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MEDGYESI PÁL 
ERDÉLY ROMLÁSÁNAK OKAIRÓL 


Az apostol értelmes mondása: örüljetek az örülőkkel, 
sirjatok a sirókkal, terhes és fontos. Ez is az élő, érzékenyes 
tagoknak amaz titkos testben igaz probájok. Két egymással 
ellenkező indulatok ezek, egyik a másikat kiűzi, egy portán 
egyszersmind nem lehetnek. Salamon is illyen gnomát ád ugyan- 
errül ki a praedicatorkönyvben: Ideje vagyon a sirásnak, 
ideje vagyon a nevetésnek, azaz külön külön vagyon ideje 
mindeniknek. Most az igaz itiletü isten a siralomnak idejét 
virasztotta reánk. Mellyben több keserves, megbecsülhetetlen 
romlásink között szerelmes édes maroknyi nemzetünknek leg- 
nagyobb része, sőt virága, dicsősége, idegen földön álnokól 
megrekesztetvén, részszerént levágattatott fegyvernek élivel, 
részszerént rabságra esvén, mind e napig a rut csunya pogány 
tatárságnak kegyetlen igája alatt nyeg, keservesen sohajt. Sza- 
badulnak-e valaha ki annyi sok ezerek, azt csak a mindentudó 
s mindenható nagy isten tudja s teheti. Melly szenvedhetetlen 
rút dolog volna, ha mi itthon nem sirnánk, nem nyegnénk az 
apostol intése szerént. Megemlékezvén mind a közönséges sors- 
rul, hogy ha ma őrajtok, holnap mirajtunk, minthogy mi tes- 
tünk, csontunk, mi szerelmes atyánkfiai nem csak a közönséges 
hitben, hanem vérség szerént is azok; és végezetre hogy a 
seregeknek ura istene ez nagy romlás által minket hív sirásra, 
jajgatásra, magunknak megkopaszitására és gyászra. 


Csak puszta táborozó állapotában az Israelnek halljátok 
mit felel vala amaz kegyes Urias Dávidnak, mikor őtet (tudta 
mi okból) nyugvásra s gyönyörüségekre intené s készitetné 
maga házánál: Az isten ládája, az Izrael és Juda nemzetsége 
a táborban vagyon, annak felette az én uram Joab és az én 
uramnak szolgái mezőben vagynak s én menyek be az én há- 
zamba hogy egyem és igyam és feleségemmel háljak: ugy 
éljen a te lelked és az én Telkem, hogy nem mivelem azt. Men- 
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tül inkáb nekünk, kiknek sokkal gonoszbul vagyon dolgunk, 
nem táborba már többé s mezőn, hanem az ellenség földében 
osztott el széllyel; sohajtoz a keserves rabság alatt a mi édes 
Izraelünk, magunk is szintén aveszedelem nek torkában levén 
esztendőleg. O nagy istenért, adjuk mentül hamarébb igaz 
lelki töredelmességre magunkat, térjünk meg (azt parancsolja 
a Jehova uristen) teljes szivünk szerént, böjtöléssel, sirással 
és kesergéssel; szakgassuk meg szivünket, ne ruhánkat; ki 
tudja, talám hozzánk tér az uristen és megbánja szándékát. 
E szükséges szent dologra való felinditásunkért vöttem ez igé- 
ket fel: mellyeket megmagyarázván, három tanuságot hoz- 
tam ki. Az elsőt el is végeztem; a másodikhoz is hozzá fogtam 
vala, melly ez volt: azt a keserves nagy jajt, hogy a népek 
valóságos igaz örömöknek és minden becsületeknek fundamen- 
toma elfordulván, megszünik minden örömök s csufságra és 
gyalázatra kelnek, a bün hozza; mellyet is megerősitvén, hasz- 
nát is, melly a harmadik tanuság lőn, jelengetni kezdők, tudni 
illik: hogy mivel az illyen jajos állapotokban, az igaz hivek 
nem annyira a kemény csapásokon törik, faggatják lelkeket, 
mint azon, hogy vétkeztenek; azért ha igaz kegyes emberek- 
nek tartjuk magunkat, ne azt tartsuk keserves bánatink, törő- 
désinknek fő s első okának, hogy illy nagy rettenetes romlásba 
estünk s vagyunk, hanem a gonosznak kútfejére emeljük lelkün- 
ket, melly a bün, s azt sirassuk. Melly intés alkalmatosságot 
ada nekünk s felindita bennünket, hogy tudakoznánk azok 
felől a kiváltképen való bünök felől, mellyek az országokra 
romlást szoktanak hozni. Mellyeket feltalálván, térnénk a ma- 
gunk lelkünkre s keresnők fel, ha nincs-e azokba részünk; ha 
vétkeseknek találnók magunkat, tanulnók meg mint kellene 
dolgunkat orvosolnunk, ne vesznénk mind egy lábig. Ezekrül 
leszen azért mostan, isten kegyelme velünk levén, a mi elmél- 
kedésünk. Hogy el ne tévelyedjünk, eszünk ne vesszen, és a 
dolognak valóságáról annál bizonyosbak legyünk, tekintsünk 
egynehány közönséges romlásoknak historiájiba, a sz. irásba; 
azokba jól fel nyomozhatjuk a féle vétkeket, mellyek miatt ha 
akkor királyokat vetett le s országokat vesztett isten, bizo- 
nyára ma is, ha hol azok eláradnak, nem várhatni egyebet. 
Az Izrael országa romlásának historiája meg vagyon 2. Reg. 17. 
a Judáé a részszerént való 2. Reg. 21., a teljes és egész 2. Reg. 25 
és Chron. 36. a v. 11. ad 22. Ezekbül szedjük ki a vétkeket. 


1. Első véteknek ez historiákban találjuk a bünre teljes- 
séggel való magaráadást. Ezt jegyzi meg a sz. lélek az Izrael- 
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ben 2. Reg. 17. v. 17. És általvivék, ugymond, az ő fiaikat és 
leányikat a tüzön, és varázsiának, és magokat teljességgel arra 
adák, hogy gonoszul cselekednének a Jehova előtt, hogy őtet 
haragra inditanák. Nem csak puszta bünbe esést teszen ez, 
hanem a mindenféle szörnyű bünöknek, istentelenségeknek 
mind feltalálásában, s mind azoknak a legfelsőbb mértékre fel- 
vitelében kézzel lábbal való teljes igyekezést s nagy serény 
törekedést, mint e nemzetségek s ezeknek királyi és főfő népei 
felől lajstromba vétetik, mind e részben s mind a Manasses 
historiájában 2. Reg. 21. Ugyan űzték egymást a nagyobb 
bünöknek kigondolásában, s mellyik forgolódhatik legserényeb- 
ben azokban? mellyet Jeremias is közönségesen felőlök fontos 
szókkal jegyzett meg: És felvetik mint egy kézivet az ő hazug 
nyelveket, és nem erősitik meg magokat e földön az igazság- 
ban, hanem egyik gonoszságbul a másikba mennek, és engem 
nem ismernek – azt mondja a Jehova. Ezt a gonoszságot hija 
sz. Pál, bünre figyelmezésnek a testnek kivánságiban és a tagok- 
nak hamisság fegyvereől állatásának a bünnek. Melly minemű 
rettenetes nagy gonoszság legyen isten előtt, értsük meg már 
Jeremiasnak 9. részébül v. 14. stb. Holott tulajdon ezt a bünt 
hányatja isten a propheta által a zsidóknak szemekre: És 
monda a Jehova: mert elhagyták az én törvényemet, mellyet 
eleikbe adtam, nem hallgattak az én szómra és a szerént nem 
jártanak; hanem jártanak az ő sziveknek gondolatja után 
(ez az a vétek) és a bálványok után, mellyre tanitotta őket 
az ő atyjok: annakokáért azt mondja a seregeknek ura, az 
Jzraelnek istene: ime én e népnek enni adok, tudni illik, ke- 
serü ürmöt, és innia adok mérges vizet, és eloszlatom őket az 
ismeretlen nemzetségek között, kiket sem ők, sem az ő atyjok 
nem ismertenek; és őutánok fegyvert bocsátok, miglen meg- 
emésztem őket. 


2. Második vétek az ollyan bünre való adás is, mellyet a 
boldog eleink kiirtottanak volt a nép közűl, ezt is felette emlé- 
kezetesen emléti a sz. lélek Manasseban: megépité ugymond 
a magasságokat, mellyeket elrontott vala Ezekiás az ő atyja 
és oltárokat emele a Baalnak stb. 


Ez bünnek is rettenetes nagyságát megérthetni, mind az 
istennek itt feljegyzett nagy haragjábul és büntetésébűl, s mind 
abbul hogy felette keményen tiltattatik egynehány helyen a 
sz. irásban a régi határoknak, mellyeket az atyák vetettenek, 
kimozditása. A példabeszédkönyvben illyen tilalmat olvasunk: 
Ne bontsd el a régi határt, mellyet csináltanak a te eleid. Mely- 
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lyet ne érts csak a határkövekrül, hanem egyéb minden lelki 
dolgokrul is, mellyet mások, az előttünk valók, sz. irás szerént 
hoztanak be, állatának fel. Nagy iszonyu átok mondatik fejére 
az ellenbe vétkezőnek, Moyses V. könyvében: Átkozott valaki 
az ő felebarátjának határát elforditja, és mondja mind az egész 
sokaság amen. Közeljár az a sz. lélek ellen való bünhöz; tud- 
juk is az evangeliumból, hogy az egyszer kivetett, kiüzött 
ördög, ha viszont visszaigyekezvén az beeresztetik, sokkal 
dühösben tér meg, még pedig más hét magamellé vött, magá- 
nál ártalmasbakkal együtt. A kegyes előttünk levők ellen is 
felette nagy vétek esik e cselekedetben, kiknek emlékezetek s 
jó hirek nevek eloltatik. Onant szörnyű halállal őlé meg isten, 
hogy a mint a törvényben kiadta vala, nem akara irigységbül 
magot az ő bátyjának támasztani s az által nevet és emléke- 
zetet hagyni annak, irigyelvén azt neki. Mentül keservesb itilő- 
büntetésre itilendők azok, kik a már azelőtt ingyen sem őtőlök 
támasztatottat eloltják s elvesztik! 


3. Harmadik vétek, isten megbecsülhetetlen nagy és sok 
jótéteményinek vétele után adni magát ekképen a büntetésre. 
Innen vagyon, hogy az uristen egyéb helyeken is, de kivált- 
képen a feljegyzett részekben, az Izrael s Juda romlásának 
okait, a nagy szarvas gonoszságokat akarván feljegyzeni, az ő 
hatalmas nagy jótétemenyivel veti azokat öszve: Mikor vét- 
keztenek volna az Izrael fiai az ő Jehovaistenek ellen, igy va- 
gyon a tudománytétel 2. Reg. 17. ki őket kihozta vala Aegyip- 
tus földéből, hogy Pharaonak az aegyiptusi királynak hatalma 
alatt ne lennének, és ők idegen isteneket tiszteltek stb. A 2-ik 
részében is: És gonoszul cselekedék Manasse az urnak szemei 
előtt a pogányoknak utálatosságok szerént, kiket a Jehova ki- 
üzött vala az Izrael fiai előtt. Tekintsd meg ujjan itt a 4. 7. 
8. verseket is, mellyekkel mintegy ujjon ujjal mutogatja a 
sz. lélek, hogy ez nagy hálaadatlanság ingerlette egyik fel ő 
sz. felségét, hogy őket rabságra adná. Három dolgok igen szoká- 
sosan következnek egymásután, s sokszor erős vas lánczokkal 
vannak összeköttetve, ugymint: nagy jótétemények, nagy 
hálaadatlanságok, nagy büntetések. Ugyanis iszonyatos vétek 
ő sz. felsége előtt a hálaadatlanság! Azt mondja Salamon 
hogy: a ki jóért gonoszszal fizet, nem távozik el a gonosz 
annak házától. Ez vesztette Manasse királyt, a Judát és Izraelt, 
mint a feljegyzett részekben a historiában nyilván vagyon. 


4. Negyedik vétek: a bün eszközeinek kigondolása, fel- 
állatása, és a másoktól, ámbár rosszabbaktól találtattaknak is 
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bevétele, ezt cselekedte Manasse: Oltárokat emele a Baálnak, 
és berkeket is ültete, a mint Achab az Izraelnek királya csele- 
kedett vala. Általvivé (azaz megégeté) az ő fiait is a tüzön 
a moloch-bálványnak tiszteletére, és szemfényvesztésekkel, 
madárszóbul való jövendőlésekkel éle, s mind nézőt s mind 
varázslókat szerze. Ezen ok forgattatik az Izrael romlása dol- 
gában is: És jártanak a pogányoknak szerzésiben, kiket ki- 
üzött vala az Izrael fiai elől Jehova, és az Izrael királyinak 
cselekedetek szerént. És titkon cselekedtek az Izrael fiai hamis 
dolgokat az ő Jehova istenek előtt, és épitettek magoknak 
magosságbeli oltárokat minden várasokban, minden várakban, 
mind keritett várasokban stb. Minemü rettenetes nagy bün 
legyen ez, megtetszik mind a Judán és Izraelen e miatt esett 
rettenetes büntetésekbül, a mint az elővett historiákban va- 
gyon, s mind egyébünnen. Nyilva Acháb királynak gyalázatja 
áll fen, mint valami oszlop, ama damascusi oltár, mellyet az 
assiriai király eleibe mentekor ott látván, megkedvelle, és annak 
formáját minden módjával Urias papnak küldé s az isten 
templumában felépitteté s rajta is áldozék osztán; láss többet 
errül majd az első Jeroboamnak példájában. Micsoda az egyéb, 
hanem a vak eleibe botránkozásvetés; mellyért mindennel 
átkot mondat isten. 


5-dik vétek: az előljáróknak mindennyi szörnyű bünök- 
ben előljárások. 


6-dik: a népnek azokhoz édesittetése, bele vonyása és 
szabados megegyezése abban. Ez mindkettőt előven nézhetni 
a Manasses idején lett országos romlásnak okai között a his- 
toriában: Megépité a magosságokat ... épite oltárokat is az 
egész mennyei seregnek az urnak házában, ... általvivé az ő 
fiait is a tűzön, szemfényvesztésekkel élt, nézőt és mindenféle 
varázslót hozott be ... Felemelé annak felette a berkeknek 
bálványait ... tévelygésbe ejté őket Manasse stb. Vétekbe ejté 
Judát, gonoszt cselekedvén a Jehovának szemei előtt. Ezen 
jegyeztetik meg az Izraelben is utolsó romlásának historiájá- 
ban, a hol ott emlékezetes igen a gonosz nép felől, a mint az 
isten lelke örök gyalázatokra feliratott v. 9. hogy tudni illik 
annyira édesedtenek, lázadtanak volt lator királyiknak rút 
bünöknek, hogy titkon is ugyan rohantanak arra. És titkon 
cselekedtek ugymond az Izrael fiai hamis dolgokat az ő Jehova 
istenek előtt és épittenek magoknak magasságbeli oltárokat 
minden várasokban, mind várakban, mind keritett várasok- 
ban. Qualis rex, talis grex: minemük voltak a királyok, 
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ollyan a nép. Ez bokros nagy vétkekre és istennek azok ellen 
szörnyü haragjára, valóban fontos példákat szolgáltat nekünk 
amaz első Jeroboám önnönmagában az 1. Kir. könyv. El- 
szakad Izrael Salamon szeme hunyása után mindjárt a Dávid 
házától és Judátul, királyt emelnek magoknak, ugymint ezt a 
Jeroboámot; minthogy pedig az isteni közönséges tiszteletnek 
helye Jerusalem volt, oda kell vala esztendőnként járni egész 
Izraelnek. Melly alkalmatossággal félvén a Jeroboam, hogy a 
tiz nemzetség viszont vissza ne állana a Dávid házához, illyen 
nagy ravaszságot gondola ki: csináltata két arany bornyu- 
képet, és monda a népnek: elég hogy ez ideiglen Jerusálembe 
jártatok; imhol vagynak a te istenid oh Izrael, kik tégedet 
kihoztanak az Aegyiptusnak földibül. És egyikét helyeztette 
Bethelbe, a másikat pedig Dánba. O melly nagy eszköze s alkal- 
matossága lőn aztán ez az Izrael bünének s veszedelmének. Ez 
vesztette mind a következendő királyokat, a mint lajstromba 
vétettetik az ide alá való részekben. Lásd meg Nádabon kezd- 
vén, mellyet itt ez 12ik caputban is felette emlékezetesen jegy- 
zett fel az istennek lelke: És lön e dolog nagy bünnek oka, 
hogy tudnia illik, a nép menne a bálvány eleibe mind Dán 
városáig. Ismét: Ez a dolog ada okot a Jeroboám házának 
büntetésire, hogy kigyomláltatnék és eltöröltetnék e földnek 
szinérül. Azt is pedig igen meg kell jegyeznünk, hogy e lator 
király mind őmaga járt elől az iszonyatos dolgoknak cseleke- 
detiben s gyakorlásiban. Minekutána a nagy bünnek eszközeit 
felépité, fel is állatá, ugy mint az arany bornyukat, templomot, 
papokat csak a község, nem a Levi fiai közűl, és továbbá innepet 
maga áldozott az oltárokon. Mellyet hogy nem csak tropice, 
bizonyos módon, mintha csak egyebek által, hanem tulajdon- 
képen is kelljen érteni, a 4ik vers nyilván adja elénkbe, holott 
világosan kifejezve vagyon, hogy mikor a Judábul érkezett 
propheta fenyegetőznék, az oltártól (ott áldozván tudni illik) 
nyujtotta ki kezét az ellen s onnan parancsolja vala megfogatni 
őtet. És noha mindjárt akkor szörnyű csudákat tőn akkor isten 
ellene, ugymint, az oltára – valamint a propheta jövendőlé – 
meghasada, keze, mellyet a propheta ellen felemele elszárada 
hirtelen, s megént a propheta könyörgésére azon órában meg- 
gyógyula. A propheta, hogy a vén propheta csalogatására ahoz 
isten tilalma ellen betére enni, az asztal felett az istentül ke- 
ményen megdorgáltaték, fenyegetteték, és ugyanakkor útában 
az oroszlántól megöleték, valamint isten megmondotta neki 
De mind ezekre is nem hogy eszébe vette volna magát Jero- 
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boám: még több s ujabb papokat rendele; igy jegyeztette 
ezt fel az Ur. Ezek noha mind meglettek vala, mindazáltal 
nem tére meg Jeroboám az ő gonosz utáról, hanem ismét papo- 
kat rendelt a nép közül a templumokba, és a ki nekik tetszék, 
azt választja vala, hogy lenne magos helyeken való kápolnák- 
nak papja. Minemü végképen való általkodság volt ez a bün- 
ben. A magát könnyen megcsalni engedő s elkétségitett nép is 
osztán önkéjen egyetértett istentelen királyával s gyönyörü- 
séggel gyakorlotta magát a szörnyű vétkekben; fel vagyon 
ez is nyilván jegyezve: berkeket csinált az Izrael magának, 
az urat haragra inditván. 


Halljuk már az istennek rettenetes haragját s büntetését 
mind király, mind nép ellen. A király ellen: Menj el, mondd 
meg a Jeroboámnak, ezt mondja az Izraelnek Jehova istene, 
mivelhogy én téged az én népem közűl felmagasztaltalak stb. 
te pedig nem voltál ollyan, mint az én szolgám Dávid stb. ha- 
nem gonoszúl cselekedtél mindazokkal, a kik teelőtted volta- 
nak stb. annakokáért én veszedelmet hozok Jeroboám házára, 
és kiirtom Jeroboámot mind a falra hudozóig ... és kihányom, 
kiseprem Jeroboámnak házát, miképen a ganéjt ki szokták 
hányni stb. A nép ellen: Megveri a Jehova Izraelt akképen, 
a mint a nád a vizben ide s tova hányattatik, és elszakasztja 
Izraelt errül a jó földrül és eloszlatja őket, mivelhogy berkeket 
csináltak magoknak stb. És kézbe adja Izraelt a Jeroboám 
bünéért, ki őmaga is vétkezett, az Izraelt is bünbe ejtette. 
Melly nagy istentelenség azután is az Izrael s Juda királyinak 
historiáiban ottan ottan előforog, a nagy romlás historiájában 
is. 2. Reg. 17. 21. 22. 23. a miatta való veszedelemmel együtt 
v. 23. Elvette az ur szemei elől az Izraelt a mint szólott vala, 
mind az ő szolgáinak a prophetáknak általok, és elviteték fogva 
Izrael az ő földébül Assiriába mind ez mai napig Manasses és 
Juda részekrül; oh melly nagy volt a harag ezenféle bünökért, 
mint Jeremiás egy summában kimondja: Bujdosóvá teszem 
őket e földnek minden országiba a Manassesért, Ezékiásnak, 
Juda királyának fiáért (azaz az ő vétkébe való megegyezésért) 
mellyeket Jerusálemben cselekedett. 


7-dik vétek: a nyomorgatás és mindenféle erőszak s tör- 
véntelenség. Ez bünök az ő legnagyobb mértékekben világosan 
emlétetik 2. Reg. 21. v. 16. Nagy sok ártatlan vért is onta ki 
az Manasse, ugyannyira hogy Jerusalem mindenfelől megtel- 
nék véle. Kétségkivül amaz igazmondó jó embereknek (kiket 
mindenek felett böcsülni és szeretni parancsoltatának odafen 
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a királyok a példabeszédekben) mind tanácsok és propheták 
közűl romlott volt be fejek az igazmondásért. Esaias prophetát, 
a mint sokan hiszik, ez király fürészeltette tetétül fogva talpig 
ketté; ki is nagy felinditó beszéddel tett panaszt s dorgálta 
ez és több királyoknak (mivel akkortájban prophetált), fejedel- 
meknek és az egész népnek rút nagy gonoszságokat: Rakvák, 
ugymond, a ti kezeitek vérrel; paráznává lőn a hü város, az 
itilettel teljes város gyilkosokkal rakodott meg, kinek ezüstje 
salyakos, bora zagyvállott; fejedelmi elhajlottak, orvok társai; 
mindnyájan ajándékszeretők, fizetésre, adományra nézők; az 
árvának igazat nem itilők, szegény özvegynek pörit eleikbe 
nem bocsátók, elől nem vevők. 


Amos, ki ő is azelőtt csak kevéssel élt, hogy megtudjuk, 
hogy nem most Manasse idejében kezdte volt az a gonosz nép 
ez istentelenségeket, illyen keserves tudományt teszen ellenek: 
Pénzen adták el az igazat, a szükölködő szegényt egy öltő- 
sarun; sietnek e földön a szegényeknek fejére, a nyomorultak- 
nak igazságokat elforditják. De mellyek a szegényeket és e 
földnek szükölködőit benyelték vala stb. Ez bünnek is s az 
ellen az istennek haragjának nagy voltát, a ki akarja érteni, 
megláthatja ezen prophetánál ugyan a 2. részben azt mondotta 
az erőszakosok felől az ur: hogy hozzájok nem fordul, hanem 
megnyomja az ő helyeket, miképen a vasas szekér nyomja a 
teljes kévét vagy (Fremellius forditása szerént) miképen nyom 
a kévékkel megterheltetett szekér. Alább cap. 8. igy fenyege- 
tődzik: Megesküdt a Jehova a Jákobnak dicsőségére, bátor 
soha ha elfeledkezem ezeknek nagy gonoszságokról stb. Esaias 
is igy jövendölt ellenek: Országtok pusztaságra jut, várositok 
felégettetnek tüzzel; a Sion leánya ugy marad mint a meg- 
szedett szőlőben a kunyhó, és kicsinybe hogy ugy is nem jár 
mint Sodoma Gomora. Jeremiás, minthogy már akkor teljes 
mértékre nevekedett vala a gonoszság, ennél is keményeb szó- 
val szoll: Azt mondja a seregnek ura istene, vágjatok fákat, 
és Jerusalem környül csináljatok töltéseket; ez a meglátoga- 
tásnak városa, mellyben egyéb nincsen nyomorgatásnál, mint 
a forrásban elbuzgó viz ugy ki forja az ő gonoszságát; bosszu- 
ságtétel és nyomorgatás hallatik benne, szüntelenen előttem 
betegség és veresség vagyon. Azért az urnak haragjával teljes 
vagyok, elfáradtam magamat tartoztatván: kiöntöm azért azt 
a kicsiny gyermekekre az utczákon és egyetemben az ifjaknak 
gyülekezetekre; sőt még a férfiu is az ő feleségével és a vén 
megteperedett emberrel egyetemben fogságba esnek stb. 
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8-dik vétek: az istennek sz. igéjének és minden egyéb 
dajkálkodásoknak rút, vakmerő megvetése, semmire tartása. 
Azt iratta meg isten 2. Reg, 17. Izrael és Juda felől: hogy 
bizonságot tétetett ő sz. felsége mindkettő ellen, a prophéták 
és látók által ezt mondván: Térjetek meg a ti gonosz útatok- 
bul stb. És ők nem engedének, hanem megkeményiték az ő 
nyakokat az ő atyjoknak keménségek szerént stb. Melly rette- 
netes magok megkötését még jó idején elkezdették volt. Esaias 
keservesen panaszolkodott: Kicsoda hiszen, ugymond, a mi 
praedicállásunknak, és az urnak karja kinek jelent meg? be- 
dugták volt fülöket, hogy ne halljanak, szemeket behunyták 
hogy ne lássanak, szivek meg keveredett hogy ne értsenek s 
meg ne térjenek és valamint meg ne gyogyuljanak. Alább száll- 
ván, ugymint Jeremiás idétt, annyira bele verekedtenek aztán 
a rút pártolkodásba, hogy ez prophéta ugyan pártolkodással 
láttatott istennek szólni, midőn hozzájok küldvén, eszébe vötte 
volna, melly haszontalan minden epessége környülettek, ő kör- 
nyülettek. Kinek szoljak, ugymond, kit kinszeritsek; ime kör- 
nyülmetéletlen az ő fülök és nem hallhatnak; ime az urnak 
szava nálok gyalázatban vagyon, nem gyönyörködnek abban. 
Melly nagy gonoszságokat azzal is tetézik, hogy nem hogy 
engedtek volna valamiben ő sz. felségének, de inkáb rátámad- 
tak az ő igazmondó s őneki lelki hasznokat kereső hüséges 
követire; megcsufolták, meggunyolták őket a jóért, meggyaláz- 
ták, pártütő, zűrzavar-, háboruságinditó neveket költöttek, 
eget, földet rájok támasztottak, megcsapdosták, megcsapták, 
tömlöczözték őket az igazmondásért, és végtére kegyetlenül 
meg is ölték. Mint mindezeket avagy csak amaz sok bú-látott 
Jeremiásnak nyomorult sorsa, állapotja is eléggé megmutatja. 
Szemekre vetette ezt el hosszu idő jártában is sz. István nekik, 
kemény nyaknak és környülmetéletlen szivőnek s fülőnek: ti 
mindenkor a sz. lélek ellen igyekeztetek, mint a ti atyáitok, 
ti azonképen. A prophéták közől mellyiket nem kergették a ti 
atyáitok? Megölték azokat, a kik hirdették amaz igaznak 
eljövetelit, kinek ti most árulói s gyilkosi voltatok. Ugyannyira 
bele is zabálodtanak volt ők aztán e szörnyü kegyetlenségekbe, 
hogy ugyan nem is volt már lehetséges, hogy propheta Jerusá- 
lemen kivül veszett volna el, mint idvezitőnk mondá. Értsük 
magától is üdvözitőnktül e szörnyü dolgot s ezért istennek rette- 
netes haragját. Igy szóllitja meg maradékokat sz. Mathénál: 
Mérges kigyóknak fajzati! mi módon távoztathatjátok el a 
Gehennának büntetését? Annakokáért ime én bocsátok ti- 
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hozzátok prophetákat és bölcseket és irástudókat; és azok 
közül némellyeket megostoroztak a ti zsinagogátokban, és kerge- 
titek egyik városbul a másikba. Hogy szálljon reátok minden 
igaz vér, melly kiontatott e földön az igaz Abel vérétől fogva, 
mind a Zachariásnak, Barachiás fiának véreig, kit megölettök 
a templum és az oltár közt. Bizony mondom tinektek, hogy 
mindezek reája következnek ez nemzetségre. Melly sententiát 
fellyebb is behoz s igy mond ki: Mondom nektek, elvétetik 
titőletek az istennek országa és adatik a pogány népnek, hogy 
annak gyümölcsét teremtse. 


9-dik vétek: a maga rút elhivés, felfuvalkodás. Mindezek- 
ben. Ez szörnyü bün is derék teljességben megtaláltatott ez 
népben, azt jelenti az istennek lelke 2. Reg. 17. hogy mikor 
isten a sürőven hozzá bocsátott szolgái által intette, kérette, 
nem hogy fogadták volna, de annál inkáb nekikeményedének; 
melly isten ellen való nagy rut felfuvalkodottságból, magok- 
felemelésébül lött. Halljátok meg, igy inti vala őket Jeremiás, 
és vegyétek fületekbe: ne fúvalkodjatok fel, mert a Jehova 
szóll; mintha mondaná: mert a Jehova szavát meg nem hal- 
lani, nagy felfuvalkodás ő ellene és neki semmiretartása. Any- 
nyira bele is verekedtenek volt ők ez gonoszságba, hogy ugyan 
természetté vált volt őbennek, mellyet a nagy romlásban is, 
a mikor már minden keserves fenyegetődzések fejekre töltenek, 
nem hagyhattanak. Hallható csak az allyas, sepredék-nép is, 
mellyet Nabugodonozor Judeában meghagya, minemü nagy 
nyegédséggel felel az igazmondó prophetának, midőn őket isten 
izenetivel, szavával intené: A szót, mellyel szóltál minekünk 
az urnak nevében, nem akarjuk tőled hallani, hanem azt csele- 
kedjük, ha mi kiszármazott a mi szánkból, hogy áldozatot te- 
gyünk az égen levő állatoknak stb. Értsük meg már ez vétek- 
nek is nagy és rettenetes voltát s az isten szörnyű haragját 
az ellen. Kicsiny, ugy tetszik első tekintettel, a mit Péter és 
Salamon mondanak: Isten a kevélyeknek ellenek áll. Ismét: 
Kevélység jár a romlás előtt és az eset előtt felfuvalkodik a 
lélek; a honnan vagyon a magyar példabeszéd (hidd el magad’, 
ha szégyent akarsz vallani) maga. Valamennyi gonoszt e vilá- 
gon nevezhetsz, mind ide foglaltatik. Rettenetes az istennek 
a maga szava, talán megállhatsz azon: Meglássátok, hogy ne 
legyen tiközöttetek férfiu avagy asszonyállat, a ki mikor hal- 
landja ez átoknak igéit, magát mindazáltal bolonditsa az ő 
szivében, ezt mondván: békességem lesz nekem, haszintén az 
én szivemnek gondolatjában járandok is. Nem akar Jehova 
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kedvezni az illyen embernek, mert akkor a Jehovának az ő 
busulása s haragja felgerjed az ollyan ember ellen, és száll arra 
minden átok, melly megirattatott e könyvben: és eltörli a 
Jehova annak nevét az ég alól. 


Ezek a kilencz vétkek az országok, népek, városok stb. 
romlásinak, a mint az isten lelke által az ő igéjében elénkbe 
adá, derék igaz okai. S hogyne érdemlené is akármelly nemzet- 
ség ez rettenetes nagy szarvas bünökért a veszedelmet. Melly- 
nek e gonoszságokra kétségnélkül való elkövetkezését, csalha- 
tatlan jegyek is szokták elölvenni, mellyek mint megannyi 
czégérek vagy veres zászlók, ekképen tétettetnek ki a közön- 
séges megintésért: 


1. jegy, a testi bátorságban felettébb való bemerülés. 
Mellyre egyre inkáb nem konokszik az bünös ember, mint hogy 
isten nem mindjárt büntet, mint megláthatni Péter 2. levelé- 
ben: Az utolsó időben támadnak csufolók, kik az ő kiván- 
ságok szerént járnak, kik azt fogják mondani: hol az ur el- 
jövetelének igérete stb. Ezen dolog leszen az egész világ romlá- 
sának is előljáró jelensége: esznek, isznak, tobzódnak s minden 
testi bátorságban élnek az emberek, mikor váratlanul az itilet 
napja mint az özönviz elboritja őket. Az paráznaságra veteme- 
dett buja ifju, azt mondja Salamon, hogy a mikor legbátrab- 
ban megyen a bünre, akkor üti által a nyil az ő szivét, akkor 
akad mint a goromba madár a tőrbe. 


2-ik jegy, az inkáb inkáb megátalkodás és megkeményedés 
még a kegyelemnek lágyitó eszközeire is, mint a sár. Pharao men- 
tűl inkáb tovább tovább keményedik vala meg szivében, annál 
közelebb hozza magának a veszedelmet. Salamonnál vagyon 
ennek a törvénye: Boldog ember a ki igen retteg szüntelen; 
a ki pedig igen megkeményiti szivét, veszedelembe esik. Alább 
is: a melly ember a gyakortavaló feddésre megkeményíti az 
ő nyakát, hirtelenséggel megtöretik, ugy hogy meggyógyúlha- 
tatlan leszen. 


3-ik jegy, az jó tanácsos s egyéb hasznos embereknek el- 
kevesedése s fogyása. Halld meg e felől az isten szavát Ésaias 
által: Ime az isten, a seregeknek ura, elveszi Israelbül és Judá- 
ból a támaszt és istápot ... a hatalmast, hadakozót ... a vén 
embert ... a becsületest, a tanácsost, tudós mesterembert. Mi 
követi ezt, megjelenti a 6-ik versben: És illyen módon a köz- 
ség között egyik a másikat megnyomorítja, a gyermek a vén 
emberen, és az elvetett alávaló a tiszteletes emberen hatalmas- 
kodik, és el kell romlaniok. Nem is lehet ez különben: mert a 
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hol nincsenek eszes tanácsok, elvész a nép, a megmaradás 
pedig vagyon a tanácsosnak bölcs értelmében – azt mondja 
Salamon. 


4-ik jegy, a prophetiának megszünése. Salamonnál vagyon 
ez a jegy is: Mikoron nincs a mennyei látásnak tudománya, 
a nép elvész; vagy a zsidó magyarázat szerént, megmezitele- 
nül, tudnia illik, minden veszedelemre, mintegy sisak, fegyver- 
derék s többfélék nélkül maradván az ellenség előtt. Melly két- 
képen leszen: és mikor az igazmondó s nem kedvező tanitók 
elfogynak és a kedvkereső hizelkedők veszik környül a gond- 
viselőket s a népet, mint Achab és Jeremiás idett: el is veszé- 
nek nagy hamar mind Achab s mind a zsidók, ugyan Jeremiás 
értére. 2. Mikor maradtanak ugyan valami kevés Micheások, 
Jeremiások, de nincsen keletek; gyülölségesek Achab és Juda 
országa előtt, mert soha nem jövendölnek jót, hanem gonoszt, 
pártütők, zurzavarinditók, veszekedésnek férfiai e világ előtt 
a nevek. Kiknek is nincs a veszett nép között egyéb hasznok, 
hanem csak hogy tudva legyen mindeneknél, hogy propheta 
volt közöttök, a mint az uristen szól Ezekiel által. 


5-ik jegy, a kegyes, istenfélő jó embereknek (kik mint meg 
megannyi oszlopi az emberi társaságnak és a kikre nézve kedvez 
isten e világnak,) elszedegettetések, azt mondja maga az isten 
Esaiasnál, hogy az igaz a következendő veszedelem előtt szedet- 
tetik el. 


Ezek a jegyei is a közönséges romlásnak; immár csak a 
vagyon hátra, hogy szálljunk magunkba, és valóban vizsgáljuk 
meg, ha ez mi siralmas nagy romlásunkat, a mellybe ez napok- 
ban esénk s esdegélünk tovább tovább, nem mimagunk szerzet- 
tük be magunknak ezekkel az előlszámlált kilencz s több nagy 
szarvas bünökkel; és ha azelőtt jelek is nem mutatkoztatnak-e 
ki bőven a veszedelemnek előtte megromlott szegény nemze- 
tünkben? 


Kezdjük el azért renddel a megnevezett nagy vétkeken. 
O a nagy uristenért, ne vonyogassuk előtte magunkat, ne saj- 
náljuk, mert most is azon vesztettünk, hogy jóidején meg nem 
itiltük magunkat; mellyet ha müveltünk volna, e keserves 
itileti istenünknek nem szállott volna reánk s nem nyegne mos- 
tan az alatt szegény romlott édes nemzetünk. Legelsőben azért, 
avagy nem adtuk volt-e a mindenféle bünre magunkat? Min- 
den rend, kicsinytől fogva nagyig nem bemerült volt-e mind 
temérdeki, vagy nyilvánsággal, s mind alattomban való titkos 
bálványozásokban és egyéb rettenetes gonoszságokban, nagy 
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kedvvel s gyönyörűséggel és egymás üzésével? Másodszor, még 
olly bünökben is, mellyeket kegyes előttünk eleink alkalmas 
szerént irtogattak és fogyatgattak volt a nép közül, minemüek 
a sok dorbézolások, hejehuják, bujaságok, fajtalanságok, maga- 
hitség és magárul elfelejtkezés, az bátványozásoknak lábra- 
kapása, korde esküdözés, sok isten-ugysegélje, szitok, átok, 
lelkeződések, isten nevének rettenetes szabadjában való károm- 
lása, a sok szombattörés, istenhez és az ő igéjéhez s annak 
hirdetőjéhez, ennekfelette egész az egyházi szolgálathoz és az 
isteni tiszteletnek mindenféle eszközeihez való nagy idegenkedé- 
sek, megvetése, gyűlölése, üldözése azoknak; szüléknek nem 
becsülése, sőt rátámadás azokra és azoknak üldözése s mások- 
kal üldöztetése és több számtalanok. Melly nagy istentelen- 
ségek ezelőtt kilencz tiz esztendővel, ha gyökerestül ki nem 
szakgattathattanak is, de alkalmasint megzaboláztattanak vala, 
az istenes jó előljáróknak mind fenyétékjek s mind jó példa- 
adások által. De melly hirtelen felállittatának viszont mind- 
ezeknek berkei, magassági, oltári és bálványi, s mennyire neve- 
kedének az egynehány esztendők alatt. Gondoljuk ezekhez már 
3-adszor mennyi jótéteményi s áldási után cselekedtük iste- 
nünknek ezeket. Szegény elromlott s ha isten nem könyörül 
annál is inkáb elromlandó Erdély, megnevelted vala hiszem 
sok szép ifju népedet kebeledben e negyven esztendők alatt, 
megpihenvén a pogányi fegyvertől és rablástul mind ez ideig! 
Szőlőd és figefád alatt kedvedre nyugottál nagy békességben 
és csendességben! Ez-e a fizetség érette? 4-szer: Nem gon- 
doltunk-e ki sok vétkeknek rutságára való eszközöket, utakat, 
modokat, alkalmatosságokat, s nem hoztuk-e, nem vettük-e be 
is azokat? még pedig a más gonoszoktul felállattakat is; nem 
állattunk-e fel mint Achab? Szóljanak az elébb emlitett vét- 
keknek s nevezetesen a dobzódásoknak, hejehujáknak, becs- 
telenkedéseknek, fenköpéseknek, nyegédségeknek, az Esau hiv- 
ságinak, kegyességtelenségnek különb különbféle sok mester- 
séges eszközei! A huzásnak, nyuzásnak, vonásnak fosztásnak, 
mások igazságának elforditásának, elnyomásának, a lelki testi 
megnyomorétásnak, igazság megkötésének, kötve tartásinak, 
minden kegyetlenkedéseknek fortélyos törvénye, súlyos decre- 
tum, articulus irások (mellyek ellen jajt kiált isten Esaiás által) 
s több sok effélek tegyenek biztonságot. Ha az 5. s 6-ik vétke- 
ket forgatjuk, hiszem ha istennek tartó lélek vagyon az elől- 
járókban méltán meghasadhat a szivek, jutván jól eszekbe, 
hogy nagy részint a vétkeknek üzésében ők voltak az előljárok 
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és az ő foganatos példájokkal vajha nem parancsolatjokkal s 
büntetésekkel is (mellyet nem tagadhatnak), ők vonták na- 
gyobb részént a lelki fertőbe a kezek alatt levőket, kik is meg- 
forditván a Péter ama szavát: inkáb akartak embernek, mint- 
sem istennek engedni: és a hatalmasokkal s többekkel a vesze- 
delemre vivő tágas uton járni, mintsem a világ előtt tekintet 
nélkül levő kevesekkel a szoros kapun menni az életre. Nyomor- 
gatásink s erőszakink számtalan és rettenetes voltoknak 7-ed- 
szer csak meggondolása is, kétélü hegyes tőr módjára, ha kövek- 
nem vagyunk, általjárhatja lelkünket; de mindenek felett az 
8-ik ég- és földdögleltető pártolkodásban való nagy részünk és 
közünk olly szörnyü, olly szenvedhetetlen, hogy ha isten nem 
könyörül, csak az egy is elfogyathat és nyakra-főre hányhat 
az örök veszedelemre bennünket. Nem kell vala, hiszem, az 
isten és az ő sz. igéje! megcsömörlöttünk vala abba, meg- 
utálók, megvetők az isteni buzgósággal felgerjedt s könyökök 
alá vánkosokat várni nem tudó jó tanitókat s nem türhetvén 
el a józan tudományt, az apostolok jövendőlése szerént: ha- 
nem csiklándozó fülekkel levén a mi kiváltképen való kiván- 
ságunk, humorunk szerént magok-alkalmaztatókon kapdostunk 
inkáb ! Betört sok uttal az igazmondónak fejek; szájok a sok 
gyalázatoktul s veszedelemtül való félelem miatt bedugódott! 
Megkötődött a mennyei sz. tudományban való öregbülésnek s 
annak terjedésének és az élet megjobbitásának sok szép hasz- 
nos utja. Sőt a kemény törvénycsinálásokkal, végezésekkel. 
reversalisokkal, tisztbül kihányásokkal, arestumokkal s több 
sok efféle sovány poenitentziázásokkal ugyan le is kötődött. 
Bizonyára annyira ment már az állapot (nem nyöghetjük el, 
vagy nehéz vagy nem, ha a kedvest félre akarjuk tenni, igaz 
megtéréshez készülvén), hogy ha isten a zabolát szájunkban 
hirtelen meg nem rántja vala, azon valánk, fejünket azon tör- 
jük vala, hogy az ajtókon zörgető Christust ne csak ne bocsá- 
tanók be, hanem miképen vethetnők is ki ez édes lelki királyun- 
kat, a mennyire bejött volt is, közűlünk s nyakunkról, meg- 
vetvén az ő rendelésit s törvényit, mellyeket lelki országának 
ez földön igazgatására az ő sz. igéjében előnkbe irt, és ekképen 
magunk kivántunk az ő székibe őhelyette beülni, magunk tet- 
szése szerént járni, birni s birattatni. Mellyhez képest helye 
kezdett vala lenni a második Zsoltár elejének s vajha az intő 
részének is hely találtatott volna, nem talált volna az ottlevő 
jövendőlés szerént annyi veszedelem bennünket! A mi vége- 
zetre a 9-ik vétket illeti, a rút magunk elhivését s felfuvalko- 
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dását jó szerencsénkkel s állapotinknak ideig kedvünk szerint 
folyásával isten s ember ellen, ugy hiszem, hogy arról magunk 
szerént is meggyőződött lelkünk. 


És igy bőven feltaláljuk, ha teljességgel el nem aludt lelki- 
ismeretünk s kedves birái magunknak lenni nem akarunk, hogy 
igazságosan és igen méltán esett rajtunk, valamiben vagyunk; 
az inkáb a csoda, hogy magot hagyott isten s ugy nem jártunk 
mint Sodoma és Gomora. 


Megvoltak a jegyei is eléggé romlásunknak. A testi bátor- 
ság, az gonoszban inkáb inkáb megátalkodás, az isten kegyel- 
mének, a meglágyitásnak sűrű eszközeire is elhatalmazott vala 
hiszem rajtunk, s oh vajha mind e napig is torkig nem ülnénk 
ezekben! A jó tanácsos, s haza szolgálatjára hasznos, látott- 
hallott emberek, gondold el csak az egynehány esztendők alatt, 
hiszem odalőnek. A jó tanitók s egyéb tudósak részszerént el- 
halának, részszerént bedugattaték szájok, s a sok becstelen- 
séget nem türhetvén, elcsüggedének; kik közűl némellyek el 
is fordultak, semmivel nem gondolnak, akármint legyen ezután, 
melly út az atheismusra; némellyek pedig lelkek-ismeretiben 
gyötrődvén alattomban, mellybül kétségbeesés következhetik; 
némellyek netalán alattomban a magoktul azelőtt nagy buzgó- 
ván állatott igazság ellen sarkat is emeltek, melly legveszedel- 
mesb is volna. Ha mi kedvre szólók találkoztanak, azoknak 
kezdett vala a világ állani. Ama kegyes, jó példaadó, istenfélő 
nagy emberek, csak nem régen, mint elszedegettetének, e mi 
nagy gonoszunk előtt! S ki vötte akkor eszébe, hogy gondol- 
kodóba esvén, félt, rettegett volna? Ha kik az isten szolgái s 
egyéb szemesb hivek közűl jövendöltek is azokkal a szomoru 
alkalmatosságokkal e nagy veszedelemrül, csak füleinkbe sem 
tölt, még megcsufoltuk őket! Elhisszük talám már, mikor jól 
fazakunkban főtt s fülünk megmerült belé. 


Hát megyszünk immár s mit teszünk, ha ama sok hét- 
szerte való átkokat Lev. 26. megkostolni nem akarjuk, mig 
mind egy lábig elveszünk. Jer a nagy istenért! többé már 
siketségre nem vevén a dolgot mint eddig, akármennyi jajok 
essenek is rajtunk, szálljunk magunkba, esmerjük meg igazán 
megszontyolodott és keseredett lélekkel ez nagy büneinket! 
Essünk a mi kegyes, és az irgalmasságról busulásában is el 
nem felejtkező s bocsánatra igen hajlandó, kegyelmes istenünk- 
hez! Sirjunk őelőtte; kérjünk kegyelmet Christus által, sze- 
gény veszett fejeinknek! Térjünk meg teljes szivbül gonosz 
utainkról; hagyjuk el sok gonoszságinkat, és az istennek ke- 
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gyelme által legyünk azon minden eltökélett jó szándékunkkal, 
miképen változzunk ujteremtett állatokká! 


Elsőben is, a kik ekédig magunkat a bünre adtuk, ne ural- 
kodjék többé e kegyetlen ur nyakunkon, halandó testeinkben 
tagainkat ennekutána hamisságnak fegyverével annak ne állas- 
suk, hanem mint halálbul megelevenedtek, állassuk már magun- 
kat és a mi tagjainkat igazságnak fegyerivől istennek. Vala- 
melly serények és buzgók voltunk ez ideig testünk gonosz 
kivánságinak és minden istentelenségnek üzésében: szintén 
ollyan, sőt annál is nagyobb igyekezettel és gyönyörködéssel 
forrjunk, gyakoroljuk magunkat az igaz kegyes életben és 
elfelejtvén a mellyek hátunk megett vagynak, a czél felé fus- 
sunk az istennek Christus Jézusban való mennyei hivatalának 
jutalmának elvételére. 


2. Ha mit a mielőttünk élőink s eleink jól cselekedtenek, 
oh el ne bontsuk, hanem inkáb épitsünk az ő jó fundamen- 
tumokon, mint Salamon az ő atyjáén, a Dávidén: azon le- 
gyünk hogy hasonlót, sőt isten kegyelmességébül nagyobbakat 
cselekedjünk mint Jósias, egy szóval ösztön gyanánt legyen 
oldalunkban eleinknek jó magokviselése s minden azoktól ránk 
maradt javainknál fellyebb becsüljük az ő istenes jó életek- 
nek példáját. 


3. A nagy istenért, megóvjuk magunkat ezentul, hogy az 
isten sürő jótéteményinek gazdagságát nem hogy bünbe való 
magunk bizodalmára vennők többé, de inkáb a pirítsa meg 
leginkáb s keményebben arczánkat, tudván: melly rosz és 
gonosz fizetséget tettünk azokért. A győzze meg lelkünket s a 
gerjeszszen reá, hogy hit és a kegyes szent élet által annál 
inkáb őhozzá ragaszkodjunk, mint ama tékozló fiu, hogy eszére 
tére: mert ugyanis arra valók azok, azt mondja az apostol. 


4. Ennekutána teljes életünkben ne a gonosznak, hanem 
minden jó utjának, módjának, eszközeinek, alkalmatosságinak 
kigondolásában, serényen való felállatásában, és nem a gonosz- 
nak, mellyet egyebek találtak, hanem az igaz jónak s kegyes- 
ségnek bevételében álljon minden mesterkedésünk s abba tör- 
jük fejünket, tudván, hogy nem a magunk, hanem az isten 
dicsőségének keresésére hivattattunk. 


5-ször: Az előljárók már ezután nem a gonoszban, hanem 
a jóban legyenek előljárók; előttök viselvén szüntelenül, hogy 
a miként, ha ők eltévelyednek, sokan tévelyednek utánok: 
ezenképen ha jók és istenfélők lesznek, sok istenfélőket tesz- 
nek. Regis ad exemplum totus componitur orbis. 
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6-szor: Valamiképen az előljárók példájokkal, parancsolat- 
jokkal s fenyitékjekkel nem a gonoszra, hanem a jóra tartoz- 
nak minket utasitani, a szerént mi is akárkinek is ne a gonosz, 
hanem jó cselekedeteknek példáját vegyük követésbe, senki 
kedvéért, parancsolatjáért, fenyegetéseért gonoszt ne cseleked- 
jünk, igen előttünk viselvén üdvözitőnknek ama nagy mondá- 
sát: Ne féljetek azoktul kik a testet ölhetik meg; hanem fél- 
jetek attól, a ki mind a testet s mind a lelket elvesztheti a 
Gyehennában. Ismét ama sz. Jakabét: A ki e világnak barátja 
akar lenni, istennek ellensége leszen. 


7-szer: A kegyetlenkedés, másoknak megnyomorétása, az 
igaz ügynek akármi szinnel elfordétása s mindenféle igaztalan- 
ságok helyett azon legyünk, hogy inkáb mindenekkel jól- 
tegyünk. 


8-szor: Az isten kegyelmes velünk bánásira, dajkálko- 
dásira, szentséges igéjében s az egyházi fenyitékben akár vigasz- 
talások, akár kemény fenyegetések s megfenyétések által ne kő, 
hanem viasz azaz olvadékony, könnyen hajló szivet viseljünk, 
mint Josiás. És istenért s az ő igéjéért annak hirdetőit is böcsül- 
jük: tudván, a ki azokat böcsüli, vagy megveti, istent böcsüli, 
vagy veti meg. 


9-szer: Isten s az ő szent szava ellen soha magunkat fel- 
emelni ne merészeljük, jó szerencsénkkel magunkat el ne hid- 
jük, meggondolván mindenkor, hogy emberek vagyunk; alá- 
zatosságban járjunk inkáb: mert az isten a kevélyeknek elle- 
nek áll, az alázatosaknak pedig adja az ő kegyelmét. 


Ha ezeket szivből megcselekesszük, ihol nagy valóban raj- 
tunk az isten haragja, siralmas igen az állapat, mellyre az igaz 
itiletü isten igaz érdemünk szerént juttata bennünket! Lement 
s elenyészett régi ragyogó dicsőségünknek fényes napja; meg- 
szünt szivünknek öröme, vigasságunk gyászra fordult, elesett 
koronája fejünknek! de azt merem, az én uramnak, a kinek 
követségében, hiszem, hogy járok, nevében igirni: meg sem 
fogyatkoztat ő szent felsége benne; mivel maga igéreti tartja, 
hogy: feltámad még egyszer a setétbül a mi világosságunk, 
és homályosságunk ollyan leszen mint a dél, s támaszt még a 
nagy kegyelmü uristen ugyan magunk közűl, a kik romlás 
épitőinek fognak neveztetni! Legyen, legyen Amen. 
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IDŐRENDI TÁBLÁZAT 


1629. nov. 15. Brandenburgi Katalin fejedelem; id. Bethlen 
István, a meghalt fejedelem testvére kormányzó. Vissza- 
adják a 7 vármegyét Magyarországnak. Csáki István 
Katalin egyeduralma érdekében sereget gyüjt, Toldalagi 
Mihály marosszéki főkapitány kiveri. 


1630. Vetélkedés Katalin és Bethlen István közt. Szept. 28. 
Katalin lemond Bethlen István javára. Dec. a segesvári 
gyűlés I. Rákóczi Györgyöt választja fejedelemmé. 


1631. Eszterházi Miklós nádor megtámadja Rákóczit, de márc. 
15. Rakamaznál vereséget szenved. Ápr. 3. a kassai egyez- 
ményben a császár elismeri Rákóczi fejedelemségét. 


1632. Rákóczi Basarab Mátét a török akarata ellenére trónra- 
segíti Havaselvén. 


1633. Ápr. Zólyomi Dávidot, Bethlen István vejét, aki állítólag 
a fejedelemségre tört, Rákóczi elfogatja és haláláig fogva 
tartja. Szept. 28. eperjesi béke a császáriakkal, Munkács 
a Rákóczié lesz. A török Jenő vára megadását követeli, 
Rákóczi megtagadja. 


1636. Bethlen István török segítséggel akarja visszaszerezni 
fejedelemségét, de csapatait Szalontánál okt. 6. 300 hajdu 
megszalasztja. Dec. 4. a szászvárosi egyezményben 
Rákóczi birtokokkal elégíti ki Bethlent. Megjelenik az 
«Öreg Graduál» énekeskönyv és Medgyesi Pál «Praxis 
pietatis» c. fordítása, a puritánus irodalom egyik fontos 
terméke. 


1637. Rákóczi megsegíti Basarab Máté havaselvi vajdát Lupu 
Vazul moldvai vajda ellen. 


1638. Basarab Máté második megsegítése. A szombatosok üldöz- 
tetése. Bisterfeld fehérvári tanár franciaországi követsége. 
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1639. Bisterfeld második követsége Párisban. 
1642. márc. 11. A fiatal Rákóczi Györgyöt apja életében utód- 


jául választják. 
1643. febr. 3. II. Rákóczi György feleségül veszi Báthori 


Zsófiát, aki áttér a református vallásra. Nov. 16. I. Rá- 
kóczi György szövetséget köt a francia és a svéd királlyal 
a német császár ellen. 


1644. febr. 2. Rákóczi a magyarországi alkotmányos és vallás- 
szabadság érdekében támadásra indul a császár ellen. 
Márc. 12. Kassa meghódol. Máj. visszavonulás, a csá- 
száriak Kassát ostromolják. Rákóczi felmenti Kassát és 
vezére, Kemény János Nyitráig hatol. Újabb vissza- 
vonulás. 


1645. márc. Torstenson svéd tábornok segítséget hoz és Bécset 
fenyegeti. Rákóczi beveszi Nagyszombatot és Morvaor- 
szágba nyomul. Dec. 16. a linzi békében a császár elis- 
meri a jobbágyok vallásszabadságát, az alkotmányt, 
Rákóczi hét vármegyét kap életfogytiglan és sok magán- 
birtokot. 


1646. A szatmárnémeti zsinat Rákóczi és Geleji Katona István 
püspök nyomására a presbiterianizmus ellen nyilatkozik 
és megerősíti a ref. egyház püspöki szervezetét. 


1648. okt. 11. I. Rákóczi György halála. 
1652. I. Rákóczi Ferencet a fejedelem életében utódjául 


választják. 
1653. II. Rákóczi György elűzi Lupu Vazul moldvai vajdát és 


utódját adófizetőjévé teszi. Apácai Csere János haza- 
térve elfoglalja tanítói állását Gyulafehérvárt, kiadja 
enciklopédiáját és a «Magyar logikátskát». Az erdélyi 
törvények kodifikálása (Approbatae Constitutiones). 


1655. Rákóczi leveri a havaselvi testőrök (szemények) lázadá- 
sát, a vajda adófizetésre kötelezi magát. 


1656. dec. 6. Rákóczi szövetséget köt X. Károly svéd királlyal 
a lengyel korona megszerzésére. 


1657. jan. Rákóczi megindul Lengyelországba. Márc. 28. be- 
veszi Krakkót, ápr. 11. találkozik a svéd királlyal, együtt 
folytatják a hadjáratot, jún. 18. Varsó meghódol. A len- 
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gyelek betörnek Felsőmagyarországra, a hadjárat is ne- 
hézségekbe ütközik, jún. 22. a svédek elhagyják Rákóczit, 
aki visszavonul a kozákokkal, de júl 21. ezek is távoznak. 
A kiéhezett erdélyi sereg menekül, Rákóczi júl. 22. Czarni 
Ostrovban kiegyezik a lengyelekkel, hadikárpótlás fize- 
tésére kötelezi magát. Júl. 27. kevesedmagával haza- 
menekül. A lengyel kalauzok a tatár sereg torkába veze- 
tik az erdélyieket, akik júl. 31. vezérükkel Kemény 
Jánossal együtt tatár rabságba esnek. Szept. 2. a dési 
országgyűlés követeli a fejedelemtől a rabok kiváltását, 
ez megtagadja. Nov. a török kényszeríti az erdélyieket, 
hogy Rákóczit elhagyják. Rhédei Ferencet választják 
fejedelemmé. 


1658. jan. 16. a medgyesi országgyűlést kényszeríti Rákóczi, 
hogy fejedelemségét visszaadják. A török Rákóczi ellen 
indul, ez júl. 5. győz Lippánál, de szept. 2. Jenőt elveszti 
és visszavonul. Szept. 5. az Erdélybe tört tatárok feldul- 
ják Gyulafehérvárt, majd Nagybányáig prédálnak. A 
török elfoglalja Lugost és Karánsebest. Szept. 14. a török 
kényszeríti Barcsai Ákost, hogy fogadja el a fejedelem- 
séget. 


1659. aug. Rákóczi betör Erdélybe, szept. 27. a marosvásár- 
helyi országgyűlés féltében melléje áll. Nov. 22. a török 
Illyénél megveri, de a tél miatt kivonul és Rákóczi a 
Szebenbe húzódott Barcsait ostromolja. 


1660. ápr. a török bosszúból feldulja a Rákóczi mellett álló 
hajduvárosokat és Bihar megyét pusztítja. Máj. 22. 
Rákóczi Szászfenesnél csatát veszít a török ellen és halá- 
losan megsebesül, jún. 7. meghal Váradon. Aug. 7. a 
török nehéz ostrom után megveszi Váradot. Nov. 20. 
Kemény János császári segítséggel Erdélybe indul, dec. 
26. Barcsai lemond. Báthori Zsófia, Rákóczi özvegye 
rekatolizál és birtokain megvonja a református lelké- 
szektől és iskoláktól a támogatást. 


1661. jan. 1. Kemény Jánost fejedelemmé választják, jún. 
megöleti Barcsait. A török újból Erdélybe nyomul, el- 
pusztítja a Székelyföldet és Apafi Mihályt kényszeríti, 
hogy elfogadja a fejedelemséget, Szept. 15. megválasztják. 
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BEVEZETÉS 


 
Az elárvult fejedelmi székbe, Bethlen Gábor örökébe az 


erdélyi rendek özvegyét, Brandenburgi Katalint (1628–1630) 
ültették. Katalin azonban érdemtelennek bizonyult néhai férje 
örökére s a rendek a katolicizmus felé való hajlása miatt le is 
mondatták. Előbb a néhai fejedelem öccse, Bethlen István körül 
csoportosultak, utóbb azonban mégis I. Rákóczi Györgyöt 
(1630–1648), a fejedelemséget viselt Zsigmond fiát, választák 
meg fejedelmekül. 


A megválasztott Rákóczi György az ekkori Erdélynek leg- 
hatalmasabb földesura volt, de magánvagyonának és hatalmá- 
nak súlya az északmagyarországi területekre esett. Tehetsége 
ugyan kisebb volt, mint Bethlené, de nem volt méltatlan az 
erdélyi fejedelem tisztére. Tiszta életű, megfontolt, talán túl 
óvatos ember is volt s hitbuzgósága már-már surolta a türelmet- 
lenség határát. Uralkodása gondokkal kezdődött. A Bécsben 
regnáló magyar király, II. Ferdinánd és nádora, Esterházy nem 
akarták elismerni fejedelemségét. Már-már háborúra került a 
sor emiatt a két magyar haza között, amikor mégis sikerült 
Rákóczinak Erdély fejedelmi székében külpolitikai vonalon is 
megerősödnie s 1633 szeptember 28-án Eperjesen békét kötött 
Ferdinánddal. Ettől kezdve egy évtizeden át békésen uralko- 
dott, csupán 1636-ban volt kisjelentőségű fegyveres összeütkö- 
zése Bethlen Istvánnal az egykori vetélkedés utolsó hulláma 
gyanánt. 


A felsővadászi Rákóczi-család nem Erdélyben emelkedett 
fel. Rákóczi Zsigmond 1517-ben szerezte meg Felsővadászt. 
A középkoron át a rákóczi előnevet használt középnemesi csa- 
ládnak Zsigmondtól származó ága ettől kezdve él az abaúj- 
megyei Felsővadász birtoklása alapján ezzel az előnévvel is. 
Fiai közül György szatmári, János likavai kapitány volt. János 
fiai : Zsigmond és Ferenc 1588-ban bárói címet nyertek. Ferenc 
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az 1580-as években zempléni alispán, Zsigmond szendrői és egri 
főkapitány, borsodi és hevesi főispán, majd Bocskai halála után 
Erdély fejedelme volt. Az ugyancsak erdélyi fejedelemmé vá- 
lasztott fiának, Györgynek első unokatestvére, János, szepesi 
kamarai tanácsos volt. Bizonysága ez annak, hogy a Rákóczi- 
család bár beszármazott Erdélybe is, alapjában véve még min- 
dég északmagyarországi familia maradt. I. Rákóczi György 
azonban fejedelmi dinasztiát alapított Erdélyben. Őt fia, II. 
Rákóczi György követte a fejedelmi tisztben (1648–1660). 
Ennek fia, I. Rákóczi Ferenc választott fejedelem, ugyan ismét 
csak északmagyarországi és erdélyi nagybirtokos s politikai 
súlyát nem Erdélyben, hanem Magyarországon használta fel, 
amikor bekapcsolódott a Wesselényi féle-szövetkezésbe, de 
ennek az erdélyi trónról leszorult Rákóczi Ferencnek a fia, II. 
Rákóczi Ferenc már ismét Erdély fejedelme volt (1705–1711). 
Igaz, hogy ugyanakkor a magyarországi rendek vezérlő feje- 
delme is. Így kapcsolta egybe az utolsó fejedelmi Rákóczi 
élete munkásságában családi hagyományai mindkét irányát: 
azt is, amely Magyarországhoz és azt is, amely Erdélyhez 
kötötte. 


Két ellentétesebb egyéniség ritkán követte egymást feje- 
delmi székben, mint az apa és fiú, I. és II. Rákóczi György. 
Az apa óvatos, gyüjtő, nehezen vállalkozó, mitsem kockáztató, 
a fiú fellobbanó kedély, inkább költ, mint gyüjt, fantasztikus 
vállalkozó hajlam hatja át és ez a széles skálájú ellentét vég- 
eredményében mégis azon a cselekményvonalon válik katasztró- 
fálissá, amelyet a fiú úgyszólván egyetlenként vitt tovább apja 
politikai hagyatékából. 


Az apa nem töltötte fiatalságát Erdélyben. Magyarországon 
élt. Annak politikai, vallási, gazdasági viszonyait ismerte inkább. 
II. Ferdinánd alattvalója volt és nem Bethlen Gáboré. S mikor 
a belső bajokba keveredett Erdélyből kiizentek érte – talán 
azért, mert nem lévén erdélyi, érdektelennek ítélték – hogy 
fogadja el a fejedelmi méltóságot, anélkül vette ezt a tisztet 
és a velejáró hatalmas gondot a nyakába, hogy koronás urától, 
a bécsi királytól, Ferdinándtól engedélyt kért volna erre. 
A vagyonszerzésben és politikában egyként vetélytársa, Ester- 
házy nádor, ezen az alapon támadhatott az Erdélybe ment 
Rákóczi magyarországi birtokaira. Rákóczi György Erdélybe 
távoztával tehát tüzet gyujtott maga mögött és ugyanakkor 
tűzfészekbe is lépett. Erdélyben számos kielégítetlen vetély- 
társ; Brandenburgi Katalin, Bethlen István, ifj. Székely Mózes, 
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Zólyomi Dávid és Prépostvári újra és újra próbára teszik a kívül- 
ről jött idegent, hogy vajjon le tudja-e csendesíteni a nyug- 
talan Erdélyt s meg tudja-e szilárdítani magát a trónon. Mint 
előrebocsátottuk, közel hét esztendő telt el azalatt, amíg Rákóczi 
Györgynek sikerült a Magyarországból és Erdélyből ellene tá- 
madó erőket egyaránt megfékezni s hozzáfoghatott a mara- 
dandó építőmunkához. A példakép ott volt a szeme előtt. Feje- 
delmi elődje – nem számítva Katalin asszony ingatag regná- 
lását – félreérthetetlen mintát állított uralkodása vonalveze- 
tésében utódai számára mind a belső, erőteljes gazdaságpolitika, 
mind az eredményes, reális külpolitika terén. Rákóczi György 
tudatosan igyekezett Bethlen Gábor nyomdokain haladni. 


A Habsburg-kézen levő Magyarországnak Esterházy mel- 
lett kimagasló másik nagy államférfia, Pázmány Péter, már 
inkább jóindulattal, mint ellenszenvvel viseltetett Rákóczival 
és törekvéseivel szemben. Inkább a kedvében járt neki, semmint 
elősegítse, hogy Rákóczi a pogány törökkel együtt Magyar- 
országra kényszerüljön törni. S talán nem is Magyarországot 
féltette Pázmány, hanem inkább Erdélyt. Mint mondta: «a 
keresztyénségnek igen szép bástyáját». Mert tudta, hogy ha 
egyszer a török étvágya megjönne, Magyarországnak nincs 
ereje azt ellene megvédeni. 


I. Rákóczi György számára a Bethlen járta két út, a gazda- 
sági és a külpolitikai közül, inkább az első volt otthonosabb. 
Inkább a gazdasági vonatkozásokhoz volt érzéke. Igaz, hogy a 
józan ész is azt követelte, hogy előbb Erdélynek és saját család- 
jának vagyoni, gazdasági állapotát tegye a lehető legszilárdabbá 
és csak majd azután, ezekre támaszkodhatva kezdjen hozzá 
az időszerű európai nagypolitikába való észszerű bekapcsoló- 
dáshoz. Tervszerű, okosan számító és szívós ember volt. Fel- 
ismerte Bethlen merkantil szellemű gazdaságpolitikájának nagy 
építő erejét s olyan aprólékos gonddal foglalkozott Erdély ezer- 
féle, apró-cseprő gazdasági ügyével-bajával, mintha az ország 
a maga uradalma lett volna: egy olyan nagy uradalom, amely- 
ben a gazda személyesen ügyel arra, hogy egyetlen búzaszem 
se menjen veszendőbe s egyetlen béres se süttesse a hasát a nap- 
pal akkor, amikor minden dolgos kéznek kint kell szorgoskodni 
a földeken. 


A fejedelemnek a gondviselés csodálatosan derék élettársat 
adott Lóránffi Zsuzsánna személyében. A fejedelemasszony 
megosztott minden gondot elfoglalt férje-urával. Kiterjedt 
figyelme a gazdaságokra, a vallási kérdésekre, az iskolaügyre 
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éppúgy, mint férjének. Igazi fejedelemasszony volt, teljes értékű 
munkatársa Rákóczi Györgynek, aki nélküle talán nem is tudott 
volna olyan aprólékosan gondos gazdája lenni vagyonának és 
Erdély javainak. 


Vannak késői szemlélők, akik megróják Rákóczit és azt 
állítják róla, hogy a gazdasági élethez való érzéke lassan fös- 
vénységgé aljasodott s ez megakadályozta abban, hogy a nem- 
zeti eszméért áldozatot hozva folytassa Bethlen nagyvonalú 
külpolitikáját. Akik így látják, azok félreértik I. Rákóczi Györ- 
gyöt. Ő idegen volt Erdélyben s annak trónján nem is övezte 
alattvalóinak osztatlan rokonszenve. De a mult beszédes példáin 
okulva nagyon jól tudta, hogy Erdély mindenkori fejedelme 
elsősorban saját családi vagyonára, magánhatalmára támasz- 
kodva tudja megtartani Erdélyt és tudja hasznossá tenni Erdély 
javára Erdélynek könnyen az ellenkező irányokba kalandozó 
erejét. Tudta a multból, hogy a gazdasági alap hatalom. A hatal- 
mas fejedelem mellett pedig mindég másodrangúvá értéktelene- 
dik az országgyűlés s Erdély egész rendi konstituciója. Viszont 
azt is tudta, hogy minél szuverénebb az erdélyi fejedelem, minél 
kevésbbé köti kezét a három nemzet és négy vallás egymással 
érdekellentétben álló képviselőinek kicsinyeskedő belpolitikája, 
acsarkodó villongása, annál boldogabb és eredményesebb 
Erdély. Ezért volt szüksége a különben is erősen gazdasági 
irányú beállítottságára. Ezáltal tudott olyan erőforrásokra 
szert tenni, amelyeknek segítségével, miként előtte Bethlen is 
tette, felül tudott emelkedni az erdélyi rendeken és alig egy év- 
tizednyi szívós munka után el is törpült mellette a rendeknek 
a fejedelemmel való egyenjogusági állása. Föléjük nőtt, rájuk 
tudta kényszeríteni az akaratát s ezzel biztosította az állam 
erejének legnagyobb forrását, az egységet! 


Magyarországi és erdélyi hatalmas uradalmai lassanként 
megfelelő, mindentől független magánhatalmat biztosítottak 
neki, valamint családjának. És ekkor továbbmehetett céltudatos 
terveinek keresztülvitelében. A most már megfelelő anyagi hát- 
térrel rendelkező családjából dinasztiát akart csinálni. Család- 
jából dinasztiát s ezzel Erdélyben stabilitást akart teremteni. 


A különböző családokból választott fejedelmek uralkodása 
első éveit rendszerint az uralom elismertetése foglalja el. A di- 
nasztiában simán örökletessé tett trón ezzel szemben biztosítja 
az ország belső békéjének és nyugalmának zavartalanságát s 
így az erőt nyujtó gazdasági termelés folyamatosságát is. I. Rá- 
kóczi György, miután gazdaságilag felerősítette Erdélyt s meg- 
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növelte a maga és családja vagyonát, biztosította fia számára 
Erdély trónját. 1642 februárjában az erdélyi rendekkel utódjául 
választtatta idősebb fiát, Györgyöt. 


Rövid 11 esztendő alatt elérte tehát, hogy Erdélyt anyagi- 
lag megerősítette, hogy önmaga hatalmát az anyagi alátámasz- 
tás útján kétségbevonhatatlanná tette, hogy fiát még életében 
utódjává választatván családját dinasztiává építette ki és ezzel 
előre mentesítette Erdélyt a trónváltozások szokott zavarai- 
val járó belső leromlástól. 


A zsugorinak vélt Rákóczi igen bölcs politikus volt, aki 
nagyon is tisztán látta nemcsak a maga és Erdély erejét, de az 
ezeken kívül álló erőtényezőket is. Bethlen Gábortól készen 
kapta Erdély külpolitikai összeköttetéseit, ő azonban óvatos 
volt. A harmincéves háború nagy európai birkózása egész ural- 
kodása alatt folyt, de ő egyelőre vonakodott abba beavatkozni. 
Inkább ő biztatta mind a törököt, mind a franciát a Habsbur- 
gok ellen, mintsem ő engedjen a külső biztatásoknak és ezzel 
bármit is kockáztasson. Jól tudta, hogy Esterházy nádor, ha 
a császári haderők nem lettek volna nyugaton lekötve és a rendi 
széttagoltság nem bénította volna meg a magyarországi erő- 
ket, mindent megtett volna ellene. Ilyen körülmények közt 
Rákóczi csakis a belső megerősödés után nyulhatott a Bethlen- 
féle külpolitikai fonál után, hogy azt ismét kézbe vegye. Amikor 
már mind Erdélynek, mind őneki teli volt a kincstára, amikor 
fia utódlása már biztosítva volt, amikor fiának és Báthori 
Zsófiának összeházasításával egybekapcsolta Erdély és Magyar- 
ország két leghatalmasabb magánvagyonát, akkor és csak 
ekkor látta elérkezettnek az időt ez a megfontolt, óvatos ember, 
hogy Erdélyt ismét bekapcsolva a nagy európai politikába, 
maga is fegyvert fogjon a Habsburgok ellen s ezzel bebizonyítsa 
hűségét Erdély nemzeti politikájához. 


Erdély annak idején a két szembenálló király közül a 
nemzeti királynak és vele a nemzeti irányú politikának adott 
menedékhelyet. Annak a politikának, amely I. Albert halála 
óta következetesen szemben állt, hol birtokon belül, hol birto- 
kon kívül a Habsburgok magyar királyságával. Erdély, amikor 
önálló országgá szerveztetett, majd önálló állami létre jutott, 
megszületését és fennmaradását annak köszönhette, hogy 
szembeszállt a Habsburgok keleti terjeszkedésével. Állami lété- 
nek évtizedei pedig azt bizonyították be, hogy addig erős, addig 
van belső nyugalma és biztonsága, amíg a török barátságra 
támaszkodva szemben áll a Habsburg-családdal, de azonnal 
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súlyos megpróbáltatások viharaiba kerül, amint a Habsburgok- 
kal való együttműködés útjára téved. 


Az erdélyiek önfenntartó ösztöne sem diktálhatott tehát 
Rákóczinak mást, mint kitartani amellett a politikai gondolat 
mellett, amely az önálló Erdélyt kiformálta; a nemzeti függet- 
lenség eszméje mellett. Haladni tehát a Báthori István, Bocskai 
István, Bethlen Gábor-féle vonalon. Hiszen Báthori István egy 
Habsburg-jelölttel szemben lett lengyel királlyá s így világ- 
történeti szolgálatot tett azzal, hogy megakadályozta a len- 
gyelek bevonását a Habsburg-érdekkörbe. Bocskai István azzal 
mentette ki Erdélyt az elbukás torkából, hogy fegyveresen 
szállt szembe Béccsel. Bethlen Gábor pedig cselekvő tagja volt 
nem is egy ízben a Habsburg-ellenes európai koaliciónak. 


Valahányszor Erdély önmaga fenntartása érdekében szembe- 
szállt Béccsel, mindenkor védte a Bécs kezére jutott Magyar- 
ország közjogi és lelki szabadságát is s így a maga szabadságán 
túl az egyetemes magyarság nemzeti jogaiért küzdött. Egyenes 
és töretlen vonal ez, amely mindég irányt szab akkor, amidőn 
Erdély fenn van és csak akkor sikkad el, ha Erdély elalél. Ez a 
nemzeti politika, amely egyszerre volt erdélyi és magyar, köte- 
lezte I. Rákóczi Györgyöt is. Ő eleget is tett ennek az elkötele- 
zettségnek, a nagy eredményekkel megszentelt hagyatéknak, 
de egy perccel sem előbb, mint azt anyagi felkészültsége meg- 
engedte volna. Óvatos volt és mit sem kockáztatott, sem a 
magáéból, sem Erdélyéből. Hosszadalmas tárgyalások után jött 
létre 1643 áprilisában a svéd-erdélyi-francia szövetség, Rákóczi 
és felesége, Lórántffi Zsuzsánna is, buzgó reformátusok lévén, 
aggodalommal nézték Habsburgi Ferdinánd császár-király nem 
lankadó visszakatolizáló törekvéseit. A fegyveres fellépés egye- 
düli akadálya most már csak az volt, hogy a török, minthogy 
ép egy évvel előbb kötött békét a császárral, ellenezte Rákóczi 
támadását. De a francia és a svéd diplomáciának sikerült ezt 
az akadályt is eltávolítani s 1643 decemberében a porta is hozzá- 
járult Rákóczi György támadásához. 


Ekkor már évek óta a nagy visszakatolizáló Ferdinánd 
hasonnevű fia, III. Ferdinánd (1637–1657) uralkodott Magyar- 
országon és a Habsburg-tartományokban. Vallási ügyekben 
ugyan valamivel türelmesebb volt atyjánál, de ez nem jelentett 
azért nála politikai irányváltozást. Habozás nélkül folytatta 
az immár két évtizedes háborút, amely ekkor már teljesen a 
svéd-francia szövetség világi hegemóniáért folyó küzdelme volt 
a Habsburg-hatalommal. Ennek a küzdelemnek a lelke Richelieu, 
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Franciaország mindenható minisztere volt. Utóda, Mazarin, 
folytatta ezt a politikát és neki sikerült rábírnia I. Rákóczi 
Györgyöt a beavatkozásra. Az 1644-ben megindult hadjárattal 
Erdély tehát a régi Bethlen politika értelmében egy európai 
koalició tagjaként támadt a német Középeurópát reprezentáló 
Habsburg-uralom ellen. A hadjárat Rákóczi sikerével kezdő- 
dött s az év végén Nagyszombatban megindult béketárgyalások 
csak azért nem vezettek eredményre, mert Rákóczi a nagy svéd 
sikerek miatt túlhajtott követelésekkel lépett fel. Ferdinánd 
ugyan megkínálta őt a Bethlen által már birt hét északmagyar- 
országi megyével, de Rákóczi 1645-ben újabb támadást kezdett. 
Ez a hadjárat azonban a porta közbelépése miatt nem járt 
már komoly hadművelettel. A porta ugyanis egyetlen pillanatra 
sem bízott Rákócziban. Különben is nagy volt ekkor a portán 
a Habsburg-befolyás. S minthogy emellett Törökország ekkor- 
tájt súlyos belső megrázkódtatások sorozatán ment át, nem 
akart Erdély miatt Béccsel külpolitikai és háborús bonyodal- 
makba keveredni. Rákóczi hadműveletei így 1645 december 
15-én a Linzben megkötött békével véget értek. 


Ezzel a békével, amelyet még Esterházy közvetített, 
Rákóczi, látva, hogy jobb eredményeket úgy sem érhet el, cser- 
ben hagyta svéd és francia szövetségeseit. A béke szerint Rákóczi 
megkapta Tokajt, Tarcalt, Regécet és a Bethlen által birt hét 
megyét, mégpedig oly feltétellel, hogy Szatmár és Szabolcs 
megyéket fiai is holtukig bírhatják. Emellett biztosította örö- 
kösödési jogát Bethlen István után Ecsedre, Nagy- és Felső- 
bányára. 


A linci béke tehát gazdaságilag megismételte Bethlen béke- 
kötésének eredményét, politikailag azonban túlhaladt annak 
eredményein. A linci béke ugyanis már félre nem érthetően 
körülírta, hogy a parasztot, legyen az mezővárosi, végbeli, 
falusi, nem szabad vallásában háborítani s papjai a falvak 
templomaiból és paróchiáikból nem távolíthatók el. Kimondta 
a szöveg azt is, hogy a vallás szabad gyakorlásához a templom, 
temetés és harangozás is hozzátartozik. Ezzel a magyar- 
országi vallásszabadság ügye túlhaladt a «cuius regio eius 
religio» elvén. Az 1646–47. évi magyarországi országgyűlés 
vissza is adott kilencvenet az elvett több száz protestáns temp- 
lomból. Így a linci béke a XVII. századi magyar protestáns ön- 
védelmi harc legmagasabb pontjává lett. Bocskai ily irányú 
kezdeményezését Rákóczi György fegyveres közbelépése bete- 
tőzte. Ez az eredmény azonban protestáns szempontból bizonyos 
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fokig mégis már elkésett volt, mert Pázmány az előző évtize- 
dekben seregestől térítette vissza a római egyházba a protestáns 
főurakat, akik még magukkal vitték jobbágyaikat is az ismét 
elfogadott egyház kötelékébe. A linci béke azzal, hogy rést ütött 
a magyarországi földesurak földesúri hatáskörén, szembehelyez- 
kedett a lassankint katolikus többségűvé lett magyarországi 
nemesi rendek földesúri érdekeivel. 


Rákóczi megismételte Bethlen gazdasági sikereit s a vallás- 
védelmi eredményeket túl is szárnyalta. Ezzel ki is lépett a 
harmincéves háborúból, amely három évvel utóbb a westfáliai 
békével végetért. Bár a cserben hagyott svédek és franciák a 
münsteri és osnabrücki béketárgyalásokra Rákóczit is meghív- 
ták és a westfáliai béke utolsóelőtti pontja meg is emlékszik 
Erdélyről, mint a «francia korona szövetségeséről», a béke a 
török által ebből a szövetségből kiugratott Erdély önállóságát 
már nem biztosította, pedig azt Svájccal és Németalfölddel 
megtette. 


Mikor több mint félévszázaddal később I. Rákóczi György 
dédunokája, II. Rákóczi Ferenc kibontotta a magyar szabadság- 
harc zászlóját, úgy érezte, hogy a dédapja által szerzett linci 
béke veszendőbe ment vívmányai visszaszerzésére kötelessége 
harcra kelnie. Így csatlakozik 1703-ban a dédunoka a dédapa 
külpolitikai vonalához. 


Bárha Rákóczi rövid bekapcsolódása a harmincéves hábo- 
rúba nagy és gazdag eredménnyel végződött is, mégis új gondot 
hozott a mindég óvatos és körültekintő fejedelem számára: a 
török befolyás lehető közömbösítésének gondját. Keresni kezdte 
a módot, miképpen tudná csökkenteni, majd megszüntetni jövő- 
ben a török befolyását. És ekkor indult el diplomáciai tapoga- 
tózása a lengyel trón megszerzése felé. 


A magyar-lengyel kapcsolatok története az Árpádok első 
századaiba nyúlik vissza, Nagy Lajos lengyel királyságában 
csúcsosodik ki s I. Ulászló magyar királlyá történt megválasz- 
tásakor lesz a magyar nemzeti, illetőleg Habsburg-ellenes poli- 
tika egyik sarkpontjává. Az első Habsburg magyar király, 
Albert halála után került I. Ulászló a magyar trónra. Hunyadi 
Mátyás után II. Ulászlót is a Habsburg-ellenes nemzeti párt 
választotta meg. II. Ulászló Habsburg-irányú átorientálódása 
után a nemzeti párt vezére, Zápolyai lengyel kapcsolatokat 
épített ki magának. Nővére Zsigmond lengyel királyhoz ment 
nőül. Utóbb őmaga is lengyel királyleányt vett nőül. A magyar- 
ság tehát a függetlenségi harcában a Habsburgokkal szemben 
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következetesen kereste a lengyelekkel való együttműködést, 
amelyet legjobban a személyi kapcsolatok tudtak kifejezni. 


Folytatódott ez, még pedig két oldalú érdekkel, akkor is, 
amidőn a lengyel trónt a Habsburg jelölttel szemben az erdélyi 
fejedelem, Báthori István szerezte meg. Az önálló állami létre 
kényszerült Erdély ekkor jutott volt először nagyobb európai 
tekintélyhez. És Lengyelország ekkor tudta legyőzni a keletről 
felhatalmasodott orosz veszélyt, amidőn Báthori mint lengyel 
király felhasználhatta Lengyelországnak az oroszok elleni élet- 
halálharcában az erdélyi erőket is. Az Erdélyre és Lengyel- 
országra nézve egyaránt jótékony körülmények ilyen összeját- 
szása óta, amely egyszersmint megállította és visszautasította 
az Erdély és Lengyelország határain már türelmetlen erőszakkal 
betörni vágyó habsburgi terjeszkedést is, mind Erdélyben, mind 
Lengyelországban többször felmerült egy újabb személyi kap- 
csolat utáni vágyakozás. Egy olyan kapcsolat vágya, amely 
ismét egyesítené a két ország erejét egy harmadik ellen. Akár 
az európai túlsúlyt jelentő bécsi dinasztia, akár a török hata- 
lom, akár az orosz ellen. Mindég attól függőleg, hogy a vágy 
melyik országban volt pillanatnyilag nagyobb s hogy az illető 
országot pillanatnyilag melyik külhatalom túlsúlya fenyegette 
a megsemmisülés fekete rémével. 


Amidőn ez a gondolat Erdélyben merült fel, a gondolat 
mögött mindég a török visszaverésének, valamint Magyar- 
ország Erdélyből kiinduló visszaszerzésének, az ország három 
felé szakadása előtti egysége visszaállításának vágya húzódott 
meg. Most is, mikor török nyomásra a francia-svéd szövetség- 
ből kilépni kényszerült Rákóczi fontolóra vette a török kérdést, 
a történeti hagyományok nyomán az erdélyi-lengyelországi 
perszonális unió megvalósításának gondolatához jutott: valami- 
képpen meg kell szereznie magának, vagy családjának az erdélyi 
mellé a lengyel trónt is. Annál is inkább, mert hiszen egyik fiá- 
nak felesége a lengyel trónon oly dicső Báthori István családjá- 
nak volt a sarjadéka. 


Hangsúlyoztuk, hogy I. Rákóczi György maga volt a meg- 
testesült óvatosság. Évekig tartott, míg mint idegen megerősí- 
tette magát Erdély fejedelmi stallumában. Évekig kuporgatta 
Erdély és önmaga vagyonát, mígnem egy felerősödött és gaz- 
dag Erdély gazdag és hatalmas ura nem lőn. Évekbe került, 
amíg az idegen családból Erdély törzsökös dinasztiája lett. 
Közel másfél évtizedig várt arra, hogy a belpolitikája által meg- 
teremtett külpolitikai lehetőségeket learassa. És itt is megállt 
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az első kockázatos akadálynál, a porta első intő szavánál. 
S épígy, ha állandóan munkálta is, soha nem erőszakolta a 
lengyel korona megszerzését. Volt ideje, hiszen tudja, hogy fia 
békésen veszi át örökét s hogy fiának belsőleg kiegyensúlyozott, 
nyugodt, gazdag erőtartalékokkal rendelkező Erdélyt hagy 
örökül. Olyant, hogy fia arra támaszkodva a lengyel trónt egy- 
szer majd nagyobb kockázat vállalása nélkül is elérheti, hogy 
aztán a két ország erejének összekapcsolása útján leküzdje 
mind a bécsi, mind a sztambuli veszélyt és egybeforrassza ismét 
a régi szent királyok összetört és széthullott örökét. 1648-ban, 
egy munkás és építő élet után azzal a tudattal hunyhatta le 
I. Rákóczi György örök nyugovóra megfáradt szemét, hogy 
évekkel előbb fejedelemmé választott fiának már nem kell ala- 
pokat építenie, hanem ott folytathatja a nagy mű munkálását, 
ahol ő abbahagyta... 


Egyetlen egy elintézetlen űgyet hagyott fiára, II. Rákóczi 
Györgyre: a lengyel trónszerzés ügyét. Ha pár hónappal később 
hal meg, akkor bizonnyal ezt is felszámolta volna, mert trón- 
igénye az ép akkor folyó lengyel királyválasztó országgyűlésen 
nem állt túlságosan reménytkeltőn. Halála pedig teljesen szét 
is zilálta a Rákócziak lengyelországi pártját. 1649 január 17-én 
János Kázmért lengyel királlyá koronázták s ezzel a Rákócziak 
lengyel királyi törekvése elvesztette legfontosabb alapját, az 
alkalomszerűséget. Az alap elveszett. A kérdés nem volt már 
időszerű. De a gondolat nem aludt el az erdélyi udvarban, mert 
most már nem az öreg Rákóczi György, nem a tények rideg 
mérlegelője ült a fejedelmi székben, aki életében, kivéve az 
erdélyi trón elvállalását, minden kockázatot elkerült, hanem 
a fiatal Rákóczi. Az öreg a változott viszonyok közepette kétség- 
kívül szakított volna, legalább is a legközelebbi időszerű alka- 
lomig, a lengyel királyság keresésével. A fiatal György azon- 
ban nem tette ezt. II. Rákóczi György nem volt mérlegelő 
ember... 


Előrebocsátottuk volt, hogy ritkán követte trónon két olyan 
ellentétes jellemű ember, apa és fiú, egymást, mint a két Rákóczi 
György. A fiatal nem mérlegelt. Nem érezte azt, hogy amit 
nehezen szerzett meg az ember, azt nehéz is megtartani. Ő nem 
küzdött Erdélyért, hogy annak számára idegen földjébe gyöke- 
ret tudjon ereszteni, hogy hatalmát megerősítse és fenntartsa. 
Neki munka, gond, kockázat és aggodalmak nélkül hullott ölébe 
az erdélyi fejedelemség. Őt nem tanította meg az élet a küzdésre, 
a lassú építésre, a szívós kitartásra, a kellő pillanatban vissza- 
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húzódni tudás önmérséklő tudományára s főleg arra nem, hogy 
az eredmények nemcsak a mi akaratunk mértékétől, hanem az 
ellenállni akaró tényezők erőviszonyaitól is függnek, hogy a 
vásár mindig kettőn áll! A körülzárt okos ember leméri – ha 
lehet – a körülzáró fal erejét s a remélhető legkisebb ellenállás 
irányában kísérli meg a kitörést. II. Rákóczi Györgyöt fiatal 
éveiben elkényeztette az élet, apja munkás élete eredményeinek 
készen, fáradtság nélkül történt, gondtalan átvétele. Az élet 
nem tanította meg a tények mérlegelésének fontosságára és 
midőn első vállalkozásait ily körülmények közt is sikerek koszo- 
rúzták, teljesen elvakult. Körültekintés nélkül, valósággal vakon 
vágott neki a legnagyobb ellenállás irányának is. Miként egyik 
histórikusunk írja róla: «A lengyel korona fénye ezután is úgy 
csábította II. Rákóczi Györgyöt, mint atyját s elődeit s néhány 
év mulva, addig elért külpolitikai sikereiben bizakodva, de 
Lengyelország időközben megváltozott viszonyait nem ismerve, 
mint a délibábok hőse, érte mindent kockára tesz s miatta rom- 
lásba dönti Erdélyt s trónját veszti.» 


II. Rákóczi György Erdélyben nővén fel, már Magyar- 
országot sem ismerte annyira, mint egykor atyja. Erdéllyel 
szemben nem voltak aggodalmai. A külföldet pedig nem ismerte. 
Érthető, hogy nem volt sem számító, sem aggodalmaskodó, mint 
atyja volt. Miért legyen az az ember vagyonilag aggodalmasan 
kicsinyes, aki maga már munka nélkül hatalmas anyagi erő- 
források ura? Erős Erdély, gazdag állam- és magánpénztár állt 
mögötte. Trónját senki sem vonta kétségbe. Gátlásai nem vol- 
tak, minthogy az élet kegyetlen iskoláját nem járta ki. Nem 
ismerte az embereket, főleg nem megbizhatatlanságukat, áru- 
lásra való készségüket, szomorú gyengéiket. A mögötte duz- 
zadó erők valósággal röpítették valamilyen magasabb cél el- 
érése felé. Neki már nem kellett az erőhöz és hatalomhoz alapot 
vetnie, ő ezzel az erővel és hatalommal még nagyobb erőhöz 
és még nagyobb hatalomhoz akart jutni. Lelki szemei előtt két 
korona megszerzésének lehetősége lebegett: a magyar és a len- 
gyel. Egyelőre maga sem tudta, hogy melyik után nyúljon. 
A külpolitikai viszonyok hozták úgy magukkal, hogy nem a 
Habsburg-uralommal elégedetlen magyarság ébredező nacio- 
nalizmusát használta fel, hanem a zavaros lengyel ügyekbe bo- 
nyolódott bele s így nem a talán közelebbi és könnyebben elér- 
hető magyar, hanem a kétes távolban levő lengyel korona után 
nyújtotta ki kezét. Nagyon befolyásolták e téren a hagyományok, 
hiszen a lengyel terv nemcsak apja öröksége volt, a lengyel terv 
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ott szerepelt Bethlen Gábor utolsó éveinek célkitűzéseiben is. 
Rákóczi a lengyel lidércfény után futva, lápra tévedt. Nem 
ismerte a lengyel, de nem a Habsburgok erőviszonyait sem. Az 
utóbbiban pedig épp 1648-ban állott be hatalmas változás. 
Épp olyan, amelyet elsőnek az erdélyi fejedelemnek kellett volna 
lemérnie. 


A westfáliai béke ugyanis megbuktatta a német-római csá- 
szárságot s nyugaton Franciaországot, északon Svédországot 
tette vezető hatalommá. Az európai politika eddigi középeurópai 
túlsúlya ekkor csúszott át Nyugateurópára, ahol aztán 1939 
őszéig volt. A béke megtörte az erőszakos ellenreformációt is, 
illetőleg arra a területre korlátozta, ahol a Habsburgok uralma 
nem szenvedett csorbát. A Habsburgok ettől kezdve kénytele- 
nek lettek minél keletebbre helyezni át hatalmuk súlypontját. 
A Habsburgok családi súlya Németország eljelentéktelenedésé- 
vel Ausztriára szállt át. Az új elhelyezkedésű Habsburg-hatalom 
kialakulásának egyelőre két tényező állta még útját: egyrészt 
a török hódítás, amely Magyarország nagyrészét magába fog- 
lalta, másrészt a magyar alkotmány- és vallásszabadság ügyébe 
minduntalan beleszóló független, magyar Erdély, amely Bocskai 
óta ismét töretlenül törökbarát és Habsburg-ellenes volt. Ezt 
a két tényezőt aztán sikerült Bécsnek a század végére közöm- 
bösítenie s így a század végére már előttünk is áll a Középduna 
mellékére átmentett új Habsburg-nagyhatalom. 


A nyugaton felszabadult Habsburg-erők a westfáliai béke 
után már csorbítatlanul felhasználhatókká váltak keleten s ez 
az oka annak, hogy Erdély egyre kevésbbé tud a következő év- 
tizedekben a Habsburg-előretörésnek ellentállni. A nyugati erő- 
viszonyoknak ezt a megváltozását teljesen figyelmen kívül hagyó 
Erdély magára hagyatva, ettől kezdve lassan felemészti ön- 
magát azzal, hogy változatlanul folytatja a még a század elején 
Bocskai által kezdeményezett politikát. Az erőviszonyok vál- 
tozását az első érdekeltnek, II. Rákóczi Györgynek, kellett volna 
felismernie és lemérnie. De sem ő nem volt ennyire államférfi, sem 
környezetében nem akadt olyan rá hatni tudó férfiú, aki a béka- 
perspektíván felül tudott volna emelkedni. Így aztán valóság- 
gal sötétbe ugrott a fiatal Rákóczi György, amikor belevágott 
végzetes lengyel vállalkozásába. 


A mindég zavaros lengyel-moldvai-kozák-tatár viszályokba 
már Bethlen Gábor is bele-beleszólt. 1616-ban 500 lovast kül- 
dött Moldvába, hogy azt az elűzött Serban Radu havasalföldi 
vajdával szemben, aki lengyel, kozák és vallon csapatokkal akart 
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oda betörni, megvédelmezze. I. Rákóczi György mind a két 
román vajdaság felett megőrizte befolyását. Mikor élete utolsó 
szakaszában arról volt szó, hogy a neki egy párt által felajánlott 
lengyel koronát kisebb fia, Zsigmond számára szerezze meg, 
komolyan tervezték, hogy Zsigmond elveszi Lupul moldvai vajda 
kisebbik leányát. Lupul nagyobbik leánya ugyanis Radzivil 
lengyel herceg felesége volt s Radzivil állt azoknak a lengyel 
disszidenseknek az élén, akik egy Rákóczit akartak a lengyel 
trónra ültetni. Mikor aztán Rákóczi György halála véget vetett 
a lengyelek Rákóczi-pártjának, Zsigmond is inkább Károly 
Lajos chur-pfalzi herceg nővérét, pfalzi Henriettát vette feleségül. 


II. Rákóczi György az 1655-ben kitört svéd-lengyel háború 
zavarait akarta felhasználni arra, hogy a lengyel koronát meg- 
szerezze. Először a lengyeleknek ajánlotta fel fegyvereit s ami- 
kor azok ennek ellenére sem biztosították neki a trónt, a svédek- 
kel kezdett tárgyalásokat. Minthogy nem nézett sem jobbra, 
sem balra, nem vette számításba, hogy ezzel szembehelyezkedik 
a nyugaton felszabadult Habsburg-házzal, amely igen természe- 
tesen a svéd-lengyel viszályban inkább a lengyelek mellé állt, 
mintsem a veszélyesen feltört rivális, a svéd hatalom mellé. 
Amikor tehát Rákóczi György a svédek barátságát kereste, 
önkéntelenül szembehelyezkedett Béccsel. Még teljesebbé tette 
sötétbeugrását az, hogy a török hatalom álláspontját sem tisz- 
tázta. Pedig a török már erősen gyanakodott Rákóczira. Erre 
minden joga meg is volt, mert a fiatalabb Rákóczi román politi- 
káját nem lehetett Sztambulból sem félreérteni. 


II. Rákóczi György ugyanis 1653-ban Moldvát, majd 1655- 
ben Havasalföldet egy-egy diadalmas hadjáratban még inkább 
Erdély, illetőleg a maga hatalmi körébe vonta. Viszályba kevere- 
dett Lupul moldvai vajdával s mikor az megtámadta az Erdéllyel 
szövetséges Havasalföldet, Rákóczi szövetkezett a lengyelek- 
kel a kozákok által támogatott Moldva ellen. Lupul török fog- 
ságba került s helyét a moldvai vajdai székben Rákóczi jelöltje, 
Stefan Gheorghitza foglalta el. A havasalföldi hadjáratra pedig 
az adott okott, hogy a vele szövetségben lévő Basarab Konstan- 
tin vajda ellen fellázadván zsoldosai, a vajda Rákóczitól kért 
segítséget. Rákóczi leverte a lázadást s így a vajdát még jobban 
lekötelezte. Ezzel – úgy vélhette – biztosította a hátát a len- 
gyel akció idejére, viszont féltékennyé tette a portát, amelynek 
Rákóczi erősödése nem volt ínyére. 


Rákóczi – mint említettük – tárgyalást kezdett, majd meg 
is egyezett X. Károly svéd királlyal, aki Rákóczinak ígérte ugyan 
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a lengyel trónt, de kikötötte magának a Visztulától keletre és 
északra levő területeket. Rákóczi így tehát Lengyelország meg- 
csonkítása árán lett volna lengyel királlyá. 


Rákóczi a svédekkel való megegyezés birtokában maga- 
bízón fogott terve kiviteléhez. A lengyelországi hadjárathoz 
nem kérte ki sem az erdélyi rendek, sem a török porta hozzá- 
járulását. Erdélyt a maga birtokának tekintette. A török hatal- 
mat pedig lebecsülte. 1657-ben indította el hadait Kemény János 
fővezérlete alatt és maga is a haddal tartott, hogy a lengyel trónt 
elfoglalja. 


A minden józan megfontolástól mentes vállalkozás katasz- 
trofális véget ért. Az ifjabb Rákóczi György vállalkozása előtt 
érthetetlenül állanak még azok is, akik szeretnének az öregebb 
Rákóczi György róvására nagyobb alakot formálni belőle, mint 
az apja volt. A lengyelek nagy szorongattatásukban felajánlot- 
ták neki, illetve fiának jövőre az egész Lengyelországot. De az 
ifjabb György nem a jövőnek dolgozik, mint apja tette, hanem 
a mának él. Inkább megelégszik a rögtöni reményért a csonka 
országgal is. Adj uramisten, de rögtön! Ezért szövetkezik inkább 
a svéd királlyal, aki esküdt ellenségként áll szemben az egész 
lengyel néppel és országgal. Természetes lett tehát, hogy Lengyel- 
ország a svéd szerződés után egy emberként szállt szembe vele, 
akiben most már csak a mohó idegent, ellensége szövetsége- 
sét, a hivatlan betolakodót láthatta csupán. Szinte érthetetlen, 
hogy nem vette az ifjabb György számításba a Habsburg-hatal- 
mat, amely félelmes vetélytársként gyűlölte a svédet, s nem 
vette figyelembe azt sem, hogy a török a lengyel-svéd viszály- 
ban inkább a lengyelek mellett áll. És alig érthető, hogy nem 
volt értesülése arról sem, hogy a portán már azt sem vették 
jónéven, hogy megerősítette a pozícióját mind a két román vaj- 
daságban. 


Rákóczi elfoglalta ugyan Lengyelország mindkét fővárosát, 
de serege kisebb volt annál, semhogy megszállva is tudta volna 
tartani a nagykiterjedésű országot. A török pedig százezer krimi 
tatárt küldött ellene. Kázmér lengyel király szövetségre lépett 
a Rákóczi növekvő hatalmától joggal tartó I. Lipót császár- 
királlyal, mire a lengyelek Lipót támogatásával Rákóczi észak- 
magyarországi birtokaira törtek. Közben a dánok rátámadtak 
a svédekre, X. Károly svéd király tehát kénytelen volt csapatait 
Lengyelországból kivonni. 


Rákóczi gyenge lengyel ellenállásra és hatékony svéd támo- 
gatásra számított, nemkülönben számított Bécs és Sztambul 
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érdektelenségére is. Ezzel szemben nem kapott svéd támoga- 
tást, viszont a lengyeleken kívül meg kellett volna birkóznia 
a tatár-török és az osztrák-lengyel hadakkal is. Ha a török figyel- 
meztetésére visszafordult volna Lengyelországból, esetleg na- 
gyobb baj nélkül megúszta volna a kalandot. De nem tette s erre 
megindult a tatárok százezres serege. A tatár sereg Kemény 
Jánost és egész seregét elfogta s rabságba hurcolta. II. Rákóczi 
György kénytelen volt július 22-én Czarni-Ostrovban szégyen- 
teljes feltételű békét aláírni. Sereg nélkül, leverve és megszégye- 
nítve tért vissza hazája földjére. Otthon országos felháborodás 
fogadta. A szultán pedig ráizent az erdélyiekre, mint legutóbb 
Báthori Gábor idejében tette volt, hogy válasszanak más feje- 
delmet maguknak. Lengyel földön elővigyázatlanságába bukott 
bele, otthon tapasztalatlansága tette erejét felülmúló próbára. 


A hazatért Rákóczi 1657 szeptember 2-ikára hívta össze 
Szamosújvárra az országgyűlést. Míg őmaga betegen feküdt a 
várban, az ingerült és a töröktől megfélemlített rendek letették 
a fejedelmi méltóságból és helyébe Rhédei Ferencet választák 
meg fejedelmüknek. Számítva azonban arra, hogy a török talán 
mégis csak meg fog bocsátani Rákóczinak, a rendek óvatosság- 
ból nem vették ki Rhédeitől a fejedelmi eskűt s a választási fel- 
tételeket is úgy szabták meg, hogy a török bocsánata esetén 
Rhédeinek önként vissza kellett volna lépnie. 


Rákóczi azonban nem a törökkel próbált egyezkedni, ha- 
nem ahelyett a rendeket igyekezett megfélemlíteni. Újabb or- 
szággyűlést hívott össze Medgyesre s ott fegyveres nyomással 
kényszerítette az országgyűlést, hogy fogadja vissza. Erre Rhédei 
le is mondott a fejedelemségről. Az országgyűlés újabb állás- 
foglalása mitsem használt Rákóczinak, Erdélynek azonban 
annál többet ártott. Mert a török nem bocsátott meg II. Rá- 
kóczi Györgynek, hanem seregeket küldött Erdélyre, melynek 
földje közel öt évtizeden át volt mentes az idegen seregek dúlá- 
sától. Keletről a két román vajda, nyugatról a török nagyvezir 
nyomult be Erdélybe. Török, valamint krimi és szilisztriai tatár 
hordák özönlötték el Erdélynek két emberöltő alatt békéhez 
szokott földjét. Erdélyt a szedett-vedett hadak kifosztották, 
felégették s mivel ezek a dúló hadak leginkább a magyar megyé- 
ken haladtak át, ismét rengeteg magyar föld maradt nyomuk- 
ban lakatlanul, hogy kevéssel később idegen betelepülők ottho- 
nává váljék. 


Ekkor száll alá a hegyekből a románság nagy része 
s veti meg lábát a jóltermő, addig színmagyar mezőségen, völ- 
gyekben. 
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Az országuk pusztulásán méltán kesergő erdélyi rendek 
ekkor a török hatalom nyomására Barcsai Ákost választották 
meg Rákóczi helyébe fejedelemnek. A török ebben megnyu- 
godva, a román vajdákat kiparancsolta a feldúlt Erdélyből 
s maga is kivonult. Mindössze egy bég és ennek kisebb serege 
maradt ellenőrnek hátra. 


De Rákóczi György szívósnak bizonyult. Vagy inkább ön- 
fejűnek. Akár a lengyel vállalkozáskor. Most sem mérte le a 
reális erőket. Nem tudott belenyugodni a tényekbe, amelyek 
elsöpörték. Kétségbeesett lépésekhez folyamodott. Szövetkezett 
a román vajdákkal Barcsai ellen és megkísérelte kiűzni Erdély- 
ből a helyébe ültetett új fejedelmet. Most Marosvásárhelyen tar- 
tott országgyűlést s azon újólag elismertette Erdély rendjeivel 
a maga fejedelemségét. Rákóczi tájékozatlanságában és balga- 
ságában ekkor már I. Lipóttól várt segítséget. Mintha nem az 
lett volna Lipót és Bécs érdeke, hogy a félelmetesen megnöve- 
kedett hatalmú Rákóczi-család letörjön s Erdély minél jobban 
elvérezzék?! 


Erdély újabb dúlások színtere lett. A török ismét benyo- 
mult s tartani lehetett attól, hogy többet ki sem fog Erdélyből 
menni. Zrínyi Miklós, a költő és a hadvezér felismerte ezt a 
veszélyt és lelkesen agitált Magyarországon Erdély és Rákóczi 
György megsegítése érdekében: nehogy Erdély elbuktával 
a török még a megmaradt Magyarországot is felfalja. Bécs azon- 
ban inkább örvendezett, mintsem sajnálkozott azon, hogy Er- 
dély, a felkelések tanyája, elbukik s nem gondolt Rákóczi meg- 
segítésére. 


A magára maradt ifj. Rákóczi György, az életnek korábban 
elkényeztetett gyermeke, aki a figyelembe nem vett tények 
bosszújaként elbizakodottságában magára vonta a végzetet, 
1660-ban végleg elbukott. Május 22-én ütközött meg a kolozs- 
megyei Szászfenes környékén a törökkel. A csata elveszett. 
Rákóczi súlyosan megsebesült s Váradon, ugyanott, ahol a 
sorsot hasonlóképen magára uszító Báthori Gábort 47 évvel 
azelőtt meggyilkolták, meghalt. 


Halála után a török azonnal elfoglalta Váradot, Erdély 
nyugati kapuját. De a béke nem állt helyre a megnyomorodott 
országban. Most a török által támogatott Barcsai Ákos és a 
krimi tatárfogságot megjárt s a rendek egy része és I. Lipót 
által támogatott Kemény János mérkőztek tovább mindkettő- 
jük bukásáig a gazdátlanná vált erdélyi fejedelemségért. 


Negyvenhét évvel azelőtt az Erdélyt magával rántó Báthori 
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Gábor után Bethlen Gábor lépett a fejedelmi méltóságba. Erdély 
most is mélypontra jutott, de most nem akadt II. Rákóczi György 
után Bethlennel felérő utód. 


Keményt az erdélyiek fejedelmükké választották, mert a 
gyűlölt török hadakkal együttműködő Barcsai érthetően elvesz- 
tette a rendek előtt minden népszerűségét. Kemény azonban 
hiába kérte a portán a maga elismertetését, a török ismét sereg- 
gel nyomult Erdélybe, hogy ott hatalomba helyezze a maga 
jelöltjét. Az irgalmatlanul pusztító had parancsnoka, Kucsuk 
basa, Petki István csíkszéki főkapitányt szólította fel a feje- 
delemség elfogadására, s mikor az kitért a megtiszteltetés elől, 
a török bosszúból feldúlta az addig megkímélt Székelyföldet is. 
Végül, amikor az urak közül már senki sem vállalta a fejedelmi 
széket, a török azzal a fenyegetéssel vette rá Apafi Mihályt annak 
elfogadására, hogy különben egy szász pappal fogja azt betölteni. 
1661 szeptember 14-én választották meg Erdély űzött rendjei 
Apafit fejedelmüknek, de Erdély békéje csak három évvel később 
állt helyre. Kemény ugyanis a Lipóttól kapott segítséggel fegy- 
verrel szállt szembe Apafival. Kemény 1662 január 23-án a nagy- 
szőllősi csatában elesett. Kemény elbukott és a török most meg- 
támadta a Kemény támogatásában ludas Magyarországot is. 
Ennek az új török-Habsburg háborúnak a hullámai Apafi feje- 
delemségét többször végromlással fenyegették. Végül is az 1664 
augusztus 14-én Lipót és a szultán közt kötött gyászos emlékű 
vasvári béke biztosította Erdély részére a békeállapot vissza- 
tértét. Lipót a békében ugyanis kötelezte magát arra, hogy Apafi 
fejedelemvoltát elismeri és kivonja hadait Erdélyből. 


