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Pest, 1858. Nyomatott Länderer és Heekenastnál.



E L Ő S Z Ó .

G ró f Bethlen Miklós önéletírását kia
dandó, még 1855-ben gondoskodtam a 
szükséges lépésekről, hogy a kiadást ma
gának az eredetinek, a szerző saját kezével 
Írott eredetinek alapján eszközölhessem. 
Báró Kemény Zsigmond szíves készséggel 
(igyekezett nyomozásaimban elősegíteni, de 
közös törekvésünk sikeretlen maradt. A 
dolog ez állásában gróf Mikó Imre ö ex- 
czelleneziáját felkértem, juttatna legalább 
olyas másolatot kezembe, mely kor és 
hűség szempontjából megközelíti a híjába 
kutatott eredetit. A nagyérdemű férfiú, 
1856. september 27-én Kolozsvárit kelt



levelében ekkép válaszolt: „Én gróf Bethlen 
Miklós életirása eredetijét nem birom; azt 
sem tudom bizonyosan, megvan-e az még 
és kinél? Az én példányom az egykor 
nagy tudományosságáról hires gróf Lázár 
János sajátja volt, kinek unokája gróf 
Lázár Istvántól a könyv szélén nehány 
jegyzés is látható. Azonban hogy ez vagy 
az eredetiből Íratott volna le, vagy azzal 
összeolvastatott volna,állítani nem merem; 
és igy jelessége vagy más szóval, hibátlan- 
sága mellett egykori tulajdonosának azon 
korban tudományossági hires voltán kívül 
semmi sem szól.“

Gróf Mikó Imre maga is szándékozott 
e munkát „Erdélyi történelmi adatok“ 
czímii gyűjteményében közrebocsátani; 
mindazonáltal egyfelől azon okból — mint 
a lelkes, s életében és irodalmi eljárásában 
egyiránt nemesizlésü gróf hozzám adott 
levelében Írja — mivel ö csak azt óhajtja, 
hogy homályban lappangó történelmi kút-



főink nyomtatás által napfényre jöjenek, 
nem pedig hogy kizárólag csak általa 
jöjenek napfényre; másfelől hogy hazafiúi 
vállalatom iránti rokonszenvét némileg 
bebizonyíthassa, — miért köszönet Néki 
tőlem a magyar olvasó közönség színe előtt 
— nemcsak a munka kiadásáról lemondott, 
de a felebb említett példányt használatul 
átadni is kész volt, melyet csakugyan rö
viddel utóbb a magyar történetnyomozás 
egyik buzgó hive, Vass József kolozsvári 
tanár és könyvtárnok közbenjárásával hoz
zám felküldeni szíveskedett.

A kézirat, melynek hátlapján „Gróf 
Bethlen Miklós élete, 1755“ olvasható, a 
múlt század első felének vég- vagy második 
felének első éveiben készült, a felhívott év 
valószínűleg csak a könyv bekötésének nem 
írásának is éve. Nagy ívrétben 733. lapra 
terjed, Írva, ha nem csalódom, két kéztől; 
két gondos kéztől, de melyek mindamellett 
kivált a külföldi nevekre nézve igen sok



hibát Írtak át az elejökbe adott példány
ból, — mert több jelenség arra mutat, hogy 
az nem volt maga az eredeti — és sok hibát, 
gondolom, magok is követtek el, mert a 
történelmi emlékeknek, de sőt az okleve
leknek is hív, nyelvészetileg hív másolása 
nem tartozott ama korszak sajátságai közé. 
Egy sereg hibát első pillanatra, nem keve
set némi eombinatio után magam magamtól 
javíthattam ki; másokat — de már a nyom
tatás elkezdése után — a munka azon kéz- 
irati példányából lehetett kiigazítanom, 
mely épen akkor ment át Nagy Gábor 
birtokából a muzeum könyvtárába, s melyet 
ennek hazafilelkü tudós őre Mátray Gábor 
szíves készséggel ismertetett meg velem; 
egyes tévedéseket egy harmadik példány 
segédével sikerült kikerülnöm, melyből 
nehány töredék Katona historia criticájában 
olvasható, melyet a kalocsai érseki és 
káptalani könyvtárban magam is forgattam, 
s melyből, kérelmemre, Kunszt József ö



exczellencziája, az egyesült báes-kalocsai 
érseki megyének főpapja, a művészet 
buzgó barátja, Bethlen második fogságára 
vonatkozó okiratot másoltatott le s kül
dött kezemhez, minthogy az a kiadásom
nak alapul szolgált példányban azonkép 
mint a múzeuméban hiányzik.

Ez és ennyi elégséges Bethlen Miklós 
életrajza jelen kiadásának jellemzésére; a 
történetírás barátja talán megelégedendik 
vele; a nyelvész sajnálni fogja, hogy nem 
magának az eredetinek hümását veszi 
tőlem, s ezt sajnálom én is, de megemlé
kezvén a franczia közmondásról : „hogy a 
jónak fő ellensége a tökéletes,“ nem akar
tam a nagy fontosságú műnek kiadását 
bizonytalan remény fejébe, határozatlan 
ideig elhalasztani. Különben is Bethlen 
azon irományai után Ítélve, melyek ere
detiben jöttek reánk, s melyek közöl né
hányat talán a második kötet függelékébe 
fogok iktatni : a másolók legalább viszony-
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lagos figyelemmel adták vissza a szerző 
nyelvészeti formáit.

Hadd tegyek itt berekesztésül még 
nehány szót a közkezeken forgó s magyar 
fordításban is megjelent : „Mémoires his- 
toriques du Comte Betlem Niklos, eonte- 
nant ľhistoire des derniers troubles de 
Transsylvanie“ czimü munkáról, melyet 
bel- és külföldön sokan a mi Bethlenünk
től iratottnak véltek, noha már a „Histoire 
des révolutions de Hongrie“ kiadója által, 
ki azt több kihagyással gyűjteményébe ik
tatta, eléggé világosan apocryphnak nyil- 
vánítatik*); s noha, ki legyen szerzője, 
az első kiadás (Amsterdam, ehez Jean 
Swart sur le Kneuterdyk, 1736. Rouen 
chez J. B. Machuel, libraire 1736) elősza
vából is értesülünk. „Je n’en suis presque 
que ľéditeur; — írja a magát meg nem 
nevező franczia kiadó — tout le fond et

*) Oes mémoires — mondja az elősző — doni je ne garantis 
point ľaulltenticilé, partirent il y a trois ans en France sat.
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tout ce qu’il y a ďessentiel, est tire des 
mémoires de feu mr. ľabbé Reverend, qui 
me sont tombés sous les mains, par les 
soins ďun illustre magistrát, á qui cet 
abbé les avait donnés avant sa mórt . . . 
cet abbé fut l’agent secret de la fameuse 
divergion, que firent les mécontents de 
Hongrie en 1677. II avait été envoyé au 
commencement de cette année en Trahs- 
sylvanie par monsieur le marquis de Bé- 
thune, qui était alors ambassadeur extra
ordinaire de la cour de France auprés du 
faineux Sobieski roi de Pologne. Le but de 
sa mission était de mettre i\ execution un 
projet si important, et il y réussit aprés 
quatre années de séjour á la cour du prince 
Apafii, souverain de Transsylvanie. Témoin 
de tout ce qu’il rapporte dans les mémoi
res, dönt je me suis servi, on pent s’ assurer 
qu’il n’a rien dit que de vrai : le reste il 
le tenait du jeune Betlem-Niklos lui-meme, 
sous le noni de qui sont ces mémoires, qu’il
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avait beaucoup pratiqué en Transsylvanie, 
et qiť il accompagna dans le second voyage 
que ce jeune seigneur fit en France.“

Semmi kétség, hogy Reverend, Erdély
ben tartózkodásakor viszonyban állott 
Bethlen Miklóssal, ki önéletírásában maga 
is említi, hogy XIV. Lajos ügyviselöjével 
találkozott; hiszem készséggel azt is, hogy 
a beszédes Erdélyi életének egyes ese
ményeit elmondotta a kandi Francziának, 
s nyilvánvaló, hogy ez például Zríni Miklós 
halála körülményeit .Bethlen elbeszélése 
nyomán iktatta könyvébe; de más részt 
a magyar életirásnak ama francziával egy
bevetése azt is láttatja mindenkivel : hogy 
Révérend inkább regényt irt mint histó
riát, regényt, melynek rámájában becses 
históriai és ethnographiai adatokat is talál 
az, ki a valóságot a költészettől megkülön
böztetni tudja.

Pest, julius 20-án 1858.
Sz. L.
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I. KÉSZ.
Knock a munkának mentsége az embernek 

holta után e világi dolgokra való nem 
llgyelmezéséröl.

Atya, fiú, szentlélek, egy bizony örök Isten 
nevében (melyben én is megkeresztelkedtem), 
annak dicsőségére és annak segítsége által legyen 
ez az irás. Azon szent Isten, ki előtt mindenek 
mezítelenek és nyilvánvalók, Zsid. 4 : 13. ez, a 
ki sziveknek veséknek vizsgálója, Jerem. 17 : 10. 
legyen bizonyságom nekem ezekről : 1. Hogy 
tehetségem s erőtlenségemhez képest valóságos 
igazsággal írok az én életemről mindeneket, 
noha, úgy hiszem, némely dolgokat alig hihet el 
az olvasó, de te tudod, Isten, hogy hazugságot 
nem irtain. 2. Hogy én ezt nem az haszontalan 
hírnek, névnek viszketeges kívánságából esele- 
keszem. Ugyanis, ilyen rendű embernek, a 
milyen én voltam, élete tudására mi szüksége 
vagyon valakinek, mind most élő mind ezután 
következendöknek? Azomban, mit használ énné-
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kém, kivált holtom után, ha valaki az én élete
met tudja, és ha jól szól is róla; és viszont, mit 
árt, ha nem tudja, vagy rosszul szól is róla? Az 
én életemnek utolsó órájában az Istentől énne
kem kiadandó állapotomat meg nem változtatja, 
sem jobbá sem gonoszabbá nem teszi, nemhogy 
egynéhány embernek de még az egész világnak 
is tudása vagy nemtudása, jó vagy bal Ítéleti, 
dicséreti vagy gyalázatja. Nimród, Cyrus, Ale
xander Magnus, Julius és Augustus monarchia- 
kat fundáltanak; Herostratus a Diána templomát 
égette el : melyik vagyon azért jobban vagy 
rosszabbul a más világon, hogy kiilömbözö 
formán szól ma e világ felölök? Plató szép, 
tisztességes élete, józon bölcsessége, Diogenes 
hordája, Heraclitus sírása, Democritus neve
tése a szájunkon forog : de az ö állapotokat 
az meg nem változtatja; noha világi életek igen 
sokat kiilömbözött, és ahozképest az emberek
nek is mind a mikor éltek, mind azután az ö 
felölök való Ítéletek és beszédek. De ezek po- 
gányok voltak. Szóljunk rövideden a szentekről. 
Mit ártott valaha a szenteknek, a világnak felö
lök való gonosz Ítéleti, üldözése, gyalázása? 
vont-e csak egyet is az égből közülök alá avval? 
ellenben, mikor királyokat, császárokat és 
egyebeket az istenek közzé számlált, valljon az 
égbe tette azzal? Erre nézve helyesen esufolódik



Fla vius Vespasianus császár halála óráján, mikor 
azt mondja : ut video, deus fio. Caracalla pedig 
istentelenül nem irigyli Getától az istenséget, 
így szólván : sit. divus, modo non vivus. Salamon 
pedig egy summában bölcsen leírja ezt, Eceles. 
fl : usque ad versum 8. Sót a kereszténységnek 
az a részi is, mely a mai nap a szenteknek felet
tek való majd isteni tiszteletet vagy imádást 
tcszen, hibázik ebben ; mert a mintEsaiás próféta 
mondja cap. 64 : 42. (én mindenkor a Tremelius 
versiója szerint citálok) : Abrahám nem tud 
minket, Izrael nem ismer minket. Jób is mond 
14 : 21. 22. Ha a magok legkedvesebb sót 
ugyan szent magvakról, maradékokról is nem 
tudnak semmit is, és azokra nincsen gondjok : 
hát a tólök idegen világnak felölök való Ítéletire, 
beszédire figyelmeznek-e ?

Nincsen is nekem egy nagyobb csudálkozásra. 
való matériám, okomé világi nyavalyák s tévely
gések között annál, mint tudta a sátán e keresz
tény világot ez három dolgokra venni és vele 
ezeket elhitetni : 1. Hogy a boldog lelkek világi 
dolgokat, legalább a nekiek könyörgöknek 
könyörgéseket megtudják, megértik és Isten 
előtt való törekedésekkel segítik; mert azt a 
tudományt soha sem a szentirásból, sem a sana 
philosophiából, sem a recta ratióból, sem való
ságos experientiákból nem vehették, hanem



némely szentirásbeli helyeknek nemértéséből, 
eltekeréséböl, álmokból, ördögi csúfolódásokból 
is, némely tudós püspökök, doetorok, oratorok- 
nak a homiliákban vagy predikácziókban a 
megholt szentekhez tett allocutiójokból, mely is 
a rhetoricában paronoinasiának mondatik. Az 
olyanokkal élt az ördög gonoszul, et mundum 
ab honoratione sanctorum sensim deduxit ad 
invocationem, adorationem et omnem denique 
idololatriam. Micsoda erőt és csaknem isteni 
tökéletességet kell annak a szent lelkeknek 
tulajdonítani, a kiknek, példának okáért a boldog 
szűznek, azonegy szempillantásban annyi sok 
száz ezer ember imádkozik, és ki egy, ki más 
szükségét, sok ezer külömb-külömbféle dolgokat 
biznak törekedésére. De 2. Ámbár higyünk 
olyan erőt az olyan szentben, a dato sed non 
concesso speculo trinitatis, hozzá fér-e a boldo
gult, és az isteni tökéletességeknek, titkoknak, 
szeretetnek, annak véghetetlen objectumának 
admiratiójától, annak látásában való gyönyörű
ségtől elragadtatott és egészen absorbeáltatott, 
elnyelettetett lelkeknek állapotjához, melyet 
szem nem látott, fül nem hallott, ember elméje 
fel sem veheti, Ésa. 64 : 31. 1 Cor. 2 : 9. hogy a 
világi dolgokra figyelmezzék csak egy szempil
lantásig is, nem hogy a világi sok könyörgések 
szüntelen való hallgatására, és azoknak az Isten



előtt való prokátorságára érkezzék, mind az Isten 
előtte levő véghetetlen majestásának mind a 
maga boldogságának megbántása nélkül? Azom- 
ban az egész világnál, és magánál, mikor irta 
volt, szent Pálnál is jobban tudják a boldog lelkek»
1. Tim. 2 : 5 . :  Egy az Isten, és egy az Isten és 
emberek között való közbenjáró a Jézus Krisztus.
3. De tovább, álmái kodásra való dolog előttem 
ebben a megholtak tiszteletiben az, dato tisz
telni, vagy imádni, vagy segítségül is kell hívni 
a szenteket, miért nem igazgatják imádságokat 
csak egyenesen azoknak lelkekhez az égbe, 
hanem azoknak csontját, porát, koporsóját, képit 
etc. háborgatják? Van-e azokban is az az erő, a 
mely belőlök kiköltözött boldog lelkeknek tulaj- 
donítatik? Jaj, bizony félő, kivált a pápista 
rendnek kárhoztatására elő ne álljon az Ítélet 
napján kSocrates, és azt ne mondja : En kész 
voltam halált szenvedni azért, hogy az athenás- 
beli népet a képek vagy bálványoktól az égbe 
igazítsam, az isteni lélek tiszteletire : ti tudósok 
ellenkezőt cselekedtetek. Úristen, szánd meg e 
világot, kivált hamar a keresztény világot.

így lévén azért a dolog, hogy Abrahám, 
Izsák, Jákob, Mojzes, Dávid, Esaiás, Dániel, szent 
Pál, szent Péter etc. minden szenteknek állapotjá- 
hoz is semmit sem ér, sem tészen, sem vészen a 
hír, a famasive bona sivé m ala:én, vilissimus ho-



muncio, keressek-e hírt, nevet, glóriát magamnak? 
Ójjon Isten attól; hanem kételenített erre engem 
nagyobb részint az én maradékom és házam 
állapotja, melynek kéziben én ezt, mint egy 
apológiát, vagy testamentumot és instructiót 
úgy hagyok. Mert, minthogy a világnak üldözése 
én rajtam rendkivülvaló volt az éri ifjúságomtól 
fogva, és kiváltképen a kétszeri keserves rabság : 
azt fogja a dolgokat nem tudó maradék vagy 
világ mondani, hogy talán Erdélyben leglatrabb 
ember én voltam, hogy annyit szenvedtem. Es 
noha abban, a ki úgy fog Ítélni és szólani, felet
tébb megcsalja magát, s így másokat is, és az 
holtom után engemet nem afficiál teljességgel: 
de a maradékimat szomorithatja taláin; sót káro
síthatják, bosszúsággal illethetik némelyek én 
reám való bosszúból őket. Azért ez az irás legyen 
pajzs, fegyver helyén nálok, melylyel oltalmazzák 
magokat nem engemet, és az emberek száját 
dugják be vele, vagy ha azt végben nem vihetik, 
legalább vigasztalják magokat vele és az hazug 
világot nevessék. Nem is kívánom én, hogy a 
világra kibocsássák ezt az Írást, mert azzal nekem 
semmit sem használnak, talán magoknak ártanak 
vele; sőt sok emberrel se közöljék, nisi ob gravis
simas causas, ha tudós, jámbor, vallásunkon levő 
emberekkel; és ha azok úgy ítélik, hogy az Isten 
dicsősége és a reformata evangelica ecclesia



épületi előmozdítatik közönségessé tétele vagy ki- 
bocsátatása által; és ha nekik veszedelmek, bosz- 
szúságok, és az én nevem megezáfoltatása, és 
abból ömagoknak mcgszomorodása nem követke
zik belőle, melyben jól megnézzék az időt, álla
potot és az embereket. így, mondom, ha igen jó, 
tudós ember deákra fordítja s kiboesátja, lássák 
a dolgot; mert ebben énérettem semmit se cse
lekedjenek, minthogy ezt én is nem magamért 
annyira, mint öérettek és a posteritásért írtam. 
Lévén egyébaránt erre példám s kalauzom szent 
Jób, Nehemiás, Augustinus, amaz nagy doctor 
Franciscus Petrarca is, Jacobus Augustus Thua- 
nus, kik magok Írták le életeket. Azért én is nem 
irtain deákul, noha bizony nekem könnyebb és 
alkalmatosabb is lett volna deákul Írnom; — nem 
ligy értem, mintha deákul jobban tudnék mint 
magyarul, mert azzal bizony nem kérkedhetem, 
nem is kérkedem : hanem azért, hogy a deák 
nyelv az ö bővsége és annyi száz esztendők alatt 
a sok nagy elméktől lett excoláltatása miatt 
alkalmatosabb a dolgok leírására a magyar 
nyelvnél. Deákul pedig a feleségem se értette 
volna, én pedig nagyobbára öérette és az ö 
kérésére irtani le az én rendkívül való sok szen- 
vedésimet; noha talán csak többet sír miatta. 
De mind ö mind mások kivált Erdélyben s Ma
gyarországban, úgy hiszem, tanulhatnak sokat



belőle, valakik isteni félelemmel és keresztényi 
alázatossággal, szeretettel fogják olvasni. Azért 
is, ha ugyancsak kibocsátják, nemcsak deákul 
hanem magyarul is bocsássák ki. Hogy pedig 
mégis minden ember elhihesse, hogy én hírt 
nevet ezzel magamnak nem keresek, noha egészen 
meg sem vetem : azért arról is, a minden hijába- 
valőságról micsoda értelemben voltam s vagyok 
mindenkor, s vagyok most is, Isten előtt mezí
telen Zsid. 4 : 12. 13. lelkiismerettel letészek 
együgyüen. Mely legyen az én életemnek leírá
sának praefatiója, elöljáró beszéde helyén.
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II. I^ÉíSZ.
A jó hírről, vagy cmlékeasetröfl.

A mint Salamon mondja, Eccl. 7 : 1 . :  Jobb a 
jó hírnév a legjobb vagy drágább kenetnél; és 
Prov. 22 : 1. : Kivánatosb a jó hirnév a nagy 
gazdagságoknál; ezüstnél és aranynál a ked
vesség jobb. Hogy Salamon e világon minden 
embereknél bölcsebb volt, maga az Isten mondja,
1. Kir. 3 : 12. Azomban minden országok felett 
az egész világon kiváltképen adta volt Zsidó
országnak az Isten az opobalsamumot, balzsam
olajat nagy bőséggel, melynek az ö minemüségeit, 
mind jóságára, egészségnek, szép ábrázatnak 
megtartására, sokféle betegségeknek orvoslására 
nézve nem tudnak eléggé leírni s dicsérni az 
orvosok és philosophusok. Erre az olajra és 
nemcsak a közönséges enni való faolajra czéloz 
maga a próféta is a 104. zsoltárban, v. 15. Mert 
noha a faolaj ugyan jó étel, jóllakást, jó egészséget 
és szép fényes orczát is csinálhat, de senki azzal
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az először, mikor uj is, nem igen derék jószágu, 
az idővel pedig hamar avasodó faolajjal, mely is 
kelletlen szagu, nem kiipiilte be orczáját, testét, 
mind magának mind másnak kedvetlenségére, 
ruhájának mocskolására; hanem ezzel a balzsam
olajjal szokták volt a holt testeket is megkenni 
a rothadás ellen, több fiiszerszámokkal s olajok
kal együtt. Az emberek is mind férfiak mind 
kiváltképen gazdag asszonyok igen éltek az ilyen 
drága, jószagu kénetekkel nemcsak betegségek
nek idején azoknak meggyógyitására, hanem jó, 
egészséges korokban is csak a szagáért gyönyö
rűségből, kényességből, bujaságból illatozhatták, 
fényesítették orczájokat, úgy eszközöket, lepedő
ket is vele. Méltóságoknak vagy kedves vendé
geknek is kedveskedtek vele, mint ez meglátszik, 
mind rósz alkalmatossággal, Prov. 7 : 16. 17. 
mind jóból, Matt. 26 : 7. Joh. 12 : 3. et sequ. és 
Joli. 19 : 39. 40. etc. és a külső históriákból 
bőven. Jobb volt ez a zsidó asszonyoknak Isten
től adatott kendözője, az Istentől adatott szép
séggel meg nem elégedő, vagy buja, vagy bolond 
asszonyoknak pénzen vett hitván kendözöjöknél, 
melynek alkalmatosságát, és végre a vele élő 
förtelmes orczáknak elváltozását, feketeségét nem 
tudná ember leírni, nem is méltó, hanem liahogy 
tanulhatnának rajta, mikor az olyan szép testeket 
kinyújtóztatva látják.



Azt állítják ma a tudósok és a geographusok, 
hogy a zsidó respublicával együtt ez a balzsami 
termöfa is kiveszett Zsidóországból, és hogy 
talán az egész világon sohol nem terem, hanem 
csak Aegyptusban, a török császároknak egy 
kertekben, melyből néha igen nagy kedven 
kedveskednek a török császárok más császá
roknak, királyoknak, keresztényeknek is; és 
hogy ez megbecsiilhetetlennek tartatik; a pa
tikában árult balzsamumok csak mind mester
séggel csináltattak.

Szükségesnek Ítéltem a balzsamumról is, egy 
szóval, a drága kénetekkel való élésnek szokásá
ról (mely is soha napnyúgoton, Rómát mindaz- 
altal kivévén, olyan szokásban nem volt mint 
napkeleten) ezeket elöbeszéleni azért, hogy vilá
gosodjék meg inkább a bölcs király szavának 
ereje, hogy miért hasonlítja ahoz, süt felebb is 
miért becsüli a jó hírt-nevet a drága kenetnél; 
hogy így annál jobban tudhassuk meg, mennyire 
kellessék a jó hírt-nevet becsülleniink, és ma
gunknak kívánnunk, hogy az ö valóságos becsinél 
és áránál se feljebb se alább ne becsüljük, és 
sem felettébb való kívánásával sem felettébb 
való megvetésével, a mint deákul szépen mond
ják, sem in excessu sem in defectu, ne hibázzunk, 
és magunknak kárt ne tegyünk. Éhez azért el- 
múlhatatlanul kívántatik, hogy, ha balzsamumról



vagy drága kenetnek mivoltáról szülöttünk, 
szóljunk a jó hírnévről is, mert a melyeket 
egymással vetünk egybe vagy hasonlítunk, ha 
mindeniket nem tudjuk micsodás, egyátaljában 
vakoskodunk, bolondoskodunk; természet szerint 
csak az egyiknek tudásából a másikkal, melyet 
nem tudsz, egybehasonlítást nem tehetsz; lehe
tetlen; mint a ki a mérö-serpenyünek csak egyik 
serpenyőjében tenne mindent, s úgy akarna 
mérni.

Az hír közönségesen nem egyéb hanem két 
embernek egymással más harmadik embernek, 
állatnak, vagy dolognak álla-potjáról, minemii- 
ségéröl vagy cselekedetiröl vagy beszéde, írása, 
vagy akármi formában való közlése. Es ez az hír 
definitiója, minthogy felette széles, minden hírre 
reá illik; példának okáért: Quintus Curtius egyik 
ember neked másnak hírré adja vagy közli veled 
a harmadiknak, úgymint Alexander Magnusnak 
cselekedet it.

A név, az emberektől a dolgok vagy emberek 
egymástól való megkülömböztetésére és annak 
jobban való megismerésére és mással is megis
mertetésére találtatott, szereztetett jegy, p. o. 
Isten, angyal, ember, ég, föld, tenger, ló, ökör; 
országoknak, városoknak, embereknek kiilön- 
kiilön a nevezete, neve; városról, faluról a v a g y  

akármi egyéb jelről, másoktól megkülönböztető
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leírása1, nevezése; mind csak olyan jegy, a mely 
téged, engem segít arra, hogy azokról az én 
elmém s tied jobban gondolkodhassunk és arról 
való gondolatunkat a szükséghez képest egy
mással közölhessük. Ez a név is csak szó, mint 
az hír, és abban, a kiről már én s te beszélünk, 
se a név se az hír, a melyet mi adunk neki, vagy 
róla gondolunk, szólunk, vagy írunk, semmi 
qualitast, valóságot, vagy változást nem okoz, 
nem szerez; és ő anélkül az ö Istenétől adott 
állapotában minden fogyatkozás nélkül meg
marad, megáll,- valamíg, tudni illik, az hír és név, 
melyet őíelöle más elkövet, csak a hírnek és 
névnek ö szinte vak együgyiiségének állapotjá- 
ban, határában marad. De mikor osztán azon túl 
megyen a nyelv, a mint Jakab apostal szépen 
leírja cap. 3. bezzeg már akkor kezd szenvedni, 
megillettetni az, a kiről a szó vagyon, a mint a 
szólók őróla jól vagy rosszul szólanak, és ü 
azáltal az Istentől adatott állapotában vagy 
segítetik, vagy akadályoztatik; és innét jöttek 
már be a világba ezek a szók : az embernek 
moralis vagy civilis qualitási, jó vagy rósz hír
név, gyalázat,, rágalmazás, szidás, vádiás vagy 
dicséret, becsület vagy méltóság, és éltekben, 
holtok után is jó vagy rósz emlekezet; mely 
mikor osztán olyan valóságos, és az embert meg
illető cselekedeti volnának, hogy az embernek
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azáltal élete, jószága, szabadsága, békessége, 
egészsége vagy akármijében, akár maga a szóló 
által, akár a kiknek szól, azok által, vagy elő
menetele vagy akadálya, romlása legyen : ez már 
az a rósz vagy jó hirnév, melyet embernek kí
vánni vagy távoztatni kell.



III. RÉSZ.
A b e c s ü l e t r ő l .

Es ebből jö ki már a világnak az a szép He
lénája avagy bálványa, a melyet becsület neve 
alatt imád e világ; melyet is szükség jól meg
értenünk, hogy hányféle és valósággal micsoda; 
mert hogy űzöd , kívánod, teljes életedet érette 
nyughatatlanná, veszedelmessé csinálod sőt el 
is veszted, ha nem tudod, micsoda : még erre 
megérdernli-e azt a nagy árát és munkát, a 
melyet reá fordítasz mindeneknek romlásával, 
veszedelmével, kárával? Qui bene distinguit 
bene docet, azt mondják a scholák. A becsület 
azért kétféle; a minthogy az ember kettőből, 
úgymint, testből, lélekből áll : úgy vagyon testi, 
világi, a testtel vagy világi élettel együttjáró és 
ugyanazzal el is múló becsület, hírnév; és lelki, 
állandó, és valamint a lélek lígy az is halhatat
lan, és azt nemcsak az életben szereti, hanem 
elkéséri a más világra is, szakadatlanul, változ-
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hatatlanul, és valósággal. Ez a becsület; a másik 
pedig becsületnek inkább képi, álorczája, ár
nyéka csak, noha a világ nagyobbára csak amazt 
űzi, és ezt gyengén illeti felette igen. Része 
vagyon pedig mind a kettőben mind a testnek 
mind a léleknek.

A világi becsület nem egyéb, hanem az em
bereknek elméjében egymásról való Ítélet és 
vélekedés, melylyel egymást a mikor és a meny
nyire becsületre méltóknak ítélik, elméjeket azon 
megnyugotják, osztán akaratjokat és indulatjokat 
hajtják arra, hogy azt a —"mint elméjekben 
meghatározták — becsültetett embernek, mind 
pedig másoknak, azokkal a külső jelekkel, a 
melyek szokásban vannak e világon, megjelent
sék és tudtára adják, úgymint : a főnek, térdnek 
hajtása, süveglés az hol szokás, maga előtt 
való bocsátás, helyének utjának annak való 
engedése, attól való félelem, hallgatás, annak 
való engedelmesség, urallás, arról való jó tisz
tességes beszéd, dicsérés, néha a szeretet is, néha 
a hizelkedés is, mindenféle titulusoknak adása, 
minő a pápának : sanctissimus, beatissimus; car- 
dináloknak : eminentissimus, és minden, egyéb 
papi rendeknek adatni szokott nevezések; a külső 
méltóságoknak : invictissimus, sacratissimus, 
serenissimus, potentissimus, celsissimus, illu
strissimus, excellentissimus és egyéb, melyekben



annyira elbolondult már e világ, hogy az Isten 
s angyalok, és egeknek, napnak, holdnak, csilla
goknak szépségeket, fényességeket, tisztaságokat 
igyekezik az emberekre rakni, és Isten gyanánt 
imádja : ez a világi becsület. Az állandó és va
lóságos becsület pedig nem az, hanem a kit az 
Isten a maga fiában , az Úr Jézus Krisztusban 
szeretetre és becsületre méltónak Ítélt; kiket is 
osztán, midőn e világra kibocsát, olyan aján
dékokkal ruház fel, melyek angyaloktól és jó 
emberektől becsületet, tisztességet érdemlenek, 
kiket is, mint az ő nagy urok, királyok kedves 
emberét, az Istenért és attól emennek adott 
kegyelmekért nagy készséggel, szeretettel, jó 
lelki ismerettel becsüllenek változás nélkül, ő is 
pedig azt ömagában tapasztalván, jó lelki isme
rettel mind az Istennek, mind az Isten után az 
ötét becsülő angyaloknak, embereknek, kihez- 
kihez illendő kötelességgel megköszön s aláza
tosan reciprocál, a mennyire tőle lehet; és lelke 
csendességében ennek örül, tudván, hogy a mint 
az Isten változhatatlan és ö is halhatatlan, úgy 
az a becsület soha örökké őtöle el nem vesz.

E két becsület annyira jár egymástól mint 
az ég a földtől. Nézd meg erre Ésai. 55 : 8. 9. 1. 
Sám. 2 : 30. Zsolt,18 : 21. 28. 91 : 12. 13. 14. 15.
16. Zsolt, 112, egészen. Péld. 8 :17. 22. Luk. 10 :
20. Es hogy egy summában rövideden befog-



laljam : a valóságos becsület, jó hírnév, avagy 
gyalázat, rósz hírnév az Istennek, angyaloknak, 
jó értelmes embereknek, és magában az ember
ben levő Isten vicéjének, a lelkiismeretnek, az 
emberekről való kedves, dicséretes, avagy ked
vetlen és gyalázatos, de mindenkor igaz ítéleti, 
beszéde. A másik pedig a jó és rósz, de tudatlan, 
erőtlen s változó embereknek és az ördögnek az 
emberről való hibás, változó és hazudó, kedves 
vagy kedvetlen beszéde s Ítéleti. Ezekből szár
mazik vagy ugyan természet szerint születik az 
emberben kettő : az ambitio vagy generositas, 
gloriae cupido , mely annak az ö felőle való jó 
Ítéletnek kívánsága; és a szégyen, szemérem, 
pudor, mely attól a bal ítélettől való félelem és 
irtózás. De mely gyenge és a jégnél is bizony 
állhatatlanabb fundamentomon építi a világ ezt 
a becsületes Bábel tornyát, úgymint az emberek 
vélekedésin, maga a dolog és a mindennapi példa 
mutatja. Mert az ember elméje mind a tudat
lanság mind a bűnös megveszettségnek gonosz
sága miatt, ezer Ítéleti közziil is alig teszen 
egyszer igaz ítéletet arról, hogy ki micsoda 
becsületet érdemel ; mert Isten szava, 1. Moz. 8 :
21. : Az ember szivének gondolatja csak rósz 
avagy gonosz az ö gyermekségétől fogva; és Jer. 
1 7 :9 .:  Csalárd a szív minden dolgok felett, és 
halált hozó, ki ismerhetné vagy tudhatná azt
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meg? Dávid pedig azt mondja a 49. zsoltárban, 
v. 13. 21., hogy a becsületben tétetett ember, 
úgymint Adám és utána minden fiai, midőn 
(a mint Salamon mondja Pred. 7 : 29.) Isten
től egyenességben, tökéletességben teremtetett 
volna, addig keresett magának sok okoskodást, 
hogy a baromnál is bolondabb lett.

Ez a bolondság annyira elkábitotta az embert, 
hogy nem hogy mást ismerhetne jól meg, hogy 
mit érdemel tőle, de magát sem ismeri jól maga; 
hogy tudna hát másról igaz Ítéletet tenni, ha 
magáról sem tud, noha az Isten kibekibe maga 
helyén adta bíróul a lelkiismeretet? Kicsoda az 
ezer közül is egy, a ki másban megismerje azokat 
a minemüségeket, a melyek a becsületre mél
tóvá teszik öelötte, hogy ugyan ex scientia et 
conscientia tegyem arról ítéletet, és úgy resol- 
válja magát annak becsülésére, és osztán igazán 
és állhatatosan prédikálja azt mindvégig, azaz : 
vagy maga vagy a tőle becsültetett személynek 
haláláig.



L V . R É S Z .

A b e c s ii 1 c t o k a i r ó l .

De minekelötte tovább mennénk, lássuk meg, 
miért becsültetnek az emberek, vagy mivel ér
demlik meg a becsületet, micsoda qualitások 
azok.

A királyok, fejedelmek és minden tisztségben 
helyheztetett emberek vagy személyek becsül
téinek azért a székért és méltóságért, a melyben 
ülnek, a melyből az őket imádó, becsülő nép a 
maga békességét, nyugodalmát várja, reménli 
és hiszi származni, elhitetvén magával azt, hogy 
azok a méltóságok eszekkel, bölcseségekkel, 
erejekkel, értékekkel, egy szóval, minden az ö 
méltóságos hivatalokhoz kivántató szükséges 
qualitásokkal elégségesek az ö békességének, 
nyugodalmának megszerzésére, megtartására; és 
hogy akaratjok vagyon arra, és hogy ő, úgymint 
a becsülő nép, ebben a reménségben nem csalat
kozik. Ez minden méltóságoknak felállításoknak
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oka, eredeti, czélja, vége, melyből jöttek ki amaz 
jelesmondások : salus populi suprema lex; non 
regnum propter reges, sed reges propter regnum 
creavit Deus; és amaz : cuicumque et quomodo
cumque tandem populus in se dominandi supre
mam potestatem et suam erga illos obedientiam 
detulit, id cum suae salutis et summae maje
statis penes se reservatione fecit.

Becsültetnek a papi rendek és minden taní
tók , akár micsoda nemzetből, vallásból valók, 
azért az isteni és részszerint világi dolgokban 
való tudományért és szentségért, melyet a nép 
öbennek hiszen vagy gondol lenni, a mely miatt 
ö az Istennek kegyelmében mind ebben mind a 
más világban beférhet és boldogulhat, elhitetvén 
magával azoknak erre az ő végére és czéljára 
való juthatására mind elégségeket mind akarat- 
jókat. Ez minden papságnak eredeti, rendelése, 
oka, vége, czélja, úgy annak a becsületnek is, a 
melylyel az mindenütt e világon tiszteltetik.

Becsültetnek az atyák, anyák gyermekeiktől, 
azért hogy azokat a világra hozzák, oktatják, 
nevelik, oltalmazzák, táplálják, és erre a világi, 
sőt sokan, ha lehet, a következendő életre is 
alkalmatossá teszik, vagy csak tenni igyekezik, 
és nemcsak addig míg magok élnek, hanem 
azután is, jószágokat és mindeneket maradé
koknak hagyván. Ez a becsület részszerint a



természeti indulat, részszerint a szokásból jö, de 
akármely, szüléit legjobban becsülő gyermeknek 
is szájából kijö valaha az a szó : De el tudnék 
már én atya s anya nélkül is élni.

Becsültéinek a tudósok és akármely, e világi 
életet segítő vagy gyönyörködtető mestersé
gekben nagyra mentek azért az ö tudósságokért; 
orvosok, borbélyok s több aíélék a nyavalyák 
ellen való segítségekért; az okosok, elmések, 
tanácsosok, mint a prókátorok s ef’élék, elmé
jeként, tanácsokért ; az orátorok ékesenszóláso- 
kért; a poéták versekért; a komediázók abban 
való mesterségekért; az erősek, bátor vitézek, 
hatalmasok erejekért, hadi mesterségekért; a 
gazdagok gazdagságokért ; a szépek szépségekért ; 
sokan csak azért, hogy a király úgy akarja, 
hogy így vagy amúgy becsüljék. Ilyenek amaz 
érdem nélkül, pénzen vagy hazugsággal szerzett 
fejedelmi, grófi és egyéb titulusok; sokak fami- 
liájokért, genealogiájokért, születésekért becsül
tetnek.

Hogy pedig a világ ezeket becsüli, azt jól 
teszi, mert azzal az Isten akaratjának és a világ 
maga jovára való megegyezésének engedelmes
kedik. Nézd meg Rom. 13 : 9. 10. 1. Petri 2 : 13. 
19. Fii. 2 : 29. Ugyanis, te ember, nem becsiilöd-e 
azt te meg, a kit az Isten maga megbecsültét 
azokkal a tőled becsületet érdemlő ajándékival?



mert valamit egymásban becsültek, azok mind 
az Isten ajándéki, sőt a legkisebb emberről se 
szabad neked levonnod azt a becsületet, a melyet 
az Isten annak maga adott, mikor a maga képit 
adta neki. Azért mondja Salamon Péld. 14 : 
31. : A ki a szegényt megnyomorítja vagy meg- 
csufolja, annak teremtőjét illeti gyalázattal. 
Ellenben, Péld. 19 : 17. : A Jeliovának ád köl
csönül a ki a szegénynek adakozik, és az ö 
jótéteményit az Úr megfizeti nekie. — Hanem 
háromban vét a világ az egymást becsiiletiben :



v . :r:é s z .
A becsület hibáiról mind a becsiiletad« mind 

azt vevőre.

1. Nem tudja igazán megítélni, hogy ki mit 
érdemel, am int azt oda fel bőven világosítottam; 
és így hamisan osztja a becsületet, sokszor vonja 
el az érdemestől, és adja az érdemetlennek, sőt 
gyalázatot érdemlőnek.

2. Nem azért becsüli az embert, hogy abban 
az Istennek becsületet érdemlő ajándékit látja, 
hanem magáért, hogy vagy fél, vagy valami 
hasznot reménl attól magának; és azt nem az 
Isten amabban feltaláltató ajándékinak, hanem 
az ő maga arra az emberre való sziikséginek, és 
annak őneki ártható, vagy ötét segíthető tehet
ségének serpenyőjével, és az időknek alkalma
tosságával méri, és ahoz képest neveli, vagy 
apasztja, süt sokszor ha osztán ellehet nála nél
kül, vagy mást magának hasznosabbat talál, 
egészen is felhagyja, sőt bosszúságára, becstelen
ségre fordítja annak becsiiletit; és így
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3. Nem az ajándékokat adó Istenért, hanem 
vagy szokásból, vagy félelmes kételenségböl, 
vagy maga hasznát néző tekintetekből, vagy 
szóval és nem szívből vagy lelkiismeretböl, 
hanem csak tökéletlenségből becsülik egymást; 
és sokszor minélinkább látatik becsülni, an- 
nálinkább hazud; és ide illik ama bölcs mondása 
Salamonnak, Prov. 23 : 6. 7. és 27 : 14. : A ki 
áldja az ö barátját, jó reggel felkelvén, átkozás 
gyanánt vagyon annak. Sokszor kívántam, hogy 
egy tudós elme Erdélyben ezt a locust felvette 
s megvilágosította volna, mikor láttam a nagy 
udvarló úri, fő és minden rendnek szörnyű sor- 
pogását a Teleki Mihály palotáján : ám mi végét 
adá Isten csudálatos Ítéleti által?!

