
jovellja vala, hogy egy ember kedvéért az
egész birodalmat koczkára vessék. De midőn
lul a franciái király sokrattokkal remonstrálla volna a lürük császárnak, mely nagy hasz
nos volna a töröknek a svecus melleit insurgálni, nagy lumtillus lón Consienlinápolyban ,
két részre hasadván a város, és a mililia egy
része a hadakozást, más résüe a békeséget
szeretvén. Hely miatt is egyben bolondulván,
a fővezéri megülik, a jancsárság is egymás
ra támadván, majd húsz ezerig valót magok
közül megölnek, sőt a császárt magát is meg
ölték volna ha el nem szaladott s bútt volna.
Megcsendesedvén a tumultus és más főve
zéri levén , ki mindenkor a hadakozást joval-
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lotU, nem Ifin mii tenni R törOk csdsidrnalc,
kételenségr alattaanuálni kelle a jaitcsárok kivánsiigáDak. és a muszka czír residensét
aresláltatd, s publice declarálá magát a musz
ka czár ellen valú hadakozásra s a svecus raanutentiüjára. A minthogy mindjárt harmincz
ezer embert ktllde Benderhez, kik vigyázza
nak, hogy a muBzka czár arra ne menjen;
Bendert penig incsenierek által keményen Torlilicállatá, és mind éléssel mind lövfiszernEámokkái maniáltatd, a sveciai király inlerlentíójára nagy királyi költséget küldvén, s az
egész Ásiában, Európában mindenUvé paran
csolatot eda ki, hogy a jovfi tavaszszal min
den Telfil a hadak Drinápolyhoz gyűljenek,
hogy onnan minden erejével a muszka czár
ellen meginduljon. A molduvai vajdái penig
Mauro Cordatust elvádolák a Portán, hogy
nagy keménységgel viseli magát, és a Holduvában kereskedő törökOktit is kicsiny do
logért mindjárt kalaTában vereti; azért a tOrSk
császár visszaviteti Conslanlinápolyban; ke
vés ideig tllhele nyavalyás a fejedelemségben,
és Demetrius Kantumirt promoveálák vajda
ságra helyette. Ennek az egzlendfinek végén
generál Montecuculi, generál Graven, colonellus Acton a Hontecucuti és Rabatin lovas
regimentjével, kik eddig Erdélyben voltának,
rettenetes hideg idOben megindutának.és Deb
recenben ménének, mivel a császár generál
Pálh Jánosnak egészplenipotenliávaladáa ma
gyarországi commendot, s megparancsolá neki,
hogy az egész télen a kuroczokol szUntelen
porláiZ8,mig vagy debellálja vagy kényszerílelnekgrátiára megtérni. Épen ugy is ISn.
1711. Hert a Rákóczi pártján levő magya
rok, elunván a kurucEságnak elviselhetetlen
igáját, sacEoltatását, ingyen való quártélylartását, rettenetes portioztatásat, mely a né
met directiúja alatt sem volt olyan mértékben,
látván egyczersmind, hogy a császár hadai
naponként praevateálnak Magyarországban,
mivel generál Virmond kél regimenttel csak
nem régen is nyolczezerkuraczbót álló hadát
RákécKinak felverte, és két ezernél tObbel
bennek levágata, és raár Erdély teljességgel
• német hatalma alá esvén, oda refligíomok ,

4^4

mini azelőtt nem lehetne; a Dunántúl való
vármegyék is egészlen a császár bQségére
redeállanak, minden rorlalitiumok német kéz
hez estének, és generál gróíT PálG János commendúja alatt erős német armada Debrecen
nél volna, kinek meg volt az udvartól paran
csolva , hogy ai egész télen szflnlelen infestálja a kuruczokot: — mindenfelSI kőrnylllök látván a veszedelmet, s nem levén erejek
tovább hogy resistálhassanak, elidegentllének Rákóczitól. Ki is látván a nemzetnek el
lene való indulatját, jó idején Bercsénivel,
í'orgács Simonnal, Eszterhási Antallal, Vaj
Ádámmal, és maga idegen nemzetekből álló
fizetett hadaival Lengyelországban bemegyen,
a a Magyarországban maradott egász kuruczságnak commendója Károlyi Sándurra marad.
Ö pedig igen ravasz és praclicus ember levén,
hogy magának promotiói és jövendőbeli seGuritást szerezzen, alattomban tractálni kezde
a német generálokkal s kivált Pálfi Jánossal,
a kiktSl is sok igérelekkel s bíztatásokkal TasCináltatván, az alatta levŐ kuruczságot, kik
már Tetette disgustátusok valának Rákóczi
iránt, disponálni keidé, hogy midőn látják,
már Rákóczi, Bercséni s tt)bb kurucz urak ,
kik ennek a rebellionakinditái voltának, el
vonták magokot. az országol elpraedálván,
nagy gazdagsággal idegen országban által
mentenek, és onnan nézik már, mini bánik a
német a szegény magyarokkal, s semmi reménség nincsen hogy valahonnan segítségek
jSjön , ne veszessék bolondul magokot. hanem
menjenek compositióra a császárral, lám ele
get hadakoztanak annyi esztcndSlől fogva hé
jában , mégis semmire nem mehetlenek. A
kuruczság azért kOnnyen rá hajla, és Károlyi
Sándor niagn elmenvén Debrecenben Pálffi
generálhoz , ott harmad napig mulata , titkos
correspondenliát tartván vele, és ugy concludáÍa,'hogy mind két részről armistitium le
gyen, és gyöljenekmindkél részről Szalhmárra
E ott egyezzenek meg. Visszajővén Károlyi, be
küld Lengyelországban Rákóczihoz . hogy a
kuniczok egyáltalában tovább fegyvcrkcdni
nem akarnak, hanem a császárral békeségre
fogják • dolgot, asérl Rákóczi jőjOn ki, I
29*
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lássák, menlűl jobljan vigyék vúghez B compúsitiól. Ki is jtíve kevesed mngdval Rákóczi,
és Szalontándl siemben Idn generál Puliival s
a tobb generálokkel, együtt is ebédlének s
tractálának, vala Is nagy reménség, hOgyBákóczí, maga is a composilionak annudl, mivel
mind személyének mind Jószágának sub assecuratiooe graliát igérének; de azután mii
gondolván, maga tudja, viaszamenc Lengyel
országban, és megirá mind Károlyinak mind a
kuruczságnak, semmiképen composiliora ne
menjenek a némettel, mert rövid idŰn nagy
succursuEsal fog kíJ6ni.
De mind Károlyi mind H kuruczság afféle
hazug bíztatásokkal már eltelvén, Rákóczi íntimatiojának helyi nem adának, hanem min
denestől fogta Szatmárhoz gylllének, a bécsi
udvar is egy Joannes Locherer nevű bellicus
consiliariust kU Ide le Pá Ili mellé, generál PálTinak egész plenipolcnliát hozának írásban,
hogy valaminemü condítiokkal a kuruczséggal
Diegbékéllik, mindazokot az bécsi udvar hely
benhagyja s conCfmálja. Ott, ugyan Szathmártl, egynéhány héti tracta után a eompoüilio véghez is mcnc, nem ugy a mint a sze
gény magyar nemzet jova s megmaradása kí
vánta volna, hanem a mint a német generá
lok akerák, Károlyinak kevés gondja lóvén a
publicuinre , csak a maga privatumát slabílíálhassa. A pacificatío tíz punclumokból áll;
az első Síül Rákóczinak adandó gráliáról ha
amplectálni akarja; a másodikban Rákóczi
mellett eddig megmaradóit kuruczságnah min
den személyválogatás nélkQI lejeknek jószá
goknak gratia adatik; a harmadikban a recepta religióknak szsbadcsága conlirmállatih ; a
negyedikben ebben a revolulioban megholt
kuruczok özvegyeinek s árváinak jószágok
adatnak vissza; az Ötödikben, Türi)kországban, Uavasaly, Molduva és Lengyelországban
Erdélybűi Magyarországból kibujdosott erabebcreknek gratia adatik és hazájokban való
visszajövetel engedtetik; a hatodikban, a ha
di raboknak hasonló amncslia és gratia ígér
telik; a hetedikben, a pacíGcatio után ha
mind két részrŰI egyik Tél a másiknak kárt teszen, annak rerusíója igértetik; a nyolcza-
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dikban ezen paciliűationiik a bécsi udvartól
való conQrmttiojáról Ígéret vagyon; a kilenczedikben Magyar- s Erdély országának sz»badcságában való megtartásáról vagyon em
lékezet , és hogy a hűségben megmaradtak a
kuruczokot, ne merészeljék gyatázoi vagy
csúfolni; a tizedikben a jövő ország-gyUlésében szabadcság engedtetik, hogy a statusok
a mi megbántódást van az országnak propo
nálják , és a császár megorvosolja.