II. Rákóczi György lengyelországi kalandja és Kemény 
eleste közt Erdély talán még válságosabb éveket élt át, mint 
aminők a bástai évek voltak. Mintegy hatvanezer ember, az 
akkori Erdély lakosságának több mint tíz százaléka, esett a 
csaták és a megszállások áldozatául. Leginkább a magyarok 
és a székelyek közül. Török kézre került ezalatt Lugos és Karán- 
sebes vára s az egykori temesi bánságnak még megmaradt magyar 
része, nemkülönben Lippa és Borosjenő, s mint mondtuk, Szent 
László városa: Várad. 


A két Rákóczi György idejének, az apa és a fiú országlásá- 
nak előbb vázolt eseménysorú kora a következő lapokon a kor- 
társak szemén keresztül fog az olvasó előtt megelevenedni. Ne 
feledjük, hogy a kortárs bizonyos mértékben mindég elfogult, 
pro vagy contra bizonyos állásfoglalása mindég van. Amellett 
sokkal jobban és közelebbről látja a részleteket annál, semmint 
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azoktól a nagy összefüggéseket fel tudná bizonyossággal ismerni. 
Viszont épen ezek az egyéni állásfoglalások, szubjektív be- 
nyomások, saját látáson keresztül felfogott finom kis részletek 
azok, amelyeken keresztül a kor, annak szelleme, hangulata, 
lényege egész közel tud férkőzni hozzánk, a kései kor emberei- 
hez is. Az eseményeket feljegyző kortársakon keresztül magunk 
is kortársai, szemtanúi lehetünk olyan eseményeknek, amelyek- 
től már három évszázad távlata választ el bennünket. Együtt 
derülünk és könnyezünk velük. Átérezzük a kortárs bizakodását 
és elkeseredését. Emberi sorsok belső részeseivé válunk, hogy 
aztán megérezzük, miként lészen az egyes emberi sorsokból egyet- 
len összefüggő nagy egész, hogyan lészen belőlük történelem. 
II. Rákóczi György a bukásával magával rántotta Erdélyt 
és az többet nem is tudott megerősödni. Az öreg Rákóczi György 
szívós akarattal csikarta ki az élettől az eredményeket, minde- 
nért megküzdött és majdnem mindent el is ért. Fiának az élet 
tálcán hozta a békét, gazdagságot, hatalmat, csak élnie kellett 
volna tudni vélük. De – úgy látszik – az élet szépségeit csak 
kivételes emberi nagyságok fogadhatják el készen. Akik azonban 
egy kicsit is gyengék, ha küzdelem nélkül jutnak az élet meg nem 
szolgált ajándékaihoz, visszaélnek azokkal. A fiú, II. Rákóczi 
György sem tudott élni apja életének ráhagyott gyümölcseivel, 
visszaélt azokkal s az élet igazságot tett. Most sem hagyta, hogy 
erőszak tétessék rajta. Mert mindenkinek mindenért meg kell 
küzdeni és a tényeket a vak önbizalom soha nem tudja nem- 
létezőkké tenni. Imé: így szolgál keresetlenül is erkölcsi tanul- 
sággal a kései visszatekintőknek az apa és a fiú, a két Rákóczi 
György egykori élete. 


ASZTALOS MIKLÓS 
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ENYEDI ISTVÁN 
II. RÁKÓCZI GYÖRGY FEJEDELEM 


LENGYELORSZÁGI UTJÁNAK 
ÉS HÁBORÚJÁNAK ALKALMATOSSÁGA 


 


A svécusok mind a lengyel koronáért, mind a svéciai titu- 
lussal való élésért, régtől fogva háborgatják és pusztitják vala 
hadakkal Lengyelországot, annyira, hogy az ország fővárosa 
Krakkó svécusok által elfoglaltatott vala. Minthogy penig ezen 
kivül is sem muszkákkal, sem kozákokkal, a szomszédságban nem 
valának békeségesek; felette valának rajta, mint szerezhetnének 
jövendőbeli fundamentomos securitást, és megmaradás felől való 
reménységet. Mire nézve az országnak egykori gyülésében, egy 
közönséges discursusban (mely azután irás által is publicáltaték), 
concludáltanak a regnicolák arról, hogy még most jó idején kel- 
lene valamely keresztyén fejedelmet jövendőbéli javokra segét- 
ségért, a királyi successiónak s koronának oblatiójával meg- 
kinálni, s requirálni, a ki az országot mind a jelen való szorongató 
szükségben megsegétené, mind penig, ha mostani királyoknak 
Johannes Casimirusnak szerencsétlen hadakozása, annál inkább 
halála történnék, boldogúl gubernálná. Tettenek vala fel penig 
discursusokban a szomszéd keresztyén fejedelmek közzűl hár- 
mat, ugymint, III-dik Ferdinánd római császárt és királyt, a 
brandeburgumi electort, és az erdélyi fejedelmet II-dik Rákóczi 
Györgyöt. 


Ezeknek személyeket, állapotjokat és egyéb requisitumo- 
kat is, melyek ez iránt megkivántatnak, meghányván vetvén 
végre nyugodtanak meg Rákóczi György személyén. Kit in 
anno 1656. mindjárást szép és pompás legatio által a respublica 
megtaláltatván, sok szép igen drága ajándékot is küldvén, a 
koronának és királyságban való jövendőbéli successiónak 
reménységét offerálák nékie, ha tudniillik ily szoros ügyében az 
országot megsegétené; kivánván, hogy annak bizonyságára a 
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fija Rákóczi Ferencz azon lengyeleknek kezek és neveltetések 
alá adatnék (ki még akkor mintegy tiz esztendős vala) jó idején. 


De ez alatt a svécusok és kozákok is magok társaságokba 
és frigyekbe igen hijják vala Rákóczit a lengyelek ellen. Mely 
dolog mind ez idegen nemzeteknek s mind maga mellett lévő 
némely embereknek sok biztatásokra s merő aranyhegy igére- 
tekre nézve inkább tetszvén nékie, a lengyelek szép hivatalokat 
s oblatiójokat megveté; kik ellen amazoknak igére segitséget, s 
azokhoz csatlá az után erejét is. Minémü eventussal, alább 
megtetszik. 


Kezde azért igen pompásan készülni Rákóczi fejedelem ; 
mert megszerze ez dologhoz kivántató minden eszközöket, ugy- 
mint bő hadakat, sok kincset, társzekereket, feles lövő szerszá- 
mokat, pornak, golyóbisnak, kopiáknak sokságát, portáról 
hozatott sok tigris és párducz bőröket, sok aranyos zászlókat, 
magának különb különb drága öltözeteket, annyira, hogy többire 
mindenek azt vélnék, hogy királyságra menne s készülne. De ez 
a dolog, egész indulásáig, oly nagy titokban tartatik vala, hogy 
magán kivül azt két vagy három legbelsőbb tanácsi (azok is 
hittel lévén kötelesek ki nem mondására) tudnák; melyre nézve 
szokta volt mondani a fejedelem, hogy ha szándékát, két vagy 
három tanácsán kivül, az maga inge tudná is, mindjárt a tűzbe 
vetné. 


Mind ezekbe a káros confoederatiókba penig, a lengyelség 
jó szomszédságának contemnálásával, a portának is híre, sőt az 
ország tanácsinak is nagy részének értelmek nélkül elegyitette 
vala magát a fejedelem : melyre nem csak a kozákok és svécusok 
ültették vala fel, magok nagy erejeknek, s jövendőbéli jó succes- 
susnak fennyen való hányásával, vetésével, lengyel királyságnak 
is fundamentum nélkül való igéretivel, és annak erőszak szerint 
csak könnyen való elfoglalhatásával, melyben a svécusok és 
kozákok mellé pártolt némely nagy rendű lengyeleknek is, kik 
Rákóczit alattomban hivdogálván, a királyi méltóságnak eléré- 
sével s arra való promotióval lactálják vala, vala részek; hanem 
a hazabéli némely ifiu fő rendek is nagyon felköszörülték vala, 
elhitetvén véle, hogy a moldovai és havasalföldi szerencséire 
nézve is (midön azelőtt négy esztendővel, ugymint 1653-ban, 
Moldovában Lupuj vajdát, ismét azután 1655-ben Havasalföl- 
dében Hiriza Vornik pártos vajdát profligálta, amazt elfutam- 
tatta, ezt penig ugyan elfogatta volna), a porta is tartana tőle; 
mert Báthori Sigmondtól fogva olyan szerencsés nagy hirű 
nevű vitéz fejedelem az országban nem volt volna, és a porta 
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is ezért hallgatna, midőn egyik országban lött hadakozásiért is 
(mely néki nagy kárára volna, holott immár a két Oláhország 
tőle elszakasztatván, adója is nem az portára, hanem Rákóczinak 
szolgáltatnék), meg nem szólalt volna, annál is inkább, mihelyt 
a királyságot elérhetné (mely minden bizonnyal azonnal meg- 
lenne, mihelyt a svécusokkal s kozákokkal conjungálhatná 
magát), nem hogy a porta valamiben kedvetlenitené, inkább 
azon fogna igyekezni, mint kellene maga hűségében meg- 
tartani. 


Nem tudják vala penig ők azt, hogy a két Oláhországra 
való hadakozásit Rákóczinak, ha szintén a porta eddig elszen- 
vedte volna is, de felrótta volna, várván csak azt, mint lenne 
dolgainak continuatiója, és néki is mint szolgálna a belé kapha- 
tásra való alkalmatosság; a midőn osztán a sokáig elrejtett és 
szép színnel béborított haragot egyszersmind bokrosával kiön- 
tené annak idejében reája. A melyet semmiképpen a porta 
Rákóczi fejedelemben büntetetlen elszenvedni nem akart; 
hanem mivel látta nagyobb nagyobb dolgokra való vágyódásit 
és jó szerencséjéhez s kiterjedt hiréhez képest való nyughatatlan- 
ságit, minthogy a poetaként: Luxuriant animi rebus plerumque 
secundis, mint okos ravasz nemzet, egybekötötte a vétkeknek 
csomóit, hogy sulyosabb büntetéssel fizessen érette, a minthogy 
annak idejében meg is mivelé, mint alább meglátszik. 


Megindulván a fejedelem, a hadakozásra való menetelének 
okait manifestumában promulgálá ilyen punctumok szerént, 
hogy annak okai ezek volnának: 1.) Mert a lengyelekről király- 
ságra hivattatván, gyalázatosan hátrahagyatott, s megcsúfol- 
tatott volna. 2). Mert a svéciai királynak hozzája küldött 
szolgáját a lengyelek ignominiose elfogták volna. 3.) Mert bizo- 
nyos nagy rendektől még mostan is volna hivatalja, a királyság- 
nak igéreti alatt, Lengyelországnak oltalmazására, s békességé- 
nek helyreállításra. 4.) Mert a vilnai keresztyénségen tött hallat- 
lan persecutiót vindicálni akarná, az melyről még a tanitók előtt 
is nagy attestatiókat, és esküvéssel lött fogadásokat tött gya- 
korta. 


ANNO 1657. 


Igy készületit Rákóczi fejedelem elvégezvén, következendő 
1657-nek elein mindjárt januarius kezdetiben Erdélyből Gyula- 
Fejérvárról megindula, felette igen alkalmatlan téli időben, 
minden hadaival, lévén ezek az országnak mind élemedett, s 
mind ifiu, nagy, közép rendeiből, nemesség, szász és székely 
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statusiból s a hajduságból is felette számoson maga mellé felvött 
népein kivül, oláhok, szemények, görögök, és a két oláhország- 
béliek, melyeket akkor bír vala, mindenféle gaz népek, még 
czigányok is (a mint azután kitetszett), Lengyelországban penig 
confoederatusi, ugymint svécusok, kozákok és egy rész pártolt 
lengyelség is. 


Hagyta vala locumtenenseknek Erdélyben Rhédei Ferencz 
és Serédi István nagyságos urakat, és Barcsai Ákost lugasi és 
káránsebesi bánt, kik feleségével Báthori Sophiával és fijával 
Rákóczi Ferenczczel együtt Máramarosba Viskig elkisérték 
vala. Ment vala ki maga a fejedelem Erdélyből Kűvár vidékén 
által, egy statiója Berkeszen volt. 


Megparancsolta vala a fejedelem az előtt a regnicoláknak 
és vármegyéknek, hogy valakiknek el kellene az hadakba menni, 
14. januarii Visknél lejendő táborában compareálnának; kik a 
hagyott napra oda confluálván gyülést tartának, az holott 
osztán proponáltatá világosabban a fejedelem, hová indult volna. 
Mely dolgot noha magok között való beszédben, társalkodásban, 
mind a nagy mind a köz rendek nem javalják, és arról nem jól 
ominálnak vala: de mivel olyan nagy készületit s helyéből való 
kibontakozását látnák, a félelemtől is viseltetvén, olyan méltó- 
ságra való menetelinek, szerencséjének (mint maga némelyek- 
kel együtt remélli vala) ellene szólani s azt meggátolni igyekezni, 
senki fel nem meri vala tenni. 


Ugyan itt Visken érte vala muszka czár követe, egy né- 
hány száz szép pár nusztokat hozván ajándékba nékie; kinek 
is követsége által a muszka czár arra inti vala, ez hadakozásba 
ne elegyitené magát, hanem térne viszsza az országba etc. De 
arra semmit nem hajolván, igen vékony válaszszal a követet 
Moldova felé viszszabocsátotta vala. 


A fejedelemnek e szükségtelen hadakozásba való rendetlen 
maga elegyitése lőn oka és fundamentoma, akkor csak hamar 
és azután is, bokrosával szegény nemzetünkre következett 
rettenetes romlásnak s csak nem végső pusztulásnak. Valóban 
bölcsen s igazán jövendölte volt calendariumában ez siralmas 
1657-dik esztendőre régen, még 1598-ban, egy Ujfalvi Imre nevü 
praedicator, ilyen strophákban hagyván magyarul jövendőlésit: 


Ezer hatszáz ötven hétben, 
Mikor jámbor jutsz ennyiben, 
Rezzen világ minden részben ; 
Mert a nagy ég perczen ebben. 
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Avagy jegy kezd égben lenni, 
Vagy a Halys viszszafolyni, 
A nagy Taurus elolvadni, 
Kis Halcyon adattatni. 


Azért, kérlek, ily igyedben, 
Jobbitsd magad életedben, 
Ne félj semmit, ha Istenben 
Hited vagyon, ki Úr ebben. 


Míglen a fejedelem Máramarosban commorálna, csak hamar 
az idő meglágyula, és az havasokon az előtt esett nagy hóra eső 
ütvén, oly árvizek következének, hogy egy néhány napok alatt 
ott kellene szorulniok, és mivel a parancsolat miatt az hadak 
mind csak egy aránt költözének a felől a vizeken; sok hadi 
eszközök, társzekerek s magok közzűl is egy néhányan marad- 
tanak s vesztenek vala a vizekbe, és a gyalogság közül is, mint- 
hogy övekig s hónalj okig való vizben kellett gázolniok, nagy- 
sokan merően megfagyván maradoztak el. Hó is oly igen nagy 
lött vala csakhamar, hogy semmiképpen elébb nem mehet- 
tenek, hanem a személyeknek egy vagy két hópénzt ajándékoz- 
ván a fejedelem, úgy csináltak valami hitvány utat igen nagy 
bajjal, mely miatt is egy néhány ember megholt. Az ágyukat s 
egyéb impendimentumokat a hegyekre csigákon kellett felteker- 
tetni rettenetes munkával. Ez általköltöződésben a vitézlő 
rend s kiváltképpen a gyalogság közzül sokakat a hideg megvött, 
ölt, sat. 


A mi üdőre már ilyen nagy ügygyel bajjal a havasokon 
által költözhettek volna Lengyelországba Podolyába, mintegy 
40,000 kozákkal a fejedelem csak hamar conjungálá magát, 
kikkel Krakkónak segitségére tartván (mivel az előtt való sve- 
cicum praesidiumért azt a lengyelek obsideálták vala), mindenütt 
az országban az fejedelem hadai és a kozákság rettenetes pusz- 
titást, égetést és hallatlan kegyetlenséget mivel vala. Sohul 
penig derék csatára a lengyelekkel, noha magok is igen keresik 
vala, nem találnak vala; mert akarja vala a lengyelség, minden 
maga kára nélkül, a fejedelemnek mind az éhség s mind a téli 
hideg és nehéz út miatt elsanyarodott hadait jobban fárasztani; 
ez okon Krakkó alól is a lengyelség előttök elszálla, s egyéb 
helyeken is előttök csak mendegelnek vala: ezt a fejedelem 
s az hadak jóra magyarázták s azt vélik vala, hogy a lengyelek 
félnének tőlök; holott nem azért, hanem a feljebb való okon 
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cselekedték, elegendő tehetségek lévén a resistentiára, ha csuk 
a fejedelem hadait kellene profligálni. 


Minthogy penig a svécusok a fejedelemnek érkezését alig 
várják vala, mihelyt Krakkóba érkezék, azt mindjárt várával 
együtt kezébe bocsáták, holott Bethlen Jánost hagyván elegendő 
praesidiummal, maga a fejedelem onnan a svécusokkal való 
megegyezésre sietett vala. 


Látván az országnak nagy rendei a szörnyű kegyetlenke- 
dést, melyet a fejedelem hadai kémélés nélkül cselekesznek 
vala, arra forditák elméjeket, hogy, ha lehet, adomány által 
téritenék ki országokból; annakokáért kinálák Krakkóval, 
ahoz való tartománynyal együtt; Lyublyo várával és a szepesi 
13 városokkal együtt, ezeken kivül számos kincscsel is, csak 
térne viszsza országába: sőt harmadik Ferdinánd felséges római 
császár ő felsége is, a lengyelek kivánságára, magyarországi can- 
cellariusát, Szelepcsényi Györgyöt (ki a fejedelemnek igen jó- 
akarója, és fogadott apja is vala) küldetvén hozzá, inteti, és 
ez is kéri vala, tenné le a szomszéd lengyelek ellen való hadakozá- 
sát, hajolna szép oblatiókra; de mind ezeknek, a svécusokkal 
s kozákokkal vala confoederatiója miatt, kiknek igéretekből 
mind ezeknél nagyobbat, ugymint még a királyságot is, érőleg 
lenni gondolja vala, semmi foganatja a fejedelem előtt nem lehe- 
tett vala, azt mondván : többel adós, etc. 


Mivel penig ez hadakozása a fejedelemnek, nem hire de 
akaratja nélkül lett vala az portának (mert indulása előtt tudó- 
sította vala a fővezért postája által, minémű hivatalja volna a 
lengyelektől; de annak oda járása alatt megindúlt vala az ország- 
ból, választ nem várván), azért a fejedelemnek, mind a portán 
lévő akkori zálaga Váradi Tisza István, s mind az emlitett posta 
által a fővezér rettenetes nagy haraggal megizené (gondolván, 
hogy még országában volna), sőt a császár is megirá, hogy üljön 
veszteg, úgy mond, ne mozogjon, mert megárt néki, békességes 
mostan országa, vagyon nagy gazdagsága, senkitől semmi hán- 
tása; nem tudja-é, hogy a lengyeleknek a felséges tatár chám- 
mal is békességek vagyon, öszvevesznek, s azt is ellenségévé 
csinálja, a fényes portának is bajt szerez sat. Ha penig elment, 
mindjárt térjen országába, mert nagy veszedelem követné sat. 
A török izeneti a fejedelmet már Lengyelországban találá; 
de avval semmit nem gondolván dolgában csak elébb mégyen 
vala. 


De az isten mind a fejedelemnek ezt a felfuvalkodságát, s 
mind hadainak rettenetes kegyetlenkedéseket hamar megbün- 
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teté. Mert midőn szintén Lythvániában volna igen messze; ez 
alatt 15 junii, egy Georgius Lynbynczki lengyel marschallus 
mintegy 20,000 lengyel haddal Magyarországra Munkácsnál 
kiütött vala, a midőn itt Nagy-Bányán a Tiszán innét lévő 
tanitók generalis zsinatjok celebráltatnék, melynek híre ide is 
hamar elérkezvén, nagy félelemmel és ijedséggel a gyülés el- 
bomla. 


A marschallus penig, akarván irruptiójokról magokat ex- 
cusálni, annak okait egy bizonyos manifestumban publicáltatta, 
és praemittáltatta vala deákul, mely szóról szóra igy következik 
a deák forditás szerént: 


MANIFESTUM POLONORUM ETC. 


«Mindenek tudják a természetnek törvénye által, hogy nem 
kell az embernek mással cselekedni, a mit magának nem kiván. 
Adott azon természet a lovaknak, párduczoknak, oroszlánoknak 
körmöket, az ökröknek szarvakat, szamároknak és ebeknek fo- 
gakat, az embereket penig külömbkülömbféle fegyvereknek 
találására tanította, hogy azokkal a boszszúságos károkat magok- 
ról elháritanák, magok javokat megoltalmaznák, és a méltatlan 
cselekedetekért boszszút állanának.» 


«Tudják mindenek, hogy a lengyeleknek az erdélyi fejedel- 
mekkel már régen semmi veszekedések nem volt; sőt még a 
híres neves Magyarországgal is mindenkor felbomolhatatlan 
barátságot és szövetséget s szent frigyet tartottanak, úgy hogy 
néhányszor a magyar koronával lengyel nemzetből álló királyok, 
ellenben a lengyel koronával magyar nemzetből álló királyok 
koronáztattak meg, mely a Báthori István néhai lengyel király 
állapotjában megtetszett. Jelen is volt a lengyel segétség régen 
az magyarok mellett Várnánál, Nándor-Fejérvárnál, Budánál, 
Egernél, és egyéb helyeken is, és Erdélynek is Bethlen és Rákóczi 
fejedelmek idejekbéli magok között való villongásiban; köze- 
lebb penig a minapi moldovai hadakozásokban. Ettől lött, 
hogy mostani szükségében is a respublica elsőbben is a magyarok 
segétségéhez folyamodott; melyben való válaszadását római 
császár ő felsége későbbre halasztván, mint a haza jelenvaló 
szüksége kivánta, abbéli tanácsokat Rákóczi fejedelemre fordí- 
tották, és ha az országot olyan szükségében meg fogná segéteni, 
a koronának reménységét is ígírték vala nékie. De a hol mézet 
kerestek, ott nagy károkkal keserű mérget találtak; mert nem 
hogy akarta volna utolsó szükségében a lengyeleket megsegéteni 
s jótéteményivel azt magához édesíteni; inkább ellenséges 
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fegyvert fogván, kegyetlenségét kezdette rajta megmutatni, 
nem tudván a dolognak kimenetelit meggondolni, hogy a ki más 
szabadságát elveszti, az a maga békességét és csendes nyugodal- 
mát veszti el, és hogy a kegyetlen királyok közzűl kevesen hol- 
tanak meg veszedelmes és vér nélkél való halál nélkül.» 


«Nem találván azért fel azokat a conditiókat, melyek mel- 
lett a korona néki igértetik vala, Lengyelországnak gazdagságá- 
val megbolondulván, és az országot mind irásában s mind 
beszédében magáénak lenni mondván, nem segétséggel, hanem 
ellenségesképpen fegyverrel méne arra.» 


«Azt állatja okúl, hogy a lengyelektől egyszer hivattatván, 
azután tőlök hátrahagyatott és csak megcsúfoltatott volna, 
mintha ő nálánál sokkal nagyobb hatalmas monarcháknak azon 
királyi méltóság hasonló móddal nem igértetett volna, a kik a 
conditiókat fel nem vállalván hátra nem hagyattattak volna. 
Mert a mint bizonyos conditiókra szabad volt hívni a lengyelek- 
nek : úgy azon okokat szabad volt fel nem vállalni a hivatalo- 
soknak is, mint az adók és vevők között való árúban is szokott 
a dolog lenni, kik ha meg nem alkhatnak egymással, elmehetnek 
egymás mellől békével. Segétette volna meg csak a fejedelem az 
lengyeleket, fiját is adta volna közikbe, az ország reménységére 
való neveltetésre, az mint kivánták, a lengyelek részéről is 
mind azok, melyekről panaszolkodik, meglettek volna.» 


«Neheztellette azt is, hogy az ő hozzája menő svéciai követet 
a lengyelek elfogták volna, hasonlóképpen a svéd generálhoz 
Virtiushoz Krakkóba bocsátott maga szolgáját is hogy az 
útból a lengyel táborra téritették volna, melyekkel a jó szomszéd- 
ságot és békességet megsértődöttnek lenni ítélte: mintha akkor 
immár a svécus a lengyeleknek közönséges ellenségek nem 
lett volna, és a Krakkóba bocsátott embere is lengyelek ellen 
való levelet nem hozott volna! kik közzűl mindegyiket, mind 
másikat, a természetnek is törvénye szerint, magok ellen való 
dolgot tapasztalván kezekben, az önnön határokban megfogni, 
és ha a keresztyénséget nem nézték volna, nagyobbat is rajtok 
ejteni, miért nem lehetett volna? Mert a nemzetségeknek 
szokásos törvények nem az ilyeneknek engednek szabadságos 
és békességes járást; hanem midőn egyik ellenség a másiknak 
valamely dolgot akar tudtára adni. És noha azon levelekből a 
lengyelek ellen való igyekezet tetszett volna nyilván ki, a mint 
az az egész keresztyénségre kihirdetett: mindazonáltal embere 
a levelekkel együtt nagy emberségesen vissza kísírtetett, és a 
kísírők is szintén az határig elkísírték volna; de a levélhordozó, 
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egy éjjel, maga tudja micsoda hijábavalóságtól megijedvén, 
a leveleket, süvegét és holmijét elhányván, a kísírők mellől el- 
futott: amazok is osztán az elhagyott egyetmást a levelekkel 
együtt Makoviczára küldötték.» 


«Ezt is állatja a fejedelem továbbá indulásának okának 
lenni, hogy némely nagy rendű lengyelektől, kezek irások és 
pecsétek alatt levő levelek által is hivattatott volna: de ha 
elméjét a tisztesség kivánás meg nem vakitotta volna, fejedelmi 
méltóságát olyan pártos és proscriptus arianusokra bízni nem 
kellett volna. Holott jól tudta azt, hogy midőn a fijának a 
lengyelek közibe való bészámláltatását is kivánná egykor, csak 
azt is nem különben, hanem ország gyülésében az egész statu- 
soktól nyerhette volna meg. Hát a mi ennél sokkal nagyobb, 
ugymint a királyi méltóságra, miért akart, némely gyalázatban 
forgó embereknek különös leveleket vévén, a respublica hire 
nélkül felemeltetni? annyival inkább, hogy az országnak 
koronás királya is az országban életben vagyon? Holott magá- 
nak is hasonló szabad választással élő országa lévén, amit magá- 
nak nem kivánhat, micsoda igazsággal és elmével kivánhatja 
másnak? De akárkit is, nem a dicséretes jóság, hanem a rút 
tisztesség kivánásnak gonosz indulatja szokott ez ilyen hatal- 
maskodásra és vakmerőségre vinni.» 


«Béjövén azért a fejedelem az országba, erdélyi, moldovai, 
oláh, kozák és egyéb külömbkülömbféle nemzetbéli moslék 
hadakkal, patens levelében azt hirdeti vala, hogy a tiz eszten- 
dőktől fogván való hadakozásoknak lecsendesitésére, és a 
szép békességnek helyre állitására jött volna: de elébb elébb 
menvén, kijelentették holtakon és eleveneken való kegyetlen- 
kedései; mert az elegybelegy nép istennel nem gondolván, sem 
eleveneken, sem holtakon nem könyörűlvén, templomokból, 
czinteremekből az keresztyén embereknek eltemettetett holt 
testeket kegyetlenül felhánván fosztották, és valakiket elől utól 
találtanak, tűzzel vassal emésztik vala, anynyira, hogy csak a 
lozomiriai fejedelemnek 300 faluját és sok városát tötték hamuvá, 
semmivé. Menetelekben az nép sem istennel sem emberrel nem 
gondolván, a templomokat is égetik és pusztitják vala; és az 
emberek is, mint az barmok ölettetvén, és sok keresztyének 
szörnyű kínokkal vesztegettetvén: mert némelyek nyársra 
köttettek, némelyek kezeknek, láboknak elvagdaltatásokkal 
kénoztattak, némelyek ketté fűrészeltettenek, némelyek ser- 
főző üstben főzettettenek, némelyek tűz alá vettetvén és 
felyül réájok szurok hányattatván úgy gyötrettettenek, nem 
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kedvezvén ez aránt szegénynek vagy gazdagnak, férfi vagy 
asszonyi nemnek. A csecsszopókat láboknál fogva a falhoz ver- 
ték, az alamizsnát kérő koldusoknak szemeket kitolyván, orro- 
kat, fülöket, lábokat elmetélni nem szánták, úgy hogy noha a 
svéciai király ellenség volna, de megesvén a szörnyű kegyetlen- 
ségen szive, a fejedelmet megdorgálta érette.» 


«Ne csudálja tehát senki, hogy a lengyelség a fejedelem 
birodalmába fegyvert hozott, hogy a szép sűrű falukat, városo- 
kat égeti, pusztitja, a nagyoknak és kicsinyeknek, férfiaknak és 
aszszonyi állatoknak fegyverre hányattatott holt testeknek 
vérekkel a mezőt festené. Nem kell csudálni, ha hallatik a sok 
keseredett anyáknak neveletlen magzatjokon való sírások, 
jajgatások ; holott ezeknél sok szerte nagyobb kegyetlenkedése- 
ket gyakoroltatott és gyakoroltat ina is Lengyelországban a 
fejedelem. Ő az, ki a keresztyénségben a tüzet meggyújtotta; 
és ez okon ne csudálja senki, ha mi is a kölcsönt hasonló mérték- 
kel mostan viszsza mérjük etc. etc. 


Ez manifestumot praemittálván azért a dühös lengyelség, 
kezdének mindjárást kiméletlenűl égetni és pusztitani, elkezdvén 
Munkácson, Szent-Miklóson, mind jobbra balra. Tisza két felén 
egész Szinér-Váraljáig, minden helyeket, azokban lévő pare- 
chiákat, scholákat, templomokkal és tornyokkal együtt, földdé 
s porrá tőnek; a népet valahol érhették, mind öregét, apraját, 
férfiát, leányát, aszszonyemberét, kedvezés nélkűl fegyverre 
hányták. De mind azok között szomorúabb és keservesebb vala 
a beregszásziaknak romlások, kik valami bizonytalan bátoritásra 
kimenvén felesen az ellenségnek utoljára, mintha annak dereka 
eltakarodott volna, azonban a derék ellenség táborát véletlenül 
szembe találván, többire a város lakosinak dereka és szine le- 
vágattaték, némelyek czínteremben és templomban szorulván 
közzűlök, a fejér cselédekben is penig nagy sokan, gyermekek- 
kel együtt, a szőlőhegy oldalában egy barlangban rejtezvén, 
mind két helyeken kegyetlenül szegények felmészároltatának 
vala, városok és abban lévő drága szép épületek, tornyok, tem- 
plomok is tűz által semmivé tétetvén. 


Onnan útjában való szörnyű pusztítással, die 25. junii 
Szathmár alá érkezvén, és azt megszállván, volt ott harmad 
napig, vice kapitány lévén az várban Bik Sándor, ki koczkát 
játszott inkább akkor, mikor az ellenség ellen serénykedni és 
hadat kellett volna rendelni. Szathmár, Szabolcs vármegyék is 
ugyan kimentek volt az híd eleibe (szathmári várba szorulván 
bé), de csak Jésust kiáltván, egy lövés nélkül viszsza mentenek 
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a várba; hanem Jantó István és Keresztes Andrásék, érkezvén 
a váradi haddal, és feles hajdusággal, szép erővel ugyan, de az 
ellenséggel koránt sem egyenlővel, a Szamos hidján csak hamar 
által ütének az lengyelekre, kikkel bátran megcsatázának ugyan, 
de károson: mert az feles lengyelség őket a Szamosnak nyomván, 
sokan veszének belé, és alkalmasint le is vágattattak vala 
közzűlök. Volt az máramarosi vice ispánnak Sztojka Simonnak 
is szép népe; de az is valamely felé hallotta az ellenségnek 
fordulását, ő más felé ment, mint a ki vizben felfelé keresi abban 
holt durczás feleségét. 


Igy azért a lengyelek Szathmár alatt csak békével táboroz- 
ván, Némethi városának nagy részét felégették vala, kik ellen, 
a mint tőlök lehetne, eléggé is emberkednek vala a városbéliek: 
ugyan akkor öleték meg a sarampó táján, midőn két vagy 
három lengyelt is ölt volna, a városnak birája öreg Szitás Péter. 
A marschalc papja, dicsekedő kevélységében, ilyen irást küldött 
volt bé a némethi praedicatornak Sepsi Korocz Andrásnak: 


Vicem pro vice reddam tibi amice (al. princeps inique) 
Pro innocentia ulciscimur Rákoczium. 
Sequitur superbos ultor a tergo Deus. 
Hei! nunc splendet victoria Poloniae. 


De erre más ilyenképpen tött volt neki választ : 
Heus noli gloriare Polone! 


Jactas innocentiam, sed vane, 
Mades servorum Christi sangvine, 
Quare sternet te deus turbine. 


Quid cupis ulcisci Rákoczium? 
Hoc si vis, fac Deum propitium 
Tibi prius, nam an plus perfidum 
Amat, quam carum sibi filium? 


Judica quam olim Rákoczius 
Gesserit bella dei strenuus; 
Idola cum suis cultoribus 
Proteret, et manebit invictus. 


Annakutánna Szathmár és Némethi városait akarván az 
marschalc hódoltatni, egy levelet külde nékiek, a melyben irva 
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vala: hogy maga is tudná, a magyar korona alól az erdélyi 
birodalomhoz nem régen szakadtanak vala (az hová, hinné ismét 
nem sokára viszsza kerülnének), melyre nézve, s minthogy 
egyébaránt is a nagy kegyetlenségben a fejedelmet követni nem 
akarná, noha magokat elébbeni közönséges levelére sem decla- 
rálták volna; mindazáltal még is keresztyéni indulatjából akarná 
őket még egyszer meginteni, hogy mutatnák meg engedelmes- 
ségeket, és küldenének ki hozzája; egyéb aránt néki ne tulaj- 
donittatnék osztán, ha mind magok városostól, s mind az be- 
szorult vidéki néppel, a király ő felsége tűzzel vassal emésztő 
fegyverét siralmasan meg kezdenék érezni, etc. 


Az marschalcnak ez levelére, és egyéb sollicitatiójára, 
nem lőn az két városnak mit tenni, mivel oltalomért sohova 
nem bizhatnak vala: hanem hogy városok, kiváltképpen Némethi, 
jobban is el ne égettetnék (minthogy magok a lakosok a várba 
takarodtak vala), az marschalcnak 2600 tallérokban, sok szekér 
kenyerekben, egy néhány hordó borokban megsatczolniok 
kellett vala. 


Igy, mikor ennyire közelitettenek volna, a mi városunk is 
(ugymint Nagy-Bánya) igen megzendült vala miattok, nem 
tudván, mint rendelte volna isten dolgunknak kimenetelét: 
hogy azért ide való érkezések megelőztethetnék, városunk 
becsületes magistratusi az lakosokban válogatást tévén, és 
szomszéd felső-bányaiakkal is egyet értvén, rendelének mintegy 
háromszáz gyalogokat, praeficialtatván kapitányúl néhai Fekete 
Mészáros Bálint becsületes és ez dologra alkalmatos tanácsbéli 
személy. Kiszálliták azért ezeket az ilobai szorosra, mely vagyon 
szintén a Szamos vize kerületinél, vigyázásnak, és ha az ellenség 
arra jőne, a mennyire lehetne, resistentiának okáért, ahoz való 
illendő apparatussal, dobbal, zászlóval, és commeatussal, kik az 
megmondott helyen erős és jó sánczot építvén, annyira jó készü- 
lettel várák az ellenséget, hogy ha az ellenség addig eljött volna 
is, vagy eltért, vagy megszégyenült volna, vagy nagy kárával 
jöhetett volna által rajta. 


Az lengyelek ily szabados és akadály nélkül való kóbor- 
lásoknak híre Erdélybe is megvitetett vala; holott mindenek 
azt gondolván, hogy oda is bé fogna menni, annyira megfélem- 
lettek vala, hogy sok helyekről költözködnének előttök. Mihez- 
képest Barcsai Ákos (az ki, a mint feljebb jelentették, egyik vala 
a locumtenens urak közzűl), alkalmas hadat gyüjtvén öszve, 
kezde valami rák háton vélek kifelé jődegelni, hogy már az len- 
gyelek ellen; de az sietség miatt egy hétig is három vagy négy 
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mértföldnél többet nem jőnek vala el; sokára Józip Láposára 
és Domokos vidékire érkezvén, a lengyelek helyett ott tartottak 
vala erős harczot a disznódi, tyúkodi, és lúdaméri ellenséggel, 
úgy annyira, hogy ott a tájon csak éjfél s hajnal jelentő kakas is 
elvélte találtatnék. 


Ide penig a lengyel szabadoson égett és pusztit vala a felől 
szintén Szinér-Váraljáig, mely jó mezővárost is porrá, hamuvá 
tévén, onnat az Avasba, Ujvárosba, és Máramarosban Viskre 
is bécsapa; de ott a szomszédság kedvéért csak szenvedhető 
kárt tett vala: és mikor azt gondolnók, hogy immár mi követ- 
kezünk pusztító s emésztő fegyvere alá, az ur isten ingyen 
kegyelméből megszána bennünket; mert még a sánczig sem 
jövének az Ilobába, hanem mint Senacherib hírt hallott, és 
oly sietséggel die 4. julii Visk felé az egész tábor hazája felé 
eltére, mintha derekas tábor persequálta volna őket, az marhá- 
kat csordánként elhagyták, csak a szaladásra lévén gondjok, 
három s négy oláh az hegyekben 50. s 60-t bennek elhajtott, 
és minden prédájával szabadon tőltözött. 


Ekképpen minekutánna Bereg vármegyének nagy részét, 
Szathmárnak pedig és Ugocsának derekát, a szamosközi szép 
földet is porrá s hamuvá tette volna, népében nagy sokat fegy- 
verre hánt volna, úgy takarodának el hazájában, el az meg- 
emlitett úton etc. 


A bán, Barcsai Ákos, az ellenséget csak meg sem akarván 
látni, addig múlatoza útjában, amaz az alatt békével eltakaro- 
dék, s ő is nagy szégyen vallva viszsza tére Erdélybe: melyet 
a lengyelség értvén, azt mondotta: Magyarországban, Erdélyben 
elég vitéz ember maradott volna itthon, de hűséges előljárója 
nincsen; igazán is mondotta etc. 


Ilyen siralmas állapotja lévén Magyarország részeinek a 
lengyelség miatt, ode bé is a fejedelem szerencséjének az alatt 
nagy változása esék. Mert a respublica stratagemajából a svéciai 
király országára ütvén a dánusok nagy haddal, országa oltal- 
mára a királynak minden hadaival haza sietni kellett vala, 
csak oda hagyván farkas kaszára a fejedelmet, midőn már 
országából kicsalta volna: mely kölcsönösképpen esett a feje- 
delemnek; mivel az atyja is oda hagyta volt a svécusokat 
Bruna alatt, s pacificált a római császárral etc. Kinek a fejedelem 
tisztességet akarván tenni, nagy sok kerengős veszedelmes úta- 
kon az Viszla vizén által (holott való által s meg által való 
költözése sok ember és egyéb eszközbéli kárával esett vala a 
fejedelemnek) a svéciai királyt Pomeraniában a tengerig kisirte 
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vala; Lytvániában megvött Bresztián nevű derék erősségnek 
oltalmazására Gaudi András német generált hagyván prae- 
sidiumával együtt. Az honnat a fejedelem viszsza fordulván, 
midőn a kozákok is látnák jó módjokat a dolgokban, tőle elpár- 
tolának, és magok hazájokba menének, így hagyván el jó con- 
foederatus baráti a fejedelmet idegen országban a veszedelem- 
ben, holott ígíretek mást mutat vala. Ezen útjokban a fejede- 
lem hadai oly éhségre is jutottak vala, hogy mivel már az előtt 
az országot a kóborló nép azon való elmentében elégette, pré- 
dálta vala, és társzekerek is a szokásos bővön költés miatt meg- 
ürült, és az Viszlába is sok veszett volna; majd két hetek alatt 
csak cseresznye étellel tengetnék magokat; ez útjokban oly 
sanyaruságban volt maga is a fejedelem, hogy csak a kenyér és 
hagyma is édesdeden esett volna etc. 


Ettől fogva immár a miéink boldogtalanságok csak neve- 
kedik vala: mert a respublica ez alatt török császárral confoede- 
ralván, kinyerte vala tőle, hogy a tatár chámnak parancsolna, 
az ellenséges magaviseléséért büntetné meg a fejedelmet és 
maga hadait. Ehez képest a tatár chám igen nagy erővel a 
fejedelem ellen Podolyiára kijött vala a porta parancsolatjából, 
más felől penig az innen Magyarországról bément hadak és 
generálok, úgymint marschalk Czernoczki, Potoczki és Sapia 
érvén az fejedelmet, igen veszedelmes hálójokra keritették vala; 
nem tudván még akkor a fejedelem sem az lengyelek itt künn 
való pusztitásában, sem az tatárnak jövetelében és hozzá közel 
létében semmit is. Megszorittatván azért eképpen és Istennek 
csudálatos ítiletéből, és a szerencsének csalárd hizelkedő válto- 
zása szerént ily nagy veszedelmes anxietásra jutván a fejedelem, 
midőn a lengyelek megjelentették volna, hogy a tatár chám is 
im szintén inában volna, véle lévőknek jovalásokból, az feljebb 
emlitett lengyel urakkal, azoktól eleibe irattatott conditiókba, 
nem is úgy, mint maga kivánta volna, componálni, és arra ma- 
gát maga pecséti és neve alatt kötelezni kényszerittetett vala; 
irigyelvén az lengyelek, ha az nagy gazdag prédabeli nyereség 
csak a tatár chám kosarába esnék, ki immár utánnok vala. 


Lött penig a compositio 24. julii Lengyelországban Csar- 
nyosztrok és Mezőbcza nevű városok között, Csernyosztroz 
nevű mezőn, erdélyi cancellarius Mikes Mihály és ország gene- 
rálisa Kemény János által ez okon, hogy a fejedelem tatár 
kezébe ne essék. 


A pacificatiónak penig punctumi így vaunak: 1.) Regem 
Poloniae et Rempublicam deprecetur. 2.) Ligam cum Svecis et 
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Cozaco contractam solvat. 3.) Opportuna auxilia Reipublicae 
Poloniae det. 4.) Chamo et Veziriis honoraria conferat. 5.) Pro 
exolvendo milite millionem et bis centena millia florenorum 
conferat et deponat. 6.) Captivos omnes dimittat. 7.) Vades et 
fortalitia dimittat relicta armada. 8.) Apparatus ecclesiasticos 
reddat. 9.) Cosaci aliquot dies a Rákoczio discedant. 


Ez békességnek megerősitésére, míg mind ezeket a feje- 
delem praestálná, zálogot is a lengyeleknek kényszerittetett 
vala hagyni, u. m. a sógorát Apafi Istvánt és Gyerőfi Istvánt 
erdélyi főembereket: de ez békességgel is nem gondolván az 
lengyel hadak, mind a fejedelemnek s mind az uraknak tár- 
szekereket felverék és minden javokat, drága sok kincseket, 
rettenetes károkkal elprédálták vala. 


Ez siralmas békesség véghez menvén, midőn az fejedelem 
népétől elvált volna, azok Moldova felé tartván, egy úrfiat 
Rhédei Ferenc nagyságos úr fiát Lászlót, Bakos Gábort, Mikes 
Mihály főrendeket és maga udvara népe közzűl is valami keveset 
maga mellé vévén, Máramarosra, azon az úton, melyen bément 
vala, nagy sietséggel kijött vala, úgy hogy 4-ta augusti Ecsed 
várába érkezék. 


Az ország népe azért, a fejedelem tőlök való elválása után 
harmad vagy negyed nappal, u. m. julius havának az utólján, a 
csúnya tatárságnak kezébe rabságba esett vala; mely az feje- 
delemnek ugyan Ecsedben létében, az Bihar vármegyei vice 
ispánnak, Károlyi Mihálynak, ifiú legény szolgája által esett 
vala hírivei, ki az veszedelem után az tatárok kezéből szaba- 
dulván, és sietve az fejedelem után jővén, megjelenté, hogy 
még csak hírmondó sem szabadulhatott vala el közzűlök, hanem 
mindenestől fogva a tatárok prédáji lettenek volna: melyen 
a fejedelem rettenetes bánatba esvén, nagy esküvéssel fogadta 
vala, hogy ha csak egy dolmányban maradna is, de rabságba 
esett híveit minden tehetségével kiváltani igyekezné: noha 
abban azután, midőn reá költ volna, és az ország azoknak váltsá- 
gokat sollicitálná, csak mi sem tölt vala, állatván, hogy min- 
denestől fogva is 30,000 vagy 40,000 talléránál nem igen volna 
több, azt penig magától ki nem adhatná. 


Ezt a nagy romlást hallván azért a fejedelem, nem késék, 
hanem azoknak szabadulásokról való discursus kedvéért ad 
diem 3. septembris Szamos-Ujvárra gyűlést hirdettetett vala, 
az hová Kemény János is egy Ráduly László nevű szolgáját, 
kit sarczon váltott vala meg, küldötte vala, a ki által a feje- 
delmet és az országot, mind az magok nagy romlásokról, mind 
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arról, hogy tatár chámnak követjek menne hozzájok, a kiről 
való tanácsadásával együtt, bőségesen tudósitotta volna. 


Tatár rabságába való eseteknek historiája penig, minthogy 
azt maga is Kemény János, főgeneralisa lévén az hadaknak, 
szemével látta, és keservesen többekkel együtt szenvedte volna 
is, az minémű menifestumban az országnak megirta, a szerént 
szóról szóra így következik: 


RUINA EXERCITUS TRANSILVANICI. 


Az lengyelekkel megbékélvén, és tőlök elválván, későn 
éjjel érkezénk a táborhelyre, az honnan ismét későn indulha- 
tánk a lengyel commissarius Sapia késedelme miatt, ki valami 
nehéz költözködő passusokon, egyenesen viszen vala az tatár 
chám eleiben, noha mi akkor nem tudtuk, de más becsületes 
lengyel főemberek magok conscientiájokból indittatván, azt 
deferálák és vínek jobb útra, noha az mi hadainkak zugolódá- 
sával, kiknek semmiképpen nem tudták persvadeálni az tatár 
félelem miatt kerengésünket, egyenesen csak az moldovai útra 
vágyódván, mint igen elfáradott s éhezett romlott had, a téli 
sanyaruság, tavaszi hoszszas nem csak nappali, hanem éjjeli 
járás is, csata, strása, sákmány, nehéz passusokon való költöz- 
ködés és több egyéb hadi nehézségek miatt, kiket nem számlálok 
elő, nem lévén ez scopusom, egyébaránt is kezdetitől fogván 
igen kedvetlenek lévén az expeditióhoz. 


Estvig azért menénk és sötétben érkezénk egy városhoz, 
kinek kastélya is vala; de itt is igen szoros és sáros passus 
lévén, az hadaknak nagy része által nem költözheték viradtig 
is egészen. Ezen estve későn, i. e. 26. julii irák meg az lengyelek, 
hogy ötezer tatár már elérkezett volna, és a chám is is Cjhamenicz- 
nél volna ; azért viselnénk gondot magunkra. Tanácsot tartván 
azért, tetszék, hogy a fejedelem személye salvalódjék egy néhá- 
nyad magával, ha az had ruináltatik is, de az haza talám con- 
serváltathatik, ha székibe mehet; ne veszszenek el mind fejedel- 
mestől. Parancsolta volt penig ő nagysága, hogy én is elmennék; 
de boldog emlékezetű eleinknek példájok szerént, uramhoz és 
hazámhoz való szeretetemtől meggyőzettetvén, noha olyan 
félelmes állapotjában nem örömest szakadok vala el tőle is, 
látám is nehéz szivének, de megkövetém, és ily declaratiót tők 
ő nagyságának elindulása előtt nem sokkal: 


Kegyelmes uram! bizony nehezen szakadok el ngod mellől 
ilyen útjában s úgy áldjon meg Isten, nem elhagylak, és hűsé- 
gem mellől nem állok el, de conscientiámtól meggyőzettetvén, 
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semmiképpen azt nem cselekedhetem, hogy mind nagyságod, 
mind én elmenvén, nem igaz pásztoroknak ítíltessünk, és prédára 
hagyjuk fejetlenűl a keresztyénséget és édes hazánk fiait. 


1. Hogy imé látod az hadak, kik az sáron által költöz- 
tenek, eszekbe vészik a nagyságod elmenő szándékát, felűlnek 
és mind utánnad vonódnak, sietve a szoros állapotoknak kiván- 
ságok szerént, miattok nem járhatsz ennyi ezerekkel, az ellenség 
penig nyomodba akadván s rajtad lévén, mind velek együtt 
vészsz. 


2. A sáron túl rekedt had, gyalogság, munitiók, szekerek 
megértvén elmenetelünket, confundáltatik, és gyalázatosképpen 
fut, oszol s vész, nem csak ellenségtől, hanem minden rendek- 
től. És igy hallatlan rossz emlékezetünkkel lészen a vesze- 
delem; menjen el azért nagyságod, mert ennek így kell lenni; 
én penig az míg lehet Isten után a népet vezérlem s oltalma- 
zom, s ha penig a jó Isten mást rendel felőlünk, örömestben 
szenvedek minden nehézségeket és halált együtt vélek, mint 
csak magam szabaduljak, édes nemzetem penig elveszszen (az 
minthogy bizony ma is édesebb énnékem az vélek való szenvedés, 
mintsem az gyalázatos szabadság nyerésével távul való hallása 
romlásoknak), méltatlan tisztem is azt kivánja. 


Nem lőn mit tenni az fejedelemnek, engedni kelle tetszé- 
sünknek, elmenni, s engemet elhagyni, kitől elbúcsuzván, az 
hadakat megcsendesitém. Szegények látván köztök való mara- 
dásomat, nagy jó reménységgel megmaradának, és a főrendek 
is nagy sokan, azok között a becsületes úr Kornis Ferencz, Béldi 
Pál, Húszár Péter, Domokos Tamás és többek is; eképpen az 
fejedelem Ilyvó felé méne, mi Stry felé akarunk vala menni. 


Alig telheték két vagy három óra, a passuson még a költözés 
nem is végeződvén, a tatár elérkezék, és hátulját megcsapá, 
kiknek succurálni akarván, az kiket lehete a seregekben meg- 
forditék, és mezei hadbeliek lévén csak, itt vesze el amaz vitéz 
kapitány Gellyén Gergely. 


Megtéritettem vala Sapiát is, kinek egy néhány száz lovasa 
és drogonosa is vala, hogy segétene, de nem hogy a tatárral 
harcolt volna, sőt szót adván egymásnak, nem csak félre állá- 
nak, holott az dragonos az passust könnyen megtarthatja vala; 
hanem sokak a tatárokkal együtt rajtunk lőnek, a szerént a 
városból is, a minthogy Gellyént is azok lövék el. Sőt az előtt 
is a lengyellel megbékélvén, continue rajtunk voltanak, magunk 
s fejedelmünk szekereit felverték, mind fő s közrendeket is 
sokakat levágtanak; ilyen az ő keresztyén békességek, kiben én 
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mindazonáltal nem vádolom az főrendeket, akaratjokból volt-é, 
nem-é? Békételenkedvén penig az nép az veszedelem alatt is, 
az út és várakozás felett is, Sápia után is kelletvén várakoznom, 
kalauz nélkül lévén, midőn a passusról az előljáró tatárságot 
visszavertük volna, oda hagyának mind hajdúk, székelyek, 
mezei hadaknak is és egyebeknek nagy része, elől elmenvén, 
az utolját is meszsze érhettem, jutván egy Timbolna nevű város- 
hoz, kinek is szoros útján és a városon kelletett által mennünk; 
itt is a mi megbékéllett ellenségünk kiütvén, fejedelem tár- 
szekereit és többeket is vertek fel, mindazáltal az Sztárazta 
adván alkalmatosságot reá, tractáltam véle, és úgy végeztem, 
hogy lövő szerszámunkban tízet és egy mosár pattantyut az 
városon kivül való táborhelyünkön hagynánk, kiket vitetne 
bé az várba, conservandi causa, sub spe restitutionis, melyre 
compromittálta is magát; mi is ott hagytuk, nem lévén tovább 
vitelében módunk. 


Akartunk volna estve az holdvilágon indulni, Sápia is a 
várhoz érkezvén és azt svadeálván szivesen, az öcsét küldvén 
hozzám izené, hogy vagy tíz tatár érkezett, küldjek reá, fogas- 
sam el, a többi penig közelebb nincs négy mértföldnél, az is 
kevés, a diámnak penig még híre sincs, várjam meg, míg kijő, 
és járjunk együtt; de más felől a várban megrészegedvén, éjfél 
tájban jött ki, a mezőben lefeküdt, s érette küldött embereimet 
megfosztván, gyalog jövének meg; kalauz nélkűl sokat tévelyeg- 
vén, egy mezőre történet szerént találánk, kevéssel hajnal előtt 
megindulánk és igen menénk reggelig; viradtán hat óra tájban 
érkezék a tatár és a sereg utóljába kapa, az honnan hír adatván 
meg kelle tartóznom, és viszsza verém szép vitézi emberséggel 
a tatárok előljáróit, kit másszor is viriliter meszsze űzénk fél 
mértföldig, de mivel a dandárja érkezten érkezett, elől a bucsáki 
had Szobankacsi Agával, utánna Muradi szultán, azonban az 
mi Sápiánk is hát immár jő az tatár követtel együtt, azt kivánván 
az megirottaknak nevekkel, állapodjunk meg, készek velünk 
megbékélni. Vala penig előttünk egy sáros passus, kin nagy 
hoszszú tó-gát és híd, azon túl vala egy kastély is, szekereink, 
cselédeink már által is kezdtenek vala költözni; de a kastély- 
nak lengyel ura is embertelen fenyegetőzéssel excipiálván, 
annak sem hiheténk a passuson költözésben, két felé is lennünk 
nem vala bátorságos, az által költözés is bizonytalan vala, 
már az ellenség érkezvén; nem az nékik hitelben azért, hanem 
kéntelenségből megállapodánk tractára, az hidas tó felé való 
rést hagytuk hátunk megé; a seregeket úgy rendelém, hogy 
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három felől való defensio lehetne, negyed felől az víz secundálván 
bennünket, négy apró taraczkok az négy szegeletben az kevés 
gyalogságot, székely puskást, lovast sáncz helyen feljűl, az 
hova mint juthatott, állítván, azon belől a lovas hadakat; 
az híd és víz kedvéért penig nagy helyet kellett vala béfoglal- 
nom, kit sokszor bántam is. Azonban nyolc óra tájban érkezék 
a tatárság és belénk kapván szűntelen mintegy napestig ostromla 
3 felől, kiknek dicséretes vitézi nagy bátorsággal resistáltunk, 
hogy szokatlan lévén az tatárhoz való harczhoz, az volt nagyobb 
bajom, miképpen a dandár seregeket conserválhassam meg- 
bontakozás nélkül, az tatár űzésre ízeledvén inkább mint sem 
nógattam volna őket, az minthogy mindjárt meg is vertek 
volna, ha a dandár megbomlott volna; rendeltem azért az 
ellenkezésre, harczra, űzésre, külön seregeket: az nap sebesedék 
s meghala is Jármi Miklós jó mezei kapitány, más felől német 
Mansfeld dragonos kapitány, többek is néhányan de szenved 
hetőűl. 


Vala hátunk megett egy régi sáncz túl az tó mellett, bésöté- 
tedvén, abba retiráltattam az seregeket, de nem extendáltatik az 
hídig és gátig; azt az ellenség obtinealta, reiterálása erős harcz- 
czal lőn, mert az tatárság vévén eszébe, szüntelenül ostromlá az 
seregeket; bészállván nagy bajjal, az ellenség is utánnunk 
nyomulván, egész éjjel mind rajtunk volt, más nap viszont 
tractált; azonban már egy néhány helyen passusa lévén, minden 
felől környül vett, az hada többülten többült, mi penig lovaink- 
kal, embereinkkel voltunk rettenetes éhségben, és minden 
fogyatkozásban. 


Harmadik napján a chám is elérkezék, kihez is követeket 
bocsátván, minden jó válaszszal bocsátá, magammal is szemben 
lévén a fővezér tihája és egynéhány murzák, azután Sobankosi 
aga is, és lévén bizonyos summa pénz kivánságok, annak felette 
hogy vélek szövetséget tészünk, ellenségek, kiváltképpen kozák- 
ság ellen hadat adjunk. Ezek felett azért megalkuván, kívánák 
azt, hogy magam is a chámmal szembe légyek, és hallják magam- 
tól is azon szókat. 


Igy azért az hadak között szedeténk fel circiter 20,000 
tallérokat, a chám és vezér s főrendek számára, a szultánnak 
penig 1000 aranyat; ezen kivűl is küldöttünk környülöttek 
lévőknek bizonyos summát. 


De mind ez idők alatt hallottál volna itt hajakat borzasztó 
és lágy sziveket rettentő rettenetes Alla, Alla kiáltásokat, láttál 
volna sűrü zápor módjára való nyilaknak reánk szórását, éjjeli, 
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nappali nyughatatlankodást. Mert az első napi éjtszakai időn 
egy óra alatt kétszeri, háromszori újabb seregek ostromolnak 
vala, azután is penig a tracta alatt a sánczig ottan nagy sival- 
kodással rohannak vala. 


Negyedik napján reggel 31. juli az Muradi szultán és annak 
öcse jövének érettem, és hitekre kivánák ígíretem szerént az 
chámhoz való menetelemet, assecurálván, hogy magok szemé- 
lyekben, nagyobb securitással való mehetésemre jöttek volna. 
Elmenvén vélek, a szultán elválék és elől a chámhoz méne, 
engem penig vélem lévőkkel a szultán öcse vőn maga sátorához, 
míglen az audentziának ideje eljőne, az holott ételt, italt hozván 
elő, azonban kezde kiáltás hallatni az sáncznál, kit elsőben 
szokások szerént való Alla kiáltásoknak s ostromi tétetéseknek 
állítánk, mely már oly szokásba, s contemptusba vétetett vala 
a vitézlő rendnél, hogy fekvésekből is arra alig kelnek vala fel; 
de azonban sűrű lövések is kezdének hallattatni, melyből 
eszünkbe vevők hitetlenségeket, és az ifjabb szultánt szorgoz- 
tatván hitekre emlékeztetem vala, velem együtt lovakra raga- 
dozánk és sietve mégyünk vala a chám sátorához; de a lövés, 
kiáltás és tatárságnak minden felől arra való takarodása meg- 
mutatá végzett dolognak lenni. Vala penig distantia, az hova 
vittek vala egyik szárnyába az tábornak, onnan az másikig, az 
hova kellett mennünk az chám sátorához, onnan viszontag a 
sáncig majd egy mértföldön való circuitus; azonban hát hozzák 
némelyek a rabokat. Megitélheted keresztyén olvasó barátom, 
ezeket távulról hallanom s látnom, ha vélek együtt meghalásnál 
nem keservesebb volt-é? Érkezém a chám sátorához, hát régen 
elment a szultán vezérrel együtt. Hogy már oltalmunknak 
praetextusával magamat azért a vezér sátorában vivén velem 
lévőkkel, kevés idő mulva megérkezének az chám, vezér és 
szultán. A vezér velem szemben lévén, dolgát excusálá azzal, 
hogy a vitézlő rendet semmiképpen meg nem tarthatta, mind- 
azáltal semmi sem lett volna, ha az seregek ki nem jöttek volna 
s alkalmatosságot azzal nem adtak volna. Ezzel elmenvén, min- 
ket arestálának. 


Lőn penig a dolog ekképpen, midőn a sánczból kijöttem 
volna, nem sok idő mulva hatalmas sűrűséggel minden felől a 
pogányság körülvette a sánczot elébbeni szokások szerént, és 
reá nyomult a sánczig csak nem kézből megüthetésig, az tractá- 
nak tött békességnek színével: azonban a szemények (gyalogok) 
zászlóstól kimenének az ellenség közibe, és mindjárt arczczal 
fordúlt s kezdett lőni a mieinkre, kiben meg is nyakaztanak 
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felesen. Mely proditióra való szándékokat az előtt való nap 
eszembe vévén, egyik kapitánynak s vagy három legénynek 
közikbe menetelekből, sok intések és vélek való beszédek után 
ajánlák hűségeket, mi is egy hó pénzt ajándékon adánk s meg- 
esketők őket, a mely csak reggelig tartott az ebeknek; pusztán 
maradván és ott leggyengébb is lévén a sánczhely, az aránt annak 
rohant az ellenség, kit noha két ízben is viszsza vágtak, de végre 
a sokaság elboritotta őket; hátul is penig, holott a viz láttatott 
mutatni valami securitást, lőn ily nehézség, hogy az ló eleség- 
nek szűk volta miatt az tónak nádját metélvén le az vitézlő rend, 
addig járták, hogy mind a magyar, mind az tatárság egy néhány 
által járókat találtak, kire is kellett vigyázásunknak lenni, 
hogy az magyarság ne szökjék (mint az első éjtszakán, míg 
annyira nem levénk környülvétetve, mentek is el valamennyin), 
se penig a tatárság bé ne jöhessen, kit egy néhányszor meg is 
próbáltak. 


Midőn azért a szemények passust nyitottak volna, elől s 
hátul is a tó száján által nyomódott az ellenség, kit mind az 
által erős harczczal viszsza vágtanak; de az szemények útján 
a nagy erő bétódúlván, hátul vötte a sánczbélieket, és úgy vágta 
ki, elől kimondhatatlan sűrűséggel állván a pogányság, szabado- 
son fogdosta az miéinket, némelyeket penig, többi között Nagy 
Tamás uramat egy néhányad magával, az ostrom előtt hitre 
kihíván, kik löttenek volna az hadaknak jó részének eleje, 
hitre kicsalták s elfogták; maradván benn képemben Kornis 
Ferencz uram, vitézi módon többekkel együtt, az míg el nem 
boritották s hátúl nem vették, emberkedtenek; de a sokaság 
végre csak elnyomta, és a sánczból kimenvén, az népben nem sok 
halva, hanem kiváltképpen az főrendek rabbá estenek. 


Efféle állapotban szokott dolog, hogy mint a vízbe haló 
embert a partról biztatni szokták, úgy cselekedeteket ezzel állat- 
ják némely emberek, így s amúgy kellett volna lenni, s lehetett 
volna; tudom az én irásom s relatióm sem távoztathatja el, 
kiváltképpen ezfélékben az kik nem forogtak, nem értő emberek- 
nek itéletit; mindazáltal kik praxisban tudják, azokért jelentem. 


Mondhatná valaki: generálisnak kimenni s pogányságnak 
hinni. Felelet: a zálogot urgeáltam, de nem obtineálhattam, 
követség által hogy oly végzett dologra menjek, nem hittem; 
de láttam másképpen is kezekben vagyok; az nép féltett is 
ugyan, de viszont a követek által tött választételekhez képest 
bizott is, hogy személyemmel, magunk oblatiónkkal, adomá- 
nyunkkal complaceálhatnánk. Valyon, ha el nem mentem volna, 
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az egész nép maga is nem kárhoztatna-é? hogy oka voltam 
veszedelmeknek; mentem azért hitre, a megirt nagy embe- 
rekére. Irom, hogy kezekben voltam; ne csudáld, hanem 
értsd meg. 


Száz tizenhat zászlókkal voltam, kornétákkal együtt; 
irom igazsággal, egy nem volt egész 100, többire ki alatt 25 és 
30 personák, harcra valók penig 10 s 16. s 20 személyek; 
mindenestől fogva harczra való emberem négy vagy 5000 ha 
lehetett, gyalog penig az áruló szeményeken kivül igen kevés, 
taraczkocska négy. Az ellenség ad minus 60,000; de mit irom 
számát, a ki meg tudja fontolni tatár chámnak személye szerént 
jelen létét és erejét, és kik ellen, u. m. magyar, svécus, kozák 
ellen indult, megitélheti. 


Az hadak, maga, lova elfáradott, éhezett, kényszeredett; 
az ellenség erős, jó lovas, nem régen nyúgodtan indult; ki- 
menni a sánczból nem bátorságos s nem egésséges, benn maradni 
penig továb éhenhalás. 


Értsd meg, uram, a sáncznak állapotját; ez valamikor 
régentén volt valami sáncz forma, de nem nagy, sem regularis, 
hanem csak egy lineában lévő, de már megavult és romlott 
gyepes hely, melynek renoválásában semmi rendes instrumen- 
tumink nem voltanak, hanem szablyák hegyivel, csákányokkal, 
baltákkal kellett, nem lévén egy ásó is vagy kapa, némely helye- 
ken holt lovakkal pótolván, szekerünk is nyolcz s tíz felett 
nem lévén, ez volt minden erősségünk; többire mindenütt 
oltalom és lóesés nélkül bémehetett. Kanót, már semmi nem volt, 
ruhájokból csináltak magoknak, a gyalog taraczkokban golyóbist, 
hol bétött darab lánczokat, ón szerszámokat etc. vetvén, az por 
is már minden felé teljességgel elfogyott; a lovas had között 
egy kopia nem találtatott, ezek így lévén lehetetlen vala, 
hogy egyéb képpen cselekedném, hanem a tractát acceptálnom, 
valamint s valahogy; magam személyemben hogy a sanczból 
elmenjek, voltak svasorim, de az becsület és édes nemzetem 
szeretete arra is nem bocsátott. 


Ne itélj azért ezt halló s olvasó barátom s uram balul ez 
állapotról; mert bizony feci quod potui, szivesen penig, melyet 
magok is haraggal s szidalommal emlegetnek, szemeinkkel is 
látjuk a sok sebest, láttuk a sok elveszett pogányságot, úgy, 
hogy annak száma meghaladta sokkal az mieinket, a rabbá 
esetteken kívül. De mindenek felett emeld fel elmédet mindenek 
felett való helyre, és gondold meg, hogy mind ezek nem történet- 
ből, hanem Isten rendeléséből löttek, kihez hasonlótól Isten 
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minden keresztyén nemzetet oltalmazzon, s rajtunk kegyel- 
mesen könyörüljön ő felsége. Amen. 


Az maga irása penig Kemény Jánosnak, melyet ez mani- 
festummal együtt az fejedelemnek és országnak küldött, igy 
vagyon szóról szóra: 


Ad Celsissimum Transsilvaniae Principem Universosque 
Ordines, quoscumque praesens concernit negotium. 


Tudom, hogy a miképpen a mi Kegyelmes Urunk meg- 
tanulta gyermekségétől fogva, hogy az földnek legnehezebb 
terhe az háládatlanság légyen, és ezt tudván, sem Isten s sem 
emberek ítileti szerént magára olyan nevet nem vészen. Én is 
ő nagyságának és üdvezűlt atyjának és anyjának eleitől fogván 
minémű terhes és igazságos szolgálattal löttem legyen, tudója 
az Isten, nem is csak egy országbéli emberek, magok is ő nagy- 
ságok, melyet ím ezzel is pecsételtem meg, hogy ha tetszett 
az jó Istennek, ő nagyságának közzűlünk való kimeneteli által 
méltóságos székibe való menetele, abban nem utolsó eszköz 
voltam. És hogy ő nagyságának utánna ne lázadjon az egész 
had, s azok miatt az ellenség ő nagyságát is üldözvén, vélek 
együtt ne kövesse boldogtalan sors, készebb voltam az hadak 
között maradni, az ellenséget magamra várni, és a nyomorúsá- 
gos romlásra vélek együtt magamat adni. Jóllehet emberi ítélet 
szerént, sőt ő nagysága maga akaratja szerint is, én magamat 
salválhattam volna. Mostan állapotom miben légyen, arról nem 
szükség irnom, emberem szemmel látott relatiót tehet, mind 
penig minémű képtelen erőm és értékem felett való sarczot 
kivánjanak rajtam, többire majd úgy tartván, mint ha ő nagy- 
ságát magát kapták volna kezekbe, sőt ő nagysága ellen való 
rancorokat rajtam akarják kitölteni. Ő nagysága azért és a 
nemes ország, mind ő nagyságáért való hűségemért, mind penig 
hazámhoz és annak velem egy hajóban evezett tagjaihoz való 
szeretetemért, hogy mentől hamarább ez nyomoruságos rabság- 
ból kiszabadítani méltóztassék, nagy alázatosan kérem: 


1, Noha penig nem csak magam szabadulásomat kérem és 
urgeálom, hanem velem lévő több becsületes rendekét is, ha 
lehetne, él az Isten, nem csak velem együtt kivánnám meg- 
szabadulásokat, sőt örömest tovább is maradnék ez nyomoru- 
ságos szenvedésben : de mivel vagynak oly bizonyos considera- 
tiókra való dolgok és okok az én hitvány személyemnek álla- 
potjában, akár itt létemben, akár a portára való vitetésben, 
hogy annak alkalmatosságával az én kegyelmes uramnak és 
hazánknak fogyhatalan félelmet és nyughatatlanságot kezdenek 
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keresni, ha az én innen való szabadulásom halad. Én ez állapot- 
ban megtetéztem uramhoz s hazámhoz való hűségemet, ehez 
illendő alkalmaztatással, de bizony periculum est in mora, ha ő 
nagyságok s ő kegyelmek halasztják, melynek sem én, sem velem 
valók lesznek okai Isten s e világ előtt. Én utánnam penig 
nagyobb respectus vagyon Kornis Ferencz uramra, kinek is 
sarcza még nem specificáltatott, de hihető dolog, érteke felett 
lészen: és ha Isten engemet ő nagyságok s ő kegyelmek segétsé- 
gek által megszabaditana, az ő kegyelme megszabaditásában is 
munkás lennék: de ha köztök marad, félő az ő kegyelme szemé- 
lyének is ne kezdjenek ártani; szükség azért hasonló provisióval 
lenni ő nagyságoknak és ő kegyelmeknek az ő kegyelme személye 
felől is. 


2. A mi sarcz által való szabadulásunknak módja felől mi 
úgy elmélkedünk, hogy noha tudjuk jól az mi kegyelmes urunk- 
nak azon kivűl is, de kiváltképpen a lengyelekkel lött végezés 
szerint, számtalan expensájának lételét, mindazáltal mivel ott 
ő nagyságának záloga vagyon, keresztyénekkel is vagyon dolga, 
onnan ő nagyságára és hazánkra jövő ellenségtől nem félhető, 
itt penig ellenkezőképpen vagyon a dolog, és igen közel való a 
veszedelem, szükségesképpen kivántatik, hogy legelsőbben is a 
chámot és az környűlötte lévőket mind adománynyal meg- 
engesztelje, mind penig a mi kiváltásunk által a kezek között 
levő alkalmatosságot vegyék ki, mert egy átaljában midőn én 
az én értékem és erőm felett való sarczomat emlegetem, azt 
felelik reá, hogy a fejedelem és az ország váltsanak ki. 


3. Én, úgy vagyon, s a szerént Kornis Ferenc uram is, 
nem vonszuk ki abból magunkat, hogy kevés értékünket sza- 
badulásunkért ki ne adnók, de az arra nem elégséges, egyéb- 
aránt is azt hamar öszsze nem szerezhetni, hanem ő nagyságok- 
nak vagyon abban módjok, convocálván ő nagyságok az nemes 
országot is, eliberáljanak bennünket; mivel elég hely lészen 
még, mind az ő nagysága és haza jobb karba való állitásában, 
s mind több atyánkfiainak kiszabadításokban, az mi kicsiny 
értékünknek is afféle ususra való convertálásában. Ugy vagyon, 
a kik közönséges tatár kéznél vagynak, azok közzűl sokan 
csak könynyű sarczon fognak megszabadulni; de azoknak is 
szegényeknek nagy akadályt creáltanak, megtiltván, hogy 
valamig a mi sarczunk végbe nem mégyen, ha szintén megalkusz- 
nak is, senki meg ne szabadulhasson, melyen is ő nagyságoknak 
s ő kegyelmeknek szükséges szorgalmatoskodni. 


4. Az mi penig illeti azoknak megengeszteltetéseket, annak 
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ilyen módját látjuk: hogy ím az chámnak az ő állapotjok 
szerént nem köz rendből álló követe mégyen ő nagyságához, a 
véle levőkkel együtt igen jól kell látni, és kell ajándékozni. 
Ide benig az chámnak, vezérnek, Hasznadár passának, szüksé- 
gesképpen tisztességes ajándékot kell adni; nékem az vezér 
azt intimálta, hogy a tatár követet valami két ezer tallér felé 
kell ajándékozni. A követeknél penig kell lenni extraordinarie 
annyira való ajándéknak s pénznek, hogy az kinek illik, adhas- 
sanak öt vagy hat személynek. Az chám ajándékát penig úgy 
kell érteni, hogy mostan ha csak három vagy 4000 tallér árú 
lészen is, abban meg nem állapodik a dolog, hanem bizonyos 
summa pénz adás felől külön fog lenni a tracta, ki nélkül nem is 
hiszem, hogy az dolog véghez menjen. 


5. A bizonyos dolog, hogy az chámnak a portától való 
parancsolatja az volt, hogy az két Oláhországban vajdákat 
válaszszon, Erdélyre is reá menvén hasonlót cselekedjék, ha az 
mi nyomoruságos rabságunk torkokat bé nem töltötte volna; 
mint fognak megmaradni azok a vajdák is, bizonytalan. Az 
erdélyi állapot felől úgy vészem eszembe, hogy az portától vár- 
nak; azonban Neszter-Fejérvár tájékáról is ezek nem igen 
sietnek, kivánván követeknek Erdélyből való kiérkezéseket, és 
minden ott lévő állapotokról való informáltatásokat. Nem lehe- 
tetlen az is, hogy a főrendekben ne kezdjenek a portától békül- 
dést kivánni. 


6. Tudom sok felé való költését ő nagyságának, nem hogy 
maga szükségére, de csak nékem mostani állapotomra is, ha az 
havasalföldi vajdát, bojérokat, kölcsönözés felől ő nagysága 
meg fogja találni, nem fog haszontalan lenni. 


7. Ez állapotban nékem úgy látszik, ő nagyságának con- 
vocáltatni kell az országot, és a mint ide, úgy a portára is köve- 
teket kell küldeni, ott is az állapotokat complacáltatni. 


8. Mivel hogy sokan már is sarczok felől véget értenek, 
naponként végeznek is, egyszer másszor tudósítják, kinél légye- 
nek, házok népét, és mennyi légyen sarczok: arra azért egy 
bizonyos embert kell rendelni, ki percipiálja és Jászvásárt is 
ugyan egy embert kellene fogadni arra, ki bé tudná a rabok 
sarczait iktatni. 


P. S. Az itt való sanyaru és szoros állapot külön való 
irást nem engedvén, ő nagyságát alázatosan követem; az Isten 
meg ne szabaditson, ha uram és hazám ártalmára való dologban 
igyekezem; de ha én velem kereskedést kezdenek indítani, 
esztendőnként nem egyszer ő nagyságát s az országot sattzol- 
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tatni, s azonban az sanyaruságot is vélem meguntatni, Isten és 
ember előtt oka nem leszek. Annak okáért assecuratiót kivá- 
nok ő nagyságától és az országtól kiváltatásom felől, az mint 
megalkhatom vélek, mennél hamarébb; halált kivánnék az 
Istentől, de nem praescribálhatok ő felségének: kérem Istenért 
is ő nagyságát s ő kegyelmeket, vegyék hamar való jó coriside- 
ratióba, de igen titkoson, és igyekezzenek eliberálni mennél 
hamarébb bennünket, ne légyünk akadály az több keresztyén 
atyánkfiainak is szabadulásokban. Datum in Castris Tartaricis 
in Moldavia positis, die 6-a Aug. Anno Domini 1657. 


Johannes Kemény de Gyerő-Monostor m. pr. 
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SZALÁRDI JÁNOS 
SIRALMAS KRÓNIKÁJÁBÓL 


Harc Bethlen Gábor örökségéért 


Az ország igazgatása azért a megírt módon Catharina 
fejedelemasszonyra szállván; noha az ország eléggé igyekezte 
igazgatásában való conditioiban megzabolázni a következhető 
alkalmatlanságokat: mindazonáltal mint asszonyember, s nem 
is szinte hanyatlott idejű, ingadozó elméjü, s világi gyönyörü- 
ségre is hajlandó, s kelleténél nagyobb pompát űző, mód nélkül 
való költségü levén, az helyes istenes igazgatásnak igyenes 
vágásiból csak hamar ki kezde magaviselésiben hágdosni; sem 
gubernátortúl, sem tanácsurak intésitül nem sokat akart füg- 
geni; a tárházat az urak közül némellyekhez való indulatjából 
nagyon üríteni, jószágokat conditiói ellen azokhoz, a kikhez 
elméje hajlandó vala, gubernátor, tanács hire nélkül is, oszto- 
gatni kezdte vala. Mellyből ottan az urak között alattomban, 
és nyilván való nagy gyülölség, egymás veszedelmére való törek- 
vés következék; mellybűl lön, hogy csak hamar a fejedelem- 
asszony személye az ország előtt nagy unalomban jutván, más 
fejedelem választásárúl kezdének gondolkozni. És Csáky István, 
ki itt ben Almás várát, ott kin Keresszeget, ősrül birja vala, az 
fejedelem holta után a tárházból fejedelemasszony jó akaratja, 
kegyelmessége által nagyon épülvén, számos gyalogot is kez- 
dett vala maga mellett tartani, a fejedelem teste temetésére 
való gyülésből futva szaladna, és gyalogjai dobjokat Enyednél 
elhajgálván, s magok is elszéledvén, maga az toroczkai havasok 
közt, az ország utját elhagyván, csaknem lóhalálában sietne 
Almás várába, a honnan is nem sok idő mulva, elől a tárház- 
ból való gyűjteményt Kisvárdában, öcscse Csáki László prae- 
fectusa klacsiánói Horváth Ferencz által kiiktatván, kiindult 
vala, s a gróftul [Bethlen Istvántól] Váradrúl az erdélyi határig 
üzeték is; de nagy résen levén a füle, nem érhették. Ki Szabolcs 
vármegyében felesége Forgács Éva Szent-Márton nevü kas- 
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télyába szállván, sokáig ott lön lakása, még aztán Szepes várát 
obtineálhatta vala. 


Kit hogy a fejedelemasszony Munkács várában a munkácsi 
fő-kapitányságban férkeztethessen, valóban vala rajta, és azért 
a fejedelemasszony akaratjábul ott való kapitányhoz Balling 
Jánoshoz Csáki István Horváth Ferenczet, ki annakelőtte is, 
midőn Magócsi Ferenczné Eszterházi Miklóssal egybekelvén, 
Munkácsot birták, szolgájok volt, az vár alatt közel Klacsienó 
nevü orosz falut birván, és jeles, szóbeszédes, nyájas, tisztes, 
politicus, katholicus ember volt, a végre küldé Munkács várába, 
ki eléggé svadeálta Balling Jánosnak, hogy bebocsátván Csáki 
Istvánt a kapitányságra, maga is minden fizetésével szokott 
jövedelmivel életéig a praefectusságban helyben maradhatna, 
arról ő felségétől lenne elegendő assecuratoriája. De Balling 
János megizelitvén már jó idővel azelőtt annak a fris és gyönyö- 
rüséges lakóhelynek kedvessége s haszna izit, a hová 2000 ház 
jobbágybul álló jövedelmes, nagy részbül boros jószág biratik, 
ha nem több, csak olly válaszszal bocsátta volt: Mit tenne 
ő felsége ott ollyan nagy udvaru nagy úr kapitánynyal mint 
Csáki István? Lám ő is igaz hive volna ő felségének a várral 
együtt; nem is volnának semmi hijjával ő felsége dolgai ollyan 
nagy kapitány nélkül is, s még nagyobb hasznával volna ott 
való jövedelminek. Néki ő felsége assecuratoriájára nem volna 
szüksége, ha egy asztalnyi volna is. 


Az urak azért és a státusok a fejedelemasszonytúl nagyon 
elkedvetlenülvén, némelylyek a gubernatoron forgatják vala 
elméjeket, hogy az haza-fia, s már annyi idők alatt hasznosan 
szolgált volna mind azelőtt s gubernatori tisztiben is; de né- 
mellyek hogy maga is a fejedelem Bethlen Gábor, Catharina 
hozatása előtt, sokszor nékiek sem az öcscsét sem mást maga 
helyébe, hanem Rákoczi Györgyöt commendálta, minthogy az 
eszes, okos, méltóságos magyar személy, s minthogy nagy értékü, 
nagy jószágú, s arra legérdemesebb személy volna az egész 
magyarság közt, jól rá emlékeznek vala. Maga is a gubernátor 
gróf fiával és Zólyomi Dávid vejével (kik már nagyon előment- 
tek, s az országban nagy tekéntetesek levén, nagy méltósággal 
viselik vala magokat) ugyanazont forgatván tanácsjokban az 
dologrúl, a gubernator levele által Rákoczinak Sáros-Patakra 
ugyan szót is tanált vala nyujtani. 


Azonban a gróf Váradrúl, s Zólyomi is székelyhidi házátúl 
atyjok tanácsát változhatatlannak alitván, nem szűnnek vala 
a végett Rákoczi Györgyöt levelek által is, sőt magok a Tiszán 
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által, általrugaszkodván hozzája, untatni. Mellyet Rákoczi 
György közönséges tanács akaratjábul való dolognak hivén 
lenni, az gubernator irására is, végre rá igérvén magát egy bizo- 
nyos napra 1630. esztendőben őszszelre kelve, Bihar, Kraszna, 
Középszolnok vármegyéket, az Bihar vármegyei hajdúságot, 
váradi hadat magok mellé nagy hirtelen felvivén, a Tisza 
partra Vencsellőhöz eleibe menvén, mind feleségével, gyermekei- 
vel felvivén, Váradra vivék, ott a várban beszállíták nagy méltó- 
sággal. 


Ezalatt Erdélyben gyülést tartván a fejedelemasszony, 
maga is látván mind elégtelenségét, s mind az hozzá való ked- 
vetlenséget, csak könnyen kész levén engedni az országnak, 
hogy más fejedelmet választhasson, elbúcsuzván tisztitül, Fo- 
garas várába mene, melly fő és gyönyörüséges lakóhely, hozzá- 
tartozó nagy sok jószágival, komanai, porumbaki, sárkányi 
udvarházakkal, külön majorkodó helyekkel, még a fejedelem 
életében a fejedelemasszonynak dos-képen adatott vala. 


Azonban a státusok azon gyülésben csak hirtelen való 
zelussal a gubernatornak érdemességét, sok szolgálatját, hogy 
igaz hazafia volna, üdvözült fejedelemért a portának s császár- 
nak is nagy kedvében való és elégséges személy volna, és hogy 
a jelenvaló alkalmatosságot is nem kellene másutt keresni, 
nagyon forgatván: csakhamar fejedelemnek választaték és fel- 
kiáltaték. És így az hirtelenségből az dolog végének meg nem 
gondolásábul, fontolásábul az következék, hogy a nyomorult 
országnak egy időben ott ben is egy fejedelme, itt kin is még 
más volna. 


Az meglött választást, s inauguratiót fiainak postán mind- 
járt megirá: Isten mint vezérlette volna mind a fejedelem- 
asszony elméjét a cedálásban, s mind a statusokét a maga sze- 
mélyére való suffragiumokban, voxolásban. És hogy immár 
isten áldásábul helyben lenne a szegény hazának állapotja. 


Amazok csak megdobbanván a nagy véletlenségen, siet- 
séggel megirák apjoknak: ők az ő nagyságával való tanács- 
kozáshoz, s Rákoczi György irásához, s hivatalokhoz tartván 
magokat, addig ki sem mozdult volna sárospataki házátul, mig 
ők erős hittel való assecuratoriát nem adtak volna, hogy csa- 
latság a dologban nem lenne, és hogy már Váradban mind fele- 
ségestűl ben levén, az ő erős hütök nála, s az itt kin való vár- 
megyék s az hajduk is már melléje esküvén, ő nagysága meg- 
itilheti abban már mint lehetne változás? Ők nem magoktúl, 
hanem az ő nagysága tetszésébül cselekedtek a mint cseleked- 
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tek, az méltóságos úr is maga irására, az ő hitekre mozdult ki, 
nyugodalmas uraságábul. 


Ezalatt annál szorgalmatosabban kezdék mind a megirt 
és Zaránd vármegyei nemességet és hajdúságot Rákoczi György 
hűségére esketni, mind addig, még hamarjában mind oda esküd- 
nék. Ugyanakkor Rákoczi is megirá: ő neki isten áldásábul 
Magyarországban is szép nyugodalmat adván, noha az erdélyi 
fejedelemséget nem kivánta; hanem az ő kegyelme irására és 
fiai szorgalmaztatására, erős hitlevelekre mozdult és jött volna 
ki háznépestől békességes szép uraságiból, s már Várad a pár- 
tiummal kezénél is levén, soha bizony holtig való gyalázatjá- 
val pataki házához vissza nem térne elébbi állapotjára, készebb 
levén egy órában koporsójába szállani: azért ő kegyelme csak 
elvárja: mert minden bizonnyal meg is keresi. 


Az gróf [ifj. Bethlen István] pedig, ki okos, elmés és magna- 
nimus, serény ifju ember vala, látván hogy az hazát romlás 
követhetné, csakhamar a váradi nemességnek és katonaságnak 
színét válogatva maga mellé vivén, és mintegy négyszáz válo- 
gatott dali fegyveres jó lovasokkal megindulván, siete Szolno- 
kon által Budára, az akkori vezér Csiaffer basához. Az szolnoki 
Muharin basát (ki régi öreg ravasz nagy hirü nevü jeles ember 
vala, és az ott való bégség érdemes vitézi virtusiért császároktól 
Örökösen adatván néki, ott lakik vala, és a gróf a szomszéd- 
ságban apjának tartja, és hivja vala), köszöntvén, Budára 
sietett vala. 


Budán az vezértül nagy méltósággal fogadtatván, és az 
szemben lételre s beszédre audentiája adatván, minden dolgo- 
kat valósággal értésére ada: hogy még az dicséretes emléke- 
zetű fejedelem is, ki a fényes portának jóakarója és a szegény 
országnak is édes atyja volt, az német fejedelemasszony hoza- 
tása előtt, hogy mindenkor Rákoczi Györgyöt commendálta 
volna maga helyébe való fejedelemnek, mint ollyan eszes, okos, 
elégséges nagy értékű érdemes személyt, kinek Magyarország- 
ban is nagy urasági, minden rendek előtt nagy tekinteti levén, 
a szegény haza annyival nagyobb békességben tartathatnék 
hatalmas császár szárnyai alatt. 


Ugyanis Erdélynek ollyan értékes, és magában is tehetős 
fejedelmének kellene lenni, ki magában is láttathatnék az ma- 
gyarországi zűrzavart szerző emberek előtt mintegy tartózta- 
tásokra lenni, hogy zürzavarindításokkal ne szerezhetnének ottan 
ottan bajt, és haszontalan költségeket, hatalmas császár fényes 
portájának is, kik eleitül fogva csak abban szokták volna törni 
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fejöket. Sőt maga is az édes atyja ugyanazont javallotta volna 
vélek való tanácskozásában s irása által, a mi abban magán 
állott, ajánlotta is volna neki; ki már az erős hitlevelök, s 
atyjok biztatása mellett békességes nagy uraságából mind ház- 
népestül kibontakozván, s Várad az itt kin való vármegyékkel 
hajdusággal kezében levén, lehetetlen volna ennek örökké való 
gyalázatjával visszatérni. 


Az vezér nagy becsülettel látván, s tractálván, a grófot 
visszabocsájtá, a ki is Váradra visszaérkezvén sok gondolkodá- 
sokban, de jó reménységben levő urat Rákoczi Györgyöt meg- 
bátoritá. És mindjárt a partiumbeli vármegyéknek és hajdu- 
ságnak hadi készületet indicálván s parancsolván, Rákoczi 
György is Ónodbul, Medgyaszórul, Hernád-Németiből, Szerencs- 
ről, és több jószágiból való katonáit és a kiket éjjel nappal a 
szükséghez képest Debreczenben és a Nyiren s Tiszán túl is 
fogadtatott vala, nagy szorgalmatossággal felgyüjteté. 


Bethlen István fejedelem mindazáltal, mivel nem is hir- 
telenkedhetik vala a dolognak megorvoslásával, annak utjának 
módjának felkeresése is tanácsot kivánván, azonban látja vala 
a más félnek nagy készületit, és minden órán ellene való meg- 
indulását, hogy készületlenül ne kezdene obruáltatni és ellepet- 
tetni Rákoczi György hadaitúl, ő is az egész országbeli vár- 
megyéket, Székelységet, fizetett hadakat felülni parancsolván, 
utolban Kolos vármegyében Kolosvárhoz nem messze, Szamos- 
falvához szállította, az honnan egyik fél is, másik is követit 
járton jártatván egymáshoz, s mind pedig a gróf ifjú Bethlen 
István s Zólyomi is jövén menvén atyjokhoz, végre az erdélyi 
evangelicus orthodoxus püspök keserüi Dajka János és Gellei 
István, ki Bethlen fejedelemnek is udvari predikátora, igen 
tudós hathatós eloquentiájú, ékes beszédű becsületes predicá- 
tori ember volt, a két fél között közben vetvén magokat, noha 
Bethlen István nagyon okozván a Dávid király Absolon miatt 
való keresztjét mindenképen magára alkalmaztatván, nagy 
sürűn hányná, vetné, die 23. Octobr. igy egyeztették meg őket: 
hogy Bethlen István az országnak újabban való szabad válasz- 
tást engedjen, a fejedelemséghez való minden jussát lehagyván; 
hogy addig a kiknek mi jószágot donatioval adott volt, azok 
helyben maradjanak; hogy Bethlen István Rákoczi Györgyöt 
fiának, amaz ellenben atyjának tartsa és minden irásokban 
beszédekben azon nevezettel, és nagy böcsülettel, szeretettel 
illessék egymást; hogy Huszt várának és minden jószáginak 
birásában magát, fiait, hozzátartozóit megtartja s fiscusnak 
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semmi jussában azokat meg nem bántja, Fogaras várának ma- 
gához váltására ötven ezer forintot ad, s azt száz ezer forint- 
ban inscribálván, maga s felesége életekben ki sem váltja; hogy 
Bethlen fejedelemtül az fehérvári collegium épületire testamen- 
tumban hagyott huszezer forint summát, azt mennél hamarébb 
megépittetvén nem egyébre, hanem arra költi. 


Az köztök való egyezés végben menvén, és az hadak mind 
a két részrül elbocsáttatván, az végezésben elhatározott hat 
hetek alatt Segesvárra gyülés hirdetteték. Az hol Bethlen Ist- 
ván elsőben elbucsúzván az fejedelemségtül s az statusoknak 
hozzá való köteleségeket felszabadítván, a maga commendatió- 
jára is ujonnan közönséges szabados suffragiumból, egy érte- 
lembül Rákoczi György fejedelemnek választaték, és felkiálta- 
ték, és azután méltóságosan felvétetvén az fehérvári gyülésbe 
kisérteték, és ottan inauguráltatván, tisztibe béállattatván, 
székibe ültetteték. Az honnét a portára s Budára is ottan kö- 
vetek küldetvén, hűsége ajánlásával császárnál fejedelemségé- 
ben való confirmáltatását, megerősittetését szorgalmaztatja vala. 
Azonban hogy minden Rendek hűségére megesküdnének meg- 
várván, azután az országot jó gondviselés és locumtenentia, 
helytartás alatt hagyván, hogy az jelenvaló alkalmatosság pala- 
tinus Esterházi Miklós s az magyarországi hadi zörgölődések 
s arra való vigyázás azt kivánnák, akkor Váradra jött vala. 


Öreg Bethlen István pedig Ecsedbe menvén, gyakrabban 
ott és Huszton magános csendes életet él vala. Kisebbik fiának 
gróf Bethlen Péternek gróf Illésházy Gáspár hajadon leányát 
hozatván feleségül. És hogy maga utolban néhai Rhédei Fe- 
rencz özvegyét Károlyi Kata asszonyt vette vala feleségül, ki 
Bethlen Gábornéval, Károlyi Zsuzsánnával egy testvér volt, 
kinek Rhédei Ferencztül maradván csak egy nevedékeny, és 
jó reménységű fia, ugyan Rhédey Ferencz, ki minekutána 
scholabeli tanulásának idejét eltöltötte és a fejedelem udvará- 
ban is bizonyos idők alatt magát ifjui állapotjában gyakor- 
lotta volna, kisebbik leányát Bethlen Drusiánát ugyan neki 
házasította vala. 


A rakamazi ütközet 


Az magyarországi clerus, papi rend, ezek alatt nagy szor- 
galmatosággal vigyázván az erdélyi dolgoknak folyásira, igye- 
kezik vala az evangelium mellett való kikelését Bethlen feje- 
delemnek megboszullani. Mellyben annyival jobb módot talál 
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vala, hogy most a palatinus Esterházi Miklós, szivek lelkek és 
creaturájok, a méltóságos hivatalra főképen általok emeltetett 
volna, mint odafel az evangelicusok quaerelájából megtettszék. 
Az jelen való választásokat azért arra legalkalmatosabb üdő- 
nek állítván, elsőben Kassa vidékire feles magyar és német 
hadakat szállitván alá, azonban maga is palatinus az urakkal 
Kassára jött vala. 


Az fejedelem is Váradon nem mulatja vala tisztit, mind 
a portát s mind a budai vezért minden állapotjokrul tudosítja, 
s maga is készületben vala. Palatinust és az urak között való 
jó akaróit, hol posta-követei, s hol levelei által megtaláltatja 
vala: hogy az békességnek, és diplomák szerint való békéllés- 
nek mindkét részről meg kellene tartatniok. Ha mi igazitásra 
való dolgok fen volnának, azoknak placidis mediis, istenes esz- 
közök, békességes tracta által complanáltatniok, eligazadniok. 


Mellyre palatinus szivesen késznek jelentvén magát, ki- 
váná hogy fejedelem bizonyos comissariusit Kassára bocsátná. 
Melly meglévén, az idő vontatódik, telik, a tél mendegél, azon- 
ban az hadak onnan felül gyültön gyülnek vala. És egy nagy 
armádát még a Tisza jegén Tokajnál Rakomazhoz által szállit- 
ván és azt a falun kivül napkelet felől délről a Tisza morot- 
vájátul fogva éjszakra által a folyó Tiszára nagy erős sánczba 
vivén, annak bástyáit lövőszerszámokkal megerősítvén, a hada- 
kat egyszer is másszor is nagyon szaporítják s oda gyüjtik vala. 


Az fejedelem is látván a készületből az ellenséges boszúra 
való igyekezetet, Erdélyből feles székely hadakat hozatván ki, 
fizetett hadaival az itt kin való vármegyéken tartatnak vala. 
Ezalatt a gróf ifjú Bethlen István és Zólyomi a Nyirséget nyug- 
hatatlanul nyargalván, az Szabolcs vármegyei hajduságot is 
igyekeznek valahogy rávenni, hogy csak ellenségül ne viselnék 
magokat, mellyet a jó szomszédságra, s az ügynek is igazságára 
nézve, hogy ők is romlásba ne esnének, meg is cselekedtek vala. 


Az idő már kinyilatkozván, az Tisza jege is elmenvén, 
nagy áradás vala, úgy hogy az hidasok Tokajtól egész Rako- 
mazig járnának, és az ifjabb nagy urak is Bottyáni Ádám, Zrini, 
és többek Bornemisza Jánossal kassai vice-generalissal Alagi 
Menyhárt főgeneralis az több öregebb urakkal, palatinussal 
maradván, az sánczba általjöttek vala feles néppel. Melly dolog 
kémek által mind hirével levén fejedelemnek és az mezőn, 
Nyiren kin forgó generalisoknak, azok is népekkel fejedelem 
parancsolatjából kiszállottak, az hadakat mindenünnen egybe- 
gyüjtötték vala. Kik nagy serényen éjjel nappal, lovak hátán 
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fegyverben levén, nagy készséggel, kivánsággal várják vala a 
jóhirnév találására való alkalmatosságot, uroknak és hazájok- 
nak való hasznos szolgálatjok mellett. 


Azonban bizonyosan meghozván a kémek nekik, hogy a 
sánczbeliek egy rész magyar és német lovas hadat Nánásra 
szálítottak, és hogy csak palatimist ő magát várnák több 
hadakkal melléjek, mindjárt indulni akarnának, az jó alkal- 
matosságot addig alitván kezekben lenni, mig mindenestül 
meg nem egyezhetnének egymással, Káló városát, hogy azok 
az hajdu várasokkal együtt vélek egyetérteni nem akarnának, 
késedelem nélkül felégetteték. Nánásra a melly hadak szállítat- 
tak vala, azokat onnan megfutamtatván, s felest bennek el- 
hullatván, azoknak hátukon egyenest a derék armáda sánczára 
sietének Rakomazhoz. Mellyből noha taraczkokkal, muskéták- 
kal sürü lövést szornának eleikbe, de a generálok a sietségben 
állitván most és itt Isten által a győzedelmet, idején még távul- 
ról néki rendelvén az sáncznak nagy biztatásokkal és sok igére- 
tekkel a népet, eleikben adván: hogy ha most győzedelemmel 
járnának, abból jó hirek nevek, kinek kinek illendő jutalma 
lenne, de ha restül, félelmesül viselnék magokat, az holtokig 
való nagy gyalázat mellett azon nap mindjárt csalhatatlan 
képen követné őket, mert azon sánczbeli előttök levő ellenség- 
nek azon órában szállana kezébe azon nagy alkalmatosság, 
mellyet régtől fogva ohajtva várt és keresett az szegény hazán 
való boszújának megállására; melly veszedelem hogy elsőben 
is az hajduságon esnék, minden kétség nélkül, az ő városok, 
lakóhelyek mezőben és torkokban levén, hogy azokat törlenék 
és fujtatnák el az széllel legelsőben is, abban bizonyosak lehet- 
nének; azért hogy az isten tiszteletiért, hazájokért, megmara- 
dásukért, szerelmesekért ugyan valóban emberkednének, az 
félelmeskedésnek békét hagynának, sok szép szóval intették, 
bátorították, és reá készítették vala. 


Mihelyt érkezének azért, nagy részből gyalog ugrándozván, 
a mi gyalog vélek vala, azokkal együtt csudálatos nagy serény- 
séggel, bátorsággal a sáncznak rohanának, és noha a sürüséges 
lövés miatt nem kevesen hullanának bennek, de a generálok 
magok is lovok hátán környülöttök nyargalódván nagyon nógat- 
ják, bátoritják vala őket, mind addig, mig a sánczra egynehány 
helyen berohanván az lövőszerszámokat is elnyernék, és azokat 
is ottan rájok forgatván, azokkal is szemben nagyon lövöldözni, 
szaggatni kezdenék őket. Azonban az lovas seregeknek is bé 
a sánczra utak nyittatván, tapodtatnák vágnák, lőnék őket. 
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A nagy urak, fő-rendek látván a rajtok való veszedelmet, 
mihelyt a sánczot megkezdék venni, ottan folyó hajókra ülvén, 
az Bereg között s Tiszán által szaladának; hidasok is ahol mik 
valának megijjedt néppel megrakodván, és annyira rá tódul- 
ván a sokaság, hogy nehány hidasok merülő félben levén, ma- 
gok egymást hányják taszigálják vala a vizbe. De végre a lövő- 
szerszámokat is közelebb vitetvén az parthoz, az hajókon szala- 
dókat lövöldözik, és elég sok károkat is tesznek vala bennök, 
némelly hajót a lövéssel el is szillyesztvén. 


Az kik pedig hajókra nem kaphattanak együtt is másutt 
is vagy vizek gázolásának, és Tisza általuszásának esnek, s úgy 
is bele vesznek vala, ugy hogy csak kalapjok, süvegek marad- 
nának fen a Tisza szinén; vagy pedig levágatnak, vagy csak 
megfosztatnak vala. Mert utoljára könyörülvén az urak az ifjú 
Bethlen István, és Zolyomi a népen, kiváltképen a magyarok 
közül, a kiket elfognak vala is, csak hogy megfosszák, s ugy 
bocsássák, megparancsolták vala. De főképen az fő embereket 
inkáb mind elfogdosták vala, kik látván a szoros állapotot, 
hogy sem egy-, sem másfelé nem szaladhatnának, idején korán 
letevén a fegyvert, kelletinél hamarább hírt töttek vala az 
uraknak, hogy ők megadták volna magokat, kiknek fegyverö- 
ket, lovokat, s ruhájokon kivül való javokat, a mint az egész 
tábornak is minden impedimentumit, hadi szerszámait eszkö- 
zeit (az lövőszerszámokon kivül, mellyeket a gróf Bethlen Ist- 
ván és Zolyómi Ecsedbe és Székelyhidba vitettek vala) sok fő 
lovakat minden készségekkel, és minden ott maradt javokat az 
vitézlő nép elragadozván, nagy szép győzedelemmel és öröm- 
mel tértek vala vissza Váraddá; az hová a generálok circa 
ultimam Martii magok seregek előtt az számos sok zászlókat, 
többet száznál, azután a közönséges foglyokat, s azután a fő- 
embereket szekereken előlbocsátván, magok utánok nagy trom- 
bitálással, sipolással, s dobszóval örömmel késérték vala bé. 
Csak a fogoly főemberek Dunántul sárkányok közül magányos 
személyek s nagy urak szolgái lehettek 40. kik közül némellye- 
ket fejedelem maga is jól ismervén, bizonyos szállásokra rendel- 
tetvén őket őrizet alá a várban, tisztességes praebendát rendel- 
tetvén nékik, néha némellyeket ott-léte alatt asztalához is fel- 
hivatni, és lemosdatni parancsolja vala; kik mindaddig ott 
tartatának, még azután a tokaji tractatus, békesség-végezés 
alatt eligazodván az egyenetlenségek békességre szállanának az 
dolgok, erős hitleveleket adván, hogy soha fejedelemnek, s az 
erdélyi birodalomnak ártalmára nem járnának, fegyvert rájok 
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nem fognának, némellyek meg is ajándékoztatván, békével 
bocsáttatának. 


Palatinus midőn szinte már induló félben volna Kassáról, 
érkezék hire postán, meg ne indulna, mert már oda hijába 
menne. Kinek mennyi búsulása, törődése lött légyen az armá- 
dának oda rontásán, az nagy káros veszedelmén és gyalázaton, 
akárki megitélheti. Visszavárván azért az sánczból visszaszala- 
dott főrendeket és kevés népet, szégyenletiben a tractát Tokajba 
rendelvén, s arra az abban forgott személyeket hátrahagyván, 
maga az urakkal felmene nagy szomorúsággal. 


Mondják, az urak midőn Kassáról Bornemisza Jánossal 
alá indultak, sokak, s nevezet szerint Csáki László, Battyáni 
Ádámnak játékképen megmondották volna: ugy menjetek, 
ugymond, sogor, által a Tiszán, egy egy csolnakot is vigyetek 
szablya-tarsolyotokban. Melly tréfa és játék jövendölésgyanánt 
esett volt. 


Az fejedelem is pedig, hogy már itt kin is dolga félelmes 
nem volna és a portárol az athnaméval és confirmatioval ki- 
indult Kapucsi basát is Fehérváratt akarná excipiálni, nem 
késék Váradról székibe bemenni. 


I. Rákóczi György uralkodásának kezdete 


Az fejedelemnek portárol való confirmáltatása, fejedelem- 
ségében való megerősittetése is, az szokásszerint bot, zászló, 
athnámé-küldés által meglevén, s tokaji tracta által romai 
császárral való békesség is megerősödvén, az melly dolgok ezen 
tractán fenmaradtak azután alkalmatos időbeli tractára re- 
legáltatván, halasztatván (mellyek azután 1633. esztendőben 
Eperjest majd csaknem fél esztendeig tartó tractatus által iga- 
zodtak volt) már a szegény ország magának pihenést láttat- 
hatik vala igérni ez idők alatt. A német fejedelemasszony 
Catharina az országban ben lakván, s magát épen fejedelmi 
méltósággal nagy pompára tartván, az ország fő házát Foga- 
rast birván, az szegény hazának nem terhe nélkül láttatik vala 
tapasztalhatóképen lenni. De azonban nem sok idő mulva az 
hazában való maradásától megunatkozván, és az országnak 
nem kicsiny szerencséjével Erdélyből nemzete közé kivánkoz- 
ván, búcsúját vévén Erdélytől, elment vala jó békességgel, 
Munkácsbéli jussát, igazságát fenhagyván, melly aztán a megirt 
eperjesi tractán igazodott volt. Ki azon utjában Bécsben, veszt- 
phaliai egy fő német herczeghez menvén férjhez, valahány esz- 
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tendők mulva, ugyan oda lött volt kimulása is. Kinek illyen 
könnyen való búcsúvétele nem volt káros fejedelemnek és a 
Rákoczi háznak; mert élvén a jó alkalmatossággal Balling 
János, a hűséget, s a várat ugyan az országhoz s fejedelemhez 
tartván, azonban az eperjesi tractán véghez vivé császárnál 
ő felségénél, hogy donatioval is igen nagy summában, mint 
maga kivánta vala, obtineálná, megnyerné. 


Ekképen az szerencse jól kezdvén magát mutogatni az haza 
igazgatásában, az szomszédságbeli lengyel-, és két oláhország- 
beliekkel és végbeli török tisztviselőkkel jó szomszédságot visel 
vala. Portán is mind magyarországi nagy uraságára, s mind a 
Rakomaznál lött első jó szerencséjére nézve tekinteti, hitele vala. 


Azonban az havasalföldi bojerok között a vajdaság végett 
rút szakadás és veszekedés támadván, Aga Máté nevű fő-bojer 
nehány bojerokkal hozzája szalada, ki alkalmas ideig Fehér- 
váratt clientelája, oltalma alatt mulatván s lakván, fejedelem- 
nek törekedésére végben vivé a portán, hogy a vajdaság Aga 
Máténak adatnék. Mellyben az is ugy megerősödött vala, hogy 
egész életéig, tovább tizenhét esztendőknél, a vajdaságban meg- 
tartatott, s a fejedelemmel nagy jó szomszédságot, szép egyes- 
séget viselnek vala minden dolgokban, Portán is kapikihájok 
által. 


És igy az ország népének szép csendessége lévén, minden 
esztendőnkint az ország lakosinak az ő szokott napjokon való 
octavalis terminusit és diaetákat fogyatkozás nélkül kiszolgál- 
tatván és minden dolgaiban az egy nagy pompán, és bőkölt- 
ségü pompás nagy udvarban tartáson kivül, kiváltképen egy 
ideig Bethlen fejedelem magaviselésit az igazgatásban követni 
igyekezvén, semmit az haza megmaradására, épületire való jó 
dolgokban hátra nem hágy. 


Az várak, végházak épittetését Velenczéből, s hol más 
külső országokból hozatván fő fundáló és kőmives, s egyébféle 
jó mesterembereket, olly szorgalmatossággal continualtatja, s 
minden dolgaiban, oeconomiájában, bányák, aknák coláltatási- 
ban, majorkodtatásban, tárháza jövedelme öregbitésében, lövő- 
szerszámok, szép harangok öntésiben, váraknak mindenféle esz- 
közökkel, porral, ónnal, golyóbisokkal, salétrommal, tüzes szer- 
számokkal, mindenféle vas eszközökkel való muniálásában olly 
szorgalmatos gondviselő vala, kinek mássát akárki is, még kö- 
zönséges emberek között is alig láthatta, s praefectust vagy 
udvarbirót is senkinek szorgalmatosabbat kivánni nem kellene. 