Ez három nagy vétke vagyon a becsülő em
bereknek ; 'viszont a kik becsültetnek, azok is 
annak felvételiben nagyot vétenek négy vagy 
ötképen :

1. Nem köszönik azt az Istennek, s nem gon
dolják azt meg, hogy őket nem magokért, hanem 
az Istennek nekik adott ajándékokért becsülik, 
tisztelik; kivált a nagy méltóságoknak nem forog 
eszekben, elméjekben, úgy a mint kellene, az 
Isten szava. Psal. 82 : 6. 7.

2. Nem gondolják azt meg, mennyi változás 
alá vettettek az őnálok letett Isten ajándéki, a 
melyet mások őbennek becsüllenek. Nézd meg



erre Jób. 12 : 16 végig; Sámson ereje Jud. 16; 
Achitófel tanácsossága 2; Sám. 16 : 21; Salamon 
bölcsesége 1. Kir. 11 : 4; Schebua kevélysége 
Esai. 12 : 15 etc. Es viszont az ötét becsülőknek 
is az öreájok való szükségek, mely sok ezer 
utakon, módokon változhatik; és akár melyik 
úton oda leszen minden becsületek. Példa erre 
sok ezer a világon; mennyiszer mondják azt a 
nagy királyi házoknak is, a mi meg van Írva 1. 
Kir. 12 : 16.

3. Merő jobbágyi, rabi szolgálatnak, adónak 
tartják sokan ezt a becsületet , a melyet más jó 
akaratjából ád nekiek, és nem hogy megkölcsö
nöznék*) ők is, még jó névén sem veszik, meg 
sem köszönik, csak felfuvalkodnak a becsülettel, 
nem mondják azt, a mit Jób. 31 : 13. 15.

4. Sokan jól tudják magokban, hogy a mely 
talentumokat őbennek mások becsülnek, közel 
sincsenek abban a mértékben a mint az emberek 
gondolják, mégis lelkik ismereti ellen csak fel
veszik a becsületet, sőt halálban iizik, pénzen 
veszik, minden hamis utakon módokon keresik, 
és a becsülöknek nagy megcsúfolásával gonoszul 
élnek mind az Istennel mind felebarátjokkal. 
Jaj, mennyiszer telik be a mit Salamon mond 
Pred. 10 : 2. 4. De valósággal ez az olyan mél-

*) Annyi mint, „viszonoznák. ‘



tatlan becsület embernek semmit sem használ, 
mert ha az egész világ becsüli, tiszteli is, de 
a maga lelkiismerete azt mind hazugságban 
hagyja és lepirongatja, gyötri, mint Tiberius 
császárt; lásd meg Tacitusnál. Ellenben a mél
tatlan kárhoztatott s meggyaláztatott embert, 
ha az egész világ gyalázza is, de ha az ö lelki
ismerete ellenkezőt tud, mond : elég vigasztalás 
neki, mint dobnak felesége baráti bal ítéleti
ben is.

Sőt kevés tudós, jámbor embereknek is felő
led való jó vagy bal Ítéleti többet nyomjon 
előtted, mint a sok ezer tudatlan bolondoké. 
Pred. 9 : 19. A mi peniglen nagyobb, eszes ke
resztény ember előtt nagy kérdés és casus con
scientiae lehet, az : a ki valamely tisztségre in 
conscientia elégtelennek ismeri magát, veheti-e 
fel vagy nem, még mikor kéretlen, erővel adják 
is fel reá, nem hogy még őmaga ambiálja, űzze? 
Mert a ki tisztét úgy űzi, hogy osztán abban 
hibázik : micsoda orezával, micsoda lelkiisme
rettel mentheti magát? hiszem, az orezájára 
vetheti minden : miért állottál belé, ha embere 
nem voltál; hiszen magad üzéd, erővel vevéd 
rajtunk ?

Ellenben a ki nem keresi, hanem kéretlen
adják sőt sokszor erővel is, és a ki nem sziliből, 
udvarice, világice, hanem igazán, alázatoson



menti magát, az olyan, ha hibázik is valamit, 
mind Isten, mind a conscientia, mind az emberek 
előtt mentheti magát, és bocsánatot érdemel. De 
nézd meg e világ eszét. Ha egy karmazsin vagy 
kordovánv bőrt vennél, s oly emberhez vinnéd, 
a ki vagy teljességgel nem csizmadia, vagy 
remek által czéhben fel nem szabaditatott, rósz 
tanulócska csak, de másként magát jó mesternek 
állitja, s elvesztegetné a bőrödet : megperlenéd, 
meg is nyernéd; veszessen el egy bolond tyran
nus fejedelem egy országot, gázoljon öszve 
mindent egy érdemetlen nagy pap, pápa, car- 
dinál, érsek, száz s több hamis törvényt tegyen 
a bolond bird : senki nem perli meg, mert az 
uraságnak nincs remeke, czéhamestere, hanem 
csak az Isten, Pred. 5 : 8. és 12 : ült.

5. Megcsalják sokszor sokan az ötét becsü- 
lőket, nem igyekezvén semmit is abban, hogy 
azoknak öhozzájok való bizodalmoknak és re- 
ménségeknek megfeleljenek és eleget tegyenek. 
Ilyenek kiváltképen a tisztekben el nem járó 
magistratusok és papok, kiknek mit igér az 
Isten, Ezek. 3ö. 34 : 1. 11. Szörnyű számadás és 
rettenetes bűn.

Ilyenek minden hálaadatlanok, kiknek is 
fizetéseket megírja Salamon, Péld. 17 : 13.

Ilyenek a hozzájok bizó és velek confidenter 
élő, őket becsülő embereknek megcsalni, sőt
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megcsufolói, kivált a császárok, királyok kedves 
emberei, a kik mindeneknek réa Ígérik magokat, 
és azt mondják : jó szívvel, uram, bizony szol
gálok; és másfelől azt mondják : micsoda discre- 
tiót vagy ajándékot hozott avagy hoz? utoljára 
pedig, mit Salamon mond, Péld. 26 : 18. 19. De 
bizony mindezek el nem kerülik az Isten Ítéletit, 
a ki megfizet kinekkinek az ö munkája szerint,
Jer. 17 : 10.



VI. RľÉSZ.
A világi becsület hijábaiivalóságáről és vészé 

delmes voltáról.

Azért e világi hirnév, becsület, mely is, a 
mint már látjuk, mind az adó mind a vevő tö
kéletlensége, állliatatlansága miatt mi lehet 
egyéb állhatatlanságnál, tökéletlenségnél? — ez 
valójában az Ezópus kuvasza szájában való 
koncznak árnyéka, melyhez mikor a világ kap- 
dos, magát a valóságos becsületet veszti el. Éhez 
kapdosa Eva s Ádávn, és az Istentől neki adatott 
örökkévaló becsületét veszté el; Istenné akara 
lenni, az ördögnek is rabja lön; bölcseségét akará 
nevelni, a baromnál alábbvalóvá lön, Zsolt. 49.; 
minden maradéka rósz szót mond róla. Éhez 
kapdostak s kapdosnak ma is mind azok a hatal
masok, a kik fegyver által kívántak s kívánnak 
is magoknak dicsőséget szerezni. S mit nyertek? 
Azt nyerték, hogy mikor e világot gázlották, 
akkor csak sok átkot mondottak reájok, és a



mus tani emberek azt mondják : nagy tolvajok, 
nagy hóhérok voltak, melyet ha hallgathatnának, 
s tudhatnák is, nem örülnének neki. De ez rósz 
hírnév semmi volna ; de mit mond az Isten maga 
felölök, Ezek. 3 : 2-dik verstől fogva végig? 
Mintegy comoedia- vagy tragoediabélitheatrumon 
vagy scenában írja le őket a koporsókban, kinek- 
kinek fegyverét, mint az ő hamisságának, isten- 
telenségének ezimerét, bizonyságát a feje alá, (a 
hóimét vették a keresztények is a temetésekbeli 
sok czeremoniát, zászlót, ezimert, kard-, kópia- 
törést stb.) úgy beszélteti őköt egymással a 
koporsóban, vagy a pokolban, az ö, világon elkö
vetett, sok istentelenségekröl. Becsület-e, jó hír
név-e ez?

Hát ti hogy már a becsületet őrző vagy ke
reső boldogtalan bolond duellizálók,mit nyertek ? 
nemcsak mást hanem magatokat is, még pedig 
nemcsak testetekben hanem lelketekben is el
vesztitek, a szörnyű bűnnek munkájában haltok 
meg. Ivi mondhat egyebet rólatok, hanem azt, 
mit szoktak tiutánatok mondani : bolond volt, 
bolondul veszett, el is kárhozott, mert a fa, a mely 
helyre dűl, ott is leszen vagy ott marad. Pred. 
11 : 3. Becsület-e ez? Jó hírnév-e ez? Jól te
szik a papok, akármely valláson levők, temetési 
tisztességre sem méltóztatnak benneteket. Va
lóban jól méritek a becsületet és az örök emlé-



kezetet. Ne tegyétek ti azokhoz magatokat, mert 
bizony más sem teszen azokhoz, a kik kénszerí- 
tetnek szükséges, igazságos hadakozásban letenni 
életeket az ő dicsőségekért, édes hazájokért, 
vallásokért, szabadságokért, feleségekért, gyer
mekekért, legitimus magistratusokért, pro aris 
et focis, a mint szokták mondani, és a Dávid két 
nagy generálisa is mondja, 2. Sámuel 10 : 12. 
Mert az olyanok tisztek, kötelességek szerint jó 
lelkiismerettel, idvességesen teszik le életek’, 
és vétenének, ha azt nem cselekednék, az Isten 
ellen is, a mint hogy ezen kötelesség elöl mago
kat elvonó, elbuvó, szaladó emberek vétenek, 
és méltán büntetést, gyalázatot, amazok pedig 
dicséretet érdemlenek, jó hirt nevet; de ez is, 
noha kivánatos és tisztességes, de ugyan csak 
múlandó és árnyékhoz hasonló becsület, melyet 
a holt nem érez, hanemha Isten lelkekben 
megjutalmaztatta, hanem maradéki, jóakarói 
gyönyörködnek az epitaphiumok, statuák, monu
mentumokban.

Éhez az árnyékhoz kapdostak az épületekben 
örök emlékezetet kereső hatalmasok is, kik 
között első az első gyilkos Kain, 1. Móz. 4 : 17 .  
és az első tyrannus Nimród vagy Ninus, 1. Móz. 
10. : 8. 11., az egyiptomi pirámisokat csináló 
királyok, Nabugodonozor, Alexander, Seleucus, 
Antiochus és Constantinus magnus és mások.



Hol vágynak azok a világ hét csudáinak nevez
tetett szörnyű nagy épületek, hol vágynak magok 
mind a kik csináltatták, mind a kik csinálták? 
ha némelyiknek a nevéről neveztetett város 
viseli is még ma a nevét, inkább csak a histó
riákban vagyon mint valósággal, mert a most 
azt lakó nemzet más névén nevezi; de ha meg
maradtak volna is, mit használna az építőknek? 
nagyobb részint bolond és kevély tyrannus a 
nevek a világ szájában. A mi nehezebb, maga 
az Isten Dávid által a 49. zsolt. 12. 15. a bar
mokhoz hasonlítja, a koporsóba, a pokolba 
igazítja őket. Ez a jó hírnév, becsület, örök 
emlékezet.

A bölcseség, tudomány, könyvek írása, és 
nagy mesterségekkel vagy munkák által dicsöiilni 
kívánók is csak ehez kapdostak; de mit nyertek? 
Homerust a görögök úgy tartották mint a zsidók 
Mózest, de már az egész világ csak annak tartja, 
a mi valósággal is volt, úgymint az Istenből 
még tisztességes embereknél is alábbvaló förtel
mes állatokat csináló, és azzal az embereket 
minden fertelmes istentelenségre felszabadító s 
félindító ördög eszközének. Aiústoteles, a Socrates 
és Platótól taníthatott, az embereket minden 
virtusra vezető philosopliiát vette az elmefuttató 
tövises haszontalan veszedelmes argutiákra, 
agyarkodások, szók, terminusok felett való hány-



kodásra, mely által az ördög még az igaz keresz
tény vallást, és minden jó tudományt annyira 
megvesztegetett, hogy ma sem tisztulhat ki 
belőle, melylyel is ezt a hírt nevet szerezte 
magának, hogy az Aristoteles vagy a peripathe- 
tica philosophiának faja a theologia scholastica, 
mely ha többet semmit nem szült volna is az 
egy transsubstantiatiónál, megéri Europa vele. 
Bezzeg bizony nagy hírnév ez, de rósz; hát ha 
minden egyéb fajzásit előszámlálhatnám, de nem 
is tudnám , nem is győzném, nem is czélom, 
helye s ideje sem ez; hanem tovább.

Apelles, Parrhasius képirók, Phidias, Praxi
teles képfaragők és olyan híresek voltak, hogy 
még a bálvány-isteneknél is nagyobb becsületek 
volt, a kiket ők csináltak ; de hol vagyon ma az 
egész világon munkájok valósága? Oda vagyon 
munkájok, oda magok , emlékezetek, nevek. 
Ugyanis, mi lehetne nagyobb bolondság, mint a 
ki jeget akarna gyémánt helyett gyűrűben fog
lalni, viselni? semmivel sem nagyobb okosság, 
bizony, csak hogy nem oly hamar észbevehető : 
a múlandó, romlandó dologban keresni örökké
valóságot. Nevetjük annak a phrygiai embernek 
együgyiiségét, a ki fülemülét sohasem látott- 
volt, és az énekléséről azt gondolta, hogy valami 
szép nagy m adár; kívánta azért, látni, és mikor 
meglátta, hogy olyan kicsiny, s nem is igen szép,



összecsapja a két tenyerét s azt mondja : ez a 
madárka merő csak szó, semmi sem egyéb , vox 
est, praetereaque nihil. Azont mondjuk a mit Sa
lamon : Jó kenő, jó szag, jó illat, semmi sem 
egyéb vagy annál egy kicsiddel jobb. Applicál- 
juk, szabjuk reá az alkalmatosságot, hasonlatos
ságot.

A jószagu kenők szaga az orrodba hat, bőrö
det valamennyire lágyitja, fényesíti, de a tested
nek belső részire nem hat derekasan, kevés ideig 
tart, oda leszen mind szaga, ereje, sőt sokszor 
magadnak le kell mosnod, hogy meg ne büzliöd- 
jék rajtad. így a jó hírnév a füledben megyen, 
onnét behat az elmédre, telkedre, azt egy kicsi- 
dég csiklándja, gyönyörködteti, és így egy ke
véssé jobb a kenetnél, mert az csak a testnek, és 
annak is csak a külső bőrének csinál a mit csinál, 
de a hírnév a telkedig hat, de mint a jó szag 
hamar elmúlik,sokszor meg is büzhödik, gonoszra 
változik, még pedig igen hamar. A mely zsidó
nép a Krisztusnak virágvasárnap azt kiáltja : 
hosanna a Dávid fiának ! ötöd nap múlva azt 
kiáltja:feszítsd meg, az ő vére mirajtunk és a mi 
maradékinkon!

A jószagu kenővel felettébb való élés vesze
delmes, és sok példa vagyon reá, hogy a felettébb 
való szag kit kórságossá tött, kit a guttával ütte- 
tett meg, ki meg is holt belé ; különben is ártal-
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inas. Romában, mikor Sylla sok úri, fő és minden 
rendet Sietett, egy Mucius Plancus nevii úr 
elbújt volt, de a rajta való sok jó szagról felta
lálják s úgy ölik meg. Egyszer valamely romai 
császár egy büszke, magát pézmázó kérni urfiat 
csak azért öletett meg, hogy a rajta való szagot 
neheztellette. Salamon is azt mondja, Péld. 21 :
17. : A ki az örömet vagy jólakást, bort és kenye
ret szereti, nem gazdagül meg. így a jó hírnév 
oh ki sok embert , még pedig az embereknek a 
javát, a nagyút vesztette eleitől fogva s veszti 
ma is az olyanoktól rendszerint félni szokott ty- 
rannusok által. Azért mondja Tacitus : Saepe 
magna non minus quam mala fama exitio est. 
Nagy példa erre Saulban és Dávidban 1. Sám.
18. 19; Tacitusban Helvidius Priscus, Paetus, 
Thrasea, Julius, Agricola, Germanicus és mások: 
széljel minden historicusoknál.

A kenő jó szag használ az élőknek, a kik be
vel» etik , érezhetik; a holtnak pedig bizony csak 
annyit használ, mint az holt lónak a patkó. Mit 
használ az aegyptusi királyok testének az a kenés, 
mely Ível minden nemzetek felett bujálkodtak, 
hanem ha azt, hogy a mint mondják az orvosok, 
ma, ha nem hazudnak, múmiávul az emberek 
megeszik s kiganélják osztán. Örzött-e meg va
laha csak egy testet is a kenés a rothadástól? 
soha sem. Ha újítják a kenését, eláll ugyan so-
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káig elszáradva, de olyan éktelen rút fekete, 
clirtózik az ember tőle jLejdában a rántások között 
láthatni olyat; magának pedig annak a testnek, 
avagy annak a léleknek, a mely abban lakott, 
mit basznál az el nem rothadás? így az hirnév 
mit basznál az holtaknak, oda fel bővebben meg
látjuk.

Hasonlítja tovább Salamon, Péld. 22 : 1., a 
nagy gazdaságokhoz, aranyhoz, ezüsthöz, és azok
nál is feljebb becsüli a jó hírnevet, melyet is ha 
reá szabunk, a jó hirnév megosztatására vagy 
olcsárlására egy kicsiddel teszen csak többet, 
mint a drága kenet, mert a gazdaságnak állha- 
tatlanságát úgy Írja le maga Salamon, Péld. 23: 
ő., 1 újában valóságát Pred. 5 : 10 .  18., és 2 : 5. 
12.; sőt, hogy az urok veszedelmére tartatik sok 
gazdagság, 5 : in versu 13. Jéh, mennyi embert 
vesztenek el a tyrannusok, a kiknek semmi egyéb 
vétkek nincsen a gazdaságoknál! A nagy hír, a 
nagy gazdagság, sőt sokszor a nagy virtus is ve
szedelmes az uraknak, mint erről csak nem 
messze is, ide feljebb szólottám, de kivált a gaz
dagság, mert a gazdagnak maga is más is ellen
sége, nehezebben nyomja az irigység és a bolondok 
haragja, a kőnél és a fövénynél, Prov. 27 : 3. 4., 
felemeli, mint a sas, a kevélység, kelepczében 
vonja a telhetetlen fösvénység, 1. Tim. fi : 9. 10. 
Ezért kéri az Istent Salamon, hogy neki ne adja,



Péld. 30 : 7. 8. 9.; azért dicsérik a közép aránt 
való értéket és állapotot a poéták : Horatius, 
Seneca, Juvenalis stb., és minden józan értelmű 
philosophusok. Igen helyes azért a Salamon mon
dása: hogy a jó hírnév jobb a gazdagságnál, jobb 
a drága kenetnél.



VIL RÉSZ.
Kell-«1 s micsoda becsűidre igyekezni az 

embernek, s annak hasznair«íl.

De itt az a kérdés: a mint oda fel a becsületet, 
hírnevet kétfélének találók, melyikre ezéloz ab
ban a hasonlításban Salamon, és az embereket 
annak keresésére akarja-e indítani, vagy megutá- 
lására?

Felelet : Képtelen dolog volna arról a bölcs, 
és Isten leikétől igazgattatott királyról azt hinni, 
hogy a melyben a világ boldogságát, dicsőségét 
keresi, ő pedig teljes életbeli experientiája által 
hijábavalóságnak, lélekgyötrelemnek tapasztalt 
lenni, és azt mondja felölök : vanitas vanitatum, 
hijábavalóságnak hijábavalósága, hogy arra a 
haszontalan hirre, névre, becsületre czélozna ab
ban a hasonlításban, és hogy annak keresésére, 
üzésére indítaná az embereket, holott maga azt 
mondja. Péld. 25 : 27. : Igen sok mézet enni 
nem jó, azonképen az őmaga tisztességét vizs-
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gálni, és azt felettébb űzni nem tisztességes. 
Hanem az a czélja és elméje : Te világ a drága 
kénetekben igen gyönyörködöl, bujálkodol, a 
gazdagságnak, aranynak, ezüstnek keresésében 
ugyan megdühödöl, noha a jó hirnév, a valóságos 
becsület vagy kedvesség mindeniknél jobb annál; 
azért ezt keresd inkább mint amazokat, és a böl
csességet, Péld. 8 : l.,s másutt sok helyen,mely
nek feje vagy kezdeti az isteni félelem, Péld. 17, 
és az embernek mindene, Pred. 12 : 15.

Nekem is nem az czélom, édes fiam, a kinek 
ezt irom, hogy a becsületről, jó hírnévről és an
nak kereséséről lemondj, mert az igen nagy bo
londság volna; hanem az a czélom, hogy keresd 
ott a hol, és abban a miben vagyon, és mint a 
féldeák félmagyar tanít : ubi non est, ott ne ke
resd, hanem az ő helyén, ott pedig igen szorgal
matosán, mert ugyan is ez a becsület, jó hirnév, 
és a gyalázat vagy dicséret a virtusnak sarkan
tyúja, a vitiumnak pedig, bűnnek, gonoszságnak 
zabolája. Úgy istentelen, utálatos most ez a világ, 
de ennél is förtelmesebb volna ezerszer, ha azt a 
zabolát kivethetné szájából. Ha a szemérem, pu
dor, verecundia, a gyalázattól, rósz hírtől névtől 
való félelem, nem tartoztatná, kivált a nagy át a 
világnak, jaj mire fakadna, volna-e csak ennyire 
a szüzesség és tiszta élet minden rend között, 
a mely ritka most is? Ellenben ha a jó hirnév,
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tisztességes dicséret reménysége nem viselné az 
embereket , kivált a nagy szerencsében helyhez- 
tctteket, a kiknek nagyobb része ha szájával nem 
is, de szivével azt mondja, a mit amaz hamis 
bird, Luk. 18. : Noha sem az Istentől nem félek, 
sem az embereket nem becsülöm, még is igazsá
got teszek, mert tartok mind életemben mind 
halálom után a becstelenhimévtöl,- volna-e csak 
annyira is nálok a kegyelinesség, adakozás és 
egyéb virtusok gyakorlása , ha nem látnák mind 
az históriákban, mind a mindennapi experentiá- 
ban , hogy ugyancsak a jóknak jó, a gonoszoknak 
rósz emlékezet a fizetések még holtok után is? 
mely világi halál mások előtt, hogy annyit nyom, 
Istennek nagy kegyelmessége e világon, hogy ez 
legyen az a zabola, melyről emlékezik Dávid a 
hitetlenek szájokban, Zsolt. 32 : 9. 10., kiket dél- 
ozeg lovakhoz és öszvérekhez hasonlít. A pogá
ny ok között, a kik az idvességet, kárhozatot, és a 
lélek halhatatlanságát vagy nem tudták, vagy 
igen kevesen és igen gyengén hitték, ez egy 
volt minden virtusnak és tisztességnek anyja és 
officinája , míhelye. Ma a keresztény világban is 
hányadik ember az, kivált a nagyában, a kit ez 
inkább nem visel, mint az isteni félelem, lelki
ismeret, a mennyország és pokol meggondolása? 
inkább megindulnak egy pasquilluson, mint száz 
prédikáczión. Olyan korbács ez a nép kezében, a
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melyet semmi hatalom el nem fordíthat magáról. 
Azsidók csak a tisztességtelen temetéssel is meg
büntették a rósz királyokat.

Miletum nevű szigetben egyszer a leányok 
neki bolondulván, kezdették magokat felakasz
tani szaporán, melyet az atyák, anyák semmiké
pen nem tudtak orvosolni, a míg osztán azt 
találták fel, hogy magokat a felakasztottaknak 
testeket lófarkon vontassák ki, s ne temessék el; 
ezt meglátván a leányok, megszűntek a magok 
felakasztásától; maga is az Isten a szamár-teme
téssel, ebek és madarak megevesével azért fenye- 
getödzik az írásban.



"VTII. JÁTSSZ.
A becsület, hírnévre vágyásnak okairól és a 

religióról.

Csudálatos dolog is ez, hogy még a pogányok 
is, a kik, mint feljebb is mondám, a testi halál 
után a lélek állapotáról igen rosszul értettek, a 
testnek feltámadását pedig még a tudomány, böl
csesség városában, Athenásban sem hitték, Actor. 
17 : 32. hog}' mégis a holtak után való jó vagy 
rósz emlékezetről és temetésekről annyira szor- 
galmatoskodtak. Ennek okát, noha rész szerint 
amaz ördög Ígéretének, 1. Móz. 3 : 5 . :  Istenek 
lesztek stb. viszketegjeinek maradványi, de a 
dolog maga megmutatja, hogy egyáltaljában in
kább az Istentől a természet által az emberben 
oltatott qualitas vagy indulat : hogy a mit holta 
után egyáltalában nem érez, attól mégis életében 
annyira afficiáltassék, hogy a jóra indítassék és a 
gonosztól elrettentessék azáltal; mert ez annak a 
hármas zabolának, melyeket az ördög soha az



emberi nemzetnek szájából ki nem szakaszthatott, 
egyike, a másik pedig, hogy hidjen valami Is
tent, és az harmadik a lelkiismeret. Ez a három 
olyan, hogy nem volt, nincsen, s nem is leszen 
soha olyan balgatag, barbarus pogány nemzet
ség, hogy ez meg ne legyen benne, készebi) kö
vet, fát, kijót, békát imádni, mintsem magát 
Isten nélkül hagyni, a kihez szükségében fohász- 
kodhassék; nincs nemzetség a világon, a kiben 
imádság, esküvés, áldás, átok, szitok, és valami kis 
szemérem, dicséret, gyalázat, jutalom, büntetés ne 
legyen. Már tegyük fel bár, hogy a dicséret,gyalá
zat, jutalom, büntetés egészen csak emberi talál
mány a közönséges békesség megtartására, és a 
szitok mintegy a megharagutt, felgyúladott kor
mos kéménynek, a szívnek kigyúlása; de az imád
ság, esküvés, áldás, átok volna-e, ha az ember az 
Istent nem hinné, a kinek vagyon arra ereje, 
akaratja, hogy ha imádkozol, meghallgasson és 
segítsen; ha hamisan esküszik valaki, megbün
tesse; az áldást és az átkot beteljesítse? mert 
hiszen azt minden tudja, hogy az mind csak 
szó, nyelvnek és az aérnek mozgása, és ha nincs 
a ki erőt adjon neki, mind csak liijábanvalóság : 
elviszi a szél. Ezt az esküvő, és a kinek esküsz
nek, az áldó vagy átkozó, és a kire az igazgatta- 
tik, becsülné-e, élne-e vele, félne-e tőle, ha úgy 
nem hinné, megpirulna-e, szégyenlené-e az ember



ott is a hol senki sem látja, a hatalmas a ki a 
büntetéstől nem fél,ha a lélekismereti nem ijesz
tené? Esebböl látszik immár ki, hogy a Mózes Írása 
nem fabula, a köntös nemcsak hideg meleg, hanem 
a szégyen ellen való találmány is. Adámnak és 
Évának a szégyen noha bűnnel jött be, de már 
az ellen való orvosság és pásztor, mint a skorpió
ról mondják, a kit megmar, ha rajta éri az ember 
és odamorzsolja s beköti vele, maga meggyó
gyítja marását.Híjába s hamisan vetették némely 
atheusok s bolond profánusok is azt elő, hogy 
Mózes s más hasonlók magoknak becsületet, má
sokon való uralkodást, és az együgyű emberek
nek hozzájok való engedelmességeket akarták 
szerezni, és ligy költötték az Istent, lelket, menny
országot, poklot stb. Mert a mit a világ az Isten
nek annyi csudatétele után is olyan nehezen 
hiszen el, azt hitette volna-e el egy-két, a többi
hez hasoldó ember minnyájokkal? Hiszen, a mint 
neki szabad volt mondani : így' vagyon! ezernek 
s többnek szabad volt azt felelni : nem úgy va
gyon! ha erővel fogott volna hozzá, egy ellen 
százezer s több is lett volna. Azért harmadiknak, 
mely az Isten, kellett mind a titkos inspiratio, 
mind ujabb-ujabb csudatételei és revelatiók által 
az ember elméjét és akaratját arra hajtani, hogy 
hidjen Istent; és a mit Adámtól fogva minden 
atyák a gyermekeknek fülekbe súgtak az Isten-



röl és a teremtésről, nem hijábavalóság hanem 
elhitelre méltó. Ez minden religiónak eredeti, 
melynek emlékeztetője a szombat, 1. Móz. 2 : 3.

Ne legyen nehéz, ha itt vagy két szóra faka
dok. Religio nem teszi a mit mi magyarul vallás
nak mondunk, mert e vallás, prédikáczio-hallga- 
tá s , templomban való járás, isteni tisztelet, 
imádság, és minden jó cselekedet, virtus, Isten 
és felebarátodhoz való szeretet, igazság, olyan a 
religiónak, mint a levél, virág, gyümölcs a fának; 
ebben majd az egész világ hibázik, mikor a con 
fessiót, mely immár vallást teszen, religiónak 
nevezi, s mondja vagy tartja. Nézd meg, mit 
mond Pál. Rom. 10: 9. Idvezitönk is azt mondja, 
Luk. 17. 21.: az Istennek országa tibennetek va
gyon, Mát. 12 : 34. 37. : A szívnek teljességéből 
szól a száj, a te beszédedből igazítatol meg, és 
kárhoztatol el. Ezeket összetevőn, világos, hogy 
a religio, a fa, a törzsök a szívben vagyon vagy 
pedig a lélekben, a vallás pedig, és annak mind 
az Istenhez mind felebarátjához követni szokott 
mutatása akár szóban akár cselekedetben legyen, 
annak a fának gyümölcse, virága, levele. A reli
gio azért valósággal nem egyéb, hanem az em
bernek az Istenről a természet által belé öntetett 
értelme, hiti, gondolkozása az Istenről. Ez a reli
gio, melyben, mint már meglátszik, az egész világ 
megegyezett. Hogy pedig ennek, a már minnyá-



jóktól elhitt Istennek megismerésében, tisztelésé
ben annyi különböző értelemre mentek az embe
rek, megmondja szent Pál az okát, Csel. 14 : 16. 
Ismét Csel. 17 : 26. 27. és 1. Kor. 11 : 19., elbo
csátotta az embereket az Isten, hogy tapogatva, 
mint a setéibe járó emberek keressék az Istent, 
hogy abból annálinkább tanulja meg az ember a 
maga nagy vakságát, érthetetlenségét, az ördög
nek rettenetes mélységét, diihösségét, és annál
inkább megbecsülje az Isten kegyességét, a kivel 
azHsten magát megismerteti Hogy t. i. a szent- 
irást adta, és a mint az apostol írja,Zsidókh. 1:1., 
sokképen és sokformán, és végre a maga fia által 
szólott, és kiöntötte a maga lelkét, Jóéi. 2 : 28. 
Csel. 2 : 17 .  minden testre; mert e nélkül az eset 
után a soha sem látott, sem látható Istent ki 
ismerte volna meg? senki sem. Valamennyi val
lás, confessio, superstitio, babona, secta, értelem, 
schisma, szakadás, haeresis, eretnekség és akármi 
egyéb névvel neveztetett különböző értelem volt, 
vagyon, lószen a világon az Istenről, az mindenik 
czélul, objectumul teszi fel az Istent, hogy ő azt 
dicsőíti, és végül vagy okul, hogy ő azáltal bol
dogul minden dolgaiban.

Mind a czél, mind a vég jó; de abban osztán 
vétenek mindenek, még azok is, a kiknek aszent- 
irás kezekben vagyon, — azokon pedig értem a 
kik romai, augustai, helvécziai és görög confessió-
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val neveztetnek, és magyarul közönségesen és 
részszerint helytelenül is pápisták, lutheránusok, 
kálvinisták, göröghitüek, és Erdélyben is az uni
táriusokat ha odateszem, hivattatnak, — minde- 
nik kereszténynek mondja magát,minthogy nincs 
is több religio, hit, hanem csak egyedül a Chris
tiana religio, keresztény hit, melylyel a Krisztus 
mind testének idejében, mind menyben-menetele 
után szent lelke és apostoli által tanítatta a pri
mitiva, elödeden-való ecclesiát; mindenik ez avval 
dicsekedik, hogy ö vagyon azon; de a mi a keresz
tény vallásnak legnagyobb jele volna maga Krisz
tus urunk mondása szerint, Joh. 13:34. 33.: hogy 
egymást szeressék, nem, hanem halálra gyűlölik, 
üldözik egymást, sőt azt tudják, hogy minél- 
inkább egymást gyűlölik, az Istennek annál- 
inkább kedvét találják, mint maga Krisztus urunk 
mondja, Joh. 16 : 2. Elfelejtik mit mond szent 
János, 1 : 3. 10. és 4 : 16. 20. 21. maga Krisztus 
urunk,Matth. 22 : 37. 40. Vétenek másodszor ab
ban, hogy minden aemulatiójok, disputatiójok 
arról vagyon : hogy melyik vallás ismeri jobban 
az Istent;és nem az : hogy melyik féli,szereti in
kább az Istent; melyik érti, magyarázza jobban 
a szentirást, annak akaratját, mintsem hogy me
lyik teszi azt inkább életével, a mint Pál apostol 
int. l.Timoth. 2:12. Ajámborságnak nem volna kü
lön papja, temploma, de melyik vallás fut verset

- s ^
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amásikkal a jámborságért? Úgy kellene, hogy mi
nél tisztább a vallás, az Istenről való értelem, an
nál tisztább volna az élet is; de bizony nem 
tudom, az evangelieus és református névvel di- 
csekedök is mennyire dicsekedhetnek az evange- 
lica, reformata élettel. Harmadszor vétenek abban, 
hogy elfelejtvén, a mit Krisztus urunk mond : 
Joh. 4 : 24. Esai. 66 : 1. et sequ. Hős. 16:6.Esai. 
1. 11. et sequ. Mik. 6 : 6. 8., melyik viszi rende
sebben és formásabban végre az isteni tisztelet
nek belső czeremoniáját, azon perlődnek, félre
hagyván a törvénynek a derekát, az Ítéletet, 
irgalmasságot és a tökéletességet. Matth. 22 :
23., és az igaz alázatosságot, Matth. 18:4.  
Zsolt. 131 : 2. És negyedszer hibáznak abban, 
hogy sok innepek, czeremoniák, imádság, böjtölés, 
fogadások és egyéb hogy már az idvesség eléré
sére, segítésére, emberektől talált dolgoknak so
kat tulajdonítván, és azokat az Isten maga rende
lésével a lelkeket egyaránt kötelezőknek állitván 
lenni, magokat és egyéb teremtett állatokat tár
sává teszik az Istennek és a Krisztusnak; de te
kintsék meg Matth. 15 : 1—10. Kol. 2 :21. 23. 1. 
Tim. 4 : 1—4. Vera religio est veri Dei cognitio 
cum vero ejus cultu, timore, et ejusdem ac 
proximi vero amore conjuncta; azaz : az igaz 
vallás vagy hit az igaz Isten tiszteletivel, félel- 
mivel, és ugyanazon Istennek és embernek, fe-4 *
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lebarátjának igaz szeretetivel öszveköttetett is
mereti.

Elvégzem. Semmiféle embert, akármi tévely
gésben levőt, még az atheust is nem gyűlölni, 
hanem szánni, szeretni, és nem erővel, hanem 
szóval, szeretettel kell megtéríteni; sőt a károm- 
koclót is, noha meg kell kövezni, de akkor is nem 
szidni, hanem szánni, siratni, érte könyörögni 
kell. Ez a Krisztus vallása, ez a christianusoké. 
Matth. 23 : 34. Csel. 6 : 60. Sőt különkiilön való 
jelét adhatnám én a vera religiónak, de megrövi
dítem, s ezzel végzem a religio dolgát. Olvasd 
meg a feljebb citált locusokat, és tedd reá az elmé
det, kiváltképen, Joh. 4 : 24. 7 : 7. 13. 15.Matth. 
18. : 2. 4. Religio quo minus humani sápit, olet 
et viret, eo verior est; ergo quae minimum vel 
nihil humani habet, verissima est. A hit vagy 
vallás annálinkább, minél kevesebb emberi íz, 
szag és szín vagyon rajta, minélinkább elvonád 
az elmédet vagy magadat a testtől, világtól, an
nál közelebb mégy a hozzá járulhatatlan világos
ságban lakozó lélekhez. Nem láthatni az Istent 
kivált a testben, 1. Tim. 6 : 16. Exod. 30 : 20. 
Minél kevesebbet magadnak tulajdonítasz, annál 
igazabban mond 1. Tim. 1: 17. Minél kevesebbet 
szereted magadat és e világot, annálinkább sze
reted az Istent és felebarátodat, 1. Joh. 4 : 20.21. 
Üljön össze szeretettel a keresztény világ, vet-



köztessé ki a religiót abból a ficzamás, kendőzött, 
pézmázott maga találmányi köntöséből, azaz : 
vegye el tőle, a mit maga hozzá; adott, viszont 
adja vissza azt neki, a mit róla levont, az igaz 
szeretetnek és alázatosságnak fejér, candida kön
tösét : mindjárt feltalálja a Krisztus mátkáját, az 
első ecclesia religiőját. El kell e keresztény vi
lágból a pápista, luther, kálvinista, görög, arianus 
vagy unitárius nevezetet venni, keresztények le
szünk minnyájan, és úgy reménljük a gentilis, 
pogány ok, mahumedánusok, zsidók megtérését 
is; úgy leszen a mit szent Pál mond, Kol. 3 : 11 .  
Úgy és akkor leszen egy akol, egy nyáj, egy pász
tor Jézus Krisztus. Keserves dolog kivált a ro
mai, augustai, helvecziai confessiók között : va
lami az Isten dicsőségére és a lélek idvességére 
szükséges, abban mind megegyeznek, mégis osz- 
tán az emberi találmányokért, és a mi annál is 
keservesebb, a protestánsok két vagy három 
scholai agyarkodó subtilitásért mit követnek 
egymáson. Miserere Domine, miserere nostri!



IX. HÉSZ.
Az ember lelke valóságos halhatatlanságáról.

Istentől az embernek először adott tökéletes
ségének az eset után is nála hagyott árnyéka, 
nyoma, és az Isten s ember lelke léteiének hár
mas bizonysága, mely szüntelen mindennek azt 
mondja : Vagyon Isten, vagyon lélek, vagyon jó, 
melyen kap, vagyon gonosz, melyet távoztatni 
igyekezik minden, vagyon hát a jónak jutalma, a 
gonosznak büntetése mindaddig, valamíg annak 
létele vagy cselekedete tart. Annak a jutalom 
vagy büntetésnek is érzése lehetetlen hogy 
mindaddig ne tartson, valamíg annak értése 
tart, mert annak értése egyszersmind érzése is. 
Ez az értés és érzés mindaddig meg nem szünhe- 
tik, valamíg az az értő és érző meg nem szűnik 
lenni vagy élni. Ezen az ablakon nézhetsz be a 
menyországban s pokolban, mert az ebből áll 
valósággal. Hogy pedig a lélek testtel együtt



meg nem hal, vedd ezen fel : Nem tapasztalod-e, 
hiszem kedved ellen is örökké dolgozik, örökké 
birónak teszi magát, mint Lóthra neheztelnek a 
Sodomabeliek, l.Móz. 19:9. Salamon azt mondja, 
Péld. 8:7.: Senkisem uralkodik a maga lelkén. Az 
Istent és magát nem ismerő és azért nem hivő 
lélek azért erről a háromról megismerheti az Is
tent s magát is. Soha bizony az örökké-valóságra 
olyan halálban még rendeletien utakon is nem 
vágyna, és teste halála után valókról nem szor- 
galmatoskodnék, ha Istentől adatott természeti 
szerint halhatatlan nem volna; nem igyekeznék 
maradékiban, munkáiban, arany, ezüst, réz, kő és 
egyéb képekben, könyvekben, monumentumok 
emlékezetiben, hirében, neviben, egy szóval, va
lamint valahogy de csak élni; de rá emlékezik s 
visszaigyekezik eredetire, ha elvesztette is, mint 
az ördög, Júd. v. 6.; mert másként ignoti nulla 
Cupido. A mit teljességgel nem tudsz, azt soha 
magadnak nem kivánod.

Ha azért halhatatlan : lehetetlen, hogy mint 
szintén ebben az életben úgy azután is szüntelenül 
ne cselekedjék vagy ne szenvedjen, mert valami 
él, az dolog nélkül soha sincsen; vagy magának 
vagy másnak de csinál valamit, vagy magától 
vagy mástól de csak szenved valamit. Quia.vita 
est status agendi et patiendi capax. Az élet 
nem egyéb hanem az élő állatnak cselekedé-



sere s szenvedésére alkalmatos állapotja; az holt
test sem csinál sem szenved semmit is.