Ilyen gyOnyOrUségcs hasznos paciScatíót
szerzének a jú kuruczok nemzeteknek; azért
bizony csak tiz magyarnak sem kelleti volna
levágatni magát, meri a revolulio előtt mind
ezeket birtuk; sót ezeknél hasznosabb voll a
Diploma; mert minden törvényünknek. lelki
testi szabadcságunknak a Diploma volt az ere
je, azt pedig moí^l a pacificatioban élésem
hozzák, nem is rcménlem többször a bécsi
udvar conGrmálja, a nélkül pedig a pacíGcatio
olyan mint a holllcsl lélek nélkül. Bezieg nem
ilyen a Bocskai, Bethlen Gábor, I. Rákóczi
György paciGcaitoi a némettel; nem is méltó
hogy pacificationali neveztessék, hanem csak
grátiaadás az elpártolt magyaroknak, előáll
hatnak veié , vehetik hasznát a maradékok ia
jövendőben.
A pacifiicalio véghezmenvén, a kuruczok
zászlójokot generál Pallinak mind beadák, ma
gok a császár hűsegére beesküvén, haza osz
lanak, olyan nagy fastussal s bűzzel, mintha
ök triumpháltanak volna a császáron; bánták
vetették, Bzö fegyverekkel minemű dicsSséges
pacíBcaliot szerzettének a hazának , az itthon
maradott s császár húségében szenvedett
urakot fó embereket contemnálták, csúfolták,
s azzal kérkedtek , hogy már ők , kik oda ki
hadakoztanak, se magok, se jószágok nem
portiózik, 8 jobbágyok is kik vélek együtt
voltának, mind nemes emberek lesznek. S bi
zony nagy mortiScatióÍDk voltak mialtok; de
lassan lassan meg kezdek ismerni magokot;
mert a német quártélyban minden ntspectus
i)élkUI beszáll fegyverviseló uram hazához,
s meg is Uti jól a hátát ha szót nem fogad, •
akkor veszi eszében hogy német az ur, ö pe
dig csak Bubdilus; a jobbágyokból álló vitéz
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kurucEok is B régi statusra visszajövének, letevén a forgót és farkasbOrt, zekében bocs
korban Bsáte kapdtc , mert nem disznó orrá
ban való az arany perecí, Nem hogy szabadcságot érdemlenének jobbágy urairoék, in
kább érdemien ének nydrsot akasztófát a sok
tol vaj Ságért.
Semmi oly keservesen nem esek minékünk
kik a császár hűsége mellett annyi esztende
ig várakban szenvedtünk s minden jovaiidttól
meg fosztat tünk , mint az , hogy a paciGcatioban minden személyválogatás nélkül generá
lis amneatielis gratia adatott mindeneknek.
Ugyanis ámbár azok, kik igaz fegyverviselö.
bizonyos kurucz commendo alalt táborozó kuniozok volténak, ha commendéjok parancso
latából a császár huségén valóknak kárt tet
tének , már a kozünsége!; csendességre nézve
amnestialis grátiában vétettek is, azt nera
annyira sajnáljuk, de hogy minden tolvaj,
gyilkos, keringő, kurucz nevezet alatt sok
becsületes urakot, fó és nemes rendeket min
den order nélktll megfoglanak, megkinozlanik, megOllenek , m egsaczol tattá na k, bogy
azoknik is hasoQló'gTalia adatolt, e már, ugy
teczik , természet ellen való dolog. Haza Jüttek a sok praedával. szemcinkkei látjuk ná
luk lölunk elpraedált jovBJnkot, még nem is
szabad kérni tJJIUk, mindjárt a császárral ge
nerállal fenyegetnek, csi:k tűrnünk, szenved
nünk kell. A császár sem ada semmit ennyi
kárvallásunkért, még azoknak van nagyobb
becsületek, tekintelek mind az országban
mind a németek előtt. Bolond magyar a ki
ezután a német hűségéért magát Öleti, fogat
ja, praedáltatja, hanem A is csak hozzon, von
jon, praedáljon, mert a ki úrdügnek szolgál,
kínnal fizetnek annak. Átkozott amnestia, e
miatt veszett ürükké a szegény Erdély or
szág, ezután Is a miatt vesz el végképen.
Károlyi Sándor igy véghezvivén a pacificatiot, Bécsben felraeni', a hol is megjulHlmazák ngy a császár ellen való rebetlióért,
ha mind ürükké a császár hOsége mellett ha
dakozott volna is. nem remélhetett volna anyayit. Herl • szalhmári egész dominiumol, a
hatvani éi máramarosi jószágokot, a Jászsá
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gon is nagy uri jószágot adának neki, ötven
ezer kOsóI is, kit nagy drága pénzen eladata.
generál marschal lujtnánnak tevék és nagy
reménlülen promotioval s temérdek gazdag
sággal lejöve maga hazához. Valami lesz az
exitusa, a bizonyos ; olyan gazdag és nagy jószágu magyar nincsen most az egész Magyar
országban, haszndla neki hogy rebellis volt.
Uég a pacilicatio véghez nem ment vala ,
a római császár Josephus Bécsben meghimlőzék, és 17 áprilisban meg is bata reménlelenúl. midőn annakelOtte Lamberg nevil fejede
lem, ki legkedvesebb embere s eieü minislere
volt, nagy ilTíu korában véletlenül megboll
vala. Ez a császár hat esztendők alatt nagy
dicsérettel s dicsőséggel viselé a birodalmat;
mert az atyja holta után a baverust debellálá,
Oloszországból a franciát kibajtá, rettenetes
véres harczokon egynehány izbcn a francia
táborát megveré, Belgiumban felette nagy
fortslitiumokot erós ostromokkal a franciától
megvon, a magyarok motusátmegcsendesité.
és ha tovább élhet vala, kétségkívül az egész
Hispániát a franciától elnyerte volna, mert az
egy Carulus Quintuson kívül az auslriai felsé
ges házból ennél gyOzedelmesebb, szerencsé
sebb imperátor nem volt csak egy is, a ki oly
kevés idő alatt olyan vicloriákot obtineált
volna , és csak egyezer is az ő idejében sze
rencsétlenség nem esett armadáiban. Bizony
a reformata religiónak nagy kárára és szomo
rúságára lőn ennek a dicsőséges imperatornak halála , mert noha catholicus volt, mind
azáltal oly modcratioval viselte magát, hogy
Eohult az ó birodalmában a persecutiót meg
nem engedte, noha kivált a gonosz istente
len jesuilák szüntelen ingerlettek a persecutiora , és azzal akarták eláltatni, ha a reformalusukot Üldözi, a boldogságos szűz Mária,
minden cllenségi ellen nagy gyOzedelmet fog
neki adni; elegei protesláUanak, soha arra
rá nem vehették. Bizony az isten is világos
jelekkel roegbizonyitolla hozzája való szerel
mét, mert kevés erő állal olyan victoríákot
adott neki a francia ellen, melyhez hasonló
két egynehány saeculum alatt nem olvasunk
a históriákban. Az anglns és hollandus is
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szívvel lélekkel mind SKárazon vízen minden
erejekkel mellette voltának. De iniheli me^^hala, és a testvér ücse Cerolus üispaniAban le
vén , az tireg Leopoldus császár özvegye
Eleonóra direcliója alá kerult az igazgatás,
Hjesuilák mindjárt kímulaták fogok fejérét,
és a mit régen várlanak s József császár mi
att hozzá nem Terheltének , az Öreg császár
né engedelméböl hozzá fogának raÍDdjárt Ma
gyarországban a persecutiohoz a pecificaiio
után. Pápán, Rimaszombelon, Losonczon éi
más helyeken, mind alsó felaű Magyarország
ban, B hol mindenkor tiszta reformátusok
volténak, a templomokot elvevék erőszako
son , a református, lulhcraaus papokot kiuzék , a küzséget erővel kezdek kényszeríteni
a pápista rellgióra, s meg nem engedek hogy
a városokon és falukon a reformátusok még
csak háznál is ísleni tiszteletre egybengyüljenek , banem a mezSkre kell kimenni. s ott
pap nélkül magok egyben gyulvén, ugy éne
kelnek, imádkoznak. A pataki híres collegiumol is, kit fiákáczi Ferencz (mivel szelJltt
is a reformátusoké voll) régi szép virágzó
statusban állitott vala , fegyveres németekkel
ajesuiták rá menvén és liienkilencz deáko
kot fegyverre hányatván , erűszakoson elve
vék, a tübb szegény szegény deákok, professorok , papok elsaaladván, Erdélyben bejövé
nek; ugy más sok helyeken is hasonló ke
gyellen perseculiol vínek véghez. Ilyen szép
gyümölcsét kezdOk érzeni a pacificatiónak;
és noha az englusok s hollandusok, megért
vén ezeket a dolgokol, mind az öreg régens
császárnét,mind CaroluslHispaníában megin
tetek, hagyjanak békét a perscculíónak, de
semmi haszna nem Ión; mely míall annyira
megídegenUlének az eustríaí háztól, hogy a
franciával htlIOniis composiliora kezdenek
menni, a mint alább meghalljuk, és azotla az
austríai házneka francia dlenvaló nagy sze
rencséje mcgkezde hanyallani. így jár, vala
ki az Isten anyaszentegyházai Üldözi,
József császár halála után nem csak az
Impcríumban, hanem egész Európában nagy
motusok lÓnek , kivált az austríai ház felSI
mindnyájan ugy gondolkoztanak, többször a
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császárságot nem obtineálja, mivel Józsefnek
Ha nem maradott, Carolus penig messze Hi
spániában hadakozván a francia ellen, nem
successio szerint, hanem per electíonem le
vén 8 császárság, majd lehetetlentiek tartot
ták hogy Carolus succedáljon. Kíváll a fran