Kinek noha mindenkor becsületes főember praefectusi vol- 
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nának, és fiscalis udvarbirái, kamara-ispáni, harminczadosi, 
perceptori mind erős reversalisokkal, hit-levelekkel, bőséges 
instructiokkal volnának tiszteknek hasznosan való elköveté- 
sére erős számadás alatt megszorongattatva; mindazonáltal 
országos dolgai között is mindennap nem szünik vala azokat 
levelei által tisztökre szorgalmaztatni, és hogy levelek minde- 
nütt való majorkodtatások, épületek felől való tudósitásokkal 
szüntelenül jőne menne, szorosan megkivánja vala. Melly miatt 
secretariusinak, cancellárian lakó deákinak (kik elég számosan 
valának gyakrabban) éjjel nappal annyi munkájok vala és 
szorgalmaztatások, hogy gyakorta ételeket is alig végezhetnék 
csendesen. 


De nem esik vala az ország lakosainak is bántódások nél- 
kül, hogy minden szabados kereskedésbeli jövedelmeket csak 
a fiscus számára igyekezik vala forditani, ugymint mézzel, viasz- 
szal, barom-gyüjtéssel valókat. Az portuson való kereskedést 
a zsellérektül, (kik azelőtt való régi szokás szerint a sót az 
aknákon kész pénzen megvévén, a portusra, Váradgyára magok 
költségén szállittatják, és ott a mi nyereséggel az hajós törökök- 
nek s ráczoknak eladhatják az ő hasznok nyereségek vala,) és 
a kamara-ispánok minden aknákról pénzes szekerekkel csak a 
fiscus számára szállittatják vala portusra; az hol a portusi 
perceptor mind csak adton adja vala a Maroson kikelettől 
fogva egész nyaratszaka szüntelenül jövő menő hajókra. Az 
sónak pedig szállittatásában, hogy maga is szorgalmatos volna, 
aligha a közel való szegény szászságnak is terhekre nem tanált 
néha esni, hol négy, hol ezer sót kivánván csak megtanulás- 
képen, hol egyik, hol másik székek által a portusra szállittatni; 
kik, noha requisitio, csak megtanulás volt, de hogy tudnák 
Reges avagy Principes rogando imperant, az fejedelmeknek 
kérések is parancsolat volna, el nem merték hallgatni; az hon- 
nan valamennyi jövedelmet naponként behordanak vala, maga 
házába hordatván fel a perceptorok mindenkor maga olvasván 
meg, úgy quietáltatja vala őket róla. És gyakrabban pecsét alatt 
úgy adja vala alá a tárházba a komornyik deákok gondvise- 
lése alá. 


Zólyomi Dávid tragédiája 


Mind az Rakomaznál jól viselt dolgokra, s mind különben 
mindenfelé a magyar nemzet között nagy hire neve terjedvén 
Zólyominak, az egész végekbül még Dunán tulról is a katonaság 
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törökre csatázó hires legények nagyon hozzá tartoznak vala; 
s hogy azoknak kedvesen fogadásokat, nyájasan udvarában 
való tartásokat, táplálásokat jó hirére nevére tartozandó dolog- 
nak állitván, valamíg kedvek tartja vala udvarában kész aszta- 
lok, bőv praebendájok vala. Mellyből az következik, hogy a 
maga majorságával el nem győzvén őket, a szegény haza tör- 
vényi ellen mások jószágit kényszeritetnek azoknak tartások- 
kal terhelni. Mikor udvarhoz való főkapitányi, avvagy három- 
széki, és az egész székelységi főgenerálisai tiszteire nézve vala- 
mellyik székbe menne, s fel s alá járna az országban, a mesz- 
szünnen gyült környüle élődő katonaság seregenkint járván véle, 
mind a szegény szászságnak, és egész országbeli szegénységnek 
s minden rendeknek igen nagy terhes injuriájára vala. 


Székelyhid várának minden nagy bástyáit nagy öreg geren- 
dákkal, regularis formára vonatván fel, s töltetvén meg földdel; 
az vár hidja előtt pedig egy uj várost építtetvén, s azt is nagy 
mély árokkal, s erős sas fás borona-kerítéssel vétetvén környül, 
hogy a munka nem a maga jószága erejéhez illendő volna, 
hanem nagy darab földnek is gondot adna, az uraknak s nemes- 
ségnek jószágira csak rá irat, s izen vala, honnan mennyi gerenda- 
boronafákat s apró mivest kellene küldeniek, és senki el nem 
merészli vala hallgatni, mert azonnal kóborló katonáit rájok 
küldvén, szállítván, mindaddig mig kedve tartaná rajtok 
élődteti, rettenetes inséggel rajtok quártélyoztatja vala. 


Ha kire az nemesség közül megharagszik vala, kinek mal- 
mát felégetteti, kinek szőlő- s egyéb örökségét is minden tör- 
vény nélkül csak elfoglaltatja vala. Katonái, szolgái, szerén- 
szerte az országban nagy sok kóborlásokat, fosztogatásokat, 
lopásokat, dúlásokat tesznek vala, de azokban csak egyet is 
meg nem büntet vala. Az ujonnan épittetett várasábul akárki 
jobbágyát is az ország törvényei szerint kiadni nem akarja, s 
nem is adja vala. Egy szóval magát ország törvényei alatt való 
embernek agnoscálni, ismerni nem akarja vala. 


Azonban a panaszok fejedelmet mindenfelől sürün érik 
vala; a fejedelem parancsolatja is egyik a másikat ott éri, de 
azokkal is keveset gondol vala. Az fejedelem maga is szemben 
egynehányszor nagy modeste, levelei által is istenesen és atyai- 
képen megintvén: alkalmaztatná magát a szegény haza tör- 
vényéhez, rendelné úgy udvarát, ne lehetne terhekre akárkinek 
is, Istennek hála, a jelen való békességes idő nem kivánná olly 
nagy banderiumok tartását. De ő azt csak gonoszra magya- 
rázza, és azonban semmit sem szünik vala, melly miatt ország- 
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gyüléseiben is keserves panaszok levén, fejedelemnek is az 
urakkal nem kevés bajok vala. 


Végre nagy nyughatatlanságban levén elméjében, hogy 
valahány ezer lovassal az svécziai király mellé menne, (ki akkor- 
ban inditott vala hadat a romai császár ellen) egygyel is, mással 
is forralni, és hogy fejedelemnek is kedvetlenségét látná magá- 
hoz, az ellen is, hogy a melly karddal fejedelemmé tette, ugyan 
azonnal le is tenni hatalmában volna, együtt is, másutt is hin- 
tegetni, beszélleni kezdette vala. Sőt egynéhány ezer kóborló 
népet gyüjtvén össze a nyirségen, s az Szabolcs vármegyei 
hajduságot véres nyárssal kényszeritvén maga mellé felülni, a 
váradi vicekapitánynak Csomaközi Andrásnak az partiumbeli 
vármegyékkel, váradi haddal, hajdusággal egyuttal fel kellett 
vala kelni és véle szembe szállani, s kicsinyben mulék, hogy meg 
nem kellett véle harczolni is. 


Illyen nagy törvénytelen rendetlenségében előbb menni nem 
szünik vala, ugy hogy fejedelemnek a tanácscsal való egy értel- 
lemből végre nem lön mit tenniek, hanem hogy hova hamarébb 
megfogatnák, szolgai kötelessége mellett decernálnának, ren- 
delést tennének felőle. 


Nem lehetvén azért semmiképen egyéb benne, hogy már 
majd maga személye ellen is fejedelemnek láttatnék diffisus, 
kétes lenni, mintha ellen igyekeznék: Maros-Vásárhelyre való 
egy utjabeli vadászásában csak reménység kivül nagy nyar- 
galódással ott toppanván környüle egy igen nagy kóborló ban- 
deriummal, ugy hogy mind udvarának, s akkor véle levő udvari 
hadának számát azoknak száma láttatván meghaladni, s gya- 
logjai is fejedelemnek elől való háló-szállásra bocsátatván, sza- 
badon tarthatni állittathatnék fejedelem tőle. 


Mellyet mindazaltal simulván, és ottan az erdőrül lejövén 
és ebédet evén, hova hamarébb gyalogja után siete a háló- 
helyre; az honnan noha Zólyomi Székelyhidjára akar vala 
kiindulni; de a fejedelem is kivánván, hogy már nagyobb tisz- 
tességért Maros-Vásárhelyre kisérné be, s onnan aztán bár 
menne el, amannak is mint szolgának meg kellett vala csele- 
kedni. Az fejedelem pedig már csak azon igyekezék vala, hogy 
megfogattassa. 


Midőn azért Marosvásárhelyt egy éjszaka hálnának, feje- 
delem fizetett hadaival Faragó Andrást, Bánházi Istvánt, mezei 
kapitányit ott lenni, hogy még utjából megparancsolta olly 
szinnel, hogy a városban tisztességesben való bemenetele lehetne, 
és azok is a város alatt megvárván, be is kisérték vala. Die 4. 
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Aprilis 1634. esztendőben, midőn reggel mind az marosszéki 
tisztektől, mezei kapitányoktól, hadnagyoktól, fő-főlegények- 
től, maga főember szolgáitól, mint udvari főkapitány s székely 
generalis nagy comitivával, kisérő néppel udvarhoz felkisérte- 
tett volna szállásárul, már az udvari belső tisztviselőknek, hop- 
mestereknek, gyalog-kapitányoknak. Nagy Pál és Valon Péter- 
nek tudásokkal levén a fejedelem akaratja és parancsolatja, 
ottan az egész gyalogsággal mind elfoglaltatának és környül 
beállattatának a fejedelem szállása és a piacz a Zólyomi szállá- 
sáig, rnelly a Ferencz deák piaczi háza vala, két sorjával. 


Azonban a fő-hopmester Kékedi Zsigmond, Erdélyi Ist- 
vánnal (s Kékedi aemulusa levén Zólyominak) kijövén fejede- 
lemől, az ebédlő házban megjelenté, hogy fegyverét letenné 
(mivel akárholott is kardja reá övedzve szokott vala járni), 
mert rab volna. Amaz mentségében kevés szóval élvén, és csak 
nagy hűségét, hasznos szolgálatját hányván vetvén, hogy régen 
tudta volna: fogság lenne hűséges szolgálatjának jutalma, 
nagy keménységgel egynehányszor iterálván, kettőztetvén és 
ott maga szólítván az vice-gyalogkapitányt: Gyere, ugymond, 
Vallon Péter apa! És igy a kapitány is a gyalogság között nagy 
comitivával szállására kiséré, a hol mindjárt vas ütteték lábára, 
és más nap Fogarasba kisérteték. 


Szolgái pedig, hogy mindjárt kiki vagy urat keressen magá- 
nak, vagy eloszolván ugy mennének ki az országbul, sehol semmi 
kárt, prédálást ne tegyenek, mert különben a Tiszán békével 
által nem mennének, minden bizonnyal veszélyt keresnének 
magoknak, erősen megparancsoltaték. Sőt a nyirségben koborló 
hadai is Zólyominak, az váradi hadak, és hajduság által mind 
felverettettek és eloszlattattak vala. 


Ekképen a sok koborlóktúl is a föld, és a szegénység üres 
levén, az fejedelem egy rövid napra pünkösd utánra gyülést 
hirdettetvén, azon diaetára, ország gyülésére, akkori fiscalis 
directora Sárosi János evocatoria-levéllel két cancellaristák által 
evocáltatta, törvénybe idéztette őtet. Melly diaetára aláhozat- 
ván, és a directornak minden actiójában, feleletiben, a szokás 
szerint pár adatván, noha nemesi szabadságra nagyon appe- 
lállna, hogy az ellen meg sem foghatták volna, és hogy bocsát- 
tatnék szabadon, s ugy procedáltatnék ellene, s így akkor meg- 
felelne: de a fejedelem tartván a Zólyomi dolgában, még a 
gyülés előtt elküldte az uri főrendekben azokat, kiket gondolt 
hogy az ország törvénye szerint nem fogják javallani megfogá- 
sát Zólyominak. 
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Szolgai kötelessége, s két vagy három rendbeli reversálisi, 
hitlevelei is producáltatván, előhozatván az ország előtt, noha 
a contentio, pörlődés, vetekedés egy reggeli könyörgés utántúl 
fogva, dellyest öt órakorig tartott vala, Kenőssi Ferencz levén 
prokátora, ki hogy valamit tudhatna mentségére a director 
ellen mindent szabadosan allegálna, fejedelemtől nagyon meg- 
intetett vala. Mindazáltal hogy minden actiók ellene bőségesen 
megbizonyittattak vala, mint közönséges békességnek hábori- 
tója, és fejedelmi méltóságának sértegetője, nótában, feje, jó- 
szága elvesztésében esett vala. 


Kinek törvénye annál sulyosabban esett vala gyermekire 
nézve, hogy azelőtt Prépostvári Zsigmond ellen való fiscus tör- 
vényében, az ország előtt mintegy obligálta vala magát: ha ő 
ollyan vétekbe incurrálna ura ellen, ne csak maga, hanem gyer- 
meki is in perpetuum bár elvesztenék minden jószágukat. 
Mindazáltal a fejedelem nem mindenestül tekintvén ugy a 
sententiának, a meglett törvénynek sulyosságát, mind felesége 
atyját s maga fejedelmi kegyelmességét, kereki várát jószágos- 
tul, és a micskei jószágot Bihar vármegyében, mintegy tizenhat 
ezer forintig való zálogos jussal, adta vala az asszonynak jegy- 
ruhájában, dossában. 


Magát pedig Kővárba küldvén, és oda való kapitányságra 
régi meghitt jó ember szolgáját Rőthi Orbánt állatván, illendő 
asztal és praebenda rendeltetett vala tartására, kiváltképen 
mig szabadulására igyekező nehány rendbeli practikái körmén 
nem érettenek. De ott való akaratos magaviselésével, fenyege- 
tőzésével, s nyughatatlankodásával, szemeinek megvilágtalano- 
dottságával, s hol egy hol más maga tüntetésével, ugy megsúlyo- 
sitotta vala rabságát, hogy soha sem ipa, sem mások kezesek 
nem mernek vala érette lenni, noha különben a méltóságos 
gróf úr, öreg Bethlen István, s az ország is törekednék mellette; 
de olyankor csak annak jó módja felkeresésére igazittatván a 
törekedők, soha módját nem találhatták, mert senki kezes nem 
merne vala lenni érette. 


És igy a fejedelem holta után is azon rabságban maradván, 
nem hogy az ifju fejedelemnek kegyelmességéhez folyamodott 
volna, de azonnal a várbeli tiszteket nagyon fenyegetvén, tar- 
tásátul tiltogatván, s nagyon vakmerőképen állatván, hogy ha 
vétett volna is, a ki ellen a vétek volt, az immár meghalván, 
az ő sententiája is megholt volna, annyira offendálta az succes- 
sor fejedelmet, hogy az is semmiképen el nem bocsáttatná, 
hanem végre mind az hosszu rabságtúl, abbeli szomorúságtól, 
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s betegeskedésétől elnyomattatván, fatalis periodusa, rendelt 
ideje is életének elfolyván, die 1. Augusti 1649. esztendőben 
ugyanazon kővári fogságban, az földi sátrábúl elköltözék, hon- 
nan teste kiadatván, felesége és fia Zólyomi Miklós az micskei 
egyházban tisztességesen temetteték vala. Zólyomi Miklóson 
kivül (kit az nagy atyja gróf öreg Bethlen István udvarában 
tanittatott és nevelt vala), egy leánya is maradt, ki azon rab- 
ságban nemzettetett vala, és ember korba jutván, Prinyi Gábor- 
nak házasittatott volt. 


I. Rákóczi György, a jó gazda 


Ez civilis motusok, haza belső zűrzavarai lecsendesedvén, 
a fejedelem szokott szorgalmatossága szerint ismét az építések 
s oeconomia, terminusok, törvények kiszolgáltatásában való 
dolgaihoz lát vala. A director azért az országban mindenütt a 
szombatosokat (kiknek Kolosvárott és a Székelységen vala fun- 
damentumok) inquisitio által kikerestetvén őket, hogy ez illyen 
nótát illető pörök csak ország gyülési alatt szoktak volna itil- 
tetni, ad diem 3. Julii 1638. Dées városában csakugyan e dolog- 
nak igazitására gyülést hirdetett vala, a hová a szombatosok 
egynehány százan, ha nem ezeren, azon director által evocál- 
tattak vala, megtartatván a törvény folyásában való út és mód 
az hozzájok való feleletekben, a kik azon sectán lenni tanál- 
tattak volna, megbizonyosodván, a directornak actioja, kere- 
sesti: mindnyájan fejök, jószágok elvesztésén maradtak vala; 
kik a megsententiázás után, az kamaraház előtt levén egy szép 
öreg puszta egyház (mellyet azután fejedelem nagy szép csere- 
pes héjjázat alá vétetett vala), naponkint abba reggettetnek 
vala, mig annyira szaporodnának, hogy a várakba együvé is, 
máshová is, százon-, másfélszázonkint jó gondviselés alatt kül- 
döztetnének, ugy hogy Váradon, Székelyhidon, Jenőben, Déván, 
Fogarasban, Szamosujvárban, Kővárban vasakat is alig győz- 
nének kovácsolni nékiek, és a mig kik jó észre nem térnének, 
mindenütt a sok épitések körül naponkint elég dolog adatnék 
elejökbe. De a kik a recepta religiók közül akármellyikre tér 
vala, abban való állhatatosságárul hitlevél vétetvén tőlök, 
békével bocsáttatnak vala. Az mint azon esztendőben die 24. 
Septembris Váradon, Medgyesi Pál akkor már fejedelem udvari 
praedicátora, azelőtt ugyan váradi predicator, harminczötöt 
keresztelt vala meg bennek. Csak hogy a sententiák szerint 
minden javok jószágok confiscáltatván, főképen a kik vak- 
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merőül megátolkodtak volnának, némellyek közülök másoknak 
is adattak vala. 


Ez diaeta néhány hetekig tartott vala, mellynek utolján 
egy ötvös, Toroczkai nevü, káromkodásért megsententiáztatott, 
és die 17-a Julii meg is köveztetett vala. Az több evocatusok 
pedig a statusok, tanácsurak, tábla fiai által erősen megfeddet- 
vén, fenyegettetvén, törvények a fiskustol lehagyatott vala. 


Legutolban kik azon sectának, társaságnak fő-fautori, 
pártja valának, Pécsi Simon, kinek állapotjáról odafeljebb lőn 
szó, és Orbán Ferencz, ki udvarhelyszéki notarius vala, convin- 
cáltattak vala, kik hogy nagy egyező elmével, és tudosbbak is 
volnának, egyik Kővárba, másik Szamosujvárba küldettek vala, 
a hol majd két esztendeig való fogságok után, isten ő felsége 
tudja, szivbül-e ? az helvetica evangelica igaz vallásra hajlot- 
tak vala, mellyről mindenik hitlevelet is adván, mind holtokig 
ugy mutatták magokat, mintha abban löttek volna. De a szive- 
ket isten ő felsége, ki azokat teremtette, egyedül láthatja, 
tudhatja. 


Kiket a fejedelem kegyelmességgel is éltetett, Pécsi Simon- 
nak némelly rész jószágát megadván, és tisztes hajadon leányát 
fejedelemasszony bizonyos időktül fogva udvarában nevelvén, 
Gyulai Ferencznek egyik asztalnokjának (ki fejedelemnek még 
pataki uraságában költ vala udvarában, és már azelőtt Maros- 
németi Nemes Lénárt, Bethlen István fő ember szolgájának 
notáján adattatván, hogy az ugyan meghalna, s mindkét ágon 
magva szakadt volna, a békesség után is minden jószága kezé- 
nél maradt vala) házasitottak, és az apja egy rész jószágát, 
Andrásfalvát több portiókkal ezen alkalmatossággal Gyulai Fe- 
rencznek feleségével adta, s Déva vára kezébe kerülvén, ott 
való kapitányává tette vala. 


Orbán Ferencznek is jószágit megadván, udvari Hop- 
mesterévé tette vala, és valamig a köszvény miatt derekasan 
el nem nyomatnék, tisztességes fizetésen udvarában szolgálat- 
ját vette vala. 


Ezen esztendőben septembernek elejin, a moldvai Lupul, 
s Havas-alföldi Máté vajdák bizonyos fő-boér követjei által, 
Fehérváratt bizonyos békesség tractáltatott a fejedelem és 
Lupul s Máté vajdák között, mellynek october elején vége 
levén, s az oláh követek elbocsáttatván, a fejedelem a besz- 
terczei terminusra, mellyet ad 22 diem Octobris promulgálta- 
tott volna, indult és ment vala. 


Ugyan ebben jó két becsületes hivei is holtak vala el a 
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fejedelemnek, Allia Sámuel, ki a fejedelemasszonynak testvér- 
öcscsét Lórántfi Kata asszonyt vevén feleségül, csak kevés időt 
élvén egymással, die 19-a Maji Bonyhán nagy solennitással 
temettetett vala, egy leánya maradván Mária, kit fejedelem- 
asszony nevelt, és Zólyomi Miklósnak házasitott vala. Az asz- 
szony pedig jó ideig való özvegylése után Apafi Istvánnál a 
szomszédságban megszeretvén egymást istenesen akartak volna 
egybekelni, de a fejedelemasszony nagyon ellenzette, végre 
ugyan ellene is összekelvén, abbeli cselekedetiért ugy megvet- 
tetett vala a fejedelemasszonytul, hogy soha látni sem akarja 
vala azután. 


Kékedi Zsigmond fő Hopmester is elhalván 1-a die Augusti 
a fehérvári nagyobb egyházban temettetett vala. 


Az fejedelem fiai már az iskolában jól felnevekedvén, 
minekutána mind professorok, s több becsületes tudósok itéle- 
tek szerint is, a deáki szép tudományban elegedendő épületet 
venni állittatnának, egy celebre examenre, melly ad diem 
7 Maji anni 1640. egy fő lengyel úr követ jelenléte alatt rendel- 
tetvén Fehérváratt, akkorra az urak is, nagy részint papok, 
professorok, a collegiumbeli nemes tanuló és alumniában levő 
sok szép ifjuság ugyan a fejedelem audientiás háza előtt való 
ebédlőpalotába gyüjtettek vala. Az hol Rákoczi György és feje- 
delem mind szép tudományokat, s az evangelium: igaz értelmű 
helvetiai keresztyén vallásban való fundamentumokat is elege- 
dendőképen megbizonyítván, a «christiánus luctans» nevű köny- 
vecskéjek annak bizonyságára ugyan szem elejébe bocsáttatott 
vala. És ekképen a scholában való tanulásoktul bucsút vettek vala. 


Kiknek állapotjuk az hazában mikép emeltethetnék na- 
gyobb tisztességre, az ország közönséges nagy szolgálatjára, 
szüléjek nagy szorgalmatossággal igyekeztek vala. Nagyobbik- 
nak azért, Rákoczi Györgynek, a váradi főkapitányság, hogy 
azt eleitől fogva nagy méltóságos urak, kik azon tisztekbül 
fejedelemségre is emeltettek, (mint Báthori Kristóf, Bocskai 
István s többek) birták volna, és hogy Gróf Bethlen István 
helyébe is arra még más nem állattatott volna, rendeltetett vala. 
De minekelőtte arra kiküldetnék, Székelyhid vára Diószeggel 
s szép jószágaival Zólyomi Dávid nótáján; Sólyomkő vára 
Élesddel s szép jószágival Zólyomi Erzsébetnek, (elsőben Imrefi 
Jánosnénak, azután Gabrillis vajdánénak, utolban kolosvári 
Bornemisza Lászlónénak) magvaszakadtságán jus regiummal 
adattak, s annak módja szerint iktattattak volna is néki. 


Rákoczi Zsigmondnak pedig hogy ismét amaz után az 
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országban annál előbb való tiszt nem volna, az udvarhelyi kapi- 
tányság és az egész székelységnek főgeneralissága rendeltetett 
vala. De elsőben annak is Görgény vára Kovasóczi István 
cancellarius magvaszakadtságán, Gyalu vára, Monostor Zó- 
lyomi Dávid nótáján minden királyi jussal adattak, s annak 
módja szerint statuáltattak, iktattak is vala néki. Ezek után 
tisztiben is becsületes uri commissariusok által installáltatott, 
béavattatott vala. De ezt hogy igen kedvekereső, józan életű, 
tudós, istenfélő s ifjui idejére nézve értelmes, s a külső keresz- 
tyén országokban is szép virtusiért hires neves volna, gyakrab- 
ban magok mellett tartják vala. 


Azonban Rákoczi György a váradi tisztben azon esztendő- 
ben die 21. Augusti Kassai István és több becsületes uri com- 
missariusok által béhelyheztetett vala: kinek noha nagy sok 
szép atyai intésekkel való istenes instructioval (mellybe a Sibrik 
Györgynek váradi kapitányságárul Báthori Istvántul adatott, 
Gyulai Páltól iratott gyönyörüséges instructioja is szórul szóra 
béfoglaltatott volna) bocsátotta volna kezében a nevezetes szép 
véghelyet, és azután is minduntalan való leveleiben abajgatja, 
dorgálja, oktatja vala, de nem kicsiny szívbeli fájdalmával 
veszi vala esziben a boritalra hajlandóságát: és valamint tőle 
lehetne mind mellette való szolgák által, s mind szemben való 
szép intésekkel, pirongatásokkal jó utra hozni igyekszik vala. 


Vala már előttök ezen fiok házasságának állapotja, melly- 
ben hol s kit találhatnának ki hozzá illendő, s keresztyéni vallá- 
sával is egyező lehetne, éjjel nappal istenes keresztyén szüléi 
magokat azon törik vala. Kiknek láttatik vala jó alkalmatos- 
ságul néhai somlyai Báthori Andrásnak szép hajadon árva 
leánya, hogy az atyjárul is régi méltóságos úri nagy, és feje- 
delmi igaz magyar nemzet, anyjárul is pedig noha lengyel, de 
nagy úri ágbul származott volna, kinek Lengyelországban nagy 
úri atyjafiai, és szép urasággal való jószági is volnának. Melly 
alkalmatosság különben mindenképen tettszenék, csak hogy 
pápistaságban születtetvén, neveltetvén, nagyon irtóztatná 
elméjöket, tartván hogy jövendőben familiájokra kár ne kez- 
dene fordulni belőle. Mindazáltal végre sok törekedések után 
elhitetvén magokkal, hogy gyermek levén, az istenes tanitások 
és ige hallgatása által ki fogna belőle épülni. Mellyre képest mig 
az meglenne, hogy magok mellett kellene tartaniok, és az igaz 
evangeliumi tudományban nevelniek, és szorgalmatosan tanit- 
tatniok. 


Ifju kapitány fiokat azért Váradrul behivatván, s az dolog- 
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ban értelmét vevén, hogy nagy kedvét tapasztalnák a dologhoz, 
fejedelem ottan irván, izenvén Béltekre Prépostvári Zsigmond- 
nak, a dolgot elindíták, s nem nagy munkával hamar is végbe- 
vitetett és kézfogások is Somlyón die 29-a Julii celebráltatott 
vala Báthori Zsofiával. 


Ezen 1641. esztendőben ad 9. diem Junii Kolosvárra papok 
zsinatjok promulgáltatván, az fejedelem és fejedelemasszony is 
mind végig jelen lőnek. Az Báthori kisasszony már eljegyeztetve 
levén, hogy nevedékeny gyermek volna, váratik vala gyarapo- 
dása. Azonban a fejedelem az országnak jövendőbeli javárul is 
gondolkodván, az urakkal tanácskozván is, 1642 esztendőben 
lett országgyülésében die 4. Martii Fehérváratt, [ifjabb Rákoczi 
György] atyja halála utánra fejedelemnek választatott, és arrul 
írt erős conditiok szerint meg is esküdtetett vala. És császár- 
tul is die 8-a Julii azon esztendőben fejedelemségére való 
Athname, bot, zászló megküldetett vala: ki noha mint az atyja 
fejedelmi titulussal élne egész atyja életében is, de semmi feje- 
delemi igazgatásban conditioi szerint magát nem elegyitheti 
vala, hanem ha az atyja parancsolatjábul. 


Azon esztendőben hogy fejedelemmé választaték, s portá- 
tul abban confirmáltatott vala is, négy szomorú portentum, 
nyilvánsággal nem jót jedző jel, követte vala a várat. Mert 
maga a várban Váradban létében, egy nap csakhamar egymás- 
után kétszer ütötte vala meg a menykő a várat. Először azt a 
délfelől való veres cseréppel héjjazott toronybástyát, mellyben 
az fejedelmi házakban maga is laknék, annak cserepes héjjazat- 
ját napkelet felől a tetejétől fogva egész párkányáig nagy széle- 
sen lesepervén, és széllyelszórván, s a nagy temérdek kőfalon 
csudálatosan által s meg általjárván, a felső és alsó boltok alatt 
is embereket és agarakat is ölvén meg, kiknek egyike maga 
inassi közül háromszéki Kálnokiak-felékbül egy becsületes jó 
reménységű és magának kedves inasa volt. 


Azután ismét csakhamar a kapufélen való harangos és 
órás, pléhekkel héjjáztatott tornyot, mellyben is embert ölt, 
a kőfalt is nehány helyen meglikgatta, szakgatta. Az öreg 
harangnak is szélét megsujtván, valamennyire meg is olvasz- 
totta, s mintegy megbélyegzette, de nem károsan; némelly 
gerendákat, kötéseket is nagyon meghasogatott, vesztegetett 
vala. Melly dolog a várbelieknek igen nagy rémülést hozott, és 
szerzett vala. Mellyet mindenek, hogy az ifjú fejedelem feje- 
delemségének nem jó kimenetelit portentálná, s ki egy, ki más 
gonosz omennek jövendőli vala. 
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Vala már hátra az ifjú fejedelemnek a kisasszonnyal való 
lakadalmuk kiszolgáltatása. Mellyre dies 3-a Februarii anni 
1643. rendeltetvén Fehérvárrá, mind romai császár, lengyel 
király, magyarországi palatinus, esztergami érsek, lithvániai, 
kurlandiai herczegek, krakói, moldovai, havasalföldi vajdák el- 
hivattak vala. Császár maga cancellariusát, s a többi is kiki 
mind méltóságához illendő követeit, és méltóságos tisztességes 
gazdag ajándékait küldték vala; a lengyel király a többi kö- 
zött egy nagy öreg, füles, ezüst vedret, mellybe két kanta bor- 
nál több mehetett. 


Elvégződvén nagy pompával a menyekzői lakodalom is, 
a keresztyén szülék az ifjú fejedelemasszony reformálásában 
valának foglalatosak, mind magokban, férje és az isten házá- 
ban való üdvösséges sok szép tanitások, és predikállások által. 
A ki látván méltóságos fejedelmipának, fejedelemasszony napá- 
nak, férjének igyekezeteket, mindenekben nagy szelidséggel és 
engedelmességgel mutatja vala magaviselését. Pénteken, szom- 
baton, az hosszú böjtön a hust megeszi vala, communiokor az 
idősbbik fejedelemasszonnyal együtt communicál vala. De a 
lehetett vala nagy kárával, hogy felette anyás levén, főképen 
Váradon laktokban, de még Fehérváratt is, az anyja gyakrab- 
ban mellette laknék, és noha pápista pap nem volna mellette, 
mindazáltal, ki hihetné, hogy maga vallásában erősíteni nem 
igyekezte volna? 


Ekképen abbeli nagy gondjoktól is megmenekedvén, és 
már a fejedelmi successor is helyben, s Rákoczi Zsigmondnak 
is szép uraság, méltóságos hivatal is kezében levén: az feje- 
delemasszonynak is (hogy fejedelemnek az eperjesi tractatus 
szerint Catharina fejedelemasszonynak abban való jussáért is 
nagy summárúl kellett volna contentatiót tenni), Fogaras vára 
egész földével az országtul nyolczvanezer forintokban inscribál- 
tatva levén, az ország birodalmában ennyire megerősittetvén, 
ez világ szerint boldog csendes állapotban lenni állittathatnak 
vala, minekutána az épitést mindenütt követtetik vala. Az 
öreg fejedelemasszonynak a Mezőség szivén Görgény utjában 
levő Örményes nevű jó oláh falu (mellyet azelőtt Kamuti Miklós 
bírt, de a fiscus törvénynyel elnyerte vala) hogy az jó tágas 
mezejű és jó határú, barom, és mindenféle majorság tartani való 
falu volna, minden királyi jussal conferáltatott, és ahoz egy- 
nehány jó faluk is szereztettek vala, úgy hogy egy udvarbiró- 
ságra nevekednék azon jószág is. Itt is nagy fris épületű, téglá- 
bul való uriházak, s majorságtartásra való minden alkalmatos- 
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ságú nagy épületek; az uj keresztyénekkel égetetlen téglából 
nagy hamar épittetének, a hová mindenféle öreg és apró major- 
ságokat, barmot, ménest, moldvai széles- és laposfarkú szép 
juhokat nagy bőven szereztetett és szaporittatott vala. Maga 
is gyakorta a fejedelemasszony maga mulatásában is Fehérvár- 
rul is oda tekingetvén, magát az új égvétellel újjítani szokta vala. 


Hasonlóképen Bihar vármegyében Pocsaj nevü pusztatelek- 
nek nagyobb részét a fejedelemasszony ősrül álló igazsággal 
bizván, a több abban való portionatusokat alkuvásképen kit 
pénzzel, kit jószággal azokbul kielégítvén, elsőben a faluteleket 
lovak hátán fegyverekkel szolgáló jövevény emberekkel meg- 
ültetvén, azután hogy az is jó mezejű, mindenféle gabonatermő, 
és barom- s majorságtartó jó nagy határú föld volna, csak 
közel is köröskörnyül több faluk is hozzá birattatnának, és 
Berettyőn által Nagy- és kis Marja felé ha hid épittetnék nagy 
jó hasznú hely lehetne, a pataki praefectus Debreczeni Tamás 
(ki Bethlen fejedelemnek is erdélyi praefectusa levén, hires 
neves, ismeretes jó oeconomus, becsületes hű ember is volna és 
minden magyarországi Tiszántúl és innét levő jószágoknak prae- 
fecturája tellyes hatalommal reá bizatott volna), fundálásából 
a Berettyő parton egy derekas vendégfogadóház, az előtt egy 
három kerékre forgó főmalom, az előtt ismét a Berettyőn és 
annak erein hidak, töltések épittettek vala, és nagy hasznú 
vám is erigáltatott, emeltetett vala. Mellyhez a diószegi hegye- 
ken nagy jó szőlők, és Belényes vidékiről egynehány jó faluk 
fordittatván, és több defectusokon nyert jószágokkal is szapo- 
rittatván ott is derekas szántás-vetés, majorkodás, mindenféle 
barom-, aprómarhatartás, és egy nagy jövedelmes derék udvar- 
biróság állattatott vala. 


Csak közel azért az hidon felül napkeletrül, a mint a Be- 
rettyóval az Ér vize egybenszakad, annak szegletiben igen alkal- 
matos helyen levén egy nagy töltésű régi puszta Földvár, annak 
jó alkalmatossága nagyon megkedveltetvén, arra be az Éren 
által hid és emeltsős kapu épittetvén, a földvár közepin igen 
fris fejedelmi kő épületeket, alól hatalmas jó pinczéket, azon 
felül tisztességes úriházakat, és azon felül ismét annál frisebb 
házakat mind boltozatokra, felül mindenestül veres cseréppel 
héjjaztatván, parancsolt vala épittetni. Négy bástyái azután 
mind földhantokkal regulariter rakattak, és felépittettek vala. 
És azokra Fehérváratt huszonnégy mind egyforma középszerü 
lövőszerszámok öntettek, s készittettek vala. És így ez hely 
miden alkalmatosságival olly helyesen és jó módjával épit- 
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tetett vala. Egyháza is a vár és falu között nem messze ujjon- 
nan megépittetvén, és a mellé szép alkalmatos harang is öntet- 
tetvén, hogy akármelly úr ember is gyönyörködve ellakhatnék 
benne. Az mint Örményesen, úgy itt is, hogy ide az alföldön is 
Püspök-Ladány s több fő baromtartó helyek birattatnának, 
minden esztendőnkint nagy sok barmok hizlaltatnak vala, kiket 
a bécsi kőre felhajtván, csak abbul is nem kevés kincs takaro- 
dik vala a pataki tárházba. 


Az fejedelemnek is pedig az országbeli minden fiscális várak: 
itt kin Várad, Belényes vidékeivel, rézbányával, vaskohóval; 
Boros-Jenő, Kővár, mellyeknek jövedelmi noha azelőtt nagyob- 
bára kapitányok praesidiumok tartására fordittatnának: de 
most ezekbül is bekivántatnak vala. 


Erdélyben Fehérvár, Fogaras Porumbakkal, Kerczel, Ko- 
mánával; Déva, Alvincz, Balásfalva; Szamosujvár Lónával, 
melly Kovásóczi István defectusán; Báczával, melly Mikó 
József, Mikó Ferencz fia defectusán; Szentpéterrel, Bánddal, 
mellyek még Bethlen fejedelem idejében Pécsi Simon nótáján 
confiscáltattak vala. Ismét a váradi, debreczeni, Boros-jenei, 
belényesi, Karán-sebesi, valkányi, verestoronyi, törcsvári, por- 
tusi, monostori, deesi és minden ezekhez tartozó harminczadok; 
ismét az deesi, széki, kolosi, tordai, és vizaknai nagy jövedelmű 
sóaknák. Ismét zalatnai arany-, ezüst-, kénesőbányák, kapniki 
arany-, ezüstbányák is, mind kezében valának, mellyek Bethlen 
fejedelem idejétűl fogva, mind jó műben lévén, esztendőnként a 
dézmákrúl buzájok, borok a műveseknek kiszolgáltatván, mű- 
veltetések, s azokbul való jövedelmeknek bejárása jó folyásban 
vala. És noha a költség bányákra nagy volna, de a rájok való 
költség duplásan, s triplásan megfordul vala. 


Az jól megépült sok jószágokban csak a majorság, korcsma- 
tartásokból is, azon kivül minden majorkodásokbúl, kénesőböl, 
sóból, vasból, barmok árábul, mézbül, viaszbul, méhserbül, 
hogy ezekkel való kereskedést is fiscus mind magának vette 
vala. Ezekhez járulván az egész ország kapuszám után és az 
universitás adója, szász papok cathedralis censusok, minden- 
féle dézmák, esztendőnként mennyi jövedelem mehetett bé egy 
summában az erdélyi tárházba, akárki is megitélheti. 


Magyarországi jószágok, pedig mellyeknek jövedelmek csak 
a pataki tárházba menének és Debreczeni Tamás praefecturája 
alatt nagy szorgalmatos oeconomia, majorkodtatás által igaz- 
gattatnának, ezek valának: Sáros-Patak Újhely városával, 
Bényével, Máddal, s több fő boros jószágival; Munkács vára, 
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ugyan Munkács, Beregszáz, Vári nevű jó bortermő várasival: 
Szerencs, Ónod, Helmecz, Porsi, Sárosvára, Makovicza, Led- 
nicze, Várai, Felső-Vadász, Serke és Pocsaj; mellyeknek na- 
gyobb részei nagy sok boros jószágok, s hasznos gondviselés 
által igazgattatván, csak Lengyelországra minden esztendőn- 
ként béhordatott, s mindenkor jó pénzen, aranyon, talléron 
elárultatott sok számú hordó borokbúl minémű kincs takarit- 
tatott a pataki s munkácsi tárházakba, akárki megitélheti. 


Támadás a császár ellen 


Méltóságos nagy jó hire neve azért már a Rákoczi háznak 
az egész keresztyénségben mindenfelé kiterjedt vala, mind nagy 
tehetős, értékes állapotjárul, szép fejedelemségérűl, a törökkel 
Bethlen István ügye miatt lett hadakozásában való szerencsé- 
jérül; de főképen keresztyéni vallásárul, mint ki az helvecziai 
evangeliumi igaz értelmű szent tudománynak minémű főoszlopa, 
s annak terjesztésének minémű nagy gyámola volna. 


Az mint akármelly tudós és értelmes becsületes emberek 
s mindenkor, úgy a professorok Alstedius mig éle, s Bisterfel- 
dius, és Piscator nála nagy becsületben tartatván, s azokkal 
conversalkodván, s sok dolgokban tanácskozván is, hogy azok- 
nak egész Belgiumban, Angliában, s egész keresztyénségben 
nagy hirek nevök, s ismeretségök volna, minden dolgainak jó 
előmenetelit, s az hazának virágzó nevekedését, azok is felette 
nagyon kiterjesztették vala. Leveleket hol a portán lakó Cor- 
nelius ab Haga, belgiumi unitusok, és több keresztyén orátorok 
kezében küldözik vala, s azok meg az onnan nekik írt leveleket 
az erdélyi kapikiha, vagy residens kezébe szolgáltatván, avagy 
az esztendőnkint az academiákban fel s alá jövő menő diákok 
által is innen, minden itt forgott s onnan minden az egész 
keresztyénségben forgó dolgok, hadakozások, és egyéb dolgok 
nagy gyakorta megiratnak, s tudósittatnak vala. Melly com- 
mercium alkalmatosságot hozott vala arra is, hogy a svécziai 
királytól, s több evangelicus keresztyén fejedelmektől kik abban 
társak valának, nem is kevéssé kezdetnék szorgalmaztatni, azon 
hadakozásban vélek való társalkodásra. 


Mellyben noha mind elég okai volnának, mind maga sze- 
mélyére nézve, de főképen keresztyéni vallásának Magyarország- 
ban is kezdetett nagy oppressiója-, üldöztetésére nézve, mind- 
azáltal mind megőszült idejére, s a portával megerősödött álla- 
potjára, s az haza szép csendességére nézve is nem örömest 
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akarja vala magát olly bajos nehéz dologban egyvelíteni, melly- 
nek kimenetele igen bizonytalan és nagy szerencsén forgana, 
féltvén szép békességes országát, fejedelmi házát és szép gazdag- 
ságát koczkáztatni. 


De minekutána nevekedni látá az evangeliumi tudomány- 
nak üldöztetését, s magának is injuriáltatásit, s azonban ama- 
zok is nem szünnének szorgalmaztatni, s a szegény, üldözésben, 
nyomorgatásban levő evangelicusok is nagy óhajtva kivánnák 
az oppressio, elnyomattatás, inség alól való szabadittatásokat, 
végre meggyőzettetvén az isten tiszteletinek oltalmazására néző 
zelustól, tractát indíta vélek, feltevén azt, ha török császárnak 
s a portának is arra (hogy a szegény hazának oltalma, meg- 
maradása isten után onnan szokott vala függeni) engedelmét 
nyerhetné. 


Inditó okai pedig arra nem kevesek valának, többek között 
ezek is: hogy az helvetica és augustana evangelica confessiók 
szabados gyakoroltatások végett Bocskai s Bethlen Gábor jó 
emlékezetü fejedelmek által lett pacificatiókban valaminémű 
complanatiók, igazitások voltak, azok mindenestül felforgattat- 
ván, semmiben is azokra nem hajtanának, hanem mintha azok- 
ról soha semminemű végzések, hittel tött igéretek nem löttek 
volna, csak nagy szabadosan megyen vala elébb elébb a nagy 
persecutio, vallásbeli üldöztetés. Majd kétszáz templomok, ha 
nem többek foglaltattak vala el az evangelicusoktól: az keresz- 
tyén predicátorok parochiájokból erőszakkal kihányatnának, 
azoknak hallgatói erős büntetések, nyomorgatások, záloglások, 
birságlások, tömlöczözések alatt szokatlan pápistai ceremoniákra 
és vallásra kényszerittetnének, mellyekről való gravaminájok 
ország gyülésében is az ország árticulusi szerint is úgy, mint 
lenni kellene, csak meg sem hallgattatnának, nem hogy azok 
a diplomák, kötések szerint szükséges igazitásba vétetnének. 
Mint az 1638-beli gyülésben, noha az egész evangelicus status, 
s azok között a fejedelem követi is, azoknak elővételét és orvos- 
lását valóban urgeálták, de csak elhallgattatván, mutogattat- 
ván, semmire azokban elő nem mehettek vala. 


Magára és fejedelmi házára is, mind akkori palatinus gróf 
Eszterházi Miklóstól, de főképen a kassai generálistól, gróf Ho- 
monnai Jánostól, sok becstelen és gyalázatos szókkal terhelte- 
tett, Kocsis György lett volna neve előtte; kinek az 1636-beli 
törökök közé irattatott biztató, s ellene ingerlő levelei is most 
eléhozattak, és igen is felfordultak vala. 


De a mi ezeknél nehezebb, egy mocskos pasquillus is 
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bocsáttatván ki, abban nem csak egész fejedelmi házok, de a 
kegyes életű és istenfélő idősb fejedelemasszony is nagy rútul és 
mocskosan marczongaltatván, istenes férje azt tartja vala nagy 
gondnak, miképen tudhatná azt eltitkolni úgy, hogy magának 
füleibe ne menne, igyekezvén abból következhető keserüségét 
és megeshető nyavalyáját távoztatni. 


Ez okokra nézve azért a keresztyén fejedelmektől is jövén 
menvén hozzája az internuncius, postakövetek, maga meghitt 
szolgája is Bálintfi Balázs és Szent-Páli István, kik még Bethlen 
fejedelem idejében cancellarián tanult, nevekedett, értelmes 
emberek volnának, és Gaudi András által, ki scocziaifi, de hű- 
séges és azután derék vitéz emberré is vált vala, ezek is a feje- 
delem részérűl addig járának azokhoz, hogy az fejedelem is 
confoederálna, szövetséget szerezne vélek. Mellyben nem sok 
munkával török császárnak s portának is engedelmét nyerte vala. 


Mivel pedig már nehány esztendőktől fogva minden muni- 
tiókkal, öreg lövőszerszámokkal, mozsárokkal, tüzes szerszámok- 
kal, laptákkal, granátokkal, jó pattantyúsokkal várait, és Zaig- 
házait elkészitette volna, minden váraiban feles társzekereket 
parancsolván csak nagy titkon csináltatni, s azokat éléssel meg- 
rakatván, elegedendő vonó marhákkal s emberekkel minden 
órára készentartatni. Az ország népét is megintette vala, ugyan 
a készenlétei felől; de mi volna szándéka, a belső embereken 
kivül, senki nem tudhatja vala. 


Hogy pedig indulatjának is hire idő előtt ki ne terjedne, 
ad diem 3. Januarii anni 1644 Fehérvárra gyülést hirdettetvén, 
minekutána tized nap alatt minden közönséges országos dolgok 
végbementenek volna, a gyülés végén a statusoknak maga 
terjesztette vala eleikbe abbeli feltett czélját, annak inditó 
okait bő szóval előszámlálván; ugyanakkor szóval parancsolta 
vala meg az egész országnak, azelőtti parancsolat szerint már 
elkészülvén, indulnának úgy minden hadi készületekkel, lovag- 
jokkal, gyalogjokkal, élésszekerekkel, hogy die 2. Februarii 
proxime attunc venturi, az ott benn valók Kolosvárnál, az 
partiumbeliek pedig kivül az Meszes alatt maga személye mel- 
lett jelenlenni találtassanak. 


Az ifjú fejedelmet azért fehérvári székiben hagyván, a 
megírt napra hogy Kolosvárnál lehetne die 2. Februarii még 
hajnal előtt nagy idején az ország dobjával készülő-verés, vir- 
radva felülő veretvén az udvar népe és udvari fizetett had a 
belső városban az öregegyház előtt való piaczra a vár eleiben 
gyültek vala az császár, ország, és fejedelem zászlóival; a mezei 
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hadak pedig a Szent-György kapuján kivül rendelt seregekben 
állottak vala; fejedelem vezetékjei is elkészítve kézen tartat- 
nak vala: maga a fejedelem, mint szokott vala lovon járni, 
udvara népével a templomban alájövén, az hol az isteni szolgá- 
lat, és az ő szent nevének segitségül való hivása után trombiták- 
kal, dobokkal, a felülésre, indulásra jel adaték; azonnal a 
zászlók és sürű kopják lobogói a széltül eléfelé nagyon kezdet- 
tek vala fuvattatni, mellybül az vitézlő nép közül sokan a kik 
üdősbbek és próbáltabbak valának, hogy azt mindenkor jó 
omennek, jó szerencsemutató jelnek tapasztalták volna, most 
is belőle jót jövendölnek vala. És igy a rendelt napra hogy ott 
az ország népével megegyezhetne, Kolosvárhoz sietett vala, az 
honnan a lövőszerszámokkal hadi nehézségekkel, társzekerek- 
kel, a magyar, székely és várasok gyalogit késedelem nélkül a 
Meszesen által indította vala, hogy azokkal általtakarodván, az 
hadak is utánok kevesebb akadálylyal nyomulhatnának. 


A partiumbeli vármegyéket a váradi hadat s hajduságot 
az Érmellékén Piskolt táján parancsolta vala táborával meg- 
egyezni; Zaránd vármegyét, jeneieket otthon hagyván az vég- 
hely oltalmazására. És igy olly nagy titokban lett vala ez nagy 
indulat, hogy csak akkor lenne hirekkel császár végeiben, mi- 
dőn már a Meszesen kivül volna a fejedelem minden hadaival, 
és indulatjának okaival iratott levelei vármegyékre megadat- 
ván, a kapitányoktúl a várak megadattatási kezdenének szor- 
galmaztatni. 


* 


És ekképen az felföldi tizenhárom vármegyék Kassával 
együtt a nehány várakon, Murányon, Szepesen, Regéczen, Szád- 
várán, Balogon kivül, mintegy három holnapok alatt, nem sok 
munkával minden vér nélkül a fejedelemhez hajlottak vala. 


* 


Már az üdő nyárra, s a gabona is szintén megérésre járván, 
s a fejedelemnek egyéb derekas akadályok is előtte nem levén, 
a Kassához tartozó vármegyékbe némellyeket Szendrő meg- 
szoritására rendelvén és hagyván, s a többit az erdélyi hadak 
mellé felvivén, minekutána a Tokaji egyházban igen nagy gyü- 
lekezetben az Istennek méltóságos neve segitségül hivatott 
volna, előljáró hadakat bocsátván, és azok után minden lövő- 
szerszámit, munitióit, társzekereit, élésszekereit megindítván, 
maga is minden hadaival a végeken felindulván, Füleken kivül 
ujabban is a végbeliek, mint Putnok, Szécsén, Gyarmat, Palánk 
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mind meghajolván, Léva és Gymes várait balkézre hagyván, a 
Nyitra vize mellé érkezett vala, hogy híre érkezék Duglás [svéd] 
generálnak eleibe jövő utjában létele, és hogy közelebb követ- 
kező reggel vele meg is fogna egyezni, Nyitrán felül egy mért- 
földdel egy elpusztult falunál meghálván, másnap mihelyen a 
Nyitrán általköltözének a hadak, hát Duglás is elérkezvén, 
népét rendelt seregbe nem messze hagyván, maga az utána 
való tisztviselőkkel a fejedelemhez jött vala: köszöntvén egy- 
mást, a fejedelem nagy jó kedvvel és vidámon fogadja Duglást, 
és hogy a Duglás generál népe járna elől a menetelbe ottan el- 
rendeltetvén, s onnan is ottan indíttatván az hadak naponként 
menten mennek vala, és a fejedelem Duglas generált ebédjén, 
vacsoráján, valamikor az alkalmatosság hozná, megmarasztván 
és marasztatván, fejedelmi méltóságához illendő módon látja, 
tractálja vala utjában is. 


Az Vág vize mellé érkezvén Pősténnél vagy harmad napig 
megtartozott vala, mig a tábornak sok szekerei, hadi nehézségi 
a Vágon által költöződnének, mellyek hogy csak együtt a meg- 
gázolhatója, szaporátlan költözhetnek vala; mindazonáltal 
hogy oda elő is feles hadak volnának, s már a nagyszombatiak 
és csejteiek is még die 28. Maji fejedelemhez meghajlottak 
vala, minden akadály, kár és ellenségtül való tartás nélkül lött 
vala az költözés, és Nagyszombatot balkézre hagyván, a Fehér- 
hegy alatt Szomolyán vára alatt jártatván tábort, ott egy- 
nehány nap alatt táborát megnyugtatta vala, mig a Fehérhegy 
útjáról a sok útálló puskás tolvajok elkergettetvén, az útak 
együtt is másutt is feles muskatérosokkal s kék gyalogokkal 
általállattatnának, és egy vár is levén fen a Fehérhegyen, 
mellynek szintén alatta kell vala elmenni, azok is az engedel- 
mességre és csendes magokviselésére rá kénszeríttetnének. Melly 
meglevén, s jó reggel a tábor megindíttatván, egy nap estig a 
hegyen minden impedimentumival, hogy jó száraz út volna, 
általköltözött vala. 


Mivel pedig a fejedelem már Duglas generál által gróf Dor- 
stensonnak [a svéd fővezérnek] minden dispositióit, rendelését 
értené, hogy ugyan Morvában Beren [Brünn] nevű igen erős 
várast megszállván, már bizonyos üdőtül fogva nagy igyeke- 
zettel vitatná, lőtetné; hogy részérül is az egymásközött való 
szeretetes szövetségnek annyival jobban elégtétele lehetne: ottan 
Rákoczi Zsigmond mellé Bakos Gábort alatta való fizetett váloga- 
tott jó hadával, Daniel Jánost és némelly becsületes főembereket 
a székelységnek egy részével s valahány ezer jó fizetett magyar 
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és székely gyaloggal, nyolcz szép faltörő álgyúkkal (mellyeket 
mind maga öntetvén, czímere és symboluma: Non est volentis 
neque currentis, sed miserentis Dei, rajtok valának, mellyek 
minden épületivel újjak, és igen szép virágos mesterséggel öntet- 
tettek valának; a mellyeket minden hozzájok való porral, golyó- 
bissal, mellyek feles számú szekerekkel valának a keresztyén 
evangelicus király- és fejedelmek, s evangelium oltalma mellett 
való szolgálatra gróf Dorstensonnak parancsolt vala praesentálni 
és bémutatni) körülbelül mintegy tizennégy vagy tizenöt ezer 
emberrel a Beren alatt levő fejedelmekhez, és a főgenerál Dor- 
stensonhoz látogattatván és köszöntetvén őket, mindjárt a 
Fehérhegy alól elbocsátotta vala. 


Mellyben Rákoczi Zsigmond, a ki hogy a mint testében 
úgy elméjében is igen serény a társalkodásban, ismerkedésben 
nyájas, kedvességes, a szép tudományokban is jó és nagy fun- 
damentommal, a deák nyelvekben pedig mint maga tulajdon 
született nyelvében olly kész volna, nagy dicsérettel, hirének 
nevének nevekedésével végbe is vitt vala. 


Ezalatt a fejedelem derék táborával, és Duglas is az övéi- 
vel naponként continuálják követik vala utjokat, az Morva 
vize mellé érkezvén, Szakolcza városát napkeletről jobb kézre 
hagyván, Holics mellett álla, egy igen fris épületü malmon 
alól költözött vala által mind a két tábor a Morva vizén, és a 
tulsó felén a folyó viz mentében, igen jó füves rétekbe, hogy 
ott mind lovak-, baromnak valameddig való eledele helyben is 
lehetne, s a Morva vize partján erdőlleni való fa is elegedendő 
volna, hogy megszállittatnék a tábor vagy harmadnapig való 
pihenésre, megparancsoltatott vala. Az hol egy hálást tevén, 
másnap szintén midőn a fejedelem asztaltól fel akarna kelni, 
az első strázsáról, melly Poson avagy napnyugot felől vala, a 
hol a császár generalissi minden derék armádájával táborozni 
hallatnának, olly hirt hozának: Császár hadai Posontúl min- 
den harczra valója könnyü szerben indulván, harczra való 
könnyü lövőszerszámival már nem meszsze rendelt seregekben 
csak ugy jőne, a fejedelem hadai valahol találtathatnának, 
mindjárt beléjek kapjanak, és vagy akarnák, vagy nem, de a 
szerencsét velek el akarnák próbálni. Melly hir lehetetlennek, 
hogy császár armádája, csak mintegy öt vagy hat német mért- 
földön volna nem állittathatván, s hasznosnak is itéltetvén 
fen és készen találtatni, mintsem ellenséget vakmerőképen sem- 
minek tartván, azonban rendeletlenül nyakára várni: ottan a 
fejedelem parancsolatjából az ország dobjaival felülésre való 
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jelt kezdének adni. És hogy ha kik zsákmányra a táborrúl ki- 
mentek volna is, mindenfelé hirekkel lehetne, minden lövő- 
szerszámokat kilövöldözni. 


Mellyre az egész tábor ottan talpra állván úgy felkészülé- 
nek, csakhamar zászlók alá seregekben állván, hogy mindjárt 
az egész táborban levő seregek készen kiállhatnának. Duglas 
generál az ő népét mindjárt mind kivitte, és a mezőn rendelt 
seregekben állatta vala, sátorokat mindazáltal mind felhagy- 
ván, s asszonynépek a folyóvizen ruhájokat mosván, sulykol- 
ván, s az ő szükséges dolgokat tevén, mint akármelly csendes 
időben. Az mieink pedig hogy még szintén a hir bizonyos nem 
levén, a fejedelem annak meglátására csatát bocsátott volna, 
a táborhelyről ki nem vitettek; hanem csak kiki az ő tábora 
helyén ülvén fel, a parancsolattól várnak vala. De hogy a feje- 
delem sátorait, egy kis kalyitka-sátorán kivül hirtelenségbűl 
mind felszedni találnák, arra képest az egész tábor is mind 
sátorival és mindenével szekerei hátaira költözött vala. 


Rákoczi Zsigmond a vele valókkal Beren alá az álgyú- 
lövéseket meghallván, és a mint vala is a hir gondolván, csak- 
nem lovok halálában ugy jöttek vala lovashadastul, a nap még 
fen volna hogy odaérkeznének, midőn már az hír lecsendesed- 
vén, a tábor is ujonnan letelepedett, és csendesedett vala. 


Innen azután harmadnap jó reggel az hüvösben indulván, 
Rompersdorf nevű faluhoz szállittattak vala az táborok a Dija 
folyóviz mellé; az hol azon folyóvizen egy nyolcz kőre forgó, 
igen fris épületü nagy kőházú malom is vala, mellynek mind 
alsó mind felső selyipjei mindenestül szép faragott kövekbűl 
épittetvén, minden kövek erős és nagy vas kapcsokkal valának 
egyik a másikhoz öszszefoglalva. Az malomkövek padjokon 
felül pedig egy sorban tisztességes szép lakóházak valának. Melly 
malomhoz nem meszsze vonattak vala fel a fejedelem sátorai 
délfelől, és az egész tábor az ő szokott rendi szerint köröskör- 
nyül telepittetett vala. Azon táborhely csak annyi földön vala 
gróf Dorstenson táborátúl, hogy Beren városát a mint lőnék, 
akár minden lövés megolvastathatnék. 


Melly helyben hogy a tábornak mulatása állittathatnék, s 
jeget már a zsákmányosok is ritkán kaphatnának, azonban a 
folyóviz is a nagy szárazságban igen elapadt, s annál inkáb a 
sok lóúsztatással, barom-itatással naponként rútul megveszte- 
gettetnének, noha a táborhely jó partos vala, hogy csaknem 
egy kopjányira kellene a vizet érni; mindazáltal nagy sok 
kútak ásatának, mellyekbűl az emberek is hogy jó hives vizek 
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volnának, élnek: bor és egyébféle italok is edényekben meg- 
hűtetnek, és sok helyt lovak és barmok is azokbúl itattatnak 
vala. 


Gróf Dorstenson főgenerál Berent hogy megszállotta, ron- 
tatja, lőteti, töreti vala, már bizonyos hetei múltak vala, s a mi 
gyalogink odaérkezése alkalmatosságával is egy ostrom tétet- 
tetvén, noha a svekusokkal együtt a mieinktől is a nagy igye- 
kezés és emberkedés valóban meglőn, úgy hogy nem kevesen 
el is hullanának; de hogy a város mind helyével, épületivel 
igen erős, s az oltalmazó nép is feles és kemény volna benne, 
az ostrom nem succedált, szerencsés nem lött, mert meg nem 
vehették vala. Honnan a svekusok a mi táborunkra, a mieink 
meg oda az övékre jőnek mennek, egymás között cserebelél- 
nek, lovakat s holmit adnak vesznek, s jól lakoznak, vendéges- 
kednek vala. 


Gróf Dorstenson azért a több fejedelmekkel együtt a feje- 
delemmel egyetértvén, egy bizonyos napra Beren alól nehány 
ezred magával odajött vala, egy kastélyhoz s hogy az köz- 
helyen volna, az fejedelmet is ebédre odavárta vala. Az hova a 
fejedelem is a szembelétel kedveért a rendelt napon jó reggel 
az urakkal, udvarával s a vármegyéknek, székelységnek, 
fizetett hadainak szinével, mintegy nyolcz vagy kilenczezer 
jó és szép válogatott néppel, a Dija vizén gázolva általkelvén, 
és hogy a folyóvíz erdeje mellett mindenütt egymás rendi- 
ben, széltiben mehetnének a seregek a mint elrendelve vol- 
nának az igen nagy térföldön, igen nagy szélt fogván a 
seregek, a fejedelem az urakkal, udvarával s az udvari s 
ereggel maga s ország zászlóival s kornétájával, ugymint a kik- 
kel dandár avagy állóseregben kellene lenni, a középhelyt 
tartván, s a jobb szárnyában a székelység a dandár mellett, s 
azok előtt a fizetett hadaknak egy része; a balszárnyában a 
dandárhoz közelebb a vármegyék s azok előtt ott is az fizetett 
hadaknak egy része levén rendeltetve, nagy szépen a sok szép 
sűrű kopjás seregek mendegélnek vala. 


Gróf Dorstenson generál is a velevaló fejedelmekkel, generá- 
lokkal, főfő tisztviselőkkel, mintegy háromezer néppel mintegy 
fertály mértföldnyire eleibe jött vala a fejedelemnek; és midőn 
a kétfelől való seregek, mintegy hosszú puskalövésnyire egy- 
máshoz közelítenének, mind a kétfelől való seregek megállitta- 
tának. És mind Dorstenson a vele levő fejedelmekkel, utána- 
való főfőtisztviselőkkel s az fejedelem is az urakkal csak magok- 
ban kiszakadván a zászlók és corneta alól, menének közre, és 
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lőnek szemben egymással, s azelőtt el levén végezve, egyik fél 
is lovairól le nem szállván, fogdosának kezet egymással. 


Az hol minekutána egymás köszöntése fertály-óránál vala- 
mivel tovább végződött volna, az evangelikus fejedelmekkel 
kijött seregek előlmenni parancsoltattak; s a mi seregink pedig 
csak azon rendben lassanlassan nyomuldogálnak vala, a fejede- 
lem, főfő grófok, generál nagy emberek a kétfelől való hadak 
között egy csoportban mind együtt beszélgetve mendegelvén; 
az kastélyhoz közelitvén a svéd seregek a vár külső kapujáig 
rendben állittattak vala el, ki nagy messzére két sorjában, az 
falun kivül is kinyúlván a seregeknek utolja, és igen nagy trom- 
bitálást, dobolást tesznek vala, mind a kétfelől való hadak 
között, az mieink csakugyan az falun kivül a szép mezőn meg- 
telepedni, s ott veszteg várakozni parancsoltattak vala, az udvar 
népén s urak szolgáin kivül, kiknek ottbennvaló szolgálatjokra 
most szükség nem volna. 


Mind a lovon menetelben, s mind a gyalog szállás után, 
a mint illett a méltóság a fejedelemnek adatván, jobb kéz felől 
bocsáttatik vala, és minekutána gyalog szállottak volna: a 
megirt kertre nyiló öreg ebédlőpalotára tartván, ott is a jobb- 
felé benyiló ház rendeltetvén a fejedelemnek szállásul, igye- 
nesen arra tartott és ment vala. Gróf Dorstenson pedig, és a 
feb fejedelmek, a balfelé nyiló házra és szegletre, s kinek kinek 
el rendeltetett volna szállása, a sok szép fris házakba odaosz- 
lottak vala. 


Az beszállás után azonnal a fejedelem szállása ablaka alá 
azon a dél felől való virágos ház előtt levő aláhanyatló szár- 
nyába az kertbeli megirt tornácznak, elő mind renddel a tor- 
nácznak végeig, huszonnégy igen főtrombitások állattattak vala, 
a kik valamig az ebéd elfogatott vala is, meg nem szünének 
különbnél különb gyönyörűséges nótákat fujni, mineműeknek 
mássát trombitával ember alig hallhatta. 


Az ebéd az ő idejében, mint ollyan hadakozó időben is elég 
nagy pompás és fris készülettel elfogadtatván, az urak kik az 
asztalhoz lemosdatandók, a fejedelem ajtaja előtt állanak vala 
udvart. És a kijövetelben is egyetértvén az Hopmesterek, a feje- 
delem szállása ajtaja a midőn megnyittaték, a gróf Dorstensoné 
is ugyanakkor, és így egyszersmind jövének ki. A mosdásban 
is a méltóság a fejedelemnek adatván, Carolus Gustavus saxo- 
niai herczeg, ki azután sveciai királyságra emeltetett, a fejede- 
lemnek balfelől ültettetett, azután belől Rákoczi Zsigmond, 
melléje egy Marchio Badensis francziai király követje, s ezeken 
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alól Kornis Zsigmond, Lónyai Zsigmond, Rhédei Ferencz, Nyári 
Bernárd, Bornemisza János, s több ottlevő magyarországi s 
erdélyi méltóságos urak ültettettek vala inkáb elegyesleg mind 
kétfelől a gróf Dorstensonnal levő grófokkal és generálokkal; 
maga pedig Dorstenson az asztalnak maga szállása ajtaja felől 
való szegletihez ugyan másodmagával egy sveciai generállal 
ült vala, Kemény Jánost másfelől maga mellé ültetvén. 


Az eledelek sok szép húsokbúl, madarakbúl, halakbúl, 
különb különbféle tengeri halakbúl, habarniczának, austrigá- 
nak, szplatajcznak, efféléknek bőségébűl: különbkülönb olasz 
confectumokból, confrejtekbűl, nádmézes eledelekbűl; az ita- 
lok pedig főolaszországi borokbúl, rámfolyokbúl, malosákbúl 
állanak vala. 


De itt mindenek a fejedelemnek nagy mértékletességére és 
modestiájára vigyázván, olly modeste, mértékletesen tartják 
és viselik vala magokat mind beszélgetésekben, ételben italban, 
hogy részegre való kivánságnak még csak nyoma sem sajdittat- 
hatnék. Még azért csak két órája sem telvén asztalnál való ülé- 
seknek, fő-Hopmester Bethlen Ferencz által ottan az asztal- 
nak felszedetését szorgalmaztatja, és azután mintegy félóra 
mulva fel is szedetnék, ugy hogy mindenestől fogva is harmad- 
fél óránál tovább nem tartott vala, asztalnál való mulatságok. 


És ekképen az asztal felszedetvén, s a fejedelem becsülettel 
való búcsút vevén tőlök s azoktól is méltóságosan kikésértetvén 
a kastélyból, hogy illy állapotban ellenség közellétében táborokon 
kivül szakadozva lenni bátorságos nem volna, ők is ugyanakkor 
mindjárt lovokra ülvén, vissza Beren alá, a fejedelem is pedig 
maga táborára visszajött vala. 


Ekképen a fejedelem az evangelikus keresztény fejedel- 
mekkel lött szövetségnek is elegettenni igyekezvén, a mire 
főképen maga igyekezeti mindenekben czélozna, úgymint az 
isten tiszteletinek, az haza és magyar nemzet közönséges sza- 
badságának, mind a vallás szabados gyakorlására s mind egyéb 
külső dolgokra nézve; annak alkalmatosságát semmibe is 
elmulatni nem akarja vala: főképen hogy már az üdő is szintén 
Canicula, a hévholnap felében volna, s őszre járna, s a portáról 
is megintetett volna: végezné hová hamarébb dolgát s római 
császárral megbékélvén, országába térne vissza. Erre nézve is 
a keziben és jelenvaló jó alkalmatosságot a békesség dolgában 
elmulatni hasznosnak nem alitja vala. 


Az nagyszombati tractán azért mindkét részről való köve- 
tek által a békesség dolga forgott, azokban a minemű nehézsé- 
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gek fenmaradtak volna, hogy azokra palatinus mind a clerusnak 
felettébb való kedvezésébűl, s mind a fejedelem ellen való 
boszúűzésből nem könnyen mehetne, látván császár a miatt 
Magyarország nagy romlását, pusztulását, hasznosbnak állitá 
az evangelikus státusnak a fejedelemmel való kivánságát töl- 
teni, az ország megmaradásával, s mégis nagyobb romlás alól 
való felszabaditásával, mintsem a clerus és palatinus boszús 
kedvek töltésével az országot mégis nagyobb nagyobb romlás- 
ban ejteni: Törös János követének adott plenipotentiája és 
assecuratoriája, teljes hatalommal való és hittel bizonyossá tevő 
levelei mellett az evangelikus statusnak minden gravaminaira, 
bántódásaira s a fejedelem kivánságaira is, olly egyáltaljában 
való istenes és igazságos válaszokat tett vala, hogy a fejedelem 
ugyanazon rampersdorfi táborában a mi nehézségek fenmarad- 
tak volna, mind a közönségesre, s mind a maga privatumára, 
személyére nézve, valahány napok alatt Törös János követsége 
által mindenestől fogva szépen eligazodtak vala, úgy hogy 
valamint itt a békességnek conditiói, czikkelyei, punctumok sze- 
rint megirattak volna, azonképen diploma, kötéslevél formájá- 
ban Lincz várában, die 16. Decembris Anni 1645. abban való 
erős assecuratoriába következendő ő felsége minden magyar 
királyi successori is befoglaltatván és köteleztetvén sub verbo 
regio et bone fide christiana mediante (minemű erős hitformá- 
ban többször ezelőtt nem lett) császártól kiadatni parancsolta- 
tott vala. 


Melly pacificatiónak, egymásközött való megbékélésnek 
kiváltképen való conditiói, czikkelyei ezek valának: 


Hogy az vallásoknak szabados gyakorlásáról az 1608-beli 
I. articulus, és a királyi diplomáknak 6 conditiója, czikkelye, 
erejekben maradván, az országnak minden rendei, kolcsos és 
szabad várasok lakosi, végházokban lakó magyar vitézek az 
harangozással és szokott czerimoniák szerint való temetkezése- 
ket, és templomokban, egyházokban minden helyeken valláso- 
kat szabadosan gyakorolhatják, senkitől sehol abban semmi 
szin alatt meg nem bántattatván. 


Hogy a szegény jobbágyság is sem a fiscus királyi jószá- 
gokban, és akármelly prelátusok, papi méltóságbeliek, egyházi 
és világi földesurak jószágiban, akár véghelybeliek, várasak- 
beliek legyenek azok, a hazának közönséges javáért, csendes- 
ségiért sem ő felségétől, sem senkitől vallásokban meg nem 
háborittatnak, vallások ellen való czeremoniákra nem kénszerit- 
tetnek, templomoktúl el nem rekesztetnek: az hol kik elrekesz- 
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tettek, s megháborittattak volna is, vallásokra megtérni s azt 
szabadosan gyakoroltatni engedtetnek. 


Hogy soha azon evangelikusok tanítói, predikátori, akárkik 
jószágiban is az ő templomoktúl és azokhoz tartozó egyházi 
házoktúl el nem rekesztetnek, s azokbúl ki nem űzetnek: az 
melly helyekbűl pedig kiűzettek volna, szabados lenne azon 
helyek evangelikus lakosinak azokat visszavenni, vagy másokat 
helyekbe állitani. 


Hogy a minemű gravaminájok az evangelikusoknak 1638- 
beli diaeta, ország gyülése alatt ugyan a vallás és nagy sok 
elfoglaltatott egyházak dolgában ő felségének beadattattak 
volt, azokat ő felsége közelebb celebrálandó diaetán, ország- 
gyülésén nemcsak elévéteti, hanem méltóságos authoritása, 
császári hatalma szerint az evangelikusoknak contentátiójok, 
azokon való megnyugvásokkal végképen el is igazitatja. És a 
kinek a templomok rendeltetnek, azokhoz tartozó szokott jöve- 
delmek is ugyan odatartozzanak, és soha többé olylyan templo- 
mok foglalási ne legyenek. És a vallások dolgában ezután is ha mi 
controversiák, versengések következnének, hogy azok minden 
gyűléseken halogatás nélkül elévétettetnek, és az evangelikusok 
injuriájok, boszuságok nélkül mindenkor eligazittatnak. 


Hogy a kik Religio, vallás dolgában a végezésekhez nem 
tartanák magokat, azok ellen a közelebb leendő országgyülésén 
bizonyos poena, büntetés rendeltetik, és a László király 6-dik 
decretumának 8-dik articulusa is megújitatik. 


Hogy mindezek a sok akadályoknak és egyenetlenségeknek 
orvoslására a közelebb leendő gyülésbe az ország rendei által is 
bevitetvén, közönséges végzések köziben is beszerkeztessenek. 


Hogy a melly haza szabadságát illető bizonyos punctumok 
ezen békességben felforgottak, ngymint a lelki dolgokban való 
széknek állapotja; az második András király decretumának 
első Lajos király által való confirmatiója, megerősittetése; a 
dézmák megárendáltatásokrúl az 1548-beli 61-ik articulusnak 
megújítása, és valósággal való megtartása. Az ős jószágoknak 
az ecclesiai, egyházi avagy világi személyek által lött, avagy 
leendő el nem idegenittetésekrűl: az ország gyülésére hivattatni 
szokott személyeknek megkülönböztetésekről, és azon gyülé- 
sekben a voxolásoknak egybeszedéséről, s a kimondott értel- 
meknek megvizsgálásáról. Az külső nemzetből álló hadaknak 
az 1625-beli 24 articulus szerint az országból való kiviteléről. 
Hasonlóképen a magyar vitézeknek az ország végházaiból való 
ki nem vitelekről. Az országbeli mind nagy és alacsony tisztek- 
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nek a vallásra való nem nézés szerint adásáról. A törvényeknek 
él közönséges igazságnak kiszolgáltatásáról. És hogy Magyar- 
országnak minden dolgaiban törökkel, vagy akármi szomszéd- 
ságbeli nemzettel kezdendő és leendő tractáknak, végezések- 
nek, hogy világi rendbeli magyar haza fiaival kellene lenni: és 
minden haza szabadságit és az ország lakosinak oltalmazását 
s megmaradását illetendő dolgokban, hogy mingyárt a közelebb 
jövő gyülésben valami bizonyosok végeztetnek, avagy a mik 
immár végezve volnának, ugyanott azonnal véghezvitettetnek, 
hasonlóképen végeztetett. 


Az diaeta, országgyülésre pedig, hogy a kötésleveleknek 
megcseréltetések után három hónap alatt továbbvaló halogatás 
nélkül úgy szolgáltatik ki, hogy kinekkinek ott a Regalisokkal 
hivattatni szokott személyek közül jelen lenni, és az 1608-beli 
1. articulus szerint, a haza szabadsága szerint, minden bántódásit 
forgatni, értelmét a közönséges jóra megmondani szabados lenne. 


Hogy ő felsége mindeneknek a bécsi előszöri pacificatio sze- 
rint generalis amnistiát, minden vétkekrül való közönséges fele- 
dékenységbe való bocsátást igér, ad, és enged. Jószágok valakik- 
nek ő felsége, palatinus, avagy akárki által eladatott volna, mind- 
azok visszaszálljanak, s erről külön való diploma adatik ő fel- 
ségétűl. 


Maga a fejedelem személye contentatiojára pedig ezek: 
Hogy Tokaj s Regécz várai, Tarczal várasával (melly most 
zálogosúl gróf Csáki Istvántul biratik vala) Keresztúr, Szántó, 
Tállya s több azokhoz tartozó minden várasokkal, falukkal, 
Ecsed várában való királyi igazsággal a fejedelemnek maga 
kivánsága szerint való donátiókkal adatnak. Kassa várasa a hét 
vármegyékkel: Abaujvárral, Borsoddal, Zemplénnel, Bereggel, 
Ugocsával, Szathmárral és Szabolcscsal, Szatmár, Kálló várai- 
val, Nagy-Bánya várasával a fejedelemnek adattak vala, úgy hogy 
életéig bizonyos meghatározással tőle birattathatának; holta 
után pedig a Tiszán túl való öt vármegyék Kassa várasával 
együtt ő felségére mingyárt megtérvén, Szathmár, Szabolcs vár- 
megyéket a két várakkal és Nagybányával, valamint a fejede- 
jtem gyermekei között elrendelné, életekig úgy birhatnák azok 
is ; azoknak holtok után pedig valamig maradékjok közül 
erdélyi fejedelmek lennének, azok is Szathmár várát, Szatmár 
és Németi várasival s minden jószágival birván, a melly hozzá- 
tartozó jószágok másoknál zálogban volnának is kiválthatnák, 
és a mennyi summán azokat megváltanák, addig másoknak is, 
a kiknek akarnák, eladhatnák és hagyhatnák. 
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Ekképpen effectuálódván végbemenvén a diplomában igér- 
tetett dolgok, és a várakról jószágokról is a donatiók megadat- 
ván, már mennyi accessiója, nevekedése lőn mind birodalmá- 
nak, s magyarországi jószáginak, s azokbúl való jövedelminek 
az egész hegyek aljai fő boros, és nagy jövedelmes városok, 
faluk (az egy Liszka várason kivül) birodalmába kerülvén, 
akárki is megitélheti. Az egy Ecsed vára hogy még kezébe nem 
került vala, gróf Bethlen István fiastúl életben levén, de gróf 
Bethlen Péternek is semmi gyermeki nem valának. 


I. Rákóczi György utolsó évei 


Mellyhez képest az emberi romlott természet szerint, hogy 
immár minden dolgait boldogul vitte volna végben, alítván, 
s ifju fejedelem fiát székibe az országban bentartván, maga 
gyakrabban ittkin való birodalmiban hol Szathmárt, hol Mun- 
kácsban. Patakon, Tokajban lakik: de hogy szörnyű vadász, 
és nyughatatlan serény ember volna, ha mikor valami kivált- 
képen való okoktúl meg nem gátoltatnék, egy házánál két 
hétnél tovább egy végben ritkán lakhatik vala, hanem egyik 
házátul másikhoz szerén szerte járván, valahol vadászásra 
alkalmatos vadas helyek volnának, azokra valóban rátart 
vala, úgy hogy soha azok mellől vadászatlan el nem me- 
hetne és hogy a szörnyű erdők meghajtására sok helyekben 
a maga kopói (noha ollyak három s négy nagy seregekkel egy- 
nehány százan volnának) tizedrészére sem érkeznének; főképen 
Erdélyben, kétszáz, háromszáz parasztságot is, s többet is haj- 
tani felvesznek, és az erdőket szélben vevén iszonyu kiáltással 
úgy űzik, kergetik, hajtják vala a szegény különb különb 
vadakat az elejekbe vetett hálóba, maga is puskásival a vadak 
útját elállván, és fákra felhágván, puskája kezében, szekerczéje 
is hol öve megett, s hol különben környülette viselvén, lesi, 
lövöldözi vala az igen nagy medvéket, erdei disznókat, vad- 
kanokat, hatalmas nagy szarvasokat, gimokat: ugy hogy 
Szeredahely és Szászsebes között egy Sina nevű havas erdején 
többi között egykor csak medvét egy nap huszonnégyet veretne; 
kik közűl csak négy vagy öt levén középszerű s nevedékenyek, 
mind hatalmas nagyok, öreg medvék voltanak. Ismét egykor a 
mezőségen Novaj táján csak farkasokat egy sűrü cserébűl 
huszonötöt fogatott vala ki nagyokat, egy kurtával együtt 
melly azon a vidéken igen hires volt, hogy sok károkat tenne 
valamerre fordulna, melly farkasokat a Szentpáli János novai 
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házánál, mind a huszonötöt, egy öreg ebédlőpalotában mind 
egy széltében hasokra alá, lábokat, farkokat elnyujtva, fogokat 
kivicsoritva, nyujtóztatva, mutatott vala meg a fejedelem- 
asszonynak, és Pethneházi Istvánnénak, s több akkorban udvar- 
nál lenni találtatott úr és főasszonyoknak. A vadász, jó madarász, 
ebeken kapó nyúlász embereket nagyon kedvelli vala: jószágiban 
valahol jó puskást érthet vala, azokat mind csak puskázatja 
által szolgáltatja vala, kik egy nagy sereggel levén udvarában, 
mind egyszinű-forma zöld ruhában jártattanak vala; kik 
noha nyaratszaka házoknál lehetnének, de ad 1. diem 7-bris, 
hogy azután a vadászatnak jobban jobban megjőne ideje, minden 
esztendőben udvarában jelen kell vala lenniek, s ősznek télnek 
idejét ott eltölteniek, szokott rendelt praebendájok, ruházat- 
luk levén. 


Mindennapi vadászásában mennyi vadat veretne, asztalá- 
nál mikor kik ülének, követek honnan s mikor, s kik jönnének 
hozzája, s mikor és hol járna; egy arra rendeltetett inasának 
arra szorgalmatos gondot kell vala tartani, s naponként fel- 
irni. A szarvasbőröket, az új keresztyénekkel kigyártatván, a 
szivekben való csontocskát, hogy annak a nagy betegség ellen 
nagy orvossága volna, szorgalmatosan kiszedetvén, azonképen a 
vadkanoknak agyarokat bekivánván. 


Gróf Bethlen Istvánnal is nagy jó kedvvel, szeretettel vise- 
lék a meglett békesség után egymáshoz magokat, szinte Fejér- 
várra, Váradra, Munkácsra, s több házaihoz is gyakran eljövén 
az öreg gróf úr udvarhoz; hadakozása alatt is a fejedelemnek 
nagy szép kopjás sereget vagy háromszáz lovasbúl állót tartván, 
continuo Szathmár vármegyével táborában. Utoljára pedig a 
fejedelemnek is gyakrabban itt kin forgásában, annál is inkáb 
kezdte vala udvarát gyakorlani, szeretetinek jelét mutogatni, 
Szathmárra is egykor maga eljövén, a fejedelmet Ecsedbe 
magához hitta vala, és napestig való szörnyű lövetéssel vele 
nagy fejedelmi vendégséget tartott vala. Noha már a méltóságos 
gróf úr a köszvény miatt lábain nem járhatván csak székben 
hordoztatnék. 


Ki azonközben gróf Bethlen Péter egyetlen egy fiának 
(kiben láttathatnék forgatni édes nemzetinek azon a lineán 
való továbbterjedése) szomorú és véletlen halálával is igen meg- 
keserittetett vala. Az ki ezen az 1646-ban Trencsinben felesége 
után való jószágiban, s a gróf Illésháziak sógorsági látogatásira 
járván, die 3. Aug. Baán nevű faluban jó reggel felöltöztetése 
alatt gutaütésben nagy hirtelen megholt vala életének 36-dik 
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esztendejében. Kinek teste Ecsedbe hozattatván, a Nyir-bátori 
egyházban fejedelem is udvarával, és nagy sok urak, főnépek 
jelenlétekben, nagy pompával s illendő tisztességgel temettetett 
vala. Kinek mindkét ágon levő magva-szakadtságán Erdélybe 
is Weécs vára ottan fiscusra szállott vala. Kinek halálán mind 
az üdőtől, s mind a sok bánattól, nyavalyáktól meggyőzettetett, 
s megőszült édesatyja, látván édes szép nemzete fiúágon a 
maga lineáján és ágán való továbbterjedésének az egy fiában 
álló reménységét már elmetszeni, mennyire kesergené, akárki is 
megitilheti. 


Az 1647-nek az elein az fejedelmet is szomorúság érte vala, 
mert régi jámbor meghitt hive, kassai helytartója nemzetes 
Ecsedi Röthi Orbán, sullyos betegségi után, már ideje is eljár- 
ván, midőn a fejedelem die 4. Febr. Váradrúl Erdélybe indult 
volna, másnap a fejedelemnek útbanlétében postán hozatott 
vala meg halála. Mellyre nézve hogy az ott kinvaló birodalom 
gondviselő nélkül ne lenne, addig is, mig Röthi Orbán helyébe 
más állittathatnék, az locumtenentiában, helytartóságba, die 
6. Febr. Ecsed mellől Topa nevű faluból Rákoczi Zsigmondot 
Patakra, az ott kinvaló gondviselésre kibocsátotta vala; maga 
pedig ad diem 16. Febr. Fejérvárra bement vala. 


Kolozsváratt, a melly templomot, Curlandiábul hozatván 
ahoz értő főkőmüveseket, nagy mesterségesen, szép vesszősön 
merőn újonnan boltoztatott, cseréppel héjjaztatott és nagy 
szépen megujittatott vala, annak felszentelését ad diem 10. 
Junii rendelvén és arra sok főrendeket oda hivatván, szép 
üdvösséges isteni tiszteletekkel, hálaadásokkal, könyörgésekkel 
felszenteltette vala. 


Következendő őszön az adót a portára beküldvén, Novem- 
berben ismét kijöttek vala Váraddá, Székelyhidra, Szathmárra, 
Tokajba, Patakra, az hol az népeket s uj esztendő napját meg- 
szentelték vala; melly uj esztendő a hazára nézve elég szomo- 
rúsággal köszöne be, mert az istenes életü kegyes méltóságos 
öreg Bethlen István, minekutána az mulandóság és hamar vál- 
tozandóság alá rekesztetett nyomorult életének sajlódási, törő- 
dési, sok szenvedési után ágyékábul származott nagy remény- 
ségű szép fiainak, hazájok oszlopinak halálokat s azoknak magok 
szabadságát is, a magyar nemzetnek, s főképen Erdélynek 
szomorú fátumával megérte volna, meggondolhatja akárki is, 
minémü keserűségére lehetett, nem láthatván fiu ágon való pos- 
teritast, maradékot csak egyet is, ki sok szép javaiban jószági- 
ban törvényes örököse lehetne. 
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Mind az üdőnek sok változó hányattatási miatt azért, s 
mind a sok nyavalyák, keserüségek miatt jobban-jobban el- 
győzettetvén s erejében is fogyattatván, die 10. Januarii anni 
1648. e világi földsátorábúl életinek 66-ik esztendejében becsü- 
letes szép vénségben maga is fiai után elköltözött vala. 


És ekképen a pacificatio szerént a fejedelemnek minden 
odaki való dolgai kivánatos végben menvén, die 6. Februarii 
Kassárúl megindúlván Munkácsra, s onnan ad diem 11. Martii 
Fejérvárra bement vala, az hová ugyan az fejedelem tetszése 
és parancsolatja szerént is üdvezült gróf Bethlen István meg- 
hidegedett teste ecsedi házánál méltóságos maradékitúl nagy 
tisztességgel felvétetvén, Fejérvárra késértetett és az egész 
országbeli úri és főrendek, úrasszonyok egybehivattatván, azok- 
nak igen nagy gyülekezettel való tisztességes késérések által 
boldog emlékezetü bátyja a felséges Bethlen Gábor fejedelem 
temetőhelyében az öregbik egyházba die 29. Martii nagy solen- 
nitással és tisztességgel temettetett vala. Kinek teste felett 
való praedikálásban, mint jövendőltetett volt meg a szegény 
hazára jövendő romlás, és hogy az napkelet felől volna leendő, 
szem elejbe levén bocsátatva, a ki akarja, megláthatja Medgyesi 
Pál harmadik jajos predikácziójában; az ki is ha meggondol- 
tatnak azok a szép virtusok, nagy jóságok, mellyek ő benne 
tündöklöttenek, ugymint az istenes kegyes élet, nagy mérték- 
letesség, és az igazsághoz való nagy buzgóság, akármelly istenes, 
üdvösséget szomjuhozó ember is, azon méltóságos nagy gróf 
úrnak istenes kegyes életét maga előtt például tarthatja, s 
bátorsággal követheti is, ki az isten anyaszentegyházának is 
teljes életében valóba jó egy oszlopa és gyámola vala; több 
istenes jótéteményi között, minden jószágiban levő majorsági- 
nak tizedét az ecclesiabeli istenes tanitók s oskolák tartására 
gyarapitására, esztendőnként minden fogyatkozás nélkül ki- 
sáfároltatja, és hogy abban fogyatkozást ne tennének, tiszt- 
viselőjöknek ugyan instructiójokban adni szokta vala. 


Az váradi nevezetes oskolához és ecclesiához szinte a lune- 
burgumi herczegségbül ugyan Luneburgumbúl igen szép typo- 
graphiát nagy költségével hozatott volt; az öreg formában 
már kezünknél levő szép magyar biblia nyomtatására is testa- 
mentumában ezer tallér summát hagyott volt, s egyéb sok szép 
beneficiumit, jótéteményit, adakozásit elég sok helyeken való 
ecclesiák, oskolák predikálhatják, s ez szerént ohajthatják is. 


Ez üdő tájat, mint ott fenn is emlitteték, az fejedelem 
Patakon töltvén el az ünnepeket, 10. Januar, onnan indulván 
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Onodba ment vala, a hol nem késheték, mert ad 21. diem 
Januar. Kassára kellett vala sietni, hogy immár a meglett paci- 
ficatio, békesség diploma és végezések szerint már az ország 
confirmatiojábúl, abban való megegyezésbűl is Kassa városá- 
nak az hét vármegyékkel való együtt kezénél és birodalmában 
maradása, ujabban commissio és követség által is megerősíttet- 
nék, hogy immár a pozsonyi gyülésen is minden dolgok végben 
mentek, helybehagyattak és megerősittettek vala. 


Kassára azért ad diem 28. Januarii mind vármegyék-, 
városok- és várakbeli tisztviselők összehivattatván, császár is 
az ország nevével Kassa várasának, az hét vármegyékkel, azok- 
ban levő várasokkal a diploma tartása szerint a fejedelem biro- 
dalma s keze alá való engedtetése s azoknak birattatásoknak 
módjainak publicálása s azoknak azon módok szerént való 
birásra kézben való adatások Törös János s a több commissarius 
társai által nagy solennitással végben ment vala, a fejedelem 
nevével Lónyai Zsigmond : az vármegyék-, várasok- és várak- 
beli tisztek nevével pedig Nyári Bernárd replicálván, tevén 
választ, császár commissariusa beszédére; melly resignatiot 
követett vala nagy fejedelmi vendégség, mind a kőfalakon s mind 
a fejedelem szállása előtt való szörnyü álgyúlövésekkel, a város- 
ban sok kemenczék, ablakok romlásával. 


És igy a méltóságos gróf ur halálával s fiu ágon való magva- 
szakadtságán, e derekas jövedelemes nagy jószágú szép erősség 
Ecsed vára (melly eleitül fogva ama régi hires neves, méltóságos 
Báthori familiának fő és kiváltképen való szokott lakóhelye 
vala többek között) a megadatott királyi igazság mellett kezébe 
került vala. Mellynek a testnek eltemetése után kezéhez vevén 
ottan ahoz, tartozó minden jószágokat, hogy annál igazabban, 
hivebben mehetne végben, Horváth János főember szolgája 
által (kit a fejedelem ottan fősecretáriusává tött vala) connume- 
raltatni, felszámláltatni s íratni, s a várbeli minden munitiókat, 
lövőszerszámokat is minden abban való a várhoz tartozó min- 
den jókkal, s várbeli minden épületeknek minden állapotival 
inventáltatni, írásba rendbe s regestrumba vetetni, s minden- 
némű azon várbeli fogyatkozásokat (hogy azokról mindjárt gon- 
dot viselhetne) szorgalmatosan megiratni, s a Láp vizében is a 
bástyák a minemű czövek-fundamentumokon állanának látni 
kivánván, azokban egyet kivágattatni és Fejérvárra beküldetni 
parancsolván, egy nagy hegyzett egerfa karó vagy czölöp véget, 
a minemű darabot lúfaron elhozhatnának benne, Horváth János 
be is küldött vala; mellyet magam is láttam, s mind kemény- 
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ségére mind nehézségére nézve majd a kőhöz vak hasonló. És 
hogy a fejedelem még az üdvezült gróf urtól való oda hivatta- 
tásakor azt vette volna eszébe, az várnak bémenőrül a kapunak 
két mellékérül való öreg regularis bástyáihoz majd közel nőtt 
volna az nagy ingó lápság, ottan a Belinyes vidéki, vaskohi 
gondviselőnek formákat küldött vala, minemü kőpüs, huzva 
metélő kaszákat csináltatna százat, másféle toló és hold-for- 
mában levőket is ugyan százat éjjel nappal készítene, hogy 
azokat nagy hosszú kopjaforma nyelekbe csináltatván, azokkal 
nagy öreg hajóban az lápokat az viz fenekén nagy mélyen fel- 
metéltetné, szaggattatná, s az hajókon onnan kihordatván, a 
bástyák mellől a lápot nagy messzére eltaszitaná, mellyet még 
azon nyáron véghez is vitetett vala: és azon helynek meglá- 
togatására, ott való fundálásokra, dispositiókra, rendszabásokra, 
hogy még azon nyáron ki ne jőne, soha meg sem állhatta volna. 


De, óh világi hamar változandó és elmulandó nagy szeren- 
csés boldogságoknak állhatatlan és bizonytalan volta! melly 
noha minden részbül illy állhatatlan és bizonytalan szokott lenni, 
de mégis a szegény gyarlóság alá rekesztetett és megromlott 
emberi nemzettül annyira elfelejteted magokat, hogy majd 
ugyan mintegy halhatatlanoknak láttathassanak, sokszor nagy 
boldogtalanságokkal magoknak lenni. Azonban a midőn már 
állithatnák, hogy minden világi boldogságokat elérték és meg- 
nyerték volna, szinte ollyankor szoktak azokkal fene kegyet- 
lenül szörnyü irigységbe esni, és noha azelőtt gyakrabban 
mindenekben nekik nagy kedveskedéssel volnál, de kedveske- 
désednek szintén legfelsőbb grádicsára való felhágásokban szok- 
tad a sárgitó szomorú halálnak mérgét rájok nagy kegyetlenül 
kiontani: miért lehetsz illy állhatatlan, kegyetlen és fene ter- 
mészetü, hogy ennyire csak játszodozni láttassál a szegény 
nyavalyás, és halandó emberi nemzettel? O bezzeg igen meg- 
mutatád ez nagy méltóságos istenfélő keresztyén életű fejedelem 
emberben is, szokott fene és kegyetlen természetedet, midőn 
immár annyi kedveskedésed után háttal fordulál ő hozzája. 


Ki minekutána Ecsed várát meglátogatta, s ott is nagy 
sokat fundált, s az lápokat is honnét meddig metéljék és tisztít- 
sák fel, elintézte, s onnét Tokajt, Patakot is megtekintette 
volna, hogy az ország adója portára való beküldésének ideje 
elközelgetvén, fejérvári székibe kellene sietni, septembernek 
elein Várad felé fordúlt vala, hogy az ott való épitéseket is meg- 
tekintené, az hol is nem mulatván, Erdélybe beindulván, min- 
denütt szokása szerint vadászással megyen vala. 
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Az Körös torkához, a mint Révnél a hegyekből ki szakad, 
nem messze levő, s Sólyomkőhöz tartozó Jaád nevű gyönyörű- 
séges pisztrángos, galóczás folyó vizet is (az hol azon ki- s bejár- 
tában sátorokat vonatván egy-egy halászt tenni, és a pisztrán- 
gok nagy bővségének gyönyörűséges halászatjával, maga is 
néha meg nem állhatván, hogy mind csizmástúl a sűrűséghez 
sok szép halak közzé szárközépig való vízbe neki ne ugranék, 
magát gyönyörködtetni szokta vala, s csudára méltó ollyankor 
a mennyi sok szép pisztrángokat kifognának, úgy hogy csebreket 
töltenének vele. De egykor majd ugyan hihetetlen nagyságú 
ötarasznyi pisztrángot fogatott volt, mellynek hosszaságát a sátor 
árboczfájára felmetszettetvén csudálkozással emlegettetett min- 
denektül a kik látták, nem is galóczának hanem a rajta való 
jelekbül pisztrángnak bizonyítottak) meghalásztatván ment be. 
Az ifju fejedelem Bánfi-Hunyadig jött vala elejbe, s onnét 
Gyaluba jövén, hogy Veécs várát is még azon útjában meg 
akarná látogatni, s Görgénybűl alá Balázsfalvára és Fejérvárra 
sietni, ott sem mulathatván Kolozsvárra tért vala be vagy egy 
hálásra, az hol egészségében, hogy nagy változást kezdett volna 
érzeni, a késmárki akkorbeli becsületes medicus Christianus ab 
Hortis tanácslására, ki hogy másképen is curálhatná, egy hétig 
való helyben maradását szorgalmatosan kivánja vala, de csak 
vagy harmad napig is ugy nehezen maraszthatta vala meg. 


Mivel pedig az Alia kisasszony, néhai Alia Sámuel Lorántfi 
Kata asszonytúl, fejedelemasszony apával egy testvér öcscsétül 
való leánya, néhai Zolyomi Dávid Zolyomi Miklósnak igértetett 
vala házasságra, és haza adása ad diem 7. 8-bris rendeltetett 
volna, a melly közelítendő vala, a fejedelemasszony olly rendelést 
tőn, hogy arra való készület kedvéért is maga Rákoczi Zsig- 
monddal, s az ifju fejedelemasszonynyal Örményesre tekintvén, 
onnan Fejérvárra alá mennek, őket Kolozsvárrúl másnap mind- 
járt elbocsátotta vala, maga az ifju fejedelemmel maradván. 


Christianus doctor a fejedelem jobb lábán eret vágatván, 
annak állapotjábúl ottan eszébe vevén a tudós ember is titkon, 
a belső embereknek meg is jelenté: ollyan gonosz jelt még a 
fejedelem környül soha nem tapasztalt volna, mert bizonyára 
nem messze volna életének végső határa! az harmadnapot 
nagy nehezen elvárván, mihelyt világosodék Örményes felé ottan 
indúlt vala, útjában levő tanult erdőknek vadászásokat, meg- 
hajtatásokat el nem mulatván; Örményesen egy hálást tevén, 
ott die 24. Septembris igen nehéz hideglelés tanálta vala; de 
onnan is szokása szerint igen jó reggel indúlván, a melly nap 
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Veécs várába bemene, Fülpes nevű faluba készittettek volt 
ebédet, az nap is jó hajnal előttül fogva mind vadászván: melly 
ebédjén nagy keményen ett és jól lakott vala, főképen hogy igen 
szép posár halat csak szinte akkor fogatván ki a tóbúl, a mint a 
nap alatt csakhamarjában megfőzettettek vala, hogy igen sze- 
retné, nagy keményen eőtt vala benne. 


Ebéd után, hogy az nap estvére Veécsre akarna menni 
Hopmesterével és Bécsi István pataki régi főember szolgájá- 
val; ottan szekerében nagy nehéz álom jött vala reá, mellybül 
felserkenvén, hát nagyon megizzadott, csizmáját Bécsi István- 
nak nyujtván levonta, dolmányát is a szerint és csak a kanavász 
zubbonkában, selyem kapczában egész Veécsig mind aludt, a 
hol nagy bágyadtan, kedvetlenül levén különben is, hogy nagy 
változását érzené egészségének, és keddnap is levén (mellyen 
ferko fia halálátúl fogva vacsorát enni nem szokott volna), 
szokásánál idejébben csak lefeküdt vala, elsőben elrendelvén 
a vadászhálókat hol kellene felvonni, s az ebekkel hol várnák 
meg, s a konyhamester is ebédet hol készitene a mocsár erdején. 
Melly mocsár Görgény vára és ugyan odatartozó Petelye nevű 
jó szász falu, mig ember felmenne rajta Görgény sz. Imrére a 
vár alá, egy jó mértföldet tart, mellynek hogy a csiki havasokig 
megszakadása nem volna és igen termékeny makkos erdő is 
volna, mindenféle vadaknak, medvéknek, vadkanoknak, erde- 
jeknek, szarvasoknak, gimoknak, őzeknek sokasága igen tart- 
ván, csudálatos a mint gyönyörködnék azon való vadászásában, 
S mindenkor nagy tilalmasban is tartatván, szüntelenül elég 
vadak állják vala a nagy havasokrúl. 


És noha már az egészségében való változást nem kevessé 
érzené, de hogy azt mig lehetne csak ne is tettetné, magát nagy 
keménységgel viselni és a nyavalyán erőt venni igyekezik vala; 
itt is azért, hogy idejében a hagyott helyen lehetne, szokása sze- 
rint még hajnal előtt jó idején felkelvén, Veécs várára egy mért- 
föld levén Petelyéhez a mocsárra sietett, és a vadászatot mind 
ebédig continuálta, követte, lovaglott, nyargalódott, gyaloglott, 
s testét eléggé meggyakorlotta vala. De testének nagy lankadt- 
ságával levén s ebédjét is mint másszor jó izűen meg nem ehet- 
vén, Görgény vára hegye alatt fundamentumábúl nem régen 
ujonnan épittetett szép házaihoz sietett vala, az hol nagy 
Unalommal, és inkáb heveréssel azon részét a napnak eltöltvén, 
a vacsorát is csak imigy amugy evén, noha a mocsárt most 
szokása és kedve szerint eléggé meg nem vadásztathatná, haj- 
tathatná; de hogy a lakadalomra rendelt nap is, mellyre Fejér- 
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várra kellene menni, közelgetne, azt most más alkalmatosságra 
halasztván, másnap onnan is Marosvásárhely felé indúlt vala, 
hogy szokott szép vadászóhelyeit mentében megvadászhatná, 
csak keveset keveset menvén napjában. 


Balásfalvára érkezvén, hogy a nyavalyát már mások is 
ismérhetnék rajta, a grádicson való felmeneteliben a Hopmester 
segíteni, fogni akarván, meg nem engedé, hanem magát meg- 
keményitvén, betegségét főképen kün, csak nagyon eltitkolni 
igyekezik vala; de más nap szokása kivül a grádics karjához 
mindkét kezénél tartózkodva jövén le, mint az ifju fejedelem s 
mind az udvar népe nehezedését abbúl ismerik vala: a melly 
nap nem is vadászott, hanem Fejérvárra be sietett vala: az 
hol is noha eléggé igyekezne magát megkeményíteni, de a grádi- 
cson segítség nélkül fel nem mehetett, és ottan fekünni s 
esett vala. 


Fejérváratt hogy die 4. 8-bris a fejedelem igen megneheze- 
dett volna, a lakadalom die 7. Octobris nagy szomorúsággal ment 
vala végben; vevén esziben halálos sulyos betegségét, testa- 
mentumát is elvégezte vala die 11. 8-bris inkáb csak keresz- 
tyén tanitóival Csulai György akkori püspökkel, ki azelőtt 
udvari predikátora is vala sokáig, és Medgyesi Pállal akkori 
udvari papjával maradni kivánkozván, azoknak üdvösséges 
szép vigasztalásokat nagy figyelmességgel és áhitatosan hall- 
gatván s üdvösséges buzgó imádságokkal, könyörgésekkel magát 
erősgetvén, készitgetvén, keresztényi igaz vallásáról, istenben 
igaz hitben való ragaszkodásárul a Jézus Krisztusban szép vallá- 
sokat tevén, azon napon reggeli 11. órakor, szép csendes ki- 
múlása által, az élők társaságábúl kiköltözött vala, életének 
55-ik, fejedelemségének pedig 18-ik esztendejében: méltóságos 
fejedelmi posteritásinak, és házának, főképen vele együtt meg- 
élemedett, istenes életű, keresztyén házastársának életéig való 
keserűséget, és szomorúságot hagyván. 


Melly 1648. esztendő olly fatális és nevezetes lőn, hogy a 
szultán Ibraim török császár, Ladislaus Sigismundus lengyel 
király, öreg Rákoczi György fejedelem, Draskovics János ma- 
gyarországi palatinus, gróf Bethlen István, és Kornis Zsigmond 
jó egy magyar úri személy ezen esztendőben holtanak vala meg. 


Ekképen a nagy irigy gonosz fátum a méltóságos tettes 
fejedelmi embert életinek illy korában, és boldog szerencsés 
állapotjának majd szintén legfelsőbb spitzében fosztotta vala 
meg, midőn senki nagy egészséges voltára nézve nem is remél- 
hetné, életétül. Ki a mint hogy igen mértékletes, józan életű, 
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serény, könnyű jó lóháti ember, úgy felette jó egészséges, sem 
köszvény, sem kolika nem bántotta vala, hanem az arénára 
levén hajlandósága, néha-néha két esztendőben mint egyszer a 
miatt volna valamennyire való bántódása, de abbúl is csakhamar 
és könnyen subleválódik vala. Testét a lovaglásban, vadászat- 
ban felettébb is gyakorolja vala; de a köszvény ellen minden 
estve lefekvéskor inait, lábait borbélylyal, jó meleg ruhákkal 
egy-egy óráig és tovább is dörgöltetni szokta vala. 


Az minthogy pedig maga igen józan és mértékletes életet 
szeretne és követne, úgy másokban is, s főképen szolgáiban, s 
annál inkáb kiknek belső hivataljok levén, előtte gyakran meg 
kellene jelenni, nagy józan életet kiván vala. 


Tiszta istenes ember levén, másokban is ollyat szeret és 
kiván vala. Az isteni tiszteletre rendeltetett egyházbóli közön- 
séges órákat is el nem mulatja : de azokon kivül is, reggel ágyá- 
búl felkelvén, s ebéd előtt félórával s vacsora előtt is félórával, 
estve hálóházában való bemenésekor magánosan is az isteni 
tiszteletet soha el nem mulatja vala. Az bibliábúl pedig rend- 
szerint minden estve két-két caputokat akárminemű gondos 
dolgai közben is el nem vesztegli vala. És igy az ótestamentum 
könyveit tizenháromszor, az újtestamentumot pedig harmincz- 
kétszernél többször olvasta vala el. 


Nagy gerjedező szivvel vala az isten dicsőségéhez mind 
belsőképen tudós embereknek taníttatásában, nevelésében, osko- 
lák gyarapitásában. A váradi oskolában egy akademikus mes- 
ternek tartására mindjárt fejedelemségének kezdetiben nagy szép 
fizetést rendelt vala, melly ki is szolgáltattatott minden eszten- 
dőnként fogyatkozás nélkül. Külső akademiákba pedig soha 
meg sem szakadtak deáki, kiket nagy költségével tanittatott. 
Kolozsváratt a napkelet és dél felől való szegletben régtül fogva 
pusztában állott öreg egyházat, Curlandiábúl is hozatván ahoz 
értő kőmiveseket, nagy szép vesszős faragott kövekre merőn 
megboltoztatta, és cserép héjazat alá vetetvén, az oldalában levő 
tornyot is nagy szép hegyesen, szép aranyos gombjával különb- 
különb szinü mázú cseréppel héjaztatván, megépittette vala. 
Abba szép három harangokat, mellyek közül a nagyobbik ten- 
gelye nélkül hatvan mázsát nyomott, öntetett és felhelyheztetett 
vala. De a toronynak napnyugot felől való oldala, s az ablakok 
arányában való hasadásiban nagyon megkezdvén indúlni, mind 
harangokat cserépezését és minden faépületit le kelletvén sze- 
detni, abbeli költsége hijában mult vala, s hogy abbeli igyeke- 
zetit könnyen nem hagyhatná, s végben vitetését siettetné is, 
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az egyháznak napnyugot felől való ajtaja eleibe a kőfalhoz 
ragasztatván, fundáltatván, hasonló tornyot rakatni, s funda- 
mentuma nagy temérdek kőfallal a földszinéig fel is rakatott 
vala. De egy olasz fundáló ollyan hibát találván benne, skarpá- 
ját kellett volna hagyni a fundamentumnak, azaz a fundamentum 
feneket jó szélesen kezdvén mind beljebb-beljebb való hajtással 
kellett volna, ha csak a templom fele magasságáig is felvinni, 
azután osztán igyenesen és súgáron felrakni lött volna állandó, 
s nem indult volna meg mint a másik, szünt vala meg építésétül, 
akarván, vagy hogy kihányatni a fundamentumot, kiszélesiteni. 
És ugyan azon egyház mellett ugyan a fejedelem fundálásábúl 
és segítségébül, fundamentumábúl az ott levő oskola is épittetett 
vala, az ó-várban levő oskola és egyház a szász natiobeli evan- 
gelikusoknak hagyatván. 