Ezt az oktalan, értelem nélkül való állatok
ban is látjuk : mihelyt meghal, sem csinál sem 
szenved semmit is ; úgy az ember testében is, sőt 
az érzékenység nélkül való de másképen némü- 
némüképen élő fákban, plántákban is látjuk, mi
helyt meghal, megszárad : sem leveledzik, sem 
virágzik, sem gyümölcsözik.—De hogy arról a hír
néven, örök emlékezeten annyira kapó lélekröl 
tovább is szóljunk.

Nézd meg, ember! soha semmi a mi egyszer 
az Istentől léteit vett a teremtés által, semmivé 
nem lehet, víz, föld, aérré leszen; hát a lélek, a 
melynek az Isten ezerszerte nemesebb életet, lé
teit adott, hogy lenne semmi? Nem fér az isteni 
majestáshoz, hogy valamiről egyszer azt mon
dotta : fiat, legyen, hogy az nincsenné lehessen. 
Kisebb, roszabb állat talán nem lehet a serkénél 
e világon, mert a tetünek már nagyobb tökéle
tessége, vagy mennyi- és minémüsége vagyon 
mint egy serkének, de ha egy serke semmivé le
hetne, az egész világ irtóztató machinája bomla- 
nék meg vele, semminek kellenék annak is lennie 
mind, sőt az Istenség szenvedne és maga-magát 
megtagadná,mikor azt a szovát és akaratját bon
taná el, 1. Móz. 1 : 31. : Megnézé az Isten mind 
a mit csinált vala, és az mind jó vala, Zsolt.104:
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31 : Örül a Jehova az ő munkáiban. 2. Tim. 2 :
13 : Ha mi hitetlenek vagyunk, hű az Isten, maga 
magát meg nem tagadhatja.

Jaj hát te, oh bolond ember, hogy tagadod 
meg az Istent? Psal. 14., hogy tagadod és sem
mivé teszed magadat? mert a magad lételedet 
tagadod, a mikor a lelked léteiét és halhatatlan
ságát tagadod; szállj magadban, nem tapasztalja-e 
a legegyiigyübb ember is magában, ha az elmé
jével valamire figyelmez, azonkivül a mire az 
figyelmez akkor, akármit halljon, lásson, semmit 
benne nem tud, sőt sokszor a mire a nyelve szo
kott, imádságot vagy mit a nyelve is elmond, de 
az elméje másutt járván, azt sem tudja, mondot
ta-e vagy nem. Néha másnak is szól vagy felel, de 
ha osztán rá kérdik, nem tudja még csak úgy is, 
mint sokszori álma eszébe nem jut. Ezt legjobban 
megtapasztalhatja kik imagán, kiváltképen a tem
plomban, az isteni szolgálatban, mikor az imád
ságot a pap után mondja, vagy a predikácziót 
hallgatja;ha a lelke másutt jár,sem a nyelve szó- 
lásiban, sem a füle hallásiban semmit sem tud, 
de tudja azt jól, a mire az elméje akkor figyel- 
mezett; erről három nagy szép dolgot csalhatat
lanul megtanulhatunk, úgymint :

1) Hogy a lélek a testtől külön gondoltatha- 
tik. 2) Hogy azon időben, szempillantásban reá 
segítheti a testet a lélek a testi munkára, és még
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is maga a lélek a lelki munkában, a gondolko
zásban foglalatoskodhatik. 3) Hogy azon szem- 
pillantásban a lélek csak két kiilömbözö derekas 
valóságos lelki munkára, gondolatra sem érkez- 
hetik', nem hogy többre; valaminthogy a nyelv 
két kiilömbözö szót egyszersmind nem szólhat, 
hanem egymásután kell lenni. — Ezek mind vi
lágosok, a legbölcsebb és legbolondabb vagy 
egyiigyübb emberben is, csak próbálja meg. Lás
suk meg rendre, mert bizony szükségünk nagy 
vagyon most reá.

Mikor a pap után az imádságot mondod, de 
az elméd mást gondol, az a gondolat a testtől 
különváló munkája akkor a léleknek,mindazáltal 
azon szempillantásban (melyről oda alá bővebben 
szóljunk) vagy akkor, hogy a füled a pap szájá
ból hallja és a füled után a szád mondja, az a 
lélek segitsége által megyen végbe, mert a lélek 
hallgatja meg a füllel, és ugyanaz szóitatja a 
nyelvvel, mert ugyanis az holt ember sem hall 
sem szól; miért? mert nincs lelke; mindazáltal 
abból azt ki nem hozhatni, hogy mikor a másuvá 
figyelmezö lélek ezekre segíti a testet , hogy két 
gondolatokban foglalatoskodnék egyszersmind, 
mert a léleknek kétféle] munkája vagyon az em
berben, egyik csak egészen lelki, spiritualis, in
tellectualis, a másik animalis, testi, mely áll az 
ember érzékenségének, tagjainak, mint a száj,



nyelv, fül, de az emberi munkák végbenvitelére 
alkalmatossá való tételébe; erre a más gondola
tokra figyelmezö lélek azoknak félbenhagyások 
nélkül is reá érkezik, és a tagok is végbenvihetik 
a léleknek conscientiája vagy tudása nélkül, mert 
ha a lélek hírével vagy tudásával volna, vagy 
csak olyan hamar el nem felejtené az ember; in
kább hihető, hogy a csak úgy megyen végbe 
mint a czimbalom vagy virgina húrját ha meg
ütöd a végin, elfut rajta az ütés végig s megpen- 
dül; vagy az orgonában ha a szél a sípba elme
gyen, szól. Úgy a pap szájából a szó hangja 
füledben, és onnét bizonyos húrokon a nyelvedre 
elhat, és kimondod, kivált ha a szokás által már 
az olyan munka végbenvitelére. igen elkészítet
tek azok a testi tagok, mint az oktalan állatok
ban értő lélek nélkül mennek végbe az olyan 
munkák, mint hallás, látás, szólás stb. De noha 
egy szempillantásban látatik lenni a hallás vagy 
a hallott szónak bevétele és viszont annak kimon
dása, de valósággal egymás után leszen csak, 
hogy mikor a szokás szerint legkisebb időt aka
runk kimondani, ezt egy szempillantással vagy 
perczentésnek nevezetivei fejezzük ki. De hiszen 
a szempillantást eszed ezer s több részekre is 
oszthatja, azután a nyelved is kimondhatja így : 
fél szempillantás, vagy egy szempillantásnak ti
zed, század, ezered, tízezered vagy százezered s
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még több része is, melyet noha az emberi elme 
fel nem ér, be nem foghat, nem concipiálhat, de 
azért az ugyancsak nem semmi, mert a minthogy 
a tenger egészen víz, úgy abból csak egy csepp is 
víz;egy mázsa viaszból csak tőhegyni darabocska 
vagy részecske is ugyancsak viasz. A valami 
akármi legyen már az, de ha valami valóság, deá
kul ens, és egész, deákul totum nevezeti alatt az 
ember elméjében adatik: annak akármely legki
sebb és infinitum,megfoghatatlanabb részecskéje 
is nem vesztheti el azt a természetet, nevet, a 
melyet bír a valami, a totum, mert a semmit az 
elme magának gondolatra vagy ideára soha sem 
veheti, annálinkább discursusra.



X. RÉSZ.
A s e m m i r « 1.

Noha non entis nullae affectiones, mindazon
által nem valljuk káré az időt,ha semmiről is egy 
kicsidet beszélünk.

Nevetséges disputatio volna az, mikor valaki 
mástól azt kérdené, kivált deákul : Quid est ni
hil? Ha amaz hirtelen a szokás szerint kivált azt 
felelné : Nihil est nihil, emez kikaphatna rajta s 
azt mondhatná : Tu dicis, nihil est n ih il; asine, 
dupliciter erras, quaestionem meam non intel- 
ligis : 1) Non ego te interrogo de eo, quod est, 
sed quod non est, nempe de nihilo. 2) Cum dicis 
quod nihil est nihil; si est, ergo non est nihil. De 
meg amaz visszaadhatná a kérdőnek:Et tu ,asine, 
in quaestione quare dicis-.quid est nihil? quum uti 
ipse dicis mihi : si est, ergo non est nihil. Elvág
hatná a harmadik, a ki hallgatná, ha esze volna, s 
azt mondhatná: Ambo aeque insanitis,de non ente 
ille potest solus respondere, qui ex non ente sci-
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vit ens facere. — Ezt nagyobbára deákul azért 
írtam, hogy mivel az egész játék és erő ebben a 
szóban vagyon : ,est‘, magyarul sem a kérdő sem 
a felelő úgy nem bolondoskodhatnék vagy jád- 
zódhatnék egymással; mert a magyar nyelv nem 
él azzal a szóval: ,est,‘ vagyon, abban az értelem
ben, mikor valakiről vagy valamiről tudakozik, 
mint a deák és más sok nyelvek : ,quid est, quis 
est?' hanem csak így : ,micsoda, kicsoda?' úgy a 
törökis:,neder,kinder?' talán más napkeleti nyel
vek is; de majd mind egyet tesznek, mert a mi 
deáknak ,quid',németnek ,was', magyarul ,mi‘, tö
röknek,ne '; úgy a deák, quis', németül ,wer‘, ma
gyarul ,ki‘, töröknek ,kun'; az ,est' helyén vagyon a 
németnek ,ist', magyaroknak ,csoda', törököknek 
,der', noha a magyar csoda-odatétel nélkül is tud 
kérdeni:ki ez,mi ez? éshahogyoda teszi:kicsoda, 
micsoda? Mert az o-val csak euphoniae gratia, 
szebb, könnyebb kimondásnak okáért élnek, ha
nem az o helyén u-t kellene mondani s írni, még 
pedig két szóban : mi csuda, ki csuda? mi dolog, 
mi állat ez? mert bizony csuda minden e világon, 
mind arra nézve, hogy az Isten a nincsenböl ho
zott ki minden valóságot, mind arra való nézve, 
hogy valamikor valaki valamiről tudakozik, va
gyon abban valami csudálkozásnak neme vagy 
affectiója mindaddig míg annak végire megyen. 
A minthogy a csudálkozásnak az a természeti:
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minél újabb, nagyobb, szebb, végére mehetetle- 
nebb objectum akad az embernek eleibe, azon 
annálinkább csudálkozik, de ha osztán végire 
megyen, eltelik vele, megszűnik az admiratio, csu- 
dálkozás, mely nem egyéb hanem a szemben vagy 
elmében ötlött objectum, valóság, vagy dolog 
minemüségénekvizsgálása, és azokról való tanács
kozás, elmélkedés, szemlélés,melyet követ annak 
megszeretése vagy utálása, fruitio, gyönyörködés, 
vagy attól való irtózás, félelem stb.

A magyar is azért, ha a semmiről disputálna 
és így tenné fel a kérdést a kérdő : micsoda a 
semmi? szintén úgy járna vele mint a deák az 
,est‘-tel, sőt roszabbul,merta,csoda‘és ez a kicsiny 
szó is : ,az‘ a magyaroknak valóságot teszen; a fe
lelő is ha így felelne is bár, mint hogy úgy is 
szokták : a semmi semmi, még is megfoghatná a 
másik, mert ez a mutató szócska ,a‘valóságot te
szen s mutat, semmit pedig senkinek mutat meg; 
azért legokosabban így felelhetne : nincsennek 
menj végire senkitől, ha feltalálod, mert én nem 
tudlak reá igazítani. Erre a kérdésre a nescio,non 
est asinorum sed doctorum responsio. Ez a sem
miről való discursusom pedig legyen in paren
thesi, és az olvasó vétkül ne tulajdonítsa, mert 
azt én meg tudnám mutatni okos embereknek, 
hogy ez a semmiről való elmélkedés és az én fel
tett feleletem : a nincsent én nem tudom, de non
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ente etc. (lásd meg oda feljebb) ez ezerszerte oko
sabb és hasznosabb, mint régen volt az, a mikor 
perlettek arról, disputáltak, hogy a szamár ár
nyéka, hogy azután alája üljön, urát illeti-e, vagy 
azt, a ki az útra megbérlette; és volt mindeniknek 
pro et contra rati ója, de restellem előhozni.

Hanem menjünk elébb, és lássuk, a semmiből 
tanulhatunk-e valamit a léleknek tökéletességei
ről s erőtlenségeiről és a mi idvességünkről; mert 
én avval merlek vala biztatni, hogy felette sokat. 
Lássuk, a semmiről vagy nincsenről való curiosi- 
tása, szorgalmatossága az embereknek, és hogy 
azt a vagyonnal, enssel nem tudták összevetni, 
csinálta az atheusokat,csinálja ma is. Nem férhet 
a fejekben, azért nem is hiszik, hogy az Isten e 
világot a semmiből, nincsenböl tette világgá és 
valósággá teremtette; nem tudták az együgyü 
hit által az entium enssel, annak mindenhatóságá
val elnyeletni a nincsent, semmit, vagy non enset, 
mint az Aristoteles imádságában vagyon; a hon- 
nét, a jött ki, hogy sok enset, valóságot semmivé 
csináltak, még némelyek a semminek is valóságot 
tulajdonítottak. Csudát mondok, de így vagyon. 
Ez csinálta a Saduceusokat, kik nem hitték a lé
leknek valóságát, és noha féltekben az emberek
től az Istent szintén nem merték tagadni, de nem 
tudom, mint hihették, ha közönségesen hogy lé
lek legyen nem hitték, mert az Isten lélek Krisz-



tus urunk szava szerint, Joli. 4: 24. Ez adta hinni 
Aristotelesnek a világ örökkévalóságát, ez hiteti 
el a fél atheusokkal vagy fél Saduceusokkal, hogy 
az ember testével együtt a lelke is meghal, sem
mivé leszen, mint mikor a tüzes vas meghűl. Ez mon
datta Senecávalrpost mortem vel in Deum vei in 
nihil resolvimur; holtunk után vagy Istenbe enyé
szünk vagy semmibe; és Esai. 22 23.; Epicurussal: 
edamus, bibamus, post mortem nulla voluptas. 
Ugyan is, minthogy a lélek a nincsen vagy sem
mi, és az érzékenység alá jövő testek között mint
egy középaránt gondoltatik lenni és vagyon is, 
de nem látathatik, tapasztaltathatik : hajlandóbb 
a testi ember arra, hogy vagy nincsennek, vagy 
igen vékony testecskének, párának, lángnak, 
vagy minek hidje lenni, mivelhogy a míg az 
életben vagyon, úgy a mint ö kívánná, nem con- 
cipiálhatja, fel nem veheti. Ez teszi az embert az 
Istenhez háladatlanná, mert minthogy a semmi
séget nem tudja, úgy a teremtőtől neki adatott 
valóságot sem tudja megbecsülni, és annak 
becsi-, ára-, érdeméhez illendőképen megköszönni, 
meghálálni; mert nem tudja, hogy az egy terem
tésért mivel tartoznék ő a teremtő Istennek, hát 
hogy tudja, mivel tartozik a megkegyelmező Is
tennek, a kit ö elárult volt, de emez maga szer
zett neki valóságot a maga fia által, a kit a mint 
az atya, úgy maga is adta magát a keresztfának
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irtóztató halálára érette; de ennek bővebb tractá- 
ját hagyjuk másuvá. Ez teszi az embert Isten 
ellen kevélylyé, az Isten munkáiba piszkálva, 
azok ellen kivált magának valami kedvetlen álla- 
potjában zúgolódva bek ételenné. Ez csinálta a 
keresztény ecclesiánkban a sok barátot, apáczát, 
remetét, szüzességekkel, böjtölésekkel, szegény
séggel, és akármi utón, módon való maga sanyar
gatásával reménlett érdemet, a szabad akaratról, 
de libero arbitrio, az elválasztás, praedestina
tio tudományában praevisa fides, praevisa opera 
etc. felöl vak, szörnyű mérges disputatiót. Ez csi
nálta eleitől fogva az Istennek és az egy köz
benjáró úr Jézus Krisztusnak 1. Tim. 2 : 5., ez 
az érettünk törekedő Szentiéleknek, Rom. 8 : 26. 
27, társává az angyalokat, a boldog szüzet és 
minden szenteket és bálványokat, kiket semmi
nek mond az apostol, 1. Kor. 8:4. Ez adta az em
berek szájában azt a szót, Rom. 9 : 19. 20.az Is
ten ellen : miért haragszol reám, miért csináltál 
engemet ilyennek? Egy szóval megmondva,hogy 
megrövidítsem, ez hozta a bűnt, még az angya
lokat is e világra; ez nem engedi soha, hogy az 
ember meg tudja eléggé magát alázni az Isten, az 
ö teremtöje előtt, és annak akaratjának egészen 
engedelmeskedjék és az Istentől adott állapotá
val megelégedjék, mert nem tudja valójában, 
mely semmi legyen a semmi, nem gondolja meg
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a mit Dávid mond, Zsolt. 100 v. 3. : agnoscite 
Jehovam esse Deum, ipsum effecisse nos, non au
tem nos ipsos etc. Az Isten csinált minket nem 
mi magunkat semmiből, még pedig kétszer, 
mert a mit először csinált volt tökéletesen, Pred. 
7 : 29., mi a bűn által magunkat semmivé, sőt a 
semminél gonoszabbá, rosszabbá, alábbvalóvá 
csináltuk, mert a mint mondják : non entis nul
lae affectiones. A teremtés előtt gondoltatott 
semmi senkinek nem ártott sem árt ma is. De a 
bűn noha nem test, sem lélek, azért semminek 
mondathatnék; de nem is az,hanem a mint szent 
János mondja 1.levelében, 3 : 4. : a törvénynek 
általhágása fogyatkozás; és olyan ereje vagyon 
úgymint az halál, kárhozat, és minden, idő és 
örökkévalóság szerint való gonosznak, hogy azt az 
ember nem hogy kimondani, de még csak kigon
dolni sem tudja, szinte úgy a mint a bűn előtt és 
a feltámadás után való boldogságát is az ember
nek, mert Esai. 64 : 8. 1. Kor. 2 : 9 . :  szem nem 
látta, fül nem hallotta, ember elméjében nem 
iitlött; noha ez a nagy erő nem a bűnben hanem 
az Isten törvényében vagyon; lásd meg, Rom. 6, 
ült. és 7 : 7. et sequ. Az egész világ mondja száj
jal : Soli Deo gloria, de másfelől azt vallja és a 
nagy része tanítja : Deo et mihi gloria. Ha állitod 
világ : regnum et taedae non patiuntur socium; 
coelum duos soles non admittit : miért csinálsz



hát magadból társat az Istennek? bár csak annyi 
hatalmat engednél az Istennek a semmin, maga
don, a mennyit adsz a fazekasnak a sáron. Noha 
hiszen a fazekas maga is sár, és talám néha a fa
zekas más fazekasból lett sárból dolgozik, még is 
a semmi ezernyi ezerszer perel az Istennel. Lásd 
meg Jer. 18 : 2. 6. Rom. 9 : 21.

De legyen elég eddig szólanunk a semmiről, 
mely világosabb leszen akkor, mikor ide alább az 
örökkévalóságról szólunk. Most lássuk meg to
vább is: mért vágyik annyira a hírnévre a semmi, 
az ember, kiről Seneca szépen Írja : omnis dies, 
omnis hora, quod nihil simus, ostendit. Vagyon-e 
több és méltó oka reá azon kivül, melyet bővecs- 
kén forgattunk cap. 8? Van azért még más oka, 
úgymint:



XX EÉSZ.
Az hírnév és örök emlékezetre való vágyódás

nak másod rendbeli okairól.

A jó hírnév akár igaz, akár hamis, de mint
hogy praesumáltatik, feltétetik,hogy jó kútfőből, 
jó gyökerekből, úgymint a hires, neves embe
reknek virtusiból, jóságos cselekedeteiből, jó 
qualitásiból, minemüségeiböl vészén eredetet, 
azért az nemcsak a becsület és tisztességnek 
(mely csak szó, és külső konyhára keveset hozó 
czeremoniákból áll), hanem e világi életnek táp
lálására és gyönyörködtetésére szükséges és al
kalmatos valóságos dolgoknak is elérésében az 
embert igen segíti sokszor. Ellenben a rósz hir- 
név, ha igaz is, ha hamis is, de mind azokban 
felette igen megakadályoztatja sokszor, azért nem 
ok nélkül mondja a világ : Omnia si perdas, fa
mam servare memento, qua semel amissa postea 
nullus eris.

A jó- vagy mondjam, nagyhirii, nevű ember



ha tisztre, becsületre, gazdagságra, jó házasságra 
igyekszik, ha ad, vészén, kereskedik, kölcsön kér, 
más mellett bizonyit, vagy perel, vagy más mel
lett törekedik, egy szóval, akár micsoda dolgá
ban, rendszerint jobban elömegyen, mint a rosz- 
vagy kicsiny-, alacsonyhirii nevű ember sokszor. 
Azt mondom, sokszor, mert bizony nem minden
kor, mert mondja ugyan, Salamon Péld. 22 : 4.: 
hogy az isteni félelemmel, tisztelettel egyiitt- 
való szelidségnek jutalma a gazdagság, becsület 
és az élet; és ez úgy is vagyon vagy leszen az 
Istentől, de ugyan maga Salamon, mit mond a 
világnak eziránt való hamis Ítéletéről, Pred. 3 : 
16 és 8 : 13.? Ismét ugyan mit mond Pred. 7 : 
11. 15.? Vesd öszve Pred. 9 : 13. Keresd reá, 
nem vesztesz vele, hidj , ne nekem, Salamonnak 
sőt annak a Szentléleknek, a ki azt Salamon
nal Íratta, mert 2. Pet. 1 : 21. nem magától 
irta; de hidj idején s járj eszeden, mert félő, késő 
ne legyen, mikor magadon magaddal tapasztal- 
tatja meg, s úgy hiteti el károddal : Sero sapiunt 
Phryges. Felix quem faciunt aliena pericula cau
tum, sapiens quem sua, stultus, quem non sua 
quidem. De nagy része a világnak ez az utolsó. 
Én kiváltképen, bizony, az, és annak is a nagya 
voltam.

Legyen elég ez eddig a hírről névről. És itt 
el is végezném ezt ez, talám hosszaságával unal-
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mat szerezhető elöljáró beszédet, de mivel a világ 
a hirben névben az időt, saeculumokat, sőt az 
örökkévalóságot tette fel, szóljunk egy keveset az 
időről is, az örökkévalóságról, hogy annak az 
oda fel sokat forgatott semmivel és a szempillan
tásnak összevetéséből, és ennek megvilágosításá- 
ból annál is inkább meglássák e világnak a hirnév 
kőről való munkabeli bolondsága, és hijábavaló- 
sága, és az emberi léleknek mind ereje mind 
erőtlensége. Ennek jól megértésére minden em
bernek ugyan, de azok közül kiváltképen énne
kem magamnak nagy szükségem, ixgymint, kinek 
is mind időm-, úgymint hatvanhat esztendőre, 
mind a fejemre kimondott halálos sententiámra 
nézve, az örökkévalóság kapuja végig kinyittatott, 
és talám annyi napom vagy csak órám sincs 
hátra, a mennyi esztendőt eltöltőttem.



X I I .  ľ R JÉ S Z .
Az örökkévalóságról való elmélkedés 

hasznairól.

Az örökkévalóságról némely szép elmék egész 
könyveket is Írtak, de én mind az időről, mind 
az örökkévalóságról, a mennyire a dolognak nagy 
volta engedi, csak rövideden akarok szólani. De 
minthogy a véges elme, a mint a jó és gonosz an
gyal és ember, annak mehet végére, a minek vége 
vagyon, az aeternitásnak pedig vagy örökkéva
lóságnak nem hogy vége volna, de kezdeti sin
csen : azért az arról való elmélkedésnek nem az a 
czélja, hogy azt épen kitanuljuk, megfogjuk, 
mert azt csak az viheti végben, a ki maga az, 
úgymint az Isten, hanem más oka, czélja, és igen 
nagy egynéhány haszna vagyon, melyeket szük
ség elébb megértenünk, minekelőtte magáról szó
lunk. Azok az hasznok ezek, úgymint : 1) Mikor 
a lélek annak tanulásában elmegyen mindaddig a 
míg lehet, mivelhogy felette messze is mehet, ab-



ból megtanulja azt, hogy mely nagy valóságot, 
erőt, tehetséget adott az Isten őbelé, hogy addig 
mehet; de mikor osztán megakad, hogy tovább 
csak nem mehet, abból megtanulja azt, hogy ő 
véges, erőtlen, és mely messze van a véges terem
tett állat a végetlen teremtőtöl, és az ő tehetsége 
amannak véghetetlen tökéletességétől. Melyből 
következik : 2) A teremtőnek annál nagyobb ad- 
mirálása, csudálása, tisztelése, becsülése, félelme 
és imádása. És tovább: 3) Midőn azt az Isten nagy 
ajándékát látja magában a lélek, lehetetlen hogy 
az Istenhez való háladatosságra és annak nagy 
szeretésére ne induljon, mert természet szerint 
való dolog az háladatosság, a mely kilátszik az 
oktalan állatoknak, még a legvadabbaknak is és 
fenébbeknek példáiból. Andramus szökött szolga, 
mint járt volt az oroszlyánnal! a vele jóltevőhöz 
minden állat hálaadó és a jótevőt szerető. Ku
tyád, macskád, ökröd, szamarad, lovad tanítson 
meg erre, mint az Isten is oda igazít. Ésai. 1 : 2. 
3. Az hálaadatlanság természet ellen való bűn, 
nincs is másban, hanem csak az ördögben és az 
emberben, de annak eredetiről majd ide alább 
csak közel szólunk. 4) Mikor a lélek azt a nagy 
szépséget látja magában, nem árt sőt szükség 
csudálja, szeresse és becsülje meg, mert bizony 
megérdemli mind az ajándékozóért mind a szép
ségéért a lélek, hogy megbecsültessék másoktól

< 2 0 -

2T



is, de bizony magától is. Ha a király, vagy vala
mi nagy ember, vagy a mátkád, kedves embered 
valamit ajándékoz,nembecsüllöd-e egyikért azért 
a ki adta, hiszem azt szoktuk mondani : Uram, az 
ebet is meg kell becsülni az uráért. Ha azt az 
emberek jól meggondolnák, bizony jobban be
csülnék a lelkeket, mint sem követik, jobban vi
selnének reá gondot, nem mocskolnák e világnak, 
a földnek és a bűnnek fertőjében annyira. Azt 
mondjátok róla, ha kinek valami rósz ember tár
saságában valami nyavalyája esik : a ki korpa 
közé teszi magát, megeszik a disznók. Ja j, miért 
teszed hát a lelkedet, magadat korpa közé?orczá- 
dat, kezedet, szép köntösödet, csak egy hitván 
sárga vagy veres uj csizmád vagy papucsodat fél
ted a sártól, mocsoktól, de nem a lelkedet, mi
ért? Azért mert nem tudod szépségét. 5) De mint 
a páváról mondják, ha igaz, hogy a farkában 
gyönyörködik, kevélykedilc, de mihelyt rút lábait 
meglátja, mindjárt elszomorodik, lebocsátja a 
farkát s kevélységét, (ha nem igaz is, de argu
menta ficta etiam arguunt, mint a fabulák és pa
rabolák, melyekkel Krisztus urunk is élt), azért, - 
mint a páva farkát, úgy a lélek minden kevély
ségét ereszsze le, mikor a tehetetlenségét megte
kinti, melyről primo puncto szólék. Azonban, mi
kor azt a szép farkát nézi s abban gyönyörködik 
is, gondolja meg, hogy kitől vette, ki adta? kéte-



len volt-e vele? volt-e szüksége reád? nem volt-e 
az Isten a világ teremtése előtt szintén olyan tö
kéletes boldog Isten, mint azután? mit mond 
E lihu, Jób. cap. 35 : 5. 8. ? micsoda érdemért 
adta? a semminek (melyről oda fel bővebben 
szólottám) micsoda érdeme lehet, ha valósága 
nincs? nem veheti-e vissza tőled? Ha az angyal 
páva megnézte volna ezt az erőtlenségének lábát, 
és azokat meggondolta volna, nem esett volna el. 
Es ez a bűnnek eredete,melyet tertio puncto igé- 
rék. Az elesett Ádámnak pedig annál is tovább 
kell gondolkodni, mikor ö azt a szépséget egé
szen elvesztette, maga szabad akaratja szerint 
elvétette (mert bezzeg minden disputatio, vetél
kedés nélkül volt neki szabad akaratja, liberum 
arbitrium), tartozott-e az Isten a maga igazságá
tól, a törvény és sátántól, még pedig olyan drá
gán a maga fia vérén visszaváltani és visszaaján
dékozni Ádámnak, 1. Pét. 1 :19. Rom. 5: 18. 19. 
és 11:35. 1. Kor. 4 : 7 . ?  Keresd reá, te veszed 
hasznát. Ezekből tanul a lélek valóságos aláza
tosságot, jobban mint klastromok, ciliciumok és 
fatalpakból. 6) Ez szakasztja el, de szépen, a 
lelket a világ szerelmétől, mint az anya a gyer
meket a csecstől, és megérteti vele azokat, a mit 
mond szent Péter 2 Pét. 3 : 5. 8. és 1 Pét. 4 : 7. 
Ismét 1 János 2 : 15. 17. Sok ezernyi ezer ked
ves bűnnek alkalmatosságiban a fülében súgja, a



mit a tudós Sirach mond : Memento mori et non 
peccabis; momentum delectat, aeternum cruciat. 
7) Ez nyugatja meg s alája veti a lelket egész 
engedelmességgel az Isten hivatalának akaratjá
ban teljes életében, hogy nemcsak a szájával, 
hanem szivével, engedelmességével, békeséges tű
résével mondja mind kedves mind kedvetlen dol
gaiban a miatyánkban:legyen meg a te akaratod 
mint menyben úgy a földön. Király, fejedelem, 
vagy akármi nagy igazgató, vagy más botja alá 
vettetett község, nemes vagy paraszt, gazdag 
vagy koldus, biró és polgármester vagy poroszló, 
vagy hóhér, pap, professor, tudós vagy hallgató, 
tudatlan, együgyű, beteg vagy egészséges, szabad 
vagy rab, egy szóval, akármi vagy, tudjad, hogy 
neked is szól, a mit Pál apostol mond, 1 Kor. 7: 
20. és Zsolt. 75 : 7. 8., és szent Anna 1 Sam. 2 : 
6. 8. Péld. 22:2. De mind ezek felett maga a Jé
zus Krisztus 1 Matth. 10 : 29. 30 és az értelem 
mondatta a szentekkel, a mit olvasunk Abrahám- 
ról, 1.Móz. 18:27. jÉliröll. Sam. 3:18. Dávidról 2. 
Sám. 15:26. 25.Jóbról cap. 1 : 21.—Fogadd meg 
hát, oh én lelkem, oh én édes jó társam Júlia!oh 
édes fiam József! a mit minnyájunknak mond 
szent Péter 1. Levél. 5 : 6. 7 : Semmiből tétettem 
élő lélekké az Istentől, mint az elesett angyalok 
közzül akármelyik,— miért nem lehettem én azok 
közzül egyik, ha Isten úgy akarta volna, a sem-



minek semmi ereje, érdeme,mivel voltam én jobb 
annál akármelyiknél? Hála Istennek, Ádámban 
adott vala nekem is az Isten minden tökéletessé
get, elvesztettem akarva, természet szerint ha
ragnak fia voltam. Efes. 2 : 3. Mint Kain, Ju 
dáš, vagy akármely magyar, a ki Scythiában 
kijót, békát imádott, mivel voltam én akárme
lyiknél jobb annál? Hála Istennek, a ki engemet 
ezzé tött, a ki vagyok, kegyelemnek és nem ha
ragnak edényévé, Rom. 9 : 22. 23. Efes. 1 : 4. 7. 
Minden nyomoruságinkban mondjukPál apostol
lal, Csel. 14 : 22. Zsid. 11 : 10 és 13. 14 : Szem- 
pillantás ez az élet. Az égben van az örökkévaló
ság. — 8) Minden, és nemcsak a nagyméltóságos 
hanem egyéb embereket is megbecsülökké teszen 
a tudomány bennünket; tudjuk meg, hogy nem
csak nekem, neked adta Isten azt a nagy ajándé
kot, a lelket, az ö képét, hanem minden ember
nek, és kinek egy, kinek más helyet,tisztet vagy 
hivatalt mutatott az ö házában, kinek koronát, 
pálczát, kinek kardot, kinek könyvet, kinek ka
szát, kapát adott, hogy ebben a világban éljen 
utána, és keresse a majd reá rohanó változhatat- 
lan örökkévalóságbeli állapotját, melyet ez a kü
lönböző világi rend nem gátol meg; szintén úgy 
idvezülhet a disznópásztor vagy kárhozhatik a 
csuklyával, mint a király a koronával, a mint min- 
denik hittel él az Isten hivatalával, Rom. 14. ült.
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és 1. Kor. 7 : 20. 24. Ellenben a sokról nehezebb 
a feladás Luc. 12 : 42.48. Azért senkinek sincsen 
méltó oka a kevélységre, sem a más megutálá- 
sára. Nézd meg Jób 31 : 13. 15. Ésai. 30 : 33. Is
ten előtt minden ember egyarányu, melyet meg
mutat az embereknek kezdete, a születés, és a 
vége a halál, és azt követő változhatatlan állapot 
az örökkévalóságban, melyről szóljunk majd ide 
alább az embereknek az örökkévalóságnak kép- 
zelésében való hibáiról.



xm. eész.
Az örökkévalóságról való képzelődésnek 

hibáiról.

Az idő kurtább lajtorja, mintsem az örökké
valóság tornyában hághassunk rajta, melynek is 
egyik foga a szempillantás vagy óraperczentés, 
minúta, melyet oda fel egy két szóval előhoztam 
vala; mindazáltal, mivel hogy más csak olyan 
sincs, és az emberi elme azon peczkelödik, igye
kezik fel az örökkévalóságnak értésére, menjünk 
azon mi is a míg mehetünk, legalább annak tete
jéről vagy gombjáról belé láthatunk talám job
ban, mint a ki valamely havas tetejére kivánván 
nézni,nem lát a havas aljából olyan jól oda, mint 
valamely nagy hegy tetejéről, noha azt az hason
latosságot, mint szokták az emberek mondani : 
omne simile dissinlile, úgy ne vedd, mint ha az 
idő egy része volna az örökkévalóságnak, a mint 
a kisebbik hegy része a nagyobbik hegynek vagy 
a havasnak, mert megcsalod magadat. Mi ugyan
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erőtlen emberi elmék úgy csináljuk magunknak 
az örökkévalóságnak valami ideáját, képzelését 
és conceptusát, mintha avéghetetlen időnek, dura- 
tiónak, megszámlálhatatlan és elmével is meg
foghatatlan sok ezernyi ezer millió szempil
lantásnak, vagy az óra perczentésinek mas- 
sája, rakása, sokasága volna: a mint látjuk a 
viz, a tenger hogy a megszámlálhatatlan víz- 
cseppeknek összegyűléséből álló nagy test, nagy 
rakás, a föld megszámlálhatatlan morzsa föve
nyeknek egybefoglaltatott halma vagy golyóbisa. 
Az aér máskint láthatatlan, de mikor a nap vala
mely kisded lyukon vagy nyíláson besüt, ha 
oldalfélt állasz, szemeddel is meglátható apró fé- 
nyecskéknek, morzsáknak, pillangócskáknak, me
lyek atomusoknak neveztetnek a physica scho- 
lákban, azoknak számtalan sokságából álló nagy 
testhalom vagy rakás. A tűz hasonlóképen meg
számlálhatatlan szikráknak, lángocskáknak, és a 
világosságnak véghetetlen, megfoghatatlan sok 
apró részecskéinek, a napban öszvefoglaltatott 
golyóbisa.

Es a mi mind ezeknél infinite nagyobb már, 
az ég megszámlálhatatlan, a mint a philosophu- 
sok nevezik, aethereus glóbusoknak, égi, apró 
tőhegynél is kisebb golyóbisocskáknak congeri- 
ese. így képzelődünk mi már az örökkévalóság
ról is, hogy az óra-perczentésnyi időcskéknek



öszvegyült sokaságából szintén úgy alkottatik az 
elmében, és ugyan azokból is áll valósággal is, 
valamint im ez említett elementumok, nagy totu- 
mok, testek állanak, kiki a maga részecskéjéből, 
a mint leirók. Ez a gondolkodás a teremtett álla
tokban az Istentől adattatott örökkévalóságról, 
melyet én oda alább fél örökkévalóságnak, örök 
időnek nevezek, nem is idegen, nem is képtelen. 
És bogy az emberek így okoskodnak, képzelőd
nek, nem csuda, mert minnyájan, valamennyin e 
világon vagyunk, testek vagyunk egy részről, a 
lelkünk, ha nem test is, de annak tömlöczében 
vagyon,et anima quamdiu in corpore est, est or
ganica, a testi tagok által munkálódik, testtel lát, 
hall, tapasztal mind. És innét sült ki ama böl
csektől, sőt Aristoteles és minden peripateticusok- 
tól, de bizony bolondul hirdetett, és a keresztényi 
vallást tőből felfordító, atheusokat csináló mondás, 
axioma : nihil est in intellectu, quod non prius 
fuerit in sensu, azaz : semini nincs az ember el
méjében, a mi elsőben az érzékenységben nem 
ötlött, nem volt; mely mellett sok keresztény phi
losophus ma is kész volna talám magát megö
letni. Kifakadhatnék itt azok ellen, a kik szegény 
Cartesiust atheusnak csinálták azért, hogy azt 
találta írni : Philosopho veritatem inquirenti se
mel in tota vita dubitandum est : an sit Deus; 
a ki pedig azt állította, hogy non semel in vita,



o o

sed semper dubitandum est : an sit Deus, annyira 
becsülik és ugyan imádják. Kivált a pápista scho- 
lákban volt a felső saeculumokbannagy tudós ke
resztény doctor, a ki azt mondotta : Si sacra 
scriptura non esset, ego Aristotelem pro sacra 
scriptura haberem. Jaj, szegény! de ezek marad
janak abban.

Mondám, csaknem csuda, bogy az emberek 
azt állították és hogy az örökkévalóságról is úgy 
elmélkednek; de hogy a dolog valósággal mesz- 
sze másképen vagyon, mi keresztények innét tud
juk s hiszszük, hogy az örökkévalóság az Isten
ben megvolt még teremtés előtt, mikor az idő is, 
és azok az emlitett nagy testek, tengerek, nem 
voltának, Zsolt. 90 : 2. 102 : 25. 26. Az idő a terem
téssel kezdett lenni, azért mondja az Isten Mózes 
által, 1. Móz. 1 : 1. Kezdetben teremté Isten az eget 
és a földet. És osztán az 5. v. : Lön estve és reggel 
az első napon. Ez az első nap az időnek első ré
szi, kezdeti, mint a lineának legelső punctuma az, 
a hol elkezded vonni a lineát, minthogy a lineát 
helyesen mondják, definiálják a mathematicusok, 
hogy sok punctumocskáknak összekötött láncza 
vagy kötele. így az idő (melyben az egy szempil
lantás vagy óraperczentés olyan, mint a lineában 
a pont) sok perczentéseknek, szempillantásoknak 
elméd által összekötött láncza, kötele. Valamint 
azért a lineában minél több a pont, annál hosz-
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szabb a linea, úgy az időben is minél több a per- 
czentés, annál hosszabb az idő, melyet mind a ket
tőt nyújtsd mindaddig, míg mehetsz elméddel, el 
is mehetsz kivált szóval és Írással, ha az arithme- 
tieán veszed fel, irtóztató véghetetlenségre majd. 
Példának okáért : egy óra az egész világ meg
egyezése szerint 60 perczentés vagy inkább mi
núta, melyet hatvannal multiplicálni most én 
nem akarok; azért : egy nap huszonnégy óra, 
vészén hát egy nap magának 1440 perczentést; 
egy esztendő áll 365 napból és hat órából, 
teszen 525960 perczentést, órát 8766.Ez egy esz
tendő. De hogy órával, perczentéssel ne mérjük 
ezt a kimérhetetlen időtengert! mert az igen ki
csiny mérték kivált a véghetetlenséget csinálók- 
nak vagy csinálni akaróknak. Tégy fel száz esz
tendőt, egy saeculumot, vagy még jobb, ezernyi 
ezer esztendőt, azaz egy milliót. Lám, az embe
rek jól értik a pénz dolgában az egy milliót vagy 
milliókat; mikor az országokra vetik, még a pa
raszt ember is megérti, avagy ha nem érti is , de 
megérzi. Szeretném látni, kinek az elméje érti 
vagy fogja meg azt, a mit mond a szája. Mit te
szen egy millió esztendő? a világ még csak 6000 
esztendőt sem 'ért a teremtéstől fogva, hát 
mikor telik el egy millió esztendő? De a te 
nyelved, elmédnél tovább ér, mert nem mond-
hatod-e oda, nem egy millió, uram , hanem

6*



tizszázezer százezer, vagy tizszázezer millió. Nyu
godjék meg egy kicsinydég a nyelved s kezd 
mondani : nem száz millió esztendő, uram,hanem 
két annyi, tíz annyi, száz annyi, vagy ezer annyi, 
vagy ezernyi ezer annyi millió esztendő; kimon
dani ezt, leírni ezt, és in infinitum quasi rajta 
menni, meglehet, de értelem, idea, elme fogása és 
conceptus nélkül; de ha megfoghatni is, ez nem 
aeternitas, nem örökkévalóság, nem véghetetlen- 
ség volna, mert vége volna ott, a hol magadmeg
határozod, úgy mint az utolsó milliónak legutolsó 
óráján vagy szempillantásán, perczentésén. Kíván
ták ezt némely szép elmék (nem is vétkesen cse- 
lekedték) hasonlatossággal az elmékben adni. 
Volna egy kis madár, mely a tenger vizét akarja 
meginni, de ezer esztendőben csak egyegy csep
pet innék, mikorrá inná meg?De valahára ugyan 
csak meginná, vége lenne; nem aeternitas ez, sőt 
ahoz képest csak egy szempillantás, semmi. Ez 
mind csak idő, duratio, tartás; hogy még is azért 
könnyebben közelíthessünk az aeternitas vagy 
örökkévalósághoz, az időről való tudományt 
először végezzük el, és osztán úgy emeljük fel
jebb elméinket az aeternitásra.
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XXV. RÉSZ.
Az időről és annak szakaszairól, óra, nap, hét,

Az idő nem valami nagy test, sem nem lélek, 
hanem az Istennek teremtett állati kőről való 
gondviselésének a nap és hold teremtések által 
magától az Istentől az embereknek adatott mér
téke, órája, a világi dolgoknak az emberek egy
más között való igazgatásának, és az Isten aka
ratjának és jobban való megértésének segítségére. 
Maga az Isten adja ezt így elő, 1. Móz. 1:14.; és a 
maga szent és bölcs praxisával, gyakorlásával így 
authorálta, szentelte fel az egész szentirásban, és 
meg is Íratta az időnek szakaszai szerint a maga 
igazgatásának históriáját a mi tanúságunkra. 
Lásd meg, Rom. 15 : 4. 1. Kor. 10 : 11. 2. Tim. 
3 : 16. Az Istennek ebben kimondhatatlan böl- 
csesége és az emberi nemzethez való nagy jótéte
ménye látszik meg, mert ugyan is nagy ajándéka 
Istennek az emberben az irás, a szólás és a szám-

holnap, esztendőről.



lálás, mely hárommal külömböztetik meg kivált 
az ember a baromtól;de ha ez az időnek mértéke 
nem volna, én bizony nem tudom, micsoda nagy 
hasznát vehetné im ez háromnak?legalább bizony 
annyit és olyan alkalmatosán nem a mint most; 
sőt csak az emberektől osztán Isten tanításiból 
ehez találtatott kalendárium és óra is, mely az 
Isten nagy órájának noha csak követője, majma 
és árnyéka, de micsoda nagy szükség az emberi 
társaságban a magok között való dolgoknak igaz
gatására, és annak a nagy órának, az időnek 
megértésére, azt az ember alig mondhatná ki.