ciái király , ki halálos ellensége az austríai
háznak, minden kigondolható meslerségét
megveté hogy Carolust amoveálhassa • csá
szárság mellÓl; és elsSben, ludván hogy a
prussiei király, ki egyczersmind brandeburgumi eleclor, leghatalmasabb volna az Imperiumban, lítkon azi kezdé jártatni: most ide
je, ha a császári méltóságot, melyet már
lübb kél száz esztendeinél azauslriai ház per
fas el nefas a maga famíliájában continuál és
már szintén baeredilariumának tan, a maga
részére occupálja , melynek is jobb móddal
való elnyerésére . ha kívánja, akár ölvén r e gimenlel mindjárást kUld segítségére. De a
prussaí király nem ada helyt a francia király
intimaliojának, mivel Joscphua holta után
Eugenius berezeg mindjárt postára Ülvén, legelsóben is a prossai királyhoz menvén, Caro
lus nevével preecocupálla vala. A király azért,
noha tudná hogy a császári méilóság jurc
eleclílio bírálnék , és ha választásra kellene
menni, méltán ö praelendájhalná magának,
mini az ímpcríaiis fejedelmek közöli hatalma
sabb eleclor. kinek sok provinciái levén, a
császári felségnek mindeneknél jobban meg
felelhetne , de ellenben , elSlle viselvén hogy
Carolusnek nagy polenliája levén és sok
fegyvere, ha barátságoson neki nem cedál,
neki hoszas és nehéz hadakozásban kell ele
gyedni; azért uUro a maga jusál oda engedi
Carolusnak. Eugenius megörülvén ilyen szép
ígéretnek, egyenesen az angliai királynéhoz,
onnan pedig a hollandiai hatalmas Ordokhoz
elmegyen, és azokol is Carolus részére meg
csinálja , Carolusnak pedig roegízeni, bogy
menlól hamarébb Hispániából kijójön, és Né
metországban siessen, mivel az eleclorok a
császár választására szokás szerint Francofurlumban gyullenek vala. És hogy jobb mód
dal Carolus részére mehessen • választás.
Eugenius a mely armadái Flandriában a fran-
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a ellea coUocált vala, oly praelexlus alalt.
mintha a frencii a Rhenus vizén az Impérium
pusztítására dllal akarna Jöni, Sveviában, nem
niesEze Frankofurlumhoz mezSben Bzálla, és
mindaddig olt Mn mlg az eleclio végtici
niene.
Az electorok azérl Telesen connuálván . a
Tranciai király is kOveteiI oda küldé és minn mesterségével azon munkálúdék hogy az
Buslriaí hdziúi elszakaszsza a csaszársa'gal;
mivel a lírandeburgumi electorl rd nem vebellc, a nála szémkivelésben Icvö bavariai
clcctor száméra szivvel lélekkel munkálja vala
a császári koronát. A lengyel király is, cgyrzersmind saxoniai elector. nem emlékezvén
meg BITÓI hogy az auslriai ház mennyit TáradoU mellette mikor a lengyel koronát elnyer
te, háladallanul maga küvete állal prolcsldllala a Carolus választása ellen. Sokan valának mind az eleclorok mind az imperialis fe
jedelmek közöl mások is corruplnsok a Tranciálül, kik Carolus választnsát nem akarják
vata, de midűn az angliai és hollandiai kovelek terhes ratiokkal perorátlak volna Carolus
mellett és az ellenek fecsegd francia oralurt
gyülekezetből kivételek volna, lul penig
£iigenius szunielen Járlalvún az electorokot
adhortálván hogy Carolusra adják volumokol, különben a mely ármsddvai vagyon, mindjárt rajok megyén és Tegyverre hányatja, azért
clulóljára , noha nehezen , mindazáltal ugyan
csak rá kellé hajlaniok és 30. septembr. Carolust, Josephus leslvér öcsét válasziák római császárnak, és nagy solennis küvetséggul utána küldenek Hispániában s invitálák
a birodalomban. Ugyan akkor ilyen versekel
Carole bella geris pugnando visque potiri
Omnibus HeEperíis, tuque Phitippe simul.
Autnihüaul caesar volo esse, dicíl ulerque;
Carole caesar eris, luque Philíppe nihil.
A Trancia kuvel látván hogy akarata ellen a
vLÍlasztás csak véghez megyén , szokott pracIJcáJa szcrénl, titkon sok pénzzel emberekel
fogad meg, hik e mely nagy palotában
z electorok és fejedelmek a császár választására egybengyUltenek vala, az alá puska-
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port dslanak , hogy mind az electorokot fejedelmeket, mind az egész Európából odagyUlt
királyokkOvcleit egyczersmind a házzal egyutt
felvétessék s megöljék. De az Isten csudálatos gondviseléséból, a hires hanót későbbre
ege és juta a puskaporhoz, minisem azok a
gonosz emberek órákra elrendelték vala. Uikor azért már a válaszlris után mindnyájan
szállásokra oszlottak, és olt négy pompás
készfilelQ vendégségekben volnának foglalato
sok , hirtelen a ház alá ásott puskapor fellobbana . és mind azt a palotát mind a mellelte
való épületeket szUroyü ropogással felbanyá
és elronld, mely miatt mindnyájan elijedvén,
mivel olyankor a kapuk mind bezárva szoktanak lenni, mindenfelé kiküldvén, tudakozódni
kezdek, honnan lámadott az a tllz, és két né
met köntösben levó franciákot lalálának, kik
megvaltak hogy ó dolgok, és azokol ször
nyű kínnal megOleték másoknak rettenlü példíjokra.
Carolus penig az ímperialis köveleket ked
vesen fogadván és megajándékozván, utrakészűle, és noha a francia mind vizcn szára
zon, miud nyilván mind litkon való lesekkel
útjait elallatta vala, mindazáltal isten segéltségéböl mind azokol szerencsésen ellávozlatván . a tengeren Oloszországban Jőve. a hol
is mikor a parira kiszállana. a hajó a nagy
habok miatt egyben rontatván, kicsinben mú
lók a tengerben nem vésze. Oloszországból
Prágában jöve, és olt megholt császár báty
jának nagy halotti pompával e.xequiát celebrála ; ugyan akkor ill is, Erdélyben , min
den városokon olyan halolti coeremonia cele
bráltatolt. Prágából egyenesen Francofurtumban mene. hová ujobban az egész imperiumi
statusok egybengyUltenek vala. és ott nagy
császári s királyi pompával a mongulíai electurtól és érsektől római császárságra minde
neknek vélekedése kivul megkoronázlalék 27
xbris, a császári arany koronával. Onnan, az
Impérium dolgait rendben vevón. Bécsben a
maga rcsidcnliájában jiive nagy pompával, a
hol is József császár udvarát egészlen refurmdiá, a ministereket amoveálá, a .sok ezer
cameralistákol kevesebb számra reducálá.a
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inusikásokot, SEámtalan vadásiokol, sok c o mediajáczókot, kikben Josefus császár igen
gyünyŐrködött. és sok száz ezer rorintokot
kílUiilt mindun esztendOben rajok, azoknak
mind bucsut ada, és minden dolgokot császári
mélláságához illendő rendben állila , minden
igyekezete a levén, hogy a provinciák j ü v e delmei ne rordílassanah olyan heszonlalan h e 
lyekre mint az atyja és bátyja idejében , ha
nem a Trancia ellen való hadaknak fizetésére
és oda kívántalú hadi készületekre. KulOnben
is maga példájával minden jóra akarja vissza
hozni HZ udvari szolgákol. kik azeliilt csak a
kényes éleihez, hoveréshez, vendégeskedés
hez szoklanak voll; most már nehezen esik
hogy kinek kinek a maga hivatalaszcrinl va
ló dolgához kell látni. Meri Carolus császár
maga mindenkor igen jú reggel fel szokott
kelni, és relítltiízvén, maga privata devolioj á t elvégezvén, a maga religiója szeréni való
cultusra templomban m e g y é n , onnan mindJárt a bellicum consilinmra menvén . bizonyos
ideig oll consullálódik, olt is dolgát elvégez
vén, maga házában egy óráig mindeneknek a
kiknek vele dolga vagyon, privata audicntíát
a d ; azalatt az ebéd elkészülvén, igen rüvidedcn 6 mértékletesen ebédel, ebéd után mint
egy éráig maga rendes mulatságára idűt vé
s z e n , és mindjárt esmét a közönséges dolog
hoz nyúl. mely után vecsernyére n lemplomban megyén , templom után csmél egy óráig
privata audientiát szokott adni. Az egész n a 
pot igy tülti, neki kártya , koczka , muzsika ,
vadászat, comocdiaBezés, egyéb haszonlalanság nem kell; sem az anyja az Dreg császár
né , sem a bátyja folesége, sem a bels3 minisleri közUl is senki meg nem meri azt p r ó 
bálni hogy valakit recommendáljanak vagy
lisztre vagy jószág-megnyerésre a császár
nak, hanem mikor maga a császár valamelyiklúl valami inrormatiél kivan, akkor szól
j o n , egyébkor hallgasson. Bizony ebben a
császárban minden virtus mcgvagyon. csak
sziotén mivel már tiz esztendőiül fogva H i 
spániában nevelteiéit, azoknak baromi zelusokot és a reformata religió ellen való g y ű 
lölséget felelte imbibálla, és a jesuiták laná~-

csán j á r , a honnan, hanemha I s t e n , csudála
tos gondviseléséből, akadályt vet elejékben,
nem remélhelUnk egyebet a peraeentiondl.