Tordán is a kamara mellett a melly öreg egyház a kastély- 
ban levő Basta György idejebeli romlásban az ott való szegény 
lakosok bele szorulván s az éjszak felől való oldala lövéssel 
rájok rontatván és a bele szorúlt szegény lakosnép fegyverre 
hányatván, attól fogva pusztában állott vala, annak is romlását 
felépittetvén, mind tornyostól szépen héjázat alá vetette, tor- 
nyába egy szép harangot öntetett és helyeztetni parancsolt vala, 
méltatlan dolognak állitván, hogy a maga háza ablaki alatt az 
isten háza ollyan pusztaságban tartatnék. Deés városában hason- 
lóképen az kamaraház előtt régtűl fogva pusztában álló szép 
magos épületü nagy öreg házat is cserép héjazat alá vetette vala. 
Ugyanott a kamaraház alatt az derék Szamoson, annak a város- 
nak és darab földnek nagy alkalmatosságával igen főhidat 
ujonnan csináltatott vala. 


Fogarasban csak alacsony épülettel, hogy az várnak kárá- 
val ne lehetne, a város közepin szép egyházat épittetett, s a 
várnak napkelet és Deés között levő egyik bástyáját is, hogy a 
kapu felől való oldala nem igaz lineával szolgálna az kásamatá- 
rúl való lövésre, az árok vizet elvitetvén, fundamentumból fel- 
toldatta s megigazittatta vala. Szamosujvárnak árkábúl majd 
egy ember magosságnyira való földet és gazt tisztittatván ki 
pénzen csak arra fogadott tótokkal, az helyt annyival is igen 
megerősitette vala. 


Görgény várának, hogy csak az éjszakrúl való szőllőhegyé- 
rűl állittathatnék lövéssel való ártalma, az ellen egy igen igen 
erős kőrakású kétszárnyú öreg kásamátás bástyát indittatott 
vala, és a vár piaczán levő egy alkalmatlan hegyes kősziklát, 
sok munkával, pénzes tótokkal felvágattatván, a piaczot meg- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 49


téresitette vala. Az város Görgény-sz.-Imre felől a vár hegye 
alatt, fejedelmi fris házakat fundamentumábúl épittetett, azon 
várhegyének napkelet felől való részén, egy igen nagy cseres 
gazos erdőt kiirtatván, a várnak nagy alkalmatosságával szép 
kaszálókká tetette vala. Déva várának, hogy a napnyugot felől 
való nagy hegyek nyakárúl majd szintén kapuja eleibe, és onnan 
éjszak felől dél felé aláforduló derék várútjára láthatnának és 
lőhetnének, s a ki- s bemenetelbe nagy akadályt is tehetnének, 
annak orvoslására, az ott való kősziklának situsához képest egy 
igen temérdek kőfalu bástyát rakatott: és noha a felső várba 
merő kősziklákkal kivágott igen nagy és szép, s jó italú híves 
vizet tartó csatornakút, s az alsó kapu előtt is csak közel nagy 
bő vizzel kifolyó gyönyörűséges folyás volna: mindazáltal, a 
várnak közép felmenő keritése tájatt, által a kősziklán eleven 
kutat is vágatni és lyukasztani akarván, egynehány esztendők 
alatt, majd huszonöt ölig alávágatta vala, de ezt félbehagyatta 
vala. Az vár kősziklája alatt való udvarházat nagy szépen refor- 
máltatta és cserepes héjazat alá vetette vala. 


Gyalu vára a mint régen épittetett volt a négy torony bás- 
tyák közi mind környül vártákra és lövőlyukakra, s azon belől 
a házak egy kis szoros piaczával, azokat hogy az házok kiesebb 
éggel, és nézeléssel lehetnének, épen a várnak belső kőfalai 
mellé vetetvén, és a vár piaczát nagyon megbővitetvén, és az 
házakat köröskörnyül merőül mind alatt s fen szép fris boltokra 
épittetvén, a házak ablakait mind a külső főfalakon hagyatta s a 
házak felső boltozatin felül ismét köröskörnyül mind lövőlyu- 
kakra, vártákra épittette vala, ugy hogy szükségnek idején 
mind onnan felül s mind a házakon köröskörnyül levő ablakok- 
rul, szakállasokkal, muskatélyokkal, s a bástyák felül taracz- 
kokkal is egyaránt lőhetnéjek. Az árokbúl napkelet felől a vár 
kapuját ejtvén alatta, egy tornyot is rakatott vala, de hogy 
ennek fundamentumát a fundáló rosszul fundálta volna, fel- 
rakásával is nagyon siettetvén, mindenestől a vár árkába le- 
szakadott vala. 


Székelyhid várát rettenetes nagy munkával az alatta való 
nagy mély ér vizébe, négy ölnyi szélességű fundamentumokat 
eger, cser és tölgyfa karókat és czövekeket a viz fenekére olly 
sűrűséggel veretvén alá, hogy a czövekek a fundamentumnak 
szélessége szerint sürűséggel mindenütt egymást érnék; azokat 
pedig úgy is annyira leveretni igyekeznének, hogy a viz leg- 
nagyobb aszályban is annyira le ne apadhatna, hogy azon 
czöveken álló fundamentumoknál alább kezdene szállani, azt 
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hírtván benne, ha continue, szüntelenül vizben állhatna, ugy 
nem rothadna, sorvadna, hanem sokára a vizben úgy meg- 
keményednék, hogy majd ugyan kővé változni állittatnék, ilyen 
fundamentumokra rettenetes nagy munkával négy öreg regu- 
laris bástyákra épittette vala, mellynek három bástyái köz 
kőfalaival épen megkészültek vala. Egyik a napnyugot és éjszak 
között való, hogy csak a párkányaival mehetett vala épületivel, 
és a napkelet felől köz kőfalai is, hogy véghez nem mehetett 
vala, melly épületet mindenütt a fundamentumon felül valamig 
a viz tartana, mind igen erős terméskövekbűl, azonfelül nagyobb 
részbűl téglábúl rakatott vala. És ez várat nagy öreg lövőszer- 
számokkal, porral, golyóbissal is nagyon megerősitette vala. 


Ugyan a székelyhidi határban felül napkeletrűl a mint 
Vására felé az eretsége mellől feltérnének egy szép halastót, hogy 
nagy szép bőforrás vize tartana, bő vizével, tiszta kecsegehalával 
meghalasitott vala, a pataki praefectusa Debreczeni Tamás 
által téli gyalmoláskor ugyan számos hordó kecsegét parancsol- 
ván beleküldeni; melly igen gyenge halak, hogy a szánakon 
való hordozásban is meg ne törődnének, hegyes orrok kétfelől 
a hordók fenekéhez verődvén meg ne halnának, az hordók 
feneke eleiben mind kétfelől egyegy arasznyira, vagy valamivel 
távolabb vászonból parancsolt vala ollyan előzőt csináltatni és 
odaszegeztetni. Melly kecsegés tó egynehány esztendőkig azon 
sok szép kecsegékkel durált, tartott vala is, mig egykor egy 
nyárban egy nagy zápor és égszakadás levén azon tónak gátját 
az árviz elszaggatná, és a sok szép kecsegék az tóvizével együtt, 
mind az érben, s annak nádas, sásos rétségére öntődtek és széllez- 
tettek vala: mellyet csoda a melly búsulással értett vala a 
fejedelem. 


Várad várának árkát igen nagy munkával, költséggel 
nagyon kiszélesitvén, földét kihordatván, köröskörnyül mind az 
öt bástyái ellenében kőfallal béllette vala meg, csak az egy 
aranyos bástyája két szárnyai arányába, hogy el nem végeztet- 
hetett vala, megelőztetvén a haláltúl; azt pedig olly igyeke- 
zettel cselekszi vala, hogy minent keritése bélletését elvégez- 
tethetné, ottan az árkot mindenütt kitisztittassa, s egy ember 
magosságnyira mélységét alább szállittassa, hogy igy a Körös 
fenekinél alább szállittatván az árok feneke, semmiképen vize 
a kőfalak alól el ne vétethetnék, és cuniculusokkal, a kőfalak 
bástyák alá való ásással, s porral való felhányatással a bástyá- 
nak ne árthatnának. Oh nagy szorgalmatossággal keresztény 
tisztit istenesen elkövető, dicséretes emlékezetű méltóságos nagy 
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fejedelem! bezzeg nagyon általlátta volt, mibűl, honnan lehetne 
annak a nevezetes főhelynek s derekas erősségnek romlása 
s veszedelme! mint oda alább arról elég siralmast érthetünk. 


Mindezek pedig inkáb mind Ibrányi Mihály vicekapitány- 
sága alatt vitettek vala végbe, az ki is tisztit az épitések környül- 
való szorgalmatosságban is, semmi részből hátra nem hagyja vala. 


Jenőbe Bornemisza Pál helyébe hogy megért elméjű, békes- 
ségszerető embernek állittatnék, Bihar vármegyei viceispánságá- 
búl néhai balyoki Szénási Pétert állatta vala; ki egynehány 
esztendeig boldogúl is viselé azon tisztit, de azonban erdélyi 
pfaefectusa sárdi Deli Farkas, ki minden fiscalis jószáginak 
gondviselője levén, minden magaviselésében nagyon megnyu- 
godt vala, eltalálván halni, a helyébe Szénás Pétert hozatta vala, 
hogy jó törvényértő, és jó oeconomus ember is volna. Az jenei 
főkapitányságba pedig Belényes városában lakó kőröstarcsai 
Veér Györgyöt arra érdemes jó egy becsületes magyar embert 
helyheztette vala. Ez várnak is külső palánkbástyáit kőbás- 
tyákra fundálta vala, ahoz való mészégetést, téglavetést, kőhor- 
dást el is indittatta vala: lövőszerszámokkal, porral, golyóbis- 
ul, mindenféle szükséges materiákkal, eszközökkel eléggé muni- 
álta vala. 


Az fejérvári székeshelyi fejedelmi házak, mellyeknek épi- 
tések felől odafel emlékeztünk, mind a három curiában, udvar- 
ban levők Bethlen fejedelemtűl nagy pompásan olasz fokokra, 
sűrű csatornákra épitettek vala, és noha nagyobbára a 
csatornák pléhvel, ónnal egyberaggattatva s borittatva 
volnának, de hogy mégis csorganának, s a szép fris drága menye- 
zetű házakban miattok sok károk volnának, az olasz fokokat 
itt is mind lehányatván, szép magos szarúfás cserép alatt való 
héjjázatokba vetette vala mindenütt. 


Az szegletben levő fejedelmi fris házak felett gyönyörű- 
séges szellős mulatozó függőlábos ablaku házakat mind boltokra 
csináltatván, s azoknak némellyikét mesterséges képirással úgy 
megiratván, azon házaknak némellyikében ruháit tartván, kolcsa 
csuhadárja kezében áll vala, az szegletben levőkbe pedig min- 
denféle leveleit költöztetvén, midőn derekas dolgaitúl üresülne, 
maga is oda gyakran feltekintelvén, ott szellőzvén, mulatozván, 
néha az levelek között is kereskedik vala. Az hol Szalárdi János 
conservatorának, kit csak igen ifju korában 1634-dikben kez- 
dett vala házába venni, elég nyughatatlansága volt, napestig 
ott lakván, az egybezuródott leveleket disponálván, és minden 
titkos irásokat ott vivén és vitetvén végbe, s némelly szorgos 
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irásokkor ugyan maga asztalárúl parancsolván ételt italt neki 
oda felvinni. És hogy gyakrabban szélyeljártában is mind ott 
kellene az leveleket is kétkét postaszekereken hordoztatni, 
ollyankor mind ládákra rakván, és úgy költöztetvén fel s alá, 
nem kevés munkával. Ugyanazon szegletben az fejedelmi háza- 
kon kívül, a melly nagy két öregszárnyú bástyát Bethlen feje- 
delem épittetett vala, mellyben a regiának, fejedelmi udvarnak 
nagyobb része foglaltatva volna, annak az éjszakfelől való 
kásamátáján felül a fejedelemasszony számára gyönyörűséges 
házakat épittetett vala, egész azon bástyának külső szárnya 
szegletire által mind igen szép boltokra, mellynek a bástya- 
szegletin valóbúl azon bástya megtöltése tetején ajtó hagyatott 
vala ki, hogy azon bástyának a részrűl való meredek töltése jó 
ganajos földdel megzsirosittatván, különbnél különb szép szől- 
lőkkel, s baraczkfákkal beültettetett, rakattatott, alatt pedig a 
térje gyönyörűséges virágos kert formájában épittetve volna. 


Az országgyülési azelőtt az öreg egyházban szoktak vala 
lenni, melly miatt hogy nehánykor a közönségesen való isteni 
tiszteletnek, hogy múlása is esnék, azt a fejedelem nem kevéssé 
nehezteli vala; minek okáért az öreg egyház faránál napkelet 
felől az vár harmadik udvarának (mellyben a fejedelmi istállók, 
lovászmesterek házai volnának) a piacz felől való sorján fen a 
a második contignatióban ugyancsak országgyűléseire csinál- 
tatott vala egy nagy öreg palotát, mellynek szép üveg ablaki 
éjszak felé a belső város piaczára hagyatván, azon egész öreg 
palotának külső része alatt tizenkét jó boltok épittettek, és 
minden ajtajokkal, zárjokkal, nagy öreg vas rudjokkal minden- 
képen elkészittettek vala, úgy, hogy ha a piacz a külső városbúl 
oda beköltöztetnék is, azokban mindenféle áros emberek nagy 
alkalmatossággal árulhatnának. 


Azon országházára ugyanonnan a piaczról is a vár harma- 
dik udvarának kapuja lelett szép kőorsós, folyósós grádicson 
mehetnek lel, s azon hazbúl által a fejedelem házaira minden 
palotákon általmehetnek vala. A táblaház ismét mindjárt belől 
mellette vala. – Az ország házában mindkét végől való egy- 
egy szegletiben igen nagy öreg szép fris kivülfütő kemenczék 
épittettek vala, úgy, hogy a midőn az üdő úgy kivánná, min- 
denik felől nagy alkalmatossággal befűttethetnék. Melly ház- 
ban a tanácsurak, és tábla számára való asztal és üléshelyek 
középbe helyheztetvén, azonkívül mind vármegyék, székely- 
ség, szászság és városok követeinek helyek elrendeltettek vala, 
ugy hogy tudhatná kiki az ő helyét hol volna. 
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Az uristennek olly áldása is volt igazgatása alatt a szegény 
hazán, hogy noha 1639-ben amaz oroszlánhoz hasonló igen 
kemény császárnak szultán Muradnak mind fővezéres kayme- 
kámjával (a fővezér akkorban tengeren túl való hadakozásban 
foglalatoskodván) hogy az moldvai Lupul vajda pártját tart- 
ván, igyét mindenekben oltalmazná; ellenben a fejedelemnek 
gonoszakarója, és nagy ellensége volna, akkor is, mikor vala- 
melly helytelen való vádokból olly kemény haragja gerjedett 
volna az országgal együtt ellene, hogy immár emberi mód sze- 
rint engesztelhetése felől reménység alig itéltethetnék; az uristen 
olly kegyelmes gondviselését mutatta vala, hogy die 1. Januari 
1640-ben csak meghozaték a portáról hire: Császár a kajme- 
kámnak fejét vétette, Máté vajdának pedig (ki ellen Lupul vajda 
részérűl császár ingereltetnék, és a fejedelemtől is Máté vajda 
az egymásközött való szövetség szerint segittetnék, és azon 
esztendőben is Lupul feles tatár, kozák hadakkal Máté vajdára 
menvén, Máté vajda aperto marte, szemben való viadallal, a 
fejedelem alattomban való segitségével igen megveré, és futva 
szalasztotta vala országábúl) vajdaságában való megerősitésére 
botot, zászlót küldött vala. És azután következő die 8. Febr. 
azon esztendőben szultán Murad császár megholt vala. 


És noha az országot a közönséges jóért isten dicsősége, és a 
közönséges magyar nemzetnek szabadságának felszabaditásáért 
fel kellett vala ugyan ültetni, és ki is vinni az országbúl Magyar- 
országba, de mindegyik mind másik hadakozásában az uristen 
kegyelmes gondviselésébűl úgy igazgatta vala dolgait, hordozta 
vala hadait, hogy az ország népét derekas romlástúl oltalmaz- 
ván, az országot idejében semmi olly nevezetes kár nem találná, 
dolgait is szerencsésen és boldogúl végben vinné, az ötezer 
aranyadó suplementumot, toldalékot is életéig mind csak 
elhalogatván, s meg nem adván. 


És ha szintén a fiscus hasznát el nem mulatta is; a lako- 
sok közül a felől kinek nem rakodtak meg minden esztendőn- 
ként csűrös kertei, gyönyörűséges búza- és mindenféle gabona- 
asztagokkal, kiknek nem töltettek meg pinczéi gyönyörűséges, 
kedves jóizű borokkal, kinek nem teljesedhettek ládái minden 
esztendőnként való újabb újabb gyűjteményekkel? 


Többi között ha csak az egy collegium voltaképpen való 
épületi mehet vala is úgy végben, a mint mind a boldog emléke- 
zetű Bethlen Gábor és üdősbik Rákoczi György fejedelmek 
magokban ábrázolják, és el is indittatott vala, csak abbúl is 
minemű hasznot találtatik vala megnyerni a szegény haza, ha 
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illyen bőséges eledelű áldása, és istennek nagy ajándékival 
bővelkedő országban, ha csak az effectuálódhatik, szereztet- 
hetik vala is meg ugyan voltaképen, az hazafiai a tisztességes 
tudományokban magok honjokban vehettek vala annyi épületet, 
mind az isten anyaszentegyházára, s mind a politiára, polgári 
társaságra nézve, hogy az hazának rettenetes kárával, pénzbeli 
jövedelminek fogyatásával, idegen országokban, sok dolgok- 
búl talán ennél sokkal soványabbakban, nem kellene eszten- 
dőnként temérdek sok költséggel, mind egyik s másik recepta 
religiókon, bevett vallásokban levőknek, csak a tanulás kedvéért 
fárasztatniok: akárki is megitélheti. 


Az méltóságos öreg Rákoczi György fejedelemnek meg- 
keseredett haeresi pedig nem állitván szükségesnek a testnek 
a föld szinén sokáig való tartását, a test lélek nélkül csak föl- 
det, rothadást – porrá lételt levén várandó és kivánandó: 
az temetés napját azért ad diem 10. Januarii anni 1649. rendel- 
vén, arra kivülvaló országokból is nagy, sok méltóságbelieket 
is hivattak vala, a kik követjek által, és az ország statusi, rendei 
is igen-igen nagy frequentiával, sürű sokasággal rágyülekezvén, 
nagy, solennis pompával temettetett vala ugyan a fejérvári 
belsővárosbeli öregebb egyházba; az hol ama dicséretes emlé- 
kezetü Hunyadi János teste is régen, azután is sok méltoságos 
emberek között, Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelmek; 
nem régen üdős gróf Bethlen István, ki tavaly esztendőn e mai 
nap holt vala meg ecsedi házánál; s azelőtt fia, gróf Bethlen 
István testei is temettettek vala. 


Kinek temetőhelyén hogy méltóságához illendő monumen- 
tuma, emlékeztetőjele a posteritásnál, maradékoknál fenmarad- 
hatna, Lengyelországban sok ezer forint summában szegődte- 
tett vala, mindenestül fekete, fejér és veres márványkövekbül 
igen szép kőfaragásbeli mesterséggel, angyal- és emberképekkel 
megékesittetett monumentum csinálására; melly azon követ- 
kezendő télen még megkészült, kikeleten kihozatott és felraka- 
tott; üdösbik fejedelemasszony is ugyanottben megvárta vala. 


Melly meghozatván és minden módon felállittatván, noha 
ottben is Fogaras vára ahoztartozó sok szép latifundiumokkal, 
egynehány különös udvarházu jószágokkal, majorságokkal, Mo- 
nostor is az örményesi szép jószággal a fejedelemasszonyé volna; 
s Rákoczi Zsigmond is mind Görgény és Gyalu várait birván 
a fejedelmi jószágokon kivül is elég sok szép alkalmatosságok 
volna, a hol minden udvarokkal méltóságosan élhetnének. De 
hogy a fejedelemasszony keserüségét inkáb mulathatná s a 
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Rákoczi Zsigmond fia házasságára is nagyobb méltósággal visel- 
hetne gondot, annak is magános ottkin lakásában, magyar- 
országi sok szép herczegi uraságokban, a Kajánutján, Belényes 
és Várad felül kimenetek vala az országbul, a fejedelem is az 
ifju fejedelemasszonynyal, édes anyját, öcscsét Brádig kikésér- 
vén die 16-ta Junii, onnét tértek vala vissza Fejérvárra. 


II. Rákóczy György uralkodásának kezdete 


Már az ország hogy mindenfelől szép csendességben, békes- 
ségben, jó bátorságban volna, hogy csak az egy méltóságos 
fejedelem volna a hazában, annál nagyobb pihenést remélhet 
vala, főképen a köznépnek nyugodalmára nézve: csakhogy 
hogy illyen nagy emberek az hazának jó oszlopi, illy hamar ha- 
mar és nagy véletlenül igy mulnának el egymásután, az régi 
öreg becsületes tanácsurak is nagyobbára mind elhalván, ha 
ki ugyan valójában megtekinti vala a környülálló dolgokat, és 
ugyan józanon gondolkodhatik vala felőle, könnyen általlát- 
hatná csak abbul is a következendő veszélyeket; főképen az- 
után is csak kevés üdő alatt az ujonnan nevekedett tanácsi 
becsületes rendek is a melly hamar elhalnának. 


Az öreg fejedelemtűl maradt tanácsurak is pedig: Haller 
István, szép őszségre jutott becsületes öreg ur Rédei Ferencz, 
Kemény János, Serédi István, Bethlen Ferencz valának; kik 
közűl is nem sok esztendő mulva Bethlen Ferencz, Sulyok Ist- 
ván, Barcsai Zsigmond igaz hazafiai, Huszár Mátyás s többek 
elhalának; mellyből akármelly értelmesek is az országnak im- 
mineáló, függőleg következő romlását itélhetnék; a mint azt 
Medgyesi Pál, istennek nagylelkű buzgó szolgája, mind a feje- 
delem teste s mind azelőtt esztendővel gróf Bethlen István, s 
utolban méltóságos Rákoczi Zsigmond utolsó tisztességek meg- 
adásakori praedikálásiban, derekasan is meg is profétálta vala; 
mint, azon praedikatioi szem eleiben ki levén bocsáttatva, a ki 
akarja, megláthatja. 


És noha mind a fejedelem, s mind az urak eléggé volná- 
nak rajta, hogy Rákoczi Zsigmondot az országba behíhatnák s 
az haza szolgálatjában megmaraszthatnák, a váradi főkapitány- 
sággal, a Bihar vármegyei főispánság vacálván, főgondviselő 
nélkül levén, hogy azon méltoságos tiszteket eleitől fogva feje- 
delemségre menendő nagy emberek, mint Báthori Kristof, 
Bocskai István és többek ollyak szokták volna viselni, mostan 
is ollyan méltóságos személytül viseltetni nem illetlennek itél- 
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tetik vala. De hihető ebben is az igen okos ifju az méltóságra 
s elindítandó házasságára vigyázván, ne láttatnék bátyjánál, 
a fejedelemnél igen sokkal kisebbnek, s azon tisztek által szolgá- 
jának lenni, édes anyja tetszésébül is még most ottkin levő 
birodalmakban magánosan való életet tiszt nélkül élni illendőbb- 
nek, méltoságosabbnak állitja vala. 


Az fejedelem tudván s látván Kemény Jánosnak még édes 
atyja környül hüséges szolgálatját, és hogy szép gratiával, elmé- 
vel, tanácsossággal is látogattatott volna istentül, ottan igaz 
gatásának első kezdetiben Veécs várát, hogy azt édes atyja is 
testamentumában neki hagyta volna, kezébe bocsátván, most 
Kornis Zsigmond halálával az ország főgenerálissága is rámara- 
dott vala. 


Barcsai Ákos is pedig nem utolsó gratiában vala nála, ki 
néhai dévai Nagy Pál főgyalogkapitány holta után az lugasi 
és karánsebesi főbánságra és a Hunyad vármegyei főispánságra 
emeltetett vala; s utoljára a fejedelem is hogy nagy kedves 
embere volna, Déva várát is neki adván, nagy uraságra emelte 
vala alacson állapatbúl. 


Veér György a jenei kapitány elhalván, Gyulai Ferencz a 
dévai kapitányságbul Jenőbe rendeltetett vala; a Zaránd vár- 
megyei főispánság is Pethneházi István Jenő környüllevő jószá- 
gival zálogos jussal neki adatván és inscribáltatván. Azonköz- 
ben Ibrányi Mihály is Váradból elholt vala; ki helyébe magyar- 
dellői Jármi Ferencz küldetett és állittatott vala, mind jó tör- 
vényértő, és mezőre is egy jó alkalmatos és kemény ember, s 
a Regécz váriak megholdoltatásával is nevezetes levén: ki ugy 
is fogott vala tisztéhez, hogy ha élhet vala, a tiszti szerént való 
sok dolgokban hasznos reformatiókat, igazitásokat teszen vala 
a várnak és közjónak nagy hasznával; és mindenek itéleti sze- 
rint haszontalan tisztviselőnek s csak maga-hasznakeresőnek 
nem fog vala találtatni. De csakhamar üdőn tisztiben való be- 
állása után, sulyos betegségbe esvén, die 4-ta Febr. anni 1651. 
ugyan Váradon meghalván, Kolosvárra késértetvén be, ugyan- 
ott is temettetett vala a piaczi nagy templomban. 


És hogy a véghely tisztviselő nélkül ne maradna, a Rá- 
koczi Zsigmond felől való reménység is még most bizontalan 
levén, a fejedelem az urakkal ugy disponált, olly rendelést tött 
vala: Jenőben főkapitányul Haller Gábor, Váraddá pedig 
Gyulai Ferencz helyheztettetett vala. Melly különben meg is 
lehet vala, hogy Haller Gábor jó vigyázó és gondviselő, jó 
fundáló s szorgalmatos építő ember volna; csakhogy Jenő kör- 
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nyül semmi jószága nem levén, a melly mellett ott continuus, 
szünetlenül való lakása lehetne, ott nem lakhatása miatt csak- 
hamar minémű nagy kár követte vala a véghelyet, ide alább 
megértjük. 


Azonban a vármegye főispánsága tisztinek helybenállatása 
halogattatván, hogy egyik viceispán is, néhai Kér Mihály meg- 
holt volna, s az másik viceispánja Boldvai Márton portai kapi- 
kihaságra küldettetvén, főispán nélkül viceispánt is állatni nem 
szintén szokásos volna. Azon nemes, nevezetes Bihar vármegye 
ugyan sokáig csak nagy felfordultúl levén, semmi törvényes 
igazgatások végben nem mehetvén, a latrok naprul napra sza- 
porodnak vala, s a várban annyira megnevekednék számok, a 
tömlöczben sem férvén, törvény előtt is a haladék és tömlöcz 
sanyarúsága miatt sokan meghalnának. A fejedelem egynehány- 
szor busittatván a főispánságnak helybeállatása felől s hogy az 
alkalmatosságra várakozván nem hirtelenkedhetik vala, az levén 
minden igyekezeti az urakkal együtt, hogy azon becsületes 
hivatalokra méltóságos egy testvéröcscsét állithassa, az hazá- 
nak és közönséges jónak igen nagy hasznával. 


Az vármegye végre az köztök levő sok alkalmatlanságokat 
szenvedni elunván, s abban szabadságát is állitván, a megholt 
viceispán helvébe mást választott vala, a vármegyében becsü- 
letés nemzetű tős-gyökeres főembert, Károlyi Mihály nevőt; ki 
noha jó, értelmes törvényértő és becsületes személy volna, de, 
hogy a fejedelemnek híre és consensusa nélkül lött volna válasz- 
tása, törvény szerént való ispánnak ismerni nem akarván, a 
director-tisztitől, s minden tiszti szerént való dologtúl, törvény- 
tételektűl, executióktul ellenzi, tilalmazza. Amaz ellenben, hogy 
erős hittel volna köteles, másik viceispántársa portára léte alatt 
is, a vármegye nemes biráival és szék-assessorival hivatalában 
eljár vala. Mellyből a fejedelemnek mind közönségesen a vár- 
megye, mind maga Károlyi Mihály, noha különben ittkin lak- 
tában elég gratiájában lett volna, de nagy indignatioja, ha- 
ragja támadott vala. 


Az porta kivánságára a tizezer arany adóhoz az ötezer 
aranyat is, közönséges tanácsból az ország megmaradásáért, 
ottan meg kelletett vala esztendőnként igérni. És noha a feje- 
delem halálával Kassa várasa a Tiszán túl való vármegyékkel 
császár hűségére a diplomák szerént ottan megtérnének; de 
Szathmár, Szabolcs vármegyék, Szathmár, Kálló váraival, Nagy- 
Bányával, Tokaj s Regécz váraival, az egy Liszkán kivül az 
egész hegyekallyai gyönyörüséges jó boros földdel, Ecsed várá- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 58


val azelőtti nagy uraságokhoz járulván s Lednicze is megadat- 
ván, ez birodalmok is egy nagy herczegséget teszen vala, ha 
fejedelemséget nem is. 


Vala azért hátra már Rákoczi Zsigmondnak édes szüléi 
elméjekbcn is üdőtül fogva forgatott házassága, melly, édes 
atyjának gondos bajos nyughatatlansági miatt, elébb végbe 
nem mehetett volna. Melly hogy mind azon Rákoczi-háznak 
már annyival az egész keresztyénségben való nagyra neveke- 
désével, mind méltóságához, s mind keresztyén vallásokhoz 
képest hasonló és illendő familiábul lehetne, most is édes anyja 
minden elmélkedését azon forgatja vala. 


Még az üdvözölt fejedelem életében is értvén és tudván 
az néhai felséges V. Fridericusnak hajdani csehek királyának, 
Rhenus palatinusának és imperiumbeli egyik electornak egy 
hajadon, szép leányát, Henrietta Palatinát, hogy az mind ollyan 
nagy fejedelmi, sőt királyi nagy nemzetes voltára, s mind vallá- 
sára nézve illendőnek állittathatnék: a fejedelemasszony min- 
den szorgalmatosságát arra fordította vala, hogy követség által, 
elsőben egymás képeit genuine meglátván, megkérette, és illendő 
méltósággal, pompával, nem nagy költség nélkül az erdélyi urak 
közül a becsületes, méltoságos, jámbor, gróf ur Rhédei Ferencz 
küldetvén érette, nagy fáradságok, költségek után die 27-ma 
Junii, anni 1651-mi érkeztek vala Patakra vele, és szolgáltatott 
vala nagy solennitással való pompás lakadalmat. Ki, hogy 
nagy kegyes életű, szelid, engedelmes természetű, férjének és 
a fejedelemasszonynak nagy kedvekkereső személy levén, noha 
nemzetivel, természetivel és szokásival is sok dolgokban külön- 
böző volna; de mindenekben, magamegalázásával is, hogy 
magát mindenekben alkalmaztathassa, minden tehetségével 
azon igyekező volna, semmi héjja nem lött vala, hogy a méltó- 
ságos, nagy jóreménységü ur Rákoczi Zsigmond maga is ked- 
ves, kellemetes lelkinyugodalmára való házastársra, s az öreg 
fejedelemasszony is kedve szerént való leányára nem talált 
volna. 


De, oh nagy Isten! e világi mulandó és hirtelen való 
változások alá rekesztetett irigy, gonosz szerencse, melly ha- 
mar és nagy véletlenül öntötte vala ki ez méltóságos, kelleme- 
tes és minden istenes keresztyéneknél kedvességben lehető, 
dicséreteséletü személyek ellen is, az ő kegyetlen, szíveket bá- 
gyasztó, keserítő s halálosképen megsebhető keserű mérgét! 
Az midőn még csak meg sem ismerkedhetnének derekasan egy- 
mással, és a méltóságos ifju herczegasszony istenes kedves férjé- 
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nek szép herczegi uraságit nem hogy távolyabb, ottben Erdély- 
ben levőket, de csak a magyarországiakat is meg sem járhatta 
és látogathatta volna, csak mintegy három hónapokat töltvén 
egésségesen egymással, Patakon és ottan környüllevő jószágik- 
ban való veszteglakásokban egymással: az méltóságos herczeg- 
asszony, ottan, közelebb lett septemberben, halálos betegségbe 
esék, és ugyan Sáros-Patakon, szép, csendes, idvességes kimulás 
által a boldogságosabb, változhatatlan örök életre általköltö- 
zék; jámbor férjének megmondhatatlan keserves és szomorú 
gyászt hagyván. Kinek testét a fejedelemasszony ugyan a sáros- 
pataki belső egyházba, édes atyja néhai serkei Lorantffi Mihály 
temetőhelyébe, die 10-ma Decembris fejedelmi pompával temet- 
tette vala. 


Illy nagy ujjontában való keserüségeket, főképen a mélto- 
ságos ifju ur, hogy annyival inkáb felejthetné, azonnal a teme- 
tés után Erdélybe indultak vala, s noha a Körösutjára, de 
Váraddá be nem térvén, hanem egy hálást Biharon tevén, oda 
mind a becsületes gróf ur, Rhédei Ferencz, az asszonynyal 
együtt, s mind Váradbul a főemberek Gyulai Ferencz kapi- 
tánnyal kimenvén udvarhoz, a méltoságos ifju urat vigasztal- 
ják vala. Kik onnan másnap jó reggel megindulván, Váradot 
jobb kézre hagyván, Pályi-Ujlak és Olasz-Ujfalu nevő falukra 
s a Körösutján Bánffi-Hunyadra, Gyaluba, Örményesre, Gör- 
génybe s onnan Fogarasba mentek vala. 


Immár azért a méltóságos ifju urnak, Rákoczi Zsigmond- 
nak ebbeli szomoru változásához képest is ember azt hiszi vala, 
s a fejedelem s az urak is azon valának, hogy azon méltóságos 
tisztekre rávehessék, mellyet a váradiak Bihar vármegyével, 
hogy a méltoságos ifju annyi szép virtusokkal, istenes kegye- 
séggel tündöklenék, mind az közjóra s magokra nézve is abból 
minden jót és hasznos dolgokat remélhetnének, nagy kiván- 
sággal várnak vala. 


Azonban a fejedelem ad diem 1-mam Februarii anni 1652-di 
Fejérvárra ország gyülését hirdettetett vala, hogy minden kö- 
zönséges országos dolgok, s azok között a Bihar megyei fejetlen- 
lábség is orvosoltathatnék, az ifjú urnak becsületére nézve is 
az ország statusi authoritásával, törekedésével is ha kivántatni 
fogna annál nagyobb celebritással és méltosággal lehetne meg 
az ország előtt a tisztekre való állatása. De, oh boldog isten! 
a szegény hazának, isten tiszteletinek, és annak a szép vég- 
háznak is melly nagy kárával esék! hogy azalatt azon nagy 
reménységü, istenes, kegyes életü, méltóságos ur ugyan fogarasi 
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házoknál, midőn a közelebb mult karácson havában Patakon 
temettetett istenes, kegyes-életü kedves házastársán való ke- 
serüségét nem felejthetné, nagy hirtelen való betegségbe esék, 
mellyben meghimlőzvén, midőn szintén az ország statusi a 
gyülésre felvett utjokban volnának, elhatalmazván a betegség 
rajta, istenbe vetett igen nagy hitinek, bizodalmának sokképen 
való megbizonyitása után s nagy buzgóságos könyörgési, fohász- 
kodási közben die 4-ta Febr. reggel 12 órakor adta vala meg 
lelkét az ő teremtő istenének, életének 29-ik esztendejében, 
fejedelem-bátyjának, az egész országnak, de legközelebb sok 
keserüségbe merült édes anyjának nagy bánatot, keserüséget 
és szomoru gyászt hagyván. 


Szintén ezen üdőben, testvérbátyja a fejedelem is ugyan 
himlőben ugy megbetegedett vala, hogy élete felől majd semmi 
reménység nem volna. A statusok is a gyülés napjára Fejér- 
várra begyülekezvén, nehány napokon semmit nem cseleked- 
hetnének, várakozván a fejedelem könnyebbedésére. Kirűl 
minekutána a nyavalya valamennyire tágult volna, a tanács- 
urak tetszésébül az interregnum, fejedelem nélkül való üdő 
káros voltának távoztatására, az ország eleibe terjesztendő 
azelőtt elrendelt dolgok nagyobb részbül elváltozván és semmi- 
ben mulván, legfőképen akkor már hétesztendős fia, Rákoczi 
Ferencz fejedelemségre való választása terjesztetett vala az 
ország eleibe. Kit a statusok, noha nem hoszas tanácskozás 
nélkül, hogy a Báthori Zsigmond idejebeli nyomoruságos és 
siralmas példa nagyon fenforgana, és hogy az ország közön- 
séges articulusa által is a gyermek-fejedelem választását meg- 
tiltani akarta volna, a miatt következett sok romlásokra nézve: 
mindazáltal végre minden nehézségek superáltatván, meggyő- 
zetvén, die 9-na Martii, azon gyülés alatt, édes atyja után 
következendő fejedelmekké választották, és a szokás szerént 
az ország házában solenniter felkiáltották vala olly circum- 
scriptiókkal, meghatározásokkal: hogy ha az atyja, az válasz- 
tott fejedelemnek gyermeki állapotjában találna meghalni, gu- 
bernator alatt neveltetnék, mind az tökéletes idejeig: ugy 
hogy most mindjárt Kemény János választatván azon guber- 
niumra, ha ennek halomása történnék, a tanácsurak ottan gyü- 
lést hirdetvén, mindjárt más választatnék helyébe, és mind a 
gubernator, tanácsurak állapotjának az üdő alatt minémű kar- 
ban kellene lenni s az gyermek-fejedelemnek is inauguratioja, 
tisztibe való beállatásakor minémü conditiókra, fejedelmi tisztit 
illető punctumokra (mellyek között még csak az attingáltatott 
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vala, ha, a melly evangeliumi keresztyén vallásban született, 
azt változtatni találná, az ország is ottan absolutus lehetne 
tőle), kellene megeskünni, azon országgyülése alatt mind elren- 
deltetett vala, mint az akkori articulusokból nyilván kitetszik. 


Váraddal a Bihar vármegyeiek ez uton is reménységekben, 
következendő főtisztek dolgában, az irigy halál miatt nagyon 
megfogyatkozának, kik ellen a fejedelem nagyon megcsendese- 
dett vala. Mindazáltal propositiói, az ország eleibe terjesztett 
dolgok között ezt is emlékezetbe hozván, azt végezték vala: 
hogy főispánok nemlételek alatt a vármegyétől viceispánok ne 
állattathassanak; de hogy a vármegyének is a főtisztek nem- 
lételek miatt károk és hátramaradások ne legyen, a fejedelmek 
is a főispánokat halogatás nélkül helybe igyekezzenek állatni. 
Melly articulus-irásra nézve hogy az Károlyi Mihály s utána 
levő tiszteknek főispán nemlételében való állattatások lött 
volna, s ez okon már erőtlennek láttatnék az uj articulus által; 
mihelyt az országgyülésérül a követek kijöttek vala, ottan ad 
diem 9-am Aprilis a vármegyének gyülés hirdettetvén, mind 
Károlyi Mihály viceispánságárul, s mind az assessorok, törvény- 
Székülő birák, szolga- vagy nemes birák tisztektűl elbucsuzván, 
másik viceispán Boldvai Márton a portára kapikihaságra levén, 
a vármegye minden tisztek nélkül fejetlen-lábos maradott vala, 
majd hallatlan például. Végre a feljebb megemlittetett Rhédei 
Ferencz tétetett vala, Bihar vármegyének főispánává. 


Ezekután Rákoczi Zsigmond utolsó tisztességének megadá- 
sára, meghidegedett testének illendő méltósággal és becsülettel 
való eltakarítására, azon esztendőbeli sz. György havának 28-ik 
napja rendeltetvén, azon napon fejérvári öreg-egyházban édes 
atyja temetőhelyében, az egész ország népének jelenlétében, 
nagy solennis pompával temettetett vala. 


A moldvai hadjárat 


Kedvetlenől, és igen kedvetlenől, szivemnek nagy szamoru- 
ságával kelletik már ez ide alább következő, a szegény hazának 
rettenetes siralmas, nagy romlására hanyatló, és soha eléggé 
meg nem gyászolható, siratható kedvetlen állapotinak megirására 
pennámat forditanom. Soha bár adta volna az uristen, soha ne 
láthatták volna szemeink szegény hazánknak, édes nemzetünk- 
nek illy megbecsülhetetlen kárát és mondhatatlan romlását! 


De az mindenható, bölcs, igaz isten, a mint eleitül fogva 
az ő kedves, kellemetes és választott népében, az Izrael és Juda 
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nemzetségiben is az eláradott sok gonoszságot igen meg szokta 
volt büntetni: mi, s az mi nemzetünk is azon nagy szarvas 
bűnöktől nem levén üres, hogy valaki történetnek állithassa, 
ez rajtunk esett siralmas nagy csapásokat, nem állithatom. 
Hanem inkáb akárki is elhiheti, hogy a mindenható szent isten, 
az ő megvizsgálhatatlan bölcseséges itéletibül, tanácsábul lött, 
hogy az külső eszközöket is a közönséges büntetésre nézve eké- 
pen igazgassa, a mint ezt a Roboam szomoru példája is nyilván 
mutatja I. Reg. 12. v. 15. «Avagy esik-e olly gonosz a város- 
ban, mellyet a Jehova nem szerezne?» Igy szól az istennek 
lelke Amos prophetánál C. 3. v. 6. 


Ugy vagyon: a szegény haza alsó, közép és szolgáló ren- 
dekkel nagyon megépült vala, az uri főemberek bokrosan neve- 
kedő nagyreménységü gyermekeivel is nagy szépen kezdett vala 
virágozni. De az idős, koros és tanácsos emberek, s az ország 
tanácsi is, mint odafel is emlitteték, annyi elszedegettettek vala 
a halál által, hogy kevés számmal maradnának; mely is, több 
szomoru jelek között, nem utolsó prodromusa – előljáró hop- 
mestere vala a következendő romlásoknak. Mert a fejedelem is, 
noha sok szép virtusokkal tündöklő méltóságos személy volna 
egyébaránt: de az ifjuságtól viseltetvén, mint a ki gyermek- 
ségétül fogva nagy fejedelmi állapatban nevekedett, semmi 
sanyaruságot nem kostolt, nem tudott, édes atyja halála után, 
illyen nagy méltóságos fejedelemség, uralkodás szálván kezébe, 
valamellyfelé az országban fordulna, inkáb mindenütt a derekas 
várak, fiscalis jószágok kezében levén, s a csűrök, csűröskertek, 
majorok, sok szép buza s mindenféle gabnaasztagokkal minde- 
nütt rakvák, teljesek levén, sőt sok helyeken a hegy és bércz- 
tetők is sok szép asztagokkal ékesittetvén; rakottak és telik 
különbnél különb jó borokkal a pinczék mindenütt; mindenféle 
majorságokkal, lábas marhákkal, nagyokkal, apróbbakkal tel- 
jesek a majorok: ki csudálhatná, ha illyen nagy világi boldog- 
ságoktól az ifju elme megtántorodhatnék is, az emberi gyarló 
természet a veszett romlottságokra különben is nagy hajlandó- 
sággal, sőt hanyathomlok rohanván? Annyival inkáb pedig, 
hogy egy testvéröcscse is mellőle elhalván, és már fejedelem- 
ségén kivül is annyi világi sok jókban, csak az egy meghanyat- 
lott idejü édes anyja maradván, a megbotlásra nem nagy alkal- 
matosság s késértet lehetett-e? Az jó támaszok és gyámolok 
is, a kik indulatiban mintegy tartalekúl lehetnének, mellőle 
igen elhullván, és gyakrabban csak az ifjusággal hagyatván, 
akárki is megitélheti? 
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Ha azért az isten legkedvesebb népének, az Izraelnek még 
a legszentebb királyai is olly nagy szarvas bűnökben leledzette- 
nek, a mint az istennek lelke nagy szorgalmatossággal meg- 
iratta, mint a Dávid és Salamon szomoru példái (ha a többit 
elhagyjuk is) előnkbe adják és eléggé megmutatják: annál 
inkáb nem csuda, ha illyen világi ösztönöző állapatokban, a mi 
fejedelmünk is, gyarló erőtlen ember levén, az igazgatásban 
meghanyatlott s megesett. Idvözült üdösbik Rákoczi György 
fejedelem elsőben udvarlói és étekfogói közőtt nevelte vala 
Sebessi Miklóst, Zaránd vármegyében bolgárfalvi Sebessiek kö- 
zűl tisztességes nemes familiábul valót; ki hogy jó szolgálatra, 
jó postálkodó, serény és kemény ifju legény volna, ki a portá- 
rul tizenegyed napra Fejérvárra megjő vala, a fejedelem mind 
Bécsben, kengyel- és a két Oláhországokban sokáig postálkod- 
tatta, s bizonyos alkalmatossággal postakövetől tatár kámhoz 
is küldötte. Kinek különben is az okos fejedelem elmés és in- 
dustriosus voltát tapasztalván, elsőben a verestornyi harmincza- 
dosságra, azután avval együtt a soóváradjai portusi perceptor- 
ságra állatta volt. Azután az ifju fejedelem az erdélyi praefec- 
tusságra, és azonban a fő-gyalogkapitányjának, néhai Balog 
Lászlónak nehezedett állapatját látván, és azt a kővári kapi- 
tányságba állatván, a helyébe a gyalog-kapitányságba Sebessi 
Miklóst állatta vala. 


Váradi kapitányságában is, a fejedelemnek még elődedin 
egy Boros János nevű ifju legény akadott vala udvarába, ki 
Bihar vármegyében a fekete Körös mellékén, az erdőhátságon 
gyantai fi, köznembül való, de gyermekségétül fogva az al- 
földön, törökökön való kapdozásával hires levén, a bold. eml. 
Kornis Zsigmond udvarában nehány esztendők alatt excolálo- 
dott – javult vala erkölcsében; ki, noha minden tudomány 
nélkül való és irástudatlan – idiota is volna: de hogy külön- 
ben serény, forgolódó, jó lovakhoz-értő, jó lóháti legény volna, 
portára s imide amoda lovakvételére járattatván (hogy azok- 
nak javában és sokaságában a fejedelem felette igen gyönyör- 
ködnék) olly igen nagy kedvességet tanált vala a fejedelemnél 
magának, hogy majd meghitjebb szolgája annál alig vala. Kit 
csak nagy hamar igenis promoveált vala fejedelemsége után, 
csak Bihar vármegyében is másfél száz ház jobbágynál többet 
adván neki, s Erdélyben is azon kivül. 


Említteték odafel 1638-ban üdvözült fejedelem a moldvai 
Lupul vajda, és havasalföldi aga Máté vajda között békességet 
mint szerzett vala, s maga is mint igyekezett Lupul vajdával is 
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egyességet s jó szomszédságot tartani. Ki noha a portán is eleget 
practicált s különben is izetlenkedett a fejedelem ellen: de az 
közönséges jóért, békességes megmaradásért, a jeles okos feje- 
delem mind csak türéssel, szenvedéssel szokta vala meggyőzni, 
szeme előtt viselvén, hogy a ki türni, szenvedni nem tanult, 
az gyakorta uralkodni sem tudhat; s csak az unokája, Rákoczi 
Ferencz keresztségével lött komaságbeli szövetségben is mind 
arra czélozott, hogy azon nyughatatlan elméjű és sorsával meg 
nem elégedő embert, inkáb szomszédságos hivatalában tart- 
hassa és maraszthassa főképen successor, fejedelem fiára nézve. 


A melly Lupul vajda, farkas modjára benne természetté 
vált szokását nem hagyhatván, mind a portai áskálásoktúl, 
vádoskodásoktúl, ugy a jó szomszédság ellen való egyéb izetlen- 
kedésektül is most sem szünik vala. Besztercze városa között 
levén a moldovaiakkal egy veszekedésben forgó közes határ, 
Havas, mellyet is a fejedelem és az ország megtanulására is 
commissarius, követek által igazittatni csak halogatván, azon- 
ban az alatta valók birni s hasznát venni hatalmasul akar- 
ják vala. 


Máté vajdával is, és utána következett vajdával jó szom- 
szédságot és a diplomák szerint egyességet tartani nem akar 
vala, hanem maga vajdaságával meg nem elégedvén, a másik 
vajdaságra is vágyódván, noha már egynehányszor markában 
szakadt és szégyent vallott volna miatta, de még is a végett 
ujjat vonni, vesződni s ujabb garázdát szerezni, nem szűnik 
vala. Az vajdákkal pedig és Havasalföldével az fejedelemnek 
és az országnak nagy jó szomszédsága és egyessége levén, a 
mennyiben a porta offensioja, megbántódása nélkül lehetne, 
hogy minden ellenségi ellen az porta és török nemzet kivül 
segitséggel tartoznának egymásnak lenni, magok között lett 
szövetségek kivánják vala. Sőt ugyan Lupul vajda az ország- 
beli lakos boerokat is sok törvénytelenségekkel magától idege- 
niteni nem szűnik vala. De azonban hogy az portán pénzit 
nem kéméllené, mindenkor jó fautori, pártjai, oltalmazói volná- 
nak, mind csak elébb megyen vala dolgában. 


Ugyanezen 1653-ban, ottan kikeleten (hihető porta enge- 
delmébül, ha magátul Lupul Máté vajdát exturbálhatná, ki- 
űzhetné székibűl), ottan kikeleten feles kozák s tatár segitségé- 
vel, Havasalföldre reáment vala. De hogy Máté vajda igen meg 
volna erősödve s értékesedve, s mind lovas hadat felest tar- 
tana, főképen pedig igen válogatott jó gyalogot egynehány 
ezeret, die 27-ma Martii megharczolt vala vele és futva szalaszt- 
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ván, a vele való kozákságnak, tatárságnak nagy veszedelmek- 
kel igen megverte vala. 


Azonban hogy Máté vajda a fejedelemmel igen egyet- 
értene, s a fejedelem is Lupul igen sok injuriait, boszutételeit 
olly békességestüréssel nem viselhetvén mint az édes atyja, 
Kemény Jánost valami kevés néppel ugyanezen üdő tájban 
ellene küldte vala, alitván hogy most a havasalföldi harczczal 
is ereje megfogyatkozott volna, s nem sok erővel megfutamtat- 
hatnék. De a dolog különben esett vala: mert neki is résen 
találván lenni füle, Kameniczbe menvén, a kozák megsegitette, 
és ugy kénszerittetett vala Kemény János visszajőni. De hogy 
a boeroknak is elméjek teljességgel elidegenedve volnának tőle, 
s Stephan Logofetet kivánnák inkáb vajdájoknak, s az is nem 
kevessé szorgalmaztatná a fejedelmet s hadaiban ottben esett 
kár is ujobban felinditá könnyen a fejedelmet a boszutételre. 


Az fejedelem azért azonnal, Boros János kapitánysága alatt, 
hogy annak sokat tulajdonítana, ujobban fizetett hadait be- 
küldé, kit Foxinnál a Lupul kozák segitséghada igen megvere. 
Lupul vajda pedig, noha a kozákokkal szövetsége levén, a 
Hetmán Timus nevű öcscse vagy tizenhatezer kozáksággal 
segitségére várandó és jövő utjában is volna; hogy Szucsva 
várában szorult fia és felesége segitségére éjjelnappal sietnének 
szóval értetvén: hogy maga hatalmas császárnak és a fényes 
portának nagyobb segitsége szorgalmaztatására menne, sietne, 
és hogy affelől csalhatatlan jó reménységben kellene lenniek, 
nagyon megbiztatta s tudósitotta vala; maga pedig egyenesen 
a Dunára szaladván, onnan a portára sietett vala. 


Az mieink pedig a vajda mellől elszaladott népet, hogy 
inkáb az ország lakosi volnának, nem fölöttébb űzék ; hanem 
egyenesen Jászvásárára, s onnan tudván, hogy a vajdáné fias- 
tul Szucsva várában volna, egyenesen oda sietének és azokat 
oda rekesztették vala. 


Azonban tudósittatván a fejedelem a dolgoknak mind- 
eddig való folyásárul s a kozákság jöveteliről is: azonnal Petki 
Istvánt és Mikes Mihályt ujabb hadakkal s lövőszerszámokkal 
küldötte vala be; kik mellé a fejedelem megtalálására a len- 
gyel marschalk is, Georgius Lubomirski, hogy a fejedelemnek 
közelvaló sógorsága is volna, igen szép lengyel segitséget kül- 
dött vala; s Petki Istvánra bizatván már a főgondviselés, meg- 
parancsoltatott vala, hogy a kozákság jövetelére is ugy vigyázna, 
miattok az velek való népben, vigyázatlanság miatt kár ne 
esnék, s az országra is veszély ne jőne. 
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Szucsva alól a hadakkal Petki István eleibe mozdulván, 
azon tanácskoznak vala, az utban való kozákságot megelőzvén, 
a szerencsét velek micsoda jó móddal kellene elprobálniok. 
Állitván azért, hogy Szucsvát azután is megtanálhatnák, a 
mellyrül a kozákságnak jövetelit állithatnák, nehány mérföl- 
dön elejekbe mentek vala. De Timus kozák generál a földnek 
minden állapatját tudó jártas kalauzok vezérlésekkel élvén, 
a mieinket elkerülvén és balrul hagyván, a vajda megtanálása 
szerént egyenesen Szucsva és vajdané segitségére mentenek vala, 
s a midőn a mieinknek hirekkel lön odaérkezések, szekerekkel, 
kolyészokkal, és a mint hamarjában lehetne, magokat a vár 
alatt köröskörnyül sánczba is vették vala. Kikkel a mieink 
hogy mezőn szembe ne találkozhattak volna, azon nagyon búsal- 
kodván, minekelőtte magokat sánczokkal megerősithetnék, 
rájok gyalog egy ostromot probáltattak, mellyben az előljárást 
a lengyelek, hogy magoknak gloriát szerezhetnének, magoknak 
kivánták vala. De látván hogy az ostrom, az igen puskás nép 
miatt, emberbeli nagy kár nélkül nem lehetne, lövések miatt 
jól el is kezdvén hullani a népbül, mint a német gyalogkapitány 
is hogy többekkel elesett volna: azonnal megforditák rólok a 
népet, hanem a kiket sánczon kivül gyalog rekesztettek vala, 
ötszázig valót, ha nem többet, akkor elsőben bennek levág- 
tak vala. 


Látván a tisztviselők hogy mind a helynek s mind a feles 
erős puskás népek állapatjához képest, hosszas kezdene lenni 
az obsidio, várszállás, fődolgoknak most azt állitják vala, hogy 
mindenfelől ugy megszorithatnák őket, élések mindenfelől tel- 
jeséggel elfogattathatnék, alitván, hogy olly sokaságnak csak 
a magokkal hozott és a várbeli éléssel sokáig érhetni lehetetlen 
volna. Valamint azért jobban lehetne, a hely és sáncz situsá- 
hoz, fekvéséhez képest a hadakat környöskörül szállitván őket 
valóban megszoritották vala; úgy, hogy noha egy ideig ki- 
kapdosván, lovaknak csatázással is holmi dudvát, gazt, kórót, 
mogyoró- és egyéb zöldágakat ragadoznának; de végre annak 
alkalmatosságátul is mindenestül elszorittattak vala. 


Kik hogy jöttökben nagy sok barmot hajtottak és magok- 
kal öszvekeritettek vala, magokat azoknak husokkal kenyér 
nélkül is ugyan sokáig tengették vala; lovak pedig éhel kezd- 
vén halni, azokkal föld között csak a sánczokat töltik, erősitik 
vala; és mind éjjeli nappali szorgalmatosságokkal táborok kör- 
nyül olly igen erős sánczot is hánytak vala, hogy noha egy- 
nehányszor ostromoltatnának, de mindenkor nem kevés kárral 
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kénszerittetnének megfordulni rólok; és főképen mig magok 
is az éhség miatt annyira meg nem bádjadnának s lovok is el 
nem esnék, olly nagy emberkedéssel viselék magokat, hogy 
inkáb mindennap mind lovakon s gyalog csatára kijárnának, 
s ottanottan hirtelen és véletlen kiütvén, hol együtt s hol má- 
sutt a mieink táborára, nehánykor károkat is ejtenének; ugy 
hogy egykor a sánczra is, mellyben a lövőszerszámok valának, 
ráütvén és abbul a gyalogot kinyomván, vágván, mig rájok 
derekasabb erő érkeznék, a három lövőszerszámoknak gyujtó- 
és deréklyukait is, csontokkal, szegekkel ugy beverték, s kere- 
kek küllőit ugy be kezdették vala vagdalmi, hogy csak alig 
tehetnék meg tőlök, hogy azokat teljeséggel haszontalanokká 
ne tennék és a pattantyusok nagy sok bajjal hozhatnák elébbi 
állapotjokba. 


Az álnok practicus nemzetség, sánczán kivül egy jó haji- 
tásnyi földön, tovább is, sötét éjszakákon nagy sok apró ver- 
meket, mintegy szőlőültetésre valókat ásván, s virradva a sáncz- 
bul bennek csak gyalog is, hol rejtőzéssel és egyképen is más- 
képen is a mieinket felingerelvén, mig észrevetetnék stratage- 
májok, csalárdságok, rájok kezdvén nyargalni, a lovak lábai 
a vermekbe térdig avagy szárközepig beesvén és a rajtok ülők 
mind lovastul a földhöz üttetvén, ugyanott megnyomattatnak 
és nyakaztatnak, avagy a sánczbul is meglövöldöztetnek vala. 


Már mintegy hat hete megszorittatásoknak elmult vala, 
hogy noha lovok is már nagyobb részbül elholt, s magok is 
igen éheznének; de hogy a Lupul biztatása szerént a portai 
segitséghez nagyon biznának, mégis azon keménységgel láttat- 
nának magokat viselni: mindazáltal a tisztviselők közönséges 
tanácsbul állitván hogy az éhség miatt is már sajlóttabbak és 
kénszeredettebbek levén, ha derekas ostrommal kezdenék őket 
nyughatatlankodtatni, annyival inkáb fárasztatván, vagy hogy 
ugyan megvehetnék a sánczot tőlök, vagy ha az nem kezdene 
is lehetni, de annyival inkáb fogyatkozván erejekben, s az 
obsidio, megrekesztetés sulyosságátul is terheltetvén, annyival 
inkáb kénszerittetnének a magok megadására. 


Egy bizonyos nap rendeltetvén azért az ostromnak, hogy 
kiki akkor készen találtatnék, megparancsoltatott vala. Az 
székely atyafiak egymásközött beszélgetvén, az ostromi készü- 
letre illy mesterséget gondoltak és tanáltak vala: hogy a kitül 
lehetne, mind egy egy szál deszkát szerzenének, mentől köny- 
nyeb lehetne, de jó vastagot, hogy a golyóbis meg ne járhatná; 
mellyeket kiki a mint akarná maga hoszához alkalmaztatván s 
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magosságát fején felyül hagyván, szemeinek helyeit azokon ki 
furván, lyukasztván, s a deszkában válláig aránt egyegy erős 
vesszőjármat furván, szegezvén, az ostromkor lövés ellen paizsok 
gyanánt nyakokba azokat hányták vala. 


Az kozákság táborának nagyobb része a táborhelynek situ- 
sához, fekvéséhez képest hogy oldalason volna, sánczokbul na- 
gyon kitetszik, látszik vala, mellyhez képest a három lövő- 
szerszámokkal egy ideig mindenfelé váltig lövöldeztetvén kö- 
zikbe, bennek nem kevés károk tétetnek vala, mig tizedenkint 
magokat nagyon a földbe beásták volna. Többek között Timus 
generáljok környül forgolódó egy kozák ifju fogattatván ki 
közűlök, annak kézbekerülése a mieinknek nem kicsiny hasznot 
hozott vala; mert attul Timusnak mind sátorát s mind azt, 
azon generál sátorában fenforgani micsoda üdőtájban szokott 
volna, szorgalmatosan kitanulták vala. Kit megkéretvén, hogy 
már őszre járván az üdő, gyakrabban irásit fen sátorban gyer- 
tyánál végezni szokta vala, nagyon akarák azt az alkalmatosságot 


Egy estve azért a kik az első ostromra rendeltettek volnának, 
azoknak kapitányinak, hadnagyinak megparancsoltatott vala, 
kiki éjszakára alattavalóival olly készen lenne, hogy valamihelyt 
az első álgyulövést hallanák, azonnal rohannának népekkel a 
sáncznak, kiki ahol és micsoda részére annak rendeltetett volna. 


Az pattantyusok is pedig (kik jól gyakorlottak és még 
üdvözült idősbik fejedelem idejekbeliek levén, fők, 18-probáltak 
valának), a Timus generál sátora s állapotjárul az kozák fogoly 
ifju beszéde szerént idején tudósittattak vala, kik az ostrom 
estin a Timus sátorára mindhárom lövőszerszámot jó proportio, 
illendőség szerént egyiket egyik szélire, másikat a másik szélire, 
harmadikat a sátornak közepire jó mesterséggel ráigazitván, 
hogy egyik sáncz a másiktul nem is igen messze volna, egész 
éjszaka nagy szorgalmatosággal a pattantyusok ha valami vilá- 
got sejdéthatnának a Timus sátorában, csak azt vigyázák vala. 


Azonban várakozásokban a fatalis periodus elrendeltetvén, 
nem is csalatkoztatá meg őket, mert szintén hajnal előtt, az 
ostromhoz is majd legalkalmatosb üdőben, hogy a virradta is 
jelen volna, a Timus sátorában világot sajditván, azonban 
mind három lövőszerszámokat egyszersmind a sátorra sütöge- 
ték, s azalatt a kik az ostromra rendeltettek vala is, kiki az ő 
helyén, szörnyű kiáltással, sivalkodással, a Jesus méltoságos 
szent nevének segitsegül való hivásával a sánczra rohanának 
és nagy igyekezettel valának hogy rájok bemehessenek; de 
hogy a sáncznak töltése is, csak a sok ehel megholt lovakkal is, 
nagy magos árka is nagy mély volna, az kozákok pedig belől 
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is a sürű lövéssel nagy keményen viselnék magokat, sőt kijövén, 
karddal is nagy emberkedéssel valának, a viadal ugyan sokáig 
tartván közöttök, ugy hogy mindkét részrül nem kevesen vesz- 
nének, rólok visszaállottak vala. 


Az lengyelek a sánczok felső kapujánál menvén ostrom- 
nak, nagyon emberkedvén, a sáncz kapuján felesen be is ütöt- 
tek vala. De végre a belső erő megsokasodván ellenek, vissza- 
nyomattanak, odaben is szakasztatván közűlök, bennek kár 
is esett. 


De a deszkás paizsos székel atyafiaknak is nem sokat hasz- 
nált vala a stratagema, hadimesterség, mert az igen serény 
kozákság látván hogy az lövés nem szintén derekasan ártana 
nekik, kardokkal kiütvén reájok, hogy ezek többire mint egy- 
egy kalodát hánytak volna nyakokba, mig azoknak nyakokbul 
való hányásokkal magokat könnyebbitenék, addig a csapás, 
nem is oltalmazhatván magokat, rájok esvén, nagyobb részbül 
elhullottak vala. 


Nem esék nagy kár nélkül az ostrom egyik félnek is, a 
sánczbelieknek annyival inkáb, hogy generálok is az álgyulövés 
miatt elveszett volna, már azért több ostromot a kapitányok, 
a népnek kedvezni akarván, nem probáltatának; hanem a 
nagy éhség napról napra hatalmazván rajtok, lovaikat is, a kik 
azokban ehel meg nem holtak volna, inkáb mind megötték vala. 
De még is bennek a nagy tisztességkivánás annyira uralkodik 
vala, hogy midőn a kapitányok által intetnének: ne rontanák, 
fogyatnák, hanem a kénszerítő szükségnek engedvén, adnák 
meg magokat; azt felelik vala: hol, ugymond, a ti fejedelmetek? 
csak tinéktek adnók-e meg magunkat, kik csak szolgák vagytok? 


Mellyre nézve már az üdő szüret felé s hideg őszre járván, 
az ország népe is hamarébb haza szabadulhatna, a fejedelem- 
nek Kemény Jánost ujabb szép hadakkal, lövőszerszámokkal 
beküldeni kellett vala; ki beérkezvén, s azt is látván a kozák- 
ság hogy a török segítséggel Lupul vajda annyi üdőre is jelen 
nem volna, azonban a nagy éhség miatt is vánszorodtak s el- 
kénszeredtek levén, az ujabb hadak érkezését is látván, ottan 
tractára ereszkedének; és hogy magok mindenekkel bocsáttat- 
nának, a vajdáné pedig békével hagyatnék, a melly udvarházá- 
nál lakhatását kivánta vala, egymásközött elvégezvén, az kozá- 
kok békével bocsátattak vala; kik a mikor Szucsva alá érkez- 
tek volt, magok bizonyitások szerént is, tizenhatezeren lehettek, 
de négy vagy ötödfél ezer bennek alig maradott, kik hazájokba 
megérkezhettek vala. 


És így Moldovában az dolgot most jó karban hagyván, 
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Kemény János a hadaknak nagyobb részével Erdélybe vissza- 
jött vala. És hogy a fejedelemnek ez hadakozása jó végbe illy 
szerencsésen ment volna, a fejedelem parancsolatjára mind 
Váradon, Jenőben és több országházaiban elsőben a győzede- 
lemért istennek közönségesen való dicsőségtulajdonitás és hálá- 
adás után die 29-ma Octobr. öröme igen meglöttetett vala. 


Lupul vajda a harczról, mint iraték, elszaladván, a por- 
tára ment vala, az hol jóakarói által hogy a portát fejedelem 
ellen felköszörtilhesse és ellene segitséget nyerhessen, minden 
követ megmozgatott vala. De az okos, ravasz, mindenekben 
maga hasznát kereső nemzetség, noha a fejedelemnek ebbeli 
cselekedeti nem kevessé orra piszkálására való volna: de hogy 
ő ebbül is nem kárt, hanem hasznot látna jövendőben maga 
részire kijönni, ebbeli magaviselését a fejedelemnek csak mint- 
egy félszemre hallgatással nézi és csak felrójja vala. Sőt hogy 
inkáb a láttatnék, mintha ellene sem esett volna, nemhogy 
Lupulnak dolgát előmozdítanák, de sőt a Jediculába, hét to- 
ronyba rekesztetvén és bizonyos praebenda rendeltetvén neki, 
halála is ugyanott lett vala. És igy ebbeli hadakozása a fejede- 
lemnek szerencsés és a török nemzet előtt is tekintetes, noha 
nem kedvek szerint való lett volna. 


A havaselvi hadjárat 


«Luxuriant animi rebus plerumque secundis 
Neque soient quietâ commoda mente pati.» 


azt mondja a poeta. Ugy is szokott lenni, hogy mikor ember- 
nek legjobban, szerencsésebben folynak dolgai, elméjekben mint- 
egy ugyan megbizakodván, feljebb feljebb szoktak emelkedni. 


Hogy a szegény haza szép nevekedésben, boldog békesség- 
ben s jó állapotban, s az Rákoczi-háznak s fejedelemnének is 
az egész kereszténységben nagy kiterjedt hire neve volna, sok- 
felől a keresztyén fejedelmektül is a fejedelem udvarát méltó- 
ságos követségek gyakorlani kezdették vala. 


A tatár chámnak is egy követe érkezett vala, ki, Erdély- 
bül romai császárhoz is menvén, nagy pompáson s az szolgáló 
vitézlő népnek megmutogatásával késértetett vala egész a Ti- 
száig; mert Fejérvárról egész Feketetóig feles mezei hadak 
késérvén, és oda Váradrul szép kopjás seregek küldetvén eleibe, 
azután is, csak mig Váradra érkezett is, két helyen is excipiál- 
tatott ujabb-ujabbbeli seregektül. S Váradról is hasonló föld- 
nép késéretével indittatván meg egész Tiszáig, hol hovávaló és 
micsoda ujabb-ujabb hajduseregek excipiálnák – fogadnák és 
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késérnék, mind elrendeltetett vala; ugy hogy maga is a követ 
a feles kopjás, fegyveres seregeket látván, azt kérdezné: talán 
tolvajoktul nem volna bátorságos ezen a földön a járás-kelés, 
hogy annyi számos fegyveres nép által késértetnék mindenütt? 
Mellyre, a mint illett, hogy ugyanaz is volna a szin, megmonda- 
tott vala, hogy a felséges chám méltóságaért volna. De a kinek 
valamennyire való elméjek vala, könnyen általláthatnák, hogy 
csak a vitézlő népnek mutogatása volna. 


Mint a szent Ezékias király, hogy egykori csuszamodásá- 
bul a babyloniai király követinek minden kincsét, tárházát, 
mellyben világi boldog állapotját helyheztetve lenni állitaná, 
megmutogatta vala, mellyet ám isten neheztelvén érette, az 
Esaias proféta által megfeddette és meg is fenyegette vala. 


Az lengyel Casmir király és respublica is mind a kozákság- 
tul már régen injuriáltatván, boszúval illettetvén, s ujonnan a 
svékusoktul is ellenségesen kezdvén háborgattatni s haddal 
szorongattatni, onnan is igen méltóságos ajándékokkal külde- 
tett vala egy nagy ur követ a fejedelemhez, ki által jó szom- 
szédsága, barátsága és ellenségek ellen való segitségek kiván- 
tatik és szorgalmaztatik vala: igirtetvén részekrül is hasonló 
ügyében, szükségében a hazának hasonló jó akaratjok és segít- 
ségek. Melly ajándékok valának, ugymint: egy igen fris bár- 
sonynyal boritott, arany rojtokkal, prémekkel gazdagon czifrá- 
zott, szép aranyos királyi hintószekér, mind egy ivásu termetü 
hat, szép habostarka szekereslovakkal, de az melly ezeknél sok- 
szerte nagyobbra böcsültetnék, olly drága gazdagon rakott 
clenodionok is, mellyek sok ezer aranyra becsültethetnének, 
a fejedelemasszonynak hozattak vala. 


De azonban Havasalföldében is nagy rút pártütés és vesze- 
delmes háboruság támadott vala; mert hogy Bazarába Aga 
Máté vajda a vajdaságot olly számos esztendőktül fogva sze- 
rencsésen birta volna s tárháza is ahhozképest jól megépült 
volna, s az moldvai Lupul vajda szomszédjátul, hogy ottan- 
ottan haddal háborgattatván, bátorságos nem lehetne, magát 
vitézlő néppel muniáltatva, megerősittetve tartani ugy kén- 
szerittetik vala, hogy valamikor a szükség kivánja, maga erejé- 
vel is a Lupul fenekedő igyekezetinek ellene állhatna. Mellyre- 
képest főképen gyalogját minden elegybelegy nemzetségekbül, 
magyarbul, németbül, de főképen törökbül, ráczbul, oláhbul, 
görögbül, örménybül, tatárbul olly nagy számra nevelte vala, 
hogy szüksége idején azoknak erejekhez és tehetségekhez majd 
inkáb bizhatnék, mintsem az egész országabeli kalarásságnak 
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[lovasságnak] – vitézlő népnek is erejéhez; kiknek kemény 
magok jó viseletektül isten kegyelme által egynehányszor nagy 
szégyennel is szalasztván futva Lupul vajdát vissza országába, 
nekiek ahhozképest nagyon kedvez vala, fizetéseket az ő szo- 
kott idejében szorgalmatosan és fogyatkozás nélkül kiszolgál- 
tatja vala. 


Máté vajda halála után pedig, hihető ott is a jó politiatul, 
a társaságbeli rendeletlenségtül, a tárház sokfelé ürittetvén és 
feloszolván, sőt üresen hagyatván: mindazáltal a Máté helyébe 
következett Constandin uj vajda is hasonló méltósággal kiván- 
ván birni a vajdaságot mint Máté vajda, méltóságához illendő- 
nek álló dolognak állitá azt is, hogy azon gyülevész szemensé- 
get, gyalogságot fizetésen megtartsa. Kit, a mig tőle lehete, 
fizetett vala is ugyan, de egykor győzni nem kezdvén s a tár- 
ház is üres levén, akkor kezdé a szemenségnek elbocsáttatáso- 
kat a boerekkel tanácsra fogni; kiknek is, a tárház üres voltát, 
a kénszerítő szükséget látván, tetszeni kellett vala, hogy olly 
békességes üdőben, a vajda maga személye őrizésére illendő 
számmal bennek megmarasztván s nagyobb részét elbocsátván, 
annyi számmal való tartások szükséges nem volna. 


Ekképen bucsú adatván nekik, ők mindazáltal is eloszolni 
nem akarván, fizetéseket ugyan szorgalmaztatják vala; melly 
hogy nem adatnék, hanem inkáb nekik szabados ut engedtet- 
nék s mutattatnék, azon nagyon kezdvén dühösködni, s hogy 
az boerok volnának az ő árulójok, azt nyelveken pengetni; 
végre conspirálván, egybetanácskozván ellenek, egy nap Ter- 
govistyán házokra ütvén, egyuttal bennek tizenhetet, mind 
feleségekkel s gyermekekkel, szörnyü kegyetlenséggel szablyára 
hánytak vala. 


Ugyanakkor a vajda udvarára is ütvén, magának is ugyan- 
akkor, ha tanálhatják, végére járnak vala. De a vajda, hogy 
a támadást eszébe vevé, mig a városban való öldöklés tarta, 
addig ugy elrejteznék, hogy akkora nem találhatván, azután 
is kezeket nehezen távoztathatta és kerülhette vala. 


Egy Heriza Vornik nevü fő-boer levén köztök, ki a király- 
ovaj [krajovai] bánságot is viselvén, hogy az tehetős gazdag 
boer is volna, s talán a tárházbul is sok részt vevén, már a 
vajdaságrul is gondolkodnék, hogy az jó fautorok volna, az vaj- 
daságra emelni azt akarják vala; állitván s állatván, hogy 
az, értékével is inkáb elérkezhetvén, méltóbb, érdemesebb volna 
a vajdaságra, őket is az ő szabadságokkal éltethetné, azaz nekik 
jól fizethetne. 
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Ezek miatt az ország annyira megbódult és felzavarodott 
vala, hogy mind maga a vajda, mind a boerok, kik megmarad- 
tak vala, nagy üldözések miatt imitt amott csak bujdosni, és 
némellyek közűlök Erdélybe általszaladni kénszerittetnének; 
ellenben amazok Herizát uralván s hozzá csatolván magokat, 
valamint kedvek tartaná, az országban is a szerint tolvajkod- 
nak, kegyetlenkednek vala. 


De az havasalföldi nagy pártütésbeli veszedelmes állapat 
hovatovább nagyobbra-nagyobbra nevekedni láttatik vala, 
melly szoros ügyében Constandin vajda, megmaradt boerival 
a fejedelemre esvén, azon inség alól ha felszabaditaná, minden 
esztendőnként tárházában nem kicsiny summa fizetést igérnek 
vala. Mellybe minemü kedve s parancsolatja lehetne még a 
portának és császárnak, az most a boldog állapothoz képest 
kérdésben sem forogván a fejedelem előtt, hogy a havasalföldi 
igérettel a tárház jövedelmének szép accessioja, nevekedése 
láttatnék lenni, segitségekre nagy hajlandósággal viseltetik vala. 


És noha a tanácsurakkal discursusba is vette vala, de hogy 
az urak az országra halasztanának, hogy a statusok hirek nél- 
kül ne láttatnék teljességgel lenni a dolog, a szent György napi 
gyülést, ad diem 20. Febr. Kolosvárra hirdettette vala, a hol a 
főtiszteket s az ország népének értelmesebbit, bizonyos órára 
és tanácsra felhivatván, mind a lengyelországi követséget, s 
mind a Constandin vajda s boerok kivánságát Kemény János 
által proponáltatta, eléjekbe terjesztette. Mellyben midőn egy- 
uttal a tanácsra feliratott és hivattatott személyek gondolko- 
dásra s tanácskozásra való üdőt vennének s másodszor is fel- 
gyülnének: azonban a szorgalmaztató posták, a szemenség 
tolvajkodások szomoru hireivel Havasalföldébül jőnek-mennek 
vala; sőt hogy ollyan tanácsot is forralnának, s olly igen nagy 
szarvokemelésével volnának Herizának, hogy az erdélyi fejede- 
lemségre behoznák, s a fejedelmet kiűzvén, székibe ültetnék s 
vele élnének-halnának, szenvednének, magok kötelezésével ma- 
gokat ráigérték vala. 


Az üdő azért mihelyt jól kinyilt vala, májusnak utoljára, 
E fejedelem mind az ország népét s mind a maga fizetett hadait, 
kik a moldvai hadakozáshoz képest és ez zergelődésre nézve is 
Szabolcs vármegyében a nyirségen, Debreczenben és Kálló vára- 
siban, a Bihar vármegyei szeginségnek főképen nem kicsiny 
fogyatkozásokkal minduntalan fogadton fogadtatván, elég nagy 
számmal is valának, mindenestül Bárcza mezeire táborba szál- 
lani parancsolta vala, Azhová maga is személye szerént udvari 
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fizetett hadaival, magyar és német s szemény gyalogjaival ele- 
gendő lövőszerszámokkal s azokhoz való minden készséggel, 
jó pattantyusokkal a rendelt napra felmenvén, sátor alá ki- 
szállott vala. Az Barczán semmit nem késvén, hogy a Boza 
utja Brassón felül a havasokon, a hadi nehézségek és lövő- 
szerszámok általköltöztetésekre alkalmatosabbnak állittatnék, 
minden munitioit, hadi szerszámit gyalogjával azon általbocsát- 
ván, maga is minden országos hadaival, nagy sok szép fegy- 
veres, kopjás néppel lovag utánok eredvén, egy nap estig a 
Havason általtakarodtak vala. 


Minekutána az országnak beljebb-beljebb való részére jut- 
ván, die 26. Junii Polyvest nevü váraskához nem messze, 
Telyiássa nevü folyóviz mellett tábort járnának, hogy az üdő 
már sz. Iván havában majd meleg volna, s az ellenségnek semmi 
hire nem is hallatnék, a köznép és cselédek szakmányolni és a 
közellevő szőllőhegyekre cseresznyézni igen kioszlottak vala, 
az népnek szine pedig a hévségben sokak ruhájokbul is levet- 
kezvén, kiki sátorában s hajlékában szellőztetik s magokat 
heveréssel is nyugotják vala. Az fejedelem Stephán vajdát a 
vele való egyértelem szerént a moldvai haddal maga mellé 
mindjárt következendő napon várja vala. 


Heriza Vornik pedig, mihelyt a fejedelemnek a Havason 
való költöződését megérté, noha a szemenségnek is erejéhez, 
hogy mint válogatott, nagy erős, termetes és már sok próbá- 
kon, csatákon forgott, igen gyakoroltatott és számos népbül 
is állana, nagyon bíznék, de győzedelmének fundamentumát ha 
véletlenül, reméntelenül még Stephán vajdával meg nem egyez- 
hetne a fejedelem, üthetné meg a mieinket, legfőképen abban 
helyheztette vala. 


Állitván azért jelenlenni az alkalmatosságot mig Stephan 
Vajda el nem érkeznék, minden erejével, harminczhárom lövő- 
szerszámival, lovaival az gyülevész nemzetekbül álló szemen- 
séget meginditván, a fejedelem táborának fekvését meghall- 
ván s azon táborhelynek situsát, állapotját, jól tudván: ahoz- 
képest népét három részbe szakasztotta vala, igyekezvén három- 
felől megütni a mieinket. És hogy a mellyfelől jönnének, nagy 
sok cserés gazok bokrok közbevettetve volnának, rajtok termé- 
seket a mieink csak eszekbe sem vehették volna, ha a szak- 
mányosok nehány rendben nagyon szaladván előttök, jövete- 
lek hirét bizonnyal, hogy szintén csak érkezőlön volnának, be 
nem viszik vala. 


Az fejedelem az ország dobjával felülésre való jelt kezd- 
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vén veretni, az egész tábor azonnal felrezzene és fel is üle; de 
hogy senki helyébül ki ne mozdulna, hanem kiki seregében 
lova hátán olly készen lenne, ha parancsoltatnék azonnal ké- 
szen indulhatna, megparancsoltatott vala. 


Az fejedelem maga is nagy hamar lóra ülvén, Kemény 
János nehány hajduseregekkel előre elmegyen, valahány kapi- 
tányságalja fizetett népét segitőseregől bocsátván utána, a feje- 
delem nagyon megbiztatja őket, hogy ottan-ottan elég segitség 
lenne utánok. 


De az ellenség mihelyest a cserebül kiérkezvén a tábor- 
helyen a sürű zászlós, sok szép kopjás és nagy roppant sergeket 
helyben állani, s azonban a rájok rendelt roppant kopjás sere- 
geket nagy kiáltással, az ur Jézus méltóságos szent nevének 
segitségül való hivásával, kopjahajtva nagy sebbel ellenek köze- 
liteni látnák, azonnal elszakadván inok ereje, az uristen ugy 
eszeket veszti és megbóditá a magok erejében bizakodó fel- 
fuvalkodó népnek szivét, hogy csak egy lövést is azt is csak 
imigyamugy a mieinknek kevés kárával valót alig tehetvén, 
azonnal megkeveredni, fordulni, szaladni, és hogy a sűrű kopjá- 
val való hányattatást sűrű lovas seregek tapodtatását a sze- 
ménység nem állhatva, a kitül mint lehetne közűlök, a gazra 
szaladozni, bujni kezdettek vala. 


Kiket a mieink kopjákkal, hegyes tőrökkel a gaz és bokrok 
közűl is igen kikeresvén, nagyon öldökleni, ölni, vágni, űzni, 
kergetni nem szünnek vala. Az ellenségnek a melly része más- 
felől bocsáttatott vala, azoknak is hasonlóképen eszeket veszt- 
vén az uristen, ugyan az hajdu és székel atyafiaknak némelly 
része által megfutamtatván, vágatnak és ölettetnek vala. 


Harmadik rendbeli népe a folyóviz mellékérül jövén, azok 
ellen Gaudi András bocsáttatott, de hogy gyalogját gázlás nél- 
kül a vizen át nem vihetné, elsőben a tábor felől való pontról 
álgyukkal őket valóban meglövöldöztetvén, kopjás, lovas sere- 
gekkel gázolt vala ellenek, és azokat is istennek kegyelmébül nem 
nagy munkával megfutamtatván, hogy gyalog a lovas könnyü 
hadak előtt nem szaladhatnának, rutul vágják, veszték ölék 
őket, ugy hogy a gazon, bokrokban, ahhol kik maradhattak 
bennek; de még a csere és gaz közűl is nagyon kivadásztat- 
nak s levágatnak vala. 


Az számos lövőszerszámokkal, mig el nem nyeretének s a 
mieink kezeihez nem jutának, de főképen mig a szemények 
meg nem futamtatának, a mieinkre váltig lövének, de csak 
fen a kopják között, s annál is följebb a golyóbisok rajtok által- 
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mennek vala; de mihelyest a pattantyúsok látták a szemények 
futamásokat, ottan csak keresztülülvén a lövőszerszámokon, 
megadák magokat s mindenestül a mieinktül elfoglaltattak vala. 


Heriza Vornik népének eleivel, kiket maga mellé hátra- 
marasztott volna, mondják, hogy egy őrhelybül nézte volna 
meg, mint lenne odaelő a szeménség dolga; de mihelyt a sürű 
kopjás seregeket a táborhelyen csak vesztegállani látná, azon- 
ban hogy népének elei már megverettettek volna, neki bizo- 
nyosan meghozatott volna: kelletinél hamarébb leszálván s 
mentül futóbb lovára ülvén hogy nem bizhatnék azelőtti mó- 
don erejéhez, ez uttal a dolgot szaladásra vette vala; de a feje- 
delem népétül elfogatott vala. Népét pedig a mieink Palocstig, 
mintegy kis mérföldön űzték, vágták, gazokon öldökölték, ugy 
hogy a midőn a táborra űzésekbűl visszaérkeznének szintén 
estve volna. 


És ekképen azt a maga erejében bizakodó, nagyon fel- 
fuvalkodott elegybelegy kevély népet az uristen csak nagy 
hamar megszégyenité, az ártatlan boeroknak, de főképen azok- 
nak feleségek, neveletlen apró és nevedékeny gyermekeknek 
ártatlan vérekért rajtok boszut állatva; kik annyira felfuval- 
kodtak vala, a Máté vajda idejebeli nehány uttal Lupul vajda 
ellen lött győzedelembeli jó szerencséjekkel, hogy már most 
közűlök viadallal, erővel, tiz-tiz magyarral egybevetni, és ma- 
gokat annyi személyekre tudni nagy kevélyen való dicsekedés- 
sel nem szégyenlenék. Azonban a mieinknek csak illy kicsiny 
része által (mert tized része is az ott levő hadaknak nem har- 
czolt, csak helyében állott) olly nagy felfuvalkodásokért igy 
szégyenitette vala meg őket az uristen. 


Az melly istennek nagyobb gondviselése pedig az egész 
viadalban is amint felcirkáltatott kapitánságok szerint, mind 
a megsebesedtekkel együtt is a kik elhullottak, százhuszonöt 
számot meg nem haladta vala. Kétség nélkül az uristen a nagy 
felfuvalkodottság ekképen való megszégyenitésének, az embe- 
reknél emlékezetben fenmaradandó példájára akarta őket ekké- 
pen eltörleni: gyarló, nyomorult ember ne tulajdonitana sem- 
mit a maga erejének. 


Ez helyébül más nap reggel inditatván táborát, Palocst- 
nál jártatott vala tábort, a hová a moldvai Stephán vajdát is 
várván, adig az hadakat leszállani sem hagyják mig a vajda 
elérkezett vala; hanem két sorba rendelt seregekbe állatni, 
azok eleibe az ellenségtül elnyert feles zászlókat és a harmincz- 
három lövőszerszámokat helyheztetni parancsolta. Az vajda 
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elérkezvén, minden hadaival a mi seregeink között vivén által, 
mind a diadalomban s mind szép hadaiban gyönyörködik vala. 


Az hol, mig az hadak az ellenségtül nyert sok prédát fel 
kotyavetyélnék, osztanák, vagy harmad napig mulatván, az 
vajdával s az urakkal vendégeskedék. Azután ismét Görgiczé- 
hez szállván, a hová Constandin vajda is a boerokkal szerén- 
szerte való lappangásibul előkerült vala. Kinek tetszésébül egy- 
nehány zászlóalja lovassal egész a Dunáig a fejedelem be- 
nyargaltatá. 


Az vajdát azért Tergovistán székibe ültetvén s Boros Já- 
nost egynehány ezer fizetett néppel hagyván mellette, s Stephán 
vajdát is országába visszabocsátván, maga is hamarüdőn, derék 
hadaival Törcs vára felől kijött vala: az lövőszerszámoknak 
hármát Constandin vajdának hagyván, de a többit a nyert 
zászlókkal, győzedelmének bizonyságára nagy örömmel Fejér- 
várra hozatta vala, Heriza vajdával együtt. 


Melly alkalmatossággal Isacus Basirius anglus professor, 
ki már ez üdő tájban Joannes Henricus Bisterfeldius hires- 
neves tudós professor halála után, (ki ezen esztendőben die 
10-ma Februarii mult vala ki és temettetett Fejérváratt) minek- 
utána Angliábul számkivetésbe küldetvén a portán valameddig 
commorált volna, a fejedelemtül amannak helyébe, a collegium- 
ban való tanitásra kihozattatott vala, az orthodoxus [református] 
püspök, papok s az otthon maradt s eleibe kiment főemberek s 
népnek nevével szép deák oratióval, köszöntő és dicséretre ekké- 
pen formált beszédekkel fogadta vala, mellyben a fejedelemnek 
virtusi, nagy fejedelemsége, szerencsés győzedelmes volta az 
egész keresztyénségben; sőt az egész ozmán hatalmas nemzet- 
ség előtt is méltóságos nagy hire neve, gazdagsága rövideden 
előszámláltatnak s magasztaltatnak vala; melly ugyan nyom- 
tatásban is kibocsáttatott vala. 


Ez havasalföldi hadakozását is a fejedelemnek császár és 
a porta csak mintegy félszemre nézvén, mi lenne mindezekbül, 
várja vala; de most nagy hallgatással mulatván el, mintha 
nem is látná, ugy tetteti vala. Azonban ha abban maradhatna 
meg a dolog, a fejedelem tárházának kárával nem vala, 
mert mind Moldvábul, Havasalföldeibül esztendőnkint szép 
jövedelem tanálja vala. Csakhogy bezzeg a boldogtalan uti- 
társ is, a következendő nagy veszedelem, mindezekből ková- 
csokon kovácsoltatik vala. 


Minekutána Boros János az hadakkal Constandin vajda 
mellett egy ideig benlakott volna, egykor csak nagy hirtelen 
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torokfájás esik vala reá; annyira elhatalmazék a nyavalya 
rajta, hogy senki semmivel eleit nem vehetvén, harmad nap 
alatt megfojtatott vala. Kinek testét Brassóba behozatni paran- 
csolván a fejedelem, az ottvaló kisebb egyházba, aranyos zászlót 
parancsolván temetése felibe emeltetni, tisztességgel temettette 
vala; ottben is a vajdák körül nagyon épülvén gazdagulván, 
ittben is mint Erdélyben s mint Bihar vármegyében egyszer is 
másszor is neki sok szép jószág adatván. 


Ezen esztendőben Kolosvárnak nagy romlása történt vala: 
mert a belső várasban nagy tűz támadván, a piaczon levő öreg 
egyház, a mellette levő kisebb templommal, szép magos kő 
torony fa épületivel, abban levő órával, harangokkal földig 
égvén, csak kőépületük maradt vala. Az városban 1800 házok 
égvén el, a fa épületeknek csak a telekjek maradt vala; a kő- 
épületek is sok helyeken a tűznek sebessége miatt nagyon meg- 
omladoznának, szakadoznának. 


Ugyanebben a helvetica, orthodoxa religión levő evange- 
licus praedicatoroknak Szathmártt die 18. Junii generális gyülé- 
sek lett vala, a hol a váradi két praedicatorok Nagyari Benedek 
és Kovásznyai Péter az ecclesiai fenyiték avagy presbyterium 
és bizonyos némelly ritusokban leendő reformatiora, megjobbi- 
tásra való igyekezetekért a fejedelem akaratjábúl megfogattak 
és bizonyos ideig Szathmár várában fogva tartattak vala. Az- 
előtt is egyuttal ugyanazért egész esztendeig tartatván tisztek- 
tül való feltiltásban, az a nagy, népes, szép ecclesia is, hogy 
mindazonáltal is azon tanitójokat fizetésekrül elbocsátani nem 
akarnák, annyiban büntetésben tartaték, hogy megirt Ordinarius 
praedicatorjok semminemü tisztekben nem fungálhatnának, el 
nem járhatnának, hanem azon tiszteket egész felszabaditásokig 
mások által végbevitetni kénszerittettek vala. 


Melly szomoru jelek a hamar következendő közönséges 
nagy gonoszt ugyan mintegy ujjal mutogatni láttattak vala, 
si mens non leva fuisset, ha az emberek elméjeket a dolognak 
végére, kimenetelire függeszthették volna, és az immineáló 
nehéz gonosz fatumot poenitentiatartásokkal, istenhez való igaz 
megtérésekkel eltávoztatni igyekezhettek vala. 


De oh istennek csodálatos végére mehetetlen bölcsessége! 
ki midőn a melly nemzetséget a közönséges valamelly nagy 
bünben való merülésért meg akar büntetni, annak egy ideig 
ugyan eszét is el szokta venni, hogy látván ne lássanak, hall- 
ván ne halljanak, értvén ne értsenek és érthessenek, és igy az 
ellenek rendeltetett külső büntetés rajtok végbemehessen. 
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PETRITYVITY-HORVÁTH KOZMA 
II. RÁKÓCZI GYÖRGY VESZEDELMÉRŐL 


 
 


Anno 1657. esztendőben Januariusban indula Rákóczi 
fejedelem Lengyelországra, jó szomszédira, a kik soha sem 
magának, sem az országnak nem vétettek, sőt a Vaszil Lupul 
Moldovai Vajda ellen való hadakozásban segitséggel voltanak, a 
mint felyebb irám; az Calvenista s egyszersmind Unitária 
religionak oltalmazásának, avagy promoveálásának (melynek az 
Utolsójától felette idegen volt ő Nagysága Erdélyben) praetex- 
tusa alatt, s az lengyel királyságot affectálta, melyben követte 
az édes attyát idősbik Rákóczi Györgyöt, az ki is hasonlóban 
igyekezett, és a fiának példát hagyott, hogy a mit ő elmulatott, 
a fia vigye végbe, ő vesztette volna el még Erdélyt, ha az Isten 
ki nem vette volna az élők közül. 


Kevés volt az hazafiai közül, a ki jó kedvvel ment volna 
arra az országra hadakozni, de a kételenség elvitte a kik a feje- 
delemhez közelebb jártanak, többire ifiak voltanak, az vén 
tanácsnak becsülete nem volt, ha ki disvadeálta azt az ütkö- 
zetet, noha olyan alig haladta meg a hármat azok közül, az 
kiktől kérdés lett felölle. Ezen indulásban Mármarosban Visken 
tőn Rákóczi fejedelem gyülést, onnét Januariusban hallatlan 
árvizek között megindulánk, azonban rettenetes nagy hó lőn, 
melyek mind intették volna a fejedelmet a megtérésre, de 
haszontalanul, által menénk az Preszlepen erős hágós lejtős 
hegyen, a hol a szekereket csigán eregették le, annak utánna a 
Becskeden; szálla tul az lengyelországi szélyben Strej nevü 
mezővárosban az fejedelem, s ott egynehány napok alatt mulata, 
mivel igen roszul volt, onnét az hegyek alatt indulánk Krakkó 
felé, utunkban hódoltattuk az városokat, a melyeket rá vehet- 
tünk, némelyek mellett csak elmentünk, mivel nem igen becsül- 
lettek, sőt néhun meg is adtuk a táborozásnak az árát, mivel 
imitt amott ölögetett meg bennünk az ellenség; Kemény 
Boldizsárt is a fő generál Kemény János egy testvér atyafiát 
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meglövék halálra egy Támbor nevü városban. Egy darab idő 
mulva megegyezénk a kozák hadakkal (az kik, és a svédek 
hittak confaederatiojokkal Rákóczi fejedelmet, hogy meg 
tromfolják azt, a mit a két nemzettel cselekedett a két Rákóczi 
György, mivel az öregbik a svédeket (az mint hallottam) az 
kik a római császár ellen való hadakozásban magok segítségére 
hivták volt, egy olykor odahagyta, amannak hire nélkül meg- 
békélvén, és componálván ő nagysága a római császárral a 
magyarországi jószág felől; az ifiabb Rákóczi György pedig a 
kozákok ellene hadakozott Moldovában, az mint felyebb iráni, 
a kikkel noha megbékéllett volt, de tamen sedit alta mente 
repostum, és igy nem tartotta azt meg, a mint szokták mondani: 
egyszer megbékéllett ellenségednek ne higy, s nem is volt szüneti 
az égetésnek, nem volt szükséges tudakozni, merre jár a kozák 
had, megismérte akárki a tüzről és füstről, megmutatták azt, 
hogy közel laknak a tüzzel pusztitó tatárokhoz. De mi sem 
sokára megtanulánk a kozákoktól, mert nyilva [nyilván] irom, 
hogy kevés szállásomból mentem ki, a hol azt nem láttam, 
hogy füstöt vetett a falu; irhatom azt lelkem ismerete szerint, 
hogy én kezem s akaratom mián egy ház is el nem égett. Voltak 
ez lengyelországi táborozásban több kártételek is, nem kedvez- 
tenek itt az özvegyeknek, nem az árváknak, nem az Isten 
tiszteletére rendeltetett helyeknek, s azokban levő eszközöknek, 
kikeresték abban az országban a föld gyomrából az aranyat, 
ezüstöt, ki a szegénységnek elrejtett kicsin portékáját; de a mi 
rettenetesebb volt, nem kedveztenek ott a holttesteknek, ki- 
keresték, hányták, fosztották, sőt az elsenyvedt és porrá lett 
halottaknak hamvakot megrostálták, hogy a mi aranyat, 
ezüstöt, drága követ kaphatnak közte; meg kinzották az embe- 
reket, a kiket kaphattanak, hogy afféle elrejtett egyet másra 
vigye az kóborló hadat. Nem volt ettől üres senki is, se feje- 
delem, se generál, se ur, se fő, se nemes ember, mert ha magok 
nem cselekedték is azokat az rossz dolgokat, de az olyan 
rosz uton keresett jónak örömest szállást adtak, ha ingyen nem 
kaphatták, pénzen is megvették. Gyulaffi Iyászlót hallottam, 
hogy egyedül találtatott, a ki részes nem volt az ilyen vásárlás- 
ban, sőt egy darabig, a hol gazdát talált Lengyelországban pénzen 
élődött. Én magam is nem mentem magamat, hogy telyességgel 
üres lettem volna a praedától (noha kegyelmes birája szokott 
lenni ember magának) mert egy szegény gazdám vala egy faluban, 
a kinek holmi ruhácskáját rejtek helyéből szeme láttára kiása- 
tám, és részeltetém magamat véle. Annakutánna ismét Krakkó 
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városába kijárván hódoltatni, akkor is egy szegény embernek 
holmi portékáját elvettem vala, mely dolgokon mostan is fáj 
a lelkem, és ha azon embereket valaha megkaphatnám, tiz 
annyival contentálnám, az mennyit tőlük elvettem. Ezen kivül 
alig emlékezem rá, hogy praedáltam volna, azonkivül a mit 
ennem s innom (noha az italnémü, ugymint a bor igen szük vala) 
kellett magamnak, szolgáimnak, lovaimnak. Vettem volt azért 
egy kevés ezüstöt is pénzemen, melyből Krakkó városában 
egy lóra való kantárt, szügyellőt s farmatringot csináltattam 
vala, melyet Kemény Simon ur kivána el tőlem, s ma is oda 
vagyon, nem lett szerencsém ez bitanghoz. Könyveket szer- 
zettem vala ugyan felesen, de azokot is Krakkóban egy lengyel- 
nek adtam, mivel nem volt szabados kihoznunk, hanem hármat 
hoztam vala el, azokot is egy dominicanus pápista pap válogatta 
vala praedált könyveim közül ki, ez azt irta vala rájok, hogy 
ő adta őket. 


Nincs szándékom, hogy a mely dolgokban nem forgottam, 
azoknak leirásában szorgalmatoskodjam, mindazonáltal, hogy a 
ki irásomat olvassa, nyilvábban által érthesse, s láthassa a 
dolgot, röviden tészek arról emlékezetet, mi alkalmatossággal 
ment bé Rákóczi fejedelem Lengyelországban, azt is csak ugy 
amint én érthettem. 


Az suvécz [svéd] király már annakelőtte egynehány 
esztendőkkel hadakozván a lengyel király Joannes Kási- 
mirus ellen, egykor éppen által jött volt az országán Krak- 
kóig, melyet per deditionem megvévén, collocálta belé bizo- 
nyos praesidiumát, melyet ott hagyván, maga fordult más 
felé, annakutánna az lengyelek megszállván Krakkót, sokáig 
obsidioban tartották, mely mián nem kevés szorulás és éhség 
volt a városban. Az svécz királynak másfelé lévén distrac- 
tioja, nem eliberálhatta praesidiumát az obsidio alól, hanem 
confoederált a kozákkal, és Rákóczi fejedelemmel, s azokot 
invitálta Lengyelországba, hogy Rákóczi fejedelem a székbe 
üljön bé, Krakkót is kezébe bocsássa a svécz. Erre nézve 
bément Rákóczi György, melyet bizonyosan meghallván a 
Krakkó alatt lévő lengyel tábor, szinte már midőn deditiora fog- 
tanak volna kevés idők alatt menni a svéczek, elmentenek alóla, 
nem akarván magokra várni Rákóczi fejedelmet. Amazok látván, 
hogy a tábor elszállott a város alatt, egy idő mulva végére 
menvén, hogy a Rákóczi fejedelem jövetelének hire szállitotta el 
onnét a lengyeleket, kijövének Rákóczi fejedelemhez, s invitál- 
ták Krakkóba. Elmenvén bizonyos számu hadakkal a fejedelem, 
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nagyobb része az hadaknak Kemény Jánossal a generállal 
elmarada. De e közben megértvén bizonyosan a lengyel res- 
publika, és királya Rákóczi bemenetelét, conugiált a római 
császárhoz, kérvén azon, interponálja magát, s egyeztesse meg 
Rákóczi fejedelemmel. Enged a római császár a kivánságnak s 
elküldé Lengyelországba a kancelláriussát Szelepcsényi Györgyöt; 
Rákóczi Györgynek hites apját Rákóczi Lászlót, a kivel csaknem 
egy testvér volt, és Homonnai Györgyöt, a kinél senki nagyobb 
tekintetben nem volt Rákóczi fejedelem előtt az magyarországi 
urak közül; de azok minden haszon nélkül mentenek vissza, 
noha az oblatiok azok által az lengyel respublikától és királytól 
nagyok voltak, az mint hallottam. Bemenvén Rákóczi fejedelem 
Krakkóban, nagy solemnitással excipiáltatott, és midőn a 
krakkói várban az király házainak piacán le akart a lováról 
szállani, az egész krakkói tanács láttára hanyattá esett (az 
mint hallottam, mert magam akkor ott nem voltam). Süvegében 
lévő aranytoll kettétörött. Nagy jel volt jövendő szerencsétlen- 
ségire. Két napok alatt mulatván Krakkóban Rákóczi fejedelem, 
első napon volt a svécz generál Paulus Virtz vendégségében, 
másod napján ő maga vendéglette a svécz generált, s több svécz 
officéreket, harmadnapján kijött és érkezett közinkben a 
Kemény Jánossal levő táborban husvét szombatján, a honnét 
husvét napját sem ülhettük meg, hanem elmentünk. Egynehány 
napok alatt menénk egy Opatov uevü mezővároshoz, a melybe 
maga a fejedelem udvara népével bészálla, mi a mezőbe ott. 
egynehány napok alatt mulatánk, és onnét menénk Csmelov 
nevü mezővároshoz, az hol vala egy vár is, melyet mig mi oda- 
mentünk, a kozákok hitre megvettek, és a benne valókat jobb 
részint levágták. Itt jó ideig mulatánk. Egykor [ekkor] hire 
jöve a svécz király jövetelének, az egész vármegyékből egy zászló 
alá válogatván bizonyos számú elsőbb rendü személyeket, kik- 
nek előljárójává Bethlen János téteték, ismét több zászlók is az 
hadnak szinével, kiméne a fejedelem a városból jó köz földre, és 
ott megvára a svécz királyt, a ki noha nem sok, de rendes s erős 
mint egy tiz vagy tizenkét ezer fegyverfogható emberekkel, 
szép lövőszerszámokkal megmustrálta magát, szemben lőn a 
fejedelemmel, amaz szekérben, ez lovon ült, de a kézfogásra 
mindenik leszállott, midőn meg volna ez, vivé a fejedelmet a 
király a maga hada megnézésére, és onnét megtérvén, menénk 
a Viszla mellé, egy mezővárosba, oda szállván a svécz király 
is, a kivel ott mulata a fejedelem két vagy három nap, s onnét 
visszamenénk Csmelov nevü városban, az hol a magyar tábor 
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volt. Hallottam, hogy svécz király annál a városnál köttette 
volt által a Viszlát, és az maga és a fejedelem hadát ott költöz- 
tette által. A svécz király a fejedelmet két szerszámos felöltöz- 
tetett lovakkal ajándékozá meg a maga szállásán. A fejedelem 
is meg akarván adni a kölcsönt, vendégségben hivta a királyt 
Csmelovra, és a vendégség közben két felöltöztetett lovakkal 
ajándékozta meg. 


A mig a svécz királyhoz jára a fejedelem, s én is ő nagyságá- 
val, az alatt Küküllő vármegyebeli egynehány lovasok zsák- 
mányra kimenvén, drága sok szép aranyas, drága köves marhá- 
kat, papi öltözeteket hoztak a táborra, melyhez hasonló zsák- 
mánylás nem esett az egész akkori hadakozás alatt, nem volt 
semmi részem benne, hanem a felyebb megirt ezüst, és egy lat- 
nyi selyem. 


Ez táborhelyből küldé vissza a fejedelem Bethlen Jánost bizo- 
nyos számu magyar, német és szemény [oláh] hadakkal Krak- 
kóba, hogy a svecustól kézhez vegye Krakkót, és a fejedelem szá- 
mára foglalja; elvitt fejedelem parancsolatjából engemet is, 
noha nehezen vettem rá magamat és menénk vissza hálni Opatov 
nevű mezővárosba, a holott én a templomba menvén nehányad 
magammal, egy koporsót találtam ott, melyben egy holttest 
volt, akkori halott, s uj volt a koporsó, hihető el akarták temetni, 
de a mi oda menetelünk gátolta meg. Ez városban megegyeze 
Bethlen János a svécz generállal, felyebb megirt Paulus Virtzel, 
a ki Krakkóból kijött volt az urához, és ismét visszaküldetett 
oda. Együtt mentünk Krakkó felé, és utunkba menénk egy 
Páncsova nevü mezővárosba, a melyhez ragadva vala egy vár, 
melyben svecusok voltanak. Ez várat resignálá a fejedelem 
praesidiuma kezébe a generál, de nem sokáig birta; mivel a 
mint ide alább meg lészen irva, eljövén a római császár segit- 
sége az lengyel királyhoz, kiüzték avagy inkább fogták a 
magyarokat belölle, s a várat elfoglalták a lengyelek számokra. 


Mi onnét egyenesen mentünk Krakkó felé, s harmad vagy 
negyed napok alatt oda jutánk. Mentünk bé a városba 27. 
Aprilis, és midőn valami üggyel bajjal szállásra vettük volna 
magunkat, mivel a város birája szállást Bethlen János urnak 
nem akara adni, hanem találtaték egy ugyan biróságviselt ma- 
gyarul tudó, tót nemzetből álló Trizniker Pál nevü emberséges 
ember, a ki mint olyan háboruságos időben, kedvét akarván az 
ujonnan oda rájok ment hadaknak generáljának keresni, ő maga 
hivá oda házához Bethlen Jánost és ő kegyelmével együtt én is, 
ugy mint a kit secretáriussának (az mint ott hivtanak) vitt vala 
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el magával, azon embernek házához mentem szállásra, és azon 
ember engemet fiának fogada, és mindaddig, mig azon városban 
voltunk, a fogadott fiuságot fenntartotta, kötelezett atyaságát 
rajtam hűségesen megmutatta, valami háza táján volt, meg- 
tagadva tőlem nem volt, melyek mind szeretetének jelei vol- 
tanak; de én mégis félelmes voltam mivel mi magyarok ellen- 
ségi voltunk annak a helynek, noha köztök és velek laktunk; 
de midőn a városból kijöttünk volna, per pacificationem végbe 
ment, s ide alább megirandó compositio által, akkor elhittem 
az én atyámnak hozzám való jó affectusát, s tökéletességét, 
mivel az utra praebendával készitett, könyvezve bocsátott el, 
Isten ő szt. Felsége az idegen helyen is igy támasztott s adott 
nekem jó akaratot. Krakkóban elegy laktunk a svédekkel, 
csatákra hódoltatni elegy jártunk, a mi közönséges jövedelem jö- 
hetett, azt a svéd generál Rákóczi fejedelem számára engedte, 
de a városok és a várbeli directiot, az helyre vigyázását, és a 
praesidiumnak való dispositiot magának reserválta, egyetért- 
vén mindazonáltal mindenekben a magyar generállal Bethlen 
Jánossal. 


Voltanak erdélyi becsületes emberek ott Bethlen János 
directioja alatt: Barcsai Gáspár volt minden lovas hadaknak 
kapitánya. Mezei lovas hadnagyok voltanak Szoderai Mihály és 
Janai Mihály (ezt a golyóbis nem járta meg, de ha mikor meg- 
találták lőni, elfeküdt benne néha harmadnap, s néha több 
napokig, annakutánna azért ugyan lövés mián veszett volt el, 
midőn Rákóczi fejedelem a törökökkel a lippai szorosnál meg- 
verekedett volt, hihető hogy elfelejtette volt akkor az orvos- 
ságot.) Székely lovas és gyalog hadnagyok voltanak ezek, a 
mint rá emlékezem: Nagy-Ajtai Henter Péter, Udvarhely- 
széki Lajos István, Csiki Bors Tamás és Ferencz. Magyar és 
szemény gyalog kapitány volt Csegezi Tamás. Német gyalog 
kapitány vala Konrád nevü emberséges jó experimentiáju ember. 
Voltanak ezeken kivül is magyarok, a kik bizonyos zászlók 
alatt nem voltanak, ugy mint Gillányi Gergely, Ibrányi Mihály, 
Makai Mihály, Pap János, Vajna Sigmond, Török János, Répás 
Márton s többeken is, a kik eszembe nem jutnak. 