Ennek az időnek derekasabb szakaszait az Is
ten a szentirásban adta ki, úgymint napot és az 
éjszakát és a kettőből csinált egy napot 1. Móz. 
1 : 5. 8, hét napokból egy hetet, 1. Móz. 2 : 2.3. 
Hogy pedig egy nap s egy éj 24 órából álljon, 
arra maga a nap tanította az embereket az ár
nyékóra által, mely is vezette az embereket erre 
a sokkerekü, eszközü óra találására, melyben áll 
egy óra 60 minutából. Hogy egy holnap, egy esz
tendő ennyi napokból álljon, azt ugyan az embe
rek vették úgy rendben, még pedig sok különbö
zésekkel, veszekedéssel; de mindazoknak funda- 
mentoma és Istentől nyitott kapuja 1. Móz. 1 :
14. Az Isten órájának két nagy manusavagy mal- 
leusa igazította reá az embereket : a nap és a 
hold, még pedig először a hold, mely az ö ujsá-



gival és apadásival, minthogy az hiba nélkül, csal
hatatlanul, mindenkor 28 nap alatt (mely négy 
hetet teszen) végbenmegyen, könnyű volt a 
négyhetes vagy huszonnyolcz napos holnapra ta
lálni, mely hivattatik deákul : lunaris mensisnek; 
és napkeleten mais a mahumedanusok azzal élnek.

De midőn osztán az emberek a nagyobbik, 
fényesebb manusra, a napra, és annak járására 
forditották szemeket, elméjeket, és megtapasz
talták világosan, hogy az az Istentől ö elei
ben tétettetett két határ, (mely az astronomiában 
két ecliptica lineának hivattatik) között való utat 
365 nap és 6 óra alatt végzi el és ismét újabban 
kezdi: helyesen rendelték volt azt egy esztendő
nek, inkább járván a fö mint a vicekalauz után, 
mely a maga világosságát amaz nagyobbtólveszi; 
mert hogy a hold maga nem fényes hanem anap- 
tól veszi azt, az eclipsisekbül bizonyosan meg
mutatják az astronomusok. A mint pedig a 365 
napon feljül 6 óra marad, a kénszeritette a mos
tani kalendáriumot, a kereszténységben felálli- 
tottat, hogy három esztendő álljon mindenkor 
egymásután csak 365 napból, és osztán a negye
dik esztendő, mely már bissextilisnek neveztetik, 
legyen 366 nap s nyelje el azt a négy esztendők 
alatt egybegyült hat-hat és in summa 24 órát; 
ebből jött ki, hogy némely holnapban 30,másban 
31, februariusban pedig 28, hanem a bissextiles-
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ben 29 nap vagyon, hogy azt a 365 vagy 366 na
pot különben nem oszthatnák tizenkét felé; az 
esztendőt pedig 12 holnapnál többre nem csinál
hatták, mert sem a nap sem a hold járásával meg 
nem egyezhettek volna, hogy a lunaris mensissel 
éljenek, és legyen nem 12, hanem 13 hónap 
az esztendő; de azt sem találták volna alkalma
tosnak, mert 13-szor 28 teszen 364 napot: úgy is 
a nap járásáról hibáztak volna egy nap s hat órá
val. Ha azt mondod : hiszem a mint most a nap 
alkalmatosságával a negyedik esztendőt tették 
bissextilisnek, hogy az nyelje el a fenmaradott24 
órát, csinálták volna az ötödiket annak, az nyelte 
volna el osztán a 30 ó rá t: de nem lett volna vé
tek nélkül az Isten ellen is, ha az ember azt be- 
csiillötte volna, úgymint a holdat feljebb becsül- 
lötte volna, mint a napot, holott az Isten azt 
becsiillötte feljebb, 1. Móz. 1:16; más az,hogy a 
12 hónapszám,mind a csillagok,melyek 12 jelek
nek neveztetnek, járására, mind az időknek szám
lálására nézve alkalmatosabb a 13-nál. Mind 
ezeknél nagyobb : az Isten maga evvel a solaris 
annussal, és a 12 holnappal él a szentirásban 
mindenütt, melyet a tudósok megmutatnak bizo
nyosan. Mennyit törődtek, veszekedtek legyen 
azon az emberek, arra én most itt nem érkezem, 
vagyon elég chronologus és astronomus könyv; 
hanem csak ezeket a kérdéseket lássuk még meg:



1) Valljon ugyan úgy külömböz-e a nap já 
rása a holdtól, és a 365 nap és 6 óra ugyan úgy 
vagyon-e, mint tartják, miért nem 364, vagy 365 
vagy 66, hanem a kerek napszámon feljül ott 
fityeg, akadálykodik a 6 óra? talám csak az em
berek nem mentek jól végére, vagy az emberi 
találmány-órát nem tudták hozzá alkalmaztatni, 
és csak azért látszik, de valósággal nem külön
böznek?

Felelet : Egyátaljában nem hibáztak, hanem 
úgy vagyon; melyet elhihetünk abból, hogy azon 
emberek, a kik azt így állítják, olyan jól végire 
mentek a nap és hold járásának, hogy azokban 
való fogyatkozásoknak, eclipsiseknek megjöven
dölésére azután 50, 60 esztendővel is nem hibáz
nak, és nemcsak napot és órát, de még csak a 
szempillantást, minutát is megírják előre sokkal 
azelőtt, hogy mikor kezdődik s mikor végződik, 
a mi szokott óránk szerint; és úgy leszen, ha eb
ben nem hibáznak, nyilván amabban sem, mert 
ha amabban hibáznának, bizony ebben is, mert 
ez amabból függ; a nap soha hamisan nem jár, 
mint egy rósz órás mondotta volt a maga ment
ségében : a nagy órásmester azt megmutatta. Ésa. 
38 : 8. 2. Pét. 20 : 9. 11. És az apró földi órás 
mesteremberek, astronomusok eszekbe vették 
mindjárt Babilonban, 2. Krón. 32 : 31.

2) De mi lehet az oka, hogy az Isten azt úgy



rendelte, hogy az az egyenetlenség legyen? ki 
.szép dolog lett volna, ha kerék számba egyeztek 
volna, nem veszekedtek volna az emberek miatta 
annyit a holnapoknak; Alphonsus nevii spanyol 
bölcs nagy astronomus király sem szólotta volna 
ezt a bolond szót : hogyha ö a teremtéskor ott 
lett volna, és az Isten tőle tanácsot kérdett volna, 
jobban s rendesebben teremtette volna a világot; 
hiszem, a mint igy teremtette a mint most va
gyon, amúgy is teremthette volna?

Felelet : Talám azt várnád, hogy én azt felel
jem, hogy ha akarta volna, másképen is teremt
hette volna, de én azt nem mondom, mert én azt 
nem tudom, Isten mit akarhatott volna, ezután is 
mit akarhat, mit csinálhat, ezenkívül a mit csi
nált; ezt visgálnod sem neked sem nekem nem 
jó, hanem csak azon kell megnyugodnunk, a mit 
Isten mond, 1. Móz. 1 : 3 1 :  Megnéze az Isten min
dent a mit csinált vala, és íme igen jó vala. így 
ez a jó a mint vagyon miért jó? Azért mert az 
Isten így csinálta; ennél tovább menni én nem 
tudok, nem is akarok, nem is merek, sőt még 
csak arra az elmélkedésre is nem merek lépni, 
hogy az Isten ezt vagy amazt azért akarta, hogy 
így legyen, mert azt így találta jónak lenni,mert 
az ilyenformán a teremtett állatban gondoltatott 
jóság látatnék az Isten akaratjának, ennek ilyen
formában való csinálására mintegy hajtó és in-



dító okának tétetni, melyet akármint forgasson 
és akármint öntsön az emberi elme, és azt a te
remtett állatban levő jóságot akár teremtés előtt 
magában az Istenben, akár a teremtés után a te
remtett állatban keresse vagy helyheztesse, min
denütt csak megbotlik és magának tévelygést és 
az Istennek kisebbséget csinál vele magában. 
Mert ha így gondolkozik : A teremtés előtt az 
Istent a maga jósága indította az egész világnak 
és következőképen annak különös minden részé
nek, minden ensnek, állatnak, testnek, léleknek 
teremtésére,—ezt én egészen helybenhagyhatom, 
de az én velem disputáié semmit sem nyer vele, 
mert én nem azt mondom, hogy nem az Isten, ha
nem azt, hogy nem a teremtett állat jósága oka 
az Isten előtt az olyanná való teremtésének, ha
nem az Isten maga jósága, akaratja, örökkévaló
sága. Hiszem azt, minthogy Isten az Ehéje, az a 
teremtett állat jósága pedig, ha a teremtés előtt 
kerestetik az Istenben, nem találtatik valósággal, 
hiszem accidens ante substantiam, azaz : a jóság 
a jónál, a kiben vagyon, elébb nem lehet; hogy 
lehetne hát a teremtett állatnak valami jóságot 
tulajdonítani maga létele előtt, hanemha olyan 
képzelődéssel, mintha az Isten a maga isteni jósá
gából szakasztott volna ki és abból adott volna 
minden teremtett állatnak. De ebből az az érte
lem jőne ki, hogy az Isten nem a semmiből, ha-



nem magából teremtette ezt a világot, a mely 
is rettenetes balgatagság, absurdum. De azt 
vetik : per praevisionem divinam, azaz : eleve 
látta, tudta az Isten, még a teremtés előtt, és úgy 
tanácskozott maga bölcseségében, hogy ez s ez a 
teremtett állat ilyen s ilyen jó lészen, azért én 
azt teremtem. Én is megengedhetem; de a dispu
táid csak annyit nyer vele, mint az elsővel, mert 
abban nincs kétség, hogy bizony az Isten örök 
időknek előtte tudta, hogy valamikor valamit 
teremteni fog, mind jó leszen; de abból nem kö
vetkezik, hogy az a jóság a teremtett állaté, 'és 
hogy az Isten azért teremtette volna. Mózes a te
remtés históriájában, 1. Móz. 1 : á- 25 : Látá az 
Isten, hogy az j ó volna; mindenütt a teremtés után 
mondja : vidit,látta, hogy az jó; nem a teremtés 
előtt, hogy praevidit, eleve ellátta, hogy jó le
szen; nem is ír semmi tanácstartást teremtések 
előtt az egyéb teremtett állatokról hanem csak 
az emberekről v. 2 6. De ott se látok praevidit-et, 
hanem a több közé számláltatván és foglaltatván 
az is, v. 31 : látta, hogy jó volna minden etc. 
Ezek azért így lévén, teremtés után keresni azt a 
jóságot a teremtett állatban, hijábanvalóság, 
mert a meglett dolog után akármi jöjön elő, de 
az nem lehet indító ok annak a dolognak csiná- 
lására a csináló előtt.Ezt maga a dolog természeti 
is tanítja.

1i
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Második felelet : Az embernek nem szabad 
az Istentől azt kérdeni: miért cselekeszed azt, vagy 
amazt, vagy így? azt mondja szent Jób 3 : 12. ; 
a mint az agyagnak nem szabad a fazekassal pe
relni, azt mondja az Isten Esai. 45: 9. Jer. 18. és 
Rom. 9.20.21. Azért mondja igen bölcsen a szent 
Ágoston doctor is : a hol a szentirásnak szája, 
nyelve nincsen, ott az ecclesiának ne legyen füle; 
az Isten a mit elrejtett, felettébb vizsgálni nem 
szabad. 5 Móz. 29 : 29. Rom. 11 : 33 és 12 : 3. 
Szabad ugyan, és szükséges, és parancsoltatik 
is, hogy az Írásokat visgáljuk, a természet- 
visgálás is szükséges és szabados is az Isten 
munkáinak kitanulására. Zsolt. 19. maga int Dá
vid úgy a 8. 29. 33. 104. 107 és több sok zsol
tárokban. Ezt az Isten egyik nagy könyvét, a ter
mészet könyvét tartozunk olvasni igen is, de ez 
addig csak jó, a míg az Istennek dicsőséges, ne
ked idvességes; azért lassan járj ebben, mert a 
felettébb való curiositást gyakran követi furiosi- 
tás, bolondulás, eretnekség, atheismus. Tudd meg, 
azt nem ok nélkül irta Salam. Péld. 25. 2 : Az 
Isten dicsősége hogy elrejtse a dolgot; és Pál 1. 
Tim. 6:16:  hogy magához járulhatatlan világos
ságban lakik az Isten. Hogy az az enyihány órányi 
különbözés vagyon a nap és hold járása között, 
és hogy proportio radiorum ad peripheriam in cir
culo nem kerékszám, hanem végére-hajthatatlan
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1 kis fractio esik benne (melyről egy egész köny
vet írt egy ember, és kicsiny hogy meg nem bo
londult belé,) az Isten titkai a természetben, 
melyekről bőven szól az Isten szent Jóbnál az 
utolsó részekben, maga pedig mit mond Jób azo- 
nokról 26 : 24 kiváltképen, és 28:12 végig. Meg
mondotta az Isten az embereknek : Ihol az Úrnak 
tiszteleti, ihol a félelme, a bölcsesség, és eltávozni 
a gonosztól, az az értelem. Az olyan természeti 
titkoknak tudása csak magában keveset használ 
az idvességre, nem tudása keveset árt; sőt midőn 
józan és mértékletes visgálása után végire nem 
mehetünk, az a tudatlanság hasznunkra szolgál, 
ha t. i. abból a magunk erőtlenségét megesmer- 
jük, magunkat megalázzuk, melyet minél alább 
leeresztünk a pokolig, annál feljebb magasztalta
tunk az egekig, mint szépen mondja Dávid ma
gáról, 2 Sam. 6:22,  annálinkább felemelkedünk, 
felindulunk az Isten csudálására, imádására, an
nálinkább megzabolázzuk veszedelmes curiositá- 
sunkat, hihetetlenségünket amaz nagy titkok 
iránt, a minemü a szent háromságnak, az Isten 
fia megtestesülésének, a bűn bejövetele megenge
désének titkai és egyéb sok. Ha csak egy páva 
nyaka, farka szépségének nem tudunk végére 
menni, azt eléggé csudálni, Jób. J9 : 16.

Eddig az Időről, melynek neve deákul tem
pus, görögül chronos. Ezt imádták régen a po-



gányok Saturnus neve alatt, kinek is minthogy 
egyéb ábrázatot ök az Isteneknek nem tudtak, 
adták ugyan emberét, de igen durva, kegyetlen 
ábrázatot, és Írtak bal kezében egy kis gyerme
ket, jobb kézben egy éles kaszát, melylyei a gyer
meket kegyetlenül elvagdalja, megöli. Adták az
zal az embereknek elibe az időt, hogy az szüli 
ugyan, hozza elő, mint egy anya a gyermekit, 
minden e világi dolgokat, de ugyan osztán 
maga megöli, megemészti minden kedvezés nél
kül. Ez ugyan fabula csak, de bizony szépen elő
adja az időt, mert az azt cselekszi : szül mindent, 
viszont megemészt mindent. Világteremtéstől 
fogva van az idő, mint feljebb meglátok; időben 
lettek az egek, föld, tenger,, és abban mindenek; 
idővel el is változnak, ha teljességgel elé nem 
vesznek, semmivé lesznek is, mivelhogy az Isten 
megújítja a maga majestása dicsőségéért. Seneca, 
pogány philosophus, hihető nemcsak magától,azt 
Írja a világról, hogy tűzzel kell megégni, lásd 
meg Zsolt. 102 : 26, 27. 2. Pét. 3:5.  et sequ. Sa
lamon azt mondja Pred. 1 : 4 . :  Egy nemzetség 
s emberi nyom elmegyen s meg más jő elő, s 
meg ágy, meg úgy; consequenter megemészti az 
idő nemcsak az embereket, hanem azoknak min
den munkájokat is, még a melyekben hírt, nevet, 
örökkévalóságot kerestek is. Monarchiákat, nagy 
imperiumokat, városokat és rettenetes nagy épii-



leteket, márvány-, arany-, réz-, ezüstből örökké- 
állandóság - reménséggel felállított oszlopokat, 
képeket, monumentumokat, egész nemzetségeket, 
azoknak nyelveket, hireket, neveket megemészti, 
az emberek indulatit is, szerelmet, félelmet, hara
got, örömet, szomorúságot, dicséretet, kedvessé- 
get, gyalázatot,jó rósz hírnevet, panegyricusokat, 
epitaphiumokat, könyveket, nyelveket, tudomá
nyokat, egy szóval, minden múlandó dolgokat. 
Hol vágynak az aegyptusi tyrannusok, Salamon 
és Diána templomi, Babilonban függő kert, a négy 
monarchiák, Mausolus koporsója? De ezek igen 
régiek; de csak nem régen, a melyet a magyarok 
bálványnak is tartottak, szent István, Imre, 
László koporsói, monumentumi, csontjai? Igazán 
irta a poeta : tacita consumit lapidem, ferrumque 
vetustas; hogy tennők hát az időt melléje is,nem 
hogy részének az örökkévalóságnak? holott épen 
ellenkezni látatnak : az idő minden fiát megöli, 
az aeternitas, örökkévalóság minden fiát élteti, 
megtartja; hanem ha csak ideig teszszük egymás
hoz, hogy a múlandó véges idő legyen mintegy 
grádus, lajtorja a kezdődött, de soha el nem vé
gezendő, azaz : fél örökkévalóságnak, és az vi
szont a kezdet és vég nélkül valónak tanulására.



X V .  R É S Z .
Az örökkévalóságról, mely is  kétfelé : úgy mint 
egész, azaz : isteni, és fél, azaz : teremtett le l

kekben levő. Először az egész vagy isteni 
örökkévalóságról.

Az örökkévalóság, aeternitas, azért nem 
egyéb, hanem annak az ensnek, állat, valóság, 
substantiának, vagy dolognak, accidensnek, a 
melyben vagyon és mondatik lenni, azonegy 
állapotban való állhatatos és változás nélkül 
való megállása, valósága, maradása; az pedig 
kettő vagy kétféle, mert :

Vagyon olyan örökkévalóság, a melynek sem 
kezdeti sem vége nincsen, és az valósággal csak 
az örökkévalóság, mely is csak Istenben vagyon 
egyedül. Vagyon még más, a melynek kezdeti va
gyon ugyan, de vége nincsen s nem is leszen. Ez 
az Istenben nincsen, hanem csak a teremtett álla
tokban, a melyeket Isten azzal akart felékesíteni, 
nevezetesen pedig az angyalokban, jókban, roszak-



ban, és az emberekben, kivált lelkekre nézve, 
mert a testünket látjuk, bogy elváltozik, de fel
támadás után az is örökkévaló s változhatatlan 
leszen, szintén mint a lelke.

Az elsőt méltán tarthatjuk és nevezhetjük, 
vagy csak tanúságnak okáért, egész, és a másikat 
fél örökkévalóságnak vagy örök időknek,mondom 
csak tanúságnak okáért gyenge elménk segítsé
gére, mert valósággal nem vethetjük sem hason
líthatjuk össze a kettőt teljességgel semmiképen, 
hát a múlandó időt hogyhogy vethetnök össze 
nem hogy az elsővel de még az utolsóval is? De 
tegyük félre már az időt és csak szóljunk most a 
kétféle örökkévalóságról. Ezeknek tudományá
ban ha avval az similével élnék is, hogy olyan 
messze vagyon az elsőtől, mint a naptól annak 
egy szikrányi fénye vagy melege, avagy mint az 
árnyék a testtől, mégis semmit mondanék a do
lognak valóságára, nihil faceret ad essentiam 
subjectae materiae, mert az egész örökkévalóság 
nem egyéb hanem az Isten maga, mert csak az Is
tenben vagyon; az Istenben pedig valami vagyon, 
mind Isten az, Istenben részek, accidensek, hason
latosságok és kivált olyanok, a melyek nem Is
ten, nem lehetnek semmiképen, akármint fantá- 
ziáskodjék, képzelődjék arról az ember, még ha 
a szentirásból akarna is arról fundamentomot 
venni magának az olyan szólásnak formáiból, me-
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lyekben az Istennek valami emberi indulatok, 
tagok, ábrázat micsoda és egyéb hasonlatosságok 
s több afélék tulajdonítatnak. Mert az Isten az 
embernek az eset után ha emberi nyelven nem 
szólott volna, az ember meg nem értette volna; 
azért is mondja Hózeásnál, cap. 11 : v. 4. emberi 
köteleknek az ő szeretetinek köteleit. Ha olyan 
hasonlatossággal élnék is, mint a semmi a való
sághoz vagy valóságtól, hogy az annyira jár 
amattól, az sem esnék jól, egyikért azért, hogy 
egy nemtudomat vetne össze a másik nemtudom- 
mal, a mely bolondság volna, hogy ez a fél örök
kévalóság nem semmi, sőt az Isten teremtései 
között legnagyobb, nemesebb, úgymint mind
azoknak megtartója, hogy kiki az ö Istenétől 
neki adatott állapotjában megmaradhasson; majd 
ismét hömpölyödnöm arra, hogy az elme jobban 
megfoghassa : mondjuk véghetetlen, vagy örökké 
megálló időnek lenni, mert ezzel sem a szentirás 
sem az igaz józan okosság, recta ratio, sem a tér 
mészet ellen semmit sem vétünk, ha a mint csak 
nem messze is mondám, az időt a fél, és ezt az 
aeternitásnak, örökkévalóságnak tanulására való 
grádusnak, lajtorjának teszszük elmélkedésünk
ben, és nem helytelenül különböztetjük így meg, 
ha az elsőt, úgy mint a magyarok szépen s helye
sen is élnek vele, nevezzük öröktől fogván való, a 
másodikat pedig kezdettől, azaz : teremtéstőlfog-

7 *



ván való örökkévalóságnak. Hogy pedig az idő 
singit oly igen ócsorlom ez az oka : hogy nem 
hogy az elsőnek, de csak a másodiknak sem me
het végére; hogy is menne az ember végére a 
minek vége nincsen, mert nincs hova menni? E 
világi minden dolognak vége, terminusa, határa 
vagyon, és kivált az ember elmélkedésében va
gyon kezdeti, vagyon közepi, vagyon vége is 
mindennek; a kezdet és véghatár terminus a quo, 
a végezés és vég az terminus ad quem, és így 
mindennek két vége vagy határa, és a két vég 
között közepi vagyon, principium, medium et 
finem, kezdet, közép és vég. Már, nem képtelen 
dolog, annak végére menned, a minek végző vége 
nincsen, hát annak, hogy mennél végére a minek 
kezdő vége sincsen, sem eleje sem hátulja nincsen, 
és consequenter bizony közepi sincsen, mert a kö
zép a két végtől eltávozó dolog? hogyhogy mu
tatod ki annak a közepit, a kinek hacsak egyfelől 
is sincsen vége, lionnét kezded mérni, az is lehe
tetlen, hát a kinek egy felül is nincsen? Egy órá
ban kezdet az első vagy egy, közepi 30, vége az 
60-dik minuta. A magyarok szokták mondani: fél- 
közepi; jól mondják, mert azt más is úgy mondja, 
mert a természet maga mondja. Ha az egészet, a 
totumot nem tudod, soha bizony a felet, a dimi- 
diumot ki nem mutatod. Az időt oszšzuk rendsze
rint minnyájan és jól osztjuk a természet és dolog
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tanításából : in praeteritum volt, praesens vagyon, 
futurum leszen. Azt kérdem már én tőled:akárki 
ebben a báromban melyik a valóság? mert a mi 
volt s elmúlt, az már nincsen, a mi leszen is, az 
még nincsen;mivel pedig az időnek részei a szem- 
pillantások, a praeteritum vagy volt, egy, a prae
sens vagyon, más, a futurum leszen, harmadik 
szempillantás, de valósággal egyedül a vagyon, 
mert a voltat már el, a leszent pedig még nem 
pillantottad el, és így az egyik sincsen, semmi, 
non ens, nem vagyon, nincsen az. Ha már én ne
ked ezekből azt mondom : hogy az az egy szem- 
pillantás a te időd, életed, a te valóságod, nekem 
az enyim, kinekkinek az övé, valljon hamisat 
mondok-e? Bizony, nem, hanem igazaim ért nem 
életed az teneked, a mit már eléltél, sem az a mit 
még ezután élsz, a minthogy bizony nem te pén
zed már az, a mit elköltöttél, sem az a mi még a 
te erszényedbe nincsen. Nosza hát erről, még a 
mi időnkről, életünkről emeljük fel az elménket 
az Isten életére, mert él az Isten, maga a szent- 
irásban azzal adja ki leggyakrabban magát : élek 
én Isten. Ha már én teneked azt mondom : hogy 
az Isten élete, örökkévalósága úgy vagyon mint 
a tied egy szempillantás, nem kövezsz-e meg mint 
káromkodót érette? En nem bánom, ezt a mit én 
vagyonnak mondok, ha te azt szempillantásnak 
veszed is, ha az időnek, szempillantásnak lánczá-
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val méred is, és azoknak súlyába teszed is, csak 
találj mérő serpenyüt és zsákot neki a kiben el
férjen, de bizony nem találsz mást .az Istenen ki- 
vül, nincsen az Istenben volt, leszen, praeteri
tum, futurum, hanem csak praesens; azon éle
tet élte az Isten, az én gondolatom szerint prae
terito enyihány százezernyi ezer milliók millióni 
esztendővel ezelőtt, azaz örök időktől fogván, 
a melyet ma is él, és éli az Isten ma azon életet, 
a melyet én in futuro jövendőben gondolok, hogy 
élni fog millióni millió esztendők után, azaz : 
mind örökkön örökké. Nem olyan az Isten élete, 
vagyona mint az embereké, a kik a múltnak és a 
jövendőnek semmi hasznát nem veszik,az elmúlt
nak nem, mert vagy elfelejtik,vagy ha nem felej
tik is, károkra vagyon inkább mint hasznokra. 
Mert ha mi jó abban volt és kedves, annak elmú
lásán búsulnak, kivált hogy visszajövésit nem 
várják. Nem egyedül vagyon az a poeta a vilá
gon, a ki azt mondotta volt : 0  mihi praeteritos 
referat si Jupiter annos; nem egyedül vagyon 
Lais, a korinthusi ritka szépségű kurva, a ki meg
vénülvén, a tükörét Venusnak, az ő Ítéletek sze
rint Istenasszonynak ajándékozta, lássa ha ö belé 
néz, mert a mit azelőtt ő látott abban, már nem 
látja, a mit pedig most lát, azt utálja. Mennyiszer 
mondja sóhajtva sok ember : hej régi jó, régi jó! 
Az embereknek, asszonyoknak jámbora is siratja
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ifjúsága szépségét, erejét, egészségét s minden 
gyönyörűségét, ha mi fosszon általment is, azon 
nagyon örül, hogy kimenekedett belőle, és eddig 
van keleti ama mondásnak : Praeteritorum malo
rum suavis est recordatio, sed certe non ipsorum 
malorum sed evasionis ex illis recordatio; magán 
a gonoszon bizony szomorkodik, bosszonkodik, 
sokszor még álmában is gyötrődik miatta. A jöven
dőnek sem veszi hasznát, mert az elmúltaknál job
bat nem várhat; de akár jót, akár roszat várjon, csak 
gyötrődik a jó reménséggel, kívánsággal, a rosz- 
szat félelemmel nem győzi, ha megjövendölik 
neki, annál rosszabb. De ez az holtunk után le- 
jendö örökkévalóságban másképen leszen, a mely
ről ide alább bővebben.

Az Isten előtt mind a maga isteni tökéletes
ségei és munkái Öröktiil fogván örökké mind 
egyről egyig egyszersmind jelen vadnak, és azok
ban szakadatlanul egyszersmind gyönyörködik. 
Ez az Istennek emberi elmétől fogható legnagyobb 
boldogsága. Akarták némely tudósok ezt az ae- 
ternitást emblémában kitenni, Írtak egy kijót, 
összetekeredve, a farkát a szájába, mintha maga 
magát megenné, és ismét maga magát helyben 
nevelné; példálództak a circulusban a periphe- 
riára, cujus lineae nec principium nec finis appa
ret. Nem rósz okoskodás ugyan, de csak semmi; 
azért mi ne repüljünk tovább az magunk szár-



nyával, ne járjunk úgy a mint Iearust Írják a 
fabulában, és mindennap látjuk, a pillangó mint 
jár a gyertyában. Menjünk a szentirásra; keresd 
fel 2. Móz. 3:14. Zsolt. 102 : 26. 28. Zsolt. 2 : 7. 
Vesd öszve 2. Pét. 3 : 8. Zsolt. 90 : 4. Jelenés. 1: 
8. és 11. Esai. 42 : 8. 46 : 5. 55 : 8. 9.66:12.,me
lyeket én nem magyarázok, mert nem mérek; a 
mit tudtam, ide feljebb elmondottam; az a szent
lélek, ki azokat Íratta, és maga a szentirás meg
magyarázza magát.

I
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X V T .  R J 3 S Z .
A fél, azaz : a teremtett állatok, kiváltképen az 

ember lelke örökkévalóságáról, és meny- 
országnak, pokolnak állapotjáról.

Lépjünk a második vagy fél örökkévalóságra. 
Mindenikiiijk szerint közönségesen a teremtett ál
lat örökkévalósága, annak az Istentől a teremtés
kor neki adatott és akkor elkezdődött állapotá
ban azon Isten mindenhatósága által vég nélkül 
való megtartása, maradása, valósága.

Ez a definitio vagy descriptio, azaz, magya
ról : kifejezés, leirás, mint üljék egyéb teremtett 
állatokra, angyalokra, ördögökre, ég, nap, hold, 
csillagokra,melyekben nagy állandóságot látunk, 
azon ne igen szorgalmatoskodjunk, hanem visel
jünk csak a magunk, azaz : az ember örökkéva
lóságáról gondot. Az a definitio az emberre is reá 
illik, kiváltképen a lelkére, mert a testünknek 
sok változását, nevekedését, apadását, avulását, 
ujulását, épülését, romlását, és végére a halál
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által teljességgel való elbomlását, föld, víz, aérbe 
való eloszlását látjuk, melyből világos, hogy a 
testünk a teremtéskor vett állapotjában meg 
nem marad vég nélkül, hanem a halálkor 
vége leszen annak az állapotjának, életének. 
Addig is pedig a test szüntelen való válto
zásban vagyon, kivált a vére, bőre, húsa, úgy 
hogy nemhogy az anyánk méhéböl hozott hú
súnk, bőrünk volna már megért időnkben, de 
talán csak esztendeig vagy talán egy holnapig 
sem tart azonegy rendbeli húsúnk, bőrünk, vé
rünk, hanem az étel, ital által naponként jő s me
gyen, változik, melyet bizonyossá teszen a kör
münk, haj, szakái, és egyéb testünkben nőni 
szokott szőr, mely gyakor elborotválás után is 
megnő, úgy a sebek meggyógyulása, új bőrek nö
vése; és a vakarodás által szemlátomást mennyi 
vékony bőröcske kopik le rólunk, mely ha nem 
volna, a naponként való eledel által, mint szintén 
a fák az esztendőnként a földből beléjek jövő 
nedvesség által, úgy az ember is nem tudom 
mennyire nőne mind hosszúságára, mind temér- 
dekségére ; a csontunk ugyan talám az anyánk 
méhéböl hozott, és mikor hozzá illendő növését 
elérte, valamivel állandóbb, de annak is a velejé
nek nevekedését, apadását, ujulását, a kövér és 
ösztövér marha velős koncza megmutatja, az halál 
pedig s az idő és föld, tűz víz, ha sokára is, de
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csontjukat porrá teszi, mindazáltal a feltámadás 
a testünket felépiti. Jób 19 : 25. 26. És osztán a 
feltámadáskor a minemü állapot tétetik, abban 
vég és változás nélkül megmarad, mert az has, 
azaz : az étel, ital eltöröltetik.

A lélek állapotja más;mert mivelhogy a lélek 
szakadatlanul gondolkozó, értő, akaró és magában 
megálló élő valóság, substantia intelligens, vagy 
rövidebben, eleven gondolkozás, mely az ő terem
tésétől fogva, soha örökké élni, lenni, és munká- 
lódni meg nem szűnik, és így vége nem leszen. 
Ámbár míg a testben vagyon, az indulatok és a 
lélek szenvedései, pathemata animae: harag, öröm, 
félelem etc. által, és a testből való kiköltözése 
után mind a boldog és boldogtalan lélek, az a 
szomorú és a más a kedves és gyönyörű objectu- 
mok által afficiáltassék, de mindazok a lélek es- 
sentiáját, valóságát, mely egészen a gondolatból 
áll, el nem bontják s meg nem változtatják, mert 
az, akármi legyen, mind az értelem, gondolás ál
tal vitetik végben. Ezt a léleknek örökkévaló
ságát terjeszti, nagyítja, extendálja in infinitum 
az, hogy a halál kapuján, az időből örökkévaló
ságra általment lélek bizonyos arról, hogy a mely 
állapotban ö akkor tétetik, az osztán soha nem 
változik, se el nem végeződik, ez már az örök 
élet, a meny ország, vagy örök halál, pokol. A bol
dog lélek gyönyörködik abban az ö boldogságé-
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ban és fmdl nemcsak azzal, a mely akkor jelen 
vagyon, hanem azzal is, a mely ha idővel mérnék 
a dolgot,akkor in illo momento jelen nincsen, ha
nem azután sok száz ezernyi ezer millióm eszten
dőkkel gondoltatik lenni és leszen is valósággal; az 
a bizonyság s abban való megnyugvás, hit jelenva
lóvá teszi azt neki mind örökké. Az hogy már el
múlt, praeteritum, is nem úgy leszen mint oda fel 
megírtam a testi életben, hanem az is mintegy je
lenvalóvá tétetik előtte a léleknek az által a töké
letessége által, hogy akkor a lélek nem felejt el 
semmit is, és mivel minden dolga boldogság volt, 
az elmúlt is gyönyörűséggel áll előtte szüntelen. 
És így az idvességben való bemeneteltől fogva 
mind örökkön örökké ez volt, vagyon, leszen, 
praeteritum, praesens, futurum; egyszersmind 
egyaránt gyönyörködteti, mely gyönyörűség a 
világi dolgait ha egészen el nem felejtetné is, de 
azoknak szomorítható erejét elveszi, elnyeli, sőt 
ha világi dolgai eszébe jutnak is (minthogy a kár
hozott léleknek bizony felettébb is eszébe jut, 
mert a leszen egyik pokla, Esai. 66 : 24.) nem 
szomorúságára hanem örömére fordul, megta
pasztalván akkor a mit Pál apostol mond : 
Az hit látása volt, és tudom , kiben hittem 
2. Timoth. 1 : 12. és 4 : 7. 8. A nemes harczot 
megharczoltam. Ez pedig a boldogság, a meny
nyire az életben arról elméikedhetik az ember, áll

(§
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kiváltképen ezekben : 1) A mennyire a véges te
remtett lélek az Istent megláthatja,a Jézus Krisz
tus által meglátja, és annak kimondhatatlan, meg
foghatatlan szépségének, tökéletességének szem
lélésével, csudálásával egészen elnyel etik, 1. Jan. 
2:2. 2) Olyan bölcscsé, tökéletessé leszen a lélek 
mintAdám volt az eset előtt, sőt bölcsebbé, mert 
Adám is az engedelmesség által halál nélkül 
ugyan csak a földi paradicsomból menyországra, 
arra a nagyobb boldogságra, bölcsességre és töké
letességre ment volna, a melyre mi megyünk már az 
örök életben. Ebben azért megtanulja a lélek vala
mennyire belé tér, mind valóságiban, személyében 
mind tulajdonságiban, mind a teremtés és megvál
tásbeli munkáiban levő titkait és bölcsességit, és 
nap, hold, csillagoknak egy szóval, az egész ter
mészet könyvét. 3) Megtapasztalja az atya, fiú és 
szentléleknek egymáshoz és ennek az Istennek az 
angyalokhoz, az idvezült lelkekhez, és viszont 
azoknak mind az Istenhez, mind egymáshoz, és 
azok között őhozzá is kimondhatatlan szerelme
ket, és abban lévő gyönyörűséges társalkodásokat, 
meglátja valósággal a mit János az Istenről mond, 
hogy szeretett, 1. Ján. 4. És hogy a szeretet 
mindörökké megmarad, 1. Kor. 13: 4 .  Hacsak a 
világi atyafiságos szeretetet is mennyire dicséri, 
Dávid Zsolt. 133., mit gondolsz emerről? 4) Az 
anyák szerelmét magzatjokhoz az anyák, az há-

o



zásokét tudják az házasok; de mit mond az Isten, 
Esai. 49 : 15. Ismét Esai. 62:5. 7. Pál Efes. 5. 25: 
Szerelem egészen a menyország, igazság, békes
ség, és szent lélekben való öröm. Rom. 14 : 17. 
és 1. Kor. 13 : 13. 5) Áll a léleknek kimondha
tatlan csendességében, serenitása, tranquillitásá- 
ban, mikor ennek véghetetlenségét s változhatat- 
lanságát tudja, melyről ide fel szólánk. Mint 
részesül pedig a test ebben a lélek boldogságá
ban, arról majd ide alább szóljunk.

Vedd fel már, keresztény lélek, az idvezült 
léleknek azt az örökké való boldogságát, annak 
azon mértékben és módokkal való ellenkezője a 
kárhozott léleknek az ö szomorúsága, a véghetet- 
len, tőle megbántatott Istennek véghetetlen ha
ragjától , gyiilölségétől való kimondhatatlan irtó
zás, félelem, rettegés, a mely mondatja vele, Jele
nés 6:16.; bűneink Isten és emberek előtt az Ítélet 
napján való kinyilatkozása és annak irtóztató szé
gyenlése, — mint búkált Adám a fák között, 1. 
Móz. 3.; lelkiismeretnek soha meg nem haló férge, 
Ésai. 66 : 24. Mat. 9 : 44, mind az elmúlt, mindé 
jelenvaló, mind a jövendőtől volt, vagyon, leszen
től egyszersmind való szenvedése, és annak vég
hetetlen s változhatatlanságáról való bizonyos
sága. Ez. az a tófet, melyről Ésai. 30. Ez a 
kénköves tüzes tó, Jelenés. 20. Noha lehet ugyan 
testet égethető tűz is, de az is ide alább. Csak e



világi rettegés, félelem, szégyen és lelki ismeret 
gyötrése is micsoda neliéz? egy szikra tűz elszen- 
vedhetetlen a testnek, hát a hol azok mind inten
sive, azaz : hathatósságára, erejére, mind exten
sive, azaz : terjedésére, tartására nézve véghetet- 
len, megfoghatatlan, kimondhatatlan, képzelhe- 
tetlen örökkévalóságok? Jelen. 19 : 3. Felmegyen 
azoknak fiistjök in saecula saeculorum, kitől Isten 
szent fiáért őrizzen, szabadítson.