Bécsben is igy ez uj császár dolgait j6 r e n d 
ben vévén, Pozsonyban a magyaroknak kílzOnséges gyiltést hirdet, a hová is maga s z e 
mélye szerint elmegyen,és a m i dolgok t r a c lálódiiak, a kAvetkezendö esztendfi megmu
tatja.
A pacíltcBlio után Cassát, Hankácsot, Mu
r á n y i , Ecsedel és titbb helyeket, kik még e d 
dig a kuruczok kezénél voltának, a német
nek kézhez adják, ki is minden helyekre erós
praesidíumot szállít és éléssel megrakalja^ ugy
hiszem , nem oly kOonyen jut ezután kunicz
uram a várakhoz, mint ezelStt, meri a német
is meglanulte maga kárán. A Nolduvában,
Havasalföldében, Lengyel- és Törökországban
elbujdosott magyar urak és főemberek, n e 
mesek is minden cselégyekkel együtt hazajtívének Erdélyben, kivált gróff Mikes Mihálylyal sok becsületes fű emberek jovének Bras
sóban, a hol is a császár hQségére megeskilv é n e k . és közönséges akaratból Pongrácz
Györgyöt kuldék fel az öreg császárnéhoz
Bécsben, ki állal a pacificaliot conCrmáltalák.
Bizony jó lesz vala, ha mindjárt a paclQcalio
után Erdélyországa közönséges akarattal k ö 
veteket kflld vala fel Bécsben és a Diplomát
conGrmáltatja vala ; meg is lehet vala kOnynyen a d d i g , míg Carolus Hispániábanmulata,
mert mivel kevés reménsége vala a császár
coronához, az öreg császároétSI kOnnyen
mindent az ország jovára s megmaradására
megnyerhetnek vala; de nem lőn senkinek
gondja a közönséges jóra. A deputationak keli
vala ezt véghez vinni, de Ok attól tartván, ha
országgyttlése leszen s más forma direclio
lillitatik fel, 6 közülük sokan kiesnek az uras á g h ó l . azért minden mesterséggel impedíálák mind az ország gyűlését, a hol a szegény
hazának sok rendbeli megbántódásil Írásban
vehették és az udvarban felhUldhelék vala.
mind penig a Bécsben küldendő követeket.
Azalatt Carolus is véghez vivé maga dolgait,
már post feslum bizony sírhatunk addig a mig
orvosságát találjuk. Igy voll e mindenkor
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Erdélyben, a kulya privalum sierelme miatt
clronlollík a piiblicum bonumot, a nem ve
szik eszekben, mikor a publicom oda lesten,
bizony a privetum sem dural akkor. Az Is
ten sztinja meg szegény országunkot s sdjon
valaha igaz hazafiakol boldogtalan nemze
tünknek.
Ugyan ezen esztendőben, mivel a várme
gyék rö lisztek nélkül veidnek , és csah a v.
lisztek gázoljdk vala a dolgokot, az üreg császárné füispdnyokol dcnomíndla , de csak
egyet egyet a vármegyékre ; Fejérvármegyé
ben grölT Teleki Lászlót, KUklllIöben grÓfT
Bethlen Lászlót, Hunyedban Naldczi Lajost,
Szolnokbeo Haller GybrgyőI, Thordéban Jó
sika Imrét; Kolosvármegyében pcnig Csáki
István levén füispán , Vcselényi Istián practicájB által kivettetek és maga Voselényi Ist
ván ublrndálH magát valamíg birheija. GrófT
Bethlen Ádám majd mondani gyermek levén,
megházasodik a gabornálor BánS Gytírgy le
ányával , a kinek még egynehány eszlendeig
tanulni, idegen országban experiítni kellett
volna; a bátyja, Bethlen György, Kemény
Péter özvegyét veíizi cl. Azért is vadnak olylyan ludatlen urak Erdélyben, miheU ez any
juk teje szájokról elszárad, mindjárt háza
sodnak, s minden expericnlia nélkül epplicállalnak a baia szolgálatára, érezzük is a gyer
meki dircctiónek keserű gyümölcsét. Száva
Mihály is sokáig Ozvegyulvén.ilTiu grólTCsáki
László özvegyét veszi el feleségül.
Az erdélyi Tó commissariusgág sok ideig
vacalván, arra való személynek válesilásában
a dcputatio meghasonlik, egy része gróiT
Bethlen Lászlót, más része Birú Sámuelt, practicus és hazája romlására szUulelen practicálö
s projectizáló személyt, candidálják; ez er
délyi generál a cameralie commiisíóval Han
na! egytltl, Biró Sámuelt, ó ii cameraiit per
sona levén, recommendalják az udvarban,
a több magyar urak penig Bethlen Lászlót.
A bécsi udvar, hogy sem a generálist 10 a
magyar urakot ne disgnstálja, egyiket sem
canGrmálja, hanem Jósika Gábort denominál
ja, a ki noha maga személyében emberséget
jámbor uri ember, de arra a hivatalra teljesség
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gel alkalmatlan; érzi is a szegény ország nagy
kárával, de nem tehet róla , csak hallgatni s
nyegni kelt. Bizony az is nagy kárával esek
mind 12 országnak. mind kivált Háromszék
nek, hogy Kálnokt József, kinél annyi idOsben
sem szebb termetű sem nagyobb elméjű iOlat
Erdélyben nem ismertem , még hannincz esz
tendős sem levén, moghala Nádason , ki azt
mondjn , bolond hagymázben, ki pcnig hogy
felesége anyja Szaláncziné asztalánál a páte
rek etették volna meg, mivel igen conslans
református vaie és felsége pápista levén, nem
igen kedvérc tartotta. Isten tudja micsoda
nyavalyában holt meg. ha élt volna, egy jó
igaz hasznos hazafia válék vak belőle; nekem
kivállképcn való kedves alyámlre volt, meg is
síralám keservesen.
Szintén Józsel császár halála clöíl itlód
nappal Galliában Fárisben hnla meg Ludovjcus XV, másképen Dclphítius, az üreg fran
cia király fla. E szegény gyakran paneszolkodotl azon: Heus páter est rex, meus fllius
est rex et ego non sum rex. Az tlrcg király,
fta holta után annak nagyobbik IÍHI a rranciai
királyságra mcgkoronáztalá, és inaga a nagy
vén hetven négy esztendős ember hosszas öz
vegylése után egy Tris damál vún feleségül,
kivel az európai királyok szokása szerint bal
kézzel tön copulaliot. jelentvén azzal, mivel
az elÓEZÖri feleségétől való fiálól iitiokái vad
nak, kiknek a franciái királyságban succcdálni kell, ha ettSI az asszonytól gyermeki
lesznek is. a coronáboz semmi practcnsiójok nem lehet. A minthogy egy leánya is
lőn lÖIc.