Ott mi békességesen és nyugodalmasan laktunk egy darab 
ideig; a mikor kedvek volt a generáloknak, bizonyos számu 
hadakat kiküldöttenek, és két éjszaka, s egy nap néha tovább, 
néha kevesebbé kóborlottunk, az kik hódolni nem akartanak, 
vadásztuk, fogdostuk, az városba bévittük, és mind addig 
ott tartottuk, mig azon falubeliek béhódoltanak; ugy gon- 
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dolom Krakkó körül mindenféle három három, vagy négy 
négy mértföldnyire, talán tovább is be volt az egész vidék 
hódolva. 


A lengyel király és mellette lévő némely pápista emberek- 
től való féltökben, kik az unitária religiot üldözték Lengyel 
országban, voltanak Krakkóban becsületes nem ulolsó renden 
lévő unitárius emberek nagy s szép frequentiával, kiknek pap- 
jok volt akkoron Jonas Schlichtingius és Stanislaus Lubiene- 
cius, secularis emberek sokan gyönyörü emberek. Pünköst 
napján Stanislaus Lubienecius deákul praedikállott nekünk, 
s urvacsoráját is osztott. 


A svédekkel in genere elég jó correspondentiánk volt; 
az várfokon, kapukban elegyesleg strásáltanak a magyar és 
svécz hadak, mindaddig, mig reánk szállák a várost, mert 
akkor egy éjjel a generál és magyar gyalog kapitány hire s 
akarattyán kivül a magyar gyalogokat mind kilopák a vár 
fokokról, maradott csak a német gyalogság és a zöld puská- 
sok (kiknek hadnagyok vala Makai Tamás nevü ember) az 
városba Krakkóba, nem is volt csuda, hogy Rákóczi fejedelem 
gyalogit külön helybe vitték a svédektől, mivel már a magya- 
roknak békességek volt a lengyellel, és annak segitségével a 
római császár hadával, az svédeknek pedig nem volt, s a svécz 
generál mint tanult vitéz ember nem akarta, hogy a két féle 
had őrizze a kapukat, és városokat, volt csak az iránt vétek az 
dologban, hogy a magyar generál hire nélkül cselekedte volt 
a magyarok kivitelét, de abban is azt akarta hihető elkerülni, 
hogy valami zürzavar ne induljon a dologban. Ez Bethlen 
Jánosnak s több tisztviselőknek uj és rosz dolognak látszott, 
midőn megtudódott (mert éjjel vitték ki a gyalogokat, reggel 
mint egy flöstököm tájban tudtuk meg, azt is, hogy a Bethlen 
János szállásának kapujában, és ebédlő házának ajtajában 
azelőtt magyar, német és szemény gyalogok szoktanak vala 
vigyázásnak kedviért az német és svécz szokás szerint állani, s 
egykor hát svéczek állanak), mire vélni az dolgot nem tudták, 
féltenek attól, hogy arestálni akarják a generált, mely dolog 
felől tőlem izene Bethlen János az svécz generálnak ilyen for- 
mában, hogy nem tudja mire vélni, hogy az ő ajtaját, kapuját 
svécz állja, és a Rákóczi fejedelem gyalogi kivitettek volna a 
városból, netalán arestálni akarja őtet a svécz generál (mint- 
hogy volt is olyan vélekedésünk, hogy netalán ha el akarnánk 
is jőni onnét, el nem bocsátanának magok mellők a svéczek). 
Azt felelé a svécz generál, hogy nem az ő akaratjából lett az, 
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hogy svécz gyalogokat állitottak az kapujába Bethlen János- 
nak és ajtajára; sőt a mely officér azt cselekedte volt, előhivat- 
ván, igen megpirongatá, s azt izené Bethlen Jánosnak, hogy ő 
nem bánja a maga szállására szintén annyi gyalogot szállít- 
son, valamennyit akar, azon busulásra ne induljon, hogy a 
várfokokról kivitette a gyalogokat, mert nem jó kétféle hadnak 
őrzeni a várost. Meg csendesedék Bethlen János e választé- 
telen. 


De eltértem itt egy kevéssé a rendszerént következett dolgok 
mellől, visszatérek; mivel a város és minden czejtházak [hadi- 
szertárak] a svécz kezében voltanak, a magyar hadakat, kivált- 
képpen a gyalogokat megmustrálák, és valakinek rosz pus- 
kájok volt, azok helyébe mind ujjakat adtanak, rakott czejt- 
háza lévén a városnak, a melynek noha a javát, frissit a svédek 
eltakaritották volt, mindazonáltal a mi oda menetelünkkor is 
elég fegyverek voltanak benne, mind régen ott állott, s mind 
a svédek odamenetekkor a város népétől elvett, és a czejtház- 
ban bérakott fegyverek. 


Itt irhatok jeles dolgot, melyen nem láttam, hanem bizo- 
nyosan hallottam. Midőn a, svécz király Krakkót megvette, 
szállotta, pedig még maga személye szerént, és Casemiria nevü 
várost (mely a Viszla között, és Krakkó mellett vagyon; ugy 
látszanak mintha egy város volna, de meg vagyon különözve 
mind fallal, s mind a vizzel, a mely a két város között foly) 
pusztán hagyván a lengyelek, és benne lakó zsidók, belé szállott 
a svécz király egy rész hadával, a hadának más része Krakkó 
városát vítta, melyet egynehány napok alatt per deditionem 
megveve, olykor, a mikor bő néppel és éléssel teljes volt (az 
mint hallottam) midőn Krakkó kezébe ment volna, maga is 
megjárná a várost, és annak hozzája ragadott várát, bément 
több dolgai s járási közben a várban lévő, s király házaihoz 
ragadott templomban, melyben szokták temetni a királyokat, 
és ott találta a tizenkét apostolnak ezüstből kiöntött képeket, 
az Ur Krisztus képével, mely feszület formára volt kicsinálva 
(ezt magam is láttam ott egy oltáron) és kivitette (az emlitett 
feszületen kivül) a többit, s mondotta, hogy ezek a széles vi- 
lágra ki voltanak bocsátva s itt megrekesztették őket, azért: 
«Tollite illos, et mittite in Universum mundum», kivitték s 
tallérokat vervén belőlök, kibocsátották a széles világra. Ezeket 
más relatiojából irtani. Midőn mind várat és várost eljárt volt, 
azon nap nem is ett ott, kiment belőlök, és hagyta egy gene- 
rálissát benne, mint egy öt ezer emberével (a mint mondották), 
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maga elment onnét, és időjártára azt a generált elhozatta onnét, 
és küldötte avagy hagyta helyébe a megemlitett Paulus Virtzet, a 
ki eredetére nézve molnár fia, de virtuosus, tanult hadiállapotok- 
ban, várak munialásában, ellenkezéseknek rendelésében, és egyéb 
hadi requisitumokban igen expertus és prudens, s egyébaránt 
is humanus ember vala. Ez két generálnak nem tudom melyike 
csinált ilyen mesterséget, látván, hogy ő náloknál sokkal szá- 
mosabban volnának a városban levő lengyelek, mindenféle 
rend, s tartván a pártütéstől, minthogy az, ha arra való ember 
lett volna közöttök, a ki felinditsa a többit, meg is lehetett 
volna megparancsolta, hogy minden ember harmadnap alatt 
minden fegyverét hozza elé, és vigye a város czejtházába, egyéb- 
iránt, ha harmadnap mulva valaki házánál nyilván, vagy 
titkon fegyver találtat, felakasztatja. Szót fogadnak a város 
népei, s igen s sok sokféle fegyvert hordanak elő, harmadnap 
mulva küld a városban, és rejtékhelyben kerestetvén fegyvert, 
egy háznál találtanak, a mely háznak gazdáját felakasztatja, 
melyet látván a város népe, csaknem még annyi fegyvert hord 
elé, a mennyit annakelőtte eléhozott volt. Ezt látván a svécz 
generál, fejszéket is, ásókat, kapákat nyársakat ugy elszedetett 
tőlök, hogy három négy házak közül egynél hagyott egy fejszét, 
egy kapát, és egy nyársat. Csuda dolog, ez cselekedetivel mint 
elijesztette őket. E mellett ez is egyik mestersége volt, soha 
másutt való öszvegyüléseket meg nem engedte, hanem csak 
a tanácsházba, mely szintén a maga szállása előtt volt Virtznek 
oly helyt, az hol öszvegyült minden nap a várfokon vigyázókat 
felváltó gyalogság, mely tizenkét órakor szokott vala lenni. 


Paulus Virtz szállása előtt huszonnégy, avagy huszonöt 
faltörő sugár ágyuk, hosszu és rövid taraczkok, seregbontók, 
mozsárágyuk voltanak minden készségeivel. 


Felyebb megemlitett várbéli templomban kétszer voltam, 
ott régtől fogván oda temettetett királyoknak különb különb 
monumentumokat láttam, minden királynak a temetése felett 
a maga képe márványkövekből ki vagyon igaz emberformára 
faragva, minden temetésnek különkülön rekesze van, rézros- 
télyos ajtókkal és rostélyokkal vagynak megkülönböztetve. 
Egy franciscanus barát volt ez templomnak őrje, s azt mon- 
dotta, hogy Báthori Istvánnak, a ki lengyel király volt s ott 
temettetett, a temetése felett az égő gyertya el nem aludt, 
mióta eltemették, és mindkétszer mikor ott voltam láttam. 
Nem is csuda, mivel ez király a lengyelek felháborodott álla- 
potjokat lecsendesitette, és jó karban állitotta volt, melyben 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 114 


nyugodtak mindaddig, mig Joannes Casimirus a mostani király 
változtatott, és ennek idejébe kezdődött régi jó békességek 
felbomlani. A lengyeleket Báthori István, mig jó karba állit- 
hatta, dolgokat fenyitékben tartotta, de midőn eszekben vették 
magok is a lengyelek (az mely nemzet egyébaránt ambitiosus) 
hogy nincs károkkal amannak keménysége, obediensek volta- 
nak neki mind haláláig, a ki felől, midőn megholt volna (azt 
mondják) hogy mondották: «Aut nobis nunquam fuisset 
natus Stephanus Báthorius, aut nunquam obiisset.» 


Ezekközben Rákóczi fejedelem a svécz királyai és mellette 
lévő hadakkal ment Varsoa felé, a melyet is per deditionem 
megvettek, de semmi praesidiumot benne nem hagytak, onnét 
mentek Brescia [?] nevü város alá, azt is megvévén per dedi- 
tionem Gaudi András nevű német officért bizonyos számu 
magyar és német hadakkal ott hagyta, onnét elmenvén egy 
idő mulva a svécz király elhagyta a fejedelmet, és hazafelé 
indult, hagyván bizonyos számu hadat egy officérrel együtt 
a fejedelem mellett, az ki is egy ideig a fejedelem mellett lévén, 
az is okot keresett rá, miképpen állhasson el a fejedelem mellől, 
s el is állott, követte az urát, már Rákóczi fejedelem maradván 
csak a kozákokkal (a kik megbecsülhetetlen sok praedával meg- 
terhelődvén, azok is házokhoz kivántanak menni), vissza- 
fordultanak oly tanácskozással, hogy Krakkó városa felé jöjje- 
nek, ekkor a lengyelek megértvén, hogy a kozákság hazafelé 
kivánkoznék, s mind két fél hadak megunván a sok kóborlást, 
s meg is lévén töltözve sok nyereséggel, gyülekezni, és a tábort 
érdekelni s nyomozni kezdék. Az elunatkozott kétféle had 
ottan hamar rémülést tészen, és midőn a Viszla mellé jutottak 
volna visszatért utjokban, ott is sokat vélekednek, mely felé 
menjenek, a fejedelemnek s mellette lévő uraknak a tetszett, 
hogy Krakkó felé jöjjenek, hogy onnét ha kivántatnék Munkács 
felé hamarább kijöhetnének Lengyel országból, nem akarja azt 
a kozák, hanem ő Moldova felé javalja, hogy a fejedelem men- 
jen, azt is azért, hogy ő hamarébb érhesse hazáját, s addig még 
is legyen kisérő társa. Nem tud mit tenni a fejedelem, enged 
amaz kivánságának, és a Viszlán nagy veszedelemmel, sok ember 
kárával, mint olyan megtébolyodott had, által költöznek, 
a kiknek kalauzzok lesznek a kozákok, egyenesen a magok 
lakok felé vezetik, elegei: zugolódnak a magyarok, de haszon- 
talan. Ezalatt a lengyelek hol előtt, hol hátul, hol oldalfélt 
csapkodják, érdeklik a futófélben lévő tábort, a kik imitt amott 
hagyton hagyták a terhelt szekereket, a mely mind szivet adott 
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a nyomozó hadaknak. Volt ez boldogtalan utjokban kimond- 
hatatlan nagy szüksége a kenyérnek, azt beszéllették a sze- 
gények, a kik ez nyomorék hadakozásban jártanak (mert 
magam ott nem voltam, hanem Krakkóban), hogy Podolya 
tartományába mentenek által, és ha a cseresnye nem táp- 
lálta volna őket, a mely rendkivül való bővséggel volt a tábo- 
ron, éhen holt volna meg nagyobb része a hadaknak. Midőn 
igy nyomorogtanak volna nagy sok időkig, és menten mente- 
nek volna elől a kozákok, minden várakozás nélkül, látván a 
fejedelem, hogy mindenképpen veszedelemben forogna, meg- 
izeni a kozákoknak, hogy ne menjenek olyan sietve, hanem 
harcoljanak meg a lengyelekkel, de azoknak a hetmannyok 
megizente, hogy ő néki semmiképen arra nem volna ereje, 
hogy alattvalóit tartóztathatná, és a harczra erőltethetné, 
mivel immár elunatkoztanak volna az hadi sanyaruságtól, 
hanem a fejedelem is minden hadával mene oda Kozákországba, 
ott mind magát, s mind hadát pihentetné meg, reficiálná, mivel 
ott kenyeret s mindenféle egyéb praebendát bőven kaphat- 
nának. De ez nem tetszett a fejedelemnek, sem a mellette lévő 
hadaknak, hanem megállapodnak, és a kozákok elmennek a 
praedával békével hazájokba. Így tromfolá meg mind a svécz, 
mind a kozák a két Rákóczi fejedelmeknek rajtok tett injuria- 
jokat. De a mi ezeknél nehezebb lőn a fejedelemnek, a maga 
hada is nem üres a zugolódástól, noha elég nyereségök volt 
abban az országban, ugy hogy minden gazdagsággal a legalább 
valóig teljesek voltanak, mindazonáltal megunatkozván, és 
elsanyarodván az hosszas veszedelmes, és éles nélkül szüköl- 
ködő táborozástól, s látván, hogy mind svécz, s mind kozák 
hadaktól elhagyatott a fejedelem, s mind pedig azt, hogy a 
lengyelek mindenütt érdeklik őket, és az utolját, vagy a mely 
részét a hadaknak megcsapják, más része meg nem segélné, 
hanem kiki csak megyen, és a mint gondot viselhet magára, 
csak azon igyekszik, teméntelen minden felől dolgok, ráizen- 
nek a fejedelemre, hogy ő nagysága ne mulasson, hanem menjen 
vélek együtt haza Erdély felé, mert ők nyilván nem várakoz- 
nak, hanem csak elmennek, valamint mehetnek, Hiszed-é, 
hogy micsoda busulásban lehetett a fejedelem? Kéreti őket, 
ne hadják oda, menjenek Krakkó felé, ott az ott lévő magyar 
és svécz nyugodt hadakkal egyezzenek meg, és ha a szükség 
ugy fogja kivánni, ott megharczolhatnak az ellenséggel, ha 
pedig a harczhoz kedvek nem lészen, a városban, és város mellé 
szállhatnak, s megnyugodhatnak, s ott ugy tractálhatnak a 
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lengyelekkel, a mint akarnak, és onnét békességesebben mehet- 
nének ki az országból haza felé. Erre inteté őket, sőt fenye- 
getéssel is izen rájok. De semmit nem fog; egy része a hadá- 
nak elindul, kicsiny héjja, hogy mind elmennek, a nagy ren- 
deket a fejedelem, imezek az alattok valókat sok s csendes 
szókkal marasztják, de ugyan mégis egy része csak elmégyen 
Moldova felé, a kik egész az Erdély felé való havasig békes- 
ségesen menvén, utánnok küldött a fenn meg irt Stephan vajda, 
a Rákóczi fejedelem creaturája, s jobb részét levágatja, igen 
számosan [azaz kevesen] szaladtanak csak el, ugy volt annak- 
utánna az hire, hogy a fejedelem kéréséből cselekedte. 


A fejedelem a mellette maradott reménytelenségben lévő 
haddal marad nagy vélelkedésben, már minden segitségétől, 
kik Lengyelországban onszolták vala, sőt a maga országabéli 
hadaknak is egy részétől elhagyatott, ellenben a lengyel ha- 
daktól minden szünés nélkül ostromoltatott, nem tudva hova 
fogni, hanem tractába indul a lengyelekkel, s meg is békéllik, 
de kénytelen békességgel, bizonyos conditiok alatt, melyeket 
hallottam, de nem láttam, igér bizonyos summát az respublika 
marschalljának Georgius Lubomirszkinak, a kinek jószágán 
esett nagyobb részint az hadaknak pusztitása, mely summáért 
kezeseket hagyott Apaffi Istvánt és Gyeröffi Györgyöt, a kik 
azon marschallnak Lanczud nevü várába vitetvén 1657. esz- 
tendőben juliusban, ott tartattak fogva 1667. esztendőben 
novemberig, mivel soha Rákóczi fejedelem a megigért summát, 
ugymint egy lengyel milliót, meg nem küldött érettek, hanem 
elunván a sanyaru rabságot, a magok pénzekkel kellett ki- 
váltani magokat. 


Ez idők alatt más felől is nem szünt a lengyel boszut tenni 
Rákóczi fejedelmen, mert Munkács felé kiütvén, a fejedelem 
jószágán ott Munkács körül igen nagy égetést, pusztitást, 
a hol kaphattanak embereknek levágását cselekedtenek. Mely- 
nek hire és félelme az egész Magyarországon le a Tiszáig, és 
onnét bé Erdélybe annyira elhatott, hogy noha sok ellenség 
és pogányság fordulta meg egynehány izben Erdélyt (a mint 
ide alább meg lészen irva), de ahoz hasonló futás nem volt, 
mert a mint az idehaza lévő emberek, s magam atyámfiai igaz- 
ságosan beszéllették, sokan mindeneket házokban hagyták, 
és csak magoknak nyerhessenek szabadulást, gyalog is a fu- 
tásra adták magokat; ezt pedig nemcsak az alja cselekedte 
az embereknek, hanem alkalmas renden lévő emberek. Ez is 
egyik jele volt a több több Erdélyre következendő veszedel- 
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meknek, midőn ellenséget sem láttak s mégis futottak előttök. 
Irhatom azt bizonyosan, hogy az én házamnál, noha sok izben 
kellett pusztán maradni hol egy s más rendbéli ellenségek járása 
miatt; de egyszer is annyi kár nem esett, mint akkor, nem ellen- 
ség, hanem a falu népe mián. 


A lengyelekkel lett tracta után megindul Rákóczi feje- 
delem, és kevesed magával ezen ut felé megyen, melyen bé- 
ment volt Lengyelországba, kalauzt fogad, a ki mentül egye- 
nesebben vigye Mármaros felé. Kemény János az hadnak nagyobb 
részével elmarad, egykor [ekkor] hirt visznek Rákóczi feje- 
delemnek, hogy a tatár chám sok ezred magával nem messze 
volna, a ki minden bizonnyal azért jőne, hogy el rabolja magát, 
s minden hadát, mely hirre nézve annálinkább sietteté utját, 
ugy hogy igen kevés nyugodalma volt magának, és vele lévők- 
nek, mig ki nem jőhetett abból az országból, nem is pihent 
meg semmit, valamig Mármaroson által nem jött. 


Kemény János is a fejedelemtől elválása után harmad vagy 
negyednappal az elmaradott haddal megérti a tatár chám jöve- 
telét, de bizván abban, hogy a lengyelekkel (a kik hivták volt 
a magok segitségére a tatárokat) már békességek volna, avagy 
ha telyeséggel azzal el nem fordithatná is a mellette lévő hadról 
a tatárokat, tracta és fizetés, melyre elégségek volt, mivel 
mindannyi szorongás és nyomoruság után is tele erszénnyel 
voltanak, a mint értettem, nem indul sietve a fejedelem után, 
hanem egy sánczban vervén a hadát, mely sáncz háta megett 
egy nagy tó volt, megvárja a tatárokat, a kik elérkezvén egy 
vagy két nap az előljárójával ellenkeztenek, a mint lehetett, 
de maga a chám elérkezvén, Kemény Jánost a tractára ki- 
hivatja, s azonban a sáncznak vivására esvén az egész tatárság, 
egy ideig vitézi módon őrzötték a sánczot, hanem a szemények 
elárulván a magyarokat, kiszöktenek a tatárokhoz, a kik utat 
nyitván, a sánczon berohantanak rajta a tatárok, és egyig mind 
elfogdosták őket, a kik magokat megadni nem akarták, le- 
vágták, és igy mindenestől fogva valakik a fejedelemtől el- 
maradtanak azon egy nap, ugymint ultima Julii, pogány kézbe 
estenek ritka példára, mert innét csak egy hirmondani el nem 
ment. Igy szokta az Isten megszégyeniteni és a felfuvalkodott 
királyok és fejedelmekért büntetni az ország népét. Hiszed-é 
micsoda füllel, s lélekismérettel hallgatta azt meg Rákóczi 
fejedelem, és azok, a kik tanácsi voltanak a lengyelországi 
hadakozásra? De nem lett ebben még vége az erdélyi nyomoru- 
ságoknak és romlásnak, hallj még ide alább retteneteseket, 
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melyekhez képest ugy tetszenek: ezek eddig csak bánatot 
inditó, nem derék sirásra és szomoruságra ingerlő dolgok vol- 
nának, meglátod ezentul édes szép hazánknak szabadsága 
mint romlik, bennevaló minden renden lévő s idejü emberek 
mint vágattatnak, raboltatnak, egyik fejedelem a másikat 
mint üldözi, világból kivégzi, erős végházait, s azzal együtt 
tartományait mind elveszti, és több kibeszélhetetlen alkalmat- 
lanságokat. 


Rákóczi fejedelem Máramarosból magyarországi jószágá- 
ban menvén, ott nem sokat mulat, Erdélybe Szamos-Ujvárra 
bejő, s ott megállapodik, és ad primum Septembris az országot 
közönséges gyülésben oda hivatja. 


A lengyelekkel való tracta végbe menvén, melynek egyik 
punctuma az volt, hogy Krakkóból a Brestyéből oda telepitett 
praesidiumát Rákóczi fejedelem kivigye, hozzánk Krakkóba 
maga kezével irt levelével küldé a fejedelem Kalota-Szt-királyi 
Sáfár Péter nevű udvari katonáját, a ki elsőbben a lengyel 
király Krakkó alatt lévő táborára vitetvén, onnét küldötte bé 
a levelet, megizenvén szóval is, hogy a fejedelem és lengyelek 
között a tracta végbement volna. 


Hogy pedig megérthesd micsoda hada volt a lengyel ki- 
rálynak, kevés szóval megirom: Midőn a lengyel király és 
respublika a római császár követei által végben nem vihették 
volna Rákóczi fejedelem előtt azt, hogy kimenjen az ország- 
ból, sollicitáltak annakutánna több segitséget, nem is frustra- 
lódtanak meg benne; mivel eljövén a hadakozásra alkalmas 
idő, ugymint a nyár, elküldötte négy generálját, Hatzfeldet, 
Monte Cuculit, Desonchest, Sporkot feles erős haddal a római 
császár a lengyel király mellé, a kikkel megegyezvén augusz- 
tusban, megszállák Krakkót és Kasimireát, és a mig a mezőt 
tőlünk el nem vették erős és dicséretes ellenkezések voltanak 
mindkét részről, ugy hogy a magyaroknak a svédek előtt azon 
ellenkezések nagy becsületet szerzettenek, midőn látták, hogy 
vitézi módon, és ő nekik reménységek felett viselték volna a 
magyarok magokat az ellenkezésekben. Egy ideig lőnek csak 
ellenkezések, egykor csak nem töviben szállának a német 
hadak az városoknak, és Kasimireát, a felől az hegy felől, a 
mely azon város mellett vagyon, lőni kezdék erős faltörő ágyuk- 
kal, tiz vagy tizenkét öl falat le is rontának földig, oly véggel 
hihető, hogy ostromot ott tegyenek ellenünk. Belöl ellenben 
sokféleképpen muniálták az helyet az ostrom ellen; voltak 
ujabb ujabb találmányok, melyekkel az ostromlókat, ha ugyan 
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eljönnének, meggátolnák, nevezetesebb és nevetségesebb volt 
ilyen: egy falka abroncsokat vékony madzagokkal kereken 
ugyan, de keresztül kasul öszvekötözték jó hosszacskán, mely 
arra való volt, hogy az ostromlóknak az nyakokban vessék ki, 
akár elé, s akár hátra vetették volna ki nyakokból (noha az is 
nehezen lehetett volna, mivel olyan állapotban nem igen vagyon 
ideje embernek, hogy egyet érthetett volna a kivetésben, lévén 
egyéb dolga is), vagy másoknak esett volna nyakokban (kiknek 
hasonló bajok lett volna, mint az elsőknek, et sic consequuntur) 
vagy pedig ha elejekbe esett volna, s nem nyakokban, ugy is 
ha belé léptenek volna, nehezen s nem is mehettenek volna 
elő dolgokban; két nap s egy éjszaka lövék, törék a falat, s 
egykor beléhagyák, mire vélni nem tudtuk, hogy sem ostromot 
nem tesznek, sem nem lövének tovább. Egykor béküldék a 
Rákóczi fejedelem levelét, de az emberét nem, ira a lengyel 
király marschalja is a fejedelem levele mellett egy levelet, mely- 
ben irta vala, hogy maga is a fejedelem minden hada népével 
veszedelemben forogna. De mi magyarok azt nem hihettük, a 
fejedelem levelét, melyet mind éppen maga kezével irt vala, 
s titkos pecsétjével pecsételt vala bé, mi elhittük, de a svécz 
generál azt is nem hitte. Tracta által arra mene az dolog, hogy 
Sáfár Pétert, a kitől a levelet küldötte volt hozzánk Rákóczi 
fejedelem; de a lengyel király künn a maga táborában meg- 
tartóztatta volt (az mint feljebb is irtam) bébocsáták a városba 
közinkben, a ki minden rajtok forgott nyomoruságokat insé- 
geket, a lengyel hadaknak rajtok cselekedett minden felől való 
csatázásit, svécz és kozák, sőt önnön maga a fejedelem hadaitól 
való elhagyásokat, és végtére a kénytelenségből származott 
békéllődést, és annak punctumit megbeszéllette. Nehéz dolgok 
voltanak ezek a mi részünkről, midőn csaknem az égig felma- 
gasztalódott hirünk nevünk igy megcsorbult, s arra nézve 
nem is akartuk ezeket elhinni, kiváltképen a svécz generál. 
De végre csak elhitetők magunkkal, s a svécz generállal is el- 
hitették, hogy igaz a Sáfár Péter követsége, és a Rákóczi 
fejedelem levele, melyre nézve a békességes és bátorságos ki- 
jöhetésünk felől tractába indula Bethlen János, és hét vagy 
nyolcz napok alatt tractálván a marschallja által a királyal 
bizonyos conditiok alatt, Krakkóból kijöhetésünk, és Lengyel- 
országból is megengedteték. És noha a Rákóczi fejedelemmel 
végbe ment tracta által is azonok megengedtettek volt, mind- 
azonáltal nékünk nem kevés bajunk volt annyiból, hogy 
a svéczel egy erősségben s egy confoederatioban voltunk (a kinek 
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békessége a lengyellel nem lévén, Rákóczi fejedelem paci- 
ficatioja is azt nem comprehendálván, sőt Krakkó városa és 
vára, és abban s ahoz tartozó minden jövedelmekben való dis- 
positio a svécz királytól Rákóczi fejedelemre, s annak rende- 
léséből Bethlen Jánosra usque ad directionem tantum lévén 
transferálva) s elsőbben nem örömest akart a svécz maga mellől 
elbocsátani, de tartván attól, hogy ha kedvünk ellen ott tar- 
tóztat (minthogy az ideig meg is lehetett volna, és mi az erdélyi 
sót és kenyeret, melyen neveltettünk volt, nem kevéssé ki- 
vántuk, s arra nézve hazánkban is jönni) két felől való ellen- 
sége lészen külső s belső, nemcsak nem ellenzette a mi eljövete- 
lünket, sőt mindenre oktatta, tanitotta Bethlen Jánost, mi- 
csoda kivánsági legyenek a lengyel királytól, ugy hogy nagy 
részint köszönheti az ott lévő hada Rákóczi fejedelemnek ki- 
jöhetését a svécz generálnak Paulus Virtznek. Többi között 
kivánsága a lengyel királynak a volt, hogy semmit onnét ki 
ne hozhassunk, hanem csak azt, a mit Erdélyből oda vittünk, 
vagy abban az országban és városban más ember kára és boszu- 
sága nélkül jött kezünkben, hogy pedig annak jobban végére 
mehessen, midőn a városból kimenjünk, szekereinket, terhes 
lovainkat, lovaink farán levő általvetőinket, tarsalyunkat, egy 
szóval minden rejtékhelyecskénket megvizsgáltassa, felhá- 
nyassa. És noha a király kivánságának (magunk kárával is az 
odabenn gyüjtött prédára nézve) annualtunk, de nem minde- 
nekben, mert rá mentünk ugyan arra, hogy semmi prédát ki 
nem hozunk, de nem ugy, hogy mindenünket felhánnyák, 
gondolván, hogy az igaz prédánk is zsákmányra megyen, hanem 
Bethlen János generál assecurálta azon a királyt, hogy ő a mel- 
lére tévén a kezét, megvallja, hogy senki az ő keze alatt levő 
hadak közül tilalmas marhát ki nem viszen Krakkóból, azon- 
ban azon hadakat megesketteti is azon. Mely meg is lett, a 
ki el nem vonta magát attól az esküvéstől, de mégis találkoztak 
olyak, a kik (nem tudom, esküdtek-é meg, vagy nem?) de nem 
gondolván a következhető veszedelemmel, hoztak bitang 
marhát ki Krakkóból, melyet ha csak egy emberben tapasz- 
taltak volna is meg (noha nem cirkáltak) oka lett volna, s 
méltán is, hogy maga elveszett volna, s nékünk is alkalmatos- 
ságot szolgáltatott volna, hogy cirkálás lett volna rejtékhelyecs- 
kéinkben. Én noha meg nem esküdtem, de minthogy bitangon 
kapó nem voltam, nem hoztam egyebet ki abból az országból, 
hanem három könyveket, melyekről felyebb emlékeztem, 
egy lóravaló lengyel kantárt, szügyellőstől, farmatringostól 
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(ezt is felirám felyebb) a melynek az ezüstjét és csinálását igaz 
pénzemen vettem volt. Egyebet alig emlékezem rá, hogy hoz- 
tam volna. Voltak nékem is odabenn kezemben jött egyet- 
másim, könyveim felesen voltak, de mind azokat s egyebet is 
(noha nem is volt semmi oly becsüs egyetmás) adtam egy lengyel 
iffiulegénynek, a ki egy födél alatt lévő szálláson volt vélem. 
Hogy ne titkoljak semmit el, elöljáró beszédemben felirt, s 
mindenkor elmémben tartott lelkemesméreti ellen, azt is 
megirom, hogy én Bethlen Jánosnak Krakkóban iródeákja 
(ott a svécz és német szokás szerént secretáriussa) lévén, volta- 
nak bizonyos expeditioim, nevezet szerént béhódolt faluknak 
a generál neve alatt irt protectionalisok, melyekért az helynek 
mivolta szerint fizettenek, s abból lett holmi aprólékos jöve- 
delmem, én ezt is nem jó uton kezemhez jött pénznek tar- 
tottam, s méltónak itélhetem, hogy ott kellett volna maradni, 
de kihozására két bizodalom vett, egyik az, hogy láttam magát 
is Bethlen Jánost a generált oly egyetmással (melynek kihozása 
rendszerént tilalmas volt) vásárlott jókat kihozni; másik az, 
hogy ha szintén felcirkálták volna is nálam az én rejtékhelyemet, 
s pénzt találtanak volna, szőrin nem ismerték volna meg, 
melyeket vittem innét oda, s melyeket gyüjtöttem ott, de ez 
pénznek is nyilva [nyilván] én nem érzettem állandó hasznát, 
mert nagyobb része a töröknek ment adóba, melyel magam- 
nak vásárlottam legkevesebb békességet; mert test szerént 
az én vásárlottam békességnek olyanok vették sokan nagyobb 
hasznát, a kik velem együtt nem adtanak az adóba, lélek sze- 
rént pedig akkor érzettem békességet, midőn test szerént nem 
elégedtek meg az adóvevők az adónkkal, a mint ez irásomat 
némely részeiben ide alább való irásim megvilágositják. 


Végbe menvén a tracta a lengyel király és köztünk, mint 
egy nyolcz vagy kilencz óra tájban, délelőtt kiseregelnek a 
Rákóczi fejedelem hadai a városokból, jó készülettel; a gyalog 
hadaknak, valakiknek rosz puskájok volt, mind jó puskák 
adattanak, a lovas hadaknak uj kópiák, és igy jó appárátussal, 
s jó renddel (kikisérvén Bethlen Jánost az svécz generál az 
sergekig) megindulánk, s ottan hamar előnkbe jövének bizonyos 
számu német, és lengyel urak, officérek, a kik vezettenek ben- 
nünket a magok tábora felé; és midőn a táborra jutottunk 
volna, tehát mind az egész hadak fenn vagynak, rendet állanak, 
a kik között által vitettünk. Ezenközben találkoztanak a 
német és lengyel hadak közzül, a kik fosztogatni kezdették a 
miéinket, a melyről hirt adván a német generáloknak, láttam 
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egyet közüllök, hogy a fosztogató némethez hozzá lőtt, de nem 
tudom, találta-é avagy nem, azt irhatom bizonyosan, hogy 
megszünék a fosztogatás, nekünk is szabadság adatott, hogy 
ha ki reánk támad, menten meglőhessük, és igy Isten ő szent 
felsége akaratjából békével menvén a Viszláig, a holott hid 
vala a Viszlán, és a hid végén egy oldalban a lengyel király 
sátora, a hová vezették Bethlen Jánost, és ott szemben lévén 
a királylyal, és királynéval, békével s bucsutvéve elbocsátatott, 
és által kelénk a Viszlán. Innét a Viszlán egy völgyben ismét 
találánk rendelt seregekben erős, fegyveres, lovas német ha- 
dakat, a kiknek fekete kornétájok vala mind, mely kornétákon 
a római császár czimere vala mindenkinek irva. Ezeken is által 
menvén, álla a mi sergeink eleibe egy zászlóallya lengyel, 
utánunk két vagy három kornétaallya német, a kik őriztenek 
bennünket, hogy se elől, se hátul meg ne üssenek. Mint egy 
félmértföldnyire Krakkótól estve szintén naplemenetelkor meg- 
szállánk, és ott hálván, ezzel meg indulánk, és hogy bátorsá- 
gosabb lehessen utunk, kedveket kereste Bethlen János a 
lengyel és német officéreknek, borral és egyébbel gazdálkodott 
nekik, biztatott is mindenikféle késérő seregeknek tisztviselője, 
hogy se a földnépétől, se a lengyel hadaktól nem lészen háborít- 
tatásunk, sőt a német a velünk járó lengyel, ez ismét a német 
ellen, hogy ha valamelyik fél mit akarna is velünk cselekedni, 
bátoritott, hogy nem engedik. Ugy is volt, mivel mi Isten 
ő szent felsége gondviselése után azoknak velünk való járása 
által békével jöheténk ki Makovicza vára felé Lengyelországból. 
Ez velünk járó, s minket kisérő lengyelek között voltanak 
olyak, kiknek feleségek, gyermekek, s javok Makoviczán a 
várban, s az alatt lévő Zborov nevü faluban, s azonban lévő 
udvarházánál Rákóczi Györgynek voltanak, kiket a királylyal 
való megegyezés és compositio által kivántunk vala, hogy 
velünk eljőjjenek oly véggel, hogy ha nekünk valami bántó- 
dásunk lenne a Lengyelországból kijövő utunkban, melyet 
egyébiránt azon lengyelek megorvosolhatnának, az ő feleségek, 
és gyermekek busulna meg miatta. Ez utamban vallottam 
ilyen kárt: csináltattam volt Krakkóban három rendbeli egy- 
benjáró óntálakat, melyeknek egy rendbelit ugy mint tizen- 
kettőt adtam volt feljebb megemlitett gyalog kapitány Csegezi 
Tamás kezében a végre, hogy szekerén ki hozassa, a generálon 
és német kapitányon kivül nem is lévén senkinek is jobb alkal- 
matossága a szekérnek kihozatásában, mivel jó hat szekeres lova 
volt, ismét a gyalogság is keze alatt, ugy hogy mindenkor ele- 
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gendő segitsége, s gondviselője lehetett a szekeres mellett. 
Felvállalta maga is Csegezi Tamás a tálak kihozatását, s még 
pedig (a mint mutatta) jó szivvel, atyámfia lévén az Urban. 
Csakhogy nem tétette a maga szekerére; hanem Aranyos- 
székről lévén holmi emberek vélle azon táborozásban, azok 
készitettek egy kis szekeret, s azoknak a szekerekre tették az 
én tálaimat, az, mely szekérnek nagy terhe, s gyenge vonó, s 
terehhordozó lovai lévén, egykor az utban elmaradott, és a 
német officér, a ki bennünket kisért, megsegéltette, lovassival 
elő vonattatta mindaddig – mig Csegezi Tamást, a ki szekeré- 
nek mondották azt, elérték, ott remélvén, hogy a jóakaratért 
valamicskével megajándékozza Csegezi Tamás a szekeret elő- 
vonató német katonákat, – megmondja maga a német officér 
Csegezi Tamásnak a dolgot, amaz maga tudja micsoda gondo- 
lattal viseltetett (hihető a mint értettem annakutánna, hogy 
tilalmas marhákat raktanak volt fel arra a szekérre az emberek, 
s még maga is Csegezi Tamás, s gondolta, hogy csak azért 
kérdik, hogy ha övé a szekér, hogyha magáénak mondja, al- 
kalmatosságot keresnek benne, hogy kárban ejtsék Csegezi 
Tamást) megtagadta, hogy nem övé a szekér, és igy a németek 
felverték, rajta lévő egyetmást felprédáltanak, s azok között 
az én tálaimat is, mely dolgot nékem Zborovig meg 
nem mondott Csegezi Tamás, mert ha akkor, mikor ő 
megtagadta, hogy a szekér nem övé, megmondotta volna, 
reménységem vagyon, hogy megszerezhettem volna a német 
officér által a németektől. 


Makovicza alatt Zborovon harmadnapig nyugovánk, jól 
laktunk magunk s lovaink, és ott a várban lévén Erdélyből 
Lengyelországba küldött, de ott megakadott, sok levelek, és 
csizmák, melyeket az udvarházhoz lehozván, a leveleket el- 
égették, a csizmákat felkótyavetyézék, nékem is jutott volt 
két pár bennek. Aféle levelek Krakkóba is ugyan sokak ho- 
zattak volt, a melyek az én szállásomon voltanak, s mikor 
egyéb dolgom nem volt, felszaggattam őket, s azoknak olva- 
sásával töltöttem az időmet. Láttál volna ott szerelmes le- 
veleket, panaszolkodásokat, sohajtásokat, haza kivánkozásra 
sziveket felinditó matériákat; de ezeket is, midőn kijöttünk 
Krakkóból, mind felégettem. 


Zborovról harmadnapján megindulánk, és jöttünk onnét 
Zemplény felé, és ott a hadak általköltözvén a Bedreken 
[Bodrogon], Bethlen Jánost az öreg Rákóczi Györgyné hivatá 
Sárospatakra, a ki két szolgájával, s velem megindulván va- 
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csora után Zemplényről, menénk hálni Borsodba [?], onnét 
másnap ebédre Sárospatakra, az holott beszélgetvén az öreg 
fejedelemasszonnyal, nem mulatánk, hanem hálni menénk, 
a Tiszán keresztül költözvén által, Vencsellőre ugyan a 
Rákócziné udvarházához, az hová maga szekeres lovain 
vacsorára praebendát küldvén, jól tartának bennünket. A hadak 
azalatt mentenek Nyir-Bátorba, s mi is Vencselléről más nap, 
és ott megegyezvén vélek, ott is harmadnapig mulattunk. 
Onnét megindultunk, Bethlen János a hadakat elhagyja, és 
egy nehányad magával s többi között vélem, sietve mentünk 
Dés felé, az holott ultima Augusti meghálván, prima Sep- 
tembris jó idején, mentünk Szamos-Ujvárra, a hová jött volt 
Rákóczi fejedelem, és ugyan ad primum Septembris a szomoru 
országnak gyülést is hirdetett volt; mi Bethlen Jánossal szintén 
olykor érkeztünk oda, a mikor az országnak odagyülekezett 
rendet a régi szokás szerént a fejedelmet köszönteni Zólyomi 
Miklóst már elküldötték volna, mi a csürös kert kapuján belöl 
találtuk, az akkori praesidens (ki is, mig Rákóczi fejedelem 
Lengyelországba járt, locumtenens volt) Barcsai Ákos a státu- 
sokkal a csűrben, az öszvegyülekezésnek helyén lévén, és minket 
látván, kijövének előnkben, és köszöntének bennünket, könyes 
szemmel excipiálván mi egymást, mivel már az édes nemze- 
tünknek rabságra való esése az ők és mi füleinkben is elhatott 
volt, és mi felőlünk is, valakik Krakkóban voltunk, semmi 
reménységek nem volt; ha láttál valaha szomoru gyüleke- 
zetet, a volt ez, mivel ott láthattad volna, hogy a sirás és zokogás 
miatt a rendszerént folyni szokott szók félben hagyattattanak, 
és jó ideig hallgatásban volt az egész gyülekezet, ki apját, ki 
fiát, ki báttyát, ki öccsét, ki baráttyát, ki rokonát, ki fele- 
baráttyát, ki szolgáját, ki hazáját, ki nemzetét, ki a magyar- 
nak égig felhatott hirének, nevének eltapodtatását, ki a szegény 
hazára, s abban megmaradott kicsiny nemzetre következhető 
veszedelmet emlegetvén. Ugy, hogy nem volt senki abban 
a gyülekezetben, a kinek a sirásra elegendő matériája nem 
lett volna. Oltalmazzon az Isten ő szent felsége, hogy te olyant 
láss! Rákóczi fejedelem a gyülés alatt a várban feküdt, nem 
tudom beteg volt-e? avagy csak simulálta, várván a szomoru- 
sággal teljes ország odagyülekezett rendeinek ő hozzája való 
maga alkalmaztatásokat, és a fennforgó dolgoknak kimene- 
telét; én inkább hiszem, hogy szines [szinlelt] betegsége volt. 
Jól kezdette vala a szomoru ország nagy esetéhez képest ott a 
gyülést, mivel egyenlő voxból kivánák Rákóczi fejedelemtől, 
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adja ki azokat, valakik őtet a lengyelországi expeditióra indo- 
kolták; a mellette lévő tanácsurakat is rendről rendre, valakik 
jelen voltanak, megexaminálta az ország, kiki mondja meg, 
micsoda voxa volt abban a dologban; tanácsi rend pedig akko- 
ron jelen ez volt: Rédei Ferencz, Barcsai Ákos, Haller Gábor, 
Basa Tamás, Petki István, kik közül némelyike azzal mentette 
magát, hogy ő tőle vox sem kérdetett arra a dologra, ki azt, 
hogy ő ugy javallotta, hogy a portának hirével legyen az az 
hadi expeditio, mivel a szegény hazának veszedelme, és meg- 
maradása Isten után attól függene; némelyik a ki pápista 
volt, azt mondotta, hogy ő nem javallotta, hogy hitin lévő 
emberek ellen haddal mennyenek; Haller Gábor azt mondá, 
hogy ő nem hites az országnak, hanem a fejedelemnek, s ő a 
fejedelemnek tartozott tanácsot adni, nem az országnak. Ekkor 
tudta meg maga kárával Erdély, hogy a tanácsi rend az ő 
hasznára, s megmaradására való tanácsadásra nem kötelez- 
tetett hittel. Ennek a Haller Gábornak az apja is tanácsur vala, 
s még pedig legöregebb és elsőbb tanács, ez egyedül disvadeálta 
mindenkép Rákóczi fejedelemnek ezt a hadakozást, de nem 
volt semmi foganattya, mivel az iffju tanács, a ki látván, hogy 
azzal talál kedvet a fejedelem előtt, ha annak kedve szerént való 
tanácsot ád: azt hitette el a fejedelemmel, hogy Haller István- 
nak már az öregség miatt elveszett az esze, de hogy másképen 
kellett volna érteni ő felőle Rákóczi fejedelemnek, megmutatta 
az ő tanács adásának meg nem fogadása, és abból származott 
e haza rettenetes eltölt, és következett veszedelmezése, és 
az maga Rákóczi fejedelem méltóságának (mely ha meg fo- 
gadta volna a tanácsot, ma is fenn volna), és vesztire életének 
elfogyása. Megtapasztalta maga is magán, maga kárával 
e tanácsnak meg nem fogadását a fejedelem, s megbánta, 
hogy meg nem fogadta volt, de későn, sőt annakutánna, midőn 
szerencséjének kereke már alá kezdett volt fordulni (mint ide 
alább meghallod), akkori állapottyára való tanácsadását is 
Haller Istvánnak nem fogadta meg, melyre nézve, méltán 
szabhatom reá ama mondást: frangas citius quam corrigas, 
qui in pravum induruere; de ebben is nem annyira vádol- 
hatom magát, mint a mellette lévő és azzal előtte grátiát kap- 
táló, és tőle promotiot leső némely iffiu embereket. Megholt 
ezen esztendőben Haller István, és temettetett el Kerelő- 
Szent-Pálon a maga épitette várában lévő kápolnájába. 24, Febr. 
Annakutánna a pogányság kóborolván Erdélyben, s azt a várat 
pusztán hagyván az emberek, kihányták a testet. 
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A szamosujvári gyülésre Kemény János a tatár chám 
rabságából egy szolgáját Ráduly László nevüt, egy tatárral 
kikülde, irván mind Rákóczi fejedelemnek, s mind az ország- 
nak, és kérvén, találjanak valami modalitást az elraboltatott 
hazafiainak ki szerzésekben, hogy valamint azok között ő is 
megunván a rabságot, ne kellessék valamit olyant cselekedni, 
a melyből a hazának több alkalmatlansága következzék. De 
mind a szolga, s mind a tatár csak biztatással és nem valósággal 
mene vissza. Az országnak odagyült minden rendei is minden 
haszon és conclusum nélkül, félbenhagyván a jól inditott dol- 
gokat, eloszla, rosz reménységre. Láttad volna a gyülésben 
az elraboltatott uraknak, fő és nemes renden lévőknek fele- 
ségeket, a kik nem voltak üressek, asszonyi ember szokások 
szerint a Rákóczi fejedelem ellen való átkozódástól, zugoló- 
dástól, a kitől noha biztatást eleget vettek, de valóságot semmit 
sem, sem akkor, sem annakutánna. Ezen gyülés alatt legelsőb- 
ben jött ki a tatárok rabságából felyebb meg emlitett Ráduly 
László, de ő is követségen, s ismét visszament; jött ismét az 
öreg Földvári Ferencz Füzesre, a holott akkori felesége Matskasi 
Anna és fiai Ferencz és Pál szálláson voltanak, ez nagy sarczon 
szabadult. 


Ez idők alatt érkeznek a török császártól, tatár chámtól, 
portai fővezértől, budai vezértől is levelek az országnak szólók, 
melyekben keményen parancsoltatik, hogy Rákóczi fejedelmet 
ne uralják, székiből menten kivessék, mint olyan porta, s ura 
ellen pártotütő embert, mást válasszanak, mert ha tovább 
uralják, s a török császár (kinek parancsolattyából a vezérek 
irtanak volt Erdélynek) parancsolattyának nem engedelmes- 
kednek, szintén olyan gyülölségben esnek, s olyan vétkesek 
lesznek, mint Rákóczi fejedelem. Nem titkolja el e levelet 
Rákóczi fejedelem; hanem ismét gyülést hirdet az országnak 
Fejérvárra, ahova ismét Kemény János egy Szigethi Péter 
nevű szolgáját, és Selyei ... nevű Rákóczi fejedelem udvari, 
de rabságra esett papját a fejedelemhez és országhoz kiküldi, 
micsoda követséggel nem tudom; mivel e gyülésben nem 
voltam, de a mint hallottam nem engedte meg Rákóczi feje- 
delem, hogy ugy, a mint az izenet volt, a követséget az országnak 
megmondják. Elé adja az országnak a levelet Rákóczi fejedelem, 
elolvastatik, szabadság engedtetik arra tőle az országnak, hogy 
ha ugy tetszik, mintsem a haza veszedelmezzék, ámbár válassza- 
nak más fejedelmet, csak légyen bizonyos conditiók alatt 
az meg. 
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Rédei Ferenc választatik fejedelemségre; de meg nem 
eskeszik: amaz ki mégyen székéből Balásfalvára; a melyet 
többekkel együtt az ország per contractum néki adott volt. 
Választ irnak mindenik vezérnek, megirják, hogy engedel- 
meskedtek a császár parancsolattyának, Rákóczit letették, 
mást választottak. Dicséri ezt a porta. Az alatt Rákóczi feje- 
delem Balásfalváról Görgényvárába, onnét Gyaluba megyen. 
Az ujjonnan választott fejedelem Fejérvárról Kolozsvárra 
megyen. Ezek alatt az emberek, s elméjek meghasonlván, ki 
Rákóczi, ki Rédei fejedelmek mellé vonódik, nem szüntek meg 
mindkét fejedelmek mellett lévők a praktikálódástól, és egyiket 
a másik ellen való gerjesztéstől, a mely gyarapodást vévén 
magának, nem lehete, hogy ujjabb alkalmatlanságot ne sze- 
rezzen e szegény hazának. 


Az uj fejedelem mellé az ország rendelt volt Fejérvárott 
tanácsurakat, a kik alternatim udvarolják, és segélyék taná- 
csokkal a haza közönséges dolgainak előmozditásában, kik- 
nek tanácsokból közönséges gyülést hirdet Szász-Medgyesen 
az országnak. Bégyülekeznek a statusok anno 1658. 10. Január. 
Barcsai Ákos praesidens lévén annakelőtte is, ott is azon tiszti- 
ben megmarad, de a populus s meg előkelő emberek is nem 
reméllenek csendes gyülést; mivel azon a várason gyakorta 
alkalmatlan gyülések voltanak; nem is lett különben a dolog, 
mivel noha szinesen az ország rendei eléggé bégyülekeztenek: 
de már meg lévén hasonlva az emberek, ki Rédei, Rákóczi 
hive volt, s azonok fejedelemségét is kivánta. Rákóczi György, 
mint maga méltóságának megcsorbulásán bánkódó, azt hely- 
benállitani igyekező, s annak minden uttyát elkövetni igyekező 
ember, alattomban való factiókat nem szünik szerezni, de 
nyilván is a hajduságnak kapitánnyiban felesedmagokkal bé- 
küld e gyülésben, a kik noha Rákóczi fejedelmet elő sem hozzák 
közönséges helyen, de magok megbántódásinak orvoslását, 
mely csak szines mesterség volt, nem kevés zajjal urgeálják. 
Még eddig Rédei Ferenc csak választott, de nem hites feje- 
delme volt az országnak (mivel ugy is volt elválasztása, hogy 
ha a porta megenged Rákóczi Györgynek, renunciáljon ő feje- 
delemségnek, s amaz álljon vissza helyben), tetszik némely 
nagy renden lévő embereknek, hogy eskedjék meg az ország- 
nak, s az ország is ő nagyságának. Meg is készitik a templom- 
ban a székét, s bévonák kamukával; de midőn arra juta a 
dolog, hogy lehivják a választott fejedelmet a templomban, 
akadályt találának némely emberek, s nevezet szerént Barcsai 
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Ákos, arra nézve, hogy az ország végezésének, és az ő lelke- 
esméretinek ellene látszatik lenni, hogy addig megesküdjék 
a választott fejedelem az országnak, az ország is annak, mig a 
portát nem solicitálják, és végső választ nem vesznek, reci- 
piálják-é Rákóczi fejedelmet, avagy nem? És igy a választott 
fejedelem lehozása elhalada. Azalatt hallatott Rákóczi fejede- 
lemnek készülete; sőt jött is levele az országhoz. Nem véli 
semminek a hireket az ország, elküldik Rákóczi Györgyhez 
követségben Bánfi Diénest, kérik, hogy legyen vesztegségben, 
ne igyekezzék a szegény hazára utolsó veszedelmet hozni, igérik 
ismét magokat arra, hogy ha a porta engedelmes lészen neki, 
béviszik, ismét uralják mind a választott fejedelemmel együtt. 


Megjövén éjtszaka Bánfi Diénes, de kevés haszonnal, 
mert noha directe nem declarálta magát Rákóczi fejedelem, 
hogy rá jő az országgyülésre, de nem is biztatott. Nem lehetvén 
securus az ország az állapotok felől, tetszik, hogy más követet 
is küldjenek, arra alkalmatosabbat nem találnak Barcsai 
Ákosnál a praesidensnél. Elmégyen ez Gyaluban, de nem hogy 
lecsendesitette volna a Rákóczi fejedelem elméjét (maga 
tudja, igyekezett-e benne, avagy nem?), sőt magával együtt 
oda hozá Rákóczi Györgyöt, a város alá, s addig be sem is bo- 
csátá, míg az ország zálogul Zólyomi Miklóst, a választott 
fejedelem sógorát ki nem küklé hozzája, a ki kimenvén, bé- 
jött Barcsai Ákos, megmondá a követséget, de ugy, hogy 
a lőn a vége, hogy Rákóczi Györgyöt ismét visszavevé a feje- 
delemségre mind az ország, s mind a választott fejedelem; 
a kik kimenvén eleibe, nagy solemnitással béhozák a feje- 
delmek szokott szállására, és ujjabban Rákóczi György ül- 
tete gyülést, ő nsga proponáltata, irata articulusokat. Rut 
állapotok voltanak e két fejedelem akkori gyülései alatt, midőn 
Rákóczi Györgytől tartott volna az ország és választott feje- 
delem, a székelységre parancsolat ment, hogy menten fel- 
keljenek, s odajőjjenek Szász-Megyesre, de mint olyan meg- 
hasonlott elméjü emberek között nem telék semmi benne, 
hanem Rákóczi György végbenvivé szándékát. Rut dolog az 
valóban, mert tracta között bé menének a Rákóczi katonái a 
városban, és némelyeknek szállásokra rámenvén, megfosz- 
tották, mindenét elvették, a mely jó ideig tartott, annyira, 
hogy kevés volt a választott fejedelem hivei közül, a ki igen 
nagy félelemben nem lett volna, hanem egy idő mulva béküldé 
Rákóczi fejedelem Ebeni Istvánt, s a felköttete egy tolvajló 
katonát egy kutnak a horgára, s egynehányakat ismét meg 
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fogata, kötöztete, s ugy szünék meg a dulás, fosztogatás. Láttál 
volna e gyülésben ellenkező dolgokat, ki örült, ki bánkódott, 
ki elébbi állapottyát sohajtotta, ki bizonytalan állapottyán 
bánkódott, de legfeljebb, a kik józanabban gondolkodtanak 
a dolgokról, a szegény hazára következő veszedelmen elmél- 
kedtenek, mely meg is lőn, s itt is vőn eredetet: mert egy 
idő mulva megirák a portáról, hogy eddig csak Rákóczi György 
volt vétkes, de már az ország is hasonló vétekben találtatott, 
hogy porta engedelme nélkül ujabban bévette azt, a kit a 
porta irására nézve egyszer elhagyott volt uralni. 


In Januario 24. szállotta meg Rákóczi György Medgyest. – 
25. introducáltatta ujolag magát a fejedelemségre. – 26. bom- 
lott el a gyülés. 


Ez gyülésben béjövén Rákóczi György, ne láttassék az 
Rédei Ferencz összvehivataljának alkalmatosságával az or- 
szággal concludáltatni, az egész országot egy levéllel hivatta 
oda Medgyesre, és azután proponáltata, concludáltata. 


Ez gyülésre voltam legelsőbben választatott követségre 
nemes Küküllő vármegyétől, az hol előszámlálá az ország a régi 
tanácsi rendet, a kik ezek voltanak: Kemény János (akkor 
tatár chám rambja), Barcsai Ákos, Haller Gábor, Basa Tamás, 
Petki István. Az ország ezek mellé többeket választa, de még 
Rhédei fejedelemsége alatt, ugymint Ruszkai Kornis Ferencet 
(a ki tatár chám rabja volt), Zólyomi Miklóst, Bethlen Jánost, 
Mikes Mihályt (a ki Rákóczi Ferencnek cancelláriusa volt), 
Losontzi Bánffi Zsigmondot és Bánffi Györgyöt, Lázár Györ- 
gyöt (a ki itélőmester is volt), Lues Jánost, a szebeni király- 
birót, és Hermann Mihályt, a brassai birót, a kiket ugyan megis 
esketett akkor az ország, annakutána Rákóczi fejedelem is 
helybenhagyott. Rédei Ferenc renunciálván a fejedelemség- 
nek, a gyülés elbomlása után, mint privátus ur kimene Med- 
gyesről Küküllővárra, onnét Husztra, az honnét le sem jött 
Erdélybe soha is, hanem onnét nézelte az egymást hányó-vető, 
s egymásnak életeket elfogyató, szegény hazánkat veszedelmez- 
tető, annak jó szabadságát rontó, népét sanyaru rabságra 
vitető, faluit, városait felégettető, végházait, tartományait el- 
vesztő, adóját rendkivül nevelő, hazafiait üldöző, ölető, kergető, 
s ezekhez hasonló kibeszélhetetlen rettenetes dolgokat csele- 
kedő, s cselekedtető fejedelmeknek dolgait, ő üres lévén mind- 
ezektől. Ezalatt hire ment a fejedelemség változásának a por- 
tára, kitavaszodék az idő, Rákóczi György levelei által a vé- 
gekben próbálja a porta elméjét, de kevés haszonnal. Azalatt, 
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mig a fejedelemségen kivül volt, hirdetődni kezdődék, hogy 
Jenőt kivánja a török, béjöttek a jeneiek Medgyesre a gyü- 
lésbe, kérdést tévén fel az ország előtt, ha megszállja a török 
Jenőt, mit fog a nemes ország cselekedni? (hihető, ez instructiot 
vévén Rákóczi Györgytől, a ki azzal biztatta őket, hogy Jenő 
egyik bokrát megfesti vérével). Az ország olyan választ tett, 
hogy mig ki nem nyilatkozik a pogánynak vagy az iránt való 
kivánsága, vagy annálinkább igyekezeti, nem tudnak mit csele- 
kedni; jobb volna, hogy maguk is hagynák le az afféle beszél- 
getéseket. Azonban, a mint feljebb irám, kitavaszodék az idő, 
Rákóczi Györgynek parancsolatja mégyen ki minden biro- 
dalmára, hogy készüljenek a hadra, portáról se levél, se követ 
nem jön, hanem a fővezér Küprüli Mehemet basa táborban 
száll, a tatár chámnak parancsolatja mégyen, minden erejével 
készen légyen, a budai vezér a véghelybélieket maga mellé 
vévén, Lippához táborban száll, a kire Rákóczi György Jenőtől 
a magyarországi vármegyékkel, fizetett hadaival, és hajdu- 
sággal rámenvén, megütközik véle Arad és a lippai szoros között, 
Aradot fel is égetteti, megveri a törököket, visszaszáll Jenőben. 
Pünkösd tájban lehetett ez dolog. 


Ezen tavaszon tevé Rákóczi György Haller István helyé- 
ben Küküllő vármegyebeli főispánnak Pekri Ferenczet, az kit 
introducálván azon tisztiben Kemény Simon ur ő nsga, s más 
becsületes ember Dicső Sz.-Mártonban, engemet viceispánnak 
választata a nemes vármegyével Bethlen János egyik főispánnya 
Küküllő vármegyének, igen kedvem ellen; mivel igen gyer- 
mekes voltam mind időmre, s mind ahoz kivántató experi- 
entiámra nézve. 


Azalatt mig Rákóczi György Arad és Lippa között a 
törökkel bajt vivott, locumtenensek a három natioból voltanak 
Barcsai Ákos (aki azalatt is locumtenens volt, mig Rákóczi 
György Lengyelországban járt), Petki István, és brassai Hermann 
Mihály, a kik által parancsolá Rákóczi György, hogy a vár- 
megyék felüljenek, s Fejérvár tájára szálljanak táborba. Enge- 
delmeskedének a vármegyék, s azok között Küküllő vármegye 
is (mint őtet engedelmeskedésre, adózásra, s egyéb terehvise- 
lésre rászoktatta vala Bethlen János főispányunk), a melynek 
én lévén egyik viceispánnya, lemenénk, és szallánk a Sebes 
vize mellé, a honnét felhivatván egykor Barcsai Ákos több locum- 
tenensekkel együtt a fejérvári Ompoly mellett lévő sik mezőre, 
megmustrála bennünket. Azalatt hire jöve, hogy Rákóczi 
György megverte a törököket, de azonban annak is hire jöve, 
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hogy megindult a fővezér, tatár chám, havasalföldi és mol- 
dovai vajdák Erdélyre, a mely hir valósággá is válék, mert 
eljövének, és Brassón feljül az Ojtozon és Bozzán, és Törts- 
váránál kijövén mind együtt, rettenetes pusztitást, égetést, 
rablást, várasoknak s váraknak sarczoltatását cselekedének, 
és az országon által Fejérvárig alámentenek, onnét megfordul- 
ván, Enyed és Kolozsvár felé mentenek, egynehány kastélyokat 
és erősségeket megvettenek, az emberit mind vagy levágták, 
vagy elrablották, nevezet szerént, a melyek eszembe jutnak 
ezek: Sepsi-Sz-Györgyöt, Ilyefalvát, Vidombákot a Barcza- 
ságon, Ugrát Kőhalomszékben, Fejérvárat. A mely erősségeket 
meg nem vehettenek, rendkivül való sarczolásra erőltették, 
sokféle hamis hitekkel, mesterséges praktikákkal ijesztették, 
fenyegették, hitegették a deditiora. Kolozsvárt renddel elsőb- 
ben az havasalföldi, annakutánna a moldovai vajdák (mintha 
ők is pogányok lettek volna, minthogy ugyanis névvel voltanak 
csak keresztyének, de valósággal pogányi indulatokat viselte- 
nek szegény hazánkhoz, és nemzetünkhez, mivel ők is szintén 
ugy sarczoltattak, mint a tatárok, rablottak, s rabjokat a po- 
gányoknak pénzen eladták), utoljára a tatár chám annyira 
exhauriálta minden belső értékekből, hogy a ki látta mennyi 
élést, posztókat, matériákat, és aranyat s ezüstöt kihordottanak 
abból az helyből, alig, s nem is hitte volna el, hogy kitelhessék. 
Ez volt harmadik jel Kolozsváron, melyből jövendölhettem, 
s jövendölöm ma is, hogy elvész, és abból következik Erdély- 
nek veszedelme végképen. De volt annakutánna is nagy sar- 
czoltatása ennek a szegény városnak, melyet ide alább Isten 
ő szent felsége addig éltetvén megirok. 


Kolozsvártól (a holott egynehány napok alatt mulatott 
a pogányság) megindulván, ment ki a Körösön Várad felé, az 
holott mindenütt rettenetes pusztitást, és rablást cselekedett, 
Váradtól tért Boros Jenő felé, a holott találta a fővezért Küp- 
rüli Mehemet basát, a ki Jenőt már per deditionem megvette 
volt, és a benne lévő népet békével elbocsátotta, s el is kisér- 
tette Váradra. Volt ennek a boros-jenei várnak kapitánya 
akkoron Ujlaki László nevü ember, a ki elsőbben vicekapitánya 
volt azon helyben Haller Gábornak, de nem alkhatván jól egy- 
mással, Haller Gábor renunciált volt oda kapitányságának, 
hihető praevideálván annak az helynek olyan formán követ- 
kező veszedelmét, a mint lőn. Volt más egy német officér is 
azon helyben Márton nevü, a kit zászlótartóságában ismertem 
Krakkóban; de akkor annál feljebbvaló tisztet fogott viselni, 
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ezeknek a két tisztviselőknek fejöket vétette Rákóczi György, 
hogy olyan hamar, és vér nélkül adták fel a várat a pogánynak; 
de ennél több véghelyeket is vett akkoron a pogányság meg, 
ugymint Lugost és Karánsebest, de ezeket, a mint hallottam, 
Harcsai Ákos parancsolatjából, avagy irásából cselekedték, 
mely hihető is; mivel azon alkalmatossággal fejedelemmé téte- 
tett a fővezértől, a mint ide alább meglészen irva. Jenő alatt 
alig mulatott öt vagy hat napok felett a pogányság, vissza- 
tért, a tengeren tul pártot ütvén egy basa a török császár ellen, 
azért hivatta vissza, olyan értelemben hallottam lenni az 
embereket, hogy ha nem siettek volna a vár feladásával, csak 
a nélkül is el kellett volna alóla menni, de ezt én csak véleke- 
désnek hittem, s hiszem lenni. Ezek alatt Rákóczi György, a ki 
azt igérte sokszor, hogy Boros-Jenőnek egyik bokrát vérével 
megfesti, távolról nézelte ez dolgokat, nem lévén ereje, melylyel 
ez nagy hatalmas pogány erőnek ellene állhasson, sőt a mi 
ennél is nagyobb fogyatkozás volt dolgában, addig biztatta a 
Szilágyságot, és Érmellyéket, a kik között maga kevés számu 
hadaival forgott, hogy a tatárság mind helyben lepé őket, s 
elrablotta. Midőn pedig szegény hazánk sürü pogánysággal 
rakva lett volna, nem volt fejünk, pásztorunk, hanem csak 
magunknak hagyattunk; a feljebb megirt locumtenenseknek 
egyike, Hermann Mihály bátorságosabb helynek itélvén Brassót, 
Fejérvárnál: hazament, az más két locumtenensek egy darabig 
Fejérvárott voltanak, az ország népét hivatták oda, hogy ott 
valamit maguk megmaradásukra, és miképen a hatalmas pogány 
nemzetnek eleiben küldhessenek, azt engesztelhessék, Rákóczi 
Györgyöt maguk segitségére, oltalmokra hivják, végezzenek, 
de a hazafiai közül némelyek keveset gondolván a locumte- 
nensek requisitiojokkal, némelyek maguknak refugiomot ke- 
resvén, és házoknépeknek és javoknak a pogány ellen, némelyek 
Rákóczi György mellett lévén, kik jöttek el, s kik nem, a kik 
eljöttenek közinkbe Fejérvárra, a többi nélkül semmit sem 
akartanak végezni, mindazonáltal Rákóczi Györgyhöz követeket 
az három nemzetből elküldöttenek, a kik hivják be; de amaz 
bizonyos conditiokat kivánván a követektől, im ezeknek in- 
structiojok róla nem lévén, re infecta visszajöttenek, hanem 
Rákóczi Györgynek, és ha mind nem is, de nagy részének a 
hazafiai közül tetszett az, hogy Barcsai Ákos, és egyik locum- 
tenens (s ezen alkalmatosságból majd fejedelem), Losonczi 
Bánffi György, Vargyasi Daniel Ferencz és a szebeni királybiró 
Lues János követségben menjenek bé a fővezérhez, avagy, ha ugy 
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kívántatik, a portára; Bánffi György elmarad, hanem Barcsai 
Ákos megindul, és azt gondolván, hogy a fővezér Brassó felől 
jőne, elmegyen Nagy-Sinkig, onnét visszatér, és maga mellé 
vévén Vargyasi Daniel Ferenczet, Udvarhelyszéknek király- 
főbiráját, és az erdélyi törvényes táblának hites assessorát, 
viszont a feljebb megirt Lues Jánost, szebeni királybirót, és 
az egész erdélyi szászságnak fejét, comessét, ismét Brekszói 
Váradi Jánost és Szilvási Bálintot, bémegyen Jenő alá a fő- 
vezérhez, és ott maga tudja Barcsai Ákos, követtársaival 
együtt, mint tractálták Rákóczi fejedelem dolgát, és az haza 
állapotját, elég, hogy a maga részéről fejedelemséget nyert 
magának; a fővezér elmenvén Jenő alól, Brekszói Váradi 
Istvánt, és Szilvási Bálintot, ismét a szebeni királybirót Lues 
Jánost elviszi magával a portára, Barcsai Ákost fejedelemségre 
egy kapucsi basától béküldi Erdélybe; a mely uj fejedelem 
alkalmatosságával e szegény hazára Erdélyországra ötszáz- 
ezer tallér summa vetteték, melynek hirét magával hozá Barcsai 
Ákos. Én nem tudom, de hallottam sok embereknek olyan 
értelmeket, hogy maga igérte volna a fejedelemségért. Annak 
felette nyolczvanezer tallérra neveltetett az adó, mely felől is 
voltanak hasonló vélekedések. Ezen dolgok folytanak azon 
esztendőbéli nyáron és őszön. 


Barcsai Ákos már fejedelem lévén a fővezértől, de még 
nem volt beállitva, s az országtól is acceptálva, Boros-Jenőtől 
eljövén, ment Déva várába, melyet és ahoz való jószágot adott 
volt néki Rákóczi György, és azzal szolgáltatott néki igen nagy 
alkalmatosságokat arra, hogy ő ellene a fejedelemség felől a 
törökkel, kinek szomszédságában mind ott, s mind pedig Karán- 
sebesben és Lugosban (a holott is bán volt) lakott, tractáljon. 
Déva várából mind Rákóczi Györgynek megírja, mi lett követ- 
ségének kimenetele, s mind pedig az országra ki ír, Segesvárra 
gyülésre convocáltatja a hazafiait, declarálván, miért ment volt 
bé, s mi lett vége – nagy obtestatioval megjelentvén, hogy ő 
soha magának a fejedelemséget nem affectálta, nem is solicitálta, 
nem is bánja, ha nem recipiálják, sőt azt akarja inkább, hogy 
Rákóczi György mellé álljanak mindenestől. Az hazafiai igen 
ellenkező indulattal lévén ez dolgon, kinek volt kedve arra a 
gyülésre való menetelhez, s kinek nem, elég, hogy eljöve Barcsai 
Ákos a kapucsi basával Segesvárra, s magát introducáltatá az 
ország közzé, a holott megesketék az országnak – s ország és 
hazafiai is ő néki, a kik ott jelen voltanak, nem halasztá igen 
sok discursusra ő az egymásnak tartozott hitnek letételét, mint 
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Rédei Ferencz idejében halogatá napokra, s egyremásra, hihető 
akkor is erre czélozott volt, a melyet ez alkalmatossággal elért. 
Nem mulata igen sokat ott Segesvárt Barcsai Ákos, harmad- 
napok felett alig volt, visszatére Dévára, s oda is sietve; mivel 
Rákóczi György Erdélyre való jövetelének hire érkezék Seges- 
várra, s elfutamtatá az új fejedelmet onuét, a kitől noha irtóz- 
nak vala elsőbben az emberek, de mihelyen beszélgete egy- 
némelyikével, kiváltképen, a kik idegenebbek voltanak, és 
tekintetesebbek is az hazafiai közül, ottan hamar magához voná 
szíveket, és elég késérője lőn Déva felé. Oda alá lőn egy darabig, 
mig tudni illik értésére adta a portának a dolgot, és segitséget 
vett maga mellé, a melylyel azon őszön feljöve Déváról, és 
Marosvásárhelyen gyülést hirdettete, az hová feles számú török 
hadakkal, jancsárokkal, s azokból inkább, mintsem hazafiaiból 
álló pompával feljöve, ott a gyülést megülteté, azt elvégezvén, 
onnét mene Segesvárra, s a török hadakat a palotás jancsárokon 
kivül szállitá Szászkézdre, a holott voltanak karácsonig. 
Karácson nap előtt megindula, az ünnepek első napját Kis- 
Egrestőn tölté el Barcsai Ákos, onnét Dés felé indula, egy 
darabig ott letelepedett, onnét Besztercére ment 1659, s ott 
ismét gyülést hirdetett az országnak, a holott királyi pompával 
viselte magát, és míg ott volt, tractált Rákóczi Györgygyel. 
Ezek a dolgok voltak husvét tájban, mivel husvét tájban 
Beszterczén volt. Onnét alá felé fordult Fejérvárra, és a mellette 
lévő török hadakat haza bocsátotta, gondolván, hogy már 
elegendő securitást szerzett magának. Pünköst előtt egy kevéssel 
(ugy, hogy pünköst napján is ott volt), ismét országos gyülést 
hirdettete Szász-Sebesbe, ott is nagy pompával viselé magát. 
Pünköst napján fényesen mene a templomba. Ez gyülés alatt 
elvégezte ő nagysága tanácsival, hogy országos mustrát hir- 
dessen a Keresztes-mezőre. Azalatt pasquilusokat kezdének 
irogatni Rákóczi fejedelem és mellette lévő hazafiai ellen, és 
noha némely irások nem voltanak üresek az igazságtól: mind- 
azonáltal, minthogy gyakorta veritas odium parit, ugy felindi- 
totta Rákóczi Györgyöt ő nagyságát, hogy boszuállásra czélozó 
szándékába megindult. Eljöve az aratás fogyta, eljöve az or- 
szágnak mind annyi rablás, romlás után is sok szép hada a rendelt 
helyre, az holott mustrája a hadaknak nem lőn; hanem holmi 
conventiculumok, egy s más dolgokról való közönséges beszél- 
getések. Mig ott táborozunk, gyülésezünk, hallatott Rákóczi 
fejedelem hadainak gyülekezete a partiumban, mely hogy 
véletlen ne találjon bennünket, egyrészt fizetett hadát Barcsai 
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fejedelem kiküldé vigyázni Dés tájára, a kiket (az henyéléshez 
szokván inkább, s könnyü élethez, mint a nyughatatlanság- 
hoz), vigyázatlanságban találván a Rákóczi fejedelem hadai, 
felvertenek. Megjöve ennek hire, elrémülénk mindnyájan, el- 
kezdők hinni, hogy béigyekezik Erdélyre Rákóczi fejedelem, 
melyet meg is cselekedék; de mivel Várad Barcsai fejedelem 
hüsége alatt volt, nem akart háta megett, avagy oldalul ellen- 
séget hagyni magának, hanem némely ott lakó, s az ő hüségé- 
ben haláláig megmaradó emberek, a praesidiumnak elméjét 
elvonván Barcsai fejedelem mellől, Hallerkői Haller Gáborral, 
a ki Váradnak főkapitánya volt akkoron, inkább kényszerítve, 
mintsem jókedvéből a várat Rákóczi fejedelem kezébe adatták, 
mely meglévén, hadaival béindul Erdélyre ; mi még a Keresztes 
mezején voltunk, eljöve hire, hogy jő, készülőt fuvának, tanács- 
koznak a fejedelem s urak, mit tévők legyenek? tetszik, hogy 
Kemény Jánost, a ki nem régen szabadult vala ki a tatár chám 
rabságából, hívják oda közinkben Gerendről, eljöve amaz uri 
apparatussal bé a Barcsai fejedelem sátorában, ott mit tractál- 
tanak, maguk tudják; egykor a hadakat felülteték, maguk is 
Barcsai fejedelem és Kemény János kimenének a hadak közé, 
az holott az fejedelem az ország s hazafiainak elejét öszve- 
gyüjtvén, proponálá nékik, hogy már Isten Kemény Jánost a 
rabságból kihozta volna, a ki ő nálánál az ország fejedelem- 
ségére, s annak gondviselésére alkalmatosabb volna, hanem 
szabadságában állana az országnak őtet uralná-é, avagy Kemény 
Jánost? Mostan is, midőn Rákóczi fejedelem jövetelének hire 
volna, más nem volna, a ki azt megcsendesíthetné Kemény 
Jánoson kivül. Ily szókat csudálkozva hallott minden ember, 
Kemény János a jóakaratot megköszöni, s rá igéri magát, 
hogy ő elmégyen, s minden utakat módokat elpróbál, – melyek- 
kel Rákóczi fejedelmet megengesztelhesse; el is mene menten, 
mivel hallatott, hogy már Suk tájára érkezett volna Rákóczi 
fejedelem; de úgy ment el, hogy azon napon Barcsai fejedelem 
az ország népével légyen helyben ott, és hogy ha azon napon 
nem tudósithatná, másnap szálljon vissza Décséhez, ott várja 
meg minden bizonnyal őtet, vagy a választ. Mi azon napon a 
Keresztes mezején helyben lőnk, estvére jutánk, és noha custos 
corporis voltam Barcsai fejedelem mellett, mindazonáltal min- 
denkor inkább feljebb megemlített itélőmester Lázár György 
uram mellett voltam, a ki igen kedves belső ember, s már tanács 
ur hive is volt Barcsai fejedelemnek. – Vacsora után Lázár 
György ur Barcsai fejedelemtől a szállására mene, és egy- 
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nehány szolgái, úgymint kocsisok, lovászok voltanak zsákmányra, 
kik olyan hirt hozának Lázár György urnak, hogy feles számu 
zászlókat láttanak volna Tordán felül, Tur, avagy Koppán felé 
menni; nem tudván azok a zászlók, melyik fejedelem hadai 
lehessenek, s a hirt is csak semminek vélni bátorságosnak nem 
itélvén Lázár György ur, tőlem felizeni Barcsai Ákosnak, én 
más által megizenem, de magamat is béhivata, tudakozá a 
hirt magamtól is jobban, én a mit hallottam, megmondottam, 
menten hivatá az urakat, s nevezett szerént Petki Istvánt, 
Ebeni Istvánt, Lázár Györgyöt, Barcsai Andrást, kikkel tanács- 
kozván, tetszett, hogy a hadaknak parancsolatjok légyen, ké- 
szen legyenek, és a szállásokról kiseregeljenek, hogy ha kiván- 
tatik, vigyázatlanságban ne találtassanak. Ez tanácskozást én 
Lázár urnak megvivén, ő kegyelme vissza izeni, hogy ő kegyel- 
mének a nem tetszik, hogy a hadak felüljenek, hanem csak 
legyenek készen; visszamenék én, s hát már a Barcsai fejedelem 
ebédlő sátorát is vonszák le – csudálkozom mi dolog, bémenék, 
és Lázár ur izenetét megmondám, de válaszom olyan lőn, hogy 
imigy tetszett az uraknak; azonban nagy rezzenéssel hirtelen 
megindula az egész tábor, melynek tized része sem tudta az 
indulatnak okát, azon éjjel visszaszállánk Décséhez, ott vira- 
dánk meg, s másnap ott voltunk, s ott is háltunk, a kik megma- 
radtunk Barcsai fejedelem mellett; de az ország hadának na- 
gyobb része zsákmánylásnak szine alatt eloszla, kiki hazafelé 
forditván lovának száját. Másnapra viradánk, még semmi jó 
válasz Kemény Jánostól, melyre nézve nem bátorkodhata 
Barcsai fejedelem; semmi jóra nem reménylhetvén a dolgot, 
hanem a mellette még megmaradott kevés haddal, s az urakkal 
és főrendekkel, kik nagyobb részint mellette megmaradtanak 
vala, megindulánk Fejérvár felé, maga Barcsai fejedelem bé- 
szálla a várba, a hadakat Csüged felé a rétekre bészálliták, 
ebédet evénk, azonban hirt olyant hozának, hogy a Rákóczi 
fejedelem hadai Nagy-Enyedre szállottanak volna bé, s jőnének 
utánunk, melyet megértvén, Barcsai fejedelem az ország népé- 
ből álló hadat elbocsátá házokhoz, maga az maga fizetett hadá- 
val, és udvara népével (noha azok közül is sokakat a bokor, a 
pártolkodó indulat, melyhez már csaknem az egész ország szokott 
vala, elvont), és némely urakkal együtt, ugymint Bethlen János- 
sal, Lázár Györgygyel, Tholdalagi Mihálylyal, Barcsai András- 
sal, Zólyomi Miklóssal megindula Déva felé nagy rezzenéssel. 
Én is elmenék Lázár György urammal; mert csaknem minden 
deáki, szolgái elállának mellőle. Lemenénk azon éjtszaka szin- 
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tén viradtára Dévára, ott sok tracta volt, Kemény Jánostól 
válasz jöve, de Rákóczi fejedelem is nyomulton nyomult Barcsai 
fejedelem után, hivatta Barcsai Ákost tractára, nem mene 
amaz, hanem Bethlen Jánost elküldé, Rákóczi fejedelem is 
Dévára küldötte vala Ebeni István; nem egyezhetének öszve, 
hanem egy reggel az udvarháztól Déván a várba felköltözék 
Barcsai fejedelem a mellette lévő urakkal. Elbocsátá Barcsai 
minden fizetett hadát, egy-egy hópénzel megajándékozván őket. 
Azon napon, mihelyt felindulának a várban, Bethlen János, 
Tholdalagi Mihály, Barcsai András és Paskó Christóf meg- 
indulának a budai vezérhez Szeidi Achmet basához, Barcsai 
fejedelem megmarada a várban Lázár Györgygyel, Barcsai 
Gáspárral s a megmaradott udvara népével. Mi is megoldók a 
kereket, s ki imide, s ki amoda ibamus, quo poteramus. Én 
azon napon Őralja-Boldogfalvára Kendeffi Miklóshoz mentem, 
egy Fióka László nevű hazájából, Lugosból, vagy Karánsebes- 
ből kibujdosott nemes emberrel, ott háltunk, másnap Malom- 
vizre én, s Kendeffi ur Kolczban mene. Barcsai Ákos fejedelem 
is azon éjtszakán utánok ment a budai vezérhez küldött köve- 
teinek, a facseti aga megmondván, hogy hijába mennek a 
fejedelem nélkül. Azt igérte volt Bethlen János Rákóczi feje- 
delemnek, hogy Barcsai fejedelemtől visszamegyen, amaz várta 
egy nap, vagy kettőn, s hogy látta, hogy nem megyen, gondol- 
ván, hogy kimennek az országból a törökök közzé, egynehány 
zászlóalja katonáit küldi Déva felé, kik kicsin hijja, hogy 
Barcsai Ákost el nem fogták, a mint hallottam; maga is Rákóczi 
fejedelem a szászsebesi rétekre lement, s ott állapodott meg 
táborostól. Én már Malomvizen Kendeffi Gábor úr házánál 
voltam Daniel István és Péter urakkal, az hová levele jöve 
Rákóczi fejedelemnek Kendeffi uramékhoz; hogy menjenek 
hozzája, engedének amazok, és másnap megindulánk, harmad- 
napján oda menénk a táborra, Kendeffi uramékat a Rákóczi 
fejedelem asztalához maraszták, mi a szálláson maradánk, mi is 
evénk, a mit Isten ada, s azalatt Kendeffi uramék is szállásokra 
jövének; Rákóczi fejedelem délálom alunni lefeküvék, mi is 
Daniel urakkal annak alkalmatosságával megindulánk hazafelé, 
és minden bántódás nélkül az én házamhoz menénk Széplakra, 
az holott már olyan hirem folyt, hogy én is Törökországba 
mentem Barcsai fejedelemmel; míg én oda alá jártam, egy 
testvér árva atyámfiai Segesvárra, az hová szoktunk volt az olyan 
háború időben bátorságosabb megmaradásért menni, bémente- 
nek, én is nem sokat mulatván puszta házamnál, utánnok 
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menék bé Segesvárra Kemény Simon urammal, hát már Novai 
Szent Páli János egynehány zászlóalja katonákkal ott vagyon, 
Bethlen Jánosnak Segesvár körül lévő javait prédálják, a fele- 
ségit is benne Segesvárott kényszergetik arra, hogy minden 
javait előadja prédára, magát is elvigyék rabságra; javainak 
ugyan jobb részét felprédálták; de magát akkor én tudtomra 
rabságra nem vitték. Én Kemény Simon urammal Udvarhely 
városába menék, ott Udvarhelyszéknek gyülése lőn, és Maros- 
vásárhelyre, a hová Rákóczi fejedelem országos gyülést hir- 
detett vala, követeket választának a főkapitányuk Kemény 
Simon uram jelenlétében. Onnét visszajövénk Bonyhára, én is, 
mint egy szolgája, alkalmaztattam magamat Kemény Simon 
uramhoz. Volt ilyen tractája Rákóczi fejedelemnek Kemény 
Jánossal: minthogy őtet a porta semmiképen nem akarja 
szenvedni a fejedelemségben, s Barcsai Ákos is bément a törökök 
közzé, bizonyos conditiok alatt, Rákóczi György promoveálja 
Kemény Jánost az erdélyi fejedelemségre s ugyan e végért is 
convocáltatta az Erdély hazafiait és státusit Marosvásárhelyre, 
ugy is volt ez tudva a belső embereknél, s még Kemény Simon 
uramnál is, azonban maguk tudhatták közelebb volt okait a 
változásnak; mindazonáltal némely emberek Rákóczi fejede- 
lem mellett lévén, Kemény János nem jóakarói irigyelvén az 
ő előmenetelét, azonban Rákóczi fejedelem is inkább szeretvén 
magát másnál, s nem akarván más ember kebelébe eperjet 
szedni, megváltoztatta elméjét, és maga mellett lévén még 
bejövetelétől fogva az havasalföldi exul vajda Constantinus, 
avval, és minden gyülevész hadaival együtt a szászvárosi rét- 
ről feljöve Radnótra, s onnét a gyülés napjára be Marosvásár- 
helyre maga udvarnépével, és mellette lévő magyarországi 
mindenféle rendből álló, Erdély javait szomjuhozó, s azt kimélet- 
len mindenfelé, és személy válogatás nélkül (valakik Barcsai 
Ákosnak hivei, s alattomban Rákóczi fejedelemnek jóakarói 
nem voltanak) prédáló, szopó emberekkel béméne, sokaknak 
gondolására ugy, mintha Kemény János választatnék a fejede- 
lemségre. Azonban propositioit kiküldötte, bizonyosan nem 
tudom, de gondolom Mikes Mihálytól, cancelláriusától, a ki 
minden ezelőtt eltölt, és ezután következett változásaiban egész 
életéig mellette volt. Ez dolgok folyási között Kende Gábor- 
nak magyarországi nemes embernek, aki Rákóczi fejedelemnek 
kedves embere, és még ama boldogtalan lengyelországi hada- 
kozásra is tanácsa volt, nem lehet, hogy meg ne irjam csele- 
kedetit; Tholdalagi Mihály az mint fennebb irám Barcsa 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 139


Ákossal a budai vezérnél lévén, felesége és minden gyermekei 
s javai Erdélyben maradtanak, és minthogy, úgy a mint tőle 
lehetett, és személyét illette volna, olyan szoros ügyben ki nem 
mehetett hazájából, szép uri hintóját, konyhaszekerét, s sze- 
keres lovait, s egyéb javait kelletett volt hagyni, ugy tudom 
Vajda-Hunyadon, a honnét mindenét Kende Gábor prédálta, 
és vitte el, nem tartván még ama nagy szent mondást: a ki 
prédál, elprédáltatik; ismét azt: hogy aki a másét szereti, 
gyülöli a magáét. – De meglakolt róla a jámbor annakutánna, 
a mint az meg lészen irva. Hoc in parenthesi. 


Propositioit Rákóczi fejedelemnek elolvastatják Erdély- 
országnak Marosvásárhelyre gyülekezett rendei, beviszik Rá- 
kóczi Györgyöt ujabban a fejedelemségre, megesküsznek néki, 
Kemény János instructiojára olyan articulus iratik, a rab 
esztendeig hadra felülni ne tartozzék, vigyázván ebben caute 
Kemény János az maga (ez articulus által az hadi expeditioról 
való) megmaradhatására, s előre ellátván mint prudens ember, 
hogy esztendő alatt elválik a Rákóczi György fejedelemségének 
állapotja a porta előtt. Ez gyülés alatt elprédálák az édes 
atyámtól maradott ménesemet a magyarországi tolvaj hadak 
egy Bodrog mellett Zemplin városán felül egy faluban lakó 
Pap István nevű rosz ember kapitánysága alatt lévő tolvajok. 


Elvégződék a gyülés és Rákóczi György mene Radnótra, 
onnét Fejérvárra, onnét (minthogy Buda felé kellett vigyázni, 
a holott volt fejedelemségének aemulusa, Barcsai Ákos) Szász- 
városra; Dévát, az holott volt ez idők alatt Barcsai Ákosné 
fejedelemasszony, és Barcsai Gáspár, s Lázár György, obside- 
áltatta, maga vigyázott a Vaskapura, a honnét gondolta béjőni 
a török hadakat Barcsai Ákossal, és a Kajámra. – Várad 
vára, városa és vidéke, s Biharvármegye mindez idők 
alatt Barcsai Ákos hűsége alatt volt mindaddig, mig Haller 
Gáborral az váradi nyughatatlan elméjű, és Rákóczi György 
inkább, mintsem a Barcsai Ákos fejedelemségét kedvelő em- 
berek a várat feladatták Rákóczi fejedelemnek; melyet nem 
kevés ideig is tractáltanak, adják-e fel, avagy ne? mert 
mihelyen Barcsai Ákos Bethlen Jánossal, Tholdalagi Mihály- 
lyal s több feljebb megemlített nevezetes emberekkel Temes- 
várra érkeztenek, tudván Várad alkalmatosságából állván Er- 
délynek veszedelme, és nagyrészént megmaradhatása is, s azt 
is tudván, hogy a praesidium fizetés nélkül csak egy nap is, 
kiváltképen olyan változásban, nem szolgál, hogy a hüséget 
Barcsai Ákoshoz tartsa, hópénzt küldött (a mint hallottam) 
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nékik Törtsváráról, de csak addig tartott, mig a Rákóczi feje- 
delem levele s emberei érkeztenek, menten feladták, noha meg 
voll mondva a török basától, a ki a hópénzt vevőket kisérte, 
fel ne adják Rákóczi Györgynek a várat, mert soha tovább 
magyar kéznél nem szenvedik. – De minekelőtte Szász- 
városra alá ment volna Rákóczi fejedelem, a marosvásárhelyi 
gyülés vége után menten bémene minden hadával Törtsvárá- 
hoz, és ott felül a határszélyben, Mihnyó nevű török tette és 
nevelte havasalföldi vajdával, a ki is török ellen való párt- 
ütésben igyekezett, nagy pompásan szemben lettek, vendéges- 
kedtenek, s egymást ajándékozták, egymással confoederáltak, 
mely dolgok a törököknek értésekre esvén, nemsokára kitudták 
Havasalföldéből, és vajdaság nélkül számkivetésben Magyar- 
országban hala meg. Midőn mindezek ilyenformában folytanak 
volna, a budai vezér Szeidi Achmet basa végbéli török hadakat 
felvévén, a Vaskapun béjöve, Barcsai Ákost, és véle lévő ma- 
gyarokat béhozá, és a Vaskapun belől egy puszta város helyénél 
Rákóczi György hadával megütközék, és azt megveré, nagy 
könnyen, az ő részéről kevés vérontással s kárával, mivel gon- 
dolván Rákóczi György, hogy a török az ő részéről való jobb 
szárnyát erősíti hadának, a melylyel a Rákóczi György hadának 
balszárnyának kelletik megütközni, a balszárnyát erősítette 
inkább meg, a török basa pedig, mint tanult vitéz ember min- 
den hadát, a melyet hirtelen maga mellé vehetett (mivel véletlen 
lett a Rákóczi György hadára való találása, és ütközésre való 
menetek, a mint az köztök lévő magyarok annakutána beszélet- 
ték) egy csoportba, mint egy seregbe verte, és mint egy kőfal 
úgy jöve a Rákóczi György hadának jobb ugyan, de erőtlenebb 
szárnyára, melyben én is szintén az első zászló alatt voltam, 
melylyel minekelőtte megütközött volna, a hátul lévő segélyző 
seregek jó idején elfutottanak, a mely a több hadaknak szivét, 
kik elől voltanak, nagy részint elvette, s őket is szaladásra 
inditotta, s az ellenségnek ismét szivet adott, elég az, hogy a 
Rákóczi György hadát ott megveré, elszéleszté, a maga hadát 
harmadnapig megnyugoltatta, úgy indult Rákóczi György ker- 
getésére, maga mellé vévén Barcsai Ákos az Hunyad vármegye- 
beli fő és nemesembereket, a kiket megkaphatott, a kiket 
béhódoltathatott. Rákóczi György az ütközet után Szász- 
városra ment, s azon éjtszakán ott hált, onnét másnap ebédre 
Fejérvárra, hálni Balásfalvára, onnét másnap Radnótra, Rad- 
nótról Marosvásárhelyre nyomulván, elszéledett hadaiban, a 
kiket öszvegyüjthetett, a török is Barcsai Ákossal nyomába 
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indult; Vásárhelyről Rákóczi György Kolozsvárra ment, a 
török Marosvásárhelyen felül a Libáncsra szállott, és minthogy 
látta Rákóczi Györgynek elébb-elébb való menetelét, harczra 
való meg nem állapodását gondolván, hihető, csak fárasztani 
akarja a török hadakat, s más az, s hogy ezen dolgok az hideg 
őszön agitáltattak, melyet érőleg viselt a tél, a Libáncsról 
visszaszállott a török Barcsai Ákossal, és a két Küküllőkön 
általkelvén, Balásfalva tájáig együtt jártanak, ott Barcsai Ákos 
mellette lévő feles uri, fő- és nemes rendekkel, udvara népével, 
és feles számu török lovas és gyalog hadakkal Szeidi Achmet 
basától elválván, Szeben városába beszálla, a török basa mel- 
lette maradott, török hadakkal azon uton, melyen bé jött volt, 
Erdélyből kimene. Itt minekelőtte a következő dolgokat meg- 
irnám, szükségesnek itélem Haller Gábornak némely dolgait 
feljegyeznem. Haller Gábor váradi főkapitány lévén, a Barcsai 
Ákos collátiojából, midőn Váradot Rákóczi Györgynek feladta 
volna, Rákóczi György béjövetelét kivánta; amaz szót foga- 
dott, és a vaskapui harcz előtt egynehány napokkal érkezett 
Fejérvárra a fejedelemhez, a kivel szemben lévén, és beszél- 
getvén, szabadságot impetrált arra, hogy házaihoz mehessen, 
azalatt a harcz meglőn, és midőn Rákóczi fejedelem Maros- 
vásárhelyre érkezett volna a harcz után, a mint felyebb irám, 
hivatta oda Haller Gábort, a ki noha nagy félelemmel, mivel 
az áruló nevet már ráadták volt régen a Rákóczi fejedelem 
belső hivei, s hadai, mindazonáltal elment, s onnét ismét Finta- 
házára maga házához visszabocsátotta, a honnét szintén induló- 
félben vala, hogy én széplaki házamtól általmenvén Fintaházán 
Vásárhelyre, s onnét Vécsre akartam menni, elhiva magával, 
s azon napon estvére menénk Gyalakutára ugyanaz Haller uram 
házához, az holott másnap mulatánk, de a török tábor felyebb- 
felyebb nyomulván Vásárhely felé, nem bátorkodánk ott sokat 
mulatni, – hanem Szent-Demeterre a Gyulaffi Lászlóné, Ba- 
lassi Erzsébet asszony ő nsga kastélyában menénk; ezek 
alatt jőni-menni kezdének a Barcsai Ákos emberei Haller Gábor- 
hoz, a kik addig járának hozzája, hogy Bethlen János és gróf 
Csáki László is, a kik Barcsai Ákossal oda jártanak volt a budai 
vezérhez, s mind is véle voltanak, oda jövének Szent-Demeterre, 
s azok persvadeálák néki, hogy elmenjen a török táborra Barcsai 
Ákoshoz; mert különben is elviszik, lévén kedve arra Haller 
Gábornak, mégis, hogy ne láttassék csak a maga ductusát kö- 
vetni, tanácsot és voxot kérde tőlünk, kik véle együtt ott vol- 
tunk Szent-Demeteren, elmenjen-e, vagy ne? Az én voxom 
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a lőn; ő nagysága tudja a fundamento, ezek a fennforgó há- 
boruságok miből oriáltattak, mint folytak, s miképen lehet 
annak lecsendesíthetése, és hogyha abban áll a szegény hazának 
megmaradása, hogy az ország, s azzal együtt ő nagysága be- 
hódoljon Barcsai Ákoshoz, arra nézve elmenjen, hogyha pedig 
abban, hogy ne hódoljon, bé ne menjen. Felelete ez lőn; néki 
ugy látszik, s ugy hiszi, hogy az ország a pogánytól azon az 
uton maradhat meg, ha béhódol Barcsai Ákoshoz. Elmenének 
onnét Bethlen János és Csáki László ebédet evén, Bethlen 
János Bunra a maga házához, s háza népéhez, s azon utjában 
Rákóczi fejedelemnek egy katonáját előtalálván, által lőtte 
halálra, Csáki László pedig Fiatfalvára a mátkája Huszár Bor- 
bála édes anyja házához (mely mátkáját annakutána repudiálá 
esküvésre ellen, de ezt obiter). Elmenénk mi is Haller Gáborral 
együtt Szent-Demeterről Gyalakutára vissza, és ő nagysága ott 
megtelepedvén, én elbucsuzám tőle, s házamhoz tekinték ide 
Széplakra; másnap Haller Gábor a török táborra ment Barcsai 
Ákoshoz. 


Megértvén Rákóczi fejedelem, hogy a török tábor Barcsai 
Ákossal, és mellette lévő magyarokkal együtt visszatért volna, 
a mint felyebb irám, kijő Kolozsvárról minden hadaival, és 
Mikes Mihályt cancelláriusát, s generálisát kilencz zászlóalj 
hadakkal, hogy Kolozsvártól fogva által Szebenig a Barcsai 
Ákoshoz hódoló, avagy hódolni akaró hazafiainak útjokat által- 
vágja, elküldi; maga Fejérvár felé nyomul, és az egész országra 
kiir, hogy a hűséget hozzá tartsák. Én házamtól Széplakról 
Segesvárra árva atyámfiaihoz bémenék, s hát oda mind Rákóczi, 
s mind Barcsai fejedelemnek levelei mentenek, egyik azt irja, 
hogy a hüséget hozzá tartsa meg, a másik azt, hogy hódoljon 
hozzája; szegény város nem tud mit tenni, csekély elmével azt 
gondolván, hogy Rákóczi fejedelem szakadatlan continuálta 
légyen utját Magyarország felé, s tartván egyébaránt is a pogá- 
nyok nagy erejétől, Barcsai Ákoshoz béhódol, követeket küldvén 
hozzája, többi között Ötves Bartos nevü öreg polgárt. Mi is 
nemes renden lévő emberek, kik oda voltunk gyülekezve, 
voltunk nagy vélekedve, mit légyünk cselekedők? Hogy az 
városban, mely már Rákóczi fejedelem hűsége mellől, Barcsai 
és török hüségére állott, üljünk, igen jónak nem itélhettük, mert 
tartottunk attól, már követjök a török táboron Barcsai Ákosnál 
lévén, megparancsoltatik, ha mi nemes emberek várasokban 
lészen, avagy oda küldjék intés által, avagy ha menni nem 
akarnak, avagy ha akarnának is, de post seram admonitionen 
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kötve vigyék. Kimennünk a városból csak kevesen nem bátor- 
kodtunk, két fejedelem, s annak magyar hadai széllyel 
lévén oszolva, az országban, nem tudtuk melyikre akadunk, 
s ugyis tőrben akadunk; megvallom igazán, mi is vélekedtünk 
a várossal, s csaknem az egész országgal, melyik fejedelem 
mellé tartsuk a hüséget; mert mindenikhez successive hol 
egyszer, hol máskor kötelesek voltunk, tetszék mindazonáltal 
végre mindnyájunknak ez: induljunk ki a városból, Isten ő 
szent felségét hiván segitségül, és ha az ország népében székely, 
vagy vármegye zászlóalját találjuk, azokkal együtt menjünk, 
a hová azok mennek, hogy így ha tőrben akadunk is, ne vádol- 
tassunk egynehány személy, hogy csak magunktól pártolkodunk, 
tanitott volt engemet erre, hogy kövessem, nagyobb részint 
Kemény János, a ki tatár rabságból, – oktatván Erdélyben 
az változások alatt s közben forgó fiait, azt irta vala egykor, 
hogy a fiai vármegyéjektől, avagy székektől el ne szakadjanak 
az változásnak idején, hanem együtt cselekedjenek a mit cse- 
lekesznek: mert egy személyt, kettőt látott megnótáztatni, 
de egy széket, avagy vármegyét nem látott. – Megegyezvén az 
ilyenformán való kiinduláson, mint egy tizenöt, vagy tizenhat 
lóval kiindulánk egy ebéd után Segesvárról, s azon éjszakán 
hálánk a Nagy-Küküllő mellett egy faluban; másnap csudála- 
tosan s véletlenül találánk Rákóczi Györgynek a felyebb meg- 
írt kilencz zászlóalja Mikes Mihály generálissága alatt lévő 
katonákra, a kiktől szenvedénk ugyan holmi háborgattatásokat, 
s kártételeket: de nem elszenvédhetetleneket; kiket Darlóczon, 
Medgyesen felül helyben találván, vélek együtt megindulánk, 
s menénk Medgyesen alól Illéstérre hálni, onnét elébb Nagy- 
Selykre; a hová meghozák, hogy Barcsai Ákos egyrészt török 
haddal Vizaknán hált az elmult éjjel, s azon napon bémegyen 
Szebenbe; ebédet evénk Selyken, megindulánk utánok: de 
csak a nyomokban kaphatának az előljárók; utunkban hallani 
kezdők Szebenben az ágyulövéseket, melyekkel a Barcsai Ákos 
Szebenben való introductiojának örömét lőtték, elmenénk mi is 
csaknem Szebenig, tanácskozván velünk Mikes Mihály, feléget- 
tesse-e a Szeben körül lévő majorokat azon éjtszakán, avagy 
ne? kinek egy, kinek más tetszvén, ő voxa a lőn; Rákóczi 
fejedelem hire nélkül nem kell azt cselekedni; mivel azzal, 
ha szintén felégetik is az majorokat, az aemulus fejedelmet, és 
mellette lévő török hadakat ki nem veszik, sem a város népét 
deditiora nem veszik; annuálánk mindnyájan a Mikes Mihály 
tetszésének, és egy Roszcsür nevü Szebenhez tartozó faluban 
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bészállánk, ott hálánk; jó hajnalban megindulánk Vizakna felé, 
és utunkban találánk elől egy nehány törököket, kik a Szebenbe 
ment török hadaktól elmaradtanak volt Vizaknán, kiket mi, 
kik Segesvárról kijöttünk volt (legelől jártatván minket Mikes 
Mihály a több sergek előtt, hihető, hogy megpróbáljon mind 
bátorságunkban, s mind abban, ha Barcsai Ákos hiveire, avagy 
törökökre találunk, kikhez inkább, mintsem Rákóczi György- 
höz hitte, hogy tartjuk hüségünket, belékapunk-e, avagy csak 
elmegyünk mellettek), elfogdosánk; irigylették ezt a katonák, 
s maga is Mikes Mihály, hogy nem a fejedelem válogatott vitézei, 
hanem mi, kiknek pártosok, és árulók volt nevünk, fogtuk el 
őket, melyet mi látván, s eszünkben vévén, oda adók a törökö- 
ket a katonáknak: praesentálják ők Rákóczi fejedelemnek, és 
a mi nyereségünkkel dicsekedjenek ők. Vizaknáig együtt járánk 
azokkal a seregekkel, s Mikes Mihálylyal, onnét elbocsáta, avagy 
külde inkább bennünket, hihető nem akarván bennünket 
Rákóczi fejedelemmel szemben juttatni, hogy annál jobban 
praesentálhassák a rab törököket a katonák, s dicsekedhessenek 
véle. Mi elválván tőlük, minthogy volt egy kis nyereségecskénk 
a törököktől, egy völgyben Vizaknán innen a Nagy-Küköllő felé 
kótyavetyét hányánk, és ismét Segesvárra, a honnét kijöttünk 
vala, és a holott kinek felesége, kinek atyafiai voltanak, vissza- 
menénk, a lévén ott a hire, hogy mindenünkből kifosztottanak 
bennünket, s még életünk is periclitál, minthogy teljességgel 
nem is volt ez hir semmi nélkül, segélyén az is, hogy a segesvári 
követeket azonféle katonák, s nevezet szerént egy Bighó György 
nevü váradi nemes ember, mindenekből kiforgatták Barcsai 
Ákostól a török táborral vissza Segesvár felé tért utjokban. 