De lássuk mind ezekben a test osztán a feltá
madásban mint részesül, mert hogy a test addig 
semmit sem érez, a léleknek belőle való kiköltö
zése után, azt minnyájan látjuk s tudjuk.
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XVII. dRIÉSZ.
Az emberi lélek és test szoros egyességéröl és 
együtt való munkálkodásokról, a mennyire a 

természet világánál azt megláthatni.

Ez világi életben mely szoros összeköttetése, 
barátsága legyen a testnek a lélekkel, azt az em
ber ki nem mondhatja, és noha magunkban min
den nap tapasztaljuk és érezzük, de mégis hisz- 
szük inkább, mintsem általértjiik és valósággal 
tudjuk, és innét származik amaz szó, melyet Sa
lamon előhoz, Pred. 3 : 21 : Ki látta, hogy az 
ember lelke felment volna az Istenhez, és a ba
romé aláment volna a földben? Ahol  is Salamon 
nem az ö maga, hanem az atheus, profánus bo
londok vélekedését, értelmét adja elő, mindazon
által azt erősen bizonyítja annak az egymástól 
való elválásának, az halálnak szörnyű irtózása, 
kerülése, halasztása, és az együtt való megma- 
radliatásának minél tovább lehetne vak nyújtása 
és arravaló vágyódás, kivánság még a tudósok a
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szentek, még ennél az életnél jobb élet és feltá
madás által újabb s állandóbb összeköttetések 
felöl, bizonyos emberekben is, sőt maga a Jézus 
Krisztusban is meglátszik: Szomorú az én lelkem 
mind halálig; a lélek ugyan kész, de a test erőte- 
len. Hiszem, tudta a Krisztus, hogy még el se 
rothad a teste, harmad napra ismét egyesül a lei
kével, addig sem szenved a leiektől megvált test: 
még is irtózott attól az egynéhány óráig való el
válástól. Már az emberekben, ámbár állítsuk azt, 
hogy a bűn és a kárhozattól való félelem szerzi, 
hiszem az egyik sem volt a Krisztusban; ha ki azt 
vetné, a világ bűne nyomta, de nem fér ahoz az 
irtózás, mert mind azon való győzedelmessé- 
géröl bizonyos volt. Azt úgy megengedem, hi
szem, hogy a rendkívül való gyötrődés halála 
előtt, melyben való vigasztalására angyali segít
ség nélkül is szűkölködött, a mi bűneinkért volt, 
és minemü nyelvet feljülmulóképen azt az Isten 
haragját és a kárhozatot szenvedte, a melyet mi
nekünk kellett volna örökké szenvednünk, kivált 
mikor az Eli éli lamma saboktani-t kiáltja; de hát 
hova teszszük azt a szavát: a lélek kész, de a test 
erőtelen? Ez eléggé kimutatja, hogy az emberi és 
abban kiváltképen a testi rész irtózott, mely a 
természet által még a lélek, bűn, és egyéb afélék 
nélkül levő oktalan állatokban is beoltatott; ir
tóznak a haláltól, kerülik, távoztatják, kiki a
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maga elromlását, minél jobban tudják s lehet, 
így az ember is kivált testire nézve, minthogy az 
erötelenebb rész; és a szentirásban is nemcsak a 
romlandóság hanem a bűn is, úgy látszik, an
nak tulaj donítatik, és az ö neve alatt adatik 
majd inkább elő, mint arról lásd meg 1. Móz. 6 : 
3. és 13.

Mint munkálkodja a lélek az emberben mind 
azokat a testi munkákat, a melyeket az oktalan 
állatok értő lélek nélkül mind végbenvisznek, 
noha a nagy philosophusok igyekezték meg
mutatni és szépen is megmutatják: de bizony 
jobban megtanuljuk a theologiából mintsem a 
philosophiából, mert másként a születés, élet, 
szaporodás, érzékenység és a halál végtére nem 
különbözteti meg az embert az oktalan állat
tól, hanem ha az egy nevetés, a mely szerzetté 
azt az ember definitióját némely philosophu- 
soknál : Homo est animal risibile. Az ember ne
vető állat. Ezért kárhoztatják vagy nevetik az 
emberek a medicusokat, hogy addig vizsgálják az 
ember testit, természetit, hogy sok lészen közü
lük atheussá, profanussá, és arra a voxra állanak, 
mint az imént is liozám elő, Pred. 3 : 21. Ezért 
írták amaz könyvet : Religio medici.

Mint cselekedjék a bűnt együtt, bizony azt is 
nehéz megfogni, és jobb a szentirásból tanulni, 
mint a philosophiából, mert a philosophia natu-



ralis nem igen tart bűnt, és innét jött amaz mon
dás : Naturalia non sunt turpia. Kiváltképen a 
peripatetica erre teljességgel alkalmatlan, mert a 
melyet oda fel is előhoztam, azzal az istentelen 
axiómával: Nihil est in intellectu quod non prius 
fuerit in sensu, ha a lelket semmivé is nem teszi 
ugyan, de kiveti az urat a királyságból, és azt 
adja a testnek egészen ; a mely sophismához képest 
ellenkezőt cselekszik a neoterica philosophia egé
szen, azért is bizony jobb és józanabb, mert a lé
lek értelme (intellectus) és azt követő akarat 
(voluntas) igazgatása alá veti mind a testnek 
munkáit és szenvedéseit. Mely noha valóban sokat 
teszen ugyan, de nem. elég még is. A rationalis 
philosophia, kivált a metaphysica ugyan felrepült, 
de csak Icarus szárnyaival, azonban a sok termi
nusok és szólások formáival azt nyeri méltán ma
gának, a mit méltatlan monda szent Pálnak Fes
tus, Csel. 26 : 24. A moralis philosophia noha de 
virtute et vitio, de pulchro et honesto, vei de 
turpi et inhonesto; a civile jus, jurisprudentia de 
justo et injusto, poenis et praemiis irattattak s 
tractálnak, de nem elégséges : mert csak a föl
dön és világi életen határoztatnak, és azontúl 
nem mennek által az örök életre, örökké való
ságra. Nem szorgalmatoskodnak azon mint kere
sik magoknak a test és lélek, és mint érdemlik 
együtt az örökké váló büntetést, nem is tisztek,



nem is csuda, erejek, módjok sincsen reája. 
Azért mondja Krisztus Urunk : ne féljetek vagy 
féltsétek magatokat azoktól, a kik csak a testet 
ölhetik meg, de a lelket meg nem ölhetik; ha
nem inkább attól féljetek, a ki testeteket, 
lelketeket a Gehennában vetheti. Matth. 10 : 28.



X Vili. RÉSZ.
A lélek és test a bíin felett való perlekedéséről 
és meggyőzéséről, et consequenter a büntetések

nek együtt való érdeniléséröl.
]i

Lássuk azért, a szentirás ebben a labyrinthus- 
ban mint igazít el. Labyrinthusnak mondom bi
zony, mert ha a testnek a lélekkel való peri, 
szemrehányása használna, eleget találna a gyarló 
ember olyant, mint Éva : ez a kijó! Adám : ez az 
asszony mondá nekem! Példának okáért : ha a 
parázna ember lelke azt mondaná : te test csele- 
kedted, mi szükségem nekem a szép asszonyra; 
a részegségnek : te ittál, mi szükségem ne
kem a borra, sót neheztelem, hogy engemet 
megbolondítasz, nem is gondolkodhatom a te 
italod miatt; a fösvény liuzóvonónak, lopónak a 
lelke : mi szükségem nekem a pénzre? és így 
nagy részét a bűnnek csak a testre vetné; ellen
ben kevélynek, irigynek, nagyra, hírre névre vá
gyodónak a lelkinek vethetné a test : mi hasz-



nőm nekem, mi szükségem nekem a te nagy tisz
tedre, nekem bajt, nyughatatlanságot kevélysé
ged, ambitiód veszedelmet szerez, én a kevéssel 
megelégedném, nyugodnám; az irigynek : csak 
engemet fonyasztasz; így a gyíilölséget, haragot, 
bosszút űznék, mint véthetne valamit a test, 
mert bizony sok bűn inkább a lélek bűne mint a 
testé. De mint Adám s Éva járának, csak úgy 
járna, ugyan is olyan ebben a házban a lélek, 
mint Adám férfi s gazda, a test pedig úgy mint 
Éva gazdaasszony. Mit ír Mózes 1. könyv. 3. rész: 
Látá Éva, hogy a gyümölcs szép Volna a meglá
tásra, jóizü a megételre; de az ördög ezt egyikét 
sem mondotta, hanem csak azt, hogy bölcsességet 
hoz. Im e két inditó ok testi,és a harmadik lelki; 
megegyeze a test és a lélek Évában, hogy meg
egyék; és osztán Éva is azon argumentumokkal 
vévé reá Adámot. Ez az első bűn, minden bűnnek 
anyja. Qualis mater, filia talis. Éhez az any- 
jokhoz ütött minden bűn, melyet én minden bű
nön meg tudok mutatni, hogy neki olyan termé
szeti, minemüsége vagyon, és titkos mézes mérge, 
hogy azon mind a test mind a lélek talál valami 
esemegélésre valót, ha azt vagy emezt nagyobb 
vagy kisebb mértékben látatik is afficiálni; nem 
egyaránt látatnak azon kapni, kivált egyelsöben, 
mikor a kisértet közeledik, de azután megegyez
nek rajta, mint az Éva s Adám bűnében meglát-
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szik. Olyan tulajdonsága is vagyon a bűnnek : 
egyedül sohasem jár, mihelyt születik, mindjárt 
kölykezik, maga hasonlítja magát, melyet szépen 
leír Jakab apostol 1 : 14. 15.

Minden fogantatása, sziilettetésé, nevekedése 
és munkáiról szent János is egy compendiumban 
veszi, 1. Ján. 2 : 16, testnek kívánsága, szemnek 
bujasága, életnek kevélységének mondván min
den világi dolgokat.

Az Éva kisértetiben és bűnében, és osztán az 
Adáméban is azt látjuk : a lélekhez ment először 
a kisértet és a bűn is, úgy fogott azután a test
hez,mely bábája lett, véghez vitte; a mint hogy né
mely bűnben a kísértetnem is megyen rendszerint, 
minthogy nem is mehet be a lélekhez, hanem a sze
mek ablakjain és fülek aj tahi. Némely pedig az ör
dög titkos sugallási által egyenesen csak a lélekhez 
megyen, úgy tetszik csak a testnek Ilire nélkül, de 
ez ritkább dolog. Megtapasztalhatja azt az ember 
mindazáltal amaz nagy bűnökben, mint az ambi
tio, kevélység, bosszuállásra való gerjedezés, tel
hetetlen fösvénység, és minden egyéb, gondolat
ban álló bűnök, a melyek sokszor forrallak az 
emberben akkor is vagy olyankor is, mikor a fül 
és a szem előtt semmi arra indítható objectum 
nincsen; innét néha könyörgés vagy predikátió- 
hallgatás,vagy egyéb tisztességes foglalatosságod 
alatt, melyre reá is figyelmez az elméd, nem üt-
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köznek-e elmédben mint a sebes nyilak, sokszor 
magadat is irtóztató, rút, gonosz, néha Istent is 
káromló gondolatok? En ugyan elégszer tapasz
taltam magamon; noha csak reá ne hajolj osztán, 
az olyan nem te büned, hanem az ördögé, az ö ki- 
sirteti, csak ö is adjon számot s lakó Íjon róla; 
szükségesnek Ítélem a kisértetnek útjait megmu
tatni, hogy tudj őrizkedni tőle.Éhez járul még az 
is, sem ördög, sem világ, sem a. te magad lelked 
vagy tested a bűnt, úgy mint gonoszt, nem adja 
elődben valami jónak sziliével; mint a patikáriu- 
sok a pillúlákat megaranyozzák, nem veszi külön
ben ember be : a természet és ratio soha arra, a 
mit gonosznak tart, nem hajol, nem megyen, a 
mint ez csak egy bokros lóban is, és egyéb okta
lan állatokban is világos.

Ezekből jő már ki, és ezek szerzik, hogy a lé
lek és test a bűnben megegyez, kiváltképen az 
ujjászületetlen emberekben, kikről mit mond az 
Isten, 1. Móz. 5. és 8 : 21. Salamon Préd. 8 : 10. 
Jer. 13 : 23. Pál 1. Timot. 4 : 2. Tit. 1 : 15. Kik
nek gondolatjok kicsinységektől fogva rósz, for
rallak buzganak a bűnben, nem tudnak jól csele
kedni, mint a párducz és a szerecsen természettől 
adatott színeket nem változtathatják, bélyegzett 
a lelkek ismereti, és mind elméjek vagy lelkek, 
mind lelkek ismereti mecfertéztetett.

Nem csak úgy egyez pedig a bűnben meg a
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test és lélek, mint az egymást szeretők, háza
sok, vagy jó barátok, a kik sokszor megegyeznek 
oly dologban is, a mely egyiknek semmit nem 
használ, sőt néha árt is, mint a ki egészsége kárá
val kelletlen megrészegedik, vagy hazud más ba
rátságáért. Nem is úgy mint a ki felettébb ked
vetlen, kételen megegyez mással, vagy csak 
egyezni látatik; nem is maga gondolatlanság és 
hirtelenségből: nem így, hanem mindezeknél fel
jebb és szorosabban önként és szabad akaratjából, 
maga hasznaért, tanácsból, végezésböl.

Vethetné az ellen valaki, Rom. 7 : 13. sequ. 
Gala. 5 : 17. és több hasonló helyeket, de azok 
nem illenek csak a testre s lélekre, mintha azok 
veszekednének úgy egymással a bűn felett, hanem 
az új ember vagy az újjászületett rész az ó em
berrel, vagy az újjászületetlen részszel küzködik, 
harczol örökké. Az újjászületetlcn embernek 
semmi közi azokhoz, noha a lelkiismeret vissza- 
morgása, remorsus conscientiae megvagyon sok
szor azokban is, és sok bűntől meg is oltalmazza, 
tartóztatja, mint erről oda fel szólottám a hírnév 
és szégyen alkalmatosságával. így látszik meg a 
bűnnek nagy ereje; ha abban a szent Pálban is 
úgy uralkodott, a mint panaszolkodik ott, Rom. 
7 : 13  sequ. hát mit csinál a hitetlenben?

Mind meglátszanak ezek az Eva s Adám bű
neiben; nem mondja az ördög Évának : ne, mely

8



szép gyümölcs ez, abból meggondolhatod, hogy 
bizony jóizü is lehet; hanem csak azt:hogy olyan 
bölcs leszesz, mint az Istenek. Ha azt nem mon
dotta volna egyik is, de az ördög a kevélységet 
önti a leikébe, a nyalánkságot szótétetlen csak a 
szemére, szájára bizza. Tudta, hogy ha annak a 
nagy jónak, a bölcsességnek igéretivel a lelket 
felfuvalkodtatja s elfoglalhatja, övé leszen a test 
is, utána jö mind a több bűn, övé leszen egészen, 
mint mikor a gonosz asszonyt ha ki elszakaszt- 
hatja férjétől, a test is övé osztán. Az Éva teste 
mindjárt talála ebben a bűnben csemegét, nem
csak a gyümölcsnek szépségét, jó izit, hanem az ö 
lelkinek az által a bölcsesség által mindenféle ál
lapotában való boldogságát, és hogy ez a boldog
ság ö vele köz leszen, abban gyönyörködött, nem
különben hanem az ö szoros leikéhez való köte
lességéhez képest még inkább; mint mikor vala
mely asszonynak férjét ha nagy úrrá, tisztté te
szik, örül a felesége azon, nemcsak az urára, 
hanem magára nézve is, mert neki is abban a be
csületben része vagyon : igy viszont a felesége 
becsületi, p. o. ha valakinek a feleségét a királyné 
föhopmester asszonyává tennék, abban, az em
ber mint vele köz és reá is hasznothozó becsü
letben gyönyörködik, mint maga becsületiben. 
Micsoda pedig a házasok egymáshoz való szere
teti, kötelessége (noha Isten szava szerint is a

-ť5c£)~



kettő egy test) a léleknek a testhez való szoros 
egyesüléséhez képest ? Mivelhogy pedig a bűn 
mindenkor valami álorczának szine alatt, valami 
jó alatt jő elé, azt akár a lélek akár a test kapja 
elébb,de osztán mint közjószágot ligy tartja min- 
denik, úgy is veszi be, él, fruál, gyönyörködik 
benne, mint magáéban : nincsen olyan bűn, gyil
kosság, paráznaság, lopás, hazugság, s akármi, a 
miben ez így ne legyen, melyet mindeniken meg
tudnék különösen mutatni, de időt,, papirosét 
nem akarok vele tölteni.

Ebből az egy példából, mint paradigmából, 
akárki feltalálhatja s reá szabhatja, hogy pedig 
egyedül nem jár egy bűn is, nézd el az Adám és 
Éva bűnében : 1-sö, a kevélység, mert kivánnak 
Istenhez hasonlók lenni; 2-dik, hitetlenség, inkább 
hiszik az ördög hazugságát, mintsem az Isten 
igazságát; 3-dik, káromkodás, mikor irigységet 
hisznek Istenben s hazugságot, hogy a bölcsessé
get irígyli tölök, s azért fogja reá arra a gyü
mölcsre, hogy olyan veszedelmes és azért tiltotta 
meg; 4-dik, engedetlenség; 5-dik, vakmerőség; 
6-dik, tanácstalan bolondság; 7-dik, tobzódás, 
nyalánkság; 8-dik, háladatlanság; 9-dik, sorsá
val való meg nem elégedés.Nem mennek kérdőre 
vissza az Istenhez, hogy ihon ezt s ezt mondja a 
kijó : csak megeszik. Ezt a bűn kölyközésit is fel
találja az ember, csak tegye reá az elméjét ügyé-



ben. Mind ezekből már világos, bogy nem hogy 
az Isten, ki az ő igazságában megemésztő tűz 5. 
Móz. 4 :24. Zsicl. 12., hanem maga az ember lelkiis
mereti előtt, és értelmes igazságos emberek világi 
fórumán is megérdemlik az együtt vétkező lélek 
és test az együtt való büntetést. Hiszem a világ 
közönséges szava : facientes et consentientes pari 
poena puniuntur; magyarul : a nyúzó s a láb- 
tartó etc.



125

X I X .  I R É S Z .

A boldogtalan embernek az Istennel noha keser
ves de méltatlan perlekedő panaszáról.

De itt egy igen keserves búslakodó panaszt, 
kérdést teszen a szegény boldogtalan ember: hogy 
fér az Isten igazságához, hogy egy kicsiny szem- 
pillantásnál is (comparate ad aeternitatem, azaz : 
öszvevetvén az örökkévalósággal) kisebb ideig 
tartó bűnt véghctctlen örökkévaló büntetéssel 
büntet-meg, még pedig abban, ha kit nem terem
tett volna, és ha elesni nem engedte volna, nem 
vétene; hiszem az ördög esett elébb el, ö csalta 
meg az embert; egy szóval, hogy engedte meg az 
Isten, hogy a bűn legyen? et contra.

Felelet :
Nem felelem azt, a mit sokan erre felelnek, 

hogy véghetetlen örökké való uraságot, majestast, 
és egyszersmind véghetetlen atyai jóságot, boni- 
tast bántott meg, még pedig tudva, szántszán-



dókkal, szabad akaratjából etc. maga fűzte magá
nak azt az étket, azért egye.

Noha ugyan ezeket a feleleteket én nem ve
tem meg, nem is ócsorloin, de nekem eleget nem 
tesznek, hanem megfelel maga az Isten Salamon 
által, Préd. 8 : 10. 11. Ésaiás által 26 : 10. A go
nosz istentelen ember, ha örökké a világban élne, 
örökké vétkeznék,sőt minél jobb állapotban élne, 
annál inkább vétkeznék; és nyilván való dolog 
ebből, hogy most mindennap látja a szemével 
mind a világi magistratus mind az Isten bünteté
sét, fülében zeng mindennap a pokol hire még 
pogányoknak is, még is mint vétkezik? hát ha ez 
a zabolája se volna, és tudná, hogy örökké él, 
senki sem bántja, mit csinálna az Istenért? Má
sodszor ezt mondom : a kárhozott ember ott osz- 
tán örökké vét, nem lehet már ott nem véteni, 
azért meg nem szűnvén ö a vétkezéstől, nem lehet 
az Istennek is megszűnni a büntetéstől; a megté
résnek ideje elmúlik a halálkor: az Isten maga, 
Zsolt. 92, Zsidókh., és az rendelt idők.

A panasznak vagy kérdésnek második ága 
csak teszi, és igen régi,mint ezt felveszi szent Pál, 
Rom. 9 : 19. 20 : Miért csináltál engemet ilyen
né? Meg is felel sequ. kivált a 22 és a 23, és az 
Isten Jeremiás 18. Ennél tovább ki mehet? szállj 
magadban ember, hiszem a király s fejedelemtől 
sem vészesz minden dolgáról számot, sőt egy ma-
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gad rendeden való embert is ha tízszer, húszszor 
igazmondónak, rendes embernek tapasztalsz, nem 
igen veszed kétségben szavát, sőt azt mondod fe
lőle : Derék, pnnctualis, reális ember ez. Miért 
nem adsz bárcsak ennyi tisztességet az Istennek? 
Az ég, nap, holdtól fogva a szúnyogig vizsgáld 
meg a természet könyvét, találsz-e az ö nemek
hez képest csak legkisebb hibát is bennek?hátha 
az átok előtt láttad volna a főidet, 1. Móz. 3:17. 
Az Isten világi igazgatásának és a kegyelemnek 
könyvét ha vizsgálod, érted-e az Istent Ítéleti s fe
nyegetésében valaha hogy hibázott volna ? 4. 
Móz. 23 : 19. 1. Sam. 15 : 29. Mai. 3 : 6. Jakab 
1 : 17. A kit azért minden szemedben ütköző 
vagy elmédben férhető dolgaiban, munkáiban 
olyan tökéletesnek tapasztaltál, miért nem hi
szed szintén olyan tökéletesnek lenni azokban 
a nagy dolgaiban, a melyeket a maga bölcs ta
nácsából elrejtett Péld. 25 : 2. 5. Móz. 29 : 29. 
Matth. 24. 36. Csel. 1 : 7. Avvagy ha kijelen
tette is, s a te elmédben nem fér, azért-e nem 
jó? 2. Pét. 2 : 12. Egy verébre, egy hajszálra 
gondja vagyon, s a legnagyobb dolgában, bűn, 
kárhozat, mennyország dolgaiban vagy gondvi
seletien vagy igazságtalan volna? Nézd meg, 
micsoda injuriát, igazságtalanságot követsz az 
Istennel. Te magadnak azt kívánod, hogy ne 
vizsgálja más, ne bújja fel minden dolgodat, mert
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te nem tartozol minden dolgaidról számot adni, 
másnak titkodat kijelenteni. Még is te a minden
ható Istentől azt kivánod, a mit te mással nem 
követsz, sem mástól fel nem veszesz, noha mind
ketten erőtelen, bolond, múlandó emberek 
vagytok. Quod tibi non vis, alteri et quidem 
Deo quare facis? Matth. 7 : 12. Hiszem az a 
lex et prophetae. Jesus divinus, Jesus naturae, 
Jesus gentilis, még a sült pogány ok, chinaiak Is
tene vagy prófétája is, Confucius erre tanította 
őket : ne kövesd azt mással, a mit te nem akarnál 
szenvedni mástól. Hidd el, ha az Isten ebben a 
nagy meteriában számot adna neked, igaznak ta
lálnád, helybenhagynád te magad, is, és azt mon
danád Dáviddal, Zsolt. 119 : 15. Ha idvessé- 
gedre és maga dicsőségére valónak, szükségesnek 
ítélte volna, úgy hiszem ki is jelenti Ítélet nap
ján, csak várd el. Mind meny országban, pokol
ban nyilván leszen ebben is az Isten igazsága, 
bölcsessége, addig tartsuk eh ez magunkat. Péld. 
16 : 4. Rom. 9 : 22. 23. 11 : 36. Kol. 1 : 16 .  Rom. 
5 : 20.

Szépen és szentül mondotta szent Ágoston 
doctor : ha a bűn nem lett volna, az Isten fia a 
testben meg nem jelent volna. 1. Timoth. 3:16.  
még pedig asszonyi állat által, Gál. 4: 4. még 
pedig bűnös testhez hasonló formában, Rom. 8:3. 
hogy atyjafiaihoz hasonló lenne, Zsid. 2:17. Nem



emberi nyelv, penna és elmére való dolog az, az 
Istennek mely nagy dicsőségére való alkalmatos
ságot szolgáltatott a sátán a bűn által; a mikor 
azt gondolta a pártütö, rebellis lélek, mind a 
maga pártütésével, mind osztán az embernek 
maga mellé való vonásával, hogy triumph ált, 
hát akkor esett legalább, és az Isten akkor 
magasztaltatok legfeljebb az által, a mit a vi
lág és az ördög bolondságnak tart, 1. Kor. 
1. a 18. verstől fogva végig, és kivált v. 25. 
Ebben pedig kiváltképen az egy álmélkodásra 
való dolog, bölcs és igazságos munkája s ítéleti 
az Istennek, hogy az ördögöt, a bűnnek authorát, 
kezdőjét nem szánta meg, hanem az általa elejte
tek embert, hogy mikor a sátán társat és abban 
vigasztalást keresett magának amaz mondás sze
rint : Gaudium est miseris socios habuisse ma
lorum, ott szégyenült, nyomorodott leginkább 
meg. Zsid. 2. : 14. 15. 16.

Ha pedig abban a nagy matériában szabad 
tovább okoskodnunk emberi mód szerint, vagy 
inkább ha tovább is vakoskodnunk tetszik, én azt 
mondom: hogy mind ezzel az eleshetéssel, labi
litással is így teremtette az Isten az embert leg
jobban, a mint teremtette volt. Egy teremtett 
állathoz illendő s attól bevehető tökéletességet, 
ajándékot így adott neki többet, mintsem úgy 
adott volna a mint az ember okoskodik. Mert a
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léleknek essentiája, valósága : értelem és az aka
rat; intellectus, hogy megértse az eleiben tétetett 
dolgokat, voluntas, akarat, szabadság, hogy a 
megértett dolgokat vegye ha szereti, ha nem sze
reti pedig vesse meg, hagyja oda. Már minél na
gyobb bölcsességet adott Isten a léleknek az érte
lem által a dolgoknak megismerésére, annál na
gyobb szabadságot adott az akarat által az azok
ban való válogatásra és azokkal való élésre. Mi 
haszna volt volna az értelemnek, ha az akarat nem 
volt volna az értelemnek hasznavételére? úgy lett 
volna az ember mint Tantalust Írják a poéták a 
pokolban, álláig a vízben, még sem ihatik, félj ül 
majd az orrát, ajakát éri az alma, még sem elle
tik. Az Isten az embert minden földi, vizi, a'éri 
teremtett állatival szabaddá, sőt azokon úrrá 
tette, és hogy azok engedjenek neki, megparan
csolta, 1. Móz. 2. Zsolt. 8.; úrrá a paradicsomnak 
minden fáin, gyümölcsén, azt az egyet vévén csak 
ki, engedelmességének próbájára, gyakorlására; 
sót az akaratjának szabadságát az iránt a fa iránt 
is nem kötötte meg, mely ex eventu, a dolognak 
kimeneteliből tetszik meg, mert ha megkötötte 
volna, teljességgel meg nem ette, sem ehette 
volna, melyet az is bizonyít, hogy azt is, a mikor 
megtiltja 1. Móz. 2 : Ne egyél, mert meghalsz,— 
az Isten nem maga részéről teszi a tilalomnak 
okát, hogy azt mondaná : mert az nekem igen



131

nagy bosszúságomra leszen; hanem az ember ré
széről, az ö romlásából adja okát a tilalomnak, 
melynek tacite, alattomban való értelme az : én 
azt sem tiltanám tőled,ha jó volna neked és nem 
ártana; a mint a többit hogy nem tiltom, de meg
halsz, ha eszel, ha pedig nem eszel, élsz örökké; 
előtted mind az élet mind a halál, lássad, melyi
ket választod, én megmondtam. így az Isten sza
badságában hagyja, melyet ha az Isten úgy nem 
cselekedett volna, hanem azt a praetendált illabi- 
litást, eleshetetlenséget adta volna helyébe, nem 
lett volna azzal kisebb a szabadságnak ajándéka, 
a mint volt. Valljon nem panaszolkodott volna 
úgy is az ember, hogy ő csak úgy vagyon, mint 
az arany kalitkában kényesen, kedvesen, de 
ugyancsak fogva tartatott madár; már azzal a 
nagy, szép, ugyancsak aurea libertással, az ö 
maga veszedelmére ha visszaélt, ne zúgolódjék 
az Isten ellen, tulajdonítsa magának halálát.

Mondod tovább : de minek teremtette Isten 
azt a mérges fát? nem lehetett volna az a kert a 
nélkül a fa nélkül? Ez bolondság. Mert hiszem, 
nem abban a fában vagy annak gyümölcsében 
volt a halálos méreg, mint hogy némely füvek, 
gyökerek mérgesek, halálosak, hanem az a fa 
volt az Isten és ember között való szövetségnek 
jele, symboluma; a volt az egész törvény, evan
gélium, biblia, templom, egy szóval az Isten aka-

9*
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ratja, és az ember tiszti, az engedelmesség, me
lyet abban a templomban gyakorolván az ember, 
érdemiette, megkereste és el is érte volna osztán 
azt a boldogságot, a melyben meglett volna bez
zeg a bölcsességnek, értelemnek tökéletessége, az 
akaratnak egész szabadsága a változhatatlanság- 
gal, eleshetetlenséggel együtt, úgy mint a meny
ország, melyet már a Krisztus az ö engedelmes
ségével szerzett minekünk vissza. Hogy azt a tö
kéletességet először mindjárt nem adta, arravaló 
is volt,hogy az ember tanulja meg magára, hogy 
mind annyi ajándékival is az Istennek, az ő maga 
erejével az ember nem volt elégséges az idves- 
ségnek megszerzésére. Nagyobb kellett ahoz : az 
Isten fia. És hogy igy az Istent annál inkább be
csülje, szeresse az ö maga megalázásával és an
nak akaratjának való engedelmességével, mint
hogy ma is ez a valóságos isteni tisztelet, enge
delmesség, alázatosság és szeretet, 1. Sam. 15 :
22. Mik. 6 : 8. Mát, 22 : 37. 39.

Ha az a törvény fa nem lett volna a paradi
csomban, csak olyan lett volna, mint egy étel, 
ital, gyönyörűséggel teljes vadkert. Adám és 
Éva benne mint egy pár szarvas vagy gerlicze 
ött, ivott, szaporodott, gyönyörűségben élt volna, 
de Istent nem szolgált volna, mert nem is tudta 
volna, mint kell szolgálni; embernek, azaz egy
másnak vagy felebarátjának sem szolgált volna,
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mert senkinek semmire nem leven szüksége, az 
egymás-segitesnek, igazságnak, irgalmasságnak 
semmi helye sem lett volna; ez azért a legközön
ségesebb, leghaszontalanabb s legbolondabb dis- 
putatiója az embernek az Istennel.



X X .  R É S Z .

Ennek a haszontalan disputatiónak a keresz
ténységben kivált a protestánsok között való 

káros voltáról.

Ez keserves dolog, hogy a protestánsok is, 
noha minden igazságban megegyeztenek, a felett 
veszekedjenek halálos gyülölséggel, melynek vé
gire egyik sem mehetett soha; ez az anyja de 
praedestinatione, gratia universali, libero arbitrio 
való disputatiónak, noha bizony Luther Márton 
maga szép könyvet irt Erasmus ellen, de servo 
arbitrio; megegyeznek azon, hogy ki idveztil, ki 
elkárhozik az ember, Matth. 22 : 11. 25 : 34. 41. 
Ján. 17 : 8. 9; de levágják osztán egymást s po
kolra hányj tik, hogy mint kell magyarázni imez 
helyeket ; Ján. 3 : 17 .  noha a 18. vers azt mind 
szépen megmagyarázza; 1. Kor. lő : 22., ezt is a 
23-dik; 1. Tina. 2 : 4. 6.

Az Úr vacsoráját az augustana és helvetica 
confessio egyaránt hiszi, hogy nem testi hanem
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lelki vendégséggel, hittel, lélekkel, nem foggal* 
szájjal eszi veszi a Krisztus testét, igazságát, ér
demét; sem lutheránus sem reformatus nem vé
szén sem többet sem kevesebbet egyik a másik
nál az Úr vacsorájában. Egyik sem imádja az 
ostyát vagy kenyeret mint a catholicus, pápista, 
mégis osztán eget, földet öszveforgatnak felette, 
hogy ott jelen vagyon-e test szerint a Krisztus, 
melynek vizsgálására mi szükség vagyon? Én azt 
félre tenném, és én magam bizony részemről 
scrupulust akadályt nem tartanék benne, hogy 
lutheránus prédikátortól felvegyem az Úr vacso
ráját, és viszont a református prédikátor adná fel 
a lutheránusnak ha veszi. Nem is látom más
atyját a protestánsok egy ességének, syncretismu- 
sának, hanem azt, hogy a keresztény vallás szere
tetnek vallása, és az Ur vacsorája szeretetnek va
csorája, mit mond az apostol szent Pál, Gál. 5 :
15. Fii. 3 : 2. és 15 Zsid. 12 : 14.

Ha ugyan csak öszve nem férhetnek, hagyják 
mint problematica quaestiókat a scholákra, ám 
disputáiédjanak felette, de szeretettel, nem úgy 
mint a kutyák a konczon; mi haszna arról a pre- 
dikácziókban, a templomban hánykódni, a me
lyet ezer közül sem ért meg egy, maga a tanitó 
sem érti; én itt sokat szólottám felőle, de én bi
zony nem dicsekedem vele, hogy értem, hanem 
megelégítem, s kötöm magamat, és azt mondom



a mi vagyon, 5. Móz. 29 : 29. Rom. 11 : 33.12:3. 
Ha kitanulhatnék is, valljon csak az idvezülne-e, 
a ki ennek végire mehetne? Jaj úgy akármelyik 
vallásban is a sok együgyii embernek, hiszem 
hittel idveziü az ember, Rom. 3 : 28, nem tudo
mánynyal, 1. Kor. 8 : 1 .  Magammal együtt min
den keresztény atyámfiának azt adom tanácsul : 
megójjuk magunkat, úgy ne járjunk a curiositas 
mellett lelkűnkkel, mint Galileus nagy philoso
phus járt volt a szemével; mikor telescopium 
által nézett a napba, hogy a makulákat kitanul
hassa, azon szempillantásban kisült a szeme, mert 
nem elégedett meg azzal, hogy telescopiumon 
általbocsátván (de úgy, hogy fel ne gyújtsa) a 
napfényt papirosra, mind a makulákat, mind a 
napnak a maga sarkán való forgását akárki is 
kitanulhatja a mennyire kell.
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XXI. RÉSZ.
Mint részesül a test a léleknek boldog vagy bol

dogtalanságában a feltámadás után.

Mint lehessen pedig a test a feltámadás után 
capax, alkalmatos, elégséges a lélek boldog vagy 
boldogtalanságának érzésére, az elég világos ab
ból, hogy ebben ez életben látjuk mind az öröm 
mind a szomorúságban, a feltámadással pedig a 
test nem tétetik érzéketlenebbé, alkalmatlanabbá, 
mint azelőtt volt az életben. Tovább, nézzük 
még a szentirást Dán. 12:2.  3. Jób. 19 : 25. 2Ö. 
Matt. 13 : 13. Matt. 17 : 12. Fii. 3 : 21. Jelenés. 
19 : 11. 14. Matt. 22 : 30. Jel. 7 : 14—17. 21: 4: 
22.23. A test dicsősége kilátszik ezekből; köszön
jük pedig ezt egyedül a Krisztusnak, mi valakik 
idvezülünk. Ellenben a szegény elkárhozottak 
köszönjenek mindent magoknak és a kiknek szol
gáltának az ördögnek. Matt. 25:32.végig. Jelenés. 
19 : 3. 20. és 20 : 12. végig. Úr Isten oltalmazz 
ettől. Helyéről, módjáról nem szükség felettébb 
szorgalmatoskodnunk mind örömének mind gyöt-
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relmének. Hogy az örömnek helye az ég leszen, 
azt világosan kimutatja Enok, Illyés és Krisztus 
urunk menybemenetele, 1. Móz. 5 : 24. 2. Kor. 
2 : 11. Csel. 1 : 9. 11.; hogy nekünk fejünk után 
kell mennünk, maga mondja János 14 : 3.; Pál is 
oda ragadtatott volt 2. Kor. 12. Az öröm mivol
táról oda fel szólottám, a mennyire Esaiás 64 : 
8. és Pál 1 Kor. 2 : 9. engedték.

A gyötrelemnek helye vagy állapotja nevez
tetik Gehennának, Matt. 10 : 28. külső setétség- 
nek, Matt. 8 : 12. és 22 : 13, Tófétnak Esai. 30: 
utolsó, kénköves tüzes tónak, Jelenés. 19 :20. stb. 
kivált a helyéről feltámadás előtt a léleknek szor- 
galmatoskodni nem szükség, mert hiszem a lélek
nek helye, setétsége, világossága nincsen, ez mind a 
testhez illendő dolog, annak vagyon széle, hosz- 
sza, mélysége, vagy temérdeksége, neki vagyon 
szeme a setétség és világosság érzésére, a vilá
gosság nekünk a földön nap, hold, csillagok, 
vagy gyertya-jelenlétei; akár a földet forgasd a 
nap körül Copernicussal mint a szakács a pecse
nyét a tűz körül vagy előtt, akár a napot jártasd 
a föld körül Ptolomaeussal, mint a sütő a kenye
ret beteszi a kerek kemenczébe és a körülötte 
járó meleg megsüti : én nem bánom, azért iistö- 
köt nem fogok, lássa a sütő s a szakács; elég az, 
hogy a setétség és világosság nekünk a naptól 
szemtől függ: akármelyik ne legyen, ám az sem
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leszen. A napon félj ül ha mehetnél, soha éjtszakád 
nem lenne ; jól mondotta egy részint a ki mon
dotta: Az idvesség és kárhozat status magis quam 
locus, állapot inkább mint sem hely. Az ördög
nek az ég is pokol, mikor az Isten előtt áll is. 
Jób. 1 : 1. Kor. 22.

Ezt a hosszas munkát én azért írtam, édes 
szivem, Júliám, — noha hogy ennyire terjedjen, 
czélom és gondolatom sem volt, csak a mint Írni 
kezdettem, egy matériáról a másikra úgy esett a 
pennám, mint a víz egyik körül a másikra, úgy 
hiszem, Isten igazgatásából; —de jó leszen, lelkem, 
neked arra, hogy holtom után néha ha sírásra le
szen szükséged, vedd elé, olvasd, sírj, édesem, 
mellette; neked, édes fiam József, hogy tanulj 
belőle; mindketten vigasztalástokra lehet az az 
Isten ajándéka, mely ebben meglátszik, hogy én 
bennem volt. Te, tudom, maholnap a scholából 
kivágysz, azért azt hagyom : Hivassa elé akkor 
anyád, ha Isten élteti, Kaposi Sámuel, Enyedi 
István, Pápai Ferencz, Kolosvári István, Bony- 
hai György komám uramékat, vagy más akkor 
élő, tudós jámbor református embereket; adják 
kezedben ezt a praefatiót, adjanak elég időt reá, 
ha igazán deákra fordítod, és ha anyádnak is, úgy 
a mint kell, magyarul jól megmagyarázod azon 
tudós emberek előtt, bízvást mesterremeknek 
tarthatják; a világ inasesztendejéből, a scholából,
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mesterlegénységre kim ehetsz, de bizony öreg
mesterségre nem, halálodig kell azt tanulnod, 
mint én hatvanhat esztendeig, és igen nehéz scho- 
lában, most is ezt irtain a rabságban , e széken 
egy holnapi unalmomban.

(Az elöljáró beszédnek vége.)
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N e m z e t s é g e m r ő l .

Született Bethlen Miklós Erdélyben Kis-Bún 
nevii faluban s kastélyban, anno 1642. 1-a sep- 
tembris virradólag.