Rákóczi, Bercséni, Eszicrhási Antal, For
gács Simon, Vaj Ádám s többen, kik • pacific Bt ion jelen nem voltának, látván hogy az ő
akaratjok ellen is csakugyan akuruczoh viszsxaállotlanak a császár mellé . noha ő nekick
is hasonló gralia mind fejeknek jószágoknak
adatolt volna, meg is kínálták egyiiehány íz
ben , ha ki akarnak jőni. készen a gratíi, de
a muszka czár hatalmában bizván , semmiké
pen a pacilicatiót nem smplcctálák, hanem
egyenesen a muszka czár mellé ménének,
bizván ahoz, hogy a lüroköt a muszka debel30
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látván, Ríkócíit erdélyi fejedelemségre kik o z i á k , de Telette igen megcsal a Ikozának.
Mert a musika szertelen nagy armadát
készítvén , egyenesen Lívoniában megyén és
ott Riga nevil erSs vdrosl ostrommal m e g v e 
szi. Ott volt e^y igen ezép termelil német
asszony, annak szerelmére felgerjedvén, ma
gának feleségül elveszi, és királyi múdon felOltOztelii löbb rortBlitiumokul is m e g o s t t o m o l , és az egész Livoniát maga számára el
foglalja. Tul penig a dániai király, confoederátusa levén a muszka czárnak, nagy haddal
a tengeren 5vecjéban bemegyen. és azt pusz
títani k e z d é . de szerencséilentll J á r ; mert a
Kenderben levő sveciai királynak anyja erős
hadat készítvén, a dániai király táborát k e 
ményen megveri és az országból kihajtja , és
•zon gyfizedelmes armadáját megindítja ,
hogy a király segítségére Kenderhez menjen,
da el nem mebetének, mivel a muszkának
több más fél száz ezer embere volt táborban,
kik uljokol megállották. A muszka c z á r , Li
voniát meghódoltatván, és mind Cserkesz ,
Ktlmuk, más keze alélt vaiú országokból b a 
romi nagy sokaságot bozatván maga mellé,
oly szándékkal vala, hogy Taldrországot d e bellálván , onnan Benderre menjen és a svéciil királyt onnan kihozván, állal menjen a
Dunán és Rácz-, Bolgárországokkal conjungálván m a g á t , egyenesen Conslanlinápulyra
menjen s a lOrdkOt Európából kihajtsa. S bi
zony d o l o g , ha okoson bánik vala dolgaival,
Bokra is mehet vala,mertMavasalyfOlde.Holdova , Rácz- és Bolgárországok , az arnólok
és más nemzetek, kik Censtantinápolyig lak
n a k , keresztények s gürOg valláson l e v é n ,
várva várták a muszka c i á r t , s mihelt a Du
nán állalment volna, mindjárt conjugálták vol
na magokot vele, aöi ben Conslanlinápolyban
voltak már negyven ezer keresztények corrupluBOk, kik mihelt a muszka czár hadai küzelitetteb volna, mindjárt a t^jrOkük ellen fegy
veresen felkölienek volna; a m e l y dolgokot
aLttrok is vévén eszében, annyira megijedtenek volt, hogy erővel sem tudja vala a főve
zér kihajtani táborra a törükoket. De az I s 
ten a nagy kevélységért eszét veszté a musz
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ka nagy készületének, mert már az egész e u r ó 
pai hirályokot semminek tartá , és még a ma
darat meg sem fogta, immár mélyesztette. s
mintha kezében volna Constanlinápoly, a t ú 
rok császárságot magáé gyanánt usuálni akar
ta , és e mely erős armadával, ha együtt let
tek volna, igen könnyen a ttirok császárnak
minden táborát dissipálhatja vala, bolond ta
nácsból imide amoda dissipálja hadait. Egy
részéi Constantinus Canlacuzenus ThomaK
coromendója alatt (ki havasalyfúldi generális
és feletlc gazdag de ambiliosus ur levén, tit
kon a vajda hire nélkül hetvened magával a
muszka czárhoz szökült vala) Havasalföldé
ben Brailla nevU gazdag kereskedő törOk vá
rosra küldi; Olt a várost megostromolják,
vérrel megveszik, és mind férGal, asszonyt,
gyermeket fegyverre hánnak, rettenetes p r a e dával megrakodván, a városi felégetik. Más
rész hadát küldé a bucsáki tatárok ellen , és
azokban sok ezerét levágnak, számtalan mar
hát takarítanak el o n n a n ; ott vesz a harczon
a lengyel híres generál Poloczki, ki a czár
nak kedves embere vala. Harmadreodbeli ar
madáját Chrlmben küldé a tatár hám ellen,
aiok is szerencsésen j á r n a k , és sok ezer t a 
tárokot levágnak, számtalan praedával m e g tttltüznek; maga penig a czár és Szeremer
nevú fő generálja Molduvában Jászvásárra j ő n e k , ott valának mintegy ezer svecusok, kik
a sveciai király mikor megveretek Muszkaországban, a harczról elszaladtának, és a t o 
rok császártól Jászvásárra dlsponálletlalt va
la , hogy ott inlerleneálja a vajda míg Benderben mehetnek királyokhoz. Azokot a
muszka felveré, levágja s elfogja, e g y n e 
hányan száladénak e l , kik Erdélybenjltvénuk
s 8 császár hadai kOzé állának. A molduvaí
vajda penig bolond hirtelenségből az ország
nak boérival együtt a czár hűségére állanak
a türük császár ellen rebellálván, a czár hű
s é g é r e beeskllsznek, és az ország fegyve
res népét felvévén , a czár mellé mennek t á 
borozni. A havasalyföldi vajditól is azt kí
vánja vala a czár,hogy az ország népével fe
lüljön és melléje menjen ; noha penig i vajda
halálban kívánja vala a muszka czár s z e r é n 

él öyGoOglc

469

CSEREI NIHÁLV flISTQRlAjA.

rséjél a tttrúk ellen, de n'gi lanutl praclicus
ember levén, el nem szakada aperte a törük101. gondolvín a hílul UlS pdlciJt, hanem a
rzániak alallomban nagy ajindékokot küld
vén, és magát titkon oda kötelezvén, nyil
ain pcnig a törOk császárhoz minden hOséírel mutala, és mind pénzzel mind éléssel a
lürOk Idborál segélié, maga is felule az or
szág népével. hogy már a fővezérrel egyuil
,j akarna idborozni, ezalatt nagy summa pénz' zel a rfivezért megcsinílá s megengedtetek
' neki hogy ott hon maradjon; nem is köveié
' ölet. sem az országát semmi veszedelem, lly[ lyen szép isten áldása midin valamely országl| nak lanull okos fejedelme vagyon, de akoz
|i nem voll szerencsiíje szegény Erdélyorszá|, gának. Jászvásárról a czár visszamegyen, és
, a Pnit vizén állal kelvén, nem incne a Dunán
, állat, vagy bár csak ott verle volna sánczbsn magát, s ne engedte volna hogy a rOvezér állal jAjön , melyei igen könnyen vég'hez
vihet vala, hanem Bender Télé conlinuálá út
ját, a hol a sveciai király, mind a városi ke
ményen forlificáltctván, mind erüs lOrük ha
dak levén mellette . bátran 111 vala. Ott addig
keringe alá s fel, mí^r oda idn a jó alkalmatuEság , a hadának in térten ti ójára penig sem
mi provisioje nem voll, s ugyan a I{ln ez na
gyobbik oka . hogy gyalázattal jára.
Mert a tűrök császár, noha elsőben igen
eonfundálódolt vala , megijedvén a muszka
czámek nagy készületétBI, és gondolván hogy
a némel császár a czárnak confoederalusa ,
mindjárt soiennis legatiól küld Bécsben, ki is
a császár Josepfaus halála előtt beérkezvén,
és nagy nagy császári njándékokal vivén.
ujobban a német császárral való békeséget
conGrmállatja. A követek visszajövetele után,
mind az egész lörOk imperiumból nagy soka
ságot hajloll ki táborra, valahol csak egy tö
rök volt is fegyverkezni való , roind kihajtat
ja, agy annyira hogy kélsjeculum alalt auynyi barom sokaságú pogányt senki nem latolt
egyuil mezőben, és számtalan l(>vőszerstámokkal mind szárazon mind a Dunán szálltándó éléssel, a fdrezérl megindítja a musika
czár ellen , a tatár hámnak is megparancsol
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ja, hogy minden erejével a fS vezér mellé men
jen , ki is el jőve nagy erővel. A fővezér pe
nig éjjel nappal uljál continuátván , és a Du
nán nagy hamarsággal hidat készítetvén, min
den akadály nélkUl egész hadát által kOltOztoli, és olt a hid végén erős sánczol csinál
tatván s praesidiumol hagyván a hid Őrizeté
re . megértvén hogy a muszka czár hadai el
oszolva vadnak, mínekelőiie azok együvé
gyűlnének, nagy htrielenséggel a muszka czár
tábora eleiben megyén. A sveciai király ts
Benderből a fővezér táborán megyén.