Megvivén bizonyosan Mikes Mihály Rákóczi Györgynek 
Fejérvárra (ugy gondolom) a Barcsai Ákos és török hadak 
Szebenben való meneteleket, és szorulásokat, maga is megindul 
minden gyülevész hadaival, de az egész ország népének, mind 
hadban szolgáló, s mind paraszti rendnek kiir, parancsol, felül- 
jenek, hogy a pártos fejedelmet, és mellette lévő török hadakat 
Szebenből kivegyék. Szót fogad az ország hada mind nemes és 
paraszt, öszvegyül sok rendetlen nép, és egy napon Szeben 
városát azon fizetett nemes, és pór, s minden rendből álló hadai- 
val megkerüli, s Szelindek nevü Szebenhez való faluba bészáll 
minden hadaival, várván oda az ország hátralévő népét, és 
havasalföldi Mihnyó nevű vajdát, kiről felyebb emlékezvén, 
és a kivel is a töröknek csaknem azon napon mikor Rákóczi 
Györgygyel a Vaskapunál, harcza volt Orosz-Csiknál [Ruszcsuk], 
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s megverte, országából kikergette, számkivetette, helyében 
más vajdát tett, a ki mintegy hét alatt Havasalföldéből való 
kiüzettetése után Rákóczi Györgyhöz méne Szelindekre, s én is 
azzal a vajdával mentem oda, megegyezvén véle Bogács és 
Kőris között. Helyben lőn Szelindeken egynehány napok alatt 
Rákóczi György, miglen az ország népét felveheté, kik közül 
némelyeket ugy mint: bögözi Farkas Ferenczet, és Ugron 
Istvánt megfogatta, Kővárba küldötte. Zólyomi Miklós is vajda- 
hunyadi várában vonta volt magát, Barcsai Ákoshoz akarván 
tartani a hüséget: de Rákóczi György holmi kóborló hadakat 
küldvén Hunyad alá, per deditionem megvették, Zólyomit 
hozzá Szelindekre felkisérték, kit is rabságra Kővárba küldött, 
jobb részét javainak Hunyadon fölprédáltatta. – Ez idők 
forgása alatt Bethlen Jánosnét is, Kolozsvári Váradi Miklós 
leányát Borbárát Segesvárról rabságra Kővárba vitette, kik, s 
többeken is, kiket mind elő nem számlálhatok, mindaddig 
rabságot szenvedtenek, mig Rákóczi György élt. Szelindeken 
való létele alatt Haller Gábort (a ki, a mint fennebb irám, már 
Barcsai Ákoshoz béhódolt volt, és Szebenbe véle együtt bément 
volt) kihivatja, a ki noha nagy félelemmel, mindazonáltal hitre 
kijött, mit tractált légyen véle Rákóczi György, nem tudom, 
azt hallottam, hogy marasztotta, ne menjen vissza Szebenbe 
Barcsai Ákoshoz, igérvén neki kegyelmét; de nem maradott; 
hanem visszament békével. Látván Rákóczi György, hogy az 
ő fejedelemségének aemulussa minden utakat, módokat el- 
követett, miképen abban a méltóságban megmaradhasson, ő 
is nem posthabeálja mindazokat, valamiket elkövethet, minden- 
féle gyülevész erdélyi, magyarországi nemes, fizetett, fizetetlen 
(kiknek szabad legények, avagy inkább Gaudi András német 
officér szerént szabad ördögök vala nevök), sok pórságból álló 
hadaival megindula Szelindekről, és Szebent, környöskörül lévő 
falukban telepitvén hadát, obsideálá, maga a főrendekkel és 
ónodi, s több válogatott seregekkel szálla Sellemberkre, és nem 
sok napok mulva sánczot vettete, Szebennek Haller nevü 
töltött bástyája felől; lövetni kezdete, de haszontalanul, mivel 
semmi kárt a bástyába a lövés többire nem tett, azonban egy 
napon két izben a szebeni szászok s ott lévő magyarok és törökök 
kiütvén a városból, a sánczot felverék, ágyuk lövő lyukait 
béverék, puskaport felégeték. Voltak közbe-közbe mindkét 
részről ellenkezések és csatázások a város alatt. Nem javalván 
a sánczot a felyebb megirt helyben, változtaták, és vivék Kis- 
Torony felől, a honnét (ugy gondolom) három rendbéli sánczot 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 146 


vetének, a várhoz közelebb való sánczban a fizetett német 
gyalogok, a középsőben a szabad legények, a leghátulsó sáncz- 
ban a sok gyülevész kovácsházi sokadalom formájára menő- 
jövő pórhad; mely sánczokból mindaddig löveté Szebent, mig 
tavaszszal az török Erdélyre, s Rákóczi ellen való jövetelének 
hire s valósága elvoná onnét. Mindenféleképen próbálá Rákóczi, 
ha kézhez veheti Szebent tracta által, melyre Barcsai András 
a Barcsai Ákos egy testvéröcscse, Ugron András és Bedőházi 
Tamás ki is jöttek vala Szebenből, de semmi haszonra. 1660-ban 
ostromra készitette a hadát, de annak is csak hirével inkább, 
mint valóságával akarta ijeszteni a városbélieket. Ez télen igy 
telék el a dolog, de az egész országban szeren szerte voltanak 
nagy kóborlások, dulások, fosztások, mindenféle rendeknek 
(azoktól megválva, kik Rákóczi György mellett tartották elei- 
től fogva a hűséget), házoknak felverések, marháinak elhajtá- 
sok, és a mit meg nem irhatok, mindenféle nyomorgatások. 
Hallatlan példára irhatom azt: Zabolai Basa Tamásra, és a 
vejére Osdolai Kun Istvánra lévén régtől fogván nehézsége 
Rákóczi Györgynek, azok nem merték nyilván megvárni az ő 
nsga béjövetelét, hanem Brassóban bémenvén, ott elbujtanak 
(vélek együtt lévén: ha meg nem csalatkoznám Basa Péter is, 
a Basa Tamás fia) oly helyre, hogy (a mint értettem) az egész 
város népét megeskettette Rákóczi György s mégis a gazdája, 
maga tudja, hamis esküvésével, avagy az esketés előtt való 
félreállásával megtartotta Basa Tamást és a Kun Istvánt, ugy, 
hogy rájok nem találtanak, és mindaddig ebben a rejtékben 
voltanak, mig Rákóczi György Szeben alól elment, és a törökök- 
kel megharczolván, megveretett, és megholt; irhatom, hogy az 
az ember szülte őket e világra: mert ha kezében akadtanak a 
volna Rákóczi Györgynek, netalán életek fogyott volna el. 
A szebeni obsidióban maguk a bennvaló emberek azon télen 
éhséget (amint hallottam) nem igen szenvedtenek, de a lovak 
sokat, egymás serényét-farkát, fürészdeszkát, záldok, nyár és 
több hasonló puha fákat, sőt a mint Vajda-Szent-Iványi Bodoni 
György urtól hallottam a döggel elholt ludat tollastól, csontostól, 
bőröstől megették, s még sem lett semmi nyavalyájok; elhihe- 
tetlen éhséget szenvedtenek, a mint az obsessusok referálták 
annakutánok. Azon obsidio alatt se künn, se benn a városban 
semmi oly nevezetes ember se fegyver, se természet szerént 
való halál által el nem esett, hanem Barcsai Ákosnak a felesége 
Déva várába Szalánczi Erzsébet; ez is obsidio alatt; mivel 
Dévát is obsideáltatta Rákóczi György mindaddig, mig 
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Szebent, noha annak is semmit nem árthatott, hanem a városát 
pusztitották, s annak alkalmatosságával kóborlották azoknak 
javait, kik a várban voltanak. Sok kibeszélhetetlen kártételekkel, 
kárvallásokkal, nyomoruságokkal eltelék a tél, eljöve a jó 
tavasz; megemlitett budai vezér Szeidi Achmet basa a végbéli 
török hadakat öszvegyüjtvén, megindul Debreczen és a Hajdu- 
városok felé, a debreczenieket megsarczoltatja, az Hajdu- 
városokat, mivel a hajduk Rákóczi György mellé Gyulai Ferencz 
váradi elébb vice-, akkor főkapitány generálissága alatt fel- 
ültenek : de midőn a török közelitett, mind elszéledtenek volt, 
felégetteti, Váradot Rákóczi György hüsége mellől a Barcsai 
Ákos és török hüségre visszahódítja, és onnét bizonyos számu 
nemes és egyébféle rendekből álló embereket maga mellé vévén, 
az Ér mellé száll, onnét a Szilágyságon jő bé, Pocsai nevü erős- 
ségecske volt az Ér mellett, melyet minden háborgatás nélkül 
posthabealt, eljött mellette; amazok maguk gondolatlanul 
kiütnek az erősségből, a törököknek egynehány szekereit felverik; 
megbusul a budai vezér, visszatér minden hadával, és hirtelen 
való ostrommal, nem gondolván a lapos helylyel, és hadaiban 
eshető kárral, megveszi Pocsait, a benne lévőket mind levágatja, 
raboltatja, a várat a föld szinével egyenlővé téteti, melyet 
végben vitetvén, elébbi utját continuálja, és a Karikán Kolozs- 
vár felé béjő, s száll a Nádas pataka mellé. Rákóczi György 
elhagyván az szebeni obsidiot, maga és minden hada száll 
Szamosfalvához, várván, mely felé jön a török, melyet midőn 
megértett volna, hogy a Szilágyságra és karikai utra jött volna, 
elmégyen Kolozsvár mellett, és száll a kolosmonostori rétekre, 
a hova mentem én is Kemény Simon urammal; onnét egy csütör- 
tök nap alább a gyalui rétekre jó fübe szállánk, ebédet evén, 
lovaink is jóllakának, de nem sokat mulatván ott, azon napon 
visszaszállánk a Fenes és Lóna között való mezőre. Ez nap ugyan- 
ott a táboron megfogatta Rákóczi György Oroszfái Mikó Miklóst, 
és Váradra küldé fogva. 


Másnap, ugymint pénteken helyben voltunk, lovaink csak 
koplaltanak, rendelt sergekben vártuk a törököt; de az nap 
el nem jöve, hanem a Rákóczi táborának helyében Szamos- 
falva mellé szállott, mely török tábornak látására Rákóczi 
György egynehány zászlóalja katonákkal, s maga udvara 
népével a kolozsvári hegyekre méne, a zsákmányoló törökökbe 
belé is kaptanak, azon éjjel helyben is voltunk; szombatra 
viradánk, sereg vetve hegyeken völgyön eljöve a török, és 
minden tartózkodás nélkül a sergek az ütközetre jöttenek, s 
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szemünk láttára a sátorokat hátok megett ronták, mintha 
készen tartották volna a nyereséget. Minthogy ugy is lőn, 
melyben a törököknek nagy resolutiojok mutatódott ki, hihető, 
feltette: akár nyerjen ő azon harczon, akár ne, de a sátoroknak, 
és egyéb minden javaknak ott kell maradni; mi is pedig mind- 
nyájan csak lovaink hátain voltunk, és nem olyan formában, 
mint a Vaskapunál, hanem ugy rendelte seregeit, hogy a mi 
hadunkra mindenfelé elég jutott. Megütközénk erős ütközettel, 
ugy annyira, hogy a kópia ropogás nemkülönben hallatott, 
mintha sürü gyalogság lövöldözött volna egymáshoz: de meg is 
vere a török bennünket, noha nem olyan könnyen juta hozzánk, 
mint Vaskapunál, – sokan hullottunk mindkét részről, maga 
is Rákóczi fejedelem halálos sebekbe esék; Gyaluig a futó 
hadakat üzte a török, onnét megtért, Rákóczi György szekérben 
ülvén, Váradra kiment, ott nem sok idő alatt megholt, és semmit 
sem mulatván, a testét meginditották, vitték Ecsedbe, onnét 
Sárospatakra, a hol is temették. 


Meglőn a török és Rákóczi fejedelem között a harcz, 
Barcsai Ákos a mellette obsidiot szenvedett erdélyi hazafiaival 
és törökökkel kiindul Szebenből, és mégyen a budai vezér 
tábora felé, a ki Fenes és Lóna között lévő mezőn, a harcz 
helyén, a harczolásnak napján magát és hadát nyugtatta, és 
onnét bonczidai rétre szállott a Szamos mellé, ott is várta, és 
lett szemben Barcsai Ákossal, a holott magam is Barcsai Ákost 
elérvén odamenő utjában, jelen voltam. Felyebb lett volna 
helye e megirandó dolgot emlékezetben hozni, itt is nem késő, 
szükséges pedig ez következett rosz dolgoknak előljáró jeleire: 
Várad (a mint felyebb irám) a Barcsai Ákos hüsége mellől 
elállott ottan hamar, hogy ő Törcsvárából hópénzt küldött volt 
a praesidiumnak, és Rákóczi György hüségében marada mind- 
addig, mig azon budai vezér Szeidi Achmet basa utolszor, a 
Rákóczi György ellen való harczra, és Barcsai Ákost, s mellette 
lévő törököket, a szebeni obsidio alól való kiszabaditásra meg- 
indult, a mikor a Hajduvárosok, Debreczen és Várad vidéke 
felé jött, s akkoron béhódolta ismét Barcsai Ákos részére; de 
ez az hüségek váradi uraiméknak igen kicsinnyé tartott: mert 
mihelyen a török távol volt tőlök, Rákóczi György parancsolt 
nékik, és nem gondolván ők azzal, hogy viceispányok Béldai 
Márton, s több abban az helyben nem utolsó renden lévő emberek 
az ő javallásokra, kérésekre és expeditiojokra nézve a törö- 
kökkel ... nának, béjöve a váradi vicekapitány Alpestesi Balog 
Máthé, egynehány aranyas zászlóalja seregekkel Rákóczi György 
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mellé, és igy mint egy kétfelé osztván magukat, egyik a másik 
ellen harczolt, a mely s több hasonló csapongási, pártoskodási, 
s egyenetlensége váradi uraiméknak hozá maguknak, s hazá- 
joknak, s ez haza olyan szép véghelyének utolsó veszedelmét, 
s pogány kézben való ejtését; mert megegyezvén Szeidi Achmet 
budai vezér Barcsai Ákossal, és ez ország hadaiban is a mit 
lehetett felvévén, megindulánk Bonczhidától Zsibó felé, rabol- 
ván a pogány mindenfelé a keresztyéneket, a hol kaphattanak. 
Szurdoknál megszállván, egy nap ott mulata a török, ünnepe 
lévén, s oda meghozá egy váradi ember, hogy Rákóczi György 
meghalt volna, s Ecsed felé vinnék a testét. Ez hir hallva, nagy 
öröm indula mind török, s mind sok magyarok között, el is 
indítának bizonyos számu török hadakat, azokkal együtt 
magyarokat is, hogy valamiképen a testét hoznák el, de hijá- 
ban; mert minden akadály nélkül azzal békével érkeztenek 
Ecsedvárába. Ezalatt a török nyomuldogált ki az Ér mellé; de 
soha nem tudta egy magyar is (gondolom) hová, s mi végre 
viszi magával Barcsai Ákost, s a magyarokat. Ali basa, portáról 
expediáltatott fővezér képét viselő nagy ember, mig Szeidi 
Erdélyben járt, s a felyebb megirt dolgokat viselte, feles számú 
Budán és még a tengeren is tul lévő hadakkal Temesvárhoz 
jő, megirja Szeidi Achmet budai vezérnek, hogy Barcsai Ákost 
magától el ne hagyja. Szót fogad amaz; de titokban tartja a 
parancsolatot, volt azért annyi emberség benne: javalja 
Barcsai Ákosnak, küldje követét Ali basához. Megcselekszi 
im ez, és Nagy-Bánya vidékéről elküldi Haller Gábort, és 
Vargyasi Dániel Ferenczet, Udvarhelyszék főkirálybíráját, és 
az ország törvényes táblájának hites assessorát, a kikkel én 
is elküldettettem, de nem ugy, mint követ, hanem csak látásért, 
hallásért; Barcsai Ákostól elválásunk után harmad napján (a 
mint rá emlékezem), menénk egy ebédre Kis-Adorjánba, onnét 
hálni Váradra, másnap ott mulatánk, és a várbéli praesidium- 
nak, mely a Rákóczi György halála után, ismét visszaállott 
vala a Barcsai Ákos hüségére, én általam megfizete Barcsai Ákos 
nékik. Minthogy pedig a váradiak közül sokan inkább min- 
denkor Rákóczi György pártján voltanak, hanem ha mikor a 
nagy kételenség elvonta őket attól, s már szerető uroknak 
holtán kételenek voltanak egyfelé tartani a többiekkel a hü- 
séget; de mindnyájan közönségesen, mind vétkesek és vétek 
nélkül valól féltenek a török hadaktól, hallván őket arra felé 
nyomulni, sőt olyan vélekedésben és hirben is voltanak, hogy 
Haller Gábor törökökkel megyen (noha ez igaz nem volt, mert 
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volt ugyan egy, vagy két török csausz velünk, de azok csak 
kalauzok, és mint egy őrzőink voltanak Temesvár felé) a végre, 
hogy Váradot kézhez adja. Váradban soha annakelőtte, sem 
utána nem voltam, akkor a várának minden bástyáit, czejt- 
házait eljártuk, s elszánakoztam rajta, hogy ha török kézbe 
lalálna esni, mely bé is teljesedék, mert addig azon utamból 
én házamhoz nem jöttem, mig megvevé a török, s belé szálla, 
a mint ide alább meglészen irva. 


A dolgot, hogy jó karban hagyván Váradon, megindulánk, – 
másnapra jutánk Boros-Jenőbe, harmadnapján Lippára, onnét 
menénk Temesvárra nagy reménységgel, kiváltképen Haller 
Gábor, hogy a portához való hűségért és mutatott engedelmes- 
ségért nagy tekintetet, s netalán ajándékot is veszen Ali basá- 
tól; volt is részszerint biztatása egy zsidóból lett török csausz- 
tól: de semmi haszonnal, mert csak egy csauszt is ki nem 
külde előnkben, hanem egy temesvári törököt, ki szállásunkra 
vezessen, a hová bészállván, elegendő jancsárok jövének oltal- 
munkra; helyben telepedvén, és másod- vagy harmadnap 
audentiánk lőn Ali basa előtt, elmenénk ki a mezőre, a hol 
táborban volt fris sátorokban, és derék divánt gyüjtvén, szem- 
ben lőn a követekkel, de még csak meg sem kaptányozák, 
nem hogy bennünket, a kiket biztatott a zsidóból lett csausz, 
de még a követeket is; hanem kérdvén, miért mentenek a 
követek, az országnak sok nyavalyáit, romlásit számlálni kezdék, 
kérvén, mutatná jóakaratját. maga is a szegény Erdélyország- 
hoz, s a porta előtt is törekednék; elhallgatván a követségnek 
rendét, azt kérdé, hol az adó, hol a summa? (az t. i. melyet 
a fővezér Boros-Jenő megvételekor Erdélyországra vetett volt), 
megmondván, hogy semmit abban meg nem hoztanak, hanem 
inkább azért jöttenek, hogy annak leengedése felől törekedje- 
nek: nem sokat hagyván szólani a követeknek, hanem csak 
elküldék őket nagy sietséggel. – Ily rossz válaszszal járván 
egyelsőbben, semmi jót nem reménylhettünk, nem is volt 
többször szembenlételre való audentiánk Ali basától; hanem 
egynehány napok mulva megindula Temesvárról, s minket is 
megindítának, jó gondviseléssel lévén hozzánk s körölöttünk 
a jancsárok; megyen Arad felé, de onnét hová, s miért? semmit 
benne nem tudánk; gondolkodtunk azért így, hogy talám 
Boros-Jenőt akarja megtekinteni, s onnét megfordul. Eljutánk 
egész táborostól Aradhoz, megszállánk, s azonban értésünkre 
esik, hogy Barcsai Ákos is bizonyos számú közép renden lévő 
fő- és nemes emberekkel, s maga udvara népével ott vagyon 
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az aradi mezőn, de távolkán tőlünk, kinek odajövetele igy lőn: 
mig mi odajártunk Temesvárra, Barcsai Ákos az erdélyiekkel 
együtt Szeidi Achmet budai vezértől el nem bocsáttattanak, 
hanem mindenütt véle jártanak, Várad felé mentenek, de semmi 
nevezetes kárt ott nem tettenek a törökök, a gazdálkodást 
mindazonáltal megkivánták. Ali basa parancsolatja volt az az 
budai vezérhez (a mint értettem), hogy Barcsai Ákost maga 
mellől el ne bocsássa, s azonban hivatta magához Ali basa 
Barcsai Ákost (de mig mi Temesvárra voltunk, semmit abban 
nem tudtunk), melyről kérdést vőn ő nagysága a budai vezértől, 
azt javallotta az, hogy ne Ali basához, hanem menjen bé a 
portára, im ennek nem tetszvén az, maga tudja micsoda okokra 
nézve, odajött, a mint felyebb irám. Annakutána értésekre 
esvén Haller Gábornak és Daniel Ferencznek a Barcsai Ákos 
fejedelem ott létele, megindulának hozzája, de az őrző jancsárok 
megállítának bennünket, miglen Ali basának értésére adják a 
dolgot, elmene oda egy jancsár, s megjöve; nem bocsáták el 
őket, hanem engem küldenek Barcsai Ákoshoz; kit én egy 
kisdedszerü sátorban veszteg feküve találék, kérdé: hol legye- 
nek a követ urak, miért nem mentenek hozzája? Megbeszéllém, 
mint jártanak, kérdé tetszik-e a követeknek, hogy ő odament? 
mondám nem tetszik, azt javallották volna inkább, ment volna 
bé a portára. Azalatt, míg így beszélgetnénk, eljöve mintegy 
tiz, vagy tizenkét csausz Barcsai Ákos után, kik Ali basához 
felkisérjék. Megindula, én is elmentem egy darabig véle, utam- 
ban (minthogy még távolkán volt az Ali basa tábora a Barcsai 
Ákos szállásától), térék Haller Gábor és Daniel Ferencz szál- 
lásokra, megmondám, hogy viszik fel Ali basához Barcsai 
Ákost. Lóra ülének ők is, s megegyezének véle; és midőn 
közelítettek volna az Ali basa sátorához, az thihaja sátorába 
vivék mind Barcsai Ákost, s mind a követeket, onnét egy kevés 
idő mulva bévivék Ali basához őket, a holott Barcsai Ákost csak 
magát megkaftányozták, de többet senkit nem; a kivel igen 
keveset beszélvén Ali basa, elbocsátotta magától, de ugy hogy 
menten oda az ő sátra mellé jőjjön szállásra minden véle lévők- 
kel; szót fogad Barcsai Ákos, noha szintén lemenőleg vala 
az nap, bé is setétedett míg helyben telepedtenek a véle lévők; 
másnapra viradólag igen jó hajnalban meg akarván indulni 
Ali basa, tudakoztatta tőle Barcsai Ákos, ő hol járjon? Amaz 
azt izente, ott járjon, a hol néki tetszik, akár elől, s akár a 
tábor után. Mentünk mi szegény magyarok egy csoportban, 
a mint mehettünk, és szállánk meg a török hadakkal együtt 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 152 


Zaránd mellett, a hová megszállásunk után csak hamar eljöve 
Szeidi Achmet fenn megemlített budai vezér a maga fizetett 
igen szines, és vitézi módra termett, s ahozképest is felfegyver- 
kezett kópiás, szarácsias hadával, de már tisztitől exauctorál- 
tatott, és helyében egy Izmael nevű basa tétetett volt budai 
vezérré. Mene Ali basa sátorához, és minden tartózkodás nélkül 
szolgáinak, hadának egyrészével bé az Ali basa sátorába (nem 
láttam távolkán lételem és a sürű emberek mián; hallottam 
hogy a sátor kertét is letapodták Ali basának), kivel igen keveset 
beszélvén, ki a sátorból, és akarván menni az új successor budai 
vezér köszöntésére, egy sáros patakon kellett általmenni, melyen 
jó új híd vala, és minden szolgái, sergei azon akartanak által- 
menni, kiket megriasztván, láttam, hogy minden sáros hely 
válogatása nélkül csak mentenek utána, s kétfelől a hid mellett 
a mint mehetett; a többi hada s tábora ez idő alatt Boros-Jenő 
mellett hevert, s maga is azon napon oda visszament. Mi is 
másnap jó idején megindulánk mind az Ali basa táborával 
együtt, és szállánk Jenő mellé. Nekünk magyaroknak közel 
rendelének tábor helyet az Ali basa sátorához, a hadak közepe 
táján, hogy akármely felől jőhető ellenség ellen is bátorságban 
lehessünk; de az is nem volt elég, hanem szorosabb gond- 
viselés alá esénk; mert másod- vagy harmadnapján oda szál- 
lásunk után egy csorbadsiaalja jancsárság sátorival együtt oly 
igen környül vőn bennünket szegény magyarokat, hogy még 
csak (követem légyen irva) szél felé való dolgunkra is, ki nem 
mehettünk, sem bocsáttattunk közülök egy éjszaka, s másnap 
egy ideig. A több előszámlált s következendő rosz dolgoknak 
valóságát mutató előljáró jeleknek ez is egyik s majd ugyan 
kifejezője volt; eszünkben kezdők venni, hogy nem vendégségre 
akarnak bennünket fogni, hanem egyéb szándékok volt feltéve 
abban, hogy fejedelmünk s azzal lévő minden rendek rabság 
alá vettettenek, de mégis bizonytalanok voltunk, mi a czélja 
a pogányságnak, nem tudtuk egészen: Erdélyre fenekedik-e 
avagy Váradra? Láttuk, hogy a jancsároknak gyapottat osz- 
togattak ki mindenfelé, s azok készitették abból a kanótot. 
Osztogattata Ali basa nékünk is magyaroknak egy kevés pesz- 
métet, mivel társzekerünk egy is nem volt, hogy légyen miné- 
künk is. Egy hétig mulatánk Boros-Jenő mellett, a hová Váradi 
Ibranyi Mihály jőve Váradról tudakozódni, mit értettenek volna 
Barcsai Akostól mellette lévő elsőbb rendek Várad állapotja 
felől, avagy micsoda gondolkozással volnának: hová igyekez- 
nek a pogányság? Hihető általlátták, hogy Várad megvételére 
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igyekszik a pogányság, és tanuságot adván Barcsai Ákos és 
Haller Gábor eleiben, mint egy zsákmányos szolga (mivel 
szolgáinknak zsákmányra szabad volt kijárni, s nem hábor- 
gatták a törökök), egy estvefelé elmene a tábortól, és elmene 
Várad felé, az hová békességben mehetett volt, noha mi azt 
nem reméllettük, hogy bémehessen. Az mely reggel meg- 
indulánk Boros-Jenőtől Várad felé, azon hamar megindult 
állapotunkban érkezék hajdan Boros-Jenőben, akkoron Vára- 
don lakott Tisza István nevü becsületes ember követségre Ali 
basához a váradiaktól, a ki Barcsai Ákossal együtt egy szekér- 
ben ülvén, menénk ... mértföldnyire Boros-Jenőtől Várad 
felé, a holott Ali basával szemben jutván, instált a váradiak 
képekben, s nevekkel, hogy ha ő ellenek indulatja volna, tenné 
le azt, ne háborgatná őket, mivel ők a portához való engedel- 
mességben és hivségben volnának; de semmi jó válasza nem 
lévén, sőt arra intette őket, és ő általa a váradiakat, hogy 
Várad várát adnák fel vér nélkül a hatalmas császárnak. Tére 
vissza Tisza István Váradra; s mihelyt haza érkezett ………....... 
egész várost, s készítették magukat .......... 
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APÁCZAI CSERE JÁNOS 
AZ ISKOLÁK IGEN NAGY SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 


 
 
Nemes és nemzetes Polgármester úr, mély belátású Taná- 


csosok, tiszteletes Papok, ékesen szóló Prédikátorok, igen jeles 
és tudós Iskolamesterek, bölcs Curátorok, válogatott Ifjúság 
és kedves Hallgató és néző Közönség! 


Bizony bölcs és sokaknak egyező véleménye által helyeselt 
ama tudósnak tanácsa, bárki lett légyen is az, ki majdnem ha- 
sonló alkalommal, midőn minden nemű és rangú közönség nagy 
számmal gyűlt egybe, hogy beszédét majd helyeslő tapssal 
fogadja, mindnyájoknak meglepetésére a szószékre lépve csak 
annyit mondott: Ember, és semmit sem mondva többet, le- 
szállt. 


Midőn ezen mindnyájan rendkívül csodálkoznak vala, más 
nap szerfelett ékes beszédben tettének okát adta. Azt hiszem, 
meg akarta mutatni és mintegy szemléltetően a hallgatók lelkébe 
akarta vésni azon igazságot, hogy az ember önvizsgálódását 
annyira mindenkinek szeme előtt kell tartania, hogy minden 
szónok nélkül is talál elég okot, a miért eme halandó és mulékony 
életben folytonos elmélkedés, lankadatlan szemlélődés mellett 
mentől siralmasabb hangon egyedül saját sorsát sirassa. 


Ha ama tudósnak eme jeles tettét máskülönben utánozni 
akarnám, Iskolát mondanék és ezzel a gyűlést elbocsátanám. 
Mert ennek oly nagy szükségessége, oly sok oldalú haszna, 
hogy vaknak, sőt tompa elméjűnek kell annak lennie, ki azt 
magától nem fogja föl és nem látja. De boldog Isten! a meny- 
nyire szükséges az, a mily sok oldalúan hasznos, annyira el- 
hanyagolják, annyira megvetik és hogy ne mondjam gyűlölik, 
annyira közönyösök iránta... 


Tehát ideje fölébredned, te álmos, te mámoros, te hályogos 
szemű magyar nép! Végre-végre ős álmodból ébredj föl, leheld 
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ki magadból Bakhust, kinek mindig áldozol, szemeid homályát 
írral oszlasd el! Nézd, szemléld, vizsgáld meg annyi nyomorú- 
ságodnak forrását, melyek elárasztanak, hogy kedves zálogaid, 
a haza reményei a bölcsőtől fogva a tudatlanság feneketlen 
mélységében vannak elmerülve és felnőve és soha világosságot, 
a maguk és a haza hasznát nem látják. Kelj föl, mondom és 
állíts végre alsó iskolákat és emlékezz meg ama rabbinikus e 
szavairól: «Ki gyermekkorában tanul, mihez hasonlít? Uj 
papirosra írt tentához. Ki öreg korában tanul, mihez hasonlít? 
Régi és itatós papirosra írt tentához.» Felette nagy tehát amint 
látjátok, éles eszű hallgatóim, az alsó iskolák haszna, majdnem 
életbevágó szüksége. Mindazonáltal ha tovább nem törekszik 
és a középiskolákba nem nyulik át, mások felett alig lenne érez- 
hető valami műveltség, mely ez iskolákból háramolnék bármely 
nemzetre. 


És ugyan mi segítette a szárazon és tengeren igen hatalmas 
belga népet a spanyolok tűrhetetlen járma lerázására? Mi adta 
vissza régi szabadságát? Az akadémiák, mondom. És mi tartja 
folytonosan virágzó életerőben? Az akadémiák és főiskolák, 
melyeknél bizony az legkivált bámulatos dolog, hogy az összes 
létező akadémiákat a spanyol háború folyása alatt állították 
fel; ugyanis belátták, hogy nem más erővel verhetik vissza 
az ellenség sértő bántalmait, törhetik meg a kegyetlenségben 
hajthatatlan szívét, állíthatják vissza a békét, mint ha az 
összeírt atyák tanácsát a juris és egyéb fakultásokon doktori 
rangot nyert férfiak alkotandják, a kiknek helyeit nálunk műve- 
letlen és minden dolgokban legjáratlanabb emberek, inkább 
csak az ember báb-alakjai, mint észszel felruházott emberek 
foglalják el békében és háborúban. Ellenkezőleg, mint Phoky- 
lides oktató költeményében bölcsen int a következőkben: 


Esztelen embereket te ne engedj soh’ se itélni: 
Bölcs dolgokban itél bölcs, mesterségben a mester. 
Mély tudományt nem megy hallgatni, tanulni tudatlan. 
Bölcs pedig az nem lesz, ki magát tanulásra nem adja. 


De mind ezt hiába mondom. Azért mi mások példájára 
nem látjuk be, hogy a béke megtartásának vagy visszaszerzé- 
sének, a háború dicsően folytatásának vagy bevégzésének egyet- 
len módja az, ha otthon az államban tanult férfiak nagy szám- 
mal léteznek. Mert keveset ér az országon kívül a fegyver, 
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ha odahaza nincs bölcseség – mondja Cicero. Végre, (hogy 
az akadémiák különféle hasznához pótlásképen még ezt is 
hozzáadjam) mi ösztönözhetné hevesebben azokat, kik a ta- 
nácsterembe, a szószékre, a tanácskozó padokra jutni vágya- 
koznak, a tanulás buzgó megkezdésére és a bölcseség dicsőségének 
elérésére, mint az, hogy azok, kik akadémiai és doktori koszorút 
vívtak ki akár a jurisprudentia, akár az orvosi tudomány, akár 
a philosophia terén, ebben mind az állam, mind maga az aka- 
démia kormányzásra juthatás lépcsőjét látják. Nem egy min- 
denki czélja, nem egy hajlandósága. Némelyek (de nem mind- 
nyájan) a theologiára születnek, többen az orvosi tudományra, 
még többen egyedül a philosophiára, de a legtöbben magára 
a jurisprudentiára, kiknek szorgalmas tanulását ha csak ennek 
különfélesége szerint kitüntetéssel nem élesztik, nem táplálják, 
azok hamar lankadnak és elenyésznek, mint az ékesen szólás- 
ban és bölcseségben egyformán kitűnő Cicero bizonyítja valahol, 
midőn így szól: vélitek-e, hogy ha Fabiusnak, e nemes férfiú- 
nak dicséretül tulajdonították volna azt, hogy festett, nem 
lettek volna nálunk több Polyklétosok és Parrhasiosok? A tisz- 
telet táplálja a művészeteket és mindenki a dicsőség vágya által 
indíttatik tudományok tanulására és azok tengenek, melyeket 
a kortársak elítélnek. Ha ugyan igaz, mit Ovidius is bizonyít: 
«a léleknek nem csekély erőt ad a dicsőség vágya és a dicsőség 
szeretete termékenyekké teszi a kebleket.» Mert műveltség 
dicsőség vágya nélkül és dicsőség vágya műveltség nélkül nem 
létezhetik. Így támaszkodik egyik a másik oltalmára, mondja 
az előbbi. De lelkemet igen nagy fájdalom tölti el, ha meggon- 
dolom, hogy nálunk a vargák, csizmadiák, szabók, szűcsök, 
mészárosok, bodnárok, kovácsok, rézművesek és kézművesek 
többi czéhei a tanulók és tanítók társaságát, oh szégyen! sokkal 
felülmulják. Mert ezeknek megvannak szabadalmazott czéheik, 
hogy a kiérdemelt czímet és mesterséget a méltóknak adhassák. 
Mi egyedül iskolások vagyunk kénytelenek a nagyságos és dok- 
tori rangért idegen akadémiákhoz folyamodni. De ezt is ter- 
mészetesen minden eremény nélkül teszszük. Mert mivel nem 
vagyunk benszülöttek és a külföldiekkel a nyelvben való kész- 
ségünkkel sem állhatjuk ki a veresnyt, mivel nem akarunk 
puszta igéretekben gazdagok lenni és nem titkoljuk el vagy nem 
követeljük magunknak azt, a mivel nem birunk: megvetésben 
részesülünk, tudatlanoknak tartatunk és bár az akadémiák a 
legfőbb helyre emeltek, itthon szükségesnek tartjuk az egyházi 
rend megett a legutolsó üléseket foglalni el. S nincs ok, a miért 
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bárki valamely szegletből azt sugdossa és morogja magában, 
hogy nemzetünk igen rakonczátlan és vadsága miatt a tudo- 
mányokat nem becsüli. Sőt azt vélem, hogy utánozni kell a 
frankok királyát, Károlyt, ki midőn nem volt képes népe vad- 
ságát más módon megfékezni, iskolákat állított, melyekben az 
ifjúság ama durvasága a bölcseség által szelídíttessék. Mert a 
bölcseség minden tudomány anyja, mi egyéb, mint az istenek 
ajándéka, mint Plató mondja és mint – így beszél Tullius – 
az istenek találmánya? Ez nevel minket először az ők tisztele- 
tökre, azután az emberiség törvényére, mely az emberi nem szö- 
vetségén alapszik, továbbá a szerénységre és a lelki nagyságra ; 
ez a lélekről, mint a szemekről a homályt elűzte, hogy minde- 
neket, a felső és alsó, első, utolsó és közbelső dolgokat lássuk, 
egyszóval isteni erőnek látszik lenni, mely ily sok és ily nagy 
dolgok eszközlője. Bizony jeles és Plató, valamint Cicero bölcs 
belátásához méltó vélemény! 


De oh a halandók közt legszerencsétlenebb magyarok! 
mert ha bölcseség az istenek adománya és találmánya, az iste- 
neknek irántunk semmi barátsága, hozzánk semmi köze nincs, 
mert hiszen innét majdnem teljesen száműzve van a bölcseség. 
Ha a bölcseség a tudományok anyja, nálunk nincsenek tudo- 
mányok; ha a bölcseség neveli az embereket az istenek tiszte- 
letére, igazságosságra, mértékletességre és bátorságra, nem csoda, 
ha Magyar- és Erdélyország istentagadás-, igazságtalanság-, 
mértéktelenség- és állhatatlansággal van tele. Nem lehet azon 
sem csodálkozni, hogy sokkal több más, sokkal súlyosabb és a 
jó erkölcsökkel mindig ellenkező vétkekről, melyek közül néme- 
lyek még csak a Garamanthák, Szküthák vagy amerikaiak között 
ismeretesek, közöttünk napról-napra lehet hallani. Mert sze- 
retném tudni, honnét van a mi gazdáink között annyi gonosz 
család, oly sok rossz család-atya és anya, rakonczátlan fiú, for- 
télyos verekedő, kegyetlen úr, csalárd és hűtelen szolga és az 
egyházban a keresztyénség alapelveit nem ismerő papok báb- 
alakjai, potrohos gyomrai, simoniakusok, farkasok, bérenczek! 
Az iskolában annyi kószaárnyék, a valódi tanulók üres álczái, 
χωφὰ πρόσωπα, kitanult rókák és a politikában annyi megvásá- 
rolható (δωροφαγοί) birák, Bileam követő ügyvédek, igazság- 
talan perek, erőszakoskodások, zaklatások és zsarolások, a nép 
közt annyi panasz, siránkozás, sóhajtás és nyögés; mindenfelé 
annyi feldúlt ház, birtok és falu ; rongyos város, piszkos utcza, 
ronda közút és hogy egy szóval mondjam meg, mit mondani 
akarok, annyi rosszúl kormányzott közügy. Nincs, Magyarok! 
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egyetlen egy akadémiánk, melyben az ethikát, a vétkek fékező- 
jét, az œconomiát, a családok kormányzóját, az orvosi tudo- 
mányt, az egészség fentartóját; a mathesist, városok, utczák, 
templomok, paloták, tornyok építőjét, végre a philosophiát, 
minden tudomány és szép művészet gyökerét együtt tanítsák 
és gyakorolják. Nem is beszélek az ékesen szólásról, historiáról, 
nem a logikáról, metaphysikáról, geographiáról, optikáról, 
musikáról és cosmographiáról, mint a melyek mindnyájan a 
philosophia czíme alatt egybe foglaltatnak, melynek tudomá- 
nyát senki se higyje, hogy elegendően megszerezte, ha mindezek 
ben módjával nem szerzett ismeretet. Tehát ily sok szükséges 
támasztól megfosztatva (hogy a könyvek és nyomdák nagy 
hiányáról ne is tegyek említést) merészeljük-e várni dolgaink 
szerencsés folyását és a tudományok és ismeretek vilá- 
gosságát? 


Valóban elébb érhetné el valaki kezével a csillagokat, elébb 
vonhatná le az égről varázslattal a holdat, elébb szoríthatná 
az óczeán hullámait egy kis árokba, elébb mozgatná ki helyéből 
Archimedessel a földet, mint a tudományok és művészetek 
lankadatlan és buzgó művelése nélkül a nemzetet pallérozottá 
tehetné. Mert a mi a testben a szem, kedves hallgatóim! az 
a tartományban az akadémia vagy főiskola; és a mi az ember- 
ben az okosság, az bármely országban a tudós férfiak. Szemek 
nélkül a test sötétség, az ember okosság nélkül oktalan állat, 
ezért valóban nem igazságtalanul hirdetnek minket a szomszéd 
népek a halandók közt a legtudatlanabb és legműveletlenebb, 
buta és tunya, a gyermekkortól fogva állati tudatlanságra ter- 
mett népnek. Akadémiák vagy legalább jeles collegiumok 
mentenek meg bennünket ezen gyalázattól, nem az erőtlen 
nyelv, nem a hiú, magával eltelt vélemény, a vak és magának 
mindig hizelgő indulat. Bizonyára elveszünk, ha hamar magun- 
kat meg nem gondoljuk; mert «a hol nincsenek eszes tanácsok, 
elvész a nép», a mint a példabeszédek (11, 14) bölcse int! De 
fejtegessük ezt, Hallgatók, egy kissé bővebben és világosabban 
és ily nagy bajaink kútfejét és forrásait ha még idején bedugni 
lehetne, kutassuk szorgalmatosan. Ezt ha a szokottnál szorgal- 
masabban és gondosabban kisértem megtenni, úgy találom, 
hogy négy igen veszélyes és mérges forrásból ered ily barbár 
állapot és az iskolák előmozdítására az annyira hiábavaló 
törekvés, hogy a tudományok államára szakadjon. 


Ezen kútfők elsejének forrásai az iskolák polgárai és tanulói. 
De hogyan, figyeljétek meg! Legnagyobb része azoknak, kik 
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e név alatt mutogattatnak, de mégis úgy látszik nem mind- 
nyájan, inkább teherhordásra és szántásra születtek, mint a 
tudományokra és művészetekre. De minthogy különben örökös 
jobbágyi állapotban vagy rendkivül nagy szegénységben kel- 
lene folytonosan szolgálniok, hogy e súlyos bajt nyakukról el- 
hárítsák, az iskolák oltáraihoz menekülnek, és tisztán bebizo- 
nyítják, hogy ők nem a tudományok szeretetéből, de csupán 
a testi nyomoruságoktól féltökben adták lelküket tanulásra, 
és csak akkor lett belőlük fuvolás, miután lantosok nem lehet- 
tek. Minthogy ezeknek száma oly nagy, hogy az iskolák összes 
tanulóházait, szószékeit és padjait bőven megtöltik, a szabad 
és nemes szülék fiai, kiknek jeles előmenetele kiváltképen érde- 
kében áll az államnak, az iskolákból majdnem egészen kizáratva 
a tanuló- és lakó-szobáktól ekép megfosztva voltak eddigelő 
a legtöbb iskolában. És amit még inkább kell fájlalnunk, lát- 
ván, hogy a papi szószékeket is ezen szörnyeteg emberek fog- 
lalják el, a papi szolgálatra szentelni magukat vonakodnak 
és úgy vélekednek, hogy csak azoknak kell komolyan tanulniok, 
kik a papi fizetés nélkül egyáltalában nem képesek élni. Ez által 
a papi hivatalra mily gyalázat, mily megvettetés és utálat bélyege 
süttetik, bárki megitélheti. Elismerem, hogy együgyüeket és 
gyengéket választott az úr, nem sok előkelőt: mert az apostol 
bizonyítja. De senki józan észszel nem állíthatja, hogy a miért 
ezek választásánál rendkivüli volt az út, a rendes út másoknál 
ki van zárva. Sőt még a tanulói élet folyásában is, melyre 
kényszerítve léptek, épen nem gondolnak a pálya megfutására, 
hogy a jutalmat elérjék, hanem mindig Loth nejével azon 
bajra gondolva, melyet kikerülni kisértettek meg, kezöket az 
ekétől elvonva és hátra tekintgetve, képtelenekké válnak a 
tanulás ama legfőbb java elérésére, a mi az okok folytonos fürké- 
szésében és megtalálásában áll, miről egy költő írja: Boldog, 
ki a dolgok okát megismerhette, és egy más: Boldog lelkek, 
kiknek első dolga ezeket megismerni. Ezt pedig bizonyára 
szorgalmas és szüntelen hallás, olvasás, elmélkedés, összehason- 
lítás és írás által lehet elérni. Úgy, hogy a tanulók közül nevé- 
nek a mint illik csak az felel meg, ki a tanulás folyása alatt 
buzgónak (σπουδαϊος) és szorgalmasnak bizonyul és e komoly 
és szép dologhoz illő munkát szentel. Távol vannak ettől azon 
tétlen, hasuknak élők, kik az összes philosophiát és theologiát 
Ézsauval egy tál lencséért készek eladni. Úgy, hogy ha őket 
nem táplálná az ingyen tartás reménye, ha tudnának is igen 
rövid ideig theologusokká és philosophusokká válni, de ezen 
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feltételek mellett háromszor az éhséget nem állanák ki. (Bo- 
csássatok meg kérlek ti jeles ifjak, kik méltán felkiálthattok 
Maroval: 


Minden előtt, kedves Múzsák, ti fogadjatok engem, 
Szentségetek’ hordom, szeretet hő vágya hevitvén, 
És ti mutassátok meg az ég, a csillagok útját! 


Bocsássatok meg mondom, ha akaratom ellenére néme- 
lyeket a ti társaságotokból érdeméhez képest sujtanom az ügy 
kényszerít.) 


Nem veszik számba és nem fogják föl ezek, hogy a kik a 
Minerva zászlója alatt akarnak szolgálni, azoknak kiváltképpen 
kell virrasztaniok, fáradozniok, kerülniök a fényüzést, a gyö- 
nyörűségeket és mindazt, mi a lelket elpuhítja! Inkább akar- 
janak kemény kövön vagy fán, mint párnán és derekaljon 
aludni, szokjanak oly eledelekhez, melyek legkevésbbé izlenek 
inyüknek; forduljanak el attól, mi valami gyönyörüséget ad. 
Mert a ki a viszontagságokat az erény szeretetével legyőzte, 
magának dicsőséget és díszt szerez. De a ki tétlenséget, henye 
fényűzést keres, gyalázatosan és tehetetlenül éli le nyomorult 
életét. Mert a tanulás gyökerei keserüek, gyümölcsei édesek, 
mondja az igen bölcs Szokrates. Ez a forrás, mely a tanulók 
részéről származik, három ágban bugyogva alkotja első kut- 
fejét az iskolák nyomorúságának és teszi savanyúvá. Ennél a 
második kutfő, t. i. a tanítóké sem kevésbbé mérges, mert 
épen oly veszélyes forrásokból fakad. Mert ugyan hány van az 
iskola-mesterek közt, kik Isten hivására, a tanitói és nem egyházi 
pályára érezve hajlamot, ez elhivatásnak szentelték magukat? 
Nemde inkább történetből és némely felsőbbek meggondolatlan 
rendelkezésből jutottak a legtöbben e helyre, hol tehetetlen 
életöket a nyomasztó szegénység ellen egyideig, de csakis egy- 
ideig a papságra előmozdíttatás reményében eltengessék. Ezért 
nem tehetik, hogy mindjárt az előttök lebegő zsirosabb falat 
után ne áhitozzanak mind két pálya tisztét folytatva; vagy 
ráadásul végezve, arra irányozzák figyelmöket, miként tetsze- 
nek a népnek, minő beszédeket készítsenek. Tedd hozzá még 
azt, hogy az ilyenek mivel soha komolyan gondjok nem volt 
annak megtanulására, mit majd az iskolák hasznára gyümölcsö- 
zővé tegyenek, még annak is, mit előadnak, igen zavartnak kell 
lenni. Sok utat meg kell kisérteni, kedves hallgatók, mielőtt 
ama királyi udvarba jutsz, mely ezen kincshez vezet. Ugy 
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hogy sok iskolából ki kell lépni, mielőtt csak a tanítás módját 
is elsajátíthatnád. Ilyenektől ugyan ki vár valami előmenetelt 
az iskolában? Ezért nem csodálom egy nagy férfiú azon bölcs 
mondását, mely szerint elég előmenetelt tett az iskolában az, 
ki a helyes tanulás módját megtanulta. Midőn pedig az ilyenek 
az iskolát elhagyták, helyökbe lépnek a leggyakrabban hozzá- 
jok nagyon hasonlók, kik ugyanazon végzetnek alávettetve a 
a tudomány ügyét nem jobban mozdítják elő, és ehhez járul 
még az a baj is, hogy ha elődeik valamit építettek volna, új 
tanítási módjukkal megbontják és lerombolják. És így (szánlak 
téged Magyarország!) nálunk ama Sisyphos kövét egyre gör- 
getik ugyan, de előre nem viszik; ez, ez a természetes gyümölcse 
tanítók és doktorok annyi változásának az iskolákban! 


De ezen változtatási viszketegből és azon megrögzött szo- 
kásból, hogy évenkint új személyek után néznek, még egy más 
sokkal nagyobb baj háramlik az iskolák ügyére. Mert ha valaki 
olyant állítanának az iskolában a tanítás mellé, ki arra termett, 
ha egyébként tanult, szorgalmas, hasznos és az övéi előtt kedves 
volna is, ha csak a nép előtt gyakori beszédek tartása által ennek 
jóakaratát ki nem érdemli, és némi kedvezését meg nem nyeri: 
mindenki tudatlannak, használhatatlannak és a fő dologban 
tunyának, fizetésére érdemetlennek és az iskolából kiküszöbö- 
lendőnek fogja nyilvánítani. Különböző példákkal bizonyít- 
hatnám ezt, kedves hallgatók, ha némelyek jó hírnevét kimélni 
nem akarnám. Még nem tanulták meg a szerencsétlen magyarok, 
hogy az isten adományai különbözők úgy, hogy ha valakinek az 
egyháziakra a tehetség vagy hajlam megtagadtatott, más 
pályára szükségesekben talán gazdagabban részesült, mint má- 
sok. Az ilyenek mégis az ily kegyetlen végzet szégyenétől zak- 
latva és megvettetésüket igen türelmetlen szívvel fogadva, föl- 
tett szándékuktól visszariadnak. Ugyanis, kevésnek van meg- 
adva ama minden világi dolgot lenéző lelki erő, melylyel meg- 
vettetésüket, jutalom nélkül való fáradozásaikat, számtalan 
nehézségeket, melyeknek kiállására csaknem herkulesi munkára 
van szükség, békésen türjék, mely nélkül eme nyomoruságok 
alatt könnyen összeroskad az ember. Legtöbb tiszteletben kel- 
lene azokat tartani, kik egyedül adnak mind az egyháznak, 
mind az államnak hasznos tagokat, már csak azon tekintetből 
is, mert a bölcsességet tanítják, holott ez, a mint Tullius szokása 
szerint bölcsen mondja, magában foglalja az erénynek, a köte- 
lességnek és a helyes életnek tudományát; a melynek hirdetője 
– így szól – előttem a legméltóságosabb személynek tünik föl. 
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De ha, és ezt én mondom, oly időben születtünk, mikor a leg- 
nagyobb tudatlansággal szemben a bölcseség és ennek tanítói 
egy batkára sem becsültetnek, azonnal kétségbe kell-e esnünk ? 
El kell-e hagynunk az iskolát? Számba sem kell vennünk az 
utókort? Nem, gyalázaton és szégyenen keresztül az erényre 
kell törekedni. 


Az új gyalázatért kétszeresen fog fizetni meggyalázóinknak 
az utókor, csak ne szünjünk meg azt kiérdemelni. Országos 
vagy talán, nemzeti betegsége a magyaroknak: a bolond hagy- 
máz (phrenesis) áthatja már a lelket is, melytől nincs más 
mentőszer, mintha segítni ösztökéled azokat, kik nem akarnak. 
Mert a kik lelki betegek, minél súlyosabban betegek, annál 
inkább irtóznak a nyugalomtól és orvostól, mint Plutarkhos 
mondja. Igy beszéltünk már a második forrásról is. 


Az iskolák nyomoruságainak harmadik forrását előttünk 
az egyházi férfiak nyitják meg. Nem mindnyájan, távol legyen 
tőlünk ilyet állítani! Mert vannak olyanok, kiknek némely 
iskolák hálával tartoznak, és ezek között ez a miénk is azért, 
a mit jó rend vagy jótétemény dolgában tőlök nyertek; de kik 
ezek és mily kevesen vannak, ha összehasonlítjuk azon sokakkal, 
kik mivel magok sem tanulták meg jól az iskolában a tanulan- 
dókat, azoknak, kik az ő véleményök szerint olyasvalamit 
szeretnének tanulni, mi tulhaladja azt, mire ők mentek és 
philosophiához vagy philologiához tartozik; minthogy Magyar- 
és Erdélyországban egyedül a papi szószék ad majd mindenkinek 
cleba-t (tót nyelven : kenyér) – az ily nagy barbárságot barbár 
szóval akarva kifejezni, barbár nyelven beszélnek – a hajlé- 
kony és hiszékeny ifjúságot megpróbálják vagy titkon vagy még 
nyiltan is rábeszélni, hogy ilyen törekvése hiábavaló! De én 
a mennyire csak erőm engedi, fenszóval hirdetem, hogy ezt 
hallja meg a magyar nép: a theologia nagyon hasonló a sas- 
hoz, melynek jobbszárnya a philologia, balszárnya pedig a 
philosophia. Metszd el az egyiket, nem fog a légbe magasan 
emelkedni, ha mindkettőt lemetszed, csak a földön vesztegel; 
ha mindkettő ép, a legmagasabb egekbe tör. De térjünk vissza 
a sebhez. Mihelyt ugyanis a curátorok közreműködését kérjük 
az iskola külső vagy belső javítására: hogy az ily törekvés 
felesleges, az iskolák eddig is el voltak e nélkül és mégis a tudós 
férfiak ilyen meg olyan nagy számát szolgáltatták, végre is 
jobb mindenben a régiek nyomán járni, mint az újak tanácsára 
bármennyire is hallgatni, kopasz fővel; (γυμνή χεφαλή) szünes- 
szüntelen ezt verik és fájdalom! nem eredmény nélkül, a tapasz- 
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talatlanabbak fejébe! Egyébaránt mindenki előtt nyilvánvaló 
dolog, hogy az iskola-mesterek előttük a legnagyobb meg- 
vetésben és lenézésben részesülnek, hiszen a kéz reátétel (fel- 
szentelés) után (mely szertartás Calvin szerint a közönbösök – 
adiaphora – közé tartozik), úgy felfuvalkodnak tudományuk 
és szentségük véleményében, hogy a tudós tanítókat, második 
szüleiket megvetik és az isteni és emberi törvények ellenére 
magukat eleikbe helyezik! Szomorú példát nyújt nekünk erre 
Salánki István, a pataki iskolának tiz évig vagy talán tovább 
is tanítója, mind az isteni, mind az emberi bölcseségben igen 
tudós férfiú, kinek astronomiai művecskéje még mai nap fen- 
maradt. Ez tiz évi szolgálata után sem érte el, hogy tanít- 
ványainak, kiket ő nevelt a papi hivatalra, akár együttmenés- 
ben, akár ülésben eleibe tétessék. Hogy ez nemcsak hazám tör- 
vényeiből, hanem bizonyos megromlott indulatból, helytelen 
és ferde itéletből származik, legfényesebben bizonyítja néme- 
lyeknek nagyralátó véleménye, kik a papok és iskola-mesterek 
közti különbség felől megkérdeztetvén, fenhéjázó és fitymáló 
magatartással mondogatták, hogy a pap sacerdos, mert ezt 
jelenti a magyaroknál a pap (mintha felszenteléskor ama pápai 
letörölhetetlen bélyeget nyernék); de az iskola-mester (habár 
theologia professzora legyen és náluk sokkal tudósabb szóno- 
kokat készít is elő) mégis csak iskola-mester, mondják meg- 
vetéssel. Hozzájárul még a közjó iránt való igen nagy kemény- 
ségük. Mert ha ezek a legkisebb dologban is őket megsértenék, 
inkább akarnák, hogy az egész iskola fölzavartassék és szét- 
oszoljék, belőle a jó tanítók kiüzessenek és elbocsáttassanak, 
mintsem magokat vagy haragjokat a legkevésbbé is mérsé- 
kelnék, mit akkor is megtesznek, ha észrevennék, hogy a tanító 
tőlük a legcsekélyebb egyházi szertartásban másként vélekedik, 
bár azt megváltoztatni még eszeágában sincs. Ilyen forrásokból 
kedves Hallgatóim, ki várna jóizű kútfőt? De újból meg újból 
ismétlem, hogy nem minden pap sorozható ezekkel együvé. 
Mert vannak isten kegyelméből nálunk is igen tudós papok, 
jóllehet kevesen, kik az iskolát, mint anyjukat tisztelik, annak 
tanítóit szeretik, kegyelik, megbecsülik és tisztelik sokkal 
különben, mint rendjökbeli némely kevélyek és tudákosak, 
kiknek a papi hivatal csak nyereségűl szolgál, hogy méltóságot 
és czímeket szerezzenek magoknak. 


Következik, kedves Hallgatóim, hogy nyomoruságaink 
negyedik kútfejéhez vezesselek, mely három, a felügyelők és 
curátorok részéről származó forrásból fakad. Ezek közül az első 
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az egész Magyar- és Erdélyországban közönséges tudatlanság, 
melynélfogva a legtöbb curátor is a Grammatika elemein túl 
alig ment. Itt is némelyeket ki akarok venni, kiknek előmene- 
tele mind előttem, mind mindenki előtt ismeretes. De mint- 
hogy a mathesis-, physika-, astronomia-, philologia-, ethika-, 
politika- és egyéb tudományokról beszédből is alig hallottak 
valaha, nem is álmodhatnak arról, hogy ezen tudományok 
tanítása behozassék. Annyira, hogy ha a felsőbb tudományokra 
figyelmes igazgatók az etytnologia, syntaxis, poësis és rhetorika 
tanítására segéd-tanítókat kérnek tőlük, azt a feleletet kapják, 
hogy ezeknek nem lesz akkor dolguk; mintha az egész theologia, 
philosophia és philologia (melyeknek együttes tanítására a 
műveltebb nemzeteknél kilencz professor is alig elegendő) 
semmi sem volna egyéb, mint a grammatika és rhetorika. 


Második az, hogy azt hiszik a legtöbben, mintha eleget 
tettek volna az Isten dicsősége előmozdítására, ha három, vagy 
ha a jövedelem engedi, négy prédikátort hozattak. Hasonlí- 
tanak ezek azon tapasztalatlan építő mesterekhez, kik nem sokat 
gondolnak azzal, minő alapra, homokosra, süppedékesre vagy 
szilárdra építenek-e, csakhogy lássék, hogy építettek. Alapja 
pedig, higyjétek kedves Hallgatóim, nemcsak az egyháznak, de 
az államnak is az iskolák. Ezek, ezek amaz igen kedves folyók, 
melyek fölfrissítik az államot és az egyházat: honnét az egy- 
házra és az emberek többi társaságára minden jó forrása fakad. 
És csak addig állanak szilárdan az egyházak és nem tovább, 
míg a jól rendezett iskolákat első helyre teszik; ha ezek inga- 
doznak és pusztulnak, szükségkép gyengülnek az egyházak is. 
Ezért, a ki csak a felséges isten dicsősége előmozdítása iránt 
bölcs és gyümölcsöző gondolatot tud táplálni, főkép az iskolák 
gondját forgatja lelkében éjjel-nappal. Mert az iskolák a papok 
magvető helyei és méltán tarthatók az égi tudomány kincs- 
tárainak, a mint a nagy bölcseségű Calvin írja egyik levelében. 


Gyülöli lelkem azt az aluszékonyságot, mely harmadik 
forrása ezen kútfőnek, melyben eltemetve látom az iskolák leg- 
több curátorát. Oly habozólag folytattatik ez ügy, oly bágyad- 
tan, hogy a közjóra irányzott lélekben szellemi csömört okoz. 
Ellenségeinknek pedig a református vallás kigúnyolására igen 
alkalmas anyagot szolgáltat. Vajha hallgathatnék! Vajha 
titkolódzhatnék! Vajha a kolozsvári reformátusokat kiment- 
hetném! De lennék bár magam a halnál némább, maga a dolog 
fenszóval beszél, vagy megfordítva, nyissam csak föl ajkamat 
akár vádolástokra, akár mentségtekre, curátorok, ime ezen 
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falak, melyek majdnem két évi romokból alig ásattak ki, a 
beszédben megelőznének és panaszkodnának, hogy velünk ellen- 
kező hiten levő testvéreink oly költséges templomokat, palotá- 
kat, szószékeket és tornyokat majdnem ősi fényben állították 
helyre, míg ők igazgatóik annyi kérelmére, esdeklésére és gyüjté- 
sére is merőben pusztult állapotban jajgatnak. Ezt az egyetlen 
egy auditoriumot sem lehetett elég jól az egész évben helyre- 
állítani, hol akár ünnepélyes beszédet, (szégyen, hogy az enyémet 
is ily sokáig kelle elhalasztani) akár közvizsgálatot, akár nyilvá- 
nos vitatkozást lehetne tartani. De hol van a hat classis szá- 
mára ugyanannyi tanterem (tanulóház)? oly sok foglalkozás 
nélkül való, de még több a hely szegénysége miatt elidegenített 
tanuló számára lakószobák? De ne szóljunk e tárgyról. Mert 
maga ez ügy oly hangos torokkal kiált, hogy azt hiszem egész 
Magyar- és Erdélyországban a fülek csengenek bele. Bizony, 
kedves Hallgatóim, eme forrásokból oly gazdagon ömlik a víz, 
oly nagy annak bűze, hogy ha bár a fenséges fejedelmek, az 
iskolák legkegyesebb Mæcénásai saját költségükön és pénzt 
nem kimélve, csak azok újítását tüznék ki czélúl, és legtöbb 
javaikat végrendeletben e czélra hagyományoznák, vagy a 
hagyományozottakat megtartanák: semmit sem érnek el, meg- 
marad a megrögzött barbár állapot, a tudományok keserű folyója 
fölzavarva és bemocskolva lesz. Mert a csatornák, melyeken át a 
fejedelmek jótékony adományai az iskolák termékenyítésére 
folynak, igen megromlottak és bűzhödtek. 


Azonban veszélyes dolog lenne ily nagy bajainknak eme 
forrásait közönyös szemekkel tovább nézni; rajta, fogjunk 
azok bedugásához, de úgy azonban, hogy keressünk minden 
egyes forrás betöméséhez szükséges gyógyszert vagy závárt! 
Tömjék be a magokét a tanulók, a magokét a tanítók is; ha- 
sonlóképen a magokét a papok, a magokét a curátorok is. És 
bizony úgy látszik, hogy tanulóink már elébb szorgalmasan 
hozzáláttak ezen munkához, hiszen a legtöbben nem a szolga- 
ságtól féltökben, hanem meggondolt szabad választásból és a 
tudományok iránti szeretetből; nem kényszerítve, de szabad 
akaratból, az élet külső kényelmeit számba nem véve, csakhogy 
lelköket kiművelhessék, testök művelését egészen elhanyagolták 
és minket ide a szegénység közepébe követtek, bármit eltűrni ké- 
szek, mintsem parányit is engedjenek azon hő szeretetből, melylyel 
a múzsák iránt lángolnak. Valóban kellett volna az ilyeneket 
segíteni, de ki lelkét erre adta volna, eddig még senkit sem lát- 
tunk. Hogy az iskola-mesterek is a magok forrása betömésére 
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megtették kötelességüket, onnét is kitünik, hogy Istentől és 
az akadémiáktól ünnepélyesen lettek kibocsátva a tanítói 
pályára, sőt vissza is utasították néhány egyház meghivását 
fényes papi állomásra, inkább akarták a legnagyobb küzdések, 
nyomorúságok, viszontagságok, szegénység, megvettetés és más 
számlálhatatlan bajok, kellemetlenségek között is viszontagság- 
teljes Spártájokat erejökhöz képest ékesíteni, mint állomásukat, 
hova isten által rendeltetének, elhagyni. És nem szünnek meg 
inteni, buzdítani és ösztökélni mindenkit, hogy teljesítse az 
igazi keresztyén ember kötelességét az iskolák előmozdítása 
iránt. És mivel a classis præceptorok tartása nagyobb teherrel 
jár, mintsem magok hordozhatnák, mint kell vala, az egyházhoz 
folyamodtak. És hogy a zavar ezen iskolákból gyökerestül 
kiirtassék, az összes classisokban és a külön iskolákban komo- 
lyan szem előtt tartandó módját a tanításnak megfontolás után 
előirták és igérik, hogy a theologia, philologia és philosophia 
folytonos olvasásában szorgalmatosok lesznek. Sőt ha a har- 
madik pap fogadása által megakadályoztatva látnák azt, hogy 
a classis præceptoroknak rendes fizetés adassék, készek magokat 
kötelezni, hogy felváltva az egyes hetekben prédikálnak. 


Az egyházi férfiakban megvan a kegyes szándék, melylyel 
eddig az iskolákat felkarolták, ebben nemcsak tovább meg- 
maradni, de erősödni, az övéiket e közös érdek előmozdítására 
gyakori buzdításokkal ösztönözni, a szerencsétlen iskola-tanító- 
kat vigasztalni és a mennyire tőlük kitelik, egyedül ezek hely- 
zetének javítására törekedni és a többi saját rendjökbeli férfia- 
kat, kik más indulattal lennének, tanácsaikkal a helyes útra 
terelni. Reátok tér beszédem, Curátorok! Mert látom, hogy 
muzsáink szemei rajtatok függenek; és mintha maga az iskola 
titeket vagy irántatok való érdemeihez képest így intene, vagy 
mint egy anya, irántatok, gyermekei iránt való tekintélyéhez 
méltóan így buzdítana, vagy a válság nagyságához képest eként 
hallanám beszélni: Fiaim, szerencsétlen anyátokat a ti igaz- 
ságotokkal segítsétek: megvetett, elhagyott vagyok, támogas- 
satok! A múzsák, az én leányaim száműzve vannak, hívjátok 
őket vissza! Az ő tanítóik elhagytak, állítsátok őket vissza! 
Ősi javaimból, melyeket eddig, idősebb nővérem az egyház, 
majdnem egészen egyedül magának követelt, a hat præceptor 
számára fizetést rendeljétek ki! Erdélyország fenséges fejedel- 
mének, kegyelmes uramnak és pártfogómnak e dologban leg- 
kegyelmesebb parancsát és jóváhagyását tartozó és mentől 
alázatosabb hálával fogadjátok, tiszteljétek, és további kése- 
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delem nélkül a fejedelmi határozatnak annak értelmében meg- 
felelni ne halasszátok el! 


Végre azt, ki az én múzsáim táplálására az én fejedelmem 
által mostan hozzátok küldetik, ha csak a tiszta igazság beszé- 
lése által magában a tornáczban meg nem sértett, fogadjátok 
be, vegyétek oltalmatokba, pártfogoljátok: és így a további 
dolgok elérésére a ti jóakaratotokkal, bölcseségtek- és készség- 
tekkel buzgólkodjatok. 


Elmondám. 
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SZALÁRDI JÁNOS 
VÁRAD ELVESZTÉSE 


 
 
 


Már azért a várat mindennel rakni, muniálni elkezdették, 
s a várason valahol mi épületre való gerendák, sok szép épűle- 
tekre szerzett fák találtatnának, azokat mind betakaritják vala; 
az élést is minden úton módon szaporitván, noha már mind 
csak helyben lett volna, mind buza, liszt, köles, árpa, mind 
közönségesen való, mind magányos lakosokéval, s borral a vár 
elég bőven megrakatott, takarittatott vala, ugy hogy nagyobb 
fogyatkozást leendőnek nem aránzhatnának, mint az vitézlő 
emberbül fogna lenni, főképen hogy a város lakosi is nagyobb 
részént a bemenetel dolgában nagy kedvetlenséggel volnának. 


A vicekapitánynyal azért a város gondviselői igen igen 
szorgalmatoskodnak vala, miképen a várba népet gyüjthetné- 
nek, mind az Erdélyhez tartozó Partiumbeli s mind a magyar 
országi szomszédos vármegyékre idején irtak vala: már hogy 
a török igen nagy erővel Aly passa szerdársága alatt Váradot 
Magyarországnak egyik főbástyáját megszállani akarja, nyil- 
ván való volna; melly vár mindennel elegendőképen muniál- 
tatva volna; de hogy a fejedelem testével minden fizetett 
gyalog belőle (valami kevés lakosokon kivül) kivitetett vala, 
vitézlő és oltalmazó népbül lenne fogyatkozása. A szegény haza 
pedig mint megrontatott, romlott, pusztult és fogyatkozott, 
mindeneknél nyilván levén, semmi segitség onnan nem remél- 
tethetik; Barcsai Ákos pedig maga is kezekben levén, semmit 
nem cselekedhetik. Azért meggondolván annak az erősségnek, 
Magyarország kulcsának s egyik erős bástyájának török kézbe 
jutásából következő nagy károkat, a magok javáért is, ne néz- 
nék hivalkodó szemmel szomszédjok háza égését, annak tüze 
oltásában segitséggel lennének. Az nemes vármegyék közül, hon- 
nan mi lehetne, valami jó puskásokat hovahamarébb beléje 
küldeni ne nehéztelnék. Ételekre gondjok bár ne lenne, mert 
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az a várban kiszolgáltatnék. Hahol pedig a segitségküldést 
őnsgok s őkgylmek elmulatnák, tudniok kellene, valamit ők 
Isten dicsőségeért, az keresztyénség és nemesség megmaradá- 
sáért s közönséges javokért kevés számokhoz képest cseleked- 
hetnének (noha az várbeli praesidiariusságra fizetések s köteles- 
ségek sem lett volna), minden extremumot, utolsó spitzes dol- 
gokat, életek koczkáztatásával bemenvén a várba elpróbálni 
készen volnának. 


De ha a várnak nagyságához képest, annak megtartásá- 
ban, megmarasztásában elégtelenek lennének és igy szomszéd 
háza tüzének lángja a szomszédságokra is igen siralmasan által- 
hatna és sebesen kiterjedne; mert Váradból majd Lengyel- 
országra kezdene a török birodalom (ugy fordulhatna) által- 
szakasztatni, mind isten s az ő szent angyali s ez világi emberek 
előtt, azon irások, levelek által tennének tudománt, ők okai 
nem lennének. 


Ezenközben ugyan Tömösvárrul Haller Gábornak a vára- 
diakhoz egy levele érkezett vala, mellyben nekik tanácsolja 
vala: a főszerdárt hováhamarébb megtanáltatván, az országra 
felvetett nagy summának bár csak százezer tallérát igérnék és 
valami uton módon szerzenék meg is hovahamarébb; ugy, 
hinné isten után, azáltal az a nagy erő és romlás az helyrül 
el fogna fordittatni, hiszen azután az a summa is az országra 
közreoszolhatna és ha imitt amott kölcsön szedetnének is fel, 
mind megfordittathatnék. 


Melly tanácson a szegény váradiak nagyon kapván, ottan 
Tisza Istvánt nagy sietséggel elrendelék s késziték a passához, 
mind Barcsai Ákosnak irván s izenvén a vezér előtt való töre- 
kedés, könyörgés felől, s mind magának is Aly passának nagy 
könyörgéssel irván: őnsga gondolná meg, az nyomoruságos 
időkben, ha valaminemü fogyatkozások Váradból is, mint a 
szegény nyomorult országbul is, hatalmas császár ellen eshet- 
tek, mindazok nem a szegény lakosoktul lettek, kik közűl 
némellyek hatalmas császár portájához való hűség- és consensusá- 
bul, engedelmébül való uralása mellett, rabságot, vasazást, né- 
mellyek pedig halált is szenvedtek volna, nem hogy a zur- 
zavarra, pártolkodásra, veszekedésre ők valamibe csak leg- 
kisebbé is okot adni akartak volna. Hanem hogy Rákoczi feje- 
delem hatalmas levén, maga fizetett népével mind az egész 
országbul, Váradbul is az kedvetlen dolgokat gyakorlotta, arról 
nem tehettek s ellene sem állhattak volna: a kik pedig az vár- 
ban annak főokai voltak, minden népestül Rákoczi fejedelem 
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testével onnan ki is mentek csak a vitézlő nép maradván hely- 
ben, a kik is immár mind a fényes porta hüségében levő feje- 
delem őnsga uralásában és hüségében volnának. Már pedig 
hogy hatalmas császárnak abba elbocsáttatott szerdára méltósá- 
gos Szejdi passa az országot egyességre hozta és minden zurza- 
varokat lecsendesitett volna; kitől, a fényes portarul adatott fő- 
szerdári méltósága szerint, Váradnak is erős hit alatt való 
assecuratoria-levél adatott, hogy csak immár ezután hűségben 
maradnának és hatalmas császártól adatott fejedelem uralásá- 
ban s a fényes portához való hűségben hatalmas császárnak 
semminemű hadaitól bántódások nem lenne. 


És e mellett nagyon könyörögvén Tisza István által, szegé- 
nyek a százezer tallért is megigirték vala; ugy hogy magok- 
nak is valahol mi pénzek, ezüst marhájok volna, öszvehordván, 
a mig Tisza István odajárna, a kiket főképen olly értékes urakat, 
főembereket a szomszédságban közeldeden tudhatnának, illy 
utolsó nagy szükségekben, a véghelynek megmaraszthatására 
és abból a közönséges jóra való kölcsönpénz-kérés dolgában 
éjjel nappal megtanáltatnak, supplicalnák. 


Tisza István elbocsáttatván, az uraknak, főembereknek és 
valakiket hol jó értékkel birni tudhatnának, azonképen a váradi 
némelly lakos özvegy értékes asszonyok után is, hogy immár 
azok akkor a városrul elmentek volna, az pénznek kölcsön és 
jószágokra s magok kötelezésére adatása felől nagy szorgalma- 
tossággal iratni s el is küldözni kezdettek vala; mindeneknek 
nagyon reménkedvén, epekedvén, ollyan nagy gonosznak el- 
forditásában s nem csak a szegény hazának, magyar nemzetnek, 
hanem az egész keresztyénségnek is nagy hasznára járó dolog- 
ban, jó akaratjokat, kölcsöuözéseket meg ne vonnák. Hiszem 
elfordittatván az hatalmas nemzetnek ez nagy veszedelmes szán- 
déka és az országnak pihenése lehetvén, kinek kinek az ő pénze 
nem sokára megadatnék. 


De azonban Tisza István nagy postán csak hamar vissza- 
jövén, megmondá: haszontalan, mert a portán tauácsbul ki- 
ment és elvégezett dolog volna, és hogy immár Tömösvárról 
meg is indultak, utakat, hidakat mindenütt megcsináltak; hogy 
a város meg ne égettetnék, magoknak is a város lakosi ollyan 
nagy kárt ne tennének, az passátul, bégektül nagyon meg- 
intetett; ez mellett Szejdi passa, hogy neki a városról, oda 
érkezvén, jeget küldene ki, nagyon kérte volna. De Barcsai 
és Haller Gábor levelei is hozatván, azokban a főrendek nagy 
szorgalmatossággal intetnek vala: az istenért is a várat pusz- 
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tán ne hagynák, mindjárt belemenvén, a várast csak égetnék 
meg s mutatnák meg hazájokhoz, nemzetekhez való szerete- 
teket s a többi. 


Ezenközben a város igazgatói eszekbe vivén, hogy a város 
népe nagy zsibongással levén, kiki elmenő s futó szándékkal 
volna; azonban hogy minden rendek bátorságosabbak lehes- 
senek a vár oltalmára való megmaradás felől, s az köznépet is 
inkább megmaraszthassák, hogy a várban magok is megesküd- 
jenek, s az népet is beesküssék, egymásközött elvégezték vala. 
Egybegyüjtetvén azért az egész város népe, a curatorok, igaz- 
gatók között való praeses vagy principalis avagy praetor, ki 
azon és fellyebb esztendőben is azon hivatalt viselte volna, az 
egész népnek igy szolott vala: 


Az szegény hazában való zurzavar, hatalmas török császár- 
ral való ujatvonás, kardoskodás, ránk egész hazájól melly nagy 
romlást, nyomoruságot vont legyen, sok szóval számlálni nem 
szükség. Jenő várának török kézbe való esése, az ország népé- 
nek nagy részének siralmas rabságra való vonattatása, s kegyet- 
len kezeknél siralmas rabság s keserves rabság alatt való nyö- 
gése, nagy részének pedig fegyver által való megemésztetése, 
az országban levő sok szép mezővárosoknak, faluknak, kasté- 
lyoknak, udvarházaknak, s im közelebb vármegyénkben és a Ti- 
szán innen levő darab földön letelepittetett, istennek keresz- 
tyéni gyülekezeti lakóhelyeinek, a sok szép rakott épületü hajdu- 
városoknak porrá hamuvá való tétetések, a széllel való elfujta- 
tások igen siralmasan adják előnkbe. De bárcsak immár a hatal- 
mas nemzetnek szegény hazánk büntetésében való kemény- 
kedése, továbbra is nagyobbra is ne terjedne vala, elviselésre 
mégis könnyebb leszen vala! De már titok nélkül való dolog, 
hogy főszerdár és vezér Aly passa, budai vezér Szejdi passával 
s az portai jancsár Haszon agával számos ezer jancsársággal, 
hatvan faltörő álgyukkal, ázsiai és európai igen nagy erővel 
Várad alá ellenünk indult volna olly véggel, hogy ha az uristen 
meg nem zabolázza, ezt is, Jenő módjára, az keresztyénség 
kezéből benyelje, torkába falja és elfoglalja, látván a hatalmas 
nemzet hogy ebben soha jobb alkalmatossága nem adatott, a 
mint a mostani zurzavarban magunk előjáróinknak, fő népeink- 
nek egymásközött való czihódásokban; magának romai császár- 
ral őfelségével békessége s onnan semmi tartalékja nem levén, 
a szegény hazának pedig ereje annyira megfogyatkozott; fejünk 
is, a ki volna, az is magok kezekben volna és hatalmokban. 
Imhol volna már a sok vitézkedésnek, török nemzettel való 
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kardoskodásnak gyümölcse! Kostolhatnák már, ha jelenvolná- 
nak, azok vitézkedéseknek ízit, a kik csak mind a törökkel való 
kardoskodást, csatázást, szabados kóborlást, kótyavetye-há- 
nyást, török, rácz, oláh főhordást, azoknak a véghelyeknek 
romlását siettető, ingerkedő nagy okól itt a vár előtt való piaczon 
ösztörüfákba való felrakattatását annyira ohajták! Világi nagy 
dicsőségnek, magyaros magyarságnak, nagy jó hirnek névnek, 
örök emlékezetben maradandó dicsőséges dolognak tarták és 
álliták! Melly, oh vajha és bár az uristen adta volna, hogy az 
Herostrates példája szerént való emlékezetben ne maradna! 
Azonban im látjuk és tapasztaljuk, hogy a midőn már felzavar- 
tatván szegény hazánk, ennyiképen megromlanánk, nemzetünk- 
nek, édes atyánkfiainak is szine, virágja Podolyán a csunya 
tatár nemzet álnoksággal megvetett hálójába kerittetnék, az- 
után is édes hazánk egynehány uttal megraboltatnék, tüzzel 
megemésztetnék; keresztyén fejedelmünk (a ki mind az isteni 
tiszteletre s mind a haza szolgálatjára ha ez ideje előtt való 
romlásban az biztató, gerjesztgető és mind maga s a szegény 
haza romlására tartozó veszedelmes dolgokra a képtelen javal- 
lásokkal, dicséretekkel, késztetésekkel, o szánja meg az uristen! 
hanyathomlok nem taszittatnék, avagy nem sokat tehet vala-e? 
fegyver által eltöröltetnék; az kik ez veszedelmes dolgoknak 
fő forralói, koholói valának, az kiknek az kardoskodás, török 
prédanyereség hasokat annyira csapja vala: ime már az hától 
ütő pálczának súlyát hozzánk közel érkezni látván és tapasz- 
talván, ők belőle csak kiállának, vizet zavarának, nyakunkba 
veszedelmet, romlási, pusztulást vonyának, s már a vitézke- 
dést nekiek hagyták volna, s igen félő volna, sokak azok közűl, 
főképen a fejei, kik már a török nyereségbül jól kivették volna 
részeket, az ő veszedelmes tanácsok miatt nyakokba rohanó 
utolsó veszélyeknek zivatarát jól távulról nézni ne kezdenék! 
Melly véghely minekünk (ugymonda) édes hazánk, lakóhelyünk 
levén, nagyobb részbül itt születtettünk, itt neveltettünk, ennek 
zsirjával éltünk, az uristen áldása által világi életünkben is kiki 
állapotja szerént való gyarapodást s értékecskét ez földön és 
hazában vevén közűlünk; de mindenekfelett az isteni tisztelet- 
hez való buzgóság is, mellyel ez helyen istenünket egy szivvel, 
lélekkel tiszteljük, ugyanazont kivánván tőlünk, hozzánk sem- 
miképen nem illik, édes nevelt hazánk mellől illyen utolsó szük- 
ségben, örökkévaló gyalázatunkkal elálljunk és elszökjünk; ha- 
nem inkáb hogy a várba mindnyájan bemenjünk, és az uristent 
segitségül hiván, valamig tőlünk lehet, hazánkat, édes lakó- 
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helyünket, vérünk hullásával is oltalmazni igyekezzük. Az 
magyari jó hirnek, névnek, szegény megromlott hazánk becsü- 
letinek, méltóságának is megfelelni ekképen találtatunk. Mert 
noha a zavart mások huzták, vonták s szerzették volna nya- 
kunkba; de kinek kinek tudtára legyen, ha az egész keresz- 
tyénségben nevezetes véghelybe be nem megyünk, s a benne 
levő kevés fizetett nép miatt állapotja ugy történik mint Boros- 
jenőnek szomoru példája előttünk (noha erre nagyobb részbül 
különben sem kötelességünk, sem fizetésünk), vallyon nem 
leszen-e nekünk örökkévaló gyalázatos hirünk, nevünk, emlé- 
kezetünk, hazájok-árulói nevünk, sőt mindenüti magunk nem- 
zetünktől is üldöztetésünk, sokaknak gyalázatos halálunk? Hogy 
pedig ezen dologban senki ollyat ne gondolhasson, hogy a város 
igazgatói a város népét csak bebeszélleni, azonban magokat 
abból kivonni akarnák: ez beszédi után a hitnek formáját 
elővevén, az egész váras népe hallatára megesküvék. Melly hit- 
nek folyása illyen vala: Az végházban Váradban, mostani 
utolsó szükségében bemegyen, az uristent hiván segitségül, ott- 
ben leendő minden rendekkel a vár oltalmazásában s a keresz- 
tyénség kezénél az haza számára való megmarasztásában jó 
egyértelmet viselvén, ha istennek ugy tetszenék, életét is a mel- 
lett letenni kész lenne. És igy a több gondviselők is renddel 
megesküdtek vala. 


De némellyek, a kik már azelőtt mindenekkel ki Szent 
Jóbba s ki Székelyhidba elköltöztek volna s magok is azok 
után menni akarnának, ez dolgot savanyu dolognak állitván, 
az gyülésbül, az népnek is nem jó példaadásokkal, felköltek s 
kimentek vala; s látván hogy a nép is, ki egyet ki mást állat 
vala, a beesküvést nagyon sajnálná, hogy annyival inkáb az 
elmenetelekben módjok ne lehetne, ottan meghirdetteték: senki 
a kapukon az curatoriaról adandó pecsét nélkül, valamig a 
várba be nem esküszik, el ne bocsáttatnék. És igy a kapukra 
elegendő drabantokat állattatván, a váras kapui éjjel nappal 
őriztetnek, és mig be nem esküvének, pecsét nem adatván, a 
nélkül senki el nem bocsáttatik vala. 


Melly szoros állapotban nem nagy kár és fogyatkozás nél- 
kül esett vala, hogy a gondviselők is, kiki csak maga házanépe, 
cseléde jó móddal való felkészitése- s elbocsátásában munkál- 
kodván, az népnek a várban való esküdtetése, pecséttel való 
bocsáttatása egyedül csak a principalis curatorra hagyatott 
vala. Melly dolog hogy olly szoros üdőben s annyi nép között 
nagy munka volna, kit kit személye szerint megeskütni s pecsét- 
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tel bocsátani, mind a várbeli tiszteket s mind a város igazgatóit 
izeneti által váltig szorgalmazza vala: az nép meglepte volna, 
házában sem férnének, az idő rövid és szoros, az sokaságot jó 
móddal egyedül elbocsátani elégtelen volna, lennének segitség- 
gel neki; mert minden bizonnyal nagy kár, fogyatkozás esnék 
a dologban, de senki csak feléje sem megyen vala. Mellyből 
illy nagy gonosz következett vala: 


Majd negyed egész napig mind akképen egyedül veszékel- 
vén az feles néppel, azonban az indulásban való késedelmezést 
a nép megunván, egy éjszaka a városnak Körös szélen levő 
sánczát, a hol a Körös folyamjára nézve is egy szorosban leg- 
csekélyebb és gyengébb talált volna lenni behányván, által- 
töltenék, s hogy a Körös meggázolható volna, azon által a 
kapukat elkerülvén, Olaszi-utczája háta megett, a szőlőhegyek 
alatt, nagy részét a városnak hit nélkül szöktették vala, mig 
a principalisnak hirévé lett volna; melly szöktetésben való 
nagy kártételben főszerzők valának egy Kereki István nevü 
procator, másik Rákosi Ferencz, ki azon utczának, hol a sáncz 
behányatott vala, akkor hadnagya levén, minden közönséges 
jóra erős hittel köteles volna. 


Másik nagy káros dolog ez lett volna: hogy a kik be- 
esküttek vala is, de házoknépe kisérésére elmenvén, hogy későn 
indulhatnak vala utjokra, vissza a késérésbül sokak ollykor 
érkeznének, hogy már az ellenség a vár alatt levén, a várba 
be nem mehetnének; és igy ez nagy fogyatkozások miatt is, 
a vár oltalmára annyival kevesebb nép maradhatott vala. Ez 
fogyatkozás pedig és nagy kár csak a miatt vala, hogy a város- 
nak e formában való igazgatása, a gonosz samballátok miatt, 
valóságos erejében nem állithatott vala, és ez okon az első igaz- 
gató mellett olly coadjutor-szolgák, kezek-lábak, segédek nem 
volnának, kik segitségekkel a közönséges dolgoknak végbevite- 
tésekre élhetne s parancsolhatna. Azonban ez a nép eleitől fogva 
a szabad élethez szokván, még a kiknek kötelességeknek lenni 
a közönséges dolgokhoz láttatnék is, de illy szoros, spitzes álla- 
potban, a közönségesbe levén kire támaszkodni, az akármint 
vihetné is végbe, nagyobbnak most a maga privatumát tartja 
vala. Azonban ez a közönséges jónak is valóban kárára esék, 
mert ha késedelmeztetése az népnek nem esik vala, két- vagy 
háromannyi nép is a vár oltalmazására marasztathatik vala, 
az gondviselőt is pedig az közönséges szorgos szünetlen szolgá- 
lat miatt, hogy háza népét olly gondviseléssel nem bocsáthatná 
utjára, mint ollyan nyomorult üdőben kivántatnék, az a nagy 
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romlás, melly rajta esék, minden értékecskéje odamaradván, 
veszvén, nem találja vala. 


Ez szomoru készületek alatt tokai vicekapitány Bálintfi 
Ferencz palatinustól küldetett volt, ugyan a várbeli tisztek- 
hez bizonyos instructioival, de azon dolog akkor a városi tiszt- 
viselőkkel nem communicáltatott, közöltetett, hanem a várba 
bemenetel után a vicekapitánynak és Rácz Jánosnak iratott 
két vagy három rendbeli levelei is közöltettek, mellyekben nagy 
szorgalmatossággal intetnek s kéretnek vala, az magyari jó 
hirért, névért a várnak hüségesen való megtartására, és hogy 
valamint annak pogány kézbe való ejtésével hirtelenkedni ne 
kezdenének, ki minden tehetsége s igyekezeti szerint azon vólna, 
abba bemenő édes nemzetségét, hovahamarább mint s hogy 
lehetne, segitené s az egész keresztyénségnek ollyan főbástyája 
oltalmazása s megmarasztása mellett, maga is mint s hogy nem 
szánná poshadt vérét kiontani stb. 


Ezenközben 1. 2. 3. és 4. diebus Julij a városi fejérnép el- 
takarodván, hogy a népnek kevés voltához képest mód benne 
nem volna, hogy a városnak derekasabb részébe is az a derék 
erő valameddig megvárattathatnék és onnét csak valameddig 
is csatázással emberkedhetnének, ahozképest a mi kevés erő- 
vel maradhatnának, látván hogy sohonnan csak egyetlen egy 
segitség sem küldetnék, sőt a város népébül is, még a ki meg- 
esküdt volna is, nagyobb része odamaradna, azonnal bemen- 
vén a várba, az hidat be kezdék szedetni, minden hidlásfáival, 
gerendáival, igáival és még czövekeit is kivagdaltatni, kapuját 
berakatni, tölteni és csak a vár oltalmára magokat késziteni 
kényszerittettek vala. 


Az várasbul mihelyen bemennének azonnal mind össze- 
esküdtek vala, hogy tehetségek szerint a végházat a keresztyén- 
ség kezénél megtartani, marasztani igyekezik, ha istennek ugy 
fog tetszeni életeket is a mellett letenni készek lennének, egy- 
mást el nem árulnák, az várnak s magoknak minden megmara- 
dására való jó dolgokban egyetértenek, egymásközött való min- 
den gyülölséget, az tisztek és vár ártalmára való minden prac- 
ticát, pártolkódást eltávoztatnának stb. 


Az várban praedicatorok ezek valának: Kovásznai Péter, 
a városbeli rend szerint való tanitó: kolosvári Igaz Kálmán, 
ki Belényes megraboltatása után onnan elszorittatván, a város- 
tól Nagyari Benedek helyébe csak ideig marasztatott vala és 
a várba is a nép kivánságára, jó akaratja szerint nagy kész- 
séggel bement vala. És a várbeli ordinarius Kállai András, kik 
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nagy szorgalmatossággal és istenesen forgódván tisztekben mind 
az öt bástyákon, kapitány szállásán s az vár kapuja között, a 
mig bátorságos lön, az belső kőfaloknak is rettenetes rontatá- 
sok, szörnyü lövés miatt, néha a belső vár piaczán is, renddel 
járván elébb elébb egyik a másik után a bástyákon mindennap 
mindenütt háromszor háromszor tesznek vala nagy buzgóságos 
könyörgést s a szokott napokon a sz. irásbul a jelenvaló alkal- 
matossághoz illendő textusokat, igéket keresvén, nagy szép 
biztató és vigasztaló tanitásokkal a népnek elméjeket bátorit- 
ják, oktatják, vidámitják vala. Ez formában való isteni szolgá- 
lat pedig nem mindenkor egyszersmind szolgáltatik vala, ha- 
nem hol egy s hol más órában, hogy a mikor a szomszéd bás- 
tyán levők abban foglalatoskodnak, a szomszedságbeliek akkor 
azon bástyára is vigyázhatnának s egyszersmind az nép az 
ellenség ellen való vigyázástól is el ne vonódnék. 


Kikkel való egyértelembül a tisztviselők által minden bás- 
tyákon levő kapitányok kezébe ki irásban szép istenes edic- 
tumok, rendelésekről való bizonyos parancsolatok is adattak 
vala, hogy azokat gyakran megolvastatván, a megirt bünteté- 
sek alatt, a néppel meg is tartatnák. Mellyek között több egyéb 
isten őfelsége parancsolati ellen való vétkek és egyéb vigyázásra, 
éjjeli nappali gondviselésekre, strázsálásokra s a vár oltalma- 
zására s egymásközött való atyafiui szeretetre s istenes életre 
tartozó dolgok között, az égtelen káromkodó szitkok, mellyek 
be az hazába nem régen származtak volna, rut részegeskedése- 
ket, minden kordé dolgokban az isten méltóságos nevének 
héjába való felvétele, a sok hamis esküvés bizonyos pénzzel 
és a vétkeknek mivoltok szerint feszületbe bizonyos órákig való 
tétettetés alatt megtiltattak vala. Mellyek ellen való vigyázásra 
mindenik bástyákon két két becsületes ember esküdtetett vala. 
Ebbül való birságpénz pedig a sebesek gyógyitásokért való 
fizetésre fordittatott vala, és minden bástyákon egy egy vas 
reteszes, lakatos fa feszület s a belső vár piaczán pedig egy 
akasztófa is emeltetett vala. 


Az vicekapitány Balog Máté mellé minden dolgok igazga- 
tására ezek rendeltettek vala: Rácz János, ugyis ha a kapi- 
tány elesni tanálna, ő lenne helyébe; vajai Jbrányi Mihály 
az öreg Jbrányi Mihálynak váradi hajdani vicekapitánynak fia; 
ki Barcsaitól vissza ugyancsak a végre kéredzett és be az ob- 
sidio előtt csak harmad nappal érkezett vala. Boldai Márton és 
Belényesi Ferencz Bihar vármegyei viceispánok; Szalárdi János 
[e sorok irója] káptalan és a város igazgatóji között principalis 
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avagy praeses, Pankotai György, Szöllösi Mihály és Rákoczi 
Péter. 


Az várnak, városnak situsa, fekvése, állapotja odafel eléggé 
delineáltatott, megiratott, hogy a vár kapuja napnyugotra a 
városnak péntekhely-utczájára nyilnék arczczal, és hogy azon 
kapu mellett délfelől fekünnék a várnak legnagyobb bástyája, 
melly uj és hogy fundamentumábul Bethlen Gábor fejedelem 
rakatta, Bethlen-bástyának is hivattatik, melly bástyának gond- 
viselése, ugy hogy azon bástyán mindenek tőle függenének 
Körös-tarcsai Vér Györgyre bizatott vala, ugy hogy ha el tanálna 
esni helyébe Veres Péter hajdani Veres Ambruzs itilőmester fia 
kővetkeznék. Mellettek péntekhelyutczai hadnagyság avagy 
járásbeli nemesség és egyéb lakos rendek Nőtécsi Györgygyel, 
felső vidékbéli ottvaló udvarbiróval, Lasztóczi Jánossal, Gar- 
nocz Lukácscsal, jó becsületes emberekkel és az olaszutczai 
hadnagy Molnár János az ő járásabeli minden rendekkel. Ezeken 
kivül azon bástyán levő fizetett hadnagy az hozzátartozó N. 50. 
vagy 60. gyaloggal, s az Erdélybül jött gyalogok közűl is mint- 
egy ugyan annyin. Királyfia bástyája gondviselése bizattatott 
Boldai Gergelyre, Boldai Márton fiára, ki Krimből igen nagy 
satzon a felső esztendőben Kemény Jánossal szabadult volt, 
el találván esni, helyébe Gyulai Tamás; mellettek Boldog 
Gábor, ez is satzon szabadult volt, Ravazdi György, Szarka 
Ferencz; s vadkertutczai járásbeli hadnagy Ürögdi György 
deák, az ő járásabeli városnépével, és a nagy ujbécsi utczai 
járásbeliekhez velek, azon bástyai fizetett hadnagygyal jenei 
Mancsul Istvánnal, a kevés fizetett gyaloggal és az erdélyiek- 
ben is szakasztván ide is. 


Veres bástya bizatott vala szentfalvi Nagy Ferenczre, ki 
is egynehány ezer tallér sarczon a tatárok rabságábul nem régen 
szabadult vala; melléje Krajnik István Szentandrási Zsigmond- 
dal, Debreczeni László deákkal, Toroczkai Andrással; az pén- 
tekhelyutczabeli első járásbeli hadnagy Gyarmati János az ő 
járásbeliekkel, s Bihari Egri János nehány ottlakos, beszorult 
fizetett katonákkal; azon bástyai fizetett hadnagy Szalárdi 
Ferencz, kovács, hozzátartozó kevés számu fizetett gyalogokkal 
s az erdélyi gyalogok közül is valahányan. 


Az aranyas bástya bizatott vala borosjenei Tisza Istvánra, 
melléje Tyukodi László, Macskási Gáspár, Fodor Miklós, Rákos 
Péter, Borbély András, Takács István a váradi civilis rend- 
beliek birájok; ezek mellett Szilágyi Péter, szentmiklósutczai, 
Hegyesi János vizutczai járásokbeli hadnagyok, tisztek alatt 
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levőkkel; Bihari, csatári nehány haczérokkal azon bástyái 
kevés számu gyalogokkal s az erdélyiek közül is ide is. 


Csonka bástya Stepán Ferenczre, ki is Podolyán tatárok 
rabságába esett, de Bucsaki tatár urával idején megalkuván, 
satzát megfizetvén, csakhamar kijött vala; melléje Torma Pál, 
Ravazdi András, Szabó Gáspár. Ezek mellé a velenczeutczai 
járásbeli lakosokkal Tinódi Péter hadnagyok, a várbeli rabok, 
kik a vasakból kivagdaltatván, a vár oltalmára esküdtettek 
vala s itt is azon bástyai hadnagy fizetett drabantival s az 
erdélyi gyalogok közűl is valahányon. Kapu és toronybástya 
belényesi Komáromi Ferenczre, ki is Krimből Kemény János 
kijövetelekor szabadult vala meg sartzon, mellette Bott János, 
Török András, Halászi István. Ezek mellé várkúcsudvari lako- 
sok kolosvári Szücs István hadnagyokkal, kapus hadnagygyal, 
kevés számu gyaloggal. 


Az oskolábul is vagy harminczöt számu deákok, jó ifju 
legények szabad akaratjok szerént jöttek vala be Almási Dávid 
hadnagysága alatt, kik és holmi tisztviselőkbül álló kevés nép 
a várban vala, dandár avagy álló seregeknek rendeltettek vala. 
A vicekapitány fogadott vala száz legényt, csak a beszorulás előtt, 
kiket fizetésen tarta az vármegye korcsma jövedelmébül; ezek 
is először a dandárban hagyattak, de a vár megszállása után 
Török István várasbeli nemes ember hadnagysága alá adatván 
a veres bástyára, hogy egyként azt vivnák rontanák, ostromol- 
nák s igen nagy bástya volna, fordittattak vala. Mikes János 
és Horváth Tamás is a vasbul kivágattatván, az vár oltalmára 
esküdtettek vala. Horváth Tamás is jó egy ember levén, a 
veres bástyára rendeltetett vala. De Mikes János mind csak 
feküvén, betegeskedvén, ugyan ugyis holt vala el. 


A czaitházakban, porházakban való gondviselés Szatmári 
István porkolábra, utána való két porkalábokkal, Bán Ferencz- 
czel és Kürti Jánossal bizatott vala. 


Az bástyák kapitányságokra illyen módon elrendeltetvén, 
a bástyai kapitányok a népet ottan statiókra tizedenként, hogy 
ki-ki tudhatná az ő álló- és lövőhelyét, elrendelték vala, és az 
bástyák sürű lobogós kopjákkal, sok szép lovas és gyalog zász- 
lókkal környös környül megrakatván, kiki az ő lövőhelyét, 
sánczát éjjel nappal erősiti s maga hajlékát a bástyán alkalmaz- 
tatni igyekezi vala. 


Már ekképen mindnyájan a várban ben levén, die 8-a Julij 
a kapitány mustrára dobot üttetvén, az egész várbeli nép bás- 
tyánként és minden rendbeliek, kiki az ő rendiben megmustrál- 
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taték és az kapitánytul Szalárdi Jánosra bizattaték; seregen- 
ként általa nagyon megbiztatának, intetének: kiki édes hazá- 
jának s az egész keresztyénségnek ollyan végházának oltalma 
mellett lenne bátor és erős szivvel, s jó reménységben is isten- 
nek őfelségének szabaditása felől, kinek nem volna nehéz kicsiny 
erő által igen nagy és hatalmas hadi erőket is inegszégyeniteni. 
Melly felvett munkát, éjjeli nappali nyughatatlauságot, nyomo- 
ruságot annyival nagyobb készséggel s jobb kedvvel kellene 
kinek kinek szenvedni és cselekedni, hogy azt istenünkért, 
hazánkért, nemzetünkért, magunk s szerelmeseink hasznunkért, 
megmaradásunkért, az szegény romlott ország méltóságaért és 
becsületiért magunkra vállalnunk és felvennünk kellett volna. 
Mellynek ha kiket isten ő szent felsége közűlünk megszabadít, 
ez világ szerént is jutalmát el nem vesztenők. De ha ugy tet- 
szenék is istennek, hogy mindnyájan a kegyetlen ellenség miatt 
a szép végház oltalma mellett halált szenvednünk kellene is, 
ugy is ez életben is jó hirünk nevünk dicsiretes szép emlékezet- 
ben maradna, lelkeink pedig örök boldogsággal koronáztatnak! 
És noha a főemberekkel kapitány ur nagy jó reménységgel vol- 
nának, hogy a romai császár ő felsége hamar való nap a várat 
meg fogná derekasan segiteni; és ha a dolog szinte arra kelne 
is, valami élés a várban volna, mig benne tartana illendő jó 
rendeléssel mindenekkel kellene ugyan, de minthogy a dolog- 
nak kimeneteli bizontalan volna mint s mikor lehetne a szorúlás 
alól való szabadulás, tudós abban csak a jó isten volna, kiki 
a maga betakaritott élésével a közjóért élne istenesen, szép 
mértékletesen; kiki most a rút tékozlásnak hagyna békét, s 
kiki annak óráiban az isteni szolgálatban foglalván önnön- 
magát, mind istenre őfelségére, a vár oltalmazására és az atya- 
fiui szeretetre nézve a jó kiadott edictumhoz, törvényhez alkal- 
maztatni önnönmagokat el ne mulatnák. Az várban már min- 
den erejeket együttlátván, s hogy ollyan nagy várban majd 
csak egyik bástyája oltalmazására is, kásamátáival együtt török 
császárnak ollyan derekas portái ellen elégségesnek alig itiltet- 
hetnék, magokközött meghányván vetvén, s az czajbert és jó 
expertus pattantyusok nélkül fogyatkozásokat is tapasztalván, 
hogy palatinust Tokajban s császár armádáját a rakomazi 
sánczban lenni tudnák, irtak vala közönségesen őnsgának, töre- 
kedvén s könyörögvén, bár csak három vagy négyszáz muska- 
télyosokat s valahány pattantyúsokat küldene. Mellyre való 
válaszszal Borbély András nevü katona nagyhamar megérkez- 
vén, a segitség olly okkal igirtetik vala, ha a vár és a benne 
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levők is római császár hüsége s őfelsége oda bocsátandó comen- 
dantja igazgatása alá teljes hatalommal bocsáttatni igirtetnék. 
De hogy ebbe a várbeliek nagy perplexitással, vélekedéssel vol- 
nának, magoktól cselekedhessék-e nem-e? s már az idő hogy 
az országtul, Erdélytől érthetnének nem is engedvén, végre 
egymásközött azt concludálták, végezték vala: noha az ide- 
gen nemzet-iga is sulyos volna, de a véghelynek romai császár 
őfelsége kezébe esni, csak ugy maradhatván meg a török kéz- 
tül, ugyan ott jobb volna, mert ugy lehetne reménség, hogy a 
szegény ország s fejedelem könyörgések által őfelségétül valami 
jó módokkal ismét visszanyerhetnék; de ha török kezébe talál 
esni, ugy lehet hogy örökké odaveszne. 


Ad 9-am diem virradóra jóhajnalban egybegyülvén, vala- 
mint az assecuratoria a comendant s német praesidium, oltal- 
mazó nép bevitele dolgában kivántatnék, a szerént sietséggel 
megirattatván, azonnal hogy azon utat magok is nem kevéssé 
kivánnák, Pankotai György és Szőllősi Mihály kezébe bizaték, 
(mellyben oh ha jobb consideratioval, tanácscsal cselekedhet- 
nek vala, avagy nem jobb lesz vala-e? egy postától azon leve- 
leket elküldeni) s megizenték szóval is, hogy a vár mind élés- 
sel, porral, golyobissal, tüzes szerszámokkal eléggé muniáltatva, 
megtakartatva volna, csak az oltalmazó nép, czajbert és jó 
pattantyúsok héjával volnának; kiket mindjárt el is bocsátot- 
tak vala, ugy hogy éjjel nappal holnap virradtig Tokajba siet- 
nének; kik mint s hogy mentek, magok tudhaták, de semmi 
hirek nem hallattathatott, noha még negyed nappal érkezett 
ezután az ellenségnek eleje s nyargalója a vár alá, ugy hogy 
még die 14a Julij is egész estvéig bejöhetett volna; Váradhoz 
pedig Tokaj 14 mérföld levén, a melly nap elbocsáttatának, 
ga die, azon napon és annak éjszakáján könnyen odamehetnek 
vala s a praesidium is negyed napra avagy nem bejöhet vala-e? 
De hol csellengették el az üdőt, magok tudják; hihető magok 
nyugodalmának, elszokott kényes életeknek kedveztek akkor 
is inkáb, mintsem hazájok szeretetit s annak megmaradását 
viselték volna szemek előtt, pedig hogy a várból kimehettek 
volna. 


Elmeneteleknek harmad s negyed napján, ha valami izene- 
teket vagy leveleket vehetnék, nagyon várják vala; de abban 
látván, hogy semmi sem telnék, hogy mégis ki közűlök egy 
becsületes főembert küldenének, ki mind a palatinust, magyar- 
országi vármegyéket, méltóságos főrendeket a várnak megsegitése 
felől szorgalmaztatni meg ne szünnék, elrendelték, és arra Boldai 
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Mártonnál, hogy különben is hazájaszerető és igen becsületes 
ember volna, alkalmatosabb nem itiltethetik vala, annál inkáb 
hogy főzáloga is, nagyobbik fia, Boldai Gergely ottben maradna. 
Kitől erős hitlevelet vevén, hogy sehova addig nem menne, 
mig palatinus által is romai császár őfelsége környül is a dolgot 
meg nem mozgatná s az Kassához tartozó tizenhét vármegyéket 
felőle meg nem találná. 


Ezalatt hogy a város tüzének sebessége, az éjszakai hüvös- 
ségben annyival csendesebben s a várnak minden ártalma nél- 
kül mulhatnék, die na Julij estve, napenyészet után, egy- 
nehány helyeken nekigyujtogatott vala. Melly rettenetes rom- 
lást a szegény keresztyén lakosoknak szemeikkel nézni minemü 
siralmas és keserves vala, akármelly istenes lelkü ember meg- 
itilheti! Kinek kinek keservesen eszébe jutván eleitöl fogva 
kiknek édes atyjók, szüléjek, s kik pedig önnönmagok mennyi 
sok véres verejtékjekkel, munkájok, fáradságok által keresték, 
szerzették, épitették volna, azokban fejek lehajtására, nyugo- 
dalmára szerzett czellájokat, hajlékjokat, nyugodalmas szép 
házokat: s ime most a közönséges jobbhoz való szeretetekből 
magok kényszerittetnének azokat tüzzel – oh jaj! megemész- 
teni. Azonban magok személyekben is közűlök az ellenség fegy- 
vere miatt ki mint maradhatna, csak az uristen őfelsége tudná. 
Melly égésnek sebességét nézni, oh melly rettenetes vala! De 
főképen a péntekhelyi utczai magas házakét s a város közön- 
séges egyházáét, hol naponként az istennek tiszteleti s az evan- 
geliumnak praedicáltatása bőséges mértékben kiszolgáltatni 
szokott vala! Mely tiz erős oszlopokra s azokra felyülvonya- 
tott gerendákra, igen magos héjazatra épittetett vala; melly- 
nek hogy igen nagy tágas és széles épületnek lenni kellene, 
mint a melly alatt annyi ezer lelkekbül álló nagy gyülekezet- 
nek elférni kell vala, az oszlopokon kivül napkelet és napnyugot 
felől mindkét részről, négy igen hosszú szálcsatornákra nagy 
magos héjazatok alatt fiókjai kiterjesztetve valának. Mellynek 
épületin mennyi temérdek sok fa, sendely és vas volna, akárki 
is megitilheti. Ezen egyháznak közepette levén néhai Petneházi 
István, Bornemisza Pál becsületes emberek, kapitány, igaz 
hazafiainak kőből rakott és boltoztatott sirjok, s Balpataki 
János hopmesternek is temetések, zászlójok leszedetvén, mind 
három a várbeli egyházba vitetett vala. Erre az tüz az péntek- 
helyi házaknál, hogy azoknak közel csak hátok megett volna, 
éjszaka érkezvén, olly rettenetes sebes lánggal ég vala, hogy 
annak sebes lángja az éjszakai setétségben annál inkáb az eget 
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verdekleni láttatnék; ugy hogy az lakosok az ellenében való 
csonkabástyáról és köz-kőfalokról nézvén az nagy romlást, az 
rettenetes tűznek sebessége az vár előtt való nagy széles piaczon 
s az várnak is széles árkán nagyon általsüt vala. 


Az kibocsáttatott két követeknek semmi hirek nem hallat- 
ván, azonban az ellenség már szinte elközelgetvén, az segitség 
bejöhetése felől kétségesek levén, die 13a Julij Boldai Márton 
ollykor bocsáttatott vala ki az várból, hogy immár az kapu is 
be levén rakatva, maga, s minden lovaihoz való fegyverei hajón 
hozatván ki, lovai az árok vizének egy alkapun ugrattatnának 
és az aranyas bástya arányában, hogy ott még az árok bélletlen 
volna, a lovak felhozatván utjára ugy indult vala; már ollykor 
hogy vezér Szejdi passa a török hadaknak elejével elérkezett 
vala és az várhoz való közel jöveteltől nagy sürű álgyulövések- 
kel ellenkeztetik vala, ki az nap a váron és városon felül nap- 
kelet felől kerülvén, az erdők megett nagy távoly is megszállani 
kényszerittetett vala. 


Aly passa másnap, ugymint die 14-a Julij, délután csak 
estvefelé minden ázsiai s europai nagy erejével érkezvén, hogy 
valamig az idő bealkonyodnék a várból rájok három bástyáról 
rettenetes sürű s szakadatlan lövés szóratnék, az erdő megett 
Vásárhely felé felkerülni, nagy távolyról kénszerittettek vala, 
mellyre azelőtt való nap Szejdi passa is takarodott és szállott 
vala. De mihelyen az idő beest velednék, hogy immár a váras- 
nak köröskörnyűl minden állapotát jól tudnák, egyik része a 
hadnak Aly passával, Haszon jancsár agával, jancsársággal az 
váron felül az egész erdő aljáig Szőllősig és a Körös szélitől 
fogva a városnak abban a felső váron felül való részében, melly 
a sok gyümölcsfás és szőlős kertek miatt mint az erdő ollyan 
volna, melly a várnak valóban nagy kárával is lett vala, hogy 
ki nem irtatták volna, a szerdár sátorai Szőlősnél vonyattatván 
fel, de őmaga a, város sánczán kivül a Körös mellé ott levő part 
alá szállott s a partban ásatván lakóhelyet magának, azt felül 
egy középsátorral bevonyatván, a vár vitatása alatt nagyob- 
bára abban lakott vala. 


Az jáncsárság is pedig mig sánczokba áshatnák magokat 
mind azon partok megé a Körös szélbe szállottak vala, hogy 
ott magokat a várbeli lövésektül legjobban oltalmazhatnák, az 
vár árka béllése is onnan végbe nem mehetvén, az árok vizé- 
nek is elásása alá a Körösre azon a szegleten kevesebb munká- 
val állittathatnék, a sánczoknak is illyen közelrül szinte az 
árokszélre vettetések, mellyekben a jáncsárság éjjel nappal he- 
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vervén, az Körös vizét közel szomszédságában érhetné, leg- 
alkalmatosabbnak állittathatnék. Ezekhez képest ugyanazon 
veres és aranyas két bástyáknak napkelet felől való oldalait s 
kásamátait lőni, törni, rontani, víni legalkalmatosabbnak itil- 
ték vala. 