Atyja volt Bethlen János, az ö idejében erdé
lyi föcancellárius, tanács úr, fej ér-vármegyei fö- 
ispány, udvarhely-széki főkapitány, az erdélyi 
állapothoz képest tisztességes tudományu ember, 
melyet és az unitaria vallásból való kitérést is 
vett volt árvaságában, az anyja Kemény Anna, 
mostoha, apja Macskási Ferencz református em
berek nevelése, és predikátorsúgáról, gyermekek 
tanításáról nagyhirü tudós academicus mestere 
Keresztúri Pál tanitása,és a nagy fejedelem Beth
len Gábor kegyelmes protectiója által, ki is any- 
nyira szerette, hogy azt mondotta : ha az egy 
testvér öcscsének Bethlen Istvánnak fiai nem vol
nának, fiává fogadná. így is nagy kárával esett 
az én atyámnak annak a fejedelemnek éretlen ha-
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lála. — Értéke, jószága volt az erdélyi állapothoz 
képest úri; Istenhez és annak házához való buz- 
góságának jele, hogy írn ez nagy külső tisztein 
kivül az erdélyi reformata ecclesia s collegiumok 
főcuratorságát maga önként vállalta fel vén úr
társával Bánffi Zsigmonddal, és hamuból, sze
métből csudálatosán állították fel az enyedi 
collegiumot; maga költségével, 4000 forinttal 
erigálta az udvarhelyi scholát, adott a maros- 
vásárhelyieknek is 2000 forintot, az enyedi- 
nek is 1000-t, egyébüvé is, a hová lehetett; 
külömb’en is kegyes, jámbor, akárkit is segíteni 
inkább mint rontani kész, és igazbeszédü, nem 
tökéletlen, sőt azt másban is utáló ember volt. 
Mezei állapotra is, hogy rósz nem volt, bizony
ság az, hogy Rákóczi György fejedelem Lengyel- 
országban, Krakkóban főcommendánsnak tette 
3000 emberrel, melyet osztán,rá szállván a romai 
császár hada, a fejedelme levelire feladott, és ab
ból a boldogtalan lengyelországi hadakozásból 
csak ö jött avval a 3000-rel tisztességesen s gaz
dagon az ö édes hazájában. Holt meg Bethlen Já 
nos anno 1678, életének 64% esztendejében 28-a 
februarii, az istentelen világnak kivált vénségé- 
ben rajta elkövetett üldözései u tán , és 41/2 esz
tendei irtoztató vizi betegségből mikor világ csu
dájára meggyógyult volna, száraz betegségben és 
szörnyű csuklásban. Temettetett maga testamen-



tuma szerint a marosvásárhelyi templomban, 
mert, mi okon, nem tudom, de nem akart Keres- 
den temettetni. Existál egy kis magától kibocsá
tott erdélyi historia is.*)

Nagyapja volt Bethlen Miklósnak Bethlen 
Farkas, az ö idejében erdélyi fögenerális, tanács 
úr, főarendátor, küköllö-vármegyei főispány, sza- 
mos-ujvári főkapitány; tisztei megbizonyitják mi
csoda ember volt, és hogy harczon, csatákon ka
pott tizenhét sebhelylyel ment a koporsóban, éle
tének 58. esztendejében egy istentelen úr megéte- 
tése által, a mint az atyám mondotta. Tovább 
nem genealogizálok, azt a szegény Bethlen Elek 
elég szépen kicsinálta a régi levelekből; ezt is 
azért hoztam elé egyikért, kiváltképen, hogy az 
én maradékim nézzék meg az Isten kegyelmét, 
hogy harmad izig mint szállott, az erdélyi álla
pothoz képest az első renden való méltóság eb
ben az házban, és ők is féljék az Istent s köves
sék a virtust; azt is tanulják meg a mellett, ha 
gonosz találja, hogy az a legősebb jószágok 
és legbizonyosabb jutalmok a világtól, atyjok, 
nagy- és szüleatyj okról maradott reájok.

Édes anyja volt Yáradi Borbára, Kolosvári 
Yáradi Miklós leánya, mely Yáradi Miklós

*) Rerum transsylv. libri IV. 1664. Kéziratban maradt
folytatása 1779. Horányi által bocsátatott közre.
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volt még más Váradi Miklósnak fia, a ki 
Váradról elbujdosott volt, mikor in anno 1660*) 
Váradot a török vítta, s jött volt Kolosvárra, 
és ott házat vevén magának, Váradra vissza 
nem ment; hihető , ott nem volt annyija a 
miért visszavágyott volna. Nemes - emberségét 
sem állíthatom, mert az armáli,sokat a kit lát
tam, úgy ju t eszembe, a második Váradi Mik
lós nevére szólott, Bethlen Gábortól adatott, én 
bizony nem tudom, hova lett. A nagyatyám noha 
mind nagytól kicsinytől Generosus titulussal illet- 
tetett, de magát kolosvári városi embernek tar
totta, és kereskedő ember volt, és minthogy ab
ban az időben Kolosvár volt az erdélyi föernpo- 
rium, erdélyi Bées, kincses Kolosvár nevet viselt, 
görögnek, örménynek alig hallatott hire is, azért 
Kolosvár igen fioreált, és ott Váradi Miklós mind 
értékre mind értelemre nézve első ember volt, a 
biróságot is háromszor viselte, mely abban az 
időben mint olyan virágzó városnak (melyhez 
hasonló magyar kerített város nem volt) bíró
sága fejedelmek és mindenek előtt nagy becsü

*) A török 1660. Nagyváradot igen is vívta sőt be is vette, de 
hogy ezen évszám itt mégis tévedésből á ll, világos a következők
ből, mik szerint 1660. nem hogy idősb Váradi Miklós, de ennek 
hasonnevű fia sem élt többé, pedig ez hetven éves aggastyán volt, 
mikor elhúnyt. A hiba kétségkívül a másoló hibája, s Váradnak 
1598. történt vívását kell érteni.



letben volt. Annak felette ez a Váradi Miklós 
Bethlen Gábornak factora volt, sok maga szüksé
gére való kereskedéseket (mert viaszszal, mézzel, 
ökörrel a fejedelem is kereskedett) mindBécsben, 
Velenczében, Braszlóban ö igazgatta. Titkos kö
vetségeket is jártatott vele Velenczében, és a né
met protestáns potentatorokhoz. Mind ezek felett 
való Istennek kegyelme ez is, hogy Kolosvár 
egészen unitaria város volt, s az az első Váradi 
Miklós vitte be először a reformata religiót Ko- 
losvárra, annak a házának a kapuja között volt 
a legelső reformatum templom Kolosvárott, on- 
nat vitte osztán az Isten elébb; a Bethlen Gábor
tól az ecclesiáknak és collegiumunknak hagyatott 
76 ezer forintoknak is, Géléi István akkori refor
mátus püspök akaratjából, curatora volt sokáig, 
az ecclesiáknak nagy hasznára. Élt 70 esztendőt, 
holt meg, már én tizenhét esztendős lévén akkor, 
az én szemem előtt Kolosvárott vizi betegségben; 
szép tudományu, mértékletes életű, bornemisza 
embervolt. Az Isten szép értékkel is áldotta meg, 
de bizony sok irigységet, üldözést, keresztviselést 
is szenvedett.

Anyámról való nagyanyám volt TúriBorbára, 
tordai, jó értékes, jószágos, gazdag ember, Túri 
János leánya, ki is abban az időben nagy Bá- 
thoriZsigmond idejében minden erdélyi sóaknák
nak és aranybányáknak főinspectora volt, hihető,



Gyulai Pál, abban az időben nagyliirü cancella
rius által, kinek testvérhuga volt a Túri Jánosné, 
Szalai Kata asszony anyja. Ez a Túri János jó fő- 
ember volt, az én tordai házam, jószágom arról 
áll, járai, oklosi kevés jószág Gyulai Pálról jött, 
Abafája is Lupsa is szintén úgy eljött volna, ba 
Gyulai Pált istentelenül házában meg nem ölték 
volna. Az én szegény anyám a leveles ládában 
tartotta az ingét is, melyben megölték volt. Én is 
láttam Tordán a híd végin a mi Túri famíliánk 
temető kápolnáján; ha el nem veszett, egy fara
gott kő ennek summáját bizonyítja, de kiváltké
pen a járai levelek.

Atyám után való nagyanyám volt Kemény 
Anna, abban az időben Erdélyben nagyúri em
ber Kemény Boldizsár leánya, Lázár Annától 
való, mely Lázár Annával egy testvér volt Beth
len Gábor és István édes anyjok, és erről tartotta 
Bethlen Gábor olyan kedves atyjafiának az én 
atyámat, inkább mint a Bethlen ágról, mert noha 
ugyan ez a familia mind egy volt régen, mint 
Böjti historicus*) is ebből a mienkből hozta ki a 
Bethlen Gábor genealógiáját, de az már igen 
messze távozott volt, szintén mint az Apafii fa
milia is.

*) Munkája Engel Kerestély „Mo n u me nt a  U n g r i c a u 
czímü gyűjteményében (Bécs, 1809.) olvasható.



Én az atyámnak első szülött fia voltam, és an
nál kedvesebb, hogy az atyámnak már három 
leánya volt előttem, mely ebben a leányt nem il
lető jőszágu famíliában igen szomorú dolog volt. 
Lőttének utánam sok fiai, leányai, de ime csak 
én vénültem meg, a többi ki gyermek, ki szép 
ember korában holt meg; maradéka sincsen több
nek, hanem csak a két öcsém Bethlen Pál és Sá
muelnek.



— 150 I

II. RľÉSZ
Term etein, ábrázatom , tem peraineiitiiiiioín és

Termetem sem hosszú sem kurta, hanem tisz
tességes középaránt való volt, ábrázatom hosszú, 
barnaszeg, piros, ifjúságomban elég szemet szúrt; 
elég az, férfi ábrázatom sokaknál volt szebb, és 
vénségemig is tartott sokaknak csudájára szépsé
gem, kivált nyomorúságom, esetemhez képest; 
hajam, szemöldököm, bajuszom nagy volt, szaká
lom is mint szokták mondani, a tarisznyája meg
volt, de a madzaga kétfelöl a torkomon volt in
kább mint sem az orczámon, melyre nézve én 
soha meg sem hagyattam volna, ha a rabság 62 
esztendős koromban meg ne hagyassa kedvem el
len velem, a két felöl lejövő haj elég tisztességes, 
megviselhető szakállá csinálta a szakálat becsiil- 
leni szokott szem előtt; lassú és késő őszülésem 
volt; már 67 esztendőmben járok, mégis baju
szomnak, szakálomnak fele ősz, az hajamban pe-

indulatom .
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dig talán huszonöt szál sem fejér,sőt observáltam 
ezelőtt huszonöt esztendővel,a bajuszomban néha 
egy-két szál ha fejéredni kezdett, egy kevés idő 
múlva megsárgult s visszafeketedett úgy, hogy az 
urak még reám fogták,hogy a szép ifjú feleségem 
tépi ki, én pedig bizony soha efféle bolondságot 
nem követtem, se hajam, sem bajuszom, sem 
szakálommal. Szemem felette fekete és fényes 
volt, akármely sólyomszemnél nem alábbvaló, 
leánynak sokat ért volna, jó eroslátó is volt, éle
sen messze, és akármi apró objectumot jól lát
tam, horgast és egyenest, rutát, és szépet igen 
megkülönböztető volt, úgy, hogy az emberek 
csodálták; 54. esztendős koromban mégis elkez
dettem oculárral élni, nem a szükségért, hanem 
azt hallottam, hogy úgy az ember szeme tovább 
tart; most ugyan vénségemben sem Írást, sem ol
vasást a nélkül nem köpethetek, de avval akár
mely apró Írást, kivált nappal igen jól látok, 
egyéb nézésben pedig úgy vagyok mint ennek- 
elötte húsz vagy több esztendőkkel. Orrom nem a 
felette nagy orrokféle volt ugyan, de nagyocska, 
horgas, aquilinus nasus, gyermeki csintalanságom 
miatt való esés egy kicsinydéd a hegyét megla- 
positotta volt, de minden disztelenités nélkül. 
Szaglásom felettébb is erős volt, akár jó akár 
kedvetlen szag iránt majd a kényességig. Füleim 
nagyocskák, de nem is mód nélkül valók, és fe-
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lette jól hallók, mely sokszor az álmomat is el
rontotta. Az alsó állam éle hosszúcskavolt, mely 
miatt az alsó rend fogam majd természet vagy 
rendkivül küljebb volt a felső rendnél, és a miatt 
a fogam maga pusztította el egymást; ifjantafájt 
is. ízlésem igen jó, erős, sőt talám kényes is volt. 
Az én karjaim az én termetemhez képest felette 
hosszak voltak, nálamnál sokkal magasabbaknak 
is igen ritkán volt párja. Ahhozképest kezeim ujjai 
is, körmei is szép hosszak, de lábam ujjai, körmei 
rút, ocsmány tekercsek voltának, talán a szűk 
csizma miatt, mert másként a lábam járni, futni, 
ugrani, és minden láb tisztire bizony jó volt, ki- 
vévén a tánczot és úszást, mert azt a két testi 
mesterséget meg nem tudtam tanulni sok. igyeke
zetemmel is, azért is beléhagytam. Az hajam soha 
a vállamig sem nőtt felette le, lágy és ritka is 
volt; magyar hosszú hajnak ugyan meglehetett, 
mert terhemre nem volt, de német uríi nem adott 
volna jó szót érette; minden éjtszakára felkötöt
tem és úton is ,úgy osztán felkondorodott a vége, 
annyira hogy meglehetős volt. En ugyan, mint ide 
alább meg lesz Írva, fogadásért hagyattam volt 
meg. Viseltem, úgy látom; ha még élek, elkopik. 
Derekam vékony, csukahasu, kezem lábam szá
raz, mint a szarvasnak, mondani csak bőr, csont; 
nagy termedék vastag erek, inakból állott a tes
tem, mégis az orczám, nyakam, torkom, ezomb-
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jaim, tomporáim szép húsosok, teljesek voltának, 
úgy hogy az nem testesség és nem kövérség, ösz- 
tövérségnek vagy szikkadt szárazságnak nem mon
dathatott, hanem Istentől áldásul adatott köny- 
nyüségnek tartottam; ahoz képest jó gyalog vol
tam (nem kérkedem vele), de jó könnyű és ke
mény s merő derekú, meglehetős szép voltam.— 
Erőm is azért termetemhez nagyobb volt, mint
sem ember külső s első tekintettel gondolta vol
na, kivált a karjaimban. írhatnám próbáit, de 
hijábanvalósággal kérkedni s papirosát rontani 
vagy is tölteni nem akarok. Talám ez is sok.

A mint a philosophusok az emberben levő 
négy temperamentumokról is szoktak szólani, én 
voltam melancholico-sanguinicus', a mint minden 
emberekben, úgy én bennem is kétségkívül a 
phlegma és cholera is megvolt, de praedominált 
emez kettő, és talán egyenlő mértékben. Mert ha 
ki magamviselését kiváltképen in sacris et in ne
gotiorum tractatione, és részegségi, kártya, 
táncz, s hasonló szokott mulatságoktól való ma
gam elvonásában megnézte, merő melancholiá- 
nak, képmutató, második Xenocratesnek mondott 
volna; ellenben mikor tisztességes mulatságokban 
asztalomnál és háló-házamban és ágyban látott 
volna, bizony merő sanguinicusnak mondott 
volna. Kiveszem rabságomnak és rendkivülvaló 
szomorúságomnak napjait, a minemü feleségem,



gyermekeim és egyéb olyan kedves embereim be
tegsége s halála; de másképen soha ebédemet, 
vacsorámat szomorúan nem ettem, még mikor 
sok országos gondolatok, busulások közül men
tem is asztalomhoz; az Isten kegyelme (mert bi
zony nem az én erőmnek, politica simulatio, dis- 
simulatióhoz szoktatott erőszaknak tulajdoní
tom), úgy oda béhagyatta velem, hogy vigan et
tem kenyeremet; noha én musikást nem tartot
tam, a tisztességes fabula, historia nem fogyott ki 
a számból, sőt talám trágárság és bolondság, scur- 
rilitásig is excedáltam benne néha. A hálóházam
ról Írni nem illik, s nem szükség; bizonyság tizen
hét gyermek, melynek öté első feleségemtől lett 
ifjúságomban, 17(/2 esztendő alatt, tizenketteje a 
másodiktól, 16 esztendő alatt; ha az első feleségem 
olyan egészséges és tenyésző lett volna, mint a 
második, és ha az elsőtől a fogarasi rabság esz
tendeig, a másodiktól a mostani rabság már négy 
esztendeig el nem választott volna, talám kalon- 
gya számig szaporodtunk volna. Rabságom első 
napján is egy gyermeket veszte el a feleségem 
szent György pohara miatt. A Yénus énnálam 
nem bolond, buja és gyakor, hanem mértékletes, 
de buzgó, tenyésző és mindennapi volt, mely az 
által az Istentől adatott mértékletesség és erő 
által mai vénségemben is nem sokat fogyatko
zott. A szeretet pedig és szerelem mindenik fele-



segemhez mélyen volt; megmutatja az: soha egyi
ket is, nem hogy megvertem volna, de meg sem 
csaptam, sőt szemben meg nem szidtam, talám 
csak magamban; az elsőt kétszer, ezt egyszer ha 
megmorgottam, de soha békéltető csóknál egyéb 
miköztiink nem kellett, harag, Ízetlenség, gya- 
nuság, féltés soha sem volt, noha, kivált ezt a 
másodikat sokan kísértették; bizony, az idővel a 
mi szerelmünknek buzgósága egymáshoz, nem 
hogy meghűlt volna, de nem is változott, nem 
apadott semmit is. Mondhatja a feleségem annak, 
ha akarja, asszony-barátinak, olyan egy jelét, a 
mely nem rút, nem szemtelen dolog ugyan, de 
csudálatos, és majd természet és rendkívül való és 
talám elhihetetlen. Vétek leszen, ha az én holtom 
után a feleségem meg nem mondja a tisztességes, 
egymást buzgón szerető házasoknak javára. Efes. 
5 : 28. Elhiszem, ha egy asszonynak megmondja, 
világ titka leszen; én az én részemről nem bánom 
mint tisztességes szerelem jelét, Tit. 1 : 15.

Szokták az ilyetén életek leírásában illetni az 
emberi indulatokat is, passiones animae; vigasság, 
szomorúság, szerelemről, mennyire volt bennek 
részem, már ide feljebb eleget szóltam. A féle
lemről maga az életem leírása fog szólani. En vi
téz ember nem voltam, de a bátorság és félelem 
nemcsak a táborban találja mezejét. Én hirtelen 
fellobbanó haragú embernek tartattam, mert ki-



vált ha velem kötődtek, feleseltek és valami bo
londságot állítottak s vitattak velem, vagy lát
tam, hogy valami gonoszra igyekeznek, jót, tör
vényt, igazságot elfordítani akarnak, megindul
tam, vagy a mi nekem jó, igaz és helyesnek 
látszott, buzgóvan és talám néha felettébb urge- 
áltam, mordicus oltalmaztam, úgy hogy pertinax 
és magamnak egyedül tetsző, s másoknak és má
sok munkáinak kevély, megvető nevet nyertem 
vele; és sokszor evvel a meleg zelussal a dolog
nak, magamnak pedig világi dolgaimra nézve 
mindenkor sokat ártottam. De e nem a harag sem 
az indulatból származott, hanem ex rei percep
tione et judicio, melyben is a ratióknak, mihelyt 
megmutattatott, engedtem s hajlottam; a dolgot 
magam conceptusáért, kevélységből, vel ex pru
ritu contradicendi, — a mint ok nélkül, igen mél
tatlan azzal vádoltak, szőrszálhasogató, igen ca- 
priciosus, quinta rota-kereső perpetuus contra
dictor etc. nevet adtak, — sohasem vitattam, ha
nem ex dictamine conscientiae, mely míg nem 
convincálódott más informatiója által, opinióm 
mellől el nem állottam. In publicis et seriis soha 
a szám mást nem mondott, hanem azt a mit a 
szivem jónak ítélt és gondolt. Ezt az Isten jól 
tudja és az életem megmutatja. Mert az egy 
Bethlen Gergelylyel, Apor Istvánnal való dol
gomat kivévén, és ha kikkel törvényesen per-
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lettem, én velem Teleki, gubernátor s Rabutin 
etc. soha sem az én privatumomért, hanem pu
blicum, religio, vagy másoknak dolgának, tisz
tem s keresztényi kötelességem szerint való 
forgatásáért veszekedtek, gyülölköztek.
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II a r a s  o s i n d u l a t o m  r ó I.

A mi pedig ugyancsak a haragot nézi, meg
vallom, kivált a szolgáim, cselédim és jobbágyim 
között hirtelen haragú voltam, szitkozódásra, és 
ha páleza volt a kezemben, hamar verekedésre is 
fakadtam; kivált vadászatban, mikor magam is 
agárral állottam, ha valaki a vadnak rosszul bo
csátott, összeszidtam, egyszer az öcsémet, szegén}' 
Bethlen Pált is. Mikor valami kárt tettek biráim, 
tiszttartó, jobbágy, béres, vagy mi alfélé, bizony 
sokat morgottam, szitkozódtam, fenyegetödztem, 
hirtelen első indulatomban talám úgy megszid
tam volna az embert, ha lehetett volna, hogy 
mindjárt szörnyű halált holt volna. Nagy bosszú
ságomra volt néha: valamely öreg legény szol
gámnak parancsoltam, hogy afféle vétkest meg
csapasson, mellette szólott, vagy csak ímmel ám- 
mal követte, nagyobb kárt tett annak is vele, 
mert engemet felboszontván, néha többet adat-



3 - 159 —

tam osztán az olyan vétkesnek; ha mindjárt vi
tette volna, és ö is mintegy haragudni látatott 
volna, jobb lett volna neki is, nekem is, s a vét
kesnek. Melyre osztán magam meg is tanitottam 
őket, hogy csak vitessék el; és sokszor egy pará
nyi idő múlva megizentem, hogy ne, vagy gyen
gébben bántsák. Mert nekem minden haragom 
egynéhány szempillantásban és morgásban állo tt; 
igen hamar elmúlt, és sokszor inkább haragud
tam azért, hogy megharagudtam volt, mintsem 
magáért a dologért, a haragnak okáért vagy ma
tériájáért; vagy magamra haragudtam, hogy mi
ért bolondultam volt úgy meg; ha pedig más ha
ragított meg, kivált ha osztán megtapasztaltam a 
méltatlanságot vagy hazugságot, bizony elvette 
jutalmát rendihez és a dologhoz proportionaliter 
akárki. Azért is énelőttem nem igen mertek alat- 
tómban vádoskodni egymásra, hanem ha ugyan 
méltó dologban vagy egymástól való kár vagy 
bosszutétel miatt való panaszban, mert azt meg
hallgattam és orvosoltam.

Látván azért én az hirtelen való indulatnak 
rajtam való uralkodását, és tudván Jak. 1 : 20, 
hogy az ember haragja az Isten igazságát nem 
cselekszi, mindenképen igyekeztem orvosolni és 
ellene állani, mind Isten előtt való imádságom 
által, segídekkel s observatiókkal; Seneca de ira, 
és Plato, Cato és más stoicus philosophusok szép
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példáit gyakran forgattam s tanultam, embereim
nek meghagytam, hogy dolgokat velem ne vitas
sák mód nélkül, egymásra ne vádoskodjanak, ne 
haragítsanak, káraimat bízvást mondják meg 
ugyan de okosan, vagy feleségem, prédikátor 
vagy olyan öreg szolgám által, a kire méltán ne 
haraghassam az megmondott kárért; ha ki látja 
maga ellen való megindulásomat, hallgasson 
vagy ugyan menjen el előlem, vonja el magát; ha 
elfut, elbúvik s úgy szegődik is vissza, nem bá
nom sőt magam akarom. Megmondottam az ina- 
simnak is, ha ki veszi eszében, hogy reá igen 
megindultam, pálczát nézek vagy keresek, men
jen ki, szaladjon ki az ajtón. Illyés nevű szász 
jobbágy tiszttartómnak egyszer magam mondám 
sok morgásom után : Eredj ki Márton atyámfia, 
mert félek megverlek majd. Ö is megfogadd, ki- 
mene. Mikor valamelyik házamhoz mentem, tiszt
tartóm élőmben kijött, feltettem, hogy káraimról 
vagy semmit sem tudakozom, vagy akármi le
gyen is, meg nem indulok rajta, sokszor a pál
czát szántszándékkal nem vittem ki kezemben a 
házból, hogy ne verekedhessem, noha én ördög
adta s lelkűvel nem szitkozódtam, talán életem
ben sem mondottam kétszer, teremtettét pedig 
soha egyszer sem, de a lélek-et és az Isten úgy 
segélj-t gyakran. Egyszer egy sustákot veték bir
ságul magamra érette, meg is adám a koldusok-



nak, úgy tetszik el is szoktam vala róla; de osz- 
tán elhagyám, részszerint azért, hogy nem okád
hatván ki a mérget a szitok által, rútabbul s to
vább dúltam-fúltam, az emberrel is szitok nélkül 
rutabbul s keményebben bántam. Egyszer egy 
theologusnak és tudós professoroknak is proponál
tam; szegény Komáromi István nagy tudós theo
logus azt állitotta : Jobb hogy szitkozódás nélkül 
veressem az embert : de a többi ellenkezőt állí
tott. En ugyan mindkét felöl azon megegyeztem, 
hogy jobb volna mind szitkozódás, verekedés nél
kül, sőt az harag nélkül is ellenni; és olyan foga
dásról gondolkoztam, hogy az harag ellen tegyek 
fogadást és. birságot, mert hiszem ha harag nem 
leszen, szitok, verekedés sem leszen; de minthogy 
az haragnak szolgáivá tett minket mind az én s 
mind felebarátomnak bűne, mely is a természet
nek betegsége és a mi hatalmunkban nincsen : 
olyan teljesítethetlen haszontalan fogadást nem 
tettem, hanem mind haragnak, verésnek, szitok
nak a feljebb emlitett cautiókon kivül legjobb 
orvosságának találtam az Istentől imádság által 
nyerendő penitencziát és az idönyerést, míg a 
inegharagudt s kigyúlt szivnck lángját, kormát, 
hamvát a szájnak kéménye kiokádja, kihányja; 
még az házat is hamarébb kigyujtja a megfojta- 
tott, mintsem a szabadon kiégő kémény; a ki
hányt emésztett sár nem árt úgy, mint a megre-
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kedett; száz dörgésnél nehezebb egy menk<3, ezer
nél is; szitok nélkül levő, halovány, hallgató, 
mosolygó haragú embertől Isten oltalmazzon 
minden keresztény felebarátomat, engemet is, és 
az én gyermekem attól őrizkedjék leginkább; 
volt nekem affélékkel vitám. Nem tanítok én 
ugyan ezzel senkit is szitkozódni és esküdni; 
csak akarom a két elkerülhetetlen gonosz között 
a kissebbiket megmutatni. Én pedig az én Iste
nem kegyelméből dicsekedem és adok hálát 
érette, hogy az én haragomnak soha rósz, vesze
delmes munkái nem lettenek,az soha sokáig nem 
tartott senki ellen, megbékélhetetlen nem volt, 
gyülölség, irigység, conjuratio más veszedel
mére, keresésére nem volt bosszuállása. akár mi
csoda nagy, közép és-alsó rend aránt is. Magam 
dolgáért haragból, nem hogy idegen, nemes vagy 
szabad embert, de még csak jobbágyát is más
nak meg nem verettem, az egy Érsek György, 
Bethlen Farkas j obbágyán kívül, nagy, engem becs- 
telenítö morgásáért; azt is osztán,mikor meg sem 
gondolta volna, megajándékoztam s megköszönte. 
Magam jobbágyit is én mód nélkül nem verettem, 
kalafa, sok száz pálcza az én házamban igen ritkán 
hallatott, felette nagy és majd halálos vétkekért, 
igen sok és felette ritkán volt, ha huszonnégy la
pátig, vagy száz pálczáig ment a büntetés. Egy An
drás nevű kolcsárom tött a boromban, a legjová-
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bau ősz felé, szűk bor idején legalább 250 forint 
kárt, házas ember lévén a kurvákkal itta meg, s 
osztán a jeges pincze büdös rothadt szalmás vizé
vel töltötte meg; minden emberek és maga Ítéleti 
szerint is halált érdemlett : két vagy három hól- 
napi rabság, három száz pálczával menekedett. 
Egy Kis István nevű jobbágy tiszttartóm ölte
meg gondviseletlensége,o  o  íľ> ' részegeskedése, paráz
nálkodása miatt legalább 600 forint áru ménese
met, egyéb kárt is iszonyú sokat tett egynéhány 
száz forintig : egy pálezázás és egy 50 forintos 
lóval fizetett. Ez kettőn kivid soha jobbágyból 
álló tiszttartómat sem verettem sem tömlöczöz- 
tettem, számadásban is nem vesztegettem, egy 
vagy kettő fizetett egyszer 100 forintért 50-t, azt 
is azután megbántam, hogy vissza nem adtam 
neki. Havasalföldiben a magam pásztorim adták, 
vesztegették el ezer forintig való ménes, juh és 
egyéb marhámat: a megítélt akasztófa egynéhány 
pálezává, szitkozódásommá vált csak. Nemesem
ber tiszttartómat csak egyet, István deák nevűt 
fogattam meg Zabolán tett rettenetes sok kár és 
istentelenségeért, de ez másképen kedvem ellen 
menekedett meg, egyébaránt akasztófát érdemlett 
volna. Feltóti Mártonnak együgyüsége és Fogaras- 
ban velem csak kevés ideig való szenvedéséért 
245 forintot, Boér Mihálynak, másként istentelen 
gonosz embernek 500 forintot, Tordai István
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deáknak, Istent s a gyermekit tekintvén, 500 fo
rintot elengedtem. Mások is mennyi kárt tettek 
nekem, de kit elhallgattam, kit, csak tudta kérni, 
elengedtem, soha senkit jobbágygyá nem tettem; 
jobbágyom marháját, hanemha adósságért,erővel 
el nem vettem; ha megholt, marhájával, pénzé
vel sohasem osztoztam, soha senkit sokáig, csak 
két három holnapig sem tömlöczöztettem, az egy 
Udvar Gyurkán kivid, hogy senki kezes érette 
nenr akart lenni, azt is esztendő múlva osztán hi
tin elbocsátottam. Nem hogy egyebet, de a kocsi
somat, lovászomat, peczéremet, ha ok nélkül ta
láltam bántani, megkövettem, s borral, pénzzel 
vele megbékélettem, egyszer egy kocsisomnak 
három forintot adtam, úgy noha sebet sem ejtet
tem volt rajta, úgy tetszik. Soha nemes ember, 
inasi renden feljülvaló szolgámat, a ki conven- 
tiós volt, sem nem verettem, sem nem tömlö
czöztettem az én magam dolgomért, kettőt Isten 
ellen való rettenetes halálos vétkiért, egyik meg
holt oda haza, a másik talán él még, és köszönje 
életét annak, hogy csak egy bizonyság volt el
lene. Magam sem vertem én a conventiós inasi- 
mon feljülvaló szolgát, tudtomra, soha kettőnél 
többet, el sem űztem esztendeje előtt egynél töb
bet; úgy tudom, azt is, ha a büszkeség csak két 
vagy három óráig hagyta volna mulatozni, néni 
űztem volna el; hanem mást ugyan méltán, az



én magam asztalomról egy 60 vagy 70 forintos 
zsacskópénznek majd szemlátomást való ellopá
sáért, kit is szántam, hogy jó jószágos gazdag 
nemes ember gyermeke volt, de nem mertem 
tovább tartani. Hogy pedig a nagy rendekről 
szóljak, én az engemet méltatlan nyomorgató ül
döző Apafii, Teleki, Bethlen Gergely és Székely 
László maradékin nem hogy bosszút űztem volna, 
inkább nagyjóakarójok voltam,mint ez ide alább 
világos leszen, akármint vádoltak legyen is en
gemet ellenkezővel, mert az Isten tudja, hogy én 
ide hazugságot nem irok.



T V . RÉSZ.

Inclinatióiiii vagy hajlandóságiiiiról.

Noha Isten szavai: hogy az ember szive gon
dolata vagy találmánya az ö gyermekségétől 
fogva gonosz, 1. Móz. 8 : 21., és hogy a testgya
korlás kevésre hasznos, 1. Tim. 4 : 8., és hogy va
lami e világban vagyon, testnek kívánsága, sze
meknek bujasága és életnek kevélysége, 1. Ján. 2.
16., Salamon pedig egy summában mindenről azt 
mondja : híjában valóságoknak hijábavalósága, 
Préd. 1 : 2., még is az ilyetén éltek leírásához 
szükséges az ember természeti, hajlandósági, testi 
gyakorlási, mulatsági, diaetája és egyéb afféle 
dolgainak leírása is, mert a mint mondják : quod 
natura tulit,nemo negare potest; a magyarok is: 
idején meglátszik a melyik tejből túró leszen. 
Látjuk a víznek folyását, soha emberi erő vissza 
nem fordítja, így a természeti hajlandóságot is; 
noha ugyan a nevelés, tanítás, oktatás és szokta-
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tAs sokat igazít rajta az elme iránt, és a testi nya
valyánk iránt a doktorok eúrája s kivált a di
aeta : de egészen elfordítani egyedül csak a te
remtő, mindenható munkája. Szólok magamban 
először a testiekről, és azután úgy megyek a 
lelki- vagy elmebeliekre, így hozván azt maga a 
dolog és az emberi természet is rendszerint.

Bölcső- és igen kicsinykori inclinatióimról 
nincs mit Írnom, bolondság is volna. Hallottam 
az anyámtól, hogy rettenetes siró voltam, annyira 
hogy életemről is kételkedtek miatta, — hihető, 
has- vagy egyéb valami tagom fájdalmától lehe
tett, mert elmétől vagy szomorúságtól a mint 
olyan még ratio ususa nélkül való aetasban az 
nem származhatott. De akármitől volt, a bizonyos, 
hogy én midőn felnevekedtem, sem a has- vagy 
gyomorfájásra, sem másképen akármi, még nagy 
szomorúságért való sírásra is hajlandó nem vol
tam, sőt mikor ideje, helye, oka volt is, nehezen 
tudtam elkeseredni és sírni; mikor elkeseredtem 
is nagy nyomorúság és szomoruságimban, gyak
rabban vagy torkommal nyeltem, vagy orromon 
fújtam ki, vagy mély keserves sóhajtásokkal 
nyegtem el, a mely sirás és könyhullatásnál sok
kal nehezebb volt. Vagy néha elmorgottam, ha
ragudtam, a mely vétkes dolog volt; sokszor bi
zony, talán pénzen is megvettem volna a sírást, 
mert az könnyebb lett volna, mint Psammeticus
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acgyptusi király felöl Írják, hogy ö maga mon
dotta.

Nevetség, hijábanvalóság és a játékra mint 
akármely gyermek és ifjú felettébb hajlandó, sőt 
vásott, és a játékban telhetetlen és fáradhatatlan 
volt az én gyermekségem és felserdült ifjúsá
gom; de nem vesztegülö, mint a koczka, kártya, 
szák micsoda, hanem a testnek ingatagságával 
járó játékban gyönyörködtem, mint a lapta, for- 
gattya., parittya, teke, kézzel való hajigálás, vitéz 
játék, versfutás, küzdés, ugrás, melyek miatt 
néha meg is vertek, nyillal való lövöldözés és 
madarászás etc. Mikor osztán nagyobbat nővén, 
lóra, puskára, kutyára kaptam, lövöldözés hosz- 
szu puskával, pistolylval, nyargalódzás, futta
tás, töke, árok, üres hordó - ugratás, vadászat, 
fiirjészés, magam kezeimmel való rákászás, ha
lászás etc. voltak igen a mulatságim; mind
azonáltal, mikor osztán nagyobbat nőttem tanu
lásnak jobb idejére, annál is inkább, mikor 
osztán a gyermekségből kikelvén, eszemnek, há
zasságomnak és emberségemnek esztendejére ju 
tottam, az én mulatságim nem mulattatták elén- 
velem a szükségesebb és hasznosabb dolgokat, 
mint a könyvek olvasása, házi gazdaságom, és 
közönséges tisztem s hivatalomban való eljárást. 
Azért sok napokat, heteket kivánó, házamtól 
messze való és másokat terhelő vadászatokat sem



magain, sem szolgáim által az erdélyi urak szo
kások szerint nem követtem, hanem csak magam 
jószágimban, vagy ahhoz közel, hogy szolgám, 
ebeim ételekkel ne terheltessék a szegénység ; 
a mennyire eltávoztatható volt az olyan má
sok terhelése, az egy szénán, tűzön kivid, há
zasságom után nem sokat adott a más ember 
jobbágya az én vadászimnak; nem is adtam 
én el, tudtomra, soha rókabört, mint sokan, 
hanem vettem inkább. Alkalmas puskás voltam 
ifjantan is, minthogy abban az időben a srét és 
puska igen ritka volt Erdélyben, mind egyes go
lyóbissal lövöldöztünk; majd harmincznégy vagy 
még több esztendős koromban kezdettem srétes 
puskával állam az erdőben, és egy stucz vagy 
tersenyi puskám is volt mellette gyakrabban, 
nem is igen hibáztam 60 esztendős koromig,noha 
csak kárról lövöldöztem.

Az épitésre nagy hajlandóságom, melyet 
öregbített az, hogy az architecturát mind civilist 
mind militarist tanultam volt az akadémiákban; 
és hogy a sok szép házakat láttam a keresztény 
országokban, és hogy nekem, mint nagyobb fiú
nak mindenütt a puszták jutottak, és így ha nem 
gyönyörködtem volna is benne, és semmi archi- 
teeturában nem kaptam volna is, kénytelen let
tem volna az építéssel; de az énnekem káros volt. 
Sokképen bujálkodtam benne, kevélykedtem



vele, erűm felett igyekeztem s megszégyenítet
tem magamat vele; nagy bajom, sok gond és 
bosszúságom volt, jó ahhoz tudó mesterembere
ket nem kaphattam Erdélyben, mert az igen igen 
szűk volt; magam sem tudtam épen úgy hozzá, a 
mint kellett volna, kivált in praxi; ha mit magam 
tudtam volna is, nem volt kivel végben vitetnem, 
kivált elein más országból mesterembert hozatni 
atyám nem akart, pedig közköltséggel tartoztak 
volna a szentmiklósi házat megcsináltatni, de er
délyi módra mindent csak jobbágy, tudatlan pa
rasztemberrel, pénz nélkül akart szegény végben- 
vitetni, és úgy estek nagy hibák a szentmiklósi 
házban, kiváltképen hogy a fundamentom felve
tésében ott nem lehettem, hanem csak az elsüt 
tétettem be s el kellett mennem a feleségem ho
zására, és másképen jó serény praefectusa, de ab
ban tudatlan ember teljességgel, olyan emberek
kel is rakatta, a kiknek soha addig csákány s ka
bin sem volt a kezekben, melyen csak elijedék, 
mikor a menyecskével haza érkeztem három hét 
múlva. El nem hányathattam, mert a víz felöl 
való két bástya, és a dél és napnyugot felől való 
közfalak, s még a napkelet felől valónak is egy 
része ki volt rakva a földből, s úgy kellett hagy
nom; de csak jó mesterember legyen, könnyű 
megorvosolni, mert az csak attól esett, hogy ott 
sok buzaverem volt, és a kőnek, mésznek kímíl-
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lésiért a praefectus a fundamentumot nem en
gedte aláásni, hanem azokat a buzavermeket po- 
gonok alá vétette (Erdbogennek hívják németül), 
egy jámbor jó vén német Tóbiás nevű kömives 
tanácsából, a ki még Bethlen Gábor idejében jött 
volt el fogott muskatélyos számban, Erdélyben, 
és már meggyesi civis, jó magabiró ember volt, 
erre bíztam volt az igazgatást, az jó tanácsot 
adott volt, de a pogonhoz téglájok nem volt, ha
nem lapos, igen jó erős kövekkel pogonozták, 
melyet még jó derék kömives is igen nehezen si- 
férészhet úgy ki, a mint kellene, azok pedig sem
mirekellők voltak. Már azok a pogonok fogtak 
megpatanni vagy sülyedni, csak azok alá kell 
erős jó lábakat lopni egymás után, de nemcsak 
afféle külső támasztó forma kőlábat, mert az ha
szontalan dolog, olyat csináltattam én az ebédlő 
házamnak a folyosóra nyíló ablakánál, de látom 
kevés haszna, — hanem mind a pinczéböl, mivel 
a gabonás házból alája kell ásni egy jó tágas 
lyukat igen jó mélyen, és úgy kell a lábakat 
egyenesen a pogonok alá csinálni, minél erőseb
ben lehet, úgy hogy az olyan lábnak az alja még 
szélesebb legyen a kőfalnál, és mindkét felől 
ugyan scárpázódjék alája annyira, mint a mos
tani kőfal vastagsága oda bé a földben, hogy a 
láb teteje a fal két külső színével szint tartson; 
jó erős kő, és jó erős megégett tégla, és jó kömi-
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ves kell hozzá, azt a dolog is megtanítja, mi
helyt egy lyukat megásnak és megcsinálnak; 
mert egyszersmind sok lyukat ásni nem jó, úgy 
vitettem én uj lábakat és kőfalt a folyosó külső 
fala alá, még sem lett a boltozásának hibája. Ha 
ez az háborúság ne legyen Molnár Istvánnal, én 
azt megcsinálom vala jól. Ezt tanúságért meg- 
irni szükségnek Ítéltem a maradékimnak, és adom 
tanácsul : ha mire csakugyan nagy szükségek 
nem leszen, csak mulatságért, kevélységből ne 
építsenek; mert noha én az én építésimet úgy 
igazgattam, hogy a jószágom el ne romoljék, de 
mégis majorkodásomnak és erszényemnek nagy 
kárával volt. ügy látom, nem is Erdélybe való a 
szép épület : vagy kárba megyen szeme láttára 
az embernek, vagy veszekedés a gyermekeink
nek, vagy mind a kettő, vanitas vanitatum.