Szintén akkor a muszka • Neszler vize
mellett vala táborban . nem levén több ötven
ezer embernél vele, már penig késő vala imitl
amott messze levő hadall egyben gyüjleni, és
mivel már el sem nyomulhat vala a török elől,
nem is vala olyan ereje hogy mezílben megharczoljon vele, ex desperatíone erŐs sánczban véré magát, A fővezér látván hogy confundálódotl B muszka, a tatár hámot és a sve
ciai királyt állal kutdi a Neszleren, hogy on
nan infestálják a muszkát, maga penig az egész
táborával és minden lövOszerszámival éczake
erős sánczot ásatván, ngy környfil veszi a
muszka tábori, hogy sem egy sem más felé
nem mehetne. Oll egy bélig ellenkezlenek, és
mikor a muszka kijött, mindenkor meglolyá
a tőrük portásit, s többel két ezernél leváglanak a lúrökben; de már egy falat kenye
rek sem voll, a sánczban a lovok marbájok is
éhei kezdett megdügteni, mert ollyan rette
netes sok sáska voll "a táborhelyeken hogy
térdig jártának benne. Látván ilyen exlremitásohot, alattomban a fővezért jártatni kez
dek, és a mint némelyek mondják , kél millió
pénzt Ígérvén a parte a fővezérnek , csakha
mar a sveciai király és a talár hám hire nél
kUl a fővezér megbékéllik a czárral, oly condiliokkat: hogy 25 esztendeig a két birodalom
közöli békeség legyen 2. Azák városát egési
I tartományával egyUlt minden lövBszerszámokI kai a muszka a töröknek cedálja 3. A Fekete
tengeren a lOrök ellen készfieti mindon hadi
I classjsál a muszka a török kezéhez bocsátia.
4. A lengyel királyt a musika meg ne segítse
I a svecoB ellen, 5. A ivecus hi hazájában visz'"
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SZB akar menni, a muszka hűkével elbocsiissa. Ilt mondhatnák a muszka czdr rddl, Parturiuni montes, nascetur ridíuulua mus.
Az alatt mig H Iracle volt, a Tövezér bi
zonyos hadait küldvén Braillához, generál
Thoma meg nem meré várni, hanem elszalada , a vele való muszka hadak eloszolnak ,
maga Erdélyben , Brassóban snükik , és ilt
német kúnlüsl csináltatván magának i szol
gáinak , ez erdélyi generális el ki sért el vén,
beszíurczei passuson Lengyelországban, on
nan a czárhoz megycn; szép uri jószágát,
lÍEzIségál el kellé bagyni s bujdosásra Jula a
nagy anibílioja miatt; ne is várja soha, hazá
jában visszamenjen, mert ti lürük azl meg
nem engedi. A lalárokol pedig Molduvára ktlldé a fővezér, a vajda és a boeroknak egy ré
sze elszaladnak a czár mellé, niaíg is oda
vadnak, örökké is oda lesznek , sokan penig
Brassóban, Háromszékre fuiotlanak ki nyava
lyások ; már ugyan egynehányan gráliát nyer
vén magoknak, visszamentenek. A latárok,
mintegy tízezer, kél egész hétig Holduvában
kérésziül kosul szürnyil pusztítást égetést
lesznek , a bocrokol a kiket kaphatlak, feleségestOl gyermekestől kardra hanták, min
den jovokot, marhájokol elvivék, többel ti
zenkétezer embernél Talárországban fogva
elvittenck, és kimondhatatlan praedálást cselekedlenek. Így Gzeték meg nyavalyások bo
lond vajdájok miatt a törüklól való elpárto
lást és a ezár mellé való húdolásl. A liavasalyföldi vajdát penig semmi sem lalálá, sGl a
tUrök császár előtt nagyobb hitele kedvessé
ge lön.
A sveciai király, megértvén hogy a főve
zér megbékéllelt a czárral, nagy furiával a
sátorában megyén a fOvezérnek, és minden
utón módon adhortálja hogy meg ne békél
jék; de midőn semmit nem tehetne, a tatár
hámmal consullálodván, maga a hám a portá
ra megyén és a török császárnak, a svecua
U levelel írván, etvadolják a fóvezért, s a
császár megfojtatja. A bizonyos, ha a főve
zér igaz szolgája lett volna a császárnak, s
bár csak harmad napig várakozott volna, a
muszka czár mind táborostól vagy éhei düg-

iütt volna meg, vagy mind maga s czár mind
az egész armadája a török rabságában esett
volna, és avval a nagy barom haddal mindjárt
mehetett volna Muszka országben s végképen
elpusztíthatta volna, soha többször a muszka
lábra nem állott volna. De az Istennek csudátetosok az ü dolgai kivált a hadakozásban,
mert he az a békeség nem lett volna, a po
gányság az egész keresztény világot confundálta vobia. Vednek olyak i i , kik a fóvezérl
azzal mentik, nem pénzért árulta az urát, ha
nem mint okos teiuilt hadi ember, látta,mely
nagy desperetiuban van a muszka tábor, és
tartott allúl, ha ugyan látják , meg kell lenni.
kijönck a sánczbúi s liarczot adnak , az olyan
desperatus emberek penig gyakorta nagy láborokot megverlenek , a mini a bizonyos is
a históriákból, és ha megtalálták volna verni
a toruk tábori, sza adóson ment volna Constentinápolig a muszka, azért jobbnak ítélte,
hogy a lürök birodalomnak hasznára megbé
kéljék. Ez ugyan szép ratio, de a ratío
mellett fővezér uramnak elesek a feje.
.\ lürök labor uloszolván, a muszka czár
régi szokása szerint a pmclikához nyula és
azt kívánni kezdé a Portától, liuiíy e sveciai
királyt adassa kezéhez, mert ökülönben sem
Azákot vissza nem adja . sem penig e békeséghez magái nem tartja. És ujobban minden
felől hadait egybcngytijivén, Lengyelország
ban Kamenyicz melle collocálje táborban, hogy
e sveciai királyt hazájában el ne bocsássák;
a dánussal penig és e prussai királyijai ujabb
confocderatiot teszen a sveciai corona ellen.
A sveciai király penig Benderben visszamegyen, kinek sustcjilaliojára a török császár
egynehány százezer forinlokot küld, és ujob
ban erős parancsolatot ad az egész imperínmban, hogy a jövő esztendOre nagy erővel
táborban szálljanak; mí lesz kimenetele, az
idő megmutatja. Hága penig a czár Csehor
szágban megyén fcredni; kivántalikis bizony
a feredő, mig azt a nagy gyalázatot lemos
hatja magáról; a micsoda nagyhire neve vala
az egész világon, már olyan kisebbségben
gyalázatban vagyon mindeaUtl, jobb lett vol
na veszteg Ult volna Hoscpviában, A Bán«k.
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kii bolU uldn successornak denominált, az uj
(császár, Carolus felesége lestvér üCBCse aszszonyl kéreti! meg hdzaslársul és nagy h i r á '
lyi pompával lakadaimaznak. Rákóczi a mellülle való urakkal igy megjáczodlalván, Lcngycloriizágban maradának. Erdélyből nincs
lübb mellette, hanem az úcsém Cserei János,
Cserei Farkas Ha . Káinoki Mihály , Káinoki
Thaniás Tia, Mikes Kelemen, Mikes Pál Ga Ha
büldogulnavalahaRákóczi, kétségkívül azok
nak k n n e promolíója.
A IVanciai király ellen obbcn az eszlcn<l5ben is szép victoriál nda Isten az uj csá
szárnak. Herl Hispániában Madrilum városhoz k ö z e l , maga Carolus a francia táborai
m e g v e r é , a hol sok ezerén elestének, ú\ ezor
rabol foglunak és minden láborí munilíojál
készületét e l n y e r l e a franciának. Az angliai
királyné tH generálja peníg, Marleburg h e r i^zeg, Flandriában ugyan a francia armadát
DieztJben m e g v e r i . sok ezer ember veszedel
mével és rabságra való jutásával, i'S ugyan
akkor B u s ó n nevU erős városi per accordam megveszen. Sabaudiában a mely námel
és francia ármádak voltának egymás ellen,
mikor szintén seplcmberben a herczra készül
nének , oly szokatlan s rendkivul vató terapestas érkezek egy éczaka s oly nagy dög hó
esek, hogy mind e két tábort ellepte, sátorokotreirorgBtta,egybensz{iggalta,5zámlBlaiieinbereket barmokét(tUmegmindkét részrűl.ugy
hogy minden bagasiájokol c! kellelett faagyni,
és nagy veszedelmekkel s k á r o k k a l c s a k e l k e l Iclt egymástól oszlaniok; a német armada
01 oszországban, a francia armada penig min
den hadi operalio nélkül Galliában visszament.