Hadoknak másik része Szejdi passával napnyugot felől a 
Körös két felén az városnak az tatárok által felégetett helyére, 
és azon alól a Körösök mellett alá nagy darab földön hogy az 
várbul arra a részre is a városbeli sok kő házaktól lövéssel 
nekik nem árthatnának. Harmadik táborok Olaszin kivül éjszak 
felől az ablakos és aranyas nevü gyönyörüséges szőlőhegyek 
völgyére és szőlőhegyoldalokra nagy sok munitiojokkal, tevé- 
jekkel, hogy azoknak a sok szép szőlőjök között nagy jó életek 
volna. Melly megszállásoknak módjából hogy Szejdi passa ott 
heverésekor a helynek minden situsát valóban kitanulták volna, 
eléggé megtetszik. 


Azon éjszaka illyenképen való megszállások után minden- 
felől való rettenetes Allah, Allah kiáltások alatt az egész jan- 
csárság a Bethlen-bástya alá délfelől vadkertutczára beütvén, 
azok szörnyű hajborzasztó kiáltások után az várra majd egy 
óra alatt szörnyű lövést tettek vala. De onnan belől is ki őreá- 
jok, a honnan mint az kásamátákrul lehet vala, királyfia- és 
csonkabástyákról álgyukkal és kézi puskákkal is, annál inkáb 
másnap reggel táborokra mind gyümölcsfák közé s mind vala- 
hol mi sátorok, avagy szállásoknak csak valami jelensége láttat- 
hatnék is. 


Másnap die 15-a Julij az főszerdár és a jancsár Haszon aga 
beirván, levelekben jelentetik vala: hatalmas győzhetetlen 
császártól az országnak s a sok pártolkodásnak büntetésére 
telkisben kiadatott volna (a telkisen tulajdon császár keze irá- 
sát értik, melly őnálok megváltozhatatlan dolognak állittat- 
hatik), hogy Várad várának a hatalmas muzurmány nemzet szá- 
mára elfoglaltatni kellene; azért hogy fegyver nélkül meg- 
adatnék, parancsoltatik vala. Mellyet ha fegyver nélkül meg- 
adnának, hogy kinek kinek minden jószága, háza, öröksége, 
az erdélyi canonok, törvények szerint való irással meghagyat- 
tatnának, erős esküvés alatt igirtetik. De ha meg nem adnák, 
hinnék istent, fegyverrel is nem sokára megvennék ők; de 
mint s hogy nyuzatnák, karóztatnák, süttetnék a bennevalókat. 
Barcsai Ákostól is szörnyen parancsoltatnak vala, megadása 
felől, de tudván hogy kötelességek alatt volna; és a mellett 
clavissal való titkos irásában nagyon szorgalmazza vala, bár 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


170 
 


csak két vagy három hétig tarthatnák s oltalmazhatnák meg 
ellenek a várat. 


Az várbeliek is mindeniknek megiraták vala vezér Szejdi 
passa által (ki is török császárnak teljes hatalommal bocsátta- 
tott főszerdára volt), az országban már minden dolgok egyes- 
ségre, békességbe hozattak; Rákoczi fejedelem hatalmas császár 
fegyvere miatt megholt, az kik a várban zurzavaroknak fő 
szerző okai voltak a várbul kimentek; a várbeliek is az ország- 
gal együtt hatalmas császár uralása alatt, hatalmas császár hüsé- 
gében voltak, sőt azután akkor szerdártól mind a várbeliek, város- 
és vármegyebeliek részekre igen erős hit alatt assecuratoria és 
oltalomlevelet adatott, csak már maradnának hatalmas császár 
hüsége alatt, a confirmáltatott fejedelem uralásában hatalmas 
császárnak semmi hadaitól és fegyverétől nem kellene félniek, 
senkitől semmi bántások nem lenne, csak szántatnának, vettet- 
nének, szőlőjöket miveltetnék. Utólban pedig azon méltóságos 
főszerdár és vezér hatalmas császár fényes hadaival várasok alatt 
negyed napig lakván, az idő alatt mennyi gazdálkodással lettek 
volna, hatalmas császár táborabeli főrendeknek, passáknak, bé- 
geknek s főtiszteknek, uraknak, az idő alatt egy sót kenyeret 
evén hatalmas császár hüségében egy mással, magok is mindnyáján 
jól tudnák! Rákoczi idejében is pedig, hogy Várad vármegyés- 
tűl, városostul állhatatos hüvséget tartott abba is megtetszenék, 
hogy a miatt kőzülök sokak vasazást, fogságot, némellyek halált 
is szenvedtek volna. Könyörögnének azért, hatalmas császárfényes 
hadai fordittatnának más valóságos ellenségire. Mert hatalmas 
császárnak s fényes portájának, sőt az egész ozmány nemzet- 
ségnek az egész világ előtt nagy kisebbségére esnék, ebbeli igaz- 
ságtalan és a hatalmas császár teljes hatalommal bocsáttatott 
szerdárja erős hitlevele ellen való cselekedetek; melly szerdár- 
nak örökkévaló gyalázatjára azon hitleveleit, ha ugyan rólok 
elállani nem akarnának, a toronyból ki is kellene tétetniek. 


Melly könyörgésekre semmi válasz nem adatván, azon jövő 
éjszaka az Aly passa szállásához csak-közel, szt Ferencz utczá- 
jába vetteték egy sáncz; másik éjszak felől való szőlőhegy 
tetején, mellyet szt Péternek hínak, mellybe vagy tizenkét 
sebes lövőszerszámokat helyeztettek vala és császárnak egy 
igen nagy veres aranyas zászlóját szinte a hegytetőn levő egy 
cseresnyefa tetejébe kitöttek vala; ezen alól ismét azután a 
hegynek közepibe mintegy terjes keblességébe is egy nagy sor- 
sánczba még megannyi lövőszerszámokat helyheztettek vala. 
A sz. Péter hegyének szomszédságában is napkelet felől, s sz. 
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Iván hegyén is egy nagy sorsánczba valahány lövőszerszámo- 
kat. Melly sánczokból azonnal szörnyü lövést kezdettek szórni 
a várra. De mintegy két hétig lövések semmi kárral vala, az 
golyóbisok a váron csak által keresztül-kasól szolgálván, jár- 
ván, nagy része a golyóbisoknak csak a tornyok cserepezésin 
járván által. De azután hihető vagy jobb pattantyusok állatá- 
nak, vagy hogy csak kevesebb porral, de olly mesterséggel kez- 
dettek vala lőni, hogy mihelyt a belső várnak a részrül való 
kőfalát a golyóbisok meghaladnák, azonnal alácsaponván, az 
ellenben levő belső várbeli házak ajtain, ablakain bejárnának, 
és szintén délrül való belső vár kapujára szolgálnának, s azon 
belső vár piaczán is hol együtt, hol másutt alácsaponván, kinek 
fejét, lábát, kit derékba szakgatnának ketté, ugy hogy a bás- 
tyákon is főképen a csonka, Bethlen- és kapubástyákon, sáncz 
nélkül nehéz volna megmaradni, és nagy sok károk is esvén, 
magokat sánczokba, lyukakba ásni kénszerittetnének. 


Az vár megszállásának harmad napján egy olasz rab ifju 
legény a királyfia- és Bethlen-bástyái között az árok vizének 
ugordván és általuszván, hatolván, a mint szólani tudna hogy 
ő keresztyén volna, nagyon kiáltja vala, ki a kásamáta lyukán 
bevonyatván s kapitány eleibe hozatván, azt tolmácsoltatá, 
ő olasz keresztyén, a tengeren fogatott el, s most szabadulásra 
való alkalmatossága találkozván s hogy a várban keresztyének 
volnának tudván, magát halálra a nagy árok általuszásába 
azért vetette volna, keresztyénségének elhitetésére, hogy ő met- 
szetlen volna, testén való jelenségét is erősen mutogatja vala ; 
kinek állapotja elmélkedésre vétetvén, hogy az ilyen transfugák, 
általszökők által, az ellenség gyakorta végbe vinni nagy prac- 
ticákat szokott volna, ez okon neki hinni nem kellene, hanem 
ugy reá gondot viselni, valamint a várban minden dolgokat, 
minden állapotokat kitanulván választ vinni ne kezdene annak, 
a kitől a végett elbocsáttatott volna. Vasat üttetének azért 
lábára, s különben a kapitány cseléde között étele itala levén, 
hát igen jó pattantyus, ugy hogy az ottlevőket mind megdulná 
s vele hol együtt hol másutt valóban szolgáltanak is. Az ki, 
főképen az árok vize elvétele után, valóban sokat is remén- 
kedett s szabadkozott: hogy a vas vágatnék le róla; de nem 
hihettek neki s jól is lett, mert nyilván meg tudódott azután, 
a vezér küldte volt be. 


Ezenközben a jancsárok is magokat a megnevezett nap- 
kelet felől való két bástyák ellenében sánczokon ásván, a szélső 
ároksánczot szinte az árok kőfal béllése mellé vetették és a 
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kőfal szinin elő, nagy sok földel töltött zsákokat rakván egy- 
más hátára, minden két zsák föld között egy jancsár lövőhelye 
levén, ezek is minden reggel s estve felé az sok rendben levő 
sűrű árok-sánczokbul, mindenkor legalább egy egy óráig be 
a várra s fel a fokokra sebes eső módjára való rettenetes lövést 
tesznek vala. Főképen mikor álgyuknak való kasokat töltené- 
nek, vagy akármi olly dolgot cselekednének, melly a várbeliek 
azokra való vigyázások, lövések miatt végbe nem mehetne, 
azoknak lövéseket illy rájok való sürű, szüntelen lövésekkel 
elvevén, azalatt a kezdett dolgot is végbe viszik vala, Nap- 
nyugot felől is a csonka-kapu és Bethlen-bástyák ellenében az 
piaczon keresztül által egy igen nagy ároksánczot vetettek vala, 
mellybül is azon bástyákra s a harangos toronyra s a belső 
torony alatt való házakra, annak faragott köveit rútul meg- 
vesztegetvén, váltig lövöldöznek vala; a régi királyok idejebeli 
szép öreg harangot is, hogy azt le nem vétethették volna, meglőt- 
ték és elrontották vala; de kettei a harangnak levétettek vala. 


A megirt aranyas és veres bástyák egymás ellenében levő 
kásamatáinak lövéseket akarván elveszteni, hogy azokat igye- 
keznének megostromlani, az két kásamáták ellenébe kétfelől 
az árok szelibe kasok kőzé állattak vala két két öreg faltörő 
álgyukat; ismét azon bástyák köz kőfala ellenébe is szinte 
középben s az árok szélire is kettőt, az mellyekből való rette- 
netes lövésekkel azon kásamáták lövésit nem is csak elvöttek 
vala, hanem mind a kásamátákat s közkőfalt is annyira meg- 
rontanák, hogy mind a három helyen való töréseken ostromot 
probálhatnának, melly kásamátákrul való sürű lövésekkel s 
nem csak azokrúl pedig, hanem a szomszédságbeli csonka és 
királyfia-bástyákrul is eléggé igyekezék az ellenséget akadá- 
lyozni munkájokban; sőt azon aranyas és veres bástyáknak 
felső szárnyain avagy szegeletén is az ellenségnek kétfelől az 
árok szélein épittetett sánczai és lövőszerszámi ellenében nagy 
öreg gerendákból vas kapcsokkal erősen egybefoglaltatott, föld- 
del megtöltetett sánczokba, s hasonló módon a királyfia bástyá- 
járól is és az közép kőfalra is alólfelől erős töltött sánczokba 
méntül nagyobb és kisebb lövőszerszámokat állatván, a szörnyü 
lövéssel olly károkat tesznek vala nekik, hogy minden sok mun- 
kával épittetett, mindkétfelől való erős sánczokat ugy öszve- 
rontanák, hogy négy vagy öt éjszakákon is, nagy sokaságu 
erejekkel is, ujobban felépiteni és helybeállatni alig tudhatnák; 
sőt, a mint ezután tudhatnák meg bizonyosan, öreg faltörő 
igen sebes álgyujok is haszontalanná az várbul való lövéssel, 
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egynehány tetetnék. De az igen nagy erő ismét mind sánczá- 
val, lővőszerszámival ugy nekikészűl vala az mieink őellenek 
épittetett erősségeknek, hogy az rettenetes lövéssel a várbeli 
bástyákon épittetett erős sánczokat egynehányszor semmivé 
tennék, erős gerendákbul való épűletit diribről darabra szakgat- 
tatván, földtöltésit széllyelhányatnák: mellyeket noha a mieink 
egynehányszor reparálnának, megujítnának, de végre azon 
épűletek alatt való kőfalokat is ugy megrontaták, hogy többé 
azokon a helyeken ujabb sánczok sem épittethetvén, a lövő- 
szerszámokat is azon alkalmatos helyekről csak levonattatni 
kénszerittetnének. 


Az belső vár a mint Bethlen Gábortól a külső vár keritésé- 
nek formája szerint mindenik öreg kásamátás bástyák eleibe 
egy egy öreg temérdek bástya-házakra fundáltatott és a csonka 
s Bethlen-bástyák ellenében való toronyházak mindenestől 
fogva boltokra s azok között levő fejedelmi szép házak is, alsó 
részei azoknak is mindenütt erős boltozásokkal, felső sor házai 
pedig gerendázással egészen megépittetett vala. Ez délfelől való 
toronybástyátul fogva is az királyfia-bástyája ellenében üszögé- 
ben való toronynyal épen felrakatott s az alsó sor házak minde- 
nestül meg is boltoztattak és olasz fokok között az a sor is 
héjazat alá vétetett vala, azon toronybástyának épitése csak 
üszögében maradván. 


Üdősbik Rákoczi György fejedelem az királyfia-bástyájá- 
nak ellenében való üszögében levő toronytól fogva elkezdvén 
az épittetést, a veres bástya ellenében való toronybástyáig azt 
az oldalt középben igen erős gerendákkal meggerendáztatván 
és mészszel annak padlásán felül erősen megöntetvén, és azon 
felső sorján mindkétfelől sürű, apró, négyszegü ablakokat ha- 
gyatván, felső részét jövendőben bolt alá vétetni akarván, azt 
a sort ugy csináltatta vala, hogy alól czaitház legyen, az felső 
része pedig erősen élésháznak tartassék. Az veres bástya ellené- 
ben való toronybástyát is pedig mind alól felül hasonló abla- 
kokra, ugyan két részben épittetvén, ez is középben hasonló 
módon gerendáztatott; de az felső épületi egy singnyi temér- 
dekségü boltozattal megboltoztatván, hogy ennek az alsó részé- 
ben mindenféle tüzesszerszámok, gránátok, kénkő, salétrom és 
mindenféle munitiokhoz való sok eszközök, felső részében pedig 
mindenféle élés, liszt, asszu és nyers gyümölcs tartatnának, ez 
bástya épen cserép alá vétetett vala; mellynek is ajtai alsó 
részére az öreg czait-házbul, fölső részére pedig az felső élés- 
házbul nyilnak vala. 
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Az veres bástya ellenében való cserepes toronybástyától 
fogva ismét egy nagy sor magas temérdek kőfallal elővitetvén 
az épületet, az kőfal mellett belől ifjabb Rákoczi fejedelemtől 
szép kő istállók, félhéjazatra valók, kivül pedig ugyan fél- 
héjazatra holmi szekérszinek; az aranyas bástya ellenében 
való torony bástyáit üszögében épen ugy, hogy csak bolto- 
zása héja volna, s ismét ez bástyától fogva is az külső derék 
kőfal az csonka éppen kész toronybástyához ragasztatott és 
épen fel is rakatott vala; ez éjszak felől, másik napkelet felől 
és harmadik délfelől való oldalán is egy egy kapu hagyatván. 


Az már leirt czajt- és élésbástyaháznak is a külső öreg 
bástyán felül való eminentiájának, magasságának szegletit uj- 
bécs-utczán való egy sánczbul nagyon megrontották vala, ugy 
hogy a cserepes hejazatjától fogva alá, mig az külső bástya 
miatt hozzá férhetnének, a nagy temérdek szegeletkőfala egész 
az boltozásáig nagyon leszakadozna s cserepes héjazatának is 
nagy része csak csüggőleg s leszakadólag függene. 


Azon czajt- és élésház ellenében éjszakra az aranyos bástya 
ellenében üszögében, boltozat nélkül levő toronybástya mellett 
levő közkőfalnak is (mellyhez iraték, hogy belől istállók s kivől 
félhéjazatra való szekérszinek ragasztattak volna) szinte azon 
toronybástya mellett a szt Ferenczben levő sánczból, a mennyi- 
vel az külső vár közkőfalát magasságával felülhaladná, nagyon 
lerontatták vala, ugy hogy a kőfal szakadozása miatt minden 
kivül belől való épűletek mind leszakadoznának, és azokban 
szállást tartó városi népek kiszorulni kénszerittetnének. 


Az aranyas bástya két kásamátái között a melly boltozat 
alatt a derékbástyára felmennének és annak alyában mindkét- 
felé alkalmatos jó házakra garádicsokon felmennének, melyek- 
ben kapitányok lakni szoktak volna; a felső boltja szép fara- 
gott kő, mellynek is két kapui között való erős boltozatján 
felyül a minemö szép nyáraló- s vacsorálóhely mind igen szép 
faragott kőlábokra, a kövek sürű vas kapcsokkal levén öszve- 
foglalva, mintegy fellegvár gyanánt, azon bástyán valamivel 
felyülmuló vagy haladó eminentiával, magassággal épittetett 
vala, a honnan mind a veres és csonka bástyák, nehezen oltal- 
maztathatni állittathatnának; mellynek héjazatja még az ellen- 
ség érkezése előtt leveretett vala ugyan, de a szörnyü sürű lövés 
miatt egy kőlába sem maradt fen, sem szarufája; hanem a szép 
eminentiájú épület a boltozatján felyül épen összverontatott vala. 


Kiknek pattantyusi olly mesterségesen lőnek vala, hogy a 
kásamáták lyukain, bástyákon levő lövőablakokon belövöldözni 
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semminek tartanák, egynehány lövőszerszámokat lövésekkel 
elrontanának, haszontalanokká tennének. A szt Péter hegyén 
levő sánczokbul az aranyas bástyára felmenő boltozat alá gyak- 
ran belővén, sok károkat tennének, s olly messziről is (hihető 
perspectiva, messzelátó eszköz által vizsgáltatván meg) csak 
az bástyákon levő vigyázó és cirkáló erkélt is ellőnék, mint a 
csonkabástyának kapufelől való szárnyán is hogy esett vala, 
mellyben egyszersmind négy vagy öt embert is rontottak vala. 
És hogy a vezér Szejdi passa kétrendbeli hitlevele is kop- 
jára szegeztetvén, a veres toronybástya oldalán kitétetvén, 
azt is egyszer a közelebb levő sánczból lelőnék; mellyet más 
kopjára szegeztetvén, ujabban annál felyebb szinte a torony 
tetején tétetett vala ki. 


Ellenben ha a várban tudós czajbert vagy bár csak olly 
tudós pattantyus leszen vala, ki tüzes szerszámokat, gránáto- 
kat, laptákat tudna jó mesterséggel a sánczokban heverő jan- 
csároknak, ott is közelre s távolyabban táborokra és a sűrü- 
séges sátorok közé nyakokba kihányni, a mennyi számtalan 
tüzes szerszámokkal a czajtház, tüzes laptákkal, gránátokkal 
megrakva volna, az ellenségnek valóban sok veszedelme igen 
lehetett volna, tizszerte is inkáb a mint lött vala, s a nagy 
munkák tételét, árok elásását, a sok sánczok ásásit, kasoknak 
az árok szélin való felépittésit minemü veszedelemmel kell vala 
végbe vinniek s még meg is maradni, ollyan közel a sánczok- 
ban, ha az tüzes lapták, gránátok és egyéb számtalanféle tüzes 
szerszámok jó szerivel, sürüséggel nyakokba kihányattathat- 
nék, akárki megitilheti. (De a pattantyusok egy tüzes laptát 
jól kivetni nem tudnak vala, hanem vagy csak az árokba szál- 
lott le, vagy olly helyre ment, hol minden kára nélkül esett 
az ellenségnek.) Az gránátok kihányásához pedig semmit sem 
tudván, hozzá sem mertek kihányásához csak egynek is fogni, 
tartván hogy magokat és az ottben valókat ne kezdenék vele 
rontani! És igy Gyulai Ferencztől, az fő-czajberten való ki- 
adása miatt, Várad várnak elég kára lön. 


Ezalatt hogy jól tudnák, az árok vizét elvenni hol kellene, 
mihelyt alája szállanának, az aranyas bástya szegeletire a Körös- 
alytól fogva, a parton által ottan árkot, lyukat az árok vizére 
beásni hajtani kezdettek vala: ugy hogy azt mintegy három 
hetek alatt az árokra rá is lyukasztanák, mellyen két három 
nap és éjszakákon az ároknak majd két singnyi magasságu vize 
elszálla a Körösre. De látván hogy az árokban még is nagy viz 
volna, belől a Bethlen-bástya szegeletinél, a Pecze vizén levő 
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malom alyán a város sáncza megűl is az árokra egy árkot be- 
ásni kezdettek vala, szinte azon helyen, a hol az árok béllése- 
kor a vizet az árokból s a béllett kőfalai fundamentumiból 
szivarványnyal kivenni s arra kibocsátani szokták vala. Az 
melly árkon is majd egy singnyire való viz elszállván, valami 
kevés viz csak az árok közepin maradt vala, a bástyák alyai 
nagyobb részént szárazon maradván. 


Az árokvíz elvitetvén, ottan mind az aranyas és a veres 
bástyák alá az árkon által kétsorjával való kasok állittatván 
s azok földel megtöltetvén, s felyül deszkákkal, sövényekkel a 
kétsorjával levő kasokkal általhányatván s földdel felyül is be- 
borittatván, azonnal mindkét bástya alá cuniculusok, hordó- 
poroknak való lyukak kezdenének ásatni. Melly árokbeli kasok- 
nak állatását az ellenség annyival jobb móddal végbeviheté, 
hogy már egyik kásamátáról is, azok nagyon lerontatván és 
lövések teljességesen elvétetvén, nekiek ártalommal, akadéko- 
zással nem lehetnének; az felyül való lövések pedig a jancsár- 
ságnál sebes eső módjára való lövésekkel ugy elvétetnek, hogy 
csak egy lövést is a fokokról rájok nem tehetnének; hanem 
forró fadgyuval s forró viznek fazakokkal nyakokba való ki- 
hajgálásával s tüzes szerszámoknak is, a mi rosszúl hozzátudná- 
nak, nyakokba való kihányásokkal őket akadékozni dolgokban 
eléggé igyekezik vala. De a nagy erő és sokaság s a féle hadi 
dolgokban, várvivások módjában tanult, próbált emberek szor- 
galmatossága, mind erőt veszen vala. És igy a bástyák alá való 
bemenetelre a külső sánczoktól fogva az egész árkon által, olly 
szabados passust, menőhelyt csináltak vala, a földdel bebori- 
tott kasok között, hogy mintegy boltozat alatt, bátran ki- s 
bejárhatnának. 


Hogy a kásamátáknak elrontatások felette károsnak láttat- 
nék, hogy azokat megcsináltathassák, rajta nagy szorgalmatos- 
sággal igyekeznek vala. Ibrányi Mihály, ki többek között magát 
minden oltalomra és ellenség ártalmára való dolgokban nagy 
serénységgel és szorgalmatosággal viseli vala, ki Krakóba is a 
Rákoczi fejedelem praesidiumával, népével, hogy a svéd general 
mellett ben volt és experiált volna, egy olasz officér ifju legény- 
nyel, ki most Erdélybül hozatott kevés német gyalog között 
szolgálna, és már ezzel hetedik szállott várban, mondta, hogy 
obsidiót, berekesztést szenvedett volna, egy igen nagy kapu- 
forma alkotmányt fundáltak vala, mellynek kétfelől való oldala 
fenyődeszkákkal megborittatván, belől a minemü üressége, 
mintegy singnyi temérdekségü hézoksága az két deszkázás kö- 
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zött hagyatott, azt merőn gyártott báránybőrökkel s nagy sok 
vég szűrökkel merőn megduggatták, verették vala, olly igyeke- 
zettel, hogy azt a veres bástya kásamátáihoz kivül állittathat- 
nák, az lövőablakok helyeit is azon kiméretvén és kihagyatván. 
De hogy nagy sok emeléssel, feles ember munkájával kellene 
annak az ő helyére emelődni és helybe igazgattatni, s az ellen- 
ség miatt éjszakán is, nagy sok emberbeli kár nélkül végbe- 
vitethetni nem állittathatnék, csak haszontalan munka lött 
volna; mindazáltal a kásamáta lövőablaki gerendákbul ugyan 
jó móddal kifaragtatván s nagy erős vas kapcsokkal erősen 
öszvefoglaltatván kitoldatott és a ködmenes épület is a kőfalon 
belől semmi haszonnal oda állattatván, a kásamáta erős föld- 
töltéssel ugyan megújittatott és jól megcsináltatott vala; kivül 
is annak ablaki elől az kőfalnak nagy romlása vas lapátokkal 
széllyelhányattatván. De annak a sok báránybőrökkel, ködmö- 
nökkel, vég szűrökkel töltött stratagemának, hadi practicának, 
ott a hová felállittatott volna, semmi ususa, haszna az elintéz- 
tetett végre nem lehetett vala. 


Az mint hogy annak is, hogy nehány sánczkasokat kender- 
kötelekkel mentül sürübben megfonyattatván, földdel ugy meg- 
töltetnének, de az melly lövések az igen temérdek erős kőfala- 
kat annyira megrontanák, az erős gerendákból öszvevonatott, 
vas kapcsokkal öszvefoglaltatott, földdel nagy temérdeken erő- 
sen megtöltetett sánczokat, annak erős gerendáit pozdorján- 
ként szakgatná, szerénszerte hányná, semmivé tenné; és a 
melly sebes lövések a várfokokon, kőfalak szélin némelly helye- 
ken való majd egy arasznyi temerdekségü lövőlyukas gerendát, 
noha az semmi olly nyil-fáktól belől nem szorittatnék, hanem 
csak valami kevert mészszel, a kőfal szinén hosszára lefektetve 
odaragasztatni láttatnék: mindazáltal azt középben és ép 
helyen találván, helyébül a kőfal széliről nem leütné, hanem 
mintha furóval általfurták volna, az álgyugolyobis nagysága 
szerint lyukat ejtvén rajta, épen általmenne rajta: lágyabb 
materiából való eszközöket, mint a ködmön, kenderkötél, szür 
és béllés mi okon nem tehetne semmivé? akárki megitilheti. 


A vár külső kapuja és Bethlen bástya között a külső vár- 
ban a melly egy sor földházak volnának, mellyekben a vice- 
porkolábok és némelly gyalog hadnagyok is lakni szoktak vala 
azokra a szt Péter hegyéről a lövések nagyon reájok szolgál- 
ván, bennek meg nem maradhatnak vala. Hasonlóképen az fen 
való házakban is; és a megirt élés- vagy czajtház cserepes 
torony bástya és az aranyas bástya ellenében üszögében, bolto- 
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zati nélkül levő torony bástya köz kőfala mellett kivül levő 
istállók, ereszek alatt is, mint iraték, senki meg nem marad- 
hatván, mind az viceporkolábok s több házak lakosi, cselédek, 
s istállók és ereszek alól is kik a pinczékre, s kik öreg czait- 
házba költöztek vala, mellynek sendelylyel való héjazata noha 
mindvégig mind a két torony között leverettetett volna, de 
nagy szárazság járván s különben is azon felül (főképen mig 
az öreg közép-gerendázatok az bástyákon való épületek szük- 
ségeire leszedetni nem kezdetnének) két igen nagy mészszel 
öntött, padimentomoztatott padlások levén (az élésházból is, az 
héjazatja leverésére nézve, mindenféle gabonának szerén-szerte 
kellett vala igen nagy munkával költöztetni) ugyan sok esőtől 
is olly állapotjában hogy meghatódnék, félelmes nem lehetne. 


Történék azért hogy mindenféle álgyu- és puskapornak a 
várban elég nagy bősége volna. De az tisztviselők nem tudhat- 
ván az dolognak kimenetelét, hogy az utolsó szükségben ne 
kezdenének kétfelé kapni, kölyőket csináltattak vala és port 
töretni kezdettek, és némelly pattantyusok javallásából ollyan- 
féle tüzes szerszámokat is, mellyekkel való élésnek módját ők 
is tudhatnák, csinálniok parancsoltak vala; kik a megirt csere- 
pes torony alatt való belső czajt-házban (mellynek felső szege- 
letet nagyon megrontani mondók) munkálkodván, a viceporko- 
lábok gondviseletlenségekből is akárkik csak nézni is jövén 
menvén, az várat az engedelmes lágyság miatt magoknak is 
veszedelmekkel, igen megbecsülhetetlen nagy kár követte vala; 
melly azután nem sok napokkal következendő derekas elveszé- 
sének s keresztyénség kezébül való kiesésének mintegy prodro- 
musa, előljáró hopmestere lön. 


Mert die 14. Augusti délesti két óra tájban a goromba 
pattantyusok (a mint a romlásban a külső öreg czait-házban 
is a félig megsültektől értethetett) a minemü port csináltak, azt 
probálgatják; ugyanazon belső czait-házban ahol dolgoznának, 
a nagy sok tüzes szerszám, por, salétrom, kénkő, tüzes ma- 
teriák között, mellyet ottben meggyujtván, annak szikrája 
talált egy hordó befedetlen por közibe esni, mellytül azonnal 
az egész azon czait-házbeli minden edényekbeli porok, szám- 
talan tüzes szerszámok, gránátok nekigyuladván, az egész vár- 
nak rettenetes megrengésével, iszonyu dördüléssel, a földnek 
megrendülésével azon bástya, czait-háznak s azon felül való egy 
singnyi temérdekségü boltozatu élésháznak sürü ablakos külső 
felét, a belső kőfalaktól fogva egész a földig csodálatos nagy 
romlással széllyelhányta s öszverontotta vala. 
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Melynek rettenetes zengését számtalan tüzes szerszámok- 
nak, gránátoknak sürü lövöldözését, dörgését egyelőször az 
ellenség mire vélni nem tudván, az egész tábor lova hátára 
felülvén, az jancsárság is a sánczbul mindenestül kifutott és 
félreállott vala. De azonközben látván hogy azon rettenetes 
tüztől a derék élés- és czait-ház léczes szarufázatja, és annak 
szomszédságabeli egy kerékkel két kőre forgó igen mesterséges 
szárazmalom (mellynek kerekébe csak két ökrök vagy lovak 
köttetvén, csak azon egy helyben mintha elébb elébb menné- 
nek nyomdosván az nagy száraz kereket, alattok nagy sebbel 
megyen vala és egynehány rendbeli mesterséges kerekei által 
egyszersmind két követ külön külön való orsóin s száraz kere- 
kein forgat vala) héjazata is meggyuladván, hogy azoknak 
oltásokat a mieinktől annyira meglepetni látnák, az czajt-ház- 
nak romlását eszekbe abból vették vala. És azonnal beállván 
helyekbe, mig az tüzet a szarufákon megszakasztanák s onnan 
alászaladoznának, lövések miatt is közel husz ember esett vala. 
De az Bethlen- és királyfia-bástyáján is a kik voltak, hogy a 
tábor felült volna látván, azonnal arra szolgáló szerszámokat 
rájok igazgatván, seregenként arra a félre való visszajövetelek- 
ben ugy közikbe lövöldöztek vala, hogy mig imide amoda 
nyargalódnának, szaladnának, hihető nekiek is talán duplán 
visszaadatnék az jancsároktul az tüz oltásában való kölcsön. 
Ez czajt-ház romlásábul a várbelieknek igen sok károk esett 
vala: első, az jó becsületes embereknek mint a városfőbiró- 
nak Takács Istvánnak, Szilágyi Péternek, viceporkolábnak, 
Kürti Jánosnak minden cselédjével, és mind férfiui s asszonyi 
rendbül elegyesleg, nagyoknak, kicsinyeknek, kik azon boldog- 
talan órában mind a nagy hőség miatt, s mind magok mulat- 
ságáért oda bemenni, gyülni nagy felesen találtak volna, egy 
szempillantásban való megemésztődések. Második, az pattan- 
tyúsoknak a kik majd jobbacskák és valamirevalók volnának 
ottveszések. Harmadik, jó néhány ácsembereknek is, kik a 
szarufák megett való tüznek megfogására felhágtak vala, el- 
lövöldöztetések, kiknek csak a sánczok csinálásán óránként való 
ujitton ujitásán és egyéb szükséges munkákon mennyi dolgok- 
nak, fáradtságoknak kell vala lenni, akárki megitilheti. Negye- 
dik kár, hogy noha még porból, az porházakban, igaz, elég 
levén, fogyatkozás nem volna, de sok pénzérő salétrom, kénkő 
és minden tüzes szerszámok, gránátok s azok csinálására való 
minden eszközök, spárgák, nagy sok mázsa kanót mind oda- 
veszett vala; ugy hogy az összeszakadozott épületeknek, ge- 
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rondáknak, kőnek felhányásával a kanótnak is valami részét 
diribben darabban nagy sok munkával kikeresgéltetni, szedeget- 
tetni kénszerittetnének. 


Melly nagy romlásban azoknak nyomoruságokat, kik a 
külső öreg czait-házban az bástya ajtajához szálláson lenni 
közel találtak volna, nézni és látni siralmas vala. Mert a bástya 
ajtaján a rettenetes tüz kiütvén, az kiket derekasan érne, ott 
is sokakat, nagyokat, aprókat egy szempillantásban megemész- 
tett vala; de az kiket a tüz sebessége olly derekasan nem érne 
is, némellyeknek hajok, szakálok elperzselődvén s félig megsül- 
vén, holt-elevenen volnának, s némellyeknek ruhájok rajtok 
meggyuladván, mig leszakgatják, huzzák, vonszák vala rólok, 
ugy elégnének, veszélkednének, hogy csak simának, rínának 
és sok gyötrelmek után ki harmad napra, s ki egy hét mulva 
mulnának ki. De a belső czajt-házban a kik valának, odaemész- 
tődnek, romlottak, borittattak vala, ugy hogy a kanót kedvéért 
felhányatván az romlás, a kikre közűlök rá akadnának is, dirib- 
ben darabban találtatnék tagjok. 


Az melly két bástyákat derekasan rontanak, lőnek vala, 
és már az viz elvétele után cuniculusokat, pornak való lyuka- 
kat is alájok ásni kezdettek vala; mellyet a benvalók mind- 
járt eszekbe vevén, onnétbelől is mindkét bástyán, a bástyák 
töltésit a lyukasztás irányában rájok ásatni és lyukasztani 
kezdték vala. És hogy látnák, a közkőfalon levő nagy törésen 
is ostromnak jöhetnének s jőni is akarnának, az közkőfalnak 
töltésén belől, az törésnek éjszakfelől való részén, melly sor 
kő istálló volna, annak háta megett elő az köz kőfal mellyé- 
kén, közönséges tetszésbül, nagy mély árkot ásattak vala, melly- 
nek földével az istállókat megtöltötték vala, olly igyekezettel, 
hogy az árokban tonnákkal port rakatván s az árkot felül holmi 
deszkákon, sövényeken felül beboritani, szinleni s árok szélin 
elő latorkert formájában való sánczokkal kezdették vala azon 
árkot megkeriteni és a kőfalhoz foglalni; az istállókon felül 
pedig mozsarakat, kartácsokkal töltötteket állitani, ugy hogy 
ha elkészülhetne, az ellenségnek valóban nagy lúgkészités leszen 
vala az főmosásra; inert mihelyt ostromnak jőnek vala a töré- 
sen belől, a karósánczok között nagyon megfelesedvén, a sáncz 
miatt pedig a várba be nem üthetvén, a mozsarakkal is a kő 
istállóról valóban nagy károk lehet vala; annálinkáb pedig a 
föld alá rejtendő tonna porok alattok felgyujtatván, vala- 
mennyien azon a törésen feljövén, azon karósánczoknak be- 
vágásán akármint munkálkodnának, ha nehány ezeren lesznek 
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vala is azok, egy szempillantásban rettenetes veszedelemmel a 
por miatt mind elvesznek vala. 


Melly stratagema, hadi fortély és mesterség kétség nélkül 
az ellenség nagy romlásával véghez is megyen vala, mert már 
az árok is megásatott s az istállók is földdel megtöltettek vala, 
az sáncznak is minden karói elkészittetvén, fel is állatni kezde- 
tett, és már csak két nap alatt is mindenestülfogva mind sánczá- 
val, porával, felül földdel való beboritásával s az istállókra álli- 
tandó lövőszerszámával igen jó alkalmatossággal el is készül 
vala; de azonban az áruló egy szemény [oláh] gyalog éjszaka, 
egy kásamátában czirkáló levén, a kásamáta ablakon kiszökött 
vala és az ostrom ellen való káros fortélyt s hasonlóképen hogy 
mind a két bástya alatt való lyukakra is rájok ásnának, az 
vezérnek megjelentette vala. Mellybül ez következik: az bás- 
tyák alatt való lyukakat elkészittetni és az ostromot elprobál- 
tatni, annyival inkáb sietnének. 


Az mieink pedig mihelyt látnák a kásamátáknak s köz- 
falnak is annyiravaló megrontatásokat s az árok vizének is el- 
menését, tartván hogy véletlen s főképen éjszaka ne kezdjenek 
rohanást tenni az igen nagy három töréseken, azonban hogy 
álló seregek is igen kicsiny volna, az népet az három bástyák- 
ról minden éjszakára az álló seregben az töréseken való vigyá- 
zásra lehozni kénszerittetnek vala és azokkal együtt magok is 
a kapitány után való főemberek a töréseken strázsálni, illyen- 
kor az három igen nagy bástyákon mind kásamátáival is csak 
két tized is néha alig marad vala. Melly rendelés ha igy lenni 
nem találtatott volna, a népnek kevés volta miatt, a megér- 
tendő ostromon minden bizonnyal be is jöhetnek vala. Noha 
pedig a kapitány a korcsmából való jövedelmet váltig nem 
kimélvén, mind a két bástyák alatt való lyukakra az bástyák 
töltési váltig ásatnának; de hogy a föld televény volna, ujob- 
ban ujobban beszakadozván, nagy sok munkát ad vala; azon- 
ban a kőfalak a kivül vájott lyukakra rájok nem lyukasztat- 
hattak vala. 


Az ellenség a mieink igyekezetekről a megirt módon tudó- 
sittatván, hogy azt megelőzhesse, a port ottan a bástyák alá 
berakatván, az egész jancsárságnak hogy az agák közül kiki 
az ő népével a kiadott rend szerint az ostromra készen lenne, 
megparancsoltatott vala. És ad diem 24. Augusti viradóra mi- 
helyt az hajnal világosodása lenni kezdett volna, a port mind- 
két bástyák alatt egyszersmind felgyujtatván, rettenetes dördü- 
léssel, rendüléssel az egész várnak s földnek zendülésével az 
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bástyák felhányattatának, ugy hogy a veres bástya kőfalában 
hosszára mintegy tizölnyi az föld szineig az árokba kivettet- 
nék, földtöltésének is kásamátája arányában egy darab helyen 
egy embermagasságnyi darabja alig maradván fen, a földnek 
nagyobb része pedig a pornak rettenetes erejébül a legmaga- 
sabb épületek felett az éltető égbe ragadtatván s széllyel mint- 
egy eső módjára szórattatott vala, ugy hogy egy embermagas- 
ságnyi faragott követ a harmadik bástyára, a Bethlen-bástyá- 
jára vetne által. Az aranyos bástyának is pedig kőfala egy- 
nehány ölnyi szélességüven nagyon kihasittatván és szakasztat- 
ván, annak is törésén ostromnak mehetnének, és igy immár 
a várra öt helyen való törés és rés s kapu nyittatott vala. 


Az jancsárság az bástyáknak felhányattatásokat készen 
várván, azon bástyák törésein és azon a félen a köz kőfal töré- 
sén is harmadik helyen rettenetes sivalkodással, az egész három- 
felől levő táborokon sürü «Allah Allah» kiáltásokkal ostromnak 
rohanának; de hogy mindkét bástyákon a mi kevés erő s álló- 
sereg is az mi volna, azon éjszaka is mind készen jelen a töré- 
seken virasztott volna, azonnal a mieink is Jesus idvezitönk 
szent nevének segitségül való hivásával ellenek támadtak vala, 
ugy hogy noha hirtelenében a bástyák törésin zászlók is hozat- 
tatnának be a várba, de azokba is benyerettetvén, török fejek 
is vétettek vala. Melly ostromlás és a várbeliek ellen való ke- 
mény viadal ollyan reggeli avagy inkáb hajnali, világosodni 
kezdett időtől fogva, mintegy kilencz órakorig tartott vala, 
ugy hogy az ellenség egynehányszor ujton ujitaná és segitené 
a népet, mindenszer ujabb sivalkodással, Allah Allah kiáltás- 
sal jövén a mieink ellen, s a mieink is mindannyiszor nekiek 
való sivalkodással, Jesus Jesus méltóságos nevének segitségül 
való hivásával, sürű lövöldözésekkel, olvasztott forró faggyu- 
nak, viznek szemközben való rájok öntözésével nagy kemény- 
séggel és bátorsággal fogadják és viselik vala őket. És hogy a 
fejérnép is ránódittatván, a czait-ház törésébül a veres bástya 
romlása ellenében azt ott csak közel érvén, a hajgáló követ 
nagy serénységgel hordanák és sürüséggel hajgáltatnák arcz- 
czal rájok; az aranyas bástyán is hasonlóképen, minekutána 
elsőben is az gerendákból kitoldoztatott és megnyittatott kása- 
mátáról köz-kőfalon levö törésre rohant sokaságba kartácsok- 
kal, szakadékokkal való lövések miatt nem kevesen elveszvén, 
nagy sok kárral hátraállanának és szaladnának; végre mind 
az két bástya törésén annyi idők alatt rajtok esett sok kárt 
megsajnállák, sokallák s unák és igy mindhárom helyen isten 
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engedelmébül nem kevés kárral visszatérni s hátat adni kén- 
szerittettek vala. 


Ez töréseken való ostromlás és viadal alatt a piacz felől is 
nagy sok nép rohanván az kapu eleibe, az csonkabástya alá 
egynehány lajtorjákat is vittek vala; de hogy a bástyának 
törése nem volna s a lajtorják az árok fenekérül az magos kőfal 
oldalán fel csak félignyire is alig érhetnének; azonban a kapi- 
tány lova hátán mindenfelé nyargalódván és a töréseken való 
népet is mind együtt s mind másutt az több bástyákról ezen- 
nel érkező segitséggel biztatván, ezeket is a Bethlen- és csonka- 
kapu felett való kevés nép maradékjával mind álgyukból s 
mind kézi puskákból váltig meglövöldözteté. De főképen kövek- 
kel az asszonynépekkel is az árokba valóban őket meghajgál- 
tatta vala, ugy hogy isten kegyelmébül onnan is nem kevés 
károkkal megtérni kénszerittetnének. De ha az napon a vár- 
ban valamivel nagyobb erő lehetne, bárcsak annyiban, hogy a 
kásamáták lehetnek vala mindenütt készen, elegendő emberrel, 
pattantyusokkal, bizonyára akkor nap egynehány ezer ember- 
beli károkkal ejtethetik vala az ellenség. De az kevés erőnek 
annyi helyen való törésekre és ostromok ellen fordittatni kellet- 
vén, azalatt im három nagy bástyáknak az oltalmazó néptül 
meg kellett fosztatniok s az kásamátáknak is üresen állaniok. 


Isten segitségébül az ostromlás alatt az asszonyi fehérnép 
is nem keveset segitett vala, az kik férfiaknál nagyobb szám- 
mal állittatván lenni (hogy a férfiak már naponként nagyobb 
számmal elhullottak volna), az belső kőfalak romlásiról nem- 
csak minden törésekhez igen nagy szorgalmatossággal hordanák 
az hajgálni való köveket, hanem az erősei ki az ellenségre is 
szüntelenül nagy sürüséggel szórná, hajgálná; némellyek pedig 
a forró faggyut és vizet bizonyos edényekben a katlanokról 
nagy serénységgel hordják és nyakokba s szemközbe való haj- 
gálásra a férfiak kezébe szolgáltatni gyorsalkodnak vala. És 
valamennyiszer az ellenség az egymás segitésében Allah Allah 
kiáltással a mieink ellen nagy sivalkodással jöne: ők is ottben 
hasonló móddal mindannyiszor a Jesus nevének segitségül való 
hivásával valahol kik volnának bennek a férfiakkal együtt 
sivalkodnának s magok között is egymást biztatván, nagy teli 
torokkal kiáltanának. Azonban pedig olly bátorsággal volná- 
nak, hogy a lábok alatt fetrengő elhullott testektül, azokat 
által s meg általhágdosván, mintha mind éltig ollyan állapot- 
ban forgottak és éltek volna, semmit nem irtóznának. 


Isten kegyelmességébül az ellenség az ostromrul hátra- 
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állván, a népnek valameddig való pihenése s ugyanazon hely 
ben étellel, itallal való megerősitése után, hová az czipókenyér 
szakasztókkal s az bor csebrekkel hordatik vala, ottan a töré- 
sek foldozásához fognak vala s azon nap és éjszaka elég dolgok 
is lett rajta. De az aranyas bástya törése, hogy a kőfal igen 
temérdek levén, az pornak sebessége csak mintegy felét szakasz- 
totta volna ki, hogy fel ne mehetnének rajta, ugy be nem csinál- 
tathatik vala; ugy hogy az a dolog azon bástyán levőknek 
elég nyughatatlankodtatásokra volna, mert ottan-ottan csak 
négy s öt jancsár is a nagy temérdek fal törése közé általütvén, 
rájok nagyon belövöldöznek vala. És noha a kitoldott kása- 
matáról eléggé lesik, vigyázzák vala őket s lőnek vala is hozzá- 
jok, de mihelyt a törés közé szaladhatnának, hogy ollyankor 
a sánczból is őket a mieink ellen nagyon oltalmaznák, sem felül 
sem a kásamátáról nekik nem árthatnak; azonban pedig ismét 
helyekre, ároksánczokba csak nagy hirtelen visszaszaladnak 
vala. Az veres bástyán azért egy vigyázó csak azért s arra 
állattatott vala, a ki mihelyt látná rájok való indulásokat, 
azonnal egy lobogós kopját keményen megráz vala, melly jegyre 
az aranyas bástyán levők is nagyon vigyáztatván, mihelyt azon 
kopját rázattatni látnák, hogy most rajtok volnának, azonnal 
tudják vala. 


Melly egész obsidio, beszorulás alatt való éjjeli nappali 
vigyázások, gondviselések, épitések és rendelések dolgaiban a 
több becsületes hazafiai között nem kevés szorgalmatosságát 
mutatta vala vajai Jbrányi Mihályt, ki éjszakákon is rendre 
gyakrabban nagy serénységgel rendrül rendre járván a bástyá- 
kat, kásamátákat, nagy emberséggel inti vala az vitézlő népet 
tisztekben hiven való eljárásra; ki az bástyák felhányattatása- 
kor is az állóseregben jelenlenni tanáltatván, azonnal egy pallos- 
sal előlmenvén, a népet nagy bátoritással az ellenségnek neki- 
vitte vala s maga is, pallosával nagyon emberkedvén, mindenek- 
nek jó példát mutatott vala. És azon beütésében az ellenség 
hátra is nyomattatott vala, felesen elhullván az ellenségben s 
zászló is nyerettetvén be tőlök. De az egész várbelieknek nagy 
szomoruságokra s károkra esett vala, hogy azon ellenség ellen 
való rohanásban fején lövés által megsebesittetnék s az ellenség 
elől vissza holt-elevenen ragadtatván, azon ostrom alatt az 
életből hazája, édes nemzete dicsiretesen való szolgálatja mel- 
lett ekképen a boldogságos életre által is költöznék. 


Az kapitány mellé rendeltetett több becsületes emberek 
is a mi kevesen ottben maradhattak vala, ki együtt ki másutt 
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a népet igazgatják s bátoritják vala. Rácz János Szalárdi János- 
sal a veres bástya és a kőfal törése mellett levők, és a kitoldott 
kásamátáról való lövéseket is szorgalmaztatják, mellyről a köz- 
kőfal törésére rohant ellenség nem kevés kárral vissza is fordit- 
tatott és térittetett vala, midőn a felűl kézi puskákból s fő- 
képen azon kásamátáról a sürüséges más szakadéknak, kártá- 
csoknak álgyukból való rájok szórását nem állhatnák. Kik 
közűl amaz, noha jó időtől fogva betegesűl volna, de pánczél- 
jában, sisakjában felöltözve levén, hogy kivül az ellenség mind 
környös környül nagy sürü nyilakat is lövöldezne be a várba, 
némellyiknek hegyes szigonyos vasára kénköves égő meggyuj- 
tott materiát tekergetvén s némelyeket hihető meg is mérgesit- 
vén (minemü nyilak az ostrom után egynehány nagy markok- 
kal szedettek volna fel környös-körül a külső várban és bástyá- 
kon) egy szigonyos vasas nyil a mint a levegőégből alájőne 
szintén a jobb mellébe esett vala; melly noha akkor halálos- 
nak nem látszanék, de hogy vére nagyon megindulna, annak 
megállására, bekötésére szállására menni kénszerittetett vala. 
Ez pedig lábaival noha gyenge erővel volna, mindazáltal a 
népnek bátoritásától, dolgoknak igazgatásától nem szünik vala. 


És hogy a naponként s csaknem éjjeli nappali mindenkori 
szörnyü lövés, ostromlás, viadal miatt a mieink fegyverfogható- 
jának csak harmada is meg nem maradhatott volna, annak 
tulajdonittatik vala, hogy a nyilvasak, golyóbisok, mellyekkel 
belövöldöznének, megmérgesitetteknek állittatnának, holott so- 
kakon csak olly kicsiny sebek esvén, halálos voltokat csak nem 
is gondolják vala; de azonban csak nekitüzesedvén, dagadoz- 
ván s azon tüzesség elterjedvén a szegény sebeseken, csak nagy 
hamar megfojtatnak vala. Járulván az is ehez, hogy a várason, 
a kik jobb borbélyok valának, azoknak némellyike még jó- 
idején a városról elébbállott volna s az kik ott maradtak volt 
is, semmi készségek, készületek nem levén, csak vesztegettetné- 
nek a szegény sebesek tőlök. 


Az elhullottak közül pedig nevezetesebbek ezek valának: 
Jbrányi Mihály, mint iraték az ostromon; Szentandrási Zsig- 
mond, borosjeneiek Szentandrásiakféle, jó becsületes szolgá- 
latra való ifju legény; Horvát Tamás, kővári porkoláb, ezek 
még az ostrom előtt, mindenik lövés miatt s az veres bástyán; 
Tyukodi László, ki Rákoczi fejedelem konyhamestere volt, 
az aranyas bástyán az ostromkor álgyulövéssel elszakgattatott; 
Takács Jstván városi biró; Kürti János viceporkoláb; Szilágyi 
Péter, szentmiklósi utczai; Hegyesi János, vizutczai; Tinodi 
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Péter velenczeutczai emberséges hadnagyok. Továbbá Lesz 
niczki Péter kozák kapitány, jeles, jó, bátorszivü férfiu, jó 
magyar is. Az olasz jeles ifju legény, ki ezzel hetedszeri obsidio- 
ban mondta hogy forgott és szép experientiával is bir vala; 
Kovács Ferencz, veres bástyai; Mancsúl Jstván, királyfia- 
bástyai gyaloghadnagyok; Almási Dávid az oskolabeli deák 
ifjak hadnagyok, jeles jó ifju legény ki az ostromkor török fejet 
is vett, Martonfalvi ugyan deák ifju legény és többek nagy 
sokak, kik az ostromon, s kik az előtt naponként elhullot- 
tak vala. 


Rácz János is, noha mint iraték betegeskedett ugyan, de 
hihető hogy ugyan az ostromkor esett seb miatt, a kijövetel 
után die 3a Augusti Debreczenben nagy tisztességgel temette- 
tett vala. Török Jstvánnak is, ottvaló jó egy külső szolgálatra 
való nemes embernek, ki alá a veres bástyán a fizetett száz 
számu szabadlegények gondviselése bizatott vala, csak a nyaka 
bőre alatt menvén el a golyóbis; Ravazdi György és András 
sebesen jövén ki, ugyan Debreczenben megholtak vala. Közön- 
séges emberek pedig sebesek a kijövetel után sokak; Boldai 
Gergelynél és Boldog Gábornál több, hogy meggyógyult seb- 
ből, nem tudhatik. 


De az ellenségnek sem esett vér nélkül a győzedelem, mert 
a mint magok közül való nagy rendektül hallatott, alatta három- 
ezernél több veszett el; nagy uri emberek is, mint a főjancsár 
Haszon aga álgyulövéssel, maga Aly passa mellett elszakgatta- 
tott; a vezér cancellariusa és többek. De micsoda ez ollyan 
erősség alatt, mint Várad? holott a mint mindenféle tüzes 
szerszámokkal muniáltatva, éléssel is megrakatva volna, jó 
czajbert, pattantyus, elegedendő vitézlő nép leszen vala benne, 
ámhogy ugyan kivül segitsége nem volna is, de mig hozzájut- 
hatnának, huszonötezer embernek fogát is ott kellett hagyni. 


Az ostrom és viadal után az ellenség elméjét ujabb strata- 
gemára, hadi fortélyra forditván, ottan az egész táborokon levő 
parasztságot számtalan szekerekkel mind az erdőre hajtatá 
(ugy hogy a várbeli köznép a tábornak megindulását s a vár 
alól való elmenetelit alitná) és számtalan mintegy kurta kévék 
formájába kötözött vesszőt és holmi aszu, reves törzsököket, 
tőkéket hordatott vala, s azokból földdel elegy a veres bástya 
törése irányában egy igen nagy halmot az árok szélin inditani 
kezdett vala, mellynek magassága a bástyának magasságával 
egyenlő volna, ugy hogy a halomnak föld és materia közé fog- 
lalván be magokat a munkálkodó emberek, kik lapátokkal, 
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vasvillákkal éjjel nappal szüntelenül csak hánynák elébb elébb 
a földet és csomolyék vesszőket, az igen nagy halom azon nagy 
magossággal olly szaporán hozatnék, hogy már vele csak har- 
mad nap alatt is a bástyához érkezhetni állittathatnának; már 
pedig hogy lövéssel is a várbeliektől akadékozhatnék semmi 
mód benne nem is vala, mert az aranyas bástya kásamátájárul 
s azon felül való szegeletrül is azoknak nagy romlások miatt 
semmit sem löhetni vala; szakállasokkal pedig s annál inkáb 
apróbb puskákkal azon igen nagy töltésre lőni haszontalan vala; 
de ugyis nem löhetni vala, mert a jancsárokban az ostromon 
hogy sok kár esett volna, a boszúra olly igen nekidühödtek vala, 
az árok szélin való ároksánczokbul a fokokon levő lövőhelyekre 
annyira figyelmeznének, rá irányzanának, hogy csak valami 
mozdulást sajdithatnának is akármi helyeken is a bástyákon, 
ottan az olly helyekre tiz tizenkét jancsárpuska sül vala. 


Az aranyas bástya törésén pedig a rájok csatázástól hol 
nyilakkal s hol jancsárpuskákkal való belövéstől nem szünnek 
vala; mindkét bástyák alyán is pedig ujobban ásattatni, vájat- 
tatni kezdettek vala, és igy a nagy erős és számos ellenség 
dolgában s szándékában csak nagy szorgalmatossággal elő- 
menni akadályoztathatás nélkül láttatik vala. 


Ellenben a kapitány a mellette valókkal látván hogy a 
mieinknek számok mind, főképen az ostromon, de azelőtt is 
a naponként való szörnyü lövésekkel lett ellenkezésekben igen 
elhullottak, kevesedtek, sebesedtek volna; annyira hogy már 
fegyverfoghatók csak háromszázan is alig volnának, azok is 
pedig annyira elkedvetlenedtek, bágyadtak volna, hogy akármi 
kényszeritéssel, intéssel, büntetéssel, fizetéssel is semmi mun- 
kára nem vétethetnének, kényszerittethetnének: az veres bás- 
tyán, a törés befoldásának alsó részétül s kásamáta belső szeg- 
letitől fogva kezdtek vala egy nagy sánczot a bástya délről 
való közepe irányában felvitetni, azt lövőszerszámokkal akar- 
ván erősiteni, az ujobban leendő felvettetése és halomról jöhető 
ostrom ellen; de az is a nagy tikkadtság, unatkozás miatt 
végbe nem vitethetett vala. Ez okon csak azt gondolhatnák, 
mihelyt az halom elérkeznék, avagy az bástyákat is ujobban 
felvettetnék, azonnal erővel is bejönének s magokon is a vezér 
fenyegetőzése végbe menne s a benlevő sok ártatlan lelkek is 
mindenestül rabságra esnének. 


Mert noha a segitséget is valóban várnák, s emlegetnék, 
de a felől is semmit nem hallhatnak s ugyan nem is remélhet- 
nek vala; holott az ostrom előtt két ifju legény: Kozár Bol- 
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dizsár, Mancsúl Mihály, kapitány és az utána valók hirével 
egyik kásamátán kimenvén, egy jancsárt bekaptak, hurczoltak 
vala, ki azt vallja vala: sohonnan a vezérnek semmi tartása 
nem volna, mert a német táborról nála ugyan nagyrendbeli 
követ volna, de ollyan követséggel (mellyet a vezér jancsárok 
biztatására, velek is közönségesen közlött vala) csak romai 
császár birodalmára, hatalmas császár vitézinek lovok lábai ki ne 
hágjanak, az őfelsége hadaitól semmi bántások nem lenne; melly 
követet a szerdár, hogy nagy méltóságosan látott s nagyon 
megajándékozva is bocsátott volna. 


Ezek igy levén és már a külső segitséghez is semmi remén- 
ségek nem lehetvén, die 27-a Augusti, a megszállásnak negyven- 
hatodik napján, hogy immár a jancsárok is, mint azelőtt, leve- 
leket is ki nem vennék, hanem mind törökől, magyaról őket rut 
szitkokkal szidalmaznák, az veres zászlókat a toronyról s Szejdi 
passa hitlevelét is bevéteték s fejér zászlót tetetvén ki, az lövést 
az egész várban megszüntették; az fejér zászló mihelyt kitéte- 
ték, hogy a lövés is megszünni hallatnék azonnal egy magyaról 
tudó urember bekiálta a vár kapuja felől: küldenének bizo- 
nyos főembereket ki a hatalmas vezérhez, s imhol mindjárt őnsga 
is bizonyos urembereket bocsátna zálogól be a várba. De arra 
egyebet nem cselekedének, hanem a megirt levéllel, mellyet a 
jancsárok ki nem vöttek vala, egy Barmos Miklós nevü ifju 
nemes embertül a vár eleibe kiküldvén, azt nagy sietséggel a 
vezérhez kisértették vala. 


Az vezér már a nagy konczot, mellyet olly régen kíván- 
nának illy örőleg látván, a tolmács által még távolrul: meg- 
adnák-e a várat, avagy az ostromot mégis egyszer elvárni akar- 
nák? mellyel; minden bizonnyal harmad napra rájok kellene 
várniok, kérdeztetni kezdette vala. Amaz feleletiben, hogy a 
levélben minden megiratott volna, csak arra mutat vala. De 
a levélnek értelmét is hogy megtolmácsoltassék csak alig vár- 
hatja vala: mellyben ugyan csak hogy a fegyver megszüntes- 
sék mindkét részrül s kivől is bizonyos főemberek be a várba 
s onnan is ki a vezérhez bocsáttatván a tractában jelenlenni 
engedtetvén, a vár megadattatása dolgában végeznének. Kér- 
dette azt is a vezér: volnának-e négyezeren a várbeliek ? Amaz. 
is bizonyitja s felelt, noha mind eleitől fogva is minden lelkek- 
kel öszve annyian nem volnának. 


Az lövés azonnal megszünteték és a zálog török urak is 
már az uj bástya kásamátájában őrizet alatt valának s az ország 
s fejedelem s közönséges szabadság s magok privatumok szaba- 
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dulasokra nézendő punctumokat, kivánságokat szinte irni kezd- 
ték vala, hogy a vár árkától közelebb való sánczból álgyuból 
egy nagy lövés esnék, melly a kapitány ebédlőházának héjára 
bejövén (a hová azelőtt a golyóbis annyi szörnyű lövés között 
be nem járt volna), szinte az asztal felett ütne fel egy deszkát 
s tapasznak pora és darabjai rútól meg lepnék az irásban mun- 
kálkodókat; azonnal futtatván a zálog törökökhöz: miért 
kellene annak mégis lenni? azok is vissza-izenék a jancsár 
agára, mindjárt kiizentek volna: utólsó lövések ez lött vala. 


Tisza István, hogy portán is lakott volna a váradi har- 
minczadossal, Kanisai Andrással, hogy az törökől is jól tudna, 
és nehány-magával az irásba vött punctumokkal kiküldetett 
vala, mellyben hogy az ötszázezer tallér summának is leenge- 
dése s a Barcsai Ákos személye is, hogy a tractában jelenlenne, 
befoglaltatva volna, csak megtolmácsoltaték: a kettő közül 
egyik is meg nem engedtetnék, hanem a többit (azokat ki- 
hagyva,) iratnák le s mindenekben jó válaszok lenne. 


Azonban hogy még azokat irnák is, rettentésül siettetnék, 
párt sem maraszthattak vala magoknál benne, s imezből is 
pedig a törökől való assecuratoriát a több czikkelyi és tartása 
szerint a vezér nagyobb sietségért mindjárt azalatt is iratni 
parancsolta vala; és igy a várbeliek ismét ujabb conceptus- 
ból való kivánságokat irni kénszerittettek vala. De csodálatos, 
a mint annak is megiratása szorgalmaztatnék általok, melly- 
nek egyéb oka nem tulajdonittathaték, hanem hogy azzal is 
dolgokba confusiot szerezhessenek, ne tudhatnák jó móddal 
és hasznosan előadni és megirni kivánságokat; mellyhez járul- 
hatott ez is: a vezér azért szorgalmatoskodhatott, amaz sze- 
rencsés napjok, mellyről odafel, Jenő megszállásában emléke- 
zénk, talán szinte az nap volna; de ezek fölött a nagy kiván- 
ság is oka lehet vala, hogy ez méltósága nevekedésére tartó, 
az egész török nemzettől régen kivánt nagy dolgot hogy el- 
kaphatná, alig hihetné. Barcsai Ákost pedig admittálni, jelen- 
lenni engedni, és csak hogy hirével is legyen, semmiképen nem 
engedte vala. 


Ekképen a másodszor kiküldött punctumok, kivánságok 
után czimervonása s pecsételése után, magyaról illy választ 
iratott vala: Hogy valamit kivántak volna (t. i. azon czikke- 
lyekbe foglaltatott irásokban) mindenek megengedtetnek s jó- 
szágok is kezekbe maradt volna, csakhogy őbennek is valami 
csalárdság ne találtatnék; kegyelmességébül kétszáz szekér is 
rendeltetnék, csakhogy holnap a várból ki kellene menniek s 
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az törésekre, hogy a mieinket oltalmaznák, egy egy jancsár 
agát állattatni parancsolna. 


Az kivánságok pedig főképen ezek valának: hogy az egy 
Várad várán és annak jószágin kivül semminemű több várak, 
kastélyok el nem foglaltatnának s nem is kivántatnának. Mivel 
immár Váraddal, Borosjenővel, Lugassal, Káránsebessel az 
szegény országtól annyi darab föld elfoglaltatott s az ország 
is elraboltatott, pusztittatott volna, a szegény ország mellett 
a vezér törekednék. Az adó szállittatnék alább; immár tovább 
ne bántassék állapotjában; törvényében megtartassék, a feje- 
delem-állapot is a szerint állapotában. Hogy jószágok birásá- 
ban az erdélyi canonok, törvények szerint megtartatnának. 
Hogy elmenetelekre elegendő idő adatnék, három vagy négy 
nap, elegendő szekereket is parancsolván ő nsága adatni min- 
den javok, élések alá. Minden hozzájok tartozó fegyverekkel, 
javokkal, békével minden kár nélkül bocsáttatnának. Az ki- 
menetelben semmi gyalázattal, kisebbséggel ne illettetnének, és 
hogy minden kár nélkül bátorságos állapottal el is késértetnének. 


Az vezér hitlevele pedig, hogy a mint iraték, az elsőszeri 
kiküldött kivánságok czikkelyébül iratott volna, ez is hozzá- 
adatott vala : minden kivánságok megengedtetett s valaki hová 
közűlök menni akarna, passák, bégek rendeltetvén melléjek, 
minden javokkal kár és bántás nélkül elkésértetnének. Az osko- 
lához, sz. egyházhoz tartozó minden dolgok, könyvek, minden 
eszközök (mellyeken typographia s a végeződésben levő bibliai 
exemplárok, ahoz tartozó sok tallér érő papiros, harangok, 
oskolához tartozó jószág, malom, s káptalanbeli minden köny- 
vek s levelek értetnek vala, az első punctumok között azok 
levén kivánságok között feltétetve) kezekhez adatván szabado- 
san birassanak. És hogy ennekutána is hatalmas császárnak 
valami igazságos dolgokba supplicálnának az vezér is töreked- 
nék s meg is adatnék. Ezeken az élő istenre, Mahomet hitire, 
császár boldog fejére esküvő, pecsétivel, keze irásával erősitett 
hitlevelét adta volna. 


Ez szerint a hitlevél mind magyaról, törökől behozatván, 
noha elég hibát látnának benne, de abban módjokat nem lát- 
ván, hogy utolsó veszedelmek nélkül tovább magokat opponál- 
hassák, ellenségesen viselhessék, engedniek kellett vala. Az 
vezér pedig kivánván a kapitánynak kimenetelét, nehány ma- 
gával kiment vala, kik megkaftányoztatván, szóval is az lön 
a válasz: holnap ki kellene menniek. Azok nagyon állatván 
akadályól lenni, hogy hid nélkül minden javokkal, szekerekkel 
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ki nem mehetnének, azonban az ország levelei a melly házban 
tartattak, azokat és könyvnyomtatáshoz való eszközöket is 
olly hirtelen kiköltöztethetni lehetetlen volna; az vezér hogy 
akkor következő éjszaka megcsináltatná ő a hidat, azokat a 
két boltokat pedig elpecsételtetvén, ha mik azokban marad- 
nának ezután is onnan kiszállittatni meglehetne, azt felelte és 
meg is igérte vala. Ez szóval való biztatás pedig s hidnak is 
olly hirtelen való csináltatásának igéreti, mind csak arra való 
vala, mint inkáb minden javok mellől miképen a várbeliek ki- 
tudattathassanak és azok a jancsárságnak torkokba juttat- 
hassanak. 


Az vezér ez szóval való biztatásának nagyon hitelt adván, 
az kiknek ben szekerek volna, azokra és kocsiokra erősen rakod- 
nak vala, állitván, hogy mindenekben az igéret és hitlevél sze- 
rént lenne a dolog. Die 28-a Augusti virradóra nagyon várák, 
ha csinálnák éjszaka a hidat; de abban semmi sem tölt vala, 
fáit, czövekeit akkor keresték vala imittamott szerénszerte a 
városon. Reggel ottan kiizenvén a vezérnek, a hid csinálásához 
még sem kezdtek vala s a hid ugy el sem készülhetne hogy az 
nap rajta kimehetnének. De arra csak azt izente vala: ezennel 
meg kellene lenni. 


Az hid csináltatásához s kapu nyittatásához fogatván, az- 
alatt a várat a prédára áhitozó jancsárok a töréseken ugy meg- 
lepték vala, a mieink közöttök szemeit is alig pillanthatnák, 
az hol mit kaphatnának mind ételt s bort, fegyvereket húz- 
nak, vonsznak, ragadoznak vala. 


Az hid mintegy két óra tájban délután elérkezvén s készül- 
vén, ugy hogy az igák, gerendák s azokon felül holmi hitvány 
sövények, deszkák hányatván által, és a kapu is kinyittatván, 
ottan a nép kimenni, sietni nagyon kénszerittetik vala: kinek 
hordozkodására mindenestül két óráig való idő alig engedtetett 
és hihető azért hogy a nép azzal is inkáb kiijjesztethetnék. Az 
kapitány karjainál fogva kétfelől fogattatván, a várból jancsá- 
rok által kikésérteték, ugy hogy mindenek azt gondolhatnák, 
fővételre vitetnék, s szabadon veszedelemtől tarthatván nagyon 
megijjedkeznének, sokak nagyobb részbűl mindeneket ott hagy- 
ván, hogy csak a rajtok valóban is hovahamarább közűlök ki- 
jöhetnének alig hiszik vala. Emlékezetben forogván a gyulaiak- 
nak 1566-ban esett szomoru példájok, kiknek is hitelt adott 
vezér Petarff passa, de a várból kijővén, azonnal környülvétet- 
vén, a kik közűlök a rétségre nem szaladhatnának, mind le- 
vágattak volt. Az kapitány Kerecsényi László portára küldet- 
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vén, Szelim császár, a Szulimán fia előtt, addig vádoltaték a 
török rabokon való kegyetlenséggel, kinek orrát ajakastul, kinek 
fülét mint s hogy metéltette volna, hogy a panaszlóknak ke- 
zekbe adatván, azok egy hordóba rekeszték, melly hordó olda- 
lába sürüséges vas szeget veretvén, egy nagy meredek hegy 
tetejéről mind hordóstól alá ugy taszittatott vala; és igy a 
Petarff passa hitlevele néki nem használhatott vala. 


Ekképen a kevés nép a várbul kiijesztetvén s üzetvén, az 
szerdár hogy bele mehessen, az ő módjok szerént nagy sok 
babonás cultusokat tétethessen, alig hiszi vala; csúfoltatván 
a keresztyének tőlök, az régi királyok s főképen a László király 
nagy mesterséggel öntetett lovasképeit a magyarok bálványi 
isteninek nevezik és mutogatják vala. Mellyekről és azon vár- 
beli nagy alkalmatosságról, o hogy a szegény hazának olly 
utolsó nagy szükségében az ő idejében annak is a véghelynek 
megmaradására senki nem tudott volt elmélkedni. Aligha a 
nyomoruságából való szabadulásának alkalmatossága fel nem 
találtathatik vala. De már az késő levén, jobb nekem is azt 
immár abbanhagynom. 


Azon következő éjszaka a jancsárok a prédálásnak esvén, 
valahol mi helyek, rekeszek, boltok, pinczék volnának, mind 
felverték s mindent felprédáltak vala, az egy bolton kivül, 
mellyben a typographia, ahoztartozó eszközök és bibliai fél- 
nyomtatásában való exemplárok valának, mellyet is még tőlök 
a vezér nagy nehezen marasztathatott és oltalmaztathatott vala. 


És igy ez nevezetes fő-végház is, a kereszténységnek egyik 
főbástyája, midőn 1598-beli megszálláskor, akkor is török csá- 
szárral majd hasonló formában való kardoskodásban el nem 
foglaltathatott volna, imez mostani ujvonásban, azon meg- 
szállás után hatvan kettődik esztendőben, szegény nemzetünk- 
től igy vesze el, minemü nagy darab földdel, Erdélynek, Magyar- 
országnak inegböcsülhetetlen kárával, akárki megitilheti csak 
abból is, hogy immár Erdély mintegy kertben bekerittetett, a 
holdolás a Tiszáig, Szamosig vagyon, és a török birodalom Er- 
délyt Váradból megelőzvén, kicsiny héja, hogy birodalmok 
Lengyelországra (a mind is csak két vagy három várak levén 
még előtte) által nem szakasztatnék. 


A szomszédságbeli vármegyék, urak, főrendek, nemesek, hol- 
dolatlan várasok, a kik a szomszéd háza falának égését semmi- 
nek tartván, az váradiaknak a segitségküldés felől való iráso- 
kat, reménkedéseket s az ő nagy romlásokat, a megirt módon 
való veszékeléseket csak contemnálták megvetették vala. Adná 
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bár az uristen, ne kezdenének megemlékezni akkori protestáló- 
dással való irásokról, szomoru jövendőlésekről! De bizonyára 
igen félő csak eddig is, aligha sokak, még annyi rendek közűl 
is, a kik a melly nyugodalmas szép lakóhelyekben azelőtt csen- 
desen, frisen, uri módon nyugodni szoktak volt, csak már is 
néha néha ugy megszalasztatnak, a Tiszát nyakokba magok 
is alig vehetnék, gyakor sohajtásokkal eszekbe venni ne kezd- 
jék; magoknak is ott sokat szolgáltak és használtak volna, 
a hol nehány számu hazája, nemzete javára igyekező váradi 
nemességnek a beszorult váradi kevés lakosokkal és fizetett 
néppel együtt Várad vára oltalmára segitséggel lesznek vala. 
Mellyet bizonyára nem nagy fogyatkozásokkal meg is csele- 
kedhetnek vala. Ugyanis főképen az uraknak kinek kinek ér- 
téke szerént csak maga jószágábul is tiz husz fegyveres embert 
beleküldeni vallyon mit teszen vala? Ő felségének is romai 
császárnak s magyarországi fötiszteknek s az országnak is 
vallyon abból micsoda injuriája, bosszuja, kára következhetik 
vala? Vallyon inkáb egész Magyarországnak s a keresztény- 
ségnek is (ha azon helynek lakosi evangeliumi igaz vallásokért, 
a gonosz világ előtt gyülölségesek volnának is), annak meg- 
oltalmazása nem javára szolgál vala-e? 


Az kevés beszorult nép ha megtarthatja vala, azzal a mint 
magoknak is, de az egész Tiszáig való darab földet is nem sokat 
segithették volna e? De egy kevés számu fegyverfogható nép- 
nek egy ollyan nagy derék várat, török császárnak derekas 
ollyan nagy ereje ellen megtartani avagy nem lehetetlen vala-e? 
Holott a mennyi fegyverfogható ember volna s bele mehetett 
volna proportionaliter, a várnak nagyságához képest, ollyan 
derék ellenség ellen csak az tiz kásamátáihoz is sok nem lett 
volna. Kik mindazáltal annyi ideig való szorúlás alatt véghez 
mennyi éjjeli nappali munkát, nyughatatlanságot vittek vala, 
csak ebből is megitélheti az, a ki látta az 1658-ban a tatárok 
érkezése előtt a várasbol be a várba minemü rakás gerendafák 
hordattak volna; mostani ujabb készületben az szerént. Eze- 
ken kivül a vár hidjának öreg gerendái, igái, faragott hidlásfái 
mind beszedetvén ezek a bástyákról, a sánczbeli ellenséggel 
az öreg lövőszerszámokkal egymásellen való tusakodásban, 
viadalban mind felmiveltettek volna, ugy hogy ha nappal egy 
rendbeli valamelly lövőszerszámmal a sánczok gerendái el- 
szakgattatnának, azok helyébe éjszaka még ujabbak ujabbak 
állittatnak vala, s a fejér és apró néppel hatalmasan megtöltet- 
nek vala; melly munkára a sok gerendafák mind felégettet- 
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vén s műveltetvén, már utoljára az öreg élés- és czait-ház közi 
nagy temérdek gerendázatu padlásnak gerendájára szorulnának 
s azokat is a nagy hosszu épűletnek feléig, ha nem tovább, azon 
szükségekre lefűrészeltetni és szedettetni kénszerittettek volna. 


Az Magyarország siralmas romlásirul való krónikák tart- 
ják hogy Sziget vára is, 1566-ban, főképen a miatt veszett 
volna, hogy noha abban is mind élés, mindenféle munitiók 
nagy bövséggel lettek volna, de a helynek proportioja, illendő- 
sége és szüksége szerint oltalmazó nép benne nem lett volna, 
ugy a mint illenék, az ostromokon való csatázás alatt egyik 
rendbeliek a másik rendbelieket jó alkalmatossággal segithet- 
nék, s a kik elesnének azok helyekbe mások állittathatnának; 
az kétezer fegyverfoghatóknak számát ott is nem igen halad- 
ván meg: azonban Szulimán török császár nehány százezer 
néppel levén alatta. Melly fogyatkozásról a hol illett, a benne 
való gondviselők noha eléggé szorgalmatoskodnának, de annak 
is a főhelynek nagy romlásával esett vala, hogy a miatt fogyat- 
kozása esett volna. 


Váradban is most, ha csak négyezer ember fegyverfogható 
leszen vala is, jó czajbertokkal, pattantyusokkal, a mint min- 
denképen muniáltatva volna, bizonyára ha kivűl meg nem 
segittetnék is, de heverhet vala az ellenség addig alatta, a mig 
hozzájuthatott volna. De megköszönheti a kereszténység s 
Magyarország és a szegény haza azoknak, a kik illy veszedel- 
mes állapotban az szegény országra való gyülölségből, többire 
pusztán farkas kaszára hagyván s csinálván magok után, a 
kész praesidiumot kivinnék belőle; holott ha a gyülölségtől 
nem viseltetnének, avagy nem találhatják vala-e fel a mlsgs 
fejedelemasszony ifjabb Rákoczi Györgyné mellett modját, 
maga ottkin való várai fogyatkozása nélkül is a fejedelem ké- 
sérésére nézve, ha ott nem hagyhatnák is, de Ecsedből, az 
ország fizetésére, a várba visszabocsáttathatják vala, illyen rá- 
szakadólag való romlását látván az véghelynek? 


Eleitől fogva pedig a külső politiában az országokban, 
ugy tetszik, derék mesterség az lehetett volna, a hol az orszá- 
gok várat tartani akartak volna, azok minden alkalmatosságira 
nézve, főképen a végekben levők, avagy csak ugy megerősittet- 
hettek, hogy azok által akármi szerencsében is bátorságosan 
állhatnak vala; avagy a hol illyen egész készséggel az erős- 
ségek nem tartathatnának, talán egy követ a másikon meg 
nem hagyni, hanem a földdel egyenlővé tenni jobb lett volna, 
holott főképen a török nemzetnek hazánkba lett ennyire való 
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lenyomulása s az erősségnek elfoglalása által, és azokból a föld 
ennyire elbirattathatik és foglaltathatik, nyomattathatik vala-e? 
Sőt ha sok gondviseletlen várak nem lesznek vala, vallyon inkáb 
hatalmas török nemzetnek birodalma el ennyire terjedhet vala-e? 


De o nemzetünknek eleitől fogva egyenetlenkedése, egy- 
mással való gyülölködése s hol a religio, vallás dolga miatt, hol 
egy hol más dolgok miatt való szakadozások, practicálódások 
közben a török nemzet az ő okos, ravasz természeti szerint a 
nagy alkalmatosságokat gyakrabban megkeresvén, szokta elfog- 
lalni csak könnyü munkával s nem sok vérrel a nagy derék erős- 
ségeket és azokból, ó jaj, elfoglalni s birni a földet s országokat. 


Az mint im csak ez mostani siralmas ujvonyások alatt 
Váradhoz, Jenőhöz, Lugashoz, Karánsebeshez, Desznihez, Zsidó- 
várhoz, Belényeshez, Papmezőhöz, Telegdhez, Sólyomkőhöz, 
Sz. Jóbhoz, Adorjánhoz, Pocsajhoz, Bajonhoz, Sákához, Sarkad- 
hoz, Szalontához, Belihez, Petrelyenhez, Halmágyhoz, Károly- 
hoz, Palotához, Zörin, Zaránd és Bihar vármegyékkel, annyi sok 
szép hajduvárasokkal, annyi nagy darab földdel, im melly 
könnyen jutának, szánja meg az uristen ! Annyira hogy a 
melly romlás más formában való mesterséggel hazánkon végbe 
nem vitetődhetnék, ime mostan, magunk között támadott tüz- 
nek csak éleszgetésével s jobban jobban való gerjeszgetésével 
hogy illy előmenetelesen menne végbe! O boldog isten, örül- 
hetik és kaczagva kaczaghatják, hiszem, a kik azt régen áhitot- 
ták s felőle azt tartották: jobb volna vadaknak, madaraknak, 
rókáknak, szarkáknak azt a földet lakni, mintsem arra telepe- 
dett evangeliumi valláson levő keresztyén magyar népnek azt 
birni! De térjünk a dologra. 


Az kevés népnek a várból való kiköltözködésekor Aly passa 
a több vezérekkel, passákkal, bégekkel a vár előtt való szin- 
ből (mellynek a bemenetelkor fen csak a deréképületi mara- 
dott volna) prospectálja, nézi és várja vala a kevés népek köl- 
tözését. Az egész dandárság a vár előtt való piaczot kétfelől s 
az egész péntekhelyi derék utczát a kő-kapuig kétfelől beállván 
és ellepvén, azon kivül pedig a lovashadak seregenként minde- 
nütt két sorjába állattatván, az vezér Szejdi passa sátoráig, 
melly a váradi határban, Püspökihez csak nem messze, az út- 
félen és váradi külső szőlőkertek alatt levő szántóföldeken fel- 
vonyattatva vala, kik méltán csodálkozhatnának nekik, annyi 
sok ezerekből álló népnek, annyi idő alatt való nagy igyek, 
bajok, vesződések minemü kevés számu néppel lett volna. 


És mivel utjokat mindnyájan és mindenütt Debreczen felé 
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rendelték volna, vagy hatezer lovaggal ugyan vezér Szejdi 
passa rendeltetett addig való elkésérésekre. És azon nap ugyan- 
csak közel szállittatta vala meg őket sátorához; a szekeresek 
is nagy részbül debreceniek levén, kik több alföldiekkel csak 
akkorban hoztak volna Szolnokba Egerbül, Budáról s az egész 
Tisza Duna közűl mindenféle nagy sok élést és sok hordó poro- 
kat egynehány száz szekerekkel. Az hol noha volnának ugyan 
kik, istennek szent akaratjára bizván magokat, ha őneki ugy 
tetszenék halálokkal sem sokat gondolnának s őfelsége gond- 
viselésével másokat is biztatnának, mint a kinek Dániel ver- 
mében is befogni az oroszlyánoknak szájokat nehéz nem volna; 
de nagyobb része a népnek hogy életbe késértessenek Debre- 
czenbe, nagy kétséggel hiszik vala, főképen hogy némelly sze- 
keresek által hallatott volna is ollyan szó a töröktől: kár volna 
azoknak sokáig élniek, a kik miatt a muzurmány nemzetség- 
nek az egy vár alatt annyi kára esett volna. 


Az passa napenyészet után érkezvén sátorához, ottan 
hivatja a kapitányt, ki nehányad-magával hozzá menvén, őket 
nagy vidámon látá. Tisza Istvánnak, hogy érkezésekor a jég 
helyébe sürű álgyúgolyobisokat küldött volna ki eleibe, nagyon 
köszöni vala; kikkel szólván, beszélvén megmondá: hogy 
ugyan őmaga lenne vagy hatezer lovassal késérőjök Debre- 
czenig, hogy mostan sok latrok állanák azt a földet; hanem 
csak vigyáznának az jeladásra, indulniok jóreggel kellene. 


Kiknek nyájas magaviselését látván, azonnal törekedni 
kezdenék: az kevés népnek nagyobbára mindene odamaradt, 
istenért is a szerdárnak izenné vissza, lám őnsgának hiti tar- 
taná, a kevés nép minden javaival kár nélkül bocsáttatnék, 
őnsga adatná ki a népnek kevés ottmaradt javait; az ország 
levelei is ne maradnának oda. Mellyre a vezér tolmácsoltatta 
vala: annak bezzeg ugy lenni kellett volna, de köszönjék ma- 
goknak, hogy a várat vér nélkül meg nem adták volna. Élete- 
ket is hogy csak őnékie köszőnnék; ottben maradt javokat 
pedig, hogy életek váltságáért tudniok és elhagyniok kellene 
a jancsárságnak. 


Mellyből kitetszik, hogy minden tanácsok azon volt, mint 
ejthessenek mindent a jancsárok torkába; kik hogy annyi 
munkát tőnek s annyi kár is esnék bennek, hogy inkáb annyi- 
val is a hittel kevesebbet gondolván, kedvek teljesittethetnék. 
De ellenben elvette volt az uristen eszeket a mieinknek, hogy 
semmit készűleteknek s kijöveteleknek módjáról nem gondos- 
kodnának; könnyű lehetvén általlátni, hogy a kijövetel mind 
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csak azért szoríttatott volna olly rövid időre, hogy inkáb min- 
deneket ott maraszthatnák. Holott ha a hitlevelét a vezérnek 
examenbe, vizsgálásba veszik vala, az álnokság megtapasztal- 
tatván, magok is úgy rendelhették volna dolgokat s a nép 
ielebe is olly módot szabhattak vala, kiki javacskáit jobb mód- 
dal kihozhatta volna. De tovább ebbe is nem mehetünk. Amelly 
népet isten meg akar büntetni, annak eszét is el szokta venni, 
hogy az elrendeltetett büntetés azáltal is rajta végbemehessen. 


És hogy a tatárság csak közel szomszédságokban volna 
táborostul az szekereknek, azon estve a szekerek között meg- 
hirdettette: akár török akár tatár lenne, de ha közöttök raga- 
dozni kezdene, csak mindjárt ölnék meg. És igy ezt értvén a 
nép, nagyon megbátorodott vala. Die 29-a Augusti a készü- 
letre jóhajnalban török sipokkal jeladatván, az szekerek azon- 
nal megindittattak vala. Az vezér is pedig a sok lovagnéppel 
nagy sok dob, csincsa, török sipok zengése között indulván s 
a szekerek után egynehány száz lovast egy csauzzal hátra- 
hagyván, maga a deréknéppel a szekereket megelőzte vala. 
Az mieink is a kiknek lovok maradhatott volna, a kapitány- 
nyal együtt az török sereg között nagy bánattal, szomoru sziv- 
vel mendegélvén. 


És hogy a Beretyón levő hidak annyi számos népnek, 
szekereknek költözésében késedelmesnek s akadályosnak is lát- 
szanék, hogy a nagy aszályságban a vizek a Beretyóból s annak 
ereiből nagyon kiszáradtak volna, mind adorjányi, pocsaji, 
henczidai hidakat elkerülvén, Kerékegyháza nevű pusztult falu 
égett malmánál költöztettek vala által; és az éren, Pocsajon 
felül nem messze, a hol hajdan Zólyomi Dávid Aranyszeg nevű 
határban egy malmot csináltatott volna, költöztettetvén által, 
az ottlevő nagy meredek oldalok, halmok alatt mind táboros- 
tul szállottak és háltak vala. 


Az vezér tábora helyén felvont sátora alá hogy elől el- 
sietett volna, megszállván, ottan, hogy odaelő az erdőkben 
bizonyos feles katonaság lesekedésben volna, hire hozatván, 
azonnal nagy hamar lóra kapván s népének is derekát csak 
«pakolj» által való jeltétellel felvevén, rájok kiment vala. Az 
magyarok is, mint azután hallatott, Barkóczi Istvánnál nagy 
jó felesen volnának, de annyi erőhöz félennyire való elégséggel 
sem levén, nekik derék csatát nem adhattak volt. Mindazáltal 
hogy részszerint való csatájok lett volna, megtetszett vala; 
mert a vezér estve, napenyészet után jövén visza táborára, 
utána, kopják végeiben, kilencz nagy hoszu üstökü fejek hozat- 
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tak vala, mellyek sátora előtt lehányatván, vitézinek jutalmok 
ottan megfizettetett. De a mint hallatott, őbennek is jól el- 
hullottak volt; azon csatán többek között egy passa ember is 
ejtetett volt el, kinek testéért a vezér még nagy időn maga 
magyar hintószekerét hat lovával kivitetvén, maga bejövetele 
után alkonyodáskor jött vala vissza a szekér, s hihető azon 
éjszaka ugyanott el is temettetett volt. – Innen die 30. Augusti 
Debreczenbe bekisértettek vala; a vezér maga is minden sere- 
givel a várasnak egyik részén általmenvén, de népe közül 
egyet is ottben megszállani nem engedvén, hanem egész tábo- 
rostól a szőlős kertek közé és Tóczó mellé kimenvén, ott szál- 
lott vala meg. 


Debreczenből die 31. Augusti mind palatinusnak Tokajba 
s az ottkin való vármegyéknek s Erdélyországnak is a helynek 
romlását historia szerint megiratták vala, nagyon obtestálód- 
ván, protestálódván: az jeles fő véghelynek elveszését őnekiek 
tulajdonítani nem kellene; hanem az utolsó nagy szükségnek, 
és annak általok tovább való tarthatásában kényszeritő lehetet- 
lenségnek. Ők pedig hogy immár mindenektől megfosztatván, 
számkivetett állapotra, mások falai alá szorultak volna: min- 
deniket, hogy a szerencsének változandó állapotjáról meg- 
emlékezvén, a ki közülök bujdosó, mazur, számkivetett siral- 
mas állapatjában hová fordulandó volna, atyafiui szeretettel 
látni ne neheztelnék, nagy szorgalmatosan kérnek vala. 


Boldai Márton pedig a várból kibocsáttatván, hogy vala- 
mint előbocsáttatott, rabló tatárság kezébe ne akadna, noha 
kerengéssel, mindazáltal die 15-a Augusti Tokajba palatinus- 
hoz érkezett vala; a hol a töröknek elérkezése előtt, fogna 
császárnak két főgeneralisival, nagy erős szép armádájával, 
felföldi sok szép magyar és horvát könnyü hadakkal; a vár- 
megyékrül elegendő élések szolgáltatván, hogy az őfelsége birodal- 
mát is valami kár követni ne kezdené, nyargalva és vigyázat- 
ban volna. Boldai Márton a vár mi héjával legyen, mindeneket 
a palatinusnak megjelentett; de hogy immár a belőlvaló segit- 
ség késő volna, hogy kivűl mezőről kellene megsegiteni, sok 
okokkal kivánja, szorgalmaztatja, javallja vala. 


Az palatinus Kassához tartozó felföldi 17 vármegyéknek gyü- 
lést tetetvén, a segitség felől való kivánság Boldai Márton által 
proponáltatott vala, megjelentvén a kibocsáttattak részekről 
esett nagy fogyatkozást is; a kik olly cathegorica, egyátalyá- 
van való assecuratoriaval bocsáttattak volna az őfelsége com- 
mendatiója bevétele dolgában, valaminemüvel maga palatinus 
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ur kivánta; de dolgokban résten való járásokban minemü 
fogyatkozás esett volna. 


Az vármegyék Váradot, Magyarországnak minemü főbás- 
tyája és mintegy ugyan kolcsa volna, tudván s a szomszéd háza 
égésébül a magok házok falának izzadását is semminek nem 
állitván, a segitségre nagy készséggel valának; magok is nagy 
keresztyéni indulattal állatván, hogy Magyarországnak Erdély- 
országával való régi confoederatioja, szövetsége is s mind a 
magyari igaz vérnek maga véréhez, csontjához, tagjához való 
szeretete, mind továbbá Váradnak elveszésébül az egész Magyar- 
országra s keresztyénségre következendő nagy kár, és közelebb 
a Tiszáig való szép darab földnek is megmaradása azt kiván- 
nák, hogy igenis, meg kellene segitteniek s Váradot minden ere- 
jek, tehetségek szerént, vérek hullásával is oltalmazniok kellene. 


De hogy ebben a törökkel való békességre nézve is őfelsége 
császár hire nélkül mód nem állittathatnék, a vármegyék azonnal 
császárhoz követséget rendelvén, az Várad megsegitésének szük- 
séges voltát mind a confoederatiókbeli s mind a magyar biro- 
dalomra azon véghelynek elveszésébül következendő nagy ká- 
rokbeli okokkal megmutogatták vala. De azonban a mig a kö- 
vetek odafel járának s ottfen is a késedelmes tanács után a 
válasz meglenne s azután a vármegyéknek hosszu napos kiszálli- 
tásokkal a segitséghez való készület meglenne, imitt azalatt 
török nemzet dolgát a megirt módon végbe vitte vala. 


Volt ugyan rajta a palatinus s fogott volt is száz aranyat 
igirni, a ki hirt vinne be: bár csak még két hétig tartanák 
a várat, meglenne a segitség. De a mint a hirbevitel lehetetlen 
vala: ugy a várnak is már tovább való tartása; holott közön- 
séges diványokban elrendeltetett vala, hogy die 29. Augusti a 
bástyák porral ujobban felhányattassanak és minden töréseken 
s környöskörül is, magos lajtorjákon is utolsó derék ostromot 
probáljanak. És igy ha ugyan jól megfontoltatik, aligha Várad 
elveszésében is nem kezd helyt találhatni s alkalmaztathatni 
amaz régi sententia, melly közönséggel Magyarország romlása 
felől tartatott: Privatum commodum, religionis odium, lon- 
gum consilium perdidit Varadinum. Már ugy tetszik, kedvek 
telhetik azoknak is, még az haza fiai közűl is, kik a véghelyeket 
csak mint sodorokat a szalonnán annyira hajtanák; mellyek 
ha lemetszetnének is, a szalonna ugyan egész szalonna lehetne 
és maradhatna a felől. És ime! o bizonyára igen le is metél- 
tetének a sodorok. De o vajha csak már is a szalonna is nagyon 
hozzá ne karimáztatott, szeldeltetett volna! Adná bár isten, 
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ezután is utána ne szeldeltetnék, karimáztatnék, jobban job- 
ban! De gyakorta mikor osztán a szalonna megkezdetik, a 
sodor róla lemetsződik, a szalonnáját is, mindaddig rá járván 
metélik, szeldelik, valamig egy darabjában tart. Ugy is látszik 
bizonyára; most már az hatalmas nemzet valóban ki is találá, 
o jaj! honnan és mint kellene derekasan megnyomni Erdély- 
nek nyakát. Melly véghelynek megromlását elől nem is kevés 
portentumok, jövendőt jedző dolgok vötték vala; mellyek kö- 
zött, a mint odafel megiraték, nem utolsó vala a lakosoknak 
magok között való szakadozások, egymásközött való gyülöl- 
ködések, némellyeknek árulkodások, practicálkodások, az isten 
szolgái és jámbor, istenes emberek ellen való áskálódások, árul- 
kodások s azoknak üldözési. 


Gyulai Ferencz az fejedelem gratiája s kegyelmessége által 
péntekhelyutczában, bizonyos summapénz letétele által, néhai 
Bonczidai János maradéki kezétül nyert vala egy nagy fun- 
dusú, telekű, nagy tágas lugasos kertü, igen nagy épűletü, de 
a régi obsidiokori pusztulásbul derekasan meg nem épült kő 
házat, mellyben ép állapotjában ugyan nagy gróf ur is min- 
den udvarával is elférhetett volna; mellynek utczasorjában 
levő, kivül az utcza felől levő házai a két fél szomszédok házai 
kőfalaihoz, a városi módok szerént, ragasztattak vala; kapuja 
is nagy erős bolt, azon felül levő sorházak alatt nyilik vala be 
udvarára; felül a vár felől való kapuja félin is nagy tágos két 
erős boltok valának, minomüekbe mig az törökökkel való jó 
szomszédság tartatnék, Bethlen fejedelem idejében leginkáb 
Gyuláról, Lippárul, szinte Szegedről is az áros kereskedő törö- 
kök feljárván, szállani, árulni és azoktól jó bért is fizetni szok- 
tak vala; s azok felett is héjazatok alatt az udvarára nagyon 
benyuló egy nagy sor házakkal; napnyugot felől is a kapu 
mellyékén jó ép kész ház, oldal- és konyhaboltok s azon soron 
is udvarára nagyon benyuló sorházaival épittetve valának. 
Melly háznak sehol semmi repedezése, hasadozása nem levén 
s a két fél szomszédok felől való kőfalok mindenestül épen is 
fenmaradván, die 11. Martij 1658-ban reggel 8 órakor az utcza 
felől való derék épületi minden bástyájával, kapu közivel, héja- 
zatival a két fél szomszédok kőfalokig igen nagy zuhanással 
egész földig, mind az udvaraig, egy szempillantásban, csodá- 
latos nagy romlással összeromlott, leszakadott vala. 


Következendő 1659-ben is midőn Gyulai Ferencz Szejdi 
passa ellen kiszállani akarna, a fejedelmi derék konyhának egy- 
felől való nagy kőfal oldala kidölvén, egynehány embert ölt vala. 
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Foltostól egynehány uttal a fogolymadarak a várnak belső 
piaczára, hasonlóképen fáczánok is szokatlanól és hallatlan pél- 
dául bejőnek és ottben fogdostatnak, leöldöstetnek vala. 


Továbbá a várasbeli gyermekek között való gyakor csatá- 
zások, kik egyfelől Rákoczi fejedelem s másfelől Barcsai nevek 
alatt való fejedelmeket emelvén, magok között nagy rút vere- 
kedéseket tesznek vala, hol egyik s hol a másik fél megfutam- 
tatván, egymást űzik, verik, kergetik, sebbe keverik vala. Végre 
egy bizonyos napra a viadalra ugy rákészülnek vala, hogy ha 
a várból eloszlattatasokra, szellyelverettetesekre feles gyalog ki 
nem küldetnék, alig egynehány emberhalál is közöttök esni 
nem talál vala; holott egyik fél is másik is a győzedelemre 
nagyon igyekezvén, magok mellé külfőldről is nagy sok ifju- 
ságot lázzasztottak vala. Sőt a Rákoczi fejedelem katonáiba 
egyik fél is másik is vendégléssel, fizetésigérettel magok mellé 
vonván, ki egymás ellen nagy fegyveresen mentek vala. Az 
drabantok rájok ollykor érkeztek vala, egynéhányat már egy- 
másközött szembe menvén rutul megsebesitettek volna. Az 
drabantok széllyelvervén, kergetvén és elszéllesztvén őket, a 
katonákba és sebesekbe a várba be is ragadtak vala. Gyulai 
Ferencz megtudakozván: ki Rákoczi fejedelem, s ki Barcsai 
neve alatt levő hadban vitézkedett volna? Az ki a Rákoczi 
fejedelem neve alatt való találtatott, békével bocsáttatá: de 
a kik a másik alatt valóban fogattak volna meg, noha játék- 
ban, de keményen megcsapatta vala. Aha (ugymond) kurvafiak! 
az én kegyelmes uram fizetését vevén, ellene kellene-e még is 
hadakoznotok? Sőt, bizonyos nevezetes helyekbeli ifju fejér- 
népek, leányok is, két helyen is cselekedték az egymásközött 
seregenként való verekedést, rudalást, mellyet minden jóra- 
való omennel, magyarázattal irt vala meg Gyulai Ferencz a 
fejedelemnek, Rákoczi Györgynek. 


Annakfelette, főképen 1659-nek utolja felé is, 1660-nak 
kezdetitől fogva egész a romlásig, az ebeknek a várason szerén 
szerte való szörnyü ordítások, kik utczánként seregekbe össze- 
gyülvén olly rendkivül való rettenetes ordításokat tesznek vala 
minden éjszakákon, néhol nappal is, hogy a haja szálai is em- 
bernek ugyan bele felborzadni láttatnának. Kik noha eléggé 
kergettetnének, lövöldözéssel is ijesztetnének, de ugyan csak 
héjában volna. 


Nem tűrhetem ez helyen hogy némellyeknek Várad el- 
veszése okai felől balul vélekedéseket meg ne emlitsem, kik 
hihető a jó és gonosz, édes és keserű között különbséget tenni 
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nem tudván, ollyat álmodoznak: ha a régi jó szokások, rend- 
tartások, nemesi szabadság ellen való ujitást (az igazgatásbeli 
felállatott jó rendet nevezvén annak) a főemberek nem kohol- 
ják vala, Váradot a veszedelem nem találta, és ez napig is a 
magyar kéznél volna. 


De a ki az ottfen megirt minden környülálló dolgokat, 
okokat valójában megvizsgálja, politice, az külső társaságbeli 
igazgatásra nézve is ugy tetszik, annak igaz szerző okait eléggé 
feltalálhatja. De theologice, szentirás szerént, csak ezt vegyék 
eszekbe: hogy hiszem a mindenható szent isten a jó dolgok- 
nak nem csak szerzője, szeretője, hanem parancsolója is; ellen- 
ben a zurzavaroknak, gonosz dolgoknak gyülölője és tilalma- 
zója is! Vallyon azért micsoda lelkü ember merné azt állatni, 
hogy a minemü istenes, hasznos jó dolgok az szép istenes igaz- 
gatás alatt (mellynek fundamentoma nem egyéb, hanem a sok 
különböző rendeknek azon igazgatás által való egybecsatlása, 
foglalása vala) az harmadfél esztendei kicsiny idő alatt mind- 
annyi nyomoruságos, zurzavaros időkben is, és mindannyi irigy 
Samballatok, Tobiások között is mind az isteni tiszteletre nézve, 
a sok gonoszságoknak, öldökléseknek megzabolázására (mellyek 
azelőtt annyi rendbeli közönséges constitutiok, articulusok, 
végezések által meg nem zaboláztathattak vala) az városbeli 
mindenféle tisztességes, jó és hasznos dolgokra, a szépen neve- 
kedésbe indult gyönyörűséges iskola külső, belső épületre; 
nyomorultak tápláltatásokra s azoknak minden örökségekre; 
templom, temető épittetésire való gondviselésekre nézve (a 
melly dolgok minden jól rendelt és egyes igazgatás alatt levő 
várasokban épületesen szoktak a jó administratio által végbe- 
vitetni) dicséretes, istenes, jó és hasznos dolgok nem löttek 
volna? Hihető, istennek valaki választott edénye, és az isten 
parancsolati ellen testi bátorsággal való hejehuja szabados 
életre hanyathomlok rohanni nem kiván, azt állatni nem me- 
részli. Távol legyen azért, hogy illyen jó dologért lett volna 
azon helynek romlása. De talán kérdenéd: hát ha immár ugy 
megzaboláztattak volt azon városban minden derekas czégéres 
vétkek és olly szépen kezdtek volt folyni minden isten tiszte- 
letére, s külső közönséges jóra nézendő minden dolgok is, mi- 
okon találta volna hát szinte azon szép reformatiojában, minden 
zurzavarinak jóra való forditásában, az romlás, veszedelem? 


Csak egy szentirásbeli példát hozok elő rövideden, abból 
eszedbe veheted. Josiás, a Judabeli király, hiszem valóban 
istenhez megtért szent király vala, hogy a mint a szentirás szól 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


203 
 


felőle; «Nem volt őhozzá hasonló király őelőtte, ki megtért 
volna az urhoz teljes szivbül és lélekbül, és őutána sem táma- 
dott őhozzá hasonló.» Kinek személyérül isten még az Izraël 
népe megszakadozásakor profétáltatott vala: hogy ő lenne 
az a király, ki elrontaná a Jeroboam ama Bethelbeli oltárát, 
az Baál papjait azon és a környül megáldozván. Ki Dávidtól 
fogva Judában 17-dik király levén, Anionnak fia, Manassének 
pedig (kik mindketten rettenetes bálványozó királyok voltak) 
unokája, nyolczesztendős korában tetetett királylyá, és mihelyt 
királyságba álla, ottan bócsuját vevé istentelen atyáinak go- 
nosz utjoktul, s amaz eleintén való nagy atyja, a sz. Ezékiás 
király példája szerint, a Jehova istennek kereséséhez foga; és 
Judát s Jerusalemet a bálványoktól megtisztította vala, fa 
képeket, berkeket, a bálványozó papoknak csontjokat is azok- 
nak oltárin megégette, és nem nyugovék, valamig minden bál- 
ványt egész Izraël földébül ki nem vesztene. Kinek igéjében 
az ő bálványozó atyjai idejekben elveszett törvénykönyv is az 
istennek házában a porban feltaláltatván, a propheta asszony 
által istennek az felől való akaratját szorgalmatosan megtuda- 
kozván, azt a szerént felállatta, és amaz emlékezetes nagy 
husvétot is szerzette vala, mellyhez hasonló egész a birák ide- 
jétül fogva nem volt, a mint az irás mondja. Mégis hogy immár 
azelőtt még Manasse idejében az nagy bálványozásért s vér- 
ontásért a Juda és Jerusalem ellen való nagy veszedelemmel 
lött büntetést elrendelte és nagy fenyegetéssel meg is profétál- 
tatta vala: olly veszedelem lenne, hogy a ki hallaná mindkét 
füle bele megcsendülne stb. Mindazáltal mindennyi nagy ke- 
gyességi és istenes reformatioi, az isten népe között való szép 
istenes rendelési el nem fordithatták vala a bálványimádás- 
nak és sok vérontásoknak büntetésekre rendeltetett és meg is 
profétáltatott ostorokat, csapásokat. Hanem még magát is 
39-dik esztendejében, életének jobb korában, még pedig hogy 
istentül megigirtetve volna, az ő szemei a nagy veszedelmet 
meg nem látnák, az elrendelt büntetést, hogy isten annyival 
hamarább elhozhatná, fegyverrel vágatván ki, az egész Juda 
és Jerusalem nagy romlása azonnal következett vala. 


Itt ez iránt is hasonló módon elmélkedhetik ember: hogy 
azok a nagy vétkek, gonoszságok, azelőtt már régen meglöttek 
volt, mellyekért isten ő szent felsége, ez nagy büntetést e mos- 
tani időben azon helyre ráhozni elrendelte volt. Mert nem is 
esik olly gonosz a városban, mellyet a Jehova nem szerzene, 
mellyet az ostromra s ez illyen büntetésekre nézve kell érteni. 
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BETHLEN JÁNOS 
KEMÉNY JÁNOS FEJEDELEMSÉGE 


Barcsai fejedelem, akit Ali pasa a váradi vár egész ostroma 
alatt a táborban fogva tartott, e miatt a maga és hazája sorsa 
felett kétségbe esve sok levelet küldött a kapitányokhoz és az 
ország rendjeihez. Megparancsolta, hogy közben szedjék össze 
rendkivüli behajtással az országra kivetett összeget és kése- 
delem nélkül küldjék a táborba. Azt tanácsolta, vessék el egy 
és mindenkorra a török kegyelmességében való bizakodást 
és visszahíva azokat, akik az erdélyi előkelők közül a Rákóczi- 
féle bonyodalmakba belekeveredtek s önként vagy félelmük- 
ben elfordultak, fogjanak fegyvert a haza védelmére és sür- 
gessék mások segitségét is. Az előbb említett kapitányok tehát 
(kivéve a csiki, gyergyói, kászoni, sepsi, kézdi és orbai szé- 
kelyeket, akik az élőnek hitt halott Rákóczi fejedelemtől vártak 
segítséget és szokásuk szerint más véleményen voltak, mint a 
többi rendek), összehíva az ország előkelőit és a többi rendeket, 
bemutatták Barcsai fejedelem levelét és tanácskoztak, mit 
kell tenniök ilyen válságos helyzetben. Elhatározták, hogy 
Kemény Jánost, (kiről már előbb elmondottuk, hogy esküvője 
megtartása céljából még Rákóczi fejedelem életében elment 
Erdélyből) mint az összes előkelők közül mind bölcseségére, 
mind tetteire nézve legkiválóbbat kérdezik meg először, hogy 
tanácsát és tevékenységét felhasználják. Egyszersmind vissza 
fogják hívni a többi száműzött nemes urat is. Segítségnyerés 
céljából pedig Magyarország rendjeihez és a nádorhoz küldenek 
levelet. Ezt az egész ügyet Kemény János ügybuzgalmára 
bizták. 


El is érkezett hozzá a rendek levele. Ekkor Aranyosmed- 
gyes várában tartózkodott, melyet felesége révén a magyar 
király területén birtokolt. Hazája veszedelmes helyzetén meg- 
indulva, összehívta a száműzött erdélyi előkelő urakat és azok 
jóváhagyásával a maga és az erdélyi rendek levelével, melyben 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 205


tőle s rajta keresztül a római császár ő szent felségétől segít- 
séget kérnek, elküldte Bánfi Dénest Magyarország nádorához, 
Wesselényi Ferenc grófhoz. Ez őfelsége hadvezérével, Zuzával 
s annak egy bizonyos seregével Tokaj mellett Rakamaz falunál 
várta Várad szerencsétlen ostromának a végét. 