Hajlandó voltam a tisztességes kereskedésre, 
bort őszszel mindenkor sokat igyekeztem szer
zeni, ha láttam, hogy a magam majorság- és 
dézma-, egy szóval,hogy a jövedelemborom nem 
elégséges minden szükségre és korcsomára, ebben 
soha nem is vesztettem; búzát is sokszor, mikor 
olcsó volt, sokat beszedtem, egyszernél, többször 
ebben sem vesztettem, sőt ez háromból nyertem 
majd minden értékemet, mert csak a jószágom 
jövedelme soha azt a sok költséget végbe nem 
vitte volna, a melyet énnekem kellett tennem;



ökörrel, berbécscsel is néha, ele ebben néha sze
rencsétlen voltam. A feleségim méz-, méhser- 
viaszszal próbálták, mint hogy azon kiviil is az 
én méhem, égett bor, és a juhok, tehenek jöve
delme az ö zsebben való pénzek lett volna, de 
nem nyertek a gond és reménység szerint. Go
noszakaróim azzal is mocskoltak, hogy kiforr a 
kalmárvér belőlem, hogy az anyám annak az le
ánya volt; kiknek azt feleltem : inkább akarok 
kereskedni, mintsem húzni - vonni, ajándékot 
venni, mint ők, — a mint hogy nem is vet
tem -— harminczadokat, arany-, kénessö- és egyéb 
alfélét arendálni, publicanus lenni, uramot, ha- 
zámot akképen megcsalni; noha kezemen volt 
volna talám nekem is a köles sokszor. Tiltom is 
a gyermekeimtől, soha publicán, soha számadó 
szolga ne legyen a mennyire lehet; ne igyekezzék 
kereskedni, derekasan ne is űzze, kivévén a bort 
és búzát az időhöz képest, kivált ha látja azt, 
hogy az egér a mezőn szaporodni kezd, hirtelen 
s rendkivül, bizvást gyűjtsön jövendőre minden
féle gabonát : nem veszt benne.

A virtusok között legnagyobb inclinátióm 
volt az én nemzetségem, hazám, vallásom közön
séges javainak rendem, hivatalom, sphaerám fe
lett való munkálódása, mely volt bányája az én 
projectumimnak, és noha ennek a gyökere jó Is
tenemhez, hazámhoz való szeretet és zelus, de



tanuljon az én gyermekem, minden jámbor, én- 
rajtam, s gyakran eszébe jusson Préd. 7 : 16. 
Amos 5 : 13. Vitézi, hadi állapotra is vágyódtam 
ifjantan, mint ide alább meglátszik jobban; a tu
dományok dolgában kivált a theologicum, ma
thesis és historicum stúdiumra, és az olvasásra 
nagy inclinatióm volt; az egész bibliát ifjantan 
minden esztendőben egyszer általolvastam ab 
anno 1661 usque ad annum 1684, azaz : huszan- 
háromszor rendesen, kezdetitől fogva végig, és 
azt mindenkor születésem napján 1-a septembris 
kezdettem, akkorra el is végeztem hiba nélkül, 
sem ut, sem vadászat, sem tábor azt el nem bon
totta, hanem osztán a német időbeli sok deputa- 
tio, eommissariusság, tanács és egyéb szörnyű 
gond és elvonattatások; de azután is együtt más
utt való forgatása s olvasása felette kedves volt, 
rabságomban pedig egyetlen egy kenyere volt a 
lelkemnek, azzal élek máig; azt is adom tanúsá
gul a gyermekemnek, hogy minden könyvek fe
lett olvassa, szeresse a bibliát, szintén úgy mint 
én. És azt tanulja meg mind ő s mind más akár
ki : hogy a szent irás nem olyan mint más köny
vek, melyet ha mikor az ember elolvas először, 
mint újság kedves, mulatságos, de azután mi
nél többször az ember elolvassa őket, annálin- 
kább megunja. Ellenkezőképen vagyon a biblia. 
Első olvasás, bizony úgy tetszik, sovány; de mi-



nél többször olvasod, annál izesebb; csak hogy 
olvasd imádsággal, a hol nem érted, magyaráz
tasd meg tudós emberrel, és a paralellus locuso- 
kat keresd rá; megládd, bizony igaz, Zsolt. 19 : 
8 . 11 .

A vétkek, vitiumok között leghajlandóbb 
voltam a haragra, — de már erről oda feljebb 
eleget Írtam, szólottám, — annál is inkább pe
dig a Venus vagy fajtalanságra, mely is felette 
igen gyötrött a vérem, magom nagy bövsége és 
melegsége, sóssága miatt, elannyira, hogy mi
helyt a 16. esztendőt meghaladtam, nem tudtam
hová lenni miatta, magától is kibuzdult............
Melyet is én utáltam és részszerint bűnnek is 
tartottam, az Istennek sokat is könyörgöttem, 
hogy az Isten vegye el rólam, és házasságomig 
adjon donum continentiaet. . . Sokat vélekedtem 
én ezen, consultáltam könyveket is, de beszélni 
róla tudós emberekkel szégyenlettem és átadot
tam. Azonban égtem, egy szép személyre való 
nézésem ritkán volt gonosz gondolat nélkül, is
teni szolgálatomnak, imádságomnak, templom
ban, akárhol eszét vesztette, olvasásomban s ta
nulásomban is sok akadályt tett a bujaság, mely
nek is táplálója a vérnek bövsége és a testből 
kiigyekezése, mely is ha akármint osztán elme
hetett, minden tisztátalan gondolatok és kisérte
tek eltávoztak egyszersmind vele. Igyekeztem
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böjtöléssel is csendesíteni, de az egészséget el 
nem ronthattam, sőt a mint ötödfél esztendeig 
vasárnap-soha estig nem ettem, az egészségem
nek volt akadályára, de a bujaságomnak csen- 
desitésére bizony egy cseppet sem használt,azért 
is osztán elhagytam. Ennyi gonosz között inkább 
akartam a magnak önként való kiöntésével meg;- 
menekedni az ördög és testem sok kisértetitöl, 
mintsem minden fertelmességre, paráznaságra 
kiáradni; mert ha ezt nem követtem, hanem a 
nyöstény személyre reá kaptam, bizony nem sok 
ifjú haladott volna meg engem a fertelmes élet
ben. Elég az, hogy az Istennek kegyelme minde
nek felett, kiért dicsőség ö szent felségének, az
után a franczutól való félelem, és harmadik, az a 
mocskolódás vitte végben azt,hogy én soha a két 
feleségemen kivü] senkivel sem közösültem, an
nál inkább onaniát vagy egyéb éktelenséget nem 
követtem. Abban pedig a tisztességben ha Iste
nemet megbántottam, kegyelmezzen ö felsége 
nekem, ki is a szent Pállal elmondom azt, a mi 
vagyon Rom. 7 :14 .  végig. Pap, barát, remete, se 
senki ne dicsekedjék szüzességével, mert sok ezer 
között még csak ilyen sem találtatik, mint én 
voltam; de bezzeg, bizony én nem dicsekedem 
vele, hanem csak az Isten csudálatos kegyelmé
vel, a mely ide alább még világosabb leszen az 
életemben. Az én szüzességem bizony az én ré-
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szemről nem szüzesség, hanem szüntelenül folyó 
fertelinesség volt. A volna a szüzesség, a mely 
minden égés és mocsok nélkül volna, de az hűl 
vagyon? Mi haszna azt Ígérni magamnak, az Is
tennek, a mely lehetetlen. És azért is az Isten 
soha nem parancsolta, sem kívánta, sem pap, sem 
próféta, sem apostol, az egy Jeremiáson kívül; 
annak is ott az oka : Jer. 1 6 :2 . Isten bocsássa 
meg minnyájunknak szüzességét, férfiakul kivált
képen, hiszem minnyájunknak képében szól Esa. 
64 : 10. Adom mind ezek után tanácsul gyerme
kemnek: ha mikor Isten módot ád benne, kövesse 
azt, a mi vagyon 1. Kor. 7 : 2. Még pedig az le
het, ha az Istennek nagyobb ajándéka nem le
szen nála, mint nálam volt, mocskolódjék inkább 
a két gonosz között a kissebbel, mint sem a pa
ráznáktól franczút és egyéb sokféle nyavalyát, és 
az Istentől gonosz kurva feleséget, minden átkot, 
és végtére az örök kárhozatot nyerje.

Ennek nagyobb orvossága három vagy négy 
imádság.

Quaeritur: Aegyptus quare sit factus adulter?
In promptu caussa est : desidiosus erat. 

Zsolt. 1. et 50. 1. Kor. 5 : 9. 11., és 15 : 33.
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V. RÉSZ.
Diaetam, egészség, betegség és althoz 

tartozókról.

—

Minekelötte ehhez fognék, vagy két szóval 
hadd szóljak az embereknek eziránt való nagy 
tévelygésekről, bolondságokról, minél rövideb
ben lehet. Az igazság-szájó Krisztus urunk azt 
mondja Luk. 12 : 15.: Senkinek sem áll abban az 

j élete, a mivel bővelkedik, vagy a mi felette való. 
Egy lilium köntösit feljebb becsüli Salamon ki
rálynak minden pompájánál,noha ahhoz hasonló 
e világon nem volt, nem is leszen, Matt. 6 : 29. 1. 
Kir. 4. és 10. Sz. Pál irjaTimotheusnak, 1. Tim. 6 :
8., hogy neki csak étel, ital, ruházat kell, s az 
elég. Amaz pogány nagy stoicus philosopho-theo- 
logus Seneca azt irja: si ad naturam vixeris, nun
quam pauper, si ad opinionem, nunquam eris 
dives. Az ember testi élete az oktalan állatéval 
mindegy; mert én nem szólok most itt azokról, a 
melyeket a testi életnek hogy már boldogitására,
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cle bizony, ha jói megnézzük, inkább boldogtala- 
nitására, a világban behozott bűn tül megbolon
dult lélek követ, melyet le is ír szent János, 1. 
Ján. 2. Azokat én most félreteszem, szólok csak a 
testi életről. Ez az ember és minden oktalan álla
tokban nem egyéb, hanem étel, ital, szállás, lakó
hely, köntös, álom, és fajzás, Venus, és ezeknek 
minél könnyebben s bővebben való megszerzé
sére, és azokkal minél nyugodalmasabb és alkal
matos abban való élésre való vágyódás, és ha 
kaphatja, avval való szükséges és gyönyörűséges 
élés, az Istentől neki adatott czéljáig vagy halá
láig. Ez a tisztelete; csak a mi a sas, ráró, sólyom 
fészke a kősziklában s nagy fákon, az a ezinege 
vagy ökörszem fészke a mustár vagy egyéb kó
rón, csak fészek mindenik, csak lakik s tojik 
benne. Az oroszlyán barlangja s az egér lyuka 
mindegy, lakik, nyugszik,fajzik benne mindenik, 
kiki a magájában; a király palotája, aranyos 
ágya csak annyi, mint a disznó-pásztor hurubája, 
szalmaágya; nem nyugszik, nem fázik feleségé
vel és gyermekivel amaz jobban oda fel, mint ez 
itt alatt, sőt sokszor még rosszakból; nem esik a 
királynak jobbizün a zsemlye, tokaji bor, tenge
rekből és egyéb hegyek, erdők, levegőégből szá
zok, vagy ezer embereknek munkájával szerzett 
hal, vadmadár, hizlalt marhákból nagy mester
séggel, talám százféle csemegéből öszvecsinált
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pástétom vagy alaputróta *), mint emennek a máié 
s a szilva vagy kökény czibre s a forrásvíz; sőt 
ennek erős egészségesen megfejéredik a szakála, 
amaz a nagy konyha s patika mellett idő előtt 
elhervad, elfonyad, élve hal. A napfény úgy vilá- 
gol a pokulárnak mint a királynak; a setéiben 
mindenik egyaránt vak. A száz ezerből álló virá
gos kert nem szebb, sem szagosabb a király sze
mének, orrának, mint a mező a kaszásnak. A íii- 
lemile nem mond szebb nótát a királynak mint 
a pásztornak; egy pokulár-furulya, mellette egy 
szép leány dúdoló énekét nem haladja meg a ki
rály kápolnájának s minden kótás muzsikásinak 
chorusa. Hideg, meleg, hó, eső, széltől, egy rósz 
szúnyogtól, balhétól nem szenved-e mindenik? A 
királyi kisasszony orrán, száján s egyebütt való 
emésztése nem pézsmásabb a czigány leányénál. 
A király a selyembogár ganéjával, tengeri csiga 
vérével, nuszt szőrivel, juh gyapjúval kevélyke- 
dik : mit gondolsz, ha azoknak esze volna, mit 
mondanának hozzá? egy madár, egy róka, egy 
egér köntöse szebb, jobb annál, csak vizsgáld 
meg jól. A királyi menyasszonynak minden ficze- 
mája**) egy páva farkának, nyakának, bokrétá
jának árnyéka sem lehet . . . .  Végezetre a halál

*) Olla putrida.
**) Csicsomája.
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egy arány u s egymástól meg nem különböztet
hető port csinál minden testből; ha soha egyéb
kor nem is, de bizony a halál és születésben 
a király és koldus fia egy testvérek s azonegy 
titulussal élnek.

Az elmém igen elragadta a pennámat, de nem 
egészen haszontalanul, a mint majd meg fog lát
szani; mert ez testi élet, egészség, betegség, jó 
vagy rósz kedv, nyugodalom, nyughatatlanság s 
több aféle nagyobb részint a diaetától származik, 
néha a bűn annak gyükére. És mivelhogy a leg
rendesebb diaeta mellett is ugyancsak meg kell 
halni mindennek, sőt néha mértékletlen emberek 
sokat, és a mértékletesek keveset szoktak élni, 
azért az emberek a diaetával vagy semmit sem 
gondolnak, vagy az ellen in excessu et defectu 
vétkeznek; mely is nem csuda, és embernek oly 
szoros diaetát praescribálni is és azt követni 
igyekezni is bolondság, mint ember erején s dis- 
positióján kivül való és lehetetlen dolgot. Mert a 
diaetának nagy, sőt mondani, semmi része sincs 
az ember hatalmában,és a világ mint mindenben, 
úgy ebben is csak csalni és csalatni szeret. Mert 
dato, a medicina olyan infallibis ars volna mint a 
mathematica, melytül olyan messze vagyon mint 
az ég a földtől; és dato, olyan perfectus me
dicus volna valaki, az mely perfectus mathe- 
maticusnak írják Archimedesi, a ki azt mon-



dotta : da locum extra terram, ubi figam pedem: 
movebo terram ; noha ez is avval a mondással 
játszott, mint lehetetlen dologgal, conditióval; 
de posita et artis et artificis perfectione, azt 
mind haszontalanná tenné ez a kettő : 1) Az 
emberek között, talám az egész világot felmu
strálnád is , nem találnál kettőt egyábrázatut 
egészen; de ámbár az történt legyen is, mint 
Írják, hogy volt egy pár inasa Antonius trium
virnek , egyezett-e egészen termetek, minden 
külső belső részek, tagok, szólások, hallás, Íz
lés és egyéb éi-zékenységek, testi temparamen- 
tumok, indulatjok, természetek? nem szólván 
semmit azokról, a melyek az elme vagy lélektől 
származni szoktanak. Már ebben a kimondhatat
lan különbségében a subjectumoknak, hogyhogy 
tudna a medicus a praescriptiót kihez-kihez jól 
alkalmaztatni, még ha tudná is a subjectumnak 
minden in hoc casu tudásra szükséges qualitásit? 
A mi pedig mindezeket meghaladja, ez, hogy 
nem tudja; mert ki ismer s tud engemet az én 
testemben, úgy a mint vagyok, hanem ha post 
longam experientiam, azaz : sok temetés, sok 
nyegés után. 2) Miből áll a diaeta? Abból a mi
vel élünk, úgymint : aér, étel, ital, nyugvás, 
mozgás, emésztés etc. Ez egyik .sincsen még a 
királyok hatalmában is, hogy mindenkor olyan 
aért szíjjon, a mineműt akar vagypraescribáltak,
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hiszem az aer űrökké foly egy helyből, egy test
ből a másban; hogy mindenkor olyant, annyit, ak
kor és olyan jól egyék, igyék, nyugodjék, testét 
ingassa, emészszen (mely alatt értetik a Venus is) 
a micsodás, a mennyi, mikor és a mint kivántat- 
nék, Salamon, a ki mindent elpróbált, sem vitte 
volna végbe; félre tévén azért az ens rationis tár
házában ezen diaetát, a mi lehető, és az életnek 
hanem nyújtására, mert az Isten annak határt ve
tett, melyet soha senki sem meg nem előz, sem ál
tal nem hág soha is, de bizony egészségesebben 
való folytatására szükséges és hasznos; szóljunk 
azokról. Magok az orvos doktorok szép cómpendi- 
umban vették azt. Ab adjuvantibus et nocentibus 
sunt indicationes petendae. Mi használ, mi árt né
ked, te tudod, nem a doktor. Jelesül járt volt egy 
romai ur Tiberius császárral. Mikor ebédre ma-
rasztá a császár, emez azzal menti magát, hogy 
neki elébb a doktorhoz kell menni tudakozni, 
hogy mit egyék, mit igyék. A császár kérdi: 
hány esztendős? imez felel, hogy ötven; mond a 
császár : be bolond ember vagy, ha ötven eszten
deig mind ettél ittál, még sem tudod megtanulni, 
mit egyél mit igyál,légy medicus magad magad
nak, ha eszed vagyon, az lehetsz. Legyenek dokto- 
rid az oktalan állatok;azon kiviil is azt mondják, 
hogy a kristályt a gólyától, az érvágást a lovak
tól tanulták az emberek; kérdezd meg hát az ok-

'(5) eVV-
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tálán állatokat, hogy mért ők olyan egészsége
sek, noha halandók, és az embernél majd mind 
rövidebb életűek, kivévén a hollót, sast, varjat, és 
a szarvast s az elefántot, ha igaz a mit felölök 
Írnak; nézzük el kivált azokat az állatokat, a 
melyek szabadságban élnek, az ember igáját, 
praebendáját sem tudják, vagy soha vagy igen 
ritkán betegek, egészségesen élik a mit élnek, 
ha betegszik, maga tudja orvosságát; a kutyát 
ki tanította a perjefüre? az Isten a természet 
által. Azt hiszed-e, vélem egyarányu bűnös, bo
lond, boldogtalan ember, hogy az Isten a te 
egészségedre, életedre szintén úgy és még ezer- 
szerte inkább gondot nem viselt volna? és orvos
ságot is nem rendelt volna? a természet dokto
ra, mint oktalan állatokra, egy verébre? a mint 
azt maga mondja Matt. 10 : 29. 30. De te nem 
akarsz véle élni; oh ha úgy praktizálnád, a mely 
könnyen, poronyán mondod : natura paucis con
tenta. Azt mondják a francziák : ha a férfiak töb
bet nem innának és az asszonyok többet nem en
nének soha kelletinél, a doktorok, patikáriusok 
sokszor ennének innának kevesebbet a kelletinél; 
azért egész patika, diaeta, doktor, borbély, pati- 
kárius Isten után egyedül a mértékletes termé
szet szerint való élet. Optima diaeta:semper cum 
famis reliquiis abire a mensa.Ezeket én nem azért 
iroin, mintha én azokat egészen elkövethető do-



lógnak tartanám; annál is inkább, mintha én azt 
olyan jól követtem volna, mert attól én felette 
igen messze vagyok a magyar példabeszéd sze
rint, mint Makó Jerusálemtöl, hanem hogy meg
tudja az én gyermekem és akárki ezt olvassa, 
hogy én az én Istenemnek testi ajándéki kö
zött felette nagynak tartom a mértékletes éle
tet, és az által mai napig tartó jó egészséget és 
nyers vénséget, kiváltképen ebben a tobzódó 
nemzetben és legközelebb ebben az életet borral 
megrövidítő Bethlen famíliában, kiben régen

dök alatt ezt az időt, 67 esztendőt, kivált oly erő, 
és egészséggel nem érte mint én, egy is. Emléke
zet és, ha használna, tanúság okáért leirom. Az én 
atyám a 64. .esztendőt ugyan egynéhány holnap
pal meghaladta, de a 60. esztendőn felül való 
élete bizony egy hosszú halál volt, irtóztató hosz- 
szá vizkorság, súly, lábainak éktelen dagadása, 
sebessége, fulladás, csuklás; negyedfél esztendeig 
nem járhatott, le sem fekhetett, csak ülve kellett 
alunni, kínlódni. A nagyatyám 58 esztendős ko
rában halt meg, és talán többet is élt volna, de az 
anyámtól hallottam, megétették volt. A szüle
atyám Bethlen János örökké ivott (úgy hallot
tam) , emberkorban holt meg. Az öcsém Bethlen 
Pál 40, Sámuel öcsém 44, a fiam Mihály 30. esz
tendőben hala meg. Bethlen Mihály 38, annak
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atyja György, ki egy veder bort sokszor ivott 
meg egy ebéden, 43, annak atyja, ugyan György, 
47, Bethlen Ferencz 38, annak atyja Gergely 56, 
annak atyja Ferencz 52, Bethlen Farkas a László 
atyja 40, Bethlen Elek 53 esztendős korukban 
haltak meg. A kik énértemre halának meg, én 
mind intettem a mértékletlenségröl, de nem fo
gadták, pedig hiszem az Isten a magok rettenetes 
véres természetjek és tüzes betegségek által is 
eléggé intette volna, ha fogadták volna.Bár csak 
ti, ha kik még éltek,tanulnátok ezeken és én raj
tam, kiváltképen te, édes fiam József.

Gyermekségemben diaetámról Írni haszonta- 
lanság, említem csak, hogy igen kicsiny korom
ban két czáponu*) kis szekeren vittek volt Felsö- 
Bunra szegény idvezült Bethlen Ferencz gyerme
keihez, és ott engem megrészegítettek, melyet 
nehezen szenvedtem, sírtam fejem fájdalma mi
att, mind azt mondván, hogy a jár a fejembe. 
Mint akármely gyermek, a gyümölcsöt, salátát, 
retket, káposztát és akármi fiiból, gyümölcsből 
álló ételt igen szerettem, mely ez mai napig is, 
csak hogy okos mérsékletességgel meg van ben
nem; nem is tapasztaltam soha ártalmát semmi 
gyümölcsnek egyébnek, hanem a dinyének, ki
vált a görögnek, ha sokat ettem benne,és a nyári

*) Czáp =  kocskebak.
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körtvélynek, baraczknak; vérhast indított ben
nem , de a kevés abból sem ártott semmit is , sőt 
ez a gyümölcs és füvekkel való élés énnékem fe
lette hasznos volt. En nem panaszolkodtam volna 
mindazáltal, úgy, bogy lett volna egy kis pe
csenye is mellette, mint a Romában tartott tatár, 
mikor a török követ kérdette, bogy mint vagyon 
s felelte emez : mint a bárány, mert ö csak füvet 
eszik; kiváltképen nékem a káposzta nemcsak 
étel, hanem orvosság is volt; én a nyers káposz
tát, salátát ettem, de ellenben a nyers ugorka- 
salátát nem szerettem, a sós káposztás hús máig 
is minden csemege-specialénál kedvesebb étel 
előttem. Istennek bála, a gyomrom is jól emészti, 
majd minden betegségemben a hajdukáposztán 
kaptam ételre, nagy nátha— hurutban erős hagy
mást, forró hidegben, orbánczban próbáltam a 
sós nyerskáposztát pecz-olajjal de eczet nélkül, 
jól megettem; savanyu vizet vagy csak tiszta for
rásvizet , néha megnádmézelve, gyakrabban a 
nélkül, néha kávét, de bort soha sem jó bőven it
tam reá kivált este; betakarództam, aluttam s 
meggyógyultam utána, melyen a doktorok elő
ször csudálkoztanak, de azután magok is az én 
meleg májom, s hév természetemhez képest igen 
jónak találták; meg doktor Kölöséri Sámuel 
nádmézzel javallottá a nyers sós káposztát, de én 
ritkán próbáltam, úgy csak rendszerint prakti-
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káltam, parasztosan követtem mai napig is. Az 
édes ételt is szerettem ugyan, de a savanyún, 
eczetesen mindinkább kaptam. Lépesmézet min
den akadály nélkül igen sokat ehettem. A kövér, 
akármiben kedves volt előttem, a húsnak az ösz- 
tövérét sokszor elutáltam, nem ment le a torko
mon a csömör miatt, de a kövére jól lement. A 
csömör dolgában nagy Isten áldása volt rajtam: 
még a számban volt a falat, és ha esömörös volt, 
azon szempillantásban a vakszemem bal felöl 
megnyilallott és fájni kezdett, arról csalhatatla
nul megismertem mindjárt a csömört, és azt a 
falatot kipöktem s mindjárt bort kértem sietve 
reá, s ha hamar úgy ihattam reá, a csömör és vak- 
szemein fájása elmúlt egyszersmind mindjárást; 
ha pedig ugyancsak megtaláltam csömörleni, az a 
bal vakszemem fájása nagy vagy kicsény volt a 
csömörhöz képest, a soha meg nem csalt, melyet 
is én haszontalan dörgöléssel, mivel, nem orvo
soltam, hanem csak koplalással, álommal; ha 
ebéden csömörlöttem, vacsorát nem ettem, ha 
vacsorán, más nap ebédet mindaddig, valamig 
vakszemem fájása el nem múlt, nem ettem, 
tudom néha másfél nap is,nem is kivánta olykor 
a gyomrom is, az appetitus együtt járt azzal a 
fájdalomműlással, olyankor osztán ha kaphattam 
csukát, sending apró halat, csikót, vagy ha hal 
nem volt, tyúkfiat főzettem káposzta levében



tormával; egész patika csak az volt, igen jól vol
tam utána, a levét kiváltképen kalánnal jó bőven 
hörpöltem; de soha jobb vakszemem külön, vagy 
mind a kettő az olyan csömörben nem fájt, ha
nem mindenkor csak a bal egyedül, a sem igen 
nagy helyett, hanem mint egy susták, fél vagy 
egész tallér a csömörhez képest, a fejem egyebütt 
nem; ha pedig mikor a más vakszemem is, vagy 
fejem egészen fájt, tudtam azt bizonyosan, hogy 
nem csömör, hanem egyéb nyavalya, mint a ré
szegség is, melyet is mint nagy csömört, azon 
megirt módon orvosoltam, de az igen ritkán 
esett. Gyermekségből kikelvén, ebéd s vacsorát 
ettem csak, azt jól s mohón, de nem sokat, mert 
megéheztem ugyan igen, ebédre kivált, s nehezen 
vártam, néha szitkozódtam is, hogy az étket ha
mar el nem hozták, minthogy ezen hamarább 
összevesztem volna én az emberrel, mint sem ré
szegen, de hamar megelégedtem; sokszor az első 
fogásbeli vastag étkekkel úgy laktam, hogy osz- 
tán akár mi szép étket, csemegét csak néztem, 
vagy erővel ettem bennek, néha feleségim ked
vekért is, a kik alfélével kedveskedtek; meg is 
hagytam aztán, hogy az afféléket mondják meg, 
hogy a káposzta vagy tehénhús ne foglalja el he
lyeket, az egész kvártélyt elő ttok; néha fél óráig 
is az asztalra könyökölve csak néztem, kináltam, 
szóval tartottam a több evőket; sokszor meg is
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untam, de asztalt nem bontottam, sem az étket 
el nem szedettem elölök. Mikor pedig osztán a 
gyümölcsöt elhozták, azon én is mások unalmáig 
is eltöltöttem az időt, mikor feleségim, gyerme
keimmel vagy vendégekkel ettem, néha két órát 
is eltöltöttem asztalomnál, vagy ha ittak, többet 
is, de rendesen másfél órát sem vagy kevesebbet 
az időhöz s alkalmatossághoz képest; vacsorán 
kevesebbet ettem. Ebédidő tizenegy, vacsora hét 
óra volt rendszerint; az igen sós vagy sótalan, 
és az igen füszerszámos étket nem szerettem, csak 
mennyire megveszett húst és avas szalonnát, 
olajt és felette vajast nem ehettem; a sajtot, tú
rót sem mesterség, sem erővel, noha szüléim is 
próbálták, én magam is Hollandiában, el nem nyel
hettem semmiképen; a túrós étket, ordás, tejfeles 
lével, domikát szintén úgy, hanem bálmost, bot
sajtot, jungátát, édes tejet igen szerettem, és 
mintegy húsz esztendőtől fogva a túrós bélest is 
megehettem. Készebb voltam jól megsült fekete 
kenyeret, mintsem roszúl sült és sótalan zsem
lyét enni; a mivel magyar élni szokott mind meg
ettem, és noha erős ízlésem volt, de kényes nem 
voltam, ím ezeket oda fel kivévén. —- Idegen 
nemzetek étkéhez is mindjárt hozzá szoktam, 
a békákon kivül. Egyszer hirem nélkül Bécsben 
a velenczei követ asztalánál kecske - békát is 
sokat ettem, apró hal képében, és noha ugyan
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asztalnál a követ őmaga megmondd, gazdál
kodtam többel is, mert martiusban újság v o lt; 
nekem semmi változást nem csinált, mindaz- 
által a megmondas után többet benne nem 
ettem, azt pedig más szép halakkal, föborok- 
kal, rozsólissal megnyomtattam s jól megemész
tettem ; és úgy is tetszik, ha akartam volna, meg
ehettem volna azután is, de nem ettem. Osztri
gát, is ettem keveset és egyébféle tengeri s földi 
csigákat, vidrát, halhódat is Bolyóban uraknál. 
Eddig az ételbeli rendtartásom.

I
eb

------
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Yt. RÉSZ.
I t a l b é l i r ő l .

Minthogy Isten énnekem gyermekségemtől 
fogva jó bort, szőlőket Erdély földihez képest 
híreseket is adott volt, én legjobb italnak a bort 
találtam, Dávid és szent Pál értelmek szerint. így 
szólok erről ab anno 1660. novembertől fogva, 
mert addig magyarmódra ittam én is a bort, lá t
ván mástól s magától az atyámtól, praeceptor 
paptól, és azok között, az én merő félapostolnak 
tartatott mesteremtől, Keresztúri Páltól, a ki ré
szeges ember ugyan nem volt, de a jó bort min
den ebéden pesdülésig innya igen szerette, más
tól is emberséges embertől nem kíméletté, 
főborokkal is élt mindenkor. A fejedelem, ki 
régenten tanítványa volt, urak, főemberek is 
főhordó-borokkal kedveskedtek néki; minthogy 
nékem egynéhány esztendeig asztalt is tartott, 
sokszor csak akkor vettem én, mint gyermek, 
eszemben magamat, hogy részeg vagyok, hogy a
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kristály feneke, a mint ittam, kettősnek látszik; 
osztán ficzkókoromban, az atyám szolgái, éjtszaka 
is el vittek innya, hogy ők jobban ihassanak és 
bort csalhassanak; engedtem. Bizony egy rósz ré
szeges ember lészen vala belőlem, ha gyermek
ségemben, az anyám bornemisza, és részeg em
bert utáló lévén, nem zabolázott volna, és ha ' 
Isten in anno 1660 nagy halálos betegség, Várad 
akkori elveszése, és néhai praeceptorom, Isacus 
Basirius theologiae doctor, kiről másutt is lé
szen szó, tanácsa által, a józan életre ne térítsen; 
akkor fogadám fel, hogy a részegséget és a pa- 
ráznaságot teljes tehetséggel igyekezem kerülni 
s távoztatni, és hogy az hajamot el nem vágatta
tom, valamíg Isten Váradot Erdélynek vissza 
nem adja. Az említett Basirius még azt a taná
csot adá, hogy mivel már régen ismér, és ő me
dicus is, tudja bizonyosan, hogy minden nyava
lyám a calida intemperie hepatis et frigiditate 
capitis vagyon, azért éljek józan, mértékletes éle
tet, és minden ebéd, vacsora után igyam egy kis 
pohár vizet, és egészséges leszek; harininczöt esz
tendeje azt követi, s nem volt talám kötszernél 
többször beteg, akkor sem esett csak harmad- 
napig is ágyba. Én azt megfogadtam, és azóltától 
fogva követtem mai napig, ha mikor jó bort ittam; 
ha mikor (de az ugyan ritkán esett) vagy bort nem, 
vagy igen erőtlent ittam, úgy nem kellett a vizi

13T ö rt. E m i. II
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hivesités. Tiszta víz helyett kávét s herbathét it
tam csak azért, hog-y az is víz és hivesít; sokszor 
bizony kelletlen, emberek csudájára is csak ittam, 
és avval azt nyertem, hogy időközben és éjjel 
soha sem ittam akármely melegben, ha lovaglot- 
tam is; kit nevettem, kit feddettem az időközben 
való ivásért, oda nem értvén a pásztori munkás
embert; ha mások erős kínálására csak egy kis 
üvegpohárka bort kóstoltam is időközben, de 
mindjárt a hideg kezdett borzogatni. Nékem az- 
ólta ebéd vagy vacsorái rendes praebendám a bor
ból volt fél ejtel, vagy három meszely,legfeljebb, 
mikor barátimmal vigasságra akartam is innya, 
egy ejtel bor. Soha azután a fogadásom után, jó 
akaratomból annál többet nem ittam, kételenség 
egy vagy más tekintetekből ittam néha azután 
is sokat, három, négy s több ejtelt is, és gyakrab
ban húzonost egy meszely sőt fél ejtelig is, de 
ezeribe egyszer, nagy ok és kételenségből. Adok 
Istennek hálát, az eltölt négy vennyolez esztendők 
alatt nem hiszem eszemet elvesztő részegségem lett 
volna huszonöt. — Pesdülésemröl nem szólok , az 
meglehetett,volt is, de mindenkor nyavalyámra, 
s kedvem ellen volt, ha az én mértékemet meg
haladta; azért is mikor már, hogy már úri névre 
kaptam, ab anno 1688-tól fogva, hogy a tanácsi 
rendben mentem, annálinkább azután nagyobb 
állapotomban, az én rendtartásom asztalomnál



ez volt : Minthogy jó boraim termettek, és mind 
én, mind a feleségem igen a bornak jovához 
szoktunk, vendégeimnek mindenkor jó bort s bő
ven adtam, melynek gonosz - akaróim előtt is 
Ilire, s irigységem volt; osztán megmondottam: 
édes uraim, kegyelmetek tudja, hogy én nem 
iszom, mást sem erőltetek, hanem jó szívvel 
adom a micsodás; ha tetszik, kegyelmetek maga 
légyen gazda magának, ki mint akarja, igyék.Igv 
a sellegből ürmös vagy más jó borból izibe meg
itták, mert az szakadatlan járt a hosszú asztal
nál két felől, azonban én kis kristálypohárt elkö
szöntem rendre a vendégimre, az elsőn kezdvén, 
alább-alább rendre a vendégim egészségéért, ren
dek és nevek szerint, a melyet, kivévén azt, a ki
ért volt, mind megitták, és így igen jól laktak. 
Sokszor osztán megmondottam: Édes uraim, én a 
kegyelmetek egészségéért köszöntem; én tovább a 
természetem szerint nem mehetek, kegyelmetek 
a gazdák. Ha fel akartak kelni, szabadság volt, de 
gyakrabban is inkább a nagy rendek néki riogat
ták egymást. lm hol az úr (úgy tetszett szóla
mok), köszönt mi érettünk, hát mi ne köszönjünk 
a gazda, gazdaasszonyért? hozcza bort; annyi po- 
liárt köszöntek egymásra, s úgy eltartották egy
mást s magokat, hogy merő mulatság volt; én 
józanon ott ültem, melyet is vétkül nékem senki 
sem vetett, mert én kicsiny fenékre töltött bor



ral, csupor, kupa, ezüst pohár, egy szóval, látha
tatlan kevés borral, s akármi mást részegíteni 
magát józanon tartani szokott csalárdsággal nem 
éltem; kristályból ittam keveset, látta minden 
mennyit, azt is tudta már minden ember, hogy 
én nem iszom, őket is meg nem csalom, és így az 
az ingenuitas az én részemről, a jó bor, és a ma
gok jó kedve, kinek szeretetéből, kinek hizelke- 
déséből származott légyen, de őket jól tartotta el- 
annyira, hogy osztán közönséges szó volt : Józan 
Bethlen Miklós örökké, még is senki asztalától 
sem mégyen több részeg ember el s annyi sem, 
mint az övétől. Úgy is vo lt; mindazonáltal erre 
vigyáztam, hogy rendkivül el ne részegedjenek, 
és valami garázdára magokban ne fakadjanak. Ez 
is nagy Istenáldása volt rajtam :engemet az idve- 
zült Apaífi fejedelem, noha bizony sokat ivott, de 
soha sem erőltetett, sőt maga megmondotta: ne 
igyék kegyelmed, mi nem kivánjuk, tudjuk mi, 
hogy kegyelmed nem ihatik. Mások kivált elein, 
mikor Németországból hazajöttem, inkább eről
tettek, de én akkor vizzel elegyítettem a bort, és 
engem csak nem vehettek reá, hanem ezeriben 
egyszer, Teleki Mihály, kitől félnem is kellett. 
Az ipám Kun István, felettébb részeges volt, de 
ö sem vehete soha reá; bizony elein míg el nem 
szoktathattam magamról az embereket, sok rósz 
barátságtalan ember nevet szenvedtem, nem



197

azért, hogy én a vendégemnek elég és jó bort 
nem adtam volna, mert azt bőven adtam, hanem 
azért, hogy mikor én más vendége voltam, nem 
ittam; úgy el is szoktak osztán rólam, talám fe
lettébb is, hogy engem még alacsony állapotban 
is, országgyűlésen, az uraknak a nagyán kivül 
igen kevés hivott ebédre, noha az én asztalom 
örökké teli volt vendéggel, kivált ebéden. Mikor 
lakodalmokban, vendégségekben voltam társas, 
nagy poharakból az én részemet kitöltötték, néha 
lopták is a társaim, engedtem sokszor; ha én leg
feljebb egy ejtel bort megittam, elbúcsúztam, el
mentem, vagy az asszonyok háta megett sétáltam 
s beszélgettem; elég az, hogy Isten segedelméből 
a józan életet, eszemet, egészségemet megtar- 
tartottam, becsületem is volt, még nagyobb mint 
sok részeges embernek. Csuda volt az is, mikor 
megrészegedtem is, a bort mind ízesen ittam a 
részegségig; ha ízi elveszett a bornak, nem ihat
tam azután; azonban sokszor elhagyott a lábam, 
mintsem az eszem; igen részeg koromban is azon 
búsultam, haragudtam, hogy miért részegedtem, 
roszúl is voltam felette igen utána. Néha egy 
hétig is, kivált mikor tokaji bortól találtam meg
részegedni, egész hagymáz-forróhidegben voltam 
aztán miatta, egyszer tudom majd két hétig. Az 
égettbort örökké útáltam, és igen ritkán, orvos
sággal ha ittam igen keveset; pálinkát bor, ser,



nemiétiben utón, ételközben, ittam talán életem
ben háromszor, aquavitát, rosolist, fahéj vizet, 
igen keveset, és igen ritkán, nem gyönyörűség, 
sem részegségért, hanem orvosságért inkább; ser 
csiger, nyír, alma, kökény, s aféle csinált vize
ket megihattam mind, de nem kaptam rajtok, a 
jó sert kivévén, azt szerettem, meg is próbáltam 
egyszer szántszándékkal a tőle való részegséget, 
fejem lábam nem bírt, de az elmém épen, helyén 
volt. Valamikor ittam, szaporán kellett kimen
nem vizelleni, s hamarébb másoknál, mely is 
gyomrom s májom nagy melegétől volt, úgy hi
szem, noha különben mai napig is nékem, mind 
éjjel mind nappal gyakran kell vizellenem, nagy 
nyughatatlanságomra, sóbőség lehet a véremben, 
úgy hiszem s tapasztalom bizonyosan. Eddig az 
ital diaetájáról.