A francia király penig lilvan, hogy már Flan
driából egyenesen a maga országára által m e 
gyén a német ármáda, a véghelyeket minde
nütt szUmyllképen kezdé puEZtilatDi, falukol
apró városokot egyben r o n t a t n i , a gabonái
felégelni, az emberekel bi'ljebb szállftaai, hogy
az ellenségnek ne legyen tubsistentiájB.
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vala. a háromszéki és csiki passusokra az
egész nyáron feles lovas és gyalog mililiát
collocála, kik éjjel nappal vígyiiztanak, és ma
gos hegyekre nagy rakás szalmákot hnrdoll e n a k , hogy avval jelt lennének, meggyújt
ván, ha a talár becsapna. Az Islen ingyen va
ló irgalmából megoltalmaza bennünket, és mihclt a muszka s török megbékéllenek, az E r 
délyben eddig levíí r e g i m e n t e k , u. m. a
líronszfeld, Chusani, Rabulin lovas regiment
jei, a Rtíiperg és Pátll gyalog regimentje, kik
sok cszlendSklÓI fogva laktak Erdélyben, kimenének Magyarországra, onnan penig mások
jüvének helyekben, úgymint Steinvillc, Prajner és Vei lovas. Czigin és Tőled g y a 
log regimentje , kik is nem oly discipiinéval
kezdenek bánni az haza liaivalminta r é g i t
gimentek , söl mindenütt nagy excessusokol
cselekednek naponként, s nincs ki megorvo
solja. A paciGcatio mellett minden roszat el
követnek rajtunk, egy a bOze akar fidelis akár
rebellis volt.
Gróf Csáki Islvánnél, Mikola László test
vér b u g á t , a maga jobbágyai Bilaki házánál
éczaka kegyetlenül megülik s darabra vag
dalják, mivel nyavalyás felette keményen
bánt a jobbágyaival, saczoltatla , kínoztatta
ókét, tovább nem állhatták. Példa lehel min
den nemes embernek, ne bdnjék ugy jobbá
gyaival mint a barmokkal. A sófalvi kamara
ispán Íródeákját pedig éczaka a tolvtOok, rá
menvén és sokáig kínozván hogy a pénzt eléadnd , utoljára megölik, és feles pénzt s lova
kot vivén e l , dolgokra elmennek.

A pestis ebben az esztendóben is grassál
sok helyeken, kivált Szebenszékben, Szol
n o k , Doboka, Kolos és Thorda vármegyék ben,
sok falukban. Magyarországban a palatínus
városonként, falunként hiteles emberek által
felcircáltalván , mennyi emberek estének el
ebben a revolutióban, ugy lalállatoll, hogy
pestisben holtának meg háromszáz és lii e z e 
rén, fegyver miatt pedig nyolczvanUt ezerén.
Erdélyben még ugyan senki számban nem
Az erdélyi generális még a paci&calio
v e t t e , mivel a pestis mai napig is meg nem
elölt sok t i á z hordó lisztet szállitat Hadadra
szűnt, de gondolom, nlacshéja a százezernek
és Somlyóra, é> mivel a muszka s török k ö 
zött való hadakozás niaU Erdélyben is tarUnak kik eddig a pestisben megholtanak; bizony
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fegyver miall is sok ezerén hulloltanak H.
Betleneles nagy ilélele Istennek rajtunk, még
sem lériink meg.
Ezen kivUl minden helyeken az egész or
szágban rettenetes baromdúg volt. és vagyon
máig is, ugy annyira, hogy sok helyeken m'rn
is szdnthaínak vethetnek az emberek a marha
szQke miatt, és már felelte megdrágódott a mí
kevés marha megmaradott. Soha is senki nem
emlékezik Erdélyben, nem is olvasta a historidkban.hogy ilyen szertelen és rendkívül való
marha döge lelt volna valaha Erdélyben; annál
egyéb kincsesem vala az országnak.Bz igaz ílélelülslen aztisclvevétfllunka mi bűneinkért.
Jó lélekkel merem mondani, hogy három millió
pénznél löbb kár esell a marha di>ge miatt Er
délyben , mégis a rettenetes porliózás annál
nagyobb mértékben vagyon rajtunk. Nekem is,
a mi kevés marhát szerzettem vala azután
hogy a kuruczok két ízben is kiroszlának minembíll, azok is mind eldi>gtének, tigy anynyira, hogy semmi marhám nem marad vala.
rjobban ezen esztendőben mind Erdély
en mind Magyarországban is rendkivül való
dolgok türlénének. Mert Szegednél a Tisza
vize minden látható és tapaszleihaló ok nélkül
elenyészek, annyira hogy a számtalan halak
a Tisza száraz fenekén kün maradván, nem
gyOzték az emberek kifogdosni. Ugyan ott köa mezAben nagy üreg saskeselyük sereg
gel gyűlvén üszve , a barmokol kergették és
Ölték, ugy az embereket is, sűl a falukban is
inden tartózkodás nélkül bemeulenek a há
zokra sereggel, ugy kergették az embereket;
a sáskák hasonlóképen ellepték a ftlldet, és
minden lOldséget meg emésztet lenek. Három
széken szintén ugy sereggel Jártának a sás
kák, és nagy öreg sasok, sót a havas alatt
^al6 falukban nappal a medvék bementenek, és
itlan sok inarhákol megültenck. Az egész ta11 vászon és nyáron egy héten néha háromszor
I is olyan rendkívül való hallatlan égszakadások és árvizek voltának, hogy csudául szem
lélték az emberek , számtalan maimokot, éptlletekel és élófákat elrontottanak, mind a velésekben mind a Ezénarétekben megbecsúlbcbelellen kárakot tettének , mely miatt búza is
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igen szegényül termett. izéRB majd mondani
semmi sem lett, meri a sokszori arviz elsepretle . a szAlók öszverotbadlanak. nyomorú
szegény bor lett mindenutr. Magyarországban
a Duna és Tisza vizei megáradván, falukot sepreltenek el sok száz emberek i's barmok ve
szedelmekkel ; sót egynehány izben olyan
szörnyű jégesők voltának. hogy mint az em
bernek 8z ühte akkorü jégdarabok hullolta
nak ; azok miatt is rettenetes sok kár esett a
gabonában és szólflben. Kaiban mikor a huza
mot aralní kellett volna, a szólómét is i
elverle a jég; sSl ítlen Brassóban, Háromszé
ken,és más helyeken is, die 17. octobr. vii
dólag rgy s hét óraküziilt szerleien nagy föld
indulás lapaszlaltatoll, melyet én is még a!
kor Brassóben levén, másokkal egyllll nagy
félelemmel tapasztaltam, érzettem és hallot
tam. Melyekból semmi jót nem remélhetni;
mert noha a földindulás felól a tudós embe
reknek sokféle opiniújk vadnak, de Erdélyben
bizonyos experientiákbúl már kitanulták, hogy
a földindulás Erdélyben mindenkora Jelenva
ló állapotnak megváltozását jelenti. Én eddig
három rendbeli földindulásra emlékezem; egy
ezer mikor Apafi Mihály meghala, azután mi
kor a kuruczvllág lámada; mindenkor az ak
kori állapot megváltozék a szegény országnak
nagy romlásával; bizony elhiszem hogy mos
tan sem Jóra, hanem még ennél is rosiabbra
változik dolgunk. Szebenben penig kisasszony
havában egy jó reggel, mikor a város népe a
templomban volna, hirtelen a menykö egy
tornyot megül, az holott a mililia számára
puskaport tartollanak, a puskapor felgyuIsdván mind a tornyot elhányta, mind a mel
lette való korait, mind pedig akörül való há
zakot felgyújtván, majd hatvanig valókot,
rettenetes bódülással és sok embereknek vcszedelmekkelöszverontutta. FélÓ hogy ne prsesagiálja azon városnak nagyobb veszedelmét.
A paclficatio után csakhamar a magyaror
szágiak gondot viselvén magokra, Cassún
egybengyUlnek, és a Partiumokut, melyek ed
dig Erdélylól dependeáltanak, úgymint Kraszna, Haramaros, Zarind, Arad és Bihar várme
gyéket, KSvár vidékével együtt ai erdélyi
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directiol61 elszakaszijiik; sűt immdr azon mun
kálódnak hogy ErdélyoraZBgál reuniíljákMipyarorszdgboz, és aztán a inagyaTországl direcliólól fUggjOn. Vihetik-u végbez vagy nem,
Islen tudja; biiony a mi jó urainkprovisiójok
melleit könnyen is végben vihetik , annál peni^ ártalmasabb dolog és károsabb nem lenne
egy ennek a szegény hazának. Szalmárt is,
mt-lyet Rákórzi Tűidig elbányetflll vala bolon
dul, H nénietujolag a népet reá hsjlvMO.jú for
mában rortifiuálni kczdettű.