Magyarország nádora sajnálkozott Erdély válságos hely- 
zetén, gyors futárok utján értesítette erről őfelségét, azt jelentve, 
hogy mind Erdély, mind Magyarország el fog pusztulni, ha 
idejekorán nem siet segítségükre. De ez a mostani veszedelem 
kizárta segélycsapatok küldését, mert Várad, amint már el- 
mondtuk, elveszett, mielőtt a segítség küldéséről szóló tanács- 
kozást befejezték volna. 


Az erdélyiek tehát minden segítség reményét elveszítve, 
szokatlan behajtási móddal csikarták ki az egyesektől az or- 
szágra kivetett összeget és ezt átküldve igyekeztek megbékí- 
teni a haragvó Ali pasát. Összeszedték az összegnek egy részét, 
amennyit csak birtak, s ezt az egyik nemessel, Ghillányi György- 
gyel a váradi vár melletti táborba küldték és felajánlották a vár 
elfoglalása utáni harmadik napon. A pasa örült a győzelemnek, 
ezért mintegy meg is szelídült: kiengedte a börtönből Barcsait 
és feloldatta Haller Gábor vasbilincseit. 


Barcsai fejedelem tehát, aki lemondott már mind életéről, 
mind fejedelemségéről, most kissé jobb reménységre kapott és 
levélben kezdett kikelni a kapitányok és az ország rendjei 
ellen, keményen szemükre vetve az ottomán portától való 
elpártolást, pedig maga tanácsolta nekik, hogy kinálják fel a 
visszatérést az erdélyi száműzötteknek és szorgalmazzák az 
idegen segitséget. Erdélybe visszatérve az eléje menő előkelő 
uraknak is szemére vetette ezt az Ali pasától melléje adott 
Kapucsi pasa jelenlétében. Azok azt válaszolták, hogy nem 
tették ezt tudta nélkül, vagy akarata ellenére, hanem egyenesen 
parancsára. Mikor az erdélyi száműzöttek kézhez kapták a 
rendek kezességet igérő levelét, sokan kezdtek visszatérni 
hazájukba, de Barcsai fejedelem szándékainak megváltozását 
megtudva, gyors futással visszatértek. 


A csiki, sepsi, kézdi és orbai székelyek helyzete ismét 
rosszabbra fordult. A csikiak ugyanis az engedelmességet meg- 
tagadva bilincsekbe verték Kálnaki Mihályt, a sepsi, kézdi és 
orbai székek lakosai pedig Donáth Istvánt, kiket Barcsai állított 
az élükre. Egyiket közülük, Donáth Istvánt, néhány nap mulva 
megfojtották. Ennek a lázadásnak nem csekély tápot adott 
kegyetlenségével Barcsai Gáspár helytartó. Ez ugyanis Bakó 
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Istvánt, marosszéki székely kapitányt, aki bizony lázongó és 
nyugtalankodó ember volt, de nem itélték el törvényesen, a 
nemesi előjog ellenére, az ok megnevezése nélkül, kötél általi 
halálra itélte. Lázár Istvánt pedig, a csiki királyi főbirót fogoly- 
ként Görgény várába küldte őrizetbe. Itt sokakat elidegenített 
az akkori kormányzattól. 


Az előbb említett székely székek emiatt nyiltan fellázadtak; 
sokat pedig közülük, akik jobban szerették a békét, megöltek. 
A parasztok levetve a jobbágyság igáját, szintén csatlakoztak 
a zsákmány és a szabadság reményében. Lázár István is nagy 
erőssége volt ennek a lázadásnak. Barcsai fejedelem elvett tőle 
valami ezer császári forintot és még nagyobb összeg kicsikarásá- 
nak reményében továbbra is fogva tartotta, de ez ravaszul ki- 
játszva az őröket, hazatért. Lázár különben sem volt nyugodt 
ember, mint már mondottuk s most megemlékezve az őt ért 
méltánytalanságról, sem maga, sem anyai ági unokatestvérei, 
Székely Sámuel és Tompa István nem mulasztottak el semmit, 
amivel olajat önthettek a tüzre a parasztok között. De nem is 
volt egyszerű az orvossága a külső területekre is egyre inkább 
átterjedő parasztlázadásnak. 


Ezért tehát általános hadi felkelést hirdettek az ország 
többi részében. A felhívásnak engedelmeskedők falunként szét- 
osztva gyülekeztek a szászok kőhalmi székében Barcsai Gáspár, 
a fejedelem testvére vezetésével a lázadás leverésére. Magának 
a vezérnek Kőhalmon volt a szállása. Mikor a csíkiak és követőik 
megtudták, hogy az ellenük összeszedett sereget falunként 
osztották szét, egész seregükből kiválasztottak annyi lovast, 
amennyit csak tudtak és Székely Sámuel vezetésével bizonyos 
kis csapatot küldtek azok leverésére, akik hozzájuk leg- 
közelebb voltak szálláson. Ez gyorsaságával hírét megelőzve, 
váratlanul megtámadta szomszédos Kece nevű szállásukon a 
székelyek Udvarhely nevű székének csapatait, megölt sok köz- 
katonát s az előkelők közül a kiváló tehetségü fiatal Farkas 
Simont. Máshol is hasonló sikereket remélve megtámadni ké- 
szült egy másik szállást, ahol oláh zsoldos lovasok voltak, de 
azokat – a mások szerencsétlenségén okulva – felkészültebb- 
nek és férfiasabban ellenállóknak találta. Mikor ezek ellen har- 
coltak, segítségükre jött a többi lovassággal és a dragonyos 
csapatokkal Barcsai Gábor. Székely Sámuel, a gyorslábú vezér, 
ezt meglátva, övéivel együtt páni rémületbe esve, futásban 
keresett menedéket. Majdnem mindenkit megöltek Barcsaiék, 
csak azok menekültek meg, akiket az erdők rejteke eltakart. 
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Maga Székely Sámuel, futásban megelőzve a többieket, sietett 
a parasztság özönéből nagy számban összeszedett gyalogsággal 
egyesülni, melyet Barót mellett hagyott. Barcsai Gáspár azon- 
ban folytatta az üldözést, igy Székely azokat is elhagyta és 
szégyenszemre azokhoz futott vissza, akik elküldték. Elhagyta 
a szerencsétlen nép sokaságát, melyet az odaérkező győztes 
tetszése szerint gyilkolt le, sokat orra és füle levágásával bo- 
csátott el. 


Barcsai Gáspár tovább vezeti előre győztes hadseregét a 
székelyek sepsi, kézdi és orbai kerületébe. Senki sem áll ellen. 
A lázadók közül sokat felakasztat, soknak levágatja fülét és 
orrát, így emlékezteti őket régi hűségükre. Mikor innen a csikiak 
felé veszi útját, tisztelendő Kászoni Márton atya és sokan, 
akik övéi közül kisérik, a csikiak könyörgő levelét hozzák elébe. 
Bocsánatot kérnek a történtekért és hüséges szolgálatukat 
ajánlják. 


Barcsai Gáspár a győzelemtől feltüzelve és természeténél 
fogva is a kegyetlenségre hajlandó lévén, nem könnyen fogadta 
ezt el. A hadsereg azonban, mely az ország megyéiből gyült 
össze, részvéttel volt testvérei szerencsétlensége iránt s el- 
fogadta, hogy ezek egész ügyét a következő, a szász Segesvár 
városában tartandó országgyűlésre halasszák. Igy tehát azt 
felelte a csikiaknak, hogy az országgyülésre küldendő követek 
utján fogják ügyüket tárgyalni. A vármegyéknek ez az enyhe- 
sége azonban még több baj forrásává vált, miként az alábbiak- 
ból nyilvánvaló lesz. 


Mikor tehát az említett lázadást ilyen módon leverték, 
Barcsai Gáspár szélnek eresztette csapatait és a zsoldosokkal 
s néhány előkelő urral az előbb megnevezett városban tartandó 
országgyűlés kezdetéig a rámosolygó szerencse miatt a szo- 
kottnál büszkébben fejedelmi testvéréhez ment. 


Ez pedig, mivel közben a szerencse kissé kedvezett neki, 
az eddig sem tulságos szerénységgel kezelt rendeket és elő- 
kelőket kezdte lenézni, gyakran mondogatva, hogy semmi 
mással nem törődik, csak saját testvéreivel, még ha az egész 
ország a pokolba is jut. 


A csikiak a szokott módon és a minap kötött megállapodás 
szerint elküldve követeiket, az országgyülésen bemutatták 
színlelt hódolatukat, ellenben állandó követségekkel hivták 
az országba Kemény Jánost. Az előkelőek közül sem hiányoztak 
többen, akik megunták Barcsai fejedelem állhatatlanságát, 
érzelmeinek állandó változását és Kemény Jánost, vagy annak 
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megnyerésére híveit buzdították. Az erdélyi száműzöttek pedig, 
akiknek Barcsai fejedelem uralma alatt semmi reményük sem 
volt a visszatérésre, teljesen Kemény Jánoshoz pártoltak. 
Ez nem feledkezett meg arról, hogy Keresztes mezején, még 
Rákóczi fejedelem életében, Barcsai neki adta a fejedelemséget, 
nem hátrált meg ennyi kinálkozó alkalom elől, főleg pedig, 
mint mondta, mert Barcsai fejedelem annyi méltánytalansággal 
illette. Azt állitotta ugyanis, hogy Barcsai, mikor a Várad alatti 
táborban tartózkodott, a kincstartóval az ő összes erdélyi javait 
el akarta koboztatni s az akkor elnapolt dolgot az ő ismételt 
megkereséseire sem akarta sohasem visszavonni. 


Összehíva tehát a Rákóczi-féle sereg szétvert maradványait, 
körülbelül ezer lovast (pedig az a hir járta róluk, hogy négy- 
ötezren voltak) felkészült az elhatározott utra. Barcsai fejedelem 
Nánási nevü emberét, akit kétszáz lovassal őrnek állitottak a 
határra, embereivel elfogta. Kemény János készülődése és szán- 
déka a segesvári országgyülésen több nemes úr révén Barcsai 
fejedelemnek is a fülébe jutott, de testvére, Barcsai Gáspár, 
ezeket, mint álhirek terjesztőit, orruktól és fülüktől meg- 
fosztatta. Ezt kapták hűségük jutalmául. 


Mikor az országgyülés nem minden zavar nélkül és foly- 
tonos panaszok közepette végetért és a Kemény Jánosról szóló 
hirek napról-napra erősödtek, a fejedelem Görgénybe ment. 
Testvére pedig összeszedve kb. 1200 zsoldos katonáját, a Szamos 
folyó felé tartott, ahonnan Kemény János betörése várható volt. 
Falunként szétosztotta csapatait, maga pedig a testvérétől 
nemrég ajándékba kapott örményesi kuriájában ütött szállást. 


A kővári vár emberei, mely vár Magyarország szomszéd- 
ságában Barcsai fejedelem pártján állott, megírták Barcsai 
Gáspárnak, hogy Kemény János foglyul ejtette embereivel 
Nánási kapitányt. Ebből már kézzelfogható volt az ellenséges 
viszony. Végzetes közönyösség folytán azonban sem nem hívták 
össze megbeszélésre a tanácsosokat, sem nem gyűjtötték össze 
az ország seregeit. Mindebből az tünt ki, hogy a sors végső ve- 
szedelembe akarja dönteni Barcsait. Mikor mindez ismeretessé 
vált Kemény János előtt, ki nem kevéssé támaszkodott a csikiak, 
sepsiek, kézdiek és orbaiak titkos biztatásaira, rávették őt, hogy 
siessen megtámadni a készületlen Barcsai fejedelmet. Barcsai 
Gáspár legyőzésére Örményesre előreküldte néhány csapattal 
Szentpáli János erdélyi száműzöttet, maga pedig elment, hogy 
elfogja a dragonyosokat és Barcsai fejedelem oláh lovasait, akik 
akkor egy Buza nevű faluban voltak megszállva. Mindkettőre 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 209


rámosolygott a szerencse. Barcsai Gáspárt ugyanis, akit mind- 
össze három emberével együtt ostromoltak előbb emlitett kuriájá- 
ban, kevéssel sok ellen folytatott körülbelül két órás bátor 
ellenállás után megölték. 


Az oláh lovasok, akikről elmondottuk, hogy a dragonyo- 
sokkal együtt egy Buza nevű faluban voltak szálláson, sokat 
elvesztvén maguk közül, futásban kerestek menedéket. A dra- 
gonyosok egy csapatban egyesülve egy ideig még védekeztek, 
de végül is megadták magukat Kemény Jánosnak. 


Kemény János a nyilvánosságnak szóló levélben kihir- 
dette, hogy az egész ország átmeneti megszállására jött, nem a 
fejedelemség elfoglalására, hanem azért, hogy a köz békéjét elő- 
mozdítsa és a belső békétlenséget lecsillapítsa. Ehhez hasonló 
levelet küldött Barcsai fejedelemnek is. Mindezek hallása szinte 
félholttá tette a fejedelmet. Értesítette ezekről tanácsosait, 
Haller Gábort és Bethlen Jánost és figyelmeztette őket, hogy 
gondoskodjanak saját életükről, mert az ellenség minden bi- 
zonnyal rájuk fog törni. Ezek már Görgény felé indultak s a fe- 
jedelemhez tartottak. Ha az elébük jövő levél nem figyelmezteti 
őket, a bizonyosnál biztosabb, hogy még azon a napon, élve 
vagy halva az ellenség hatalmába kerülnek. Utjukban társuk 
volt Lázár György gróf is, aki különben helytartó, tanácsos 
és az ország főnótáriusmestere volt. Mikor a hirt meghallották, 
szétváltak. Haller Gábor Pál testvére Fejéregyház nevű kas- 
télyába ment, Bethlen János Ebesfalvára, Apafi Mihályhoz 
(aki – mint a későbbiekből majd megtudjuk – nem sokkal 
utóbb következett a fejedelemségben). Lázár György pedig 
súlyos betegségtől akadályozva, ami miatt nem birt el hosszabb 
menekülést, az egyik főur, Gyulafi. László özvegyének Szent 
Demeter nevű szomszédos kastélyába tért be. Mikor Kemény 
János meghallotta, hogy ezek ilyen megerősítetlen helyekre 
vonultak, az idő rövidségétől kényszerítve, néhány lovascsa- 
patot előreküldve eléjük próbált kerülni, hogy ne csatlakoz- 
hassanak Barcsai fejedelemhez, kit uralma kezdetétől fogva 
minden téren erőteljesen támogattak. Saját fiát, Kemény 
Simont küldte Haller Gáborhoz és anyai ági unokatestvérét, 
Bethlen Farkast Bethlen Jánoshoz, hogy elfogassa őket. Mind- 
kettőnek eskűvel megerősített menlevelet küldött oda- és 
vissza útjukra, de közben erős őrséget állított fel köröskörül, 
hogy azok ellenszegülve el ne menekülhessenek. Az őrség és 
erősítés nélküli kastélyok sem táplálhatták a reményt a bezár- 
takban. 
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Félelmüket hatalmasra növelte az a váratlan hír, hogy 
Lázár Györgyöt Kemény János katonái megölték. Ehhez egy 
lovascsapattal elküldtek ugyanis egy Kis András nevű magyar- 
országi származású embert, aki gyermekkorától kezdve gonosz- 
tévő volt, hogy Kemény János nevében elvezesse. Ez kivezette 
Szent Demeterből és gonosz csapatával titkon megölte. Nem 
merném állítani, hogy ura parancsára tette volna ezt, nem is 
hinném, de gyanítom, hogy néhány akkor visszatért erdélyi 
száműzött parancsolta ezt neki. Bárhogy is történt, mindmáig 
megtorlatlan a halála. Ennek a jámbor, békés, nagymegfontolt- 
ságú, jobb sorsra érdemes embernek ez volt a vége. Mint már 
mondottuk, Lázár nem várt szerencsétlensége megfélemlítette 
Hallert és Bethlent, de mivel nem volt módjuk az ellenállásra, 
kockára tették életüket. Egyik elhagyta Fejéregyházát, a másik 
Ebesfalvát és az úton találkozva Bethlen Farkas kiséretével, 
a közben Vásárhelyre érkezett Kemény Jánoshoz mentek. Annak 
ellenére azonban, hogy megigérték, hogy nem fognak ellenük 
fegyvert használni, kevés hiányzott ahhoz, hogy a kiséretükre 
küldött katonák meg ne öljék őket. 


Kemény Simon elment, hogy sokáig tartó ostrommal és 
viszály keltésével próbálja Fogaras várát bevenni, melynek 
kapitánya Barcsai András, a fejedelem testvére volt. Kemény 
János vidámnak tetsző arccal fogadta Haller Gábort és Bethlen 
Jánost, legbelső szobájába vezette őket és saját sérelmeiről 
röviden, a rendek egyenetlenségeiről és az ország bajairól 
bőséges szavakkal beszélt. Azt mondta, nem azért jött, hogy 
elfoglalja a fejedelmi széket, hanem, hogy a hazában duló 
viharokat lecsillapítsa. Megigérte, hogy elhagyja az országot, 
ha az országgyülésen biztosítják javait és ha lecsillapította a 
hazában a viszályokat. Arról is biztosította őket, hogy semmit 
sem tervez Barcsai fejedelem ellen, aki a görgényi várban félve 
várta ezeknek a zavaroknak a végét. Közben bizonyságlevelet 
kért mind a kettőtől, hogy ebben a becsületes és hazájának 
hasznos szándékában Haller Gábor és Bethlen János ne hábor- 
gathassák. Azt mondta, hogy ellenségnek fogja őket tartani, 
ha ezt megtagadják. Ez az akarata nem látszott a méltányos- 
sággal ellenkezőnek, de ők ez első tekintetre kedvezőknek tünő 
előzmények után rossz folytatástól félve, nem szabad akaratuk- 
ból engedelmeskedtek a parancsnak, hanem Lázár György 
példájából tanulták meg, mitől kell félniök, vagy mit kell re- 
mélniök. A csikiak, valamint a sepsi, kézdi és orbai székek 
lakósai sem mulasztották el a várt alkalmat. Betörtek ugyanis 
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testvéreik, az udvarhelyi székelyek földjére, mindnyájan, akik 
csak valamiben kárt tehettek. Akiket ők árulóknak neveztek, 
azokat minden javuktól megfosztották, sőt a házakban pusztí- 
tottak leginkább. Minél gazdagabb volt valaki, annál ellensége- 
sebbnek ismerte meg őket. Majd követeket küldtek Kemény 
Jánoshoz, hogy megkérdezzék, mit tegyenek ezután, vagy kiket 
akar pusztitani. Az azonban, látva, hogy a lázadás, – melynek 
elfojtására állítása szerint jött – ezen a módon nem csilla- 
podik, hanem erősödik, mint az emberi lelkek kezelésének 
ügyes mestere, hálás köszönetet mondott tevékenységükért s 
meghagyta, hogy tegyék le megdicsért fegyverüket, menjenek 
haza s legyenek jelen a következő országgyűlésen. Ismételten 
levelet küldött Vásárhelyről Görgénybe Barcsai fejedelemnek 
s biztonságára hitet téve, meghívta kölcsönös megbeszélésre, 
azt állítva, hogy ez egyaránt hasznos lenne mindkettőjük és a 
köz nyugalmának. 


Közben pedig őrséggel fogta körül a Görgény várához közel- 
eső városkákat, hogy oda semmiféle levelet se lehessen be- 
vinni, se onnan elküldeni. Barcsai fejedelem nem utasította el 
a megbeszélést. Hogy ezt a felek között minél kényelmesebben 
és minél közelebb fekvő helyen lehessen megtartani, Kemény 
János átment Régen városába, mely egy mérföldnyire volt csak 
Görgény várától. Innen elküldte Bánfi Dénest Barcsai fejede- 
lemhez; ennek segítségével megállapodott a megbeszélés he- 
lyéről és módozatairól. Elhatározták, hogy a görgényi vár alatti 
kuriában találkoznak a megbeszélt napon. Mikor ez elérkezett, 
Barcsai fejedelem apósával, Bánfi Zsigmonddal, Doboka vár- 
megye főispánjával (kinek leányát csak a segesvári országgyülés 
alatt vette el feleségül) s udvari emberei kisebb csapatával volt 
jelen, Kemény János pedig Haller Gáborral és Bethlen Jánossal, 
kiket magához hivatott és nem engedett haza, valamint Petki 
István és Ebeni István tanácsosokkal, kik vele együtt tértek 
vissza hazájukba, továbbá Bánfi Dénessel, Bethlen Farkassal 
és Györggyel, kik vele együtt jöttek Erdélybe. 


Itt mindkét fél sok szót vesztegetett a maga és ügye igaz- 
ságára. Közben vitatkozások is voltak. A megegyezésre azon- 
ban semmi remény sem volt. Ezt az urak megunták, a szobá- 
ban hagyták mindkettőt s ők mindnyájan kimentek. Több mint 
egy negyed órát tartott közöttük ismét a titkos tanácskozás. 
Majd újra behivták az Urakat s ezek jelenlétében Barcsai feje- 
delem Bethlen Jánosnak, aki uralma kezdetétől fogva a kancellár 
hivatalát töltötte be, megparancsolta, hogy tollbamondása 
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szerint irjon biztosítékot nyujtó levelet. Ennek tartalma a 
következő volt: sem az ottomán portától, sem senki mástól 
nem kér segítséget, sőt feloldja a neki tett hűségeskű alól az 
ország összes rendjeit és eskűvel erősíti meg, hogy elfogadja, 
bármit is határozzon a legközelebb tartandó országgyűlés. 
Majd beleegyezésével megszerkesztették azt a levelet is, mely- 
ben nevében országgyűlésre hívják össze a nemeseket. Kemény 
János maga is aláirta ezt és gyors futárok útján közhírré is tette. 
1660-ban karácsony táján jöttek össze a rendek, kik az össze- 
hívó levélből látták, hogy fel vannak mentve a Barcsai fejedelem- 
nek tett hűségeskű alól. Féltek ellenben Kemény János, a csi- 
kiak, a sepsi, kézdi és orbai lakósok fegyvereitől, azonkivül 
megúnták Barcsai fejedelem állhatatlanságát, hiszen lehetetlen 
volt uralma alatt tartós békét remélni; Kemény János hívei- 
nek vad helyeslése közepette éltek a fejedelemadta szabad- 
sággal. Nagy súlya volt a dologban az ottomán porta jóindu- 
latába vetett bizalmatlanságnak is. A rendek megfizették ennek a 
kivetett összeg egy részét, de nem kapták meg sem a hátra- 
levő rész elengedését, sem biztosítékot arra nézve, hogy ha 
megfizetik, nem raknak-e ujabb terhet rájuk. Ezektől az okoktól 
vezetve fejedelemmé választották Kemény Jánost, kikötöttek 
azonban bizonyos birtokokat Barcsai fejedelem eltartására. 
Néhány nap mulva Barcsai fejedelem, akit Kemény, az új 
fejedelem, megbeszélésre hívott, levelet küldött saját emberé- 
vel Fogaras és Déva kapitányához, hogy adják át Keménynek 
a várat. Az új fejedelem követe kisérte őket. Titkos, ezzel ellen- 
kező mesterkedése azonban semmissé tette előbbi tényke- 
dését. Irt a budai pasának is, valamint a nagyvezírnek s Havas- 
elve vajdájának, kiktől azelőtt segítséget kért Kemény János 
ellen, hogy tegyenek le a segítség szándékáról és Kemény Jánost 
fogadják jóindulatukba, mert ez hasznosabb lesz az országnak 
és az ottomán portának. Mindenki azt hitte, hogy megírta 
ismét mindezeknek az ellenkezőjét, mint az az alábbiakból 
világosabban ki is fog tünni. 


Ugyanezen az országgyűlésen kijelölték és kiküldték Bánfi 
Dénest a római császár ő szent felségéhez követnek, hogy segít- 
ségét és oltalmát kérje. Ez a reméltnél hosszabb idő után vissza- 
irta, hogy a segítséget megígérték. Jelentette azt is, hogy be 
kell fogadniok biztosítékul Székelyhid, Kővár és Illye várába 
őfelsége őrségét. A rendek ellenkezés nélkül beleegyeztek. 
Székelyhid s Kővár várába beköltöztették az őrséget. Illyéről 
maguk a császáriak mondtak le. 
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Napról-napra nőtt a gyanú Barcsai fejedelem ellen, hogy 
valami új, megállapodásellenest forral. Az új fejedelem sür- 
gette, hogy Barcsai fejedelem beengedje Görgény várába, me- 
lyet a megállapodás értelmében kezében tartott (az ország tör- 
vényei szerint, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a magán- 
kézben levő állami várakat is szabad és kell őrséggel megerő- 
síteni a fejedelem belátása szerint). Barcsai engedelmeskedett, 
vagy ingatagsága folytán, vagy ügyének igazságában bizva. 


Mikor Kemény fejedelem őrségét beengedték Görgénybe, 
az a vár szűk voltát felhozva arra intette Barcsai fejedelmet, 
hogy küldje el a gyalogság nagyobb részét, hiszen magánember- 
ként nincsen szüksége rá. Ennek nem volt könnyű ettől vona- 
kodnia, hiszen a várat erős őrség tartotta elfoglalva. Engedel- 
meskedett is Keménynek, aki inkább parancsolt, mint figyel- 
meztetett. Kemény pedig felfogadta zsoldra a magyar és a 
német katonákat, akiket Barcsai kitett. Fogaras és Déva várai 
még nem hódoltak meg Kemény fejedelemnek, amikor ismételt 
levelekkel léptek közbe az ottomán portánál a már letett Barcsai 
fejedelemért. Végül Déva vára a fejedelem kezébe került a 
következő alkalomból. Kétszeres őrség vette körül, magyar 
és német. A magyarok élén nem valamilyen úr, hanem szegény, 
szolgálatban lévő emberek állottak, akik egymás között egyen- 
lőek voltak. A németeknek az idősebb Pringer Tamás, a vak- 
merő bátorságú és bámulatosan kitartó férfiu parancsolt. Ez 
elolvasta Barcsai levelét, melyben az őrséget a neki tett hűség- 
eskű alól felmentette s a vár átadását megparancsolta. Tudta, 
hogy egyszerre köti őt a Barcsai és a rendek iránti hűségre tett 
eskű. Most, hogy a fejedelem feloldotta, azt állitotta, hogy őt 
és övéit már csak az ország iránti hűség köti s ezért a vár fel- 
adását a rendeknek óhajtotta felajánlani. A magyarok pedig 
Barcsai titkos tájékoztatásaitól indíttatva (mint ezt sokan 
mondják) még a fejedelemségről való lemondása után is, igye- 
keztek számára a várat megtartani, sőt az is bizonyos, hogy 
a töröknek irkáltak segítség küldése ügyében. Ezek tehát egye- 
netlenkedtek egymás között. A magyar vezetők azt a tervet 
szőtték, hogy Pringer Tamást és több emberét fogságba ejtik. 
Ez neszét vette s azokat vetette börtönbe, akik ellene forraltak 
valamit. A várat hatalmába kerítette s az ország rendjeinek 
adta át. 


Örömmel hallotta ezt Kemény fejedelem. Az elfogott leve- 
lekből megtudva, hogy azok, akiket Pringer elfogott, a török- 
nek irogattak (ezek egy református pap és Kállai András, Jánosi 
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János, Raffai Tamás, Fodor János világi emberek voltak). 
Radnótra (egy kastély neve) vitette és kevesek, vagy senki 
tudtával sem, az ok megnevezése nélkül, egy hajnalban lefejez- 
tette őket. 


A fogarasi vár, melynek kapitánya Barcsai fejedelem test- 
vére, Barcsai András volt, még nem adta meg magát; türel- 
mesen viselte a Kemény-pártiak hosszan, annak bejövetele 
óta tartó ostromát. 


Kemény fejedelem sürgette, hogy Barcsai fejedelem ismé- 
telt levéllel és kijelölt ember utján újból parancsolja meg a vár 
feladását. Ez elküldte tehát testvéréhez udvari papját, Csen- 
geri Istvánt és szigorúan megparancsolta, hogy ne halogassa 
a vár feladását. 


Ez engedelmeskedett is, kézhez kapván a Kemény feje- 
delem adta sértetlenségét megigérő eskűvel megerősített ok- 
levelet. Átadta a várat és Görgénybe ment testvéréhez. Innen 
vadászat ürügye alatt fejedelmi testvérével együtt Kemény 
fejedelem kihivatta és elfogatta. Fogarasba vitték át, melynek 
még néhány nap előtt kapitánya volt, előbb megkínozták, majd 
felakasztották. 


Barcsai fejedelem visszatért Görgénybe, s ott feleségétől 
elszakítva bebörtönözték, Budai Zsigmond köznemest bűnös- 
nek találták abban, hogy olyan dolgokat írogatott külföldre, 
amiket nem kellett volna, ezért bezárták. Amig az erdélyi 
ügyek ilyen válságos helyzetben voltak, a váradi vár közelében 
lévő, eddig Erdélyhez tartozott falvak török iga alá kerültek. 
Papmező nevű faluba az. oláhokból álló őrség maga hivta be 
a törököt, Sólyomkő várába pedig a hely papja (vagy inkább 
testet öltött ördöge) fogadta be. Szent Jóbot a parasztság őri- 
zetére bízták, az át is adta. Ha ezeket becsületes őrséggel 
erősítették volna meg, senki sem ostromolta volna és még ma 
is Erdélyhez tartoznának. Hasonló veszedelem fenyegette a 
székelyhidi várat is, mely csak négy mérföldnyire van Várad- 
tól. Az ebben a korban olyan szokatlanul állhatatos és kiváló 
buzgalmú Borbély Albert azonban kis seregével sokáig védte a 
várat. Végül is megtartotta azt ő császári szent felségének oda- 
érkező őrsége. 


Kemény János megérkezése Erdélybe, megválasztása, 
Barcsai fejedelem lemondása, börtönbezáratása, mindez isme- 
retessé vált az ottomán porta előtt. Ismételt követségeket és 
leveleket küldtek tehát először Régenbe, majd Radnótra az 
új fejedelemhez, de kedves szavakkal. Felajánlották, hogy 
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küldje fiát az ottomán portához túszul, maga pedig vonuljon 
be Temesvárra, fogadja el Ali pasától a beiktatást és a feje- 
delemség többi hátralevő szertartását. Fiáról hallgatott s meg- 
igérte, hogy majd elmegy, ha előbb az országot megnyugtatta, 
hogy a kivetett összeget és a felemelt adót elengedték. Az otto- 
mán porta kegyességét bőbeszédűen igérő követeket jól meg- 
ajándékozva engedte el. Közben a török sereg az ország hatá- 
rán háborúra készülődött. 


Ugyanebben az 1661. évben február hónapra újabb ország- 
gyűlést hirdetett Besztercére. Itt azt állította. Kemény fejede- 
lem elfogott levelek és néhány lelkiismeretes ember tudósítása 
alapján, hogy Barcsai fejedelem sokat mesterkedett a vele és 
a rendekkel kötött megállapodás ellen. Azt is állította, hogy 
rendkívüli behajtásokkal egyesektől nagy pénzösszeget csikart 
ki az ottomán porta kielégítésére, de azt nem adta át soha ren- 
delkezésére, hanem haszontalanul elpazarolta. Vegyék tehát 
szigorú őrséggel körül, hogy ne irkálhasson külföldre. Számol- 
tassák el az előbb említett pénzről, melyhez nem volt szabad 
hozzányulnia, mivel az állami jövedelmek épségben megmarad- 
tak számára. Legyen szabad ezért Kemény János fejedelemnek 
Barcsai magánbirtokait is lefoglalnia. Elhatározták azt is, 
hogy a megállapodás értelmében Barcsai személyét is perbe- 
foghassák, mivel veszedelem fenyegeti miatta Erdélyt. 


A fejedelem, aki jól tudta, hogy adott eskűje ellenére gono- 
szul ölte meg Barcsai Andrást, közben ugyanezen az ország- 
gyűlésen számot adott erről a tettéről is. Azt mondta, hogy 
vele együtt volt fogoly a krimi rabságban s azzal a feltétellel 
enyhítették nyomoruságukat, hogy ő kezességet vállalt érte a 
börtönben s az megesküdött a Szentháromságra, hogy Kemény 
fejedelem tudta nélkül nem fog elmenni. Közben megszegte 
eskűjét, elmenekült onnan és sulyosbbította neki, a kezesnek 
helyzetét. Ő tehát az eskűszegőt megillető büntetéssel sújtotta. 
(Ezt ugyanis szabad volt minden törvényes eljárás kizárásával, 
ha így hozta a sorsa). 


Azt az összeget, melyet az ottomán porta kielégitésére szed- 
tek össze, most, hogy annak a legcsekélyebb jóindulata is re- 
ménytelen volt, arra fordították, hogy ellene sereget fogadja- 
nak fel. 


Mikor az ország helyzete megint súlyosra fordult, június 
hónapban (1661-ben), ismét összehívták Medgyes szász városba 
az országgyűlést. Itt helytállónak mondották azt, hogy Barcsai 
fejedelem saját szerződésének feltételeit megsértve, sokat mes- 
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terkedett lemondása után. Bemutatták saját oklevelét, mely 
szerint, ha a feltételeket megsérti, minden jogi orvoslat és tör- 
vényes eljárás mellőzésével alávetette magát a büntetésnek. 
Ennek tartalma szerint tehát megengedte, hogy Kemény feje- 
delem eljárjon ellene. Kemény fejedelemnek volt tudomása a 
törökök készülődéséről és ezt már előbb jelentette gyors hirnökök 
útján ő császári szent felségének. Ujból megirta, hogy azok 
Erdély és ő ellene haddal jönnek, de szavai nem találtak olyan 
hitelre, mint azt a helyzet kivánta. Azt válaszolták neki, hogy 
ő felsége nyiltan megmondta, nem fogja tovább fenntartani az 
ottománnal a békét, ha nem hagyja Erdélyt nyugton és biz- 
tosan hiszi, hogy a török semmit sem fog tenni a háború e be- 
jelentése ellen, még ha fenyegetőzik is. 


Ez a vélemény mindaddig tartotta magát őfelsége udvará- 
ban, mig június hónapban Izmael budai pasa be nem jött a had- 
sereg egy részével a hajdan Vaskapúnak nevezett szoroson, nem 
kezdett tűzzel-vassal kegyetlenül pusztítani s az ő betörését 
Kemény fejedelem már meg nem irta. Őt követte a derékhad- 
dal Ali pasa. Mikor ezt őfelsége – reményei ellenére – meg- 
hallotta, Montecuccoli generálist küldte megfelelő sereggel az 
erdélyiek megsegítésére, mint az az alábbiakból kiviláglik. 


Mikor Kemény fejedelem a török seregnek Erdélybe való 
betörését látta, azt gondolta, hogy az Barcsai fejedelmet jött 
kiszabadítani a fogságból. Azt remélte, hogy sikerül majd az 
ottomán portát is megbékítenie, ha ezt eltávolítja. Elküldte tehát 
étekfogó-mesterét, Kövér Ferenc nemes urat s a Magyar- 
országról származó Váradi János kapitányt bizonyos számú 
lovassal. Ezek kivezetik Görgényből Barcsai fejedelmet, mintha 
Kővár várába akarnák átvinni, az uton megölik és Répa faluban 
parasztokkal egyszerűen eltemettetik. Hozzá hasonló véget 
ért Budai Zsigmond, akiről megirtuk, hogy elfogták. 


E napok alatt Ali pasa nagy sereggel követte a budait és 
Hátszeg kerületében ütött tábort, környékén pedig tűzzel- 
vassal kegyetlenül pusztított, de Erdély belsejébe nem hatolt 
be, míg nem egyesült a tatárokkal. A bucsaki tatárokkal 
egyesülve előreküldte azokat, hogy Kemény fejedelmet övéivel 
együtt elfogják. Maga pedig lassubb menetben Gyulafehérvár 
felé tartott, közben tűzbe és vérbe borítva mindent, ahova csak 
bejuthatott, felgyújtva útjában Szászvárost és Szászsebest, a 
szászok városait, melyeket azok a töröktől való félelmükben 
elhagytak. 


Mind a határon túlról, mind az országba belépve, ismételten 
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küldött leveleket az ország rendjeihez. Felajánlotta, hogy sza- 
badon választhatnak bármilyen fejedelmet s ezt meg is erősítik 
(Kemény fejedelmet ugyanis visszautasítják, mert az ottomán 
porta akarata ellenére jött be Erdélybe). Megigérte, hogy tar- 
tózkodni fognak a gyújtogatástól és a fosztogatástól. Kemény 
fejedelem azonban elfogta a leveleket, így nem jutottak el azok- 
hoz, akiknek irták. Míg ezek történtek, Kemény fejedelemnek 
Enyed és Torda városa között egy Décse nevű falu mellett volt 
a tábora. Mikor látta, hogy Ali pasa egész derékhadával feléje 
tart, attól félt, hogy el fogják foglalni Szamosújvár várát, amely 
kis őrséggel volt megerősítve és teljesen útjába esett az őt üldöző 
Ali pasának. Megkérte tehát Brazeni Hektort, a kővári vár 
őrségének fejét, hogy abban a várban, mint rejtettebb és ezért 
biztosabb helyen, hagyja hátra egy embere vezénylete alatt 
őrségének egy töredékét, katonáinak nagyobb részével pedig 
jöjjön Szamosujvárra, ahol nagyobb alkalma van a szolgálatra 
s a keresztény bátorság megmutatására. Ez bele is egyezett. 


Ali pasa előhadai, vagyis a bucsaki tatárok már elérkeztek 
Alvincre (ez Gyulafehérvártól egy, Kemény táborától pedig 
három magyar mérföldnyire volt). A fejedelem ezalatt úgy látta, 
hogy nincs elég ereje ahhoz, hogy a római császár remélt segít- 
ségének megérkezése előtt nyilt csatába bocsájtkozzék. Seregét 
érintetlenül akarta addig megőrizni s ezért székelyekből álló 
részét átadta vezetésre Petki István tanácsosnak, a csikiak 
kapitányának, s megparancsolta neki, hogy tartson Szeben, 
majd innen Fogaras felé, tegye bizonytalanná útját az ellenség 
előtt, kerülje mindenképen a csatát, őrizze meg jobb időkre a 
sereget. 


Maga a sereg többi részével, vagyis Erdély vármegyéinek 
egész nemességével, a székely nemesek legelőkelőbbjeivel és 
a megye zsoldosaival Egerbegyre tette át táborát, majd Boncida. 
falu mellé, a Szamos folyó partjára, katonai szokás szerint min- 
denütt hátvédeket hagyva hátra. Mikor itt tartózkodott, tért 
vissza őfelsége kedvező válaszával Bánfi Dénes, akit több hónap- 
pal ezelőtt küldtek segítséget kérni a római császár ő szent fel- 
ségét. A kedvező választ irásban is bemutatta és szóban is el- 
mondta az ország előkelő urai előtt ezekkel a szavakkal: «Ő 
császári felsége a keresztény világ előtt a szerencsétlenek iránt 
atyainak ismert lelkében megindulva, kegyesen védelmébe és 
oltalmába fogadta Erdélyt, megbocsájtva mindazt, amit Erdély 
fejedelmei valaha is vétettek felséges háza ellen. Jóságosan 
megigérte, hogy rövidesen tapasztalható segítségével régi hely- 
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zetébe fogja visszaállítani Erdélyt.» Erdély már lángokban állt 
és füstölt Ali pasa működése következtében, de a szemük előtt 
feltünő segitség és az annak következtében helyreálló béke 
reménye csillapította mindenki fájdalmát. A szemesebbek azon- 
ban átlátták, hogy őfelsége határozatába semmi sincsen bele- 
foglalva arra nézve, hogy az ő segítségével kivívott győzelem 
esetén milyen feltételek mellett kell Erdélynek és rendjeinek 
Magyarország koronájának magukat alávetniök, hogyan tart- 
hatják meg kiváltságaikat; mindezt a győző megitélésére biz- 
ták. A tatárok pedig, kiket Ali pasa előreküldött – mint már 
előbb mondtuk – üldözték Kemény fejedelmet, akár vélet- 
lenül, akár mert tudták az útját. Mikor hátvédjét meglátták, 
megálltak és megvárták az őket minden bizonnyal követő tár- 
saik csatlakozását. Mikor ezt a fejedelem megtudta, pénteken 
délután három óra tájban katonáit csatarendbe állítva elvonult 
és napnyugta felé Szamosújvár közelében kissé megállt. Még 
azon az éjszakán továbbhaladt Magyarország felé s az Emberfő 
nevű hegy lábánál, Négerfalva közelében ütött tábort. A tatá- 
rok a sötétségben nem igen merték vagy nem akarták követni. 


Másnap, szombaton átkelt az Emberfő nevü hegyen Mára- 
maros és az erdélyi vidékek között fekvő hegyek lábánál, Oláh- 
lápos faluja mellett és tábort ütött, hogy másnap, vagyis vasár- 
nap itt tartózkodjék. De ennek a napnak reggeli, nyolcadik 
órájában biztos hírként jelentették, hogy tatárokat láttak nem 
messze balról. Az eredmény nem maradt el. A fejedelem üldö- 
zésére küldött tatárok nyomát vesztették az Emberfő hegyen, 
tévedésből jobb felől elhagyták, s Patak (magyarul Nagybánya) 
felé siettek, s egy főurnak, Zombori Jánosnak özvegyét sokezer 
paraszttal együtt váratlanul elfogták. Majd gyors menetben 
továbbhaladtak és a magyar király hatalmában lévő vidékeket 
támadtak meg saját otthonukban. Hétfőn és kedden elhagyták 
Szatmárt is és Domahida nevű falu mellett sok ezer foglyot gyűj- 
töttek össze. Ali pasa egész hadával lassan haladva követte 
őket, Szamosújvár várával nem próbálkozott. 


Mikor Kemény fejedelem táborában – mint már elmond- 
tuk – meghallották a tatárokról szóló hírt, nem kis félelem fogta 
el őket, főleg a zsoldosokat. Ezek gyerekkoruktól fogva hozzá- 
szokva a gonosztettekhez és a parasztok fosztogatásához, majd- 
nem mind elmenekültek Máramaros felé, anélkül, hogy valaki 
látta vagy üldözte volna őket. Itt végre megálltak, mikor sen- 
kit sem láttak, aki üldözte volna őket. Az erdélyi nemesek a 
fejedelemmel együtt lassan követték őket és hátulról hegyekkel 
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elzárt útakon behatoltak Máramarosba. Ezen a napon a hegyek 
lábánál, másnap Sziget, harmadnap Técső városa mellett, 
negyednap a huszti vár mezején ütöttek tábort, Erdély határán. 
Itt meg is álltak, míg ezeken a napokon, – mint már mondot- 
tuk – tűzzel-vassal pusztítottak a tatárok a magyar király 
birtokán levő területen. 


Mint már elmondottuk, a tatárok a foglyok megszámlál- 
hatatlan sokaságát Domahida falunál gyűjtötték össze. Mikor 
Heister gróf, a szatmári főkapitány megtudta, hogy ezek 
ott vannak, gyors futárokkal megkerestette Kemény feje- 
delmet, hogy siessen vele egyesülve bosszút állni annyi 
ezer keresztény szabadságáért. Az helyeselte ezt és a muni- 
ciót hátrahagyva, sietett éjszaka a Szatmár felé vezető 
úton. Mikor alig két mérföldnyire volt onnan, a főkapitány 
újabb levele megállásra kényszerítette, mert azt jelentette, hogy 
a tatárok foglyaik sokaságával együtt elhagyták Domahidát. 
Kemény fejedelem ezt megtudva, Sásvár falu mellett a Tisza 
partján ütött tábort. Azt otthagyva, néhány emberével Szat- 
márba ment, hogy kihozza onnan a fejedelemasszonyt, aki 
Kővárról Aranyosmedgyesre s onnan Szatmárra menekült a 
tatároktól való félelmében. Száz muskétást eszközölt ki Heister 
generálistól kiséretül és egy napi tartózkodás után elhozta onnan 
magával. Patak (illetve Nagybánya) felé elküldték a legerősebb 
csapatokat, hogy kikémleljék az ellenséget, melyről semmi 
biztosat nem tudtak. Mikor a fejedelemasszonnyal együtt a 
szomszédban, a tábor egyik falujában reggelizett, a kémek azt 
jelentették, hogy sok ezer tatárt láttak és Ali pasa derékhada 
követi őket nem messziről. Helyesnek gondolva tehát, hogy 
az asszonyi kiséretet messzebbre küldje, a fejedelemasszonyt sok 
erdélyi főur családjával együtt még azon a napon Nyaláb vá- 
rába, másnap meg a huszti várba küldte, az emlitett száz mus- 
kétás és háromszáz lovas kiséretében. Közben több lovast 
elküldött Aranyosmedgyes felé, hogy kikémleljék az ellenség 
útját és próbálkozásait. 


Hogy közben biztonságban legyen a betörő ellenség táma- 
dásától, hiszen annak számban és erőben alatta állt, Tiszabecs 
mellett átkelt a Tiszán és a tulsó parton ütött tábort, ahonnan 
széltében-hosszában láthatta a kisebb-nagyobb falvak füstölgő 
tüzeit. 


Ali pasa Erdélyen át követte derékhadával előörseit. 
Köröskörül tűzzel-vassal pusztított, nevezetesen felgyújtotta 
a kiváló megépitésű gyulafehérvári templomot és a nagyértékű 
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könyvtárat. Mivel csak Kemény fejedelmet akarta üldözni, egy 
várat, egy várost sem ostromolt. Patak (Nagybánya) mellett 
átlépte Erdély határát és a magyar király területén egészen 
Nyaláb váráig hatolt be fosztogatva. Itt tábort ütött és a teen- 
dőkről tanácskozva, több napig időzött ezen a helyen. A tatárok 
eközben semmiféle ellenállásra nem találva, Máramaros és Mun- 
kács felé mindenütt kegyetlenül pusztítottak. Kemény feje- 
delem sem időzött sokáig nyugodtan a Tisza partján, hanem 
erős hátvédet hagyva hátra, Bene falu mellé tette át táborát. 
Mikor itt megállapodott, hírül hozták neki, hogy a tatárok 
csatározásba kezdtek övéivel a Tisza partján. Seregének egy 
részét, mely az erdélyi nemesség dísze-virágából állt, szélesebb 
úton Munkács felé küldte fiával, Kemény Simonnal, hogy ne 
akadályozza őket az útak szorossága, amikor Magyarországba 
hatolnak be; maga pedig néhány tanácsosával, udvari kisé- 
retével és zsoldos katonáival a szoros útra lépett. Ezt minden 
nehézség nélkül tették meg, majd fáradt hadseregét Kis-Lóna 
faluja mellett megállította. Itt sem tartózkodott sokáig; más- 
nap útra kelt és a Tisza és a Bodrog folyók közén, Zemplén 
várossal szemben ütött tábort. Elhatározta, hogy itt várja 
meg Kemény Simonnak és alárendeltjeinek csatlakozását. Ez 
Munkács felé tartva, – mint mondottuk – alig kaphatott 
szabad átjárást és egy éjszakára tartózkodást Rákóczi feje- 
delemasszonytól és Mikes Mihálytól, aki egyrészt leginkább 
tüzelte Rákóczi fejedelmet a lengyel háborura, másrészt vezér- 
alakja volt mindig hazája elkövetkező belső viharainak. Első- 
sorban ő tanácsolta a fejedelemnek a törökkel vívott csatát a 
Vaskapúnál és a gyalúi várnál és ő volt az első, akárhogyan is 
tiltakozott ez ellen, aki anélkül, hogy sebet kapott volna, elárulta 
a fejedelmet. A következő napokban továbbhaladt innen és 
Zemplén városa mellett, apja seregének vidékén tábort ütött, 
maga pedig visszatért apjához. 


Mig Ali pasának Nyaláb vára mellett volt a tábora, addig 
semmilyen reménye sem volt ahhoz, hogy Kemény fejedelmet 
elérje. Válogatott lovascsapattal és sértetlenséget biztosító 
irattal Huszt várába küldte Husszein jenői és temesvári pasát a 
következő levéllel: 


Rendkívüli módon csodálkozik, hogy miért szánták rá ma- 
gukat egy ember kedvéért az ottomán porta elleni lázadásra. 
Az abban a várban a Kemény-pártiak fogságában tartott Rédei 
Ferenc gróf, vagy fia, László gróf, vagy Zólyomi Miklós közül 
valamelyik jőjjön hozzá a táborba; sértetlenséget és az erdélyi 
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fejedelemséget ígéri neki eskűvel. Megesküszik arra is, hogy 
fosztogatások és gyujtogatások nem fordulnak elő többé az 
országban. 


Husszein pasa megtette a rábízott utat, csapatait letele- 
pítette a vár alatti síkságon s egy paraszttal meg két törökkel 
Huszt várába küldte a rábízott levelet. 


A vár régi kapitányságát már eltávolították s az most 
Bánfi Dénesnek és Kemény őrségének hatalma alatt volt. 
A követeket tehát szégyenletesen elkergették. Madarász Mátyás, 
Kemény fejedelem egyik nem nemes apától származó századosa 
még meg is sebesítette egyiküket. 


Husszein pasa csapataira ágyúval is lövettek, ez végül is 
dolgavégzetlenül tért vissza a Nyaláb vára mellett tábort ütő 
Ali pasához. 


Az megharagudott terve sikertelensége, de főleg követe 
megsebesítése miatt és a tatároknak Máramarosba való ismételt 
betörésével és gyújtogatásával állt bosszút. Nem volt reménye 
sem arra, hogy az erdélyi urak közül új fejedelmet válasszon, 
sem pedig, hogy Kemény fejedelmet elérje, s ezért nem tartóz- 
kodott itt tovább. A budai vezír még előbb gyors és ezért ismé- 
telt támadással próbálkozott ágyúk nélkül az aranyosmedgyesi 
várral. Ali pasa Erdély felé vette útját, Patakot (Nagybányát) 
a be- és kivonuláskor egyaránt nem fosztotta ki, de nagy tömegű 
eleség adását vetette ki rájuk és elvitte magával a város meg- 
beszélésre kihívott biróját és előkelőit. 


Mikor Erdélybe bevonult. Dés városa és a bethleni vár 
között ütött tábort. A tatárokat és az egész lovasságot elküldte 
Beszterce és Marosvásárhely felé; egész vidékeket hamvasz- 
tott el. Egy tűz alkalmával több mint száz falut borított lángba. 
A keresztények mindkét nembeli fegyverfogásra alkalmatlan 
korú sokaságát fogságba vetette, a serdülteket legnagyobb- 
részt megölte. A szász és a többi városhoz pedig eskűvel meg- 
erősített nyilt leveleket küldött és sértetlenséget igért nekik 
minden megterhelés nélkül, ha megadják magukat és halált, 
ha ellenállnak. A sok gyilkolás figyelmeztette őket arra, mitől 
kell tartaniok. Mivel semmiféle segitségre nem volt reményük, 
követek utján megadták magukat. 


Kemény fejedelem, aki – mint mondottuk – övéivel a 
Tokajtól három mérföldnyire fekvő Zemplén városa környékén 
tartózkodott, megtudta, hogy Montecuccoli generális ő császári 
felsége csapataival olyan gyorsan jön, ahogyan csak tud, hogy 
segitségére siessen neki, meg az országnak, és nincsen már 
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messze. A fejedelem övéivel együtt félholt volt Erdély romlása 
miatt; most lelkierejét összeszedve, kiadta az utasítást, hogy 
Teleki Mihály menjen gyorsan Montecuccolihoz. Az erdélyi 
veszedelmeket megtudva pedig megkérette azt, hogy siessen. 
Azt mondta, attól kell különben félni, hogy az erdélyi erősségek, 
azaz várak, melyek eddig hűségesek voltak, megadják magukat, 
nem lévén reményük a segítségre. 


Montecuccoli hallgatott is rá és visszaküldte Teleki Mihályt, 
megszabva a helyet és a napot, ahol és amikor Kemény feje- 
delemhez csatlakozzék. 


Kemény fejedelem tehát elvonult az előbb említett helyről. 
Maga néhány lovassal a huszti várba ment a fejedelemasszony- 
hoz, de nem tartózkodott ott semeddig, hanem Majtény városa 
mellett csatlakozott őfelsége seregéhez. Montecuccoli generális 
megmutatta neki csapatokba osztott seregét, mely jól felszerelt 
katonákhoz illően úgy állt készen, mintha minden percben 
harcolniok kellene. Kemény fejedelem és a többi erdélyi is azt 
gondolta, hogy ez a sereg mind ereje, mind számára nézve 
megfelelő lesz arra, hogy Ali pasát kiűzze Erdélyből; igy 
megerősödött az előbb még reménytelenekben a reménység. 
Az ágyúk száma is megfelelő volt. Ugy látszott, csak annyi 
időbe telik a győzelem, amennyi az út megtevésére kell. 


Vidáman és elevenen folytatták ezért Erdély felé útjukat. 
Petki Istvánt (kiről megirtuk, hogy Kemény fejedelem a sereg 
egy bizonyos részével Erdélyben hagyta) is figyelmeztették a 
segítség érkezésére. Megparancsolták neki azt is, hogy igyekez- 
zék minél nagyobb számu székely csapattal kijönni a csiki 
vidékről, ahol eddig a természetadta védelemben várt és csat- 
lakozzék hozzájuk. Figyelmeztették azonkívül az ellenséghez 
közeleső Görgény, Fogaras, Déva és Szamosújvár várainak 
kapitányát és őrségét, hogy maradjanak meg hűségükben. 
Hasonló leveleket küldtek a szász városokhoz is. Ezeket azon- 
ban arra kényszerítette már a reménytelenség és az ellenség- 
től való félelem, hogy – mint mondottuk – megadják magukat. 
Mindnyájan küldtek követeket, helyesebben mondva tuszokat 
Ali pasához. Ezek tanácskozás ürügye alatt voltak táborában. 
Mikor Ali pasa Marosvásárhelyre tette át tartózkodási helyét, 
két ottani polgárral küldött levelében felajánlotta Petki Ist- 
vánnak a fejedelemséget. Ez azonban visszautasította mind 
a fejedelemséget, mind azt, hogy megadják magukat. Ali pasa 
megharagudott azért, hogy mindenütt visszautasítják; szét- 
küldte a tatár és a török lovasokat és felgyujtotta a marosi 
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és udvarhelyi székely székeket, megölte vagy elfogta azokat 
a lakósokat, akiket meg tudott találni. 


Végül is tudakozódni kezdett a táborban lévő városi 
követeknél, tudnak-e az erdélyi mágnások közül olyant, aki 
neki meghódolt városban vagy kastélyban él és méltó a feje- 
delemségre. Ezek hosszas gondolkodás után elmondták, hogy 
él saját ebesfalvi kastélyában egy Apafi Mihály nevü úr, akit 
nemrégen váltottak ki nagy pénzen a krimi rabságból és most 
részvétből otthon hagyták. Ez igen régi főúri családból szárma- 
zik, jó ember, de természeténél fogva és a krimi fogság hosz- 
szantartó szenvedései következtében a kelleténél szerényebb és 
szelídebb, úgy hogy sokan szemére vetnék nagyfokú erélytelen- 
ségét, ha fejedelem lenne. 


A pasa örömmel hallotta, amikor ezeket mondták és meg- 
határozott csapatokat küldött el egy főúr vezetésével, hogy 
elhivják, helyesebben mondva, elővezessék Apafit. Ez soha- 
sem gondolt ilyesmire és megijedt Ali pasa izenetének hal- 
lattára. Felesége közelállt a szülés órájához és nem tudta, 
kit sirasson, magát vagy férjét, hiszen annak sorsa felől semmi 
jót sem remélt. Még ellenségei sem vallhattak ugyan mást, 
mint hogy sohasem áhítozott a fejedelemségre s ezért nem a 
fejedelemség reménye lebegett a kastélyát elhagyó szeme előtt, 
hanem a halál. Azonban a természeti viszonyainál fogva gyenge 
hely, továbbá az őrség és a megerősítés hiánya engedelmes- 
ségre kényszerítette őt. 


Aggódó lélekkel távozott tehát el. Alig hagyta el kas- 
télya területét, mikor egy vágtatva érkező lovas arról értesítette 
nagy vidáman, hogy felesége világrahozta elsőszülött fiát. 
Apafi azon tépelődött, hogy örvendezve vagy szomorúan vegye 
tudomásul ezt a hirt, török kisérői pedig azt jósolták, hogy 
boldog és szerencsés fejedelem lesz belőle. 


Mikor Ali pasa táborába belépett, tisztességgel fogadták, 
mint fejedelmet, ünnepélyes alkalomhoz illő sátorba vezették 
és bizonyos számú janicsárt adtak melléje, vagy azért, hogy 
megtiszteljék vele, vagy inkább azért, hogy őrizzék. 


Ez idő alatt a biztonság kedvéért szász városokba mene- 
kült nemességet Ali pasa parancsára arra kényszerítették, 
hogy menjen a török táborba. Közöttük volt a beteglábu 
Basa Tamás tanácsos, és a kövérsége miatt a tábori fáradal- 
makra alkalmatlan Kassai Ferenc, kik mindketten betegségük 
miatt maradtak távol a Kemény-féle háborútól és kisszámú 
köznemes. 
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Mig a dolgok így folytak, azt jelentették Ali pasának, 
hogy Kemény fejedelem őfelsége seregével átlépte Erdély hatá- 
rát és Kolozsvár felé közeledik. 


Hogy úgy látsszék, mintha nem vették volna teljesen 
el a rendektől a szabad fejedelemválasztás jogát, Ali pasa 
megparancsolta az említett nemeseknek és városi követek- 
nek, hogy válasszanak fejedelmet maguk közül. Megigérte, 
meg fogja adni azokat a jelvényeket, amelyeket a hatalmas 
szultán nevében szoktak a fejedelmek megerősítésére átnyujtani. 
Ezektől tehát könnyű volt megnyerni a beleegyezést Apafi 
Mihály fejedelemségéhez. 


Fejedelemségre jutásában említésre méltó többek között az 
a tény, hogy Ali pasa hívta meg, helyesebben mondva vezette 
elő, hogy ezt a méltóságot elfoglalja és tisztességgel is fogadta. 
De nem választották meg és nem adták meg neki a fejedelmi 
jelvényeket, mig nem vált ismertté, hogy közeledik Kemény 
fejedelem őfelsége hadával: hanem uralkodása csak akkor 
kezdődött, amikor ezt megtudták. Méltán gyaníthatták tehát 
a tisztábban látók, hogy nem választották volna meg fejede- 
lemnek, ha őfelsége segítsége nem ijeszti meg egy kissé a 
törököket. 


Mikor Kemény fejedelem őfelsége segítségével Kolozsvár 
felé közeledett és Sombor falúja mellett ütött tábort, a legelte- 
tésre eltávozott német lovasok véletlenül összetalálkoztak az 
erdőkben parasztokat kereső tatárokkal. Négyet megöltek, az 
ötödiket élve vitték a táborba. Mikor innen eltávoztak, a 
Kolozsvártól csak egy kis mérföldnyire fekvő Kórod faluja 
mellett állapodott meg a császári sereg. Innen elküldték kis 
lovascsapattal Vér Györgyöt, hogy ellenséget fogjon. Másnap 
öt fogollyal tért vissza. Ezeknek jelentéséből megtudták, hol 
van Ali pasa, milyen a hadserege, milyen ügyekkel foglalkozik. 
Mindezt nem tudták eddig. Az ellenség száma négyszerese 
volt őfelsége seregének, hozzászámítva a magyarokat is. 


Mikor ezt Montecuccoli generális és alárendelt emberei 
megtudták, minden tekintetben visszakoztak, csak eddig tar- 
tott harci kedvük. Egyedül Kemény fejedelemnek mondta 
meg, hogy őfelsége seregét, melynek sikerétől az egész keresz- 
tény világ jóléte látszott függeni, nem teszi ki veszélynek, 
mert csaknem minden vezetőszemély beteg (legtöbbjük való- 
ban lázas is volt) s a gyalogságot tönkretette az éhezés. 


Az is bizonyos volt, hogy a gyalogság éhezett, bár ez a 
termékeny év bőségesen adott gabonát. A katonák azonban 
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a kész kenyérben hiányt szenvedtek és haldokoltak az éhség- 
től a buzakazlak között. 


Kemény fejedelem elcsodálkozott Montecuccoli tervének 
hallatára és reménységéből egy pillanat alatt a legteljesebb 
kétségbeesésbe zuhanva, alig tudta visszafojtani könnyeit. 
A szükség azonban arra kényszerítette, hogy engedelmeskedjék. 


Ujból arra kérte Montecuccolit, először Haller Gábor 
útján, majd maga szemtől-szembe, hogy küldjön őrséget Kolozs- 
várra. Hogy ne ejtse teljesen kétségbe s ne tünjék olyan szin- 
ben fel, mintha semmit sem tenne érdekében, azt válaszolta 
Montecuccoli, hogy át fog neki adni körülbelül ezer főből álló 
őrséget. Ezt Kemény fejedelem még azon a napon napnyugta 
felé tényleg be is vezette a városba. Itt hagyta még Ebeni 
Istvánt is, bizonyos számú magyar lovascsapattal. 


Petki Istvánt értesítették a nem várt visszavonulásról 
és megparancsolták, hogy maradjon meg mellettük a székelyek- 
kel együtt. Ha azonban úgy látja, hogy kikerülhetetlen veszély 
fenyegeti, engedjen az idő követelményeinek s őrizze meg magát 
és a székelyeket jobb időkre. Petki már harcrakészen állt s 
nem kevéssé rázta meg ez a hir. Teljesen arra adta magát, 
hogy töltésekkel és árkokkal erősítse meg azt az útat, amelyik 
Udvarhely székely székből Csík felé vezet, s amelyről gondolta, 
hogy azon keresztül behatolhat ide az ellenség. 


Kemény fejedelem és Montecuccoli generális másnap 
szomorúan, legyőzőttekhez hasonlóan, mentek vissza Magyar- 
ország felé. Az ellenségnek tudomása sem volt a dologról, 
nem hogy üldözte volna őket. 


Azt sem szabad hallgatólag mellőznünk, hogy Ali pasa 
mit sem tudott Kemény fejedelem visszavonulásáról, de ez 
sem az ő szándékáról s Apafi Mihályt azon a napon iktatta 
be Ali pasa a fejedelemségbe, amelyiken Kemény fejedelem 
visszafordult Magyarország felé. Ugy látszott, mintha a sors 
tette volna őt fejedelemmé a visszavonuló helyébe. 


Azon a napon, amelyiken a fejedelem visszavonult, a 
dragonyosok egy bizonyos csapatával visszaküldte hazájukba 
azokat a nemeseket, akiket a székelyek közül választott ki 
és akik eddig vele voltak. A dragonyosok ezután Szamosújvá- 
rig kisérték őket, mert itt csak közepes nagyságú őrség volt. 


Hasonlóképen visszaengedte feleségükhöz és gyermekeik- 
hez az erdélyi megyék nemeseit, kivéve néhány főurat és taná- 
csost, akiket magánál tartott. Előzetesen arra intette őket, 
hogy maradjanak meg hűségében, amig csak a végszükség be 
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nem áll. Ezek visszatértek a szász városokban hagyott család- 
jukhoz. 


Őfelsége serege pedig visszatért Szatmárra, innen Magyar- 
ország távolabbi részeibe; körülbelül ötezer ember pusztult 
el éhség és betegség következtében soraikból. 


Mikor ezt Ali pasa meghallotta, nagy gondtól szabadult 
meg. A szász városokra kivetette a százezer császári arany 
felét, amit két évvel ezelőtt az országra róttak. Mikor ezek 
azt mondták, hogy ezt nem tudják megfizetni, azt felelték nekik, 
hogy a nemesek a biztonság kedvéért oda vitték át vagyonukat, 
ha tudták. 


A fogságba vetett követeket a pasa nem engedte addig 
hazamenni a táborból, mig az összeget le nem tették. 


Nyilt levelet küldött azonkivül a székelyekhez és azok- 
nak, kik magukat önként megadják, eskűvel igért bántatlansá- 
got, az ellenállóknak pedig halált. 


A csikiak a természetnyújtotta védelemben bíztak, a 
sepsi, kézdi és orbai székek lakói a már beálló őszben és a hely 
távolságában s ezért nyiltan semmibevették a parancsot. 
Az udvarhelyi és a marosi székek székelyei a segítségbe vetett 
remény és a félelem kétségei között hányódtak, jóllehet annyira 
közel voltak az ellenséghez, hogy ismét el kellett tűrniök újabb 
pusztításait. Ali pasa annyira megharagudott makacsságuk 
miatt, hogy Radnótról, ahol több héten át tartózkodott, a 
székelyek felé vonult seregével. Elpusztították a marosi székely 
szék maradványait s amit még elfoglalhatott. Jobbfelől el- 
hagyta Medgyes szász várost, mely a többivel együtt már 
megadta magát és egész seregével Udvarhely székely szék ellen 
vonult. Kegyetlenül pusztított tűzzel-vassal és végül is meg- 
adásra kényszerítette őket. Közel Udvarhely városához, a 
szék főhelyéhez, melynek Udvarhely széke adta nevét, ütött 
tábort és levélben intette a csikiakat, valamint a sepsi, kézdi 
és orbai székek lakosait, hogy adják meg magukat. (Ezt abból 
az alkalomból irta, hogy az udvarhelyi szék székelyei meg- 
adták magukat). Azok sem utasították ajánlatát vissza, mert 
megrémültek a közeledő és borzalmasan pusztító ellenség 
sokaságától. Csak a csíkiak bizakodtak Petki Istvánnal együtt 
a természetadta védelemben és kérkedtek vele szerencsétlenül, 
hogy azon még semmilyen ellenség sem hatolt be. Inkább a 
háborút akarták, mint a békét, mert azt gondolták, hogy ha 
eljön az ősz vége felé a havazás, óráról-órára megközelíthetet- 
lenebbek lesznek. 
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Erősítette őket a nagy remény is, melyet Kemény fejede- 
lem segítségébe vetettek. Ezt levélben és követek útján szüntele- 
nül sürgették. Bátorította őket az is, hogy Szamosujvár, Gör- 
gény, Fogaras és Déva várai, valamint Kolozsvár városa még 
nem adták meg magukat Ali pasának. 


Kemény fejedelem, aki a császári hadsereg távozása után 
zsoldosaival és saját udvari embereinek csapatával Erdély 
Magyarországgal szomszédos határán volt állandó szálláson, 
az ország szorongattatásáról és a székelyek végső veszedelméről 
hallva nagy aggodalmakat állt ki. Bevallotta, hogy nyilt csatá- 
ban szembeszállni gyenge, de alávalóságnak tartotta, hogy 
elhagyja őket. 


Kieszközölt végül is Montecuccoli generálistól bizonyos 
számú lovas és dragonyos csapatot. Elhatározta, hogy ezekkel 
bevonul Erdélybe a hatalmában álló Görgény várával szomszé- 
dos csiki hegyeken keresztül és átenged egy bizonyos számú 
csapatot, hogy a székelyek csatlakozásával elegendő legyen 
a szorosok megvédésére. De mikor az utra készült, kisebbik 
fia, Ferenc hirtelen megbetegedett és bizonyossággal állították, 
hogy hiábavaló minden próbálkozás megmentésére. Négy nap 
mulva meg is halt. Mint később megtudtuk, az Istennek csodála- 
tos rendelése következtében azon a napon, sőt még abban az 
órában verték le és pusztították el a szerencsétlen csikiakat, 
amikor Kemény fejedelem megindult, hogy megsegítse őket. 


Ali pasát haragra gerjesztette az, hogy a csikiak vissza- 
utasították ajánlatát, ostromlásukra küldte tehát Izmael budai 
vezír vezetésével az egész seregből kiválogatott gyalogosait 
és lovasait, sőt az egész derékhadat a tatárokkal együtt. Ő 
maga Apafi fejedelemmel a már említett Udvarhely melletti 
táborban várta a dolog végét. 


Izmael vezír nekiindult a kiszabott útnak. Azon az út- 
vonalon vezette a janicsárokat és a többi gyalogost, amelyen 
Udvarhely felől Csikba szoktak menni. Jobb felől haladtak a 
török, balról a tatár lovasok. Izmael vezír utasította őket, 
hogy hátulról támadják meg a csikiakat, megkerülve a töl- 
téseket és árkokat, melyekről a csikiak azt állították, hogy 
jól megerősítették a bevezető útat. 


Megparancsolta azonkívül, hogy hátulról a nagyszámú 
lovasság kövesse. Bőségesen volt ugyanis katonája. 


A csikiak ellenben eleget véltek tenni a védelemnek azzal, 
hogy azt az egy, töltésekkel és árkokkal megerősített útat 
és néhány ilyen ösvényt védték mindnyájan, akik csak fegy- 
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vert foghattak. Azt hitték ugyanis, hogy máshol áthághatat- 
lanok a hegyeik. Ebben a nézetükben azonban alaposan csa- 
latkoztak. Míg ugyanis az említett uton Izmael vezetésével 
berontó gyalogság rohamát feltartották, sőt vissza is vetették, 
balról az úttalan s addig járatlan útakon bejöttek a tatárok 
s megkezdték a szinte teljes békében, otthoni munkájukkal 
foglalkozó csiki családok kirablását, a falvak felgyújtását, 
mielőtt a harcolók között bármit is tudtak volna bejövetelükről. 


Mig a csikiak a töltéseknél és árkoknál derekasan harcol- 
tak, jobbra tőlük bejöttek a török lovasok is. 


Mikor a csikiak látták, hogy falvaik lángolnak s körül- 
fogta őket az ellenség, futniok kellett az erdőkön és a hegyeken 
keresztül, amerre épen a sors vetette őket. 


Az erdő könnyen eltakarta a benne harcolókat, keveset 
öltek meg közülük. Azonban a széknek majdnem minden 
otthon maradt családja az ellenség kezébe került. Itt halt 
meg az udvarhelyi székelyektől származó Farkas Ferenc nemes 
úr is. 


Petki István minden nehézség nélkül épségben menekült 
Gyergyó felé. (Ez a kicsiny tartomány csak kilenc faluból áll, 
beljebb van a hegyek között, Csik alatt fekszik). 


Ki tudja áttekinteni, vagy még inkább leírni, hány ezer 
keresztényt öltek itt meg bosszúlatlanul, vagy fogtak el, mennyi 
a gyilkossággal párosult meggyalázás, a meggyalázással kevert 
gyilkosság, a gyújtogatás, a fosztogatás és a pusztító pogány 
más gonosztette? 


Könyörüljetek, óh, könyörüljetek olvasók, ha már nem 
tudtatok és nem tudtok segíteni, legalább sajnálkozzatok a 
mi szerencsétlenségünkön ! 


Súlyosan érintette ennek a hatalmas vereségnek a híre 
a Szamosújvár mellett táborozó Kemény fejedelmet is. Fájt 
neki, hogy akkor érkezett, amikor már minden elveszett. 
Komolyan kezdte közben Fogaras várát félteni, mert úgy 
gondolta, ilyen hatalmas ellenséggel szemben nincs eléggé 
megerősítve s azt következtette, hogy Ali pasa ide vonult vissza. 
Nem is hiába. Kiküldte tehát az egyik urat, anyai ági unoka- 
testvérét, Bethlen Györgyöt, kétszáz német és ugyanannyi 
magyar katonával, hogy megerősítse a várat. Ezek épen a 
legalkalmasabb időben értek oda, Ali pasa előörsei ugyanis 
nemcsak feltüntek a látóhatáron, hanem csatározásba is kezdtek. 


Nemcsak az őrség, hanem a parasztoknak az ellenségtől 
való félelmében összegyült serege is örült megérkezésüknek. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 229


A várost már felgyújtotta az ellenség és most összeszedték 
erejüket, hogy kibírják az ostromot. A csikiak legyőzése után 
Ali pasának fülébe jutott Izmael vezír révén a győzelem hire, 
de más forrásból lassan-lassan az is, hogy Kemény fejedelem 
ismét bejött Erdélybe. Örült is a híreknek, aggasztották is 
őt s igy könnyen engedett, amikor a megmaradt csikiak békét 
kértek. Elvonult táborával Udvarhelyről és őszi, napról-napra 
hidegebb időben Fogaras felé tartott. A várostól fél mérföld- 
nyire ütött tábort és elküldte Apafi fejedelem udvari papját, 
Enyedi Jánost a fogarasi vár őrségéhez, hogy rávegye őket, 
adják meg magukat Apafi fejedelem parancsára; de vállal- 
kozása sikertelen volt. 


Mikor ezt Ali pasa megtudta, nem próbálkozott a vár 
tényleges ostromával, vagy azért, mert a tél keménysége aka- 
dályozta ebben, vagy mélyebb megfontolás következtében. 
Kétségtelenül nem volt ugyanis semmi reménye arra, hogy 
a jól megerősített, széles, vízzel teli árokkal körülvett várat 
be tudja venni. Igyekezett azonban néhány ezer, az árkon 
kivül a lóistállók mellett összegyült paraszton katonáival 
rajtaütni s ezért megparancsolta, hogy a janicsárok és a többi 
gyalogos ezek ellen intézzen támadást. 


Ezek engedelmeskedtek szavának és bátran behatoltak 
az árok széléig, de kisebb, nagyobb ágyugolyók csunyán el- 
bántak velük, sokat el is vesztettek soraikból és dolgukvégezet- 
lenül tértek vissza. Fájdalmuk megbosszúlására felgyújtották 
a csűrt, a búzakazlakat és az Olton át emelt hidat. 


A parasztok sokasága közül, kikről azt mondtuk, hogy 
itt gyűltek össze, egyet sem fogott el az ellenség, de mindkét 
fél golyói sokat sebesítettek meg. Ali pasa másnap elvonult 
innen Szeben felé. 


Közben Kemény fejedelem eltávozott a szamosújvári 
várból és a bethleni mellett állt meg, ezt is megerősítette őrség- 
gel. Mig itt időzött, Teleki Mihály, udvarának egyik bizalmas 
embere, merészen azt ígérte neki, hogy rábeszéli a besztercei 
szászokat, hiszen jól ismeri őket, adják meg magukat, csak 
adjon neki bizonyos számu, magyar és német katonákból 
álló sereget. 


Ezt meg is kapta. Csapatait Beszterce városa mellett 
hagyta, maga előrement tárgyalni. A polgároktól ezt a feleletet 
kapta: «Mi szerencsétlenek, Kemény fejedelem iránti hűségből 
álltunk ellen az ottomán portának. Sokat elvesztettünk soraink- 
ból, elszenvedtük az egész környék felgyújtását, alig volt 
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kegyelem az életben maradottak számára. Ujabb felkelés 
esetén ezeknek is el kellene pusztulniok. Győzzétek le ezt a 
hatalmas nemzetet, mi veletek leszünk a győzelemben.» Nem 
mondtak mást, hanem ágyúgolyót lőttek ki a külvárosban 
járkálókra és két német katonát meg is öltek vele. 


Az elutasított Teleki Mihály visszatért tehát a fejedelemhez. 
Ez visszavezette seregét Magyarországba. A német lovasságot 
Szatmárra küldte, zsoldosait Debrecenbe helyezte el téli szál- 
lásra, maga pedig udvari embereinek csapatával a máramarosi 
hegyek lábánál egy egyszerű kis Bikszád nevű faluban tele- 
pedett meg a télre, hogy a magyar király ajánlatára ott várja 
meg, mig Ali pasa kivonul Erdélyből. 


Mig Ali pasa Szeben mellett táborozott, Apafi a rendek 
számára Kis Selyk szász városba hívott össze országgyűlést. 
Ezen az erdélyi fejedelmek szokása szerint eskűt tett arra, 
hogy szabadságaikat tiszteletben tartja (ezt az eskűt ugyanis 
még nem tette le addig) és viszont tőlük is követelt hűségeskűt. 
Arról is történt gondoskodás, hogy azok az erdélyiek, akik 
eddig Kemény János pártján állottak, az országgyűlés befeje- 
zése után harminc napon belül összes javaik elvesztésének terhe 
mellett az ő hűségére térjenek. Kemény fejedelem levelet inté- 
zett a rendekhez, de ezt elfogták és nem adták addig tovább, 
mig az eskű letételére kiszabott idő véget nem ért. 


Mivel a tél közeledett, Ali pasa visszatért Temesvárra, 
seregét pedig szétosztotta téli szállásokra. Apafi fejedelem vé- 
delmére otthagyta Ibrahim pasát körülbelül kétezer főnyi őr- 
séggel és tizennyolc oláh csapattal. 


Apafi fejedelem feleségét Szebenben hagyta, maga pedig az 
említett őrséggel Medgyes szász városba ment. 


Mikor Kemény fejedelem mindezt megtudta, újra gon- 
dolkozni kezdett arról, hogy bevonul Erdélybe. Nem akart 
ugyanis olyan színben feltünni, mintha nem használná fel övéi 
számára az alkalmat. Azt is gondolta, hogy itt az ország ha- 
tárain kivül nem fogja zsoldosait ellátni tudni, annál is inkább, 
mert azok a töröktől való félelmükben elhagyták Debrecent s 
így még téli szállást sem tudott számukra kijelölni. Eldöntötte 
már azt is magában, hogy nem tud, nem is akar csak magán- 
emberként élni. 


Visszautasította a rendeknek azt a levelét, melyben saját 
javainak nyugodt birtoklásáról biztosították és Krisztus irgal- 
mára kérték, hátráljon meg a kedvezőtlen sors elől, ne zavarja 
az ország és a maga pusztulására ennek a hatalmas nemzetnek 
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a győzelmét. Montecuccolitól, a legfőbb generálistól és Vallis 
gróftól, a szatmári kapitánytól kieszközölt és kapott is bizonyos 
német segélycsapatot. Piheni Ferenc nevü emberét küldte el 
értük, hogy ez hozzá vezesse őket. 


Hogy azonban a dolog ne látsszék teljesen saját kezde- 
ményezésének és maga ne tünjék olyan színben fel, mintha 
tanácsosainak a véleményét sem kérné ki, feltárta tervét Haller 
Gábornak, Bethlen Jánosnak, Petki Istvánnak (ez – mint 
mondottuk – a csikiak leveretése után futással menekült meg 
és Kemény fejedelemhez jött), továbbá Bethlen Farkas, Haller 
János, Bánfi Dénes és Szentpáli János nemes uraknak, de 
úgy, mintha még nem döntött volna, nem hogy már cseleke- 
dett is. 


Bőbeszédűen kimutatta, mik teszik szükségessé bevonu- 
lását. Azok haboztak a veszedelmes ügyben. Végül is meg- 
gondolva a belőle származó bajokat, helytelenítették Kemény 
szándékát. Ez történt estefelé Bikszádon. A fejedelem szo- 
morúan oszlatta fel a tanácskozást. Másnap kora hajnalban 
kocsira ült és megparancsolta Haller Gábornak, Petki István- 
nak, Bethlen Jánosnak és Haller Jánosnak, hogy ők is szálljanak 
fel. Míg Medgyes felé haladtak, ismét feltette a tegnap esti 
kérdést és nyiltan vitázni kezdett az urakkal, miért ellenzik 
tervét. Igy szólt: «Bőségesen kifejtettem, melyek azok a ki- 
kerülhetetlen okok, amelyek arra kényszerítenek, hogy ismét 
az erdélyi bevonulással fáradozzam. Bevallom, fájdalommal 
láttam, hogy ezek hallatára uraimék közül egyesek tovább hall- 
gattak, mások meg ellentmondtak. Talán az a levél változtatta 
meg szándékukat, amelyet az erdélyi rendek nevében irtak, 
melyet én adtam oda néhány nappal ezelőtt, s melyben bir- 
tokaik visszaadását igérik? Senkinek a hüségében nem kétel- 
kedem, de intek egy pár embert, ne merészeljen levelet, vagy 
követet küldeni Erdélybe, ha kedves az élete. Minket kizártak 
Erdélyből. Azon leszünk, hogy ne legyen mások hazája se.» 
Majd nyiltan, szinte egészen magánkívül kijelentette, hogy 
meg fogja kisérelni a bevonulást Erdélybe, akár üdvös lesz, 
akár végzetes. 


Az urak nem feleltek semmit, ezt is alig merték tenni. 
Mikor Kemény beért Medgyesre, anyai unokatestvérét férjhez 
adta Zoltán Gáspárhoz, majd karácsony előtt három nappal 
visszatért Bikszádra. 


A következő évben január harmadikán elindult innen 
Erdély felé és két nap mulva csatlakozott a német segélycsapa- 
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tokhoz. Mikor útrakelt, a mindaddig tartó nagy hidegek bő- 
séges esőzésre változtak s az ebből származó áradások nehezen 
járhatóvá tették az útakat, mintha csak a természet is vissza 
akarta volna tartam a vesztébe rohanót. 


Kemény mindezek ellenére folytatta útját. A fejedelem- 
asszonytól, aki mindaddig kisérte, Dobrovica falujában Patak 
(vagyis Nagybánya) mellett búcsúzott el utoljára. Majd meg- 
parancsolta, hogy Szentpáli János siessen előre kétezer magyar 
lovassal és a Kolozsvárt hagyott Ebeni Istvánhoz csatlakozva, 
sürgősen menjen jobbra Medgyes felé, hogy elzárják Apafi 
útját, s ne legyen módja valamilyen jobban megerősített vá- 
rosba eljutni. Tudomásuk volt ugyanis arról, hogy Apafi már 
előbb behuzódott Medgyesre. Szentpáli és Ebeni egyesültek és 
jobbfelé tartottak, amint megparancsolták nekik. Előreküldtek 
kétszáz lovast, hogy kikémleljék a medgyesi helyzetet. Jelen- 
létükből nyilvánvaló lett Apafi előtt ellenségeinek próbál- 
kozása. Mivel természeténél fogva jó és szelid volt, kimélni 
akarta a keresztény vért. Ezért összehívta az ország vele lévő 
rendjeit és mindegyik nemzetből követet küldött Kemény feje- 
delemhez. Ezek után mind a maga, mind a rendek nevében fel- 
ajánlotta Kemény fejedelemnek egész örökségének nyugodt 
birtoklását. Arra is kérte, hogy ne kergesse szerencsétlen hazájá- 
nak még épségben maradt részeit is romlásba azzal, hogy fegy- 
vert csörget a törökök hatalmas nemzete ellen. Megígérte mind- 
nyájuk készséges engedelmességét is arra az esetre, ha a török 
jóindulatába fogadná Keményt. Kemény fejedelem elhalasz- 
totta a válaszolást és magával vitte a Szamos folyó mellett 
útjába került követeket. Apafi fejedelem nem tartotta bizton- 
ságosnak, hogy tovább időzzék ilyen kevéssé védett helyen s 
ezért elhatározta, hogy másnap a magyarországiak szeme- 
láttára őrség kiséretében Segesvárra vonul. 


A rákövetkező éjszaka azonban a tizennyolc zászlóalj 
havasalföldi oláh, akikről megirtuk, hogy a törökökkel együtt 
Apafi védelmére hagyták itt őket, az ellenségtől való félelmé- 
ben visszafutott a hazájába. 


Ezeknek a szökése siettette Apafi fejedelmet, hogy tegnapi 
elhatározását kövesse és Segesvárra menjen át. Meg is tette az 
elhatározott útat senkitől sem háborgatva és egész kiséretével 
együtt megtelepedett az alsóvárosban. 


Ebeni István és Szentpáli János megtudták, hová ment és 
azonnal nyomon követték. Málhájukat a fél mérföldnyire lévő 
Segesd faluban hagyták, Segesvárat pedig kemény őrséggel 
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vették körül, hogy – mint gondolták – Apafi ne tudjon el- 
menekülni onnan. 


Kemény fejedelem tudomást szerezett mindezekről Ebeni 
és Szentpáli utján. Ezek arra kérték, hogy siessen. Kemény 
azonban természeténél fogva is habozó volt és akkor még hozzá 
végzetszerűen a szokottnál később indult útjára. Nem haj- 
nalban, hanem tiz, tizenegy óra felé kelt útra csapataival, 
éjszaka pedig megállt. Ez a januárban megszokott kevés nappali 
óra miatt nagy kárt okozott a seregeknek. Csodálkozott is 
módszerén mindenki, de főleg a hadi dolgokban jártas német 
tisztek. 


Végül is hosszú és haszontalan késlekedések után köze- 
ledtek Segesvár városa felé. Kemény az Ebeni Istvánnal és 
Szentpáli Jánossal előreküldött lovasokat ott hagyta szálláson, 
ahol eddig is voltak, a németeket Valkány szász faluban he- 
lyezte el, maga testőrcsapatával és seregének egy részével Fejér- 
egyház falujában telepedett meg. Ezt a három körülbelül egy 
távolságban lévő szállást egy óra alatt el lehetett érni. Kemény 
fejedelemnek tudomására jutott Bethlen György útján, ki 
Fogarason, Segesvártól egy napi járásra volt – mint mon- 
dottuk –, Kemény révén pedig Ebeni Istvánnak és Szentpáli 
Jánosnak is, hogy nyolc zászlóalj havasalföldi oláh átkelt 
Brassó mellett a hegyeken s azok lábánál telepedett meg. Le- 
verésükre Bethlen Györgyöt és Szentpáli Jánost küldték bi- 
zonyos számú csapattal. Ezek megelőzték gyorsaságukkal hírü- 
ket, szétszórták az említett zászlóaljakat, kettőt el is fogtak. 
Szerencsésen intézték el tehát a dolgot. 


Kemény fejedelem eközben Fejéregyház falujában töl- 
tötte az időt és állandó portyázásokkal fárasztotta magát is, 
az ellenséget is. Majd odahívta Bethlen Jánost és levelet iratott 
vele sógorának, Kassai Ferencnek, aki Apafi fejedelem főudvar- 
mestere volt. Ebben arra kérte, hogy jőjjön ki a kijelölt helyre, 
ha őszintén óhajtják a követek útján megkisérelt békét, hogy 
annak módozatairól tárgyaljanak. 


Az beleegyezett és azt válaszolta, hogy holnap ki fog 
jönni. Mikor másnap hajnalban kilépett Segesvár kapuján, a 
magyar lovasok a másik oldalról támadást intéztek a török 
állások ellen és csatározásba kezdtek. Amint Kassai a katonák 
kiáltozását és a lövéseket meghallotta, visszatért a városba s 
így szerencsésen meg is menekült. Mint utólag sokan mondták, 
titkos csapda várt rá a mezőn, de Bethlen János tudta nélkül. 
Kemény fejedelem a segesváriaknak is küldött levelet és 
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figyelmeztette őket régi hűségükre. Ezek nem egészen vilá- 
gosan válaszoltak, meg sem ígérték, de meg sem tagadták az 
engedelmességet. 


Közben Apafi fejedelem óráról-órára félt a fallal körül nem 
sáncolt város ostromától és méltán. Mikor azt kérte a seges- 
váriaktól, hogy fogadják be őt és embereit a várba, azok meg- 
tagadták. Nyiltan megmutatták, milyen szándékok vezetik 
őket. 


Emiatt sokan elkedvetlenedtek és a rákövetkező éjjel el- 
hagyták Apafi fejedelmet. Sok magyar katona keresett futás- 
ban mendéket az erdőn keresztül. 


Kemény fejedelem néhány emberével január huszadikán 
hajnalban végül kivonult, megszemlélte Segesvárt és kereste 
a holnapra tervezett ostromra alkalmas helyet. 


A magyarországiak közül csak Ebeni Istvánnak és Teleki 
Mihálynak mondta el, hogy mit határozott. Estefelé visszatért 
Segesvárról szállására. Ekkor két lovas, kik élelem szerzése 
céljából a Medgyes szász város közelében fekvő Szászalmás 
faluba ment, azt jelentette neki, hogy nagy török sereg vonult 
be azon a napon Medgyesre. Maguk ugyan nem látták, de 
biztosan tudják, szavahihető parasztok elbeszéléséből. A feje- 
delem nem vette teljesen semmibe szavukat, de nem is hitte 
el egészen. Elküldött azonban több embert, hogy azok tudják 
meg vagy nézzék meg alaposan és igazolják dolgot. Ezek el is 
oszlattak másnapra, január huszonegyedikére, szombatra min- 
den kétséget. Apafi fejedelem ugyanis segitséget kért ellenségei 
bevonulása ellen Ali pasától. Az segítségül is küldte kétezer 
és nem több, de válogatott emberrel Kucsuk Mehmet pasát, 
a jenői és temesvári vezírt, ezt a nem bölcs, hanem vakmerő 
embert, aki gyermekkorától fogva rabló volt, majd az ottomán- 
ellenes ázsiai lázadásnak a feje s most ennek a vállalkozásnak a 
vezetője. Ez hirét megelőzve még azon a napon, vagyis pénteken 
egyesült a már említett és a fejedelmük parancsára ismét bejött 
nyolc zászlóalj oláhval és bevonult Medgyesre. Itt töltötte a 
következő napot, hogy katonái kipihenjék a hosszú fáradságot, 
hogy, ha a szükség úgy hozza, egy kissé összeszedett erővel 
könnyebben tudjanak szembenézni a sorssal. 


Kemény fejedelem szombaton, január huszonegyedikén 
összehívatta emiatt seregének tisztjeit és megbeszélte velük, 
mit kell tenniök. 


Azok azt látták jónak, hogy a következő éjjel összeszedjék 
az összes csapatokat és szembeszálljanak az ellenséggel, sze- 
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rencsét próbáljanak, mielőtt még a török Apafival és a melléje- 
rendelt őrséggel egyesül. Csak Kemény fejedelem ellenezte ezt 
az üdvös tervet. Mint állította, a futás szégyenletes látszata 
miatt. Akármilyen ok miatt is megy el innen, azt fogják majd 
mondani róla, hogy megfutott Apafi fejedelem elől. 


Végül is azt mondta, hogy erről a fontos dologról még gon- 
dolkozni fog. Tisztjei térjenek vissza szállásukra és várják 
készen parancsait. 


Kemény fejedelem elbocsátotta tanácsosait és január 
huszonkettedikén (1662-ben), amint kivilágosodott, megpa- 
rancsolta, hogy a német sereg hagyja el málhástól szállását, 
Valkányt. Ebeni István szintén távozzék a parancsnoksága 
alatt lévő magyarokkal együtt szállásáról és mindketten csatla- 
kozzanak őhozzá. 


Ezek engedelmeskedtek a parancsnak. Ennek a napnak 
kilencedik órája táján csapataikat szétosztva felállottak a 
mezőn, a fejedelem szállásán kivül. Közben különböző lovasok 
azt jelentették, hogy Kucsuk pasa elhagyta Medgyest és látták, 
amint csatarendben álló csapattal Segesvár felé vonult. Jóllehet 
Kemény fejedelem korlátlanul hitelt adott szavuknak, még- 
sem lehetett rávenni arra, bármennyire is kérték, hogy ka- 
tonáit, kik itt az időt csak haszontalanul töltötték, szemtől- 
szembe vezesse az ellenséggel. Azt az ürügyet hozta fel, hogy 
óvakodik a gyáva menekülés látszatától. Talán inkább azért 
vonakodott, mert ez a középszerü ember átlátta, hogy végzete 
megbénítja s nem tud helytállani a háborús helyzetben, ebből 
pedig szerencsétlen végére következtetett. 


Visszaküldte aznap Segesvárra Apafi fejedelem és a rendek 
követeit, kiket eddig magánál tartott fogságban. Maga lóra 
szállt s néhány emberével a város felé indult. Elgondolkozva 
haladt néhány órán keresztül. Közben mások és mások jöttek, 
kik jelentették, hogy közeledik az ellenség. 


Délután három óra felé megindult csapataival Hetur falu 
felé. Lassan és nagyon szomorúan haladt. Valaki azt jelentette, 
hogy az ellenség csak fél mérföldnyire van. Még most is megvolt 
az alkalom, hogy elébevágjanak és méginkább a katonák harci 
kedve, de Kemény azt parancsolta, hogy a sereg álljon meg 
Heturnál s a nap hátralévő részét a német tisztekkel való tanács- 
kozásban töltötte. 


Napnyugta felé megindult körülbelül háromszáz emberével 
– anélkül hogy csatarendbe állitotta volna őket – Nagyszőllős 
faluja felé s innen arra a sikságra, ahonnan az ellenség már 
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elvonult. Kemény azonban az ágyú és puskagolyók zajából, me- 
lyet Segesvárt Kucsuk pasa csatlakozása feletti örömük jeléül 
lőttek ki, belátta, hogy hiába fárad. Arra kényszerült tehát, 
hogy a sötétben visszavonuljon Nagyszőllős falujába és itt 
szállásolja el nagy zavar közepette egész seregét. 


Mikor a következő nap, január huszonharmadika felvirradt, 
összehívta mind a magyar, mind a német tiszteket és főben- 
járó dolgokról tanácskozott velük. Ezek azt gondolták, hogy 
minden késlekedés veszélyes, sürgősen vissza kell vonulni 
Magyarország felé, mert Kucsuk pasa már csatlakozott a töb- 
biekhez. Csak Kemény fejedelem ellenezte ezt. Még most is a 
megfutamodás szégyenletességét emlegette, jóllehet őszintén 
bevallotta, hogy Segesvár ostromától semmi jót nem remél, 
hiszen több sereg jöhet még mind a Havasalföldről, mind Ali 
pasától. Majd azt mondta, hogy a középútat választja a mene- 
külés és az itt tartózkodás között. Azt határozta, – mint 
mondta – hogy ma még itt maradnak, holnap Berethalomba 
mennek (ez szász város, Erdély közepén, nem messze Med- 
gyestől) és útközben ostromolni fogják Apafi kastélyát, Ebes- 
falvát. Két napig maradnak Berethalmon, majd visszavonul- 
nak Magyarország felé, de útközben ostromolják majd Medgyes 
városát. A török hadsereg elfáradt a hosszú úttól és biztosan 
megelégedett azzal, hogy csatlakozott Apafihoz. Egyáltalán 
nem gondol arra, hogy kirohanjon a városból. A tisztek hall- 
gatólag beleegyeztek. Egyikük sem félt az ellenséges kiroha- 
nástól, csak egy Huszár Péter nevü nemes úr, kit nemrégen vál- 
tottak ki a tatár rabságból. Ez azt mondta, hogy Kucsuk pasa 
ugyanolyan vakmerőn fog kirohanni, mint ahogyan tegnap 
bevonulni láthatták. 


Elhatározták tehát, hogy ezen a napon pihenni fognak és 
elküldték a katonákat, hogy csapják ki a mezőre lovaikat. 
Ezenkivül levelei iratott Kemény Bethlen János kancellárral 
Montecuccoli generálisnak és Vallis gróf szatmári kapitánynak, 
hogy ismét küldjenek segítséget az új ellenség ellen. Mikor ezt 
irták, egy parasztot vezettek a fejedelem elé. Ez azt mondta, 
hogy látta az ellenség egész seregét, negyvenhárom zászló- 
aljat számolt meg benne. Nem tévedett. Magam is úgy láttam, 
mikor a csata elején megnéztem, hogy Kucsuk Mehmed pasa 
serege, mely – mint mondtuk – egyesült az oláhokkal, nem 
haladta meg a kétezer embert. 


Mikor az ebéd ideje elérkezett és a többiek asztalhoz ültek, 
vagyis asztalhoz akartak ülni, a mezőről jött sok katona jelen- 
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tette, hogy látta a török csapatokat. Trombitával jelt adtak, 
hogy vonuljanak ki a csatatérre. A fejedelem lóra tilt, csapatai- 
nak pedig meghagyta, hogy kövessék. Ezek csak részben vo- 
nultak ki, részben pedig szállásnak kijelölt falujukban foglala- 
toskodtak, azt gondolva, hogy a mezőn semmi fontos dolog 
sem fog történni. Alig a feléről merném állitani mind a magyar 
mind a német seregnek, hogy kivonult. 


Kucsuk Mehmed pasa közben elhaladt seregével Hetur falu 
mellett és egyre közeledett. Hogy jobban megérthessük Kemény 
fejedelemmel vívott csatáját, tudnunk kell előbb a következőt. 
Ugy csaptak össze, hogy a török sereg kelet-nyugati irányban 
jött, Keményé pedig a nyugat-keletiben; a napot mindegyik 
szembe kapta. 


Kemény fejedelem serege a következő csatarendben volt. 
Jobbról egy erdő szélén helyezett el Radák Imre vezetésével 
hatszáz gyalogost, mivel a völgy, ahol harcolniok kellett, alig 
tudta befogadni a sereget. 


Kemény fejedelem a magyar lovassággal a középen állt. 
Ezek egy tömegben voltak és Ebeni István vezette őket. Meg- 
haladták a négyezret is, ha mind ott lettek volna a csatában. 
Balról egy szőlőhegy aljában voltak a horvát és német csa- 
patok. Ezeknek is nagy része maradt távol a csatától. 


Háromszáz németet és ugyanannyi magyart a falu másik 
végén helyezték el, hogy ne keríthessék be őket. Féltek ugyanis 
a törökök cselvetésétől. Mikor Kemény fejedelem seregét ilyen 
módon felállította, mint elmondottuk, egy magyarországi, 
fehérruhás lovas járult hozzá és arra figyelmeztette, hogy 
különítse el magától a csatában az erdélyi urakat, mert azok 
az élete ellen törnek. Kemény hallgatott is erre, nem fontolta meg 
azt sem, kitől származik a hír és igaz-e. Odaküldte Teleki Mihályt, 
udvara egyik bizalmas emberét az erdélyi nemesekhez és meg- 
parancsolta nekik, hogy vonuljanak a német csapatok mellé, 
maga is tüstént odamegy. Ezek az urak Haller Gábor, Bethlen 
János és Farkas, a fejedelem anyai ági unokatestvérei, Haller 
Pál, Bánfi Dénes, Huszár Péter, Rédei Ferenc és Ugron András 
voltak. Erdélyből származtak mind. Engedelmeskedtek a pa- 
rancsnak úgy, hogy nem is maradt más a csatában a fejedelem 
mellett az erdélyi urak közül, csak Ebeni István és a fejedelem 
fia, Kemény Simon. Ez csak javukra volt az erdélyi uraknak, 
amint azt az alábbiakból majd meglátjuk. 


Az ellenség már szemmelláthatóan közeledett, amikor a 
fejedelem egy számára szerecsétlenséget jelentő lóra szállt, 
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arra, amelyiket első bevonulása idején, Barcsai Gáspár megölése- 
kor, az örményesi kuriából szerzett. Kucsuk Mehmet pasa két 
igen erős csapatot állitott fel arcvonalban, maga a magyarokkal 
szembeforduló részen foglalt helyet. Egy harmadik, erős és 
negyedik, gyenge csapatot a háta mögött állított fel. Minden 
bevezető csatározás nélkül megtámadta Kemény embereit, 
ezek pedig igen különböző módon fogadták a támadást. A pasá- 
tól jobbra felállított török lovascsapat Kemény seregének bal- 
szárnyával csapott össze. Ott németek és horvátok voltak. 
Ezek az első sorokban álló törököket csaknem mind megölték, 
erre a többiek meginogtak és a futásra kezdtek gondolni. 


Itt biztosan győztek is volna, ha a magyarországiakat, 
kiket maga Kucsuk pasa támadott meg, nem fogta volna el 
páni rémület. Igy elhagyták bajtársaikat és a futásban ke- 
restek menedéket. Vér nélküli győzelmet engedtek meg tehát az 
ellenségnek aki – saját tanuságuk szerint – gyengébb volt 
náluk. 


Radák István, aki senkit sem támadott meg és őt sem 
támadták meg, hatszáz lovasával a szomszédos erdőbe vette be 
magát. A fejedelem leesett lováról és katonái agyontaposták. 
Gyalui István, étekfogómestere felajánlotta neki a maga lovát. 
Hűségéért életével fizetett, azért pusztult el, mert nem volt 
lova; fejedelmét azonban nem tudta végzetével szemben meg- 
védelmezni. A fejedelem halálát akkor még nem tudták, a tőle 
elrabolt zsákmányból és katonái elbeszéléséből vált az ismere- 
tessé. Holttestét nem keresték meg idejében és nem is találták 
meg soha. 


A németek, bajtársaiktól elhagyva, maguk is arra kény- 
szerültek, hogy futásban keressenek menedéket. Sokat meg is 
öltek közülök. Kétségtelen, hogy a legyőzöttek pusztulása 
nagyobb lett volna, ha az ellenség kitartóbban üldözte volna 
őket. Már a negyedik mérföldnél azonban felhagytak vele és 
visszatértek Nagyszőllős falujába. Innen, az egész hadsereg 
málhájával, azonkivül két ágyúval, és sok zsákmánnyal gazda- 
godva, győzelemittasan, ágyúk hangjától kisérve tértek vissza 
az éjszaka Segesvárra, ahol Apafi fejedelmet hagyták. 
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AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 


 
 
 
SZALÁRDI JÁNOS 1601-ben született Szatmár megyé- 


ben. Külföldi egyetemeken tanult, majd 1634-ben a fejedelmi 
levéltár őre lett, itt gyüjtötte az anyagot 1662 után írt történeti 
művéhez. Várad 1660. évi ostromában a védelem egyik irányí- 
tója volt. Élete végén generális perceptor (fejedelmi adószedő) 
volt az ország északnyugati megyéiben. 1666-ban halt meg. 
«Siralmas krónikája», mely Bethlen Gábor és a két Rákóczi 
korát tárgyalja, sokáig kéziratban volt népszerű olvasmány, 
nyomtatásban Kemény Zsigmond adta ki az «Újabb Nemzeti 
Könyvtár» c. sorozatban (Pest, 1853.). 


ENYEDI ISTVÁN Nagybányán született a XVII. század 
első éveiben, atyja Enyedi Márton nagybányai főbíró volt. 
Debrecenben tanult, majd szülővárosa szolgálatába lépett, 
előbb hites jegyző, azután 1677 és 1691 közt csaknem megszakí- 
tás nélkül főbíró volt. Korában számottevő műveltséggel bírt, 
1686-ban latinnyelvű költeménye jelent meg. «Occasio suscepti 
itineris et belli principis Rákóczi II. in Poloniam» címen meg- 
írta a szerencsétlen lengyel hadjárat történetét. Művében erősen 
használta Szalárdi krónikáját. Kiadta Mikó Imre az «Erdélyi 
Történelmi Adatok» IV. kötetében (Kolozsvár, 1862.). 


PETRITYVITY-HORVÁTH KOZMA. Erdélybe beszár- 
mazott, horváth nemesi családból született, 1634-ben Koron- 
kán, atyja Miklós, anyja Tholdalagi Borbála volt. A kolozs- 
vári unitárius iskolában tanult, 1653-ban már résztvett a 
moldvai hadjáratban. A lengyelországi hadakozás idején a 
Krakkót megszálló erdélyi hadak parancsnokának, Bethlen 
Jánosnak volt titkára. Hazakerülvén, Küküllő megye válasz- 
totta meg alispánjának. 1668-ban írta meg (sajnos, befejezet- 
lenül maradt) emlékezéseit. Halála ideje ismeretlen. 
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BETHLEN JÁNOS, bethleni, 1613-ban született, atyja 
Bethlen Farkas, anyja Kemény Anna volt. Szülei korán meg- 
haltak s nevelőapja, Macskási Ferenc, a híres pedagógus Keresz- 
turi Pál keze alá adta, akinek hatására unitáriusból református- 
nak tért át. Több évig a frankfurti egyetemen tanult. Az 1657. 
évi lengyel hadjáratban Krakkó elfoglalása után annak parancs- 
noka lett és így csapatával együtt elkerülte a tatár rabságot. 
1659-ben kancellár, 1662-ben Fehér megye főispánja és udvar- 
helyi főkapitány lett. Kora legműveltebb erdélyi főurai közé 
tartozott és vagyonokat áldozott a református iskolákra. Az ő 
áldozatkészsége tette lehetővé az elpusztult enyedi, kolozsvári 
és marosvásárhelyi kollégiumok újjáéledését, az udvarhelyi 
kollégiumot pedig ő alapította. 1678-ban halt meg Nagyszeben- 
ben. Munkája: «Rerum Transylvanicarum libri IV» 1663-ban 
jelent meg Szebenben és azóta több kiadást ért. Életrajzát meg- 
írta Bodnár György Remig (Bethlen János, Nagyvárad, 1922.). 


MEDGYESI PÁL 1615 körül született, a debreceni kollé- 
giumban tanult. Debrecen város támogatásával német, holland 
és angol egyetemeket látogatott, hazatérése után debreceni 
tanár, majd szinyérváralji, munkácsi és nagyváradi lelkész lett. 
1638-tól kezdve I. Rákóczi György és felesége Lórántfi Zsu- 
zsánna udvari papja volt, nagyrészt Sárospatakon lakott. Nagy 
pártfogója, a fejedelemné halála után (1660) nyoma vész, való- 
színűleg 1663-ban halt meg. Hazánkban a presbiterianizmus- 
nak, a világiak egyházkormányzati szerepét biztosító irányzat- 
nak volt egyik első hirdetője s emiatt heves küzdelmeket kellett 
vívnia, de a fejedelemasszony pártfogása mentesítette az üldöz- 
tetésektől, melyeket más eszmetársainak el kellett szenvedniök. 
Kiváló igehirdető, teológus és pedagógus volt. Presbiteriánus 
eszméit «Dialogus politico-ecclesiasticus» című művében (Bártfa, 
1650.) fejtette ki. Erdély pusztulásának okaira rámutató prédi- 
kációit «Jajjok» címen tette közzé több darabban, kettőt Szalárdi 
is bevett krónikájába, mint függeléket. Innen közöltük a máso- 
dikat. Életrajzát megírta Császár Károly: Medgyesi Pál élete 
és működése, Budapest, 1911. 


APÁCZAI CSERE JÁNOS a brassómegyei Apácán született 
1625-ben szegény jobbágycsaládból. A kolozsvári református 
iskolában tanult, ahol Porcsalmi András tanárja volt rá nagy 
hatással. 1643-ban a gyulafehérvári akadémiára ment, majd 
1648-ban Geleji Katona István püspök támogatásával Hollan- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 275


diába a franekerai, leydeni, utrechti, végül az újonnan alapított 
harderwijki egyetemre, mely őt 1651-ben első teológiai dokto- 
rává avatta. A magyaron kívül 10 nyelven, többek közt hollan- 
dul, angolul és franciául tudott. Utrechtben megnősült, és bár 
ott egyetemi katedrát kínáltak neki, hazatért s 1653-ban a 
gyulafehérvári kollégiumban lett tanító. Főművét, a «Magyar 
Encyclopaedia»-t még Hollandiában nyomatta ki. Beköszöntő 
beszéde: «De studio sapientiae», mivel az erdélyi közművelődési 
viszonyoknak éles kritikáját tartalmazta, sok ellenséget szer- 
zett neki. Különösen Basire Izsák, akit a fejedelem Apácai 
mellőzésével nevezett ki a tudós Bisterfeld helyére tanárnak, 
míg Apáczai továbbra is tanító maradt, gyűlölte őt presbiteriá- 
nus érzelmei miatt. A presbiteriánus irány ugyanis Angliában 
a király elűzését és kivégeztetését nagyban előmozdította s 
ezért kellett Basirenak is hazájából elmenekülnie. A Basire 
által felingerelt II. Rákóczi György Apáczait a kolozsvári ala- 
csonyabbrangú iskolához helyezte át, de tanítványai, akik bál- 
ványozták a lelkes és tudós fiatal tanárt, ide is követték. 1656-ban 
tartott megnyitója «De summa scholarum necessitate», melyből 
itt részleteket közlünk, újból szigorúan bírálja a hazai viszo- 
nyokat és kijelöli a nemzeti művelődéspolitika irányát. Gyenge 
szervezete azonban nem bírta a megerőltető munkát és 1658-ban 
meghalt. Holland felesége hamarosan követte a sírba, fia is 
gyermekkorában húnyt el. Halála előtt röviddel érdekes terve- 
zetet nyujtott be Barcsai Ákos fejedelemhez egy erdélyi főiskola 
felállítása tárgyában, de az Erdélyre szakadó borzalmak a terv 
megvalósítását megakadályozták. Bethlen Miklós emlékiratai- 
ban megható emléket állított kedves tanárának (lásd a VI. kö- 
tetben). Apácai volt a magyar filozófiai műnyelv kezdeménye- 
zője és az első tudatos magyar kultúrpolitikus. Filozófiai tárgyú 
munkáit Horváth Cyrill adta ki (A. Cs. J. bölcsészeti dolgozatai, 
Pest, 1867.), pedagógiai írásait Hegedüs István fordította ma- 
gyarra (A. Cs. J. paedagógiai munkái, Budapest, 1899.). Élet- 
rajzát megírta Kremmer Dezső (Apácai Csere János élete és 
munkássága. Budapest, 1911.). 