Miolta B pestis elkezdóilutl, alti és Teljáriii. meri passus nélkül a szomszéd faluig is
nehezen mehet az ember, a német commendánsok jól járáneh , mert sok ezer rorinlokol
gyűjtenek magoknak a passusadásból. Ennek
a szegény magyar nemzetnek nem eshetik
olyan nyomorúsága, melyből mindjárt a né'
met magának basznatnem lud hajlani; az or
szág népe döglik e pestisben, az 0 erszénye
pedig telik pénzzel.
Engemet, a mint oda fel omlitém, az or
szág inspeclor commissariusnak rendele. Ba
losban lakám májusnak közepéig, sok járá
som volt a£ egész télen, meri B esz te rezére is
gyakorta kellett mennem; Bilakre is elmentem a depulatio parancsolatából, ullan megfugallam a kikhez gyanuság lebelelt a Csáki
Islvánné halálában, és Beszterczére kUldütlem őket. Bátoson létemben ilyen casus esek
mjlam , hogya colonellushoz gróf Cserninhez
jíive egy vasárnapon Teleki László, grófT
Bánfi Gyürgy a gubernátor fia, Boér Fereocz
és sok német ofTiccrck, két asztalbozlcUlénk,
n colonellus kére engemet hogy köszönjek poliarahol az urakra. Mikor szintén jobban lak
nánk, BánG GyOrgy minden igaz ok nélkUl bó
lém akada, mocskoson kczde velem bánni;
mondom nekie : Méltóságos urfi! kérem nagysíigodol, hagyjon békét nekem, nuTlén nagy
ságod ellen semmit nem vétettem, a nagysá
god méltóságai megbecsullem , rendemen én
is egy nemes ember vagyok , magam kicsiny
becsületemet megvárom. Amaz a bolond el
kezdi publicemoodani; sz
ma neoiességedbu! Én i* azon birlelcn mondék : sz ... .m
én i9 a nagyságod grófságába. Az urli élhez -
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di: nekem mondád, székely? lélek beslyu lé
lek kurva Ga! Én is mondék: nagyságodnak
mondám, lélek beslye lélek kur^e Gtt. Az urli
azi mondja: kurva legyen az anyád; én is
mondék: a nagyságod anyja legyen kun a. A
német és magyar urak minduyájiin conturbalódván, felrugák az aszlall. a culoncllus megparancEuIá, hogy a strázsán levő milítia mind
az urfil mind a szolgáit egyben lovódözze;
ite az urft tréfára nem vévén a dolgot, elmenő
azon éi'zakán; mi azután Teleki Lászlóval és
a német tisztekkel virradtig illünk. Az urli
mindjárt ment a generális commcndansra , a
sógorával Veselényi Istvánnal együH , kit el
sőben requirálván, hamis informatíókkal reám
haragilolt, és kelten azon kérek, hogy enge
met arestáltasson; a generál mind Teleki Lász
lótól mind a coloneliuslól hit szeréni való informaliól vévén, és látván hogy semminek
oka nem voltam, azt iralja Vesclényinek : Mi
vel én a császár ellen semmit nem vétettem, 0
e.xcellentiája bizony senki barátságáért enge
met nemarcslállal; ha mí dolga vagyon Bánfi
Györgynek velem, keressen lörvénynyel; em
berséges ember voltam, hogy a mit nekem
mondotténak, visszamondottam. .\z Islenitten
is megoltalmaza, nekem semmi bajom nem
lőn, sGt az egész országban minden emberek
dicsérettel emlékeztének azollálól fogva fe
lőlem.
Még Brassóban vultam , mikor a középső
leányom , Klárikó. Kaiban jáczodván más
hozzá hasonló idejű leánykákkal, egy kecs
kétől megijed és a nagy nyavalya kilóri, lizcnnyolczszoT harmadnap alall; felelte búsul
tam rajta, meri igen szerellem, a brassai du
dor isliii kegyelméból reménségcm kivül
szépen klgyógyilá belőle. A feleségem is nem
sokára olyan hirtelen ésszömyii nyavalyában
csék, hogy ke2ei és lábai megzsugorodván ,
szava elálloll. mint a holt ugy teklldl, sem
mi reménség nem volt élule felül, azt is a
brassai iloclor gyógyUá fel. noha azolta niHt
napig sincsen olyan egéssége mint azelőtt
volt, tatám nem is leszen soha. Én Balosban
az inspeclorságul elvégezvén, a eompnlusra
Megyésre menék, ottan is doigaimot Isten ke-
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gyelmcsség'ébdl, gonosz okaróirnnRk boszujokra, dicaúrelcsen vúghezvjvén, inenék
JdBTR grór SzékL-[y Áildmhoz, ki is engem ki
les bátyjának Togada; onnan feleségemhez
gyermekeimhez jilvék Brassúban. Meri noha
a pacificalio véghezniene, de inégis a sok tol
vajok niiá nem vala bátorságos olthon lakni.
A relesdgcm atyja is , ki a kuruczokkal buj
dosni indult vala, haza jőve. Brassóból menék
az úrhoz Mikes uramhoz Zabolára , onnan colonellus Cserninhez Zágonban, s oll inulaltain
egynehány napon, és Brassóban visszajővén,
megindulék hogy Nagy-Sinkrc menjek, kevés
adósságom felszedésére; Uledényncl utamban
lalálúm a cotonellust gróf Csernint, a gene
rális commendans orderével. hogy a Gronszfeld regimentjét Magyarországra kikisúrjem;
bizony nehezen esek nekem hogy mások csak
hevernek és engemet rántanak elé minden kö
zönséges szolgálatra, csak meg kclle lenni.
Visszamenék Zágonban, onnan a regimentlel
megindulván, rettenetes alkalmatlan esős ha
vas sáros időben épen Kővárig menék, ottan
elbúcsúzván, Megyésre visszajOvék batMiét
mutva a commissariatusra. Mégis jóljárék,
mert száz német Torintoladának Táradságomért, és az egész deputatio recognoscilá hogy
nagy hasznára voltai országnak szolgálatom.
HegyesrGl Brassóban menék, onnan kará
cson elüli negyed nappal Ajtára menék, mivel
az alyám igen súlyos nyavalyában betegeit
vala meg, a miiilhogy azon ágyából fel sem
kellicte többször, l'gyau ott Ajlán menék IHkadalumban , Donát György adván a nagyob
bik leányai Annál férjhez Örmösi Haurcr Józsefuek. Ennek az esztendőnek végéig mind

Nagy-Ajlán voltam az atyám balegsége mel
leit , és igy tóltém Islen jóvoltából ez esztendfll. noha löhbnyjre bujdosásban, súlyos
szolgálatban és sok alá s fel való járásban ,
mindazonáltal az én Istenem ÖrOkkévaló
jóvoltának dícsérclével hirdelem, hogy sok
rendbeli áldását tapasztaltam az én Istenemnek
én rajtam ebben ez esztendőben, melyhez ha
sonlókot sok esztendőktől fogva nem érzellem,
melyéri óvé legyen a dicsOség mind őrükké.
1712. Ennek az esztendőnek kezdetében
a brassai hosszas exiliumból felszabadulván a
fuieségcmés gyermekeim,Isten kegyelmes tet
széséből onnan kijOvcnch és Marusszékre el
pusztult Káli házunkhoz jüvének; én pedig .Vjtán maradtam, mivel a szegény atyám nyolcz
esztendeig nyomorogván az arénában, utoljára
a hagymázban meg betegedéit, és öl bélig fektlvén , 5. januarii virradólag szép csendesen
meghala, eletének helvenkellődib esztendejé
ben, kinek is testét szép frequenliával és solennilással ugyan Nagy-Ajtán a templomban
Ős temető helyllnkben ellemclteltem. A teme
tés után Kaiban kijöttem; de ott nem sokat
mulathattam, mivel a szegény grófT Apor Ist
ván bátyám successorai, az ur mellett való
sok eszlendőkigellitltöll szolgála tornai meg
hintvén, adtának volt Thorda vármegyében
egy Alsó-Kühér nevlt liscalis falut nekem,
kii is a szegény ur, Harus-Járai Baranyai
Mihálylál vásárlóit volt ezer forintokban, de
a pénzben esak két száz forintol lizulvén
meg, Baranyai Mihály gróIT Hikes Mihályt,
mint testamenli Aporiani suprcmus cxequtort requirálván fclöIc
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