Quod ad motum et quietem, a mint erről 
odafent részben emlitettem, ahoz tészem ezt : 
soha dolog nélkül nem voltam, s haszontalan be
széddel s melancholizálással időt nem töltöttem, 
olvastam, irtain, vagy valamit delineáltam, com- 
putáltam,vagy kertben malomhoz hová sétáltam, 
az épités körül sokat pallérkodtam, köemelésben, 
hordásban, a szolgámmal együtt magam is sokat 
dolgoztam; csudálkoztak az emberek rajta, néha 
szénát is keményen takartam ifjanta, egy szóval, 
soha sem henyéltem. Ezenkivül voltak tisztem-
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beli ťoglalatosságiin. Almot délben, kivált nyár
ban egy órát, néha kevesebbet is, többet pedig 
ritkán aludtam, melynek nagy hasznát is tapasz
taltam, és ha elmulattam, a fejemre felmenő sok 
pára miatt roszúl voltam éjtszaka. Hat, hét vagy 
nyolcz órát aludtam, feküdtem rendszerint 9 vagy 
10 órakor, keltem fel 6 - -7 órakor. Istenemnek 
nagy áldása volt rajtam a jó álom, mikor beteg 
nem voltam, jól aludtam, haszontalan beszéddel 
még a feleségemmel sem töltöttem én az időt az 
ágyban; mikor Fogarasban és Szebenben megfog
tak is, alkalmas egynéhány órát aludtam, első éj
tszaka is, azután pedig Fogarasban még a vasban 
is jól aludtam; mert a házban bennt strázsa nem 
volt, de Szebenben két német strázsált, puska is, 
mezítelen fegyverrel a házban, kinek egyike csak 
egy sing s három fertálynyira ha állott a fejem
től; ezek minden órán változtak, és szokások sze
rint abgeleszt kiáltottak; én, minthogy felette 
ébren aluvó voltam örökké, ezek miatt minden 
órán felébredtem, bizony a születésem napját is 
megátkoztam, fülem bedugtam miatta. Te tud
nád egyedül, Isten, megmondani, micsoda szenve
dés volt ez; bizony nem hiszem, néha esztendeig 
is volt volna éjtszaka Szebenben egy óraütés, a 
kit én nem hallottam volna, sőt úgy reá szokott 
osztán a minden órán való felébredésre a sze
mem, még az ő átkozott abgeleszt kiáltások után
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is, és a mikor osztán nagy későre egynéhány 
esztendőre megtilták azt a kiáltást, csak feléb
redtem én minden órán, de Isten csudálatosán 
úgy adta, mindjárt ismét elaludtam, ébredtem, 
szuny adtam, s meg úgy, meg úgy; hanem már 
itt Becsben, nem lévén most aféle, kezdettem két 
három órát egymás után alunni. Isten minden ke
resztény felebarátomat őrizze olyan álomtól, ha
nem adjon álmot Zsolt. 127.szerint. Ritkán fered
tem kivált hideg vizben; lábomat két hétben, 
néha minden héten mosattam, számat reggel, 
ebéd és vacsora után mindenkor, és gyengén a 
szememet is hideg vizzel mostam, kezemet gyak
ran, de az orczámat, ha csak valami por, sár, 
vagy valami gaz nem érte, soha sem mostam, 
hanem a borbély, mikor hetenkint rabságomig a 
a szakállomat elberetválta. A fejemet talán hu
szonöt esztendeje van hogy meg nem mosták. A 
hasam rendszerint higan járt, és gyakran apró 
székem volt. Izzadást könnyen és gyakran sokat 
izzadtam, hideg italt nem ittam, hanem csak In
vest, azért is a jégen nem törődtem; kivált jeges 
vizet teljességgel nem ittam. Mikor szükség hozta, 
kevés álommal voltam, s tudtam táborokban vi
gyázni, köntösben is, rút ágyban is alunni, hevet, 
hideget egyaránt jól tudtam szenvedni, szép vagy 
paraszt étellel jóllakni. Quod ad pathemata animi 
odafent szólottám III. részben; itt nem iterálom.
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v n .  r é s z .
E gészségem ről, betegségemről.

Az itt közelebb levő diaeta után a dolog és 
rend úgy hozza, hogy szóljak az egészség és 
betegségemről, melyről gondoltam vala, hogy 
a felső részben szóljak, de úgy is reménységen 
kivül igen hosszú lön; de mivel én ezt nem 
a világnak, hanem csak az én maradékomnak 
irom, talán nem unják meg olvasni, ha pedig 
megunják, hagyják el, én meg nem pirongatom 
érette, ö dolgok. Azon jó Istenem, a ki nékem a 
mértékletességnek kegyelmét adta, azt jó egész
séggel, erővel és hosszú élettel is megkoronázta, 
mert ez mindenik csak azon Isten ajándéka, és 
nem is köttetett a jó egészség mindenütt vál- 
hatatlanúl a mértékletességhez, úgy hogy csak 
attól függene, és adhatja az Isten az elsőt a 
másik nélkül, kivált az hosszú életre nézve; 
mindazonáltal a jó egészséget, úgy tetszik, maga 
az Isten a természet által láttatott összekötni



a mértékletes és természet szerint való élettel, 
a mely a testben levő tüzet, vizet olyan ae- 
quilibriumban tartja, hogy egyik a másik fe
lett való erővétellel, és ebbe a microcosmus- 
ba való civile héliummal a test országát, a 
melyben ketten veszekednek, el ne rontsák; ez az 
egész medicinának is czélja, munkája és sum
mája. Isten után volt életnyujtó és nemzőerőt 
adó eszköz a régi hosszú-életű patriarcháknak, 
Ábrahámnak száz harminczhétesztendő után hat 
hat, és Jákobnak hetvenöt esztendő után tizen
kettőt ez adott, evvel élt a Hippocrates, a dok
torok fedelme száztizenhét, Galenus, Cato . . . . 
esztendőket. Én magamról tudom, ha úgy élhet
tem volna, a mint csak magam tudtam s akar
tam, mikor osztán észrevettem magamat, annyi
szor sem betegültem volna meg úgy, hiszem a 
mennyiszer voltam, majd meglátszik.

Igen gyermekségemben is úgy hallottam az 
anyámtól, hogy nem voltam beteges; a mire ma
gam emlékezem, szólok azokról. Anno 1653, mi
kor én még csak tíz esztendős voltam, a hólya
gos himlő erősen uralkodván az országban, én is 
megbetegedém belé, de minden testemen körül 
bé kétszázharmincz volt csak, noha nagyok 
voltak; hamar felgyógyulék, de ottan csakhamar 
minden testem megrühesedék szörnyen, mintha 
kásával hintették volna meg, nagy viszketéssel;
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borbély egynéhány hétig gyógyított, minden em
ber himlő-maradványnak mondotta. Az alig mu- 
lék el, veres himlő jőve reám, mintha az egész 
testemet veres posztóval vonták volna be; senki 
sem orvosolt, mint azelőtt a hólyagos himlőben, 
mert akkor Fehérvárott országgyűlésében az 
atyám ott volt, s doktor kúrált, de ekkor noha 
Fehérvárott voltam, de sem atyám, sem doktor, 
sem nagyobb mesterem Keresztóri Pál ott nem 
volt, senki ügyemben gondot sem viselt reám, 
nem is akartam, mint gyermek s bolond, ágyban 
feltűnni, nyárban volt ugyan a dolog, elég az, 
harmadnapra mind elmulék kivül a testemről, be- 
üte, és én mind a két szememmel olyan nyava
lyába esém, hogy fel sem nyithattam, csak szün
telenül folyt a könyem rettenetes bőséggel, épen 
harmadnapig úgy, hogy nem is ehettem külön
ben, kenyeret, húst előmbe metélték, s mint a 
vak, tapogatva ettem; harmadnap szinte egy kó
ty ogós üvegből bort iszom vala,az ivás alatt nyi- 
lék fel a szemem, azután jól is láttam, a könye- 
zés is elmúlt, a himlő és egész betegség is oda 
lett. Ez három mind egy végiében volt, talán öt 
vagy hat hónap alatt. Ha igaz a doktorok értel
me, hogy a himlő az embernek anyjaméhéböl 
hozott anyai rósz vérnek maradéka, és hogy azt 
a természetnek vagy egyszer vagy másszor ki 
kell a himlő által tisztítani, és azért ezer ember
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közül sem kerüli el egy, az is nagy veszedelmé
vel, experientia teste : igy hát Isten kegyelméből 
én ezt a természet adóját idején és könnyen lefi
zettem. Anno 1654-ben betegedtem meg ismét 
ilyenformán : Az én mesterem, Keresztúri Pál, 
mint fejedelem udvari prédikátora Radnóton (az 
hol II. Rákóczi György fejedelem igen szeretett 
nyárban lakni, a lovai bálványi kedvéért), a ve
teményes gyümölcsös kertben szállott minden
kor, hogy a fejedelem fia is Rákóczi Ferencz oda, 
és a prédikátor is könyörgésekre udvarhoz kö
zelről jobban járhasson. Itt én mint gyermek, 
gyakran kaptam flöstökömre egy darab fejér czi- 
pót, elmentem véle a kertben, s egynéhány fő fok
hagymát kihúztam s megettem, s osztánjó rad- 
nóti bort ittam reá; akkor is, ebéd és vacsorán 
is, mert mesterestöl tanitványostól avval bővel
kedtünk. Ez a rósz diaeta engemet elhevített, 
fájni kezde a torkom, nyakam, és balfelöl olyan 
fluxus ereszkedett a torkom, nyakam és állomra, 
hogy egy nagy disznószaka, vagy tályag lett be
lőle, melyet kiváltképen hogy először orvoslá
sára s eloszlatására senkinek gondja nem volt, 
osztán csak ki kellett érlelni s vágni; míg ki nem 
vágták, rettenetes nagy fájdalmat és alatlanságot 
szenvedtem miatta, azután nem, noha nagy kérő 
járt belé, ha engedték volna, be is gyógyult volna 
hamar. Ez ekkor meggy ógyula, de a természet
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olyan igen ide csaponék és merő emésztő helynek 
csináld ezt a fluxus, hogy azután is háromszor 
vagy négyszer lett olyan tályog mindenkor ott, 
és kiérleléssel, kivágással kellett, kivált házassá
gom előtt curálni, mert házasságom után csak egy
szer volt; a fogam is mind onnét fájt, mely miatt 
mint bolond, két zápfogamot is vonattam ki on
nét,melyet drága pénzzel is visszatennék most, ha 
lehetne. Ezt bizonyos részegségem belső hevitése 
és néha 'télben ahhoz járuló külső hidegség 
okozta, melyet osztán észrevevén, józanság, kül
ső meleg, és szüntelen velem járó skorpióolaj, és 
a házasság megigazítá szépen és jól, hála Isten
nek. Ezzel bajlódtam ifjantan; egyéb betegeske
désem nem volt derekas tizennyolcz esztendős 
koromig, hanem az orrom vére néha felette igen 
folyt, meg is orbánczosodtam talán kétszer is, 
arczul köpölyöztek, lebelgettek, melynél mind 
jobb lett volna a Basirius ide feljebb említett 
praescriptiója: (YI. R.) Mikor eret vágattam, vagy 
máson levő érvágást néztem, hamar elájultam, 
de csak kicsidég ifjantan.

Anno 1660. hogy tizenkilencz esztendőbe for
dulók , rettenetesen megbetegedém, alkalmatos
sága és szerző oka volt, úgy hiszem, sok minden
féle, mind szelíd mind vadgyümölcscsel való 
élés, dorbézlás és talán közbe-közbe gróf Rliédei 
Lászlóval való részegeskedés; elég az, én reám
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rettenetes hányás és hasmenés esett, elannyira, 
hogy két nap, két éjtszaka az az alól s felül való 
üresedés meghaladta az ötven számot : Huszton 
volt ez, ott doktor és egyéb tudós és föember sok 
volt, akkor esvén Várad török kezébe, mindnyá
jan kétségbe estek életemről, a forróság is nagy 
volt mellette, akármi orvosságot adtak, csak ki- 
hánytam; osztón szegény öreg gróf RhédeiFerencz, 
az atyámnak igen jó ura, ki engem majd mint 
gyermekét úgy szeretett, egész órát is elült az 
ágyam előtt, tokaji igen jó asszuszölö borában 
mártott két vagy három kis falat czipóval állitá 
meg azt a szörnyű hányást, harmadik nap osztán 
nem hánytam, csak a hasam ment, gyengébben 
mindazonáltal, mely is osztán elmulék. A doktor 
mit adott osztán s mit segített, nem tudom, de 
az Isten meggyógyíta, s felkelék egy hétre, de a 
gyomrom úgy megháborodott volt, noha való
sággal rajtam vérhas nem volt, sem a betegség
ben sem azután, de gonosz diarrhoeám volt egy
néhány hétig, az étel csak emésztetlen többire 
általment rajtam, míg Isten azt a Basiriust oda 
hozá, s ö ada rebarbarúrnőt, mely három vagy 
négy széken való tisztulás által helyben állitá az 
egészségemet, és én akkor fogadtam azt, az oda- 
feljebbi részben említett fogadást, és azután sok 
esztendeig igen jó egészségem járt;úgy hiszem bi
zony, az említett Basirius — praescrihált pohár víz
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volt a panacea, melylyel akkor kezdettem élni. Az 
idegen országban jártomban egyszer kövér ber
bécspecsenyét evém, s úgy menék egy tengeröb- 
löcskén más városba, rútul imelygett a gyomrom 
s fájt a fejem,annál is inkább,hogy én a tengeren 
nem igen hányhattam; ekkor igen megbeteged
tem forró hidegben, de ágyba nem ejtett, noha 
ha más okom nem lett volna, vagy csak egy két 
nap bizony lefeküttem volna, de csak elkövettem 
utaimot, és Isten minden emberi orvoslás nélkül 
meggyógyíta negyednapra jól. Ez volt in anno 
1663. decemberben. Anno 1664. májusban utón 
valami rósz sertől, reggel tiz óra tájban a kolyé- 
szán ivám benne valami száraz kenyérre, úgy 
megbetegvém hogy szörnyűn, noha spanyor bort, 
égett bort ivám reá, s kihányám, de olyan ször
nyű forróságom lön utána, mint egy bab olyan 
fakadékok lőnek az ajakamon virradtig, és más
nap útra menék, harmadnapra jól meggyógyulék, 
Istennek hála. Anno 1674. májusban Fehérvárott 
országgyűlése alatt estve igen meghevülvén, egy 
pohárba bor közé jeges vizet tölték jegestül, egy 
czitromot is belécsafarék s megivám, lehetett 
egy meszely, ottan mindjárt megborzadék, és 
más nap felmenék a gyűlésbe reggel, csak egy 
vékony selyem dolmánykában. Egy kis dara jég- 
esőcske lön, megkezdém fázni, s a hideg ellele, 
az oldalam kezde nyillalni és erősen megbetege-



dém, pleuritisnek mondá a doktor, érvágás és iz
zasztókkal curált, hatodik vagy hetedik nap a 
huszti hányás, hasmenésforma kezde bántani, de 
nem olyan mértékben, azt a doktor cholerának 
mondotta, sem én, sem más senki nem hitte, hogy 
én felkeljek, holt hiremet is vitték a feleségem
nek s szélyel, a feleségemet is kivitték a házból 
előlem, de az Isten még, látom, sok esztendőket 
rendelt volt nékem, meggyógyulék két hétre jól, 
Istennek hála. Anno 1677. a hosszas fogságban a 
gutaiitésnek jelei kezdének rajtam látszani, ki
váltképen a bal kezemen, a hüvelykemen s mu
tató ujjam között való nagy muskulus reszketni 
kezdett erősen, úgy, hogy akárki láthatta; ennek 
ereje hatott a fejembe egy szempillantásban és 
onnét a szívemre, melynek nagy nehézséget szer
zett; felette igen fájdalmat nem éreztem, de ret
tenetes háborodást szenvedtem; úgy hiszem, ha 
még el nem bocsátottak volna, el sem kerültem 
volna a gutát. Szabadulásom után egy vén úr jó 
uram adá tanácsul, hogy olyankor szagoljak re
szelt tormát. Egykor Székely-Muzsnán vacsora 
előtt s alatt próbáltam, de bizony csak alig ma
radék, hogy meg nem üte, annyira voltam, hogy 
tiz újabb újabb matériát is kezdettem beszéleni, 
s minden értelem s conclusio nélkül elhagytam s 
felejtettem, úgy hogy a vélem evő prédikátor és 
szolgáim s magam is vettük eszünkbe, hogy nem



ügyiben vagyok, a jobb kezem is hülni kezde, el
veiéin én a tormát, hanem meleg téglát markom
ban vevén, meleg ruhával és gyánta-olajos égett 
borral dörgöltetém a karomat, következék jobb fe
lől a fejem felének rettenetes fájdalma, és az egész 
jobb oldalamnak csak, nem a balnak, lábom, ka
rom s fél testemnek igen erős izzadása, a fő fél 
fájása más nap is tartott. Ezután két vagy három 
héttel érvágás, purgatio s a gyógyi feredövel 
curála az Isten. Egyszer a szemem sokáig fájván, 
purgátiót vevék egy hires és bizonyos tudós 
doktortól, valami liktárium-forma vala, reám bizá 
a véle való élésnek módját és regimentjét, tam
quam in re plane innoxia, az is volt, úgy hiszem, 
bizonyosan. O haza ment Kolosvárra, csak htjá
ból tért volt hozzám mint barátom. Élek én más 
nap véle (minthogy az első feleségem idejében a 
majális purgátio és érvágással én is minden be
tegség nélkül bolondoskodtam); olyan szörnyű 
purgálást követe rajtam, csaknem huszti módra 
járék, elmulék ugyan harmadnap, de én bizony 
majd három holnapig férfiságomat nem érzettem? 
és soha azután mai napig az ujjam hegyei, úgy 
mint azelőtt, meg nem töltek; a szemem ugyan 
nem folyt osztán akkor, de nem adom senkinek 
tanácsul, szemfájásban hogy úgy curáltassa ma
gát a feneke bajával. Anno 1673. az én jobb lá
bamnak vagy talpamnak a szíve közepi fájt majd
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esztendeig, jártam ugyan eleget rajta, de néha 
nehezecskén; én azt kcszvénynek véltem, az ina
sommal meg is verettem vesszővel, laxativum 
és sudoriferumokkal bolondoskodtam ; elmúlt, 
ma sem tudom köszvény volt-e. Az bizonyos, ré
szegségeim után mindenkor érzettem kezemen, 
lábamon, az izekben fájdalmat, most is látom a 
chiragrának jelét a balkezemen. Stranguriát egy
szer érzettem, egy kis égett bor — a szorulást 
egyszer egy csap curálta. Forróhideg és hagymáz- 
ban egyszer egy hétig voltam, másszor kettőig, 
de akkor vadászat miatt kétszer estem recidivá- 
ba, tizenhárom hét tölt el a sok jó és rósz egész
ségben. Ezek eddig első feleségem idejebeliek, 
az én életemnek negyvenharmadik esztendejéig.

A mostani feleségem idejében majális cura, 
purgatio, érvágás, köpöly nem volt körülettem, 
hanem csak egyszer forró-hidegben vágattam 
eret s vettem purgátiót, osztán a sós káposzta 
volt cura, ismét másszor, magam sem tudom mi
csoda alkalmatossággal vett nyavalyában, vágat
tam eret, egy hétig voltam roszul. Egyszer meg 
a bú, és nátha-hidegben, voltam roszúl, majd két 
hétig, de feküdtem, költem, utaztam, in anno 
1691. Ezek az én szebeni rabságomig.Rabságom
ban egj^szer vérben négy nap; Erdélyből velem 
hozott orvosság által gyógyított az Isten, kinek 
dicsőség ennyi kevés betegségért.
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Most juta eszembe, anno 1654. öszszel ki
akarván a fejedelem menni Várad és egyéb 
ország részeibe, menénk Gyaluba, Keresztúri 
Pál mesteremmel én is ott voltam, én mint 
bolond gyermek azt tudtam, hogy pokolba visz
nek, feltevém magamban, hogy valamint, de 
bizony megbetegítem magamat, hogy engemet 
hagyjanak Kolosvártt nagyapámnál. Szabad lé
vén a gyümölcsös kert nekem, kellve, kelletlen 
is jmind ettem, éhomra is minden gyümölcsöt, 
és kivált szilvát, de bizony nem betegedéin 
akkor meg, hanem osztán Váradon kezde a ne
gyednapi hideg lelni, s martiusig mind lele, egy
szer a lépem is mint egy tyukmon kidagadott 
vala, és az a hideglelés csak déli álom helyett 
vala, hamar felbocsátott, tanultam volna is 
utána1, ha akartam volna; vacsorán eleget ettem, 
martiusban orvoslás nélkül elhagya, soha azután 
sem betegséget nem kerestem, sem hazudtam. 
Házas koromban is a sok őszi dinnye miatt a ne
gyednapi hideg, s vagy hat hétig lele, sok hány- 
tató, purgáló, izzasztó orvosságokkal curála a 
doktor Isten után. Seb rajtam sohasem volt, de 
egyszer gyermekségemben a baltanyelet addig 
vagdaltam, kopácsoltam : a jobb tenyeremet fel- 
töré; én azt kifakasztám, a hideg megcsipé, no
sza dagadni, orbánczosodni kezde, olyan seb s 
lyuk lön rajta, ha derék borbélyhoz ne vigyenek
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Segesvárott, legalább a bolond ujjam vagy elsza
kad, vagy megbénul vala. Ismét in anno 1693. 
azon jobb tenyeremet, a mint puskatöltéssel si
ettem, s a vad után vigyáztam, a puskavesszöbe 
ütém, mint egy poltura, annyi sebe volt; nem 
gondoltam véle, hó vala, csak betekerém, vadász
tam, de ebbböl is olyan nyavalya kerekedék, a 
hideg, és mivel gyűlésbe is kelle mennem, egyéb 
akadályok miatt, alig hogy el nem kelle vágni 
bokában a kezemet miatta. Fizettem borbélynak 
hetven forintot, vagy még többet miatta. Tanul
jon az én gyermekem az ilyeneken, én az ő ked
vekért nem restellettem leirni.



VIII. RÉSZ.
Tanulásom ról <:s Keresztúri Púi niethodusúról.

Úgy hallottam, hogy mihelyt a hetedik esz
tendőbe fordultain, mindjárt tanítani kezdettek 
az abc-ére mint gyermeket játékkal. Első meste
rem volt Naményi Mihály nevű, ki annakutána 
híres prédikátor volt, marosvásárhelyi első pre- 
dikátorságában hala meg, noha akadémikus nem 
volt; én mind holtig szerettem, becsültem, ő is 
atyámat, engemet és egész házunkat. -— Anno 
1678-ban az atyám teste felett prédikálván, ak
kor virágzó ellenségeimnek büntetéseket meg
jövendölte , alig hogy roszat nem ejtének rajta 
érette, de azután ugyancsak betelék, még pedig 
némelyiken hamar; ö tisztességes értékre is ka
pott vala. Második mesterem volt Fogarasi Mi
hály, ki nem régen még él vala szép nagy vén- 
ségben és esperességben, ez inviált a deák nyelv
ben, dirigáltatván Keresztúri Pál által, ki kedvé
ért az atyám országgyűléseire és terminusokra 
mindenkor elvitt mesteremtől,és ott maga szeme
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előtt tanítatott, examináltatott véle Keresztúri 
Pál, és instruálta, hogy odahaza is mint tanitson, 
noha az atyám sem volt abban tudatlan,mint Ke
resztúri Pál tanítványa, minthogy Isten annak a 
Keresztőri Pálnak munkáját úgy megáldotta,hogy 
az ö tanítványában igen megvető csak egy sem 
volt. Egyszer Keresztúri Pál Búnra jőve az atyám
hoz, akkor tájban az atyám s mesterem olyan ren
det szabtanak vala nékem, hogy ebéd s vacsora 
előtt tanuljak 5—6 vocabulát, és a mikor innya 
akarok, mondjak el abból egyet deákul s magya
rul, és úgy adnak innom, de ha nem tudom, nem 
adnak. Ott ülvén már asztalnál, én elöpattanék 
nagy felszóval, mert úgy kellett mondanom na
gyon, egy deák szóval, s innom adának. Hallván 
azt Keresztúri, végére mene, s meghagyá az 
atyámnak, hogy az napságtól fogva hagyják el 
azt a rendet, hadd ehessem bátran asztalnál s ví
gan, mert az az egynéhány szó nem éri fel azt a 
kárt, a melyet bátorságom, elmém és egészsé
gemben tesznek véle, mely bizonyos is. Elhagyák 
azért énnékem nagy örömemre, mert bizony nagy 
iga volt rajtam, oly móddal nem is ehettem jól, 
csak a vocabulákat mammogtam magamban; ha 
nekem Keresztúri Pál akkori eszemmel a mint 
voltam, egy falut ajándékozott volna, nem vet
tem volna kedvesebben tőle, meg is szerettem, di
csértem, hogy micsoda jó vén ember, az még az
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apámnál is jobb. A mely is osztán a keze alatt 
való tanulásomra sokat használt volt igen, mert 
siettem keze alá, és örömmel tanultam tőle, mikor 
osztán in anno 1652. Fehérvárra vittek keze alá, 
annál inkább, hogy ez a Fogarasi rettenetes rútul 
vert, henyéltetett, a mint ezt szokták mondani 
vagy nevezni; mert hanyattán fektetett a földre, 
fejemet, két kezemet, lábomot fel tartatta vélem, 
hol egyik, hol másik talpamot csapta a lapocz- 
kával, hol fejemet a három ágú lapos korbács
csal, hol féllábra állított köre mire, egy szóval 
igen rútul és bolondul bánt velem, elannyira, 
hogy osztán az atyámnak panaszoltam, s meg
mondottam, hogy bizony nem tanulok; ezt pedig 
nem az én tanulásomért vagy latorságomért, ha
nem maga bolondságából cselekedte csak, melyet 
továbbá nem terjesztek, kedvezvén emlékezeté
nek, minthogy azután tisztességes, tudós deák, 
és osztán prédikátor lett belőle, de az bizonyos, 
úgy elkedvetlenített volt a tanulástól, hogy ha 
keze alól ki nem vettek volna, bizony nem tanul
tam volna, azért is osztán elbocsáták. Melyet 
mind a szüléknek, mind a tanítóknak kedvekért 
írtam itt le, én ugyan, noha reá nem haragudtam 
szemére sem vetettem, hogy emberkort értem, 
süt patronusa voltam; és mivelhogy a második 
feleségemnek is a kathekizmusban preczeptora 
volt, nem igen régen is magam és feleségemért .
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megajándékoztam egy-egy aranynyal maga a 
feleségem keze alól, és megvendégeltem. Harma
dik mesterem volt, Békési Bálint, kinek keze 
alatt hagyott az atyám, Lázár Ferencz, Lázár 
György fia, és Simjén Gábor, mind az atyám,mind 
Lázár György atyjafiával együtt. Feliérvárott az 
atyám házánál volt szállásunk, asztalunk, de scho- 
lába nem jártunk, hanem Keresztúri Pálhoz; ő 
inspector és főmester és igen részeges deák volt, 
mint az atyja is, bürkösi predikátorságában vé- 
nüle s hala meg; az egy borosságon kívül em
berséges, jeles, tréfás ember vala, az atyja is 
bürkösi predikátorságában részegen kiesvén a 
szánból, úgy fagyott volt meg. Ezt az atyáink 
elbocsáták, és osztán maga Keresztúri Pál kezde 
egy Jászberényi Pál nevű deákkal maga szeme 
előtt tanítatni s tanítani; Feliérvárott asztalunk, 
szállásunk Fileki János prédikátor házánál volt, 
az atyám házával általellenben. Anno 1653. ta- 
vaszszal Lázár Ferencz azon a nyáron meghala, 
Simjén Gábor nagy ficzkó, árva is lévén, a schó- 
lát elhagyá, csak egyedül maradék a schólában, 
hanem Rákóczi Ferencz, a fejedelem fia járt oda, 
és osztán csakhamar Kemény János a kissebb fiát, 
Ferenczet oda adá, és asztalunk, szállásunk a Ke
mény János házánál volt. Tanula Kemény Fe
rencz talán esztendeig, de roszúl, s elhagyá a 
schólát, és énnékem asztalom, szállásom, utazás-
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ban szekerem osztán mind Keresztúri Pállal volt 
udvarnál, egész anno 1655. decemberig, mikor 
Keresztúri meghala.

Ez a Keresztúri Pál gyermek - tanítani ritka, 
és példa nélkül való ember volt, és Erdélyben 
s Magyarországon nem találkozott soha addig 
párja, a ki a gyermeket olyan hamar annyira 
vitte volna, és nem csak a latinitásban, hanem 
egyéb tudományokban is, melyet az akkori idő 
és szokáshoz képest ö tanult volt és tudott volt, 
melyben kivált Rákóczi Zsigmonddal és vélem 
dicsekedett, hogy soha olyan két tanítványa nem 
volt. Sokszor bántam, s ma is bánom, hogy a 
mig Németországban jártam, gyermeki köny
veim, irásim Kolosvárott elvesztenek, hadd tud
nám közönséges jóért kiadni azt a Keresztúri 
Pál inethodusát, a melyet úgy is a mennyire 
lehet, letészek, talám lészen valaha valaki köve
tője s felvétető) e, mert én idvezült Csernátoni 
Pállal hijában igyekezém benne, opponálá ma
gát a kevélység, az irigység és a restség a tudó
sokban, a tudatlanokban kivált a patrónusokban, 
magától a tudatlanságtól származó gyülölsége 
mind a tudománynak mind a tudósoknak, vagy 
azokat szeretőknek, és azok között az én szemé
lyemnek, melyről az ö helyén ide alább kell szó- 
lanom bővebben.

Keresztúri Pálnak az a boldogsága nem
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abban állott, hogy ö a mikor élt s tanított, 
mindennél tudósabb lett volna, mert nagy pro- 
fessorok, prédikátorok voltak az 6 idejében, ő- 
nálánál tudósabbak Erdélyben s Magyarország
ban, csak a kiket én ismertem is, nem is va
lami boszorkányos, babonás secretumokban, me
lyet hogy reá költsenek, egy részről maga (me
lyet nem dicsérhetek) adott okot reá, mikor a 
localis memoria, ars Lullianáról azt mondotta : 
hogy száz aranynyal alább senkit meg nem tanít 
reá, engemet sem tanított, gondolom növése
met várta vele, Istennek hála a Lulliánát nem 
tudom, azok csak bolondságoknak bolondsá
gai, nemcsak hiábavalóságoknak hiábavalósá
gai, melyről többet nem szólok, hanem csak azt 
mondom : ha tudós embernek nagy busulása 
vagyon, vagy melancholiája érkezik, olvassa Raj- 
mundus Lnlliust, kivált cum iconibus, elfakad 
nevetve rajta; a localis memoria türhetöbb, 
melyről majd alább szólok. Nem is abban állott, 
hogy ritka elmékre akadott, mert azok sem vol
tak egyarányúak sem az elmére sem az épülésre 
nézve, de mégis ugyancsak ragadott valami reá- 
jok, mint Rliadák Imrére, ki is tanítványa volt, 
és ha nem egyéb, legalább jó iró, másképen éle
tében profanus gonosz ember volt; hanem állott 
az ö tanítása, boldogsága ezekben sommásan :

1. Megért ember lévén, mint atya gyermeké-
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vei, úgy bánt tanitványival; hogy osztán keze 
alatt voltam haláláig, majd három esztendeig ta- 
nitott 11, 12, 13 esztendős koromban: ki hinné, 
hogy sokszor ne hibáztam volna, egyszer csapott 
csak arczul tanulásközben, nem hogy megvert 
vagy megveretett volna; említém odafel is, mi
csoda igát vett le rólam; szerette tanítványát, az 
is ötét, játékra annyi időt adott, hogy meguntuk, 
asztalnál és minden conversátiókban nagy sza
badságot; játékban magyarul, egyébkor ugyan 
deákul beszélettünk, de úgy tudom, plága nél
kül voltunk már nála laktomban.

2. A scholákban, classisokban való tanításnak 
formáját nem követte, a minimis usque ad maxi
ma mindent megkönnyíteti, mely majd jobban 
meglátszik per particularia; kerülte s megelőzte, 
hogy a gyermek meg ne unatkozzék, és felette 
terheltetvén el ne idegenedjék a tanulástól; igen 
reá vigyázott ama mondásra: „Omnia sponte flu
ant, absit violentia rebus,“ gyümölcscsel, dicsé
ret, szép szóval etc. kedvet és kedvességet szer
zett.

3. Olvasni s Írni a sillabizálás után magyarul 
tanított, melyben felette sokat félannyi s még 
kevesebb időre is megtanul a gyermek a maga 
nyelvén, hogy nem mint deákul olvasni.

4. Olvasni és írni egyszersmind tanított és 
igen szép Írókkal, egy Feltólti András és Samar-
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jai Péterrel (a kivel én szegény fiam, Bethlen Mi
hálynak is Írattam vala) Íratott hártyára exem
plári előmbe, többre amaz értelem nélkül való, de 
minden betűt magában foglaló verset : „Gaza 
frequens Lybicos duxit Karthago triumphos.“ — 
Sok szép n. b. vagyon ebben az irásbéli tanítás
ban, rút példáról szép hímet ki varrna?

5. Ez is szép dolog volt: a megtanulandó vo- 
cabulákat magával a gyermekkel íratta le, csak 
a mennyi in 8-vo egy faciesre fért deákul, ma
gyarul osztán úgy tanultatta meg; melyben az a 
haszon volt, Írni is tanult, és Írván magát a dol
got is tanulta, és osztán könnyebben is jutott 
hozzá a gyerek.

6. Sem vocabulát sem phrasest, sem .egyebet 
semmit soha memoriter nem repetáltatott, hanem 
befedtük a vocabulának, phrásisnak a magyarját, 
s olvasván a deákját, úgy exponáltuk; hol meg 
a deákot takartuk be s magyarból úgy fordítot
tuk deákra, ezt is hol felülről alá a columnán, 
hol alólról felfelé vissza s meg úgy, s meg úgy 
száma nélkül, maga jelenlétében. Ugyan csengett 
a ház, úgy garagyoltunk órákig, osztán hol maga 
examinált, hol egyikünkkel exam ináltatta a má
sikat; ez a szüntelenül való olvasás, expositio, 
lectio, relectio, elé s hátra, alá s fel való forga
tása a szóknak, idiotismusoknak, phráseseknek, 
azt úgy bényomta elménkbe, mintha azt repetál-
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tuk volna. A nagyobb arsok- és disciplinákkal 
is úgy élt, mint majd meglátszik.

7. Grammatica, syntaxis, prosodia reguláit 
megtanította ugyan, de a theorián igen felette 
kevés időt. töltött, mind csak ad exempla et pra- 
xim ac exercitium sietett, és abban assiduus et 
indefessus volt. Corderius colloquiumát, és va
lami képecskékkel nyomtatott kis evangéliumot 
exponáltam kicsin koromban; Comenius mun
kái a latinitásban talám akkor voltak munkában, 
mert én egyiket sem tanultam.

8. Mihelyt a feljebb írt módszerint copia ver
borum et phrasium, és kivált a declinatio, con
jugatio, comparatio igen nagy mértékben meg
lőtt, és a masculinum, foemininum s több genu
sokban initiatusok voltunk, mert ezekre volt 
neki derék gondja, nem amaz sok sovány regu
lákra,—én quot rectorum, quot obliquorum hírét 
sem hallottam a mi aulica scholánkban (mert az 
volt a neve), — mondom; ezek meglévén, minden 
időt a stylusokra fordított, melyekben is mind 
munkája mind mestersége nagy volt.

9. Úgy formálta a stylusokat, hogy a megta
nult vocábulumok és phrásesek mind compre- 
hendáltassanak bennek , és maga megmondotta 
honnét s mint juthatunk könnyebben hozzá, és a 
mennyire lehetett, gyermeki, könnyű, néha tré
fás és nevetséges dolgokról volt a stylusunk, úgy
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hogy míg dictálta s irtuk is, sokszor eleget ne
vettünk rajta; úgy hiszem Bebelius, és más ha
sonlók munkáiból sokat szedett, soha, de kivált 
először hosszú stylust nem adott, hanem csak rö. 
videtj de egy nap hatot, nyolczat, tizet s többet 
is megirtunk, tudom egyszer talám két hólnapig 
mind csak stylust irtunk; nem merném, s nem is 
tudnám megmondani hány száz volt; voltak vir
tus és jó erkölcsre inditó példák, históriák vol
tak, fabulák etc. nagy részét ad calamum dic
tálta, melylyel hamarirásra is szoktatott; néha 
ajándékot Ígért, hogy ha közülünk, akármikor 
magyarul dictálja, a magyar leirás helyén deákul 
adja elő, melyet is én néha véghez is vittem.Úgy 
is gyakorolta néha az elménket: hét, nyolcz néha 
kevesebb magyar szót mondott, p. o. tűz, víz, em
ber, fa, ökör, város, falu, s meghagyta, Írjunk va
lami magyar conceptust; mit irtunk nem tudom; 
bizony hihető, igen jó derék dolog nem volt, de ö 
megdicsérte, osztán velünk kivel-kivel a magáét 
deákra fordítatta, a stylust először maga, vagy 
Jászberényi corrigáltä; mikor osztán annyira 
proficiáltunk, úgy is próbált, hogy ő megolvas
ván, visszaadta, mondván, hogy error, vagy erro- 
rok vannak benne, corrigáljuk; ha feltaláltuk, 
corrigáltuk, jó, ha nem, hát maga vagy Jászberé
nyi a roszabbaknak munkáját a jobbakkal corri- 
gáltatta cum laude hujus et vituperio istius,
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mely nagy aemulatiót csinált és a koronánál ha
szontalanabb disputádénál többet tett.

10. Mikor osztán a stylusban sokáig exerceált, 
és látta annyira való profectusunkat, és a prosodia 
reguláin is csak hamar általment vitt, egy, nem 
tudom, micsoda Írást ada kezünkben; a. b. c. után 
szedett vagy irt vocabulákból állott, ju t eszembe 
az m-bctüben e vala az első vers : „morosus 
molestat monachum,“ a többi is olyan íz és érte
lem nélkül való volt; mind ennek a három szónak 
az első syllabája brevis, elébe is irta a papirosnak 
fenn a margóján, ki brevis, ki longa; ezeket az 
írásokat nagy szapora mammogással elolvastuk, 
káragy öltük, sokszor előtte az asztalnál, schola, 
vagy maga házában, mert az volt a classis, vagy 
communitás; úgy hiszem, Smetiusból csinálta 
vo lt; ezekből a quantitásokat utcunque megta
nultuk, megmutatta, hogy a hexametrum car
men liat et talis et talis, hic et illic p e six’) 1 álló, 
pentametrum similiter; ira maga egy distichont, 
és mondja, írjunk verset. Dictionariumot, Smeti- 
ust, thesaurus poeticust és az említett elkara- 
gyolt írást kezemben adá, elkezdém én a versirást, 
elhiszem bizony ahhoz az aetás és tudományhoz 
való volt, ő megdicsére, nosza a stylus helyett 
egy holnapig, vagy talám tovább is verset Írtam, 
ö csak matériákat ado tt: nosza erről irj egyné
hány distichont, a mennyit lehet, mert számát

u



meg nem kötötte, erről is etc. Ö corrigálta, vagy 
mint stylussal, ut supra, úgy bánt és procedált, 
noha már csak egyedül voltam; akkor inkább 
mit Írtam, nem tudom, kérdés kivül sok bolond
ságot, de arra a prompta versificátióra mentem, 
hogy egy nap hetven, nyolczvan, sőt száz disti- 
chont is megcsináltam, melyet minden ember 
csudáit; ritmusokra is magyarul, deákul tanított, 
és jől succedált.

. 11. A rhetoricára tanítani nem akart; azt 
mondotta, hogy haszontalan dolog, avagy ha 
ember tanítja, vagy tanulja is, hátrébb kell mind 
azt, mind a derék poesist tenni; tandíjon dolgot, 
valóságot először, és azokkal a dolgokkal együtt 
azoknak neveit, nemeit, minémüségeit, hadd le
gyen osztán miből s mivel poémát, orátiót csi
nálni; a mely tanácsáról azt mondom ennnyi ex- 
perentiám u tán , ebben a vénségemben: hogy 
bizony salamoni bölcs tanács volt, és megsiratha- 
tatlan kár ez, kivált a nemes ember gyermekei ré
szekről, a kiknek szüléjek kényeztetések és őstől 
reánk maradott a schólát a judiciummal tanul
ható legszebb időben elhagyó gonosz szokás mi
att kevesebb idejek vagyon a tanulásra, mint a 
szegény emberek, városi és paraszti rendek gyer
mekeinek; még is azt a kevés drága időt hiába
valósággal töltik el a classisban vélek. írás, ol
vasás és az egy antichristiana latina linguának
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tanulásában telik el tíz, tizenkét esztendő, mégis 
van-e egész Erdélyben is nemes ember jó, csak 
küzéparánt való latinus is? nem értek literátort, 
mert az egész Európában is szűk. Ez csinálta Er
délyben a sok nyomorgató istentelen urat, főem
bert és ezekből osztán a sok istentelen hamis bí
rót, igazgatót, a sok bolond egymással ellenkező, 
egymás házait elrontó, magoknak és mindnyá
joknak s maradékjoknak is eszeket vesztő újabb 
újabb articulusokat; ez adta az alacsony és sok
szor parasztember gyermekéből álló prókátor, 
doktor, secretárius és itélömestereket, mert a fő- 
ember gyermeke nem volt arravaló,s osztán mor
góit, mikor utói kellett mosdani, hogy nem be
csülik a házafiat, hanem csak a sohonnaiakat, ki 
becsülné, mint szent Pál mondja. Beadták a vad
szamár fiat a schólába, tizenkét esztendő múlva 
kijött egy mindenfelé ordító, visító, nyeritö nagy 
vadszamár, sem az Istene, sem hazája törvényét, 
sem a históriákat, még csak a maga viselt elei
nek dolgait sem tudta, mégis országot, ecclesiát, 
politiát, törvényt és országos hadakat, követsé- 
ges tractákat igazgasson; igenis, a kőmíves csá
kány, kalán, kő s mész nélkül várat építsen. De 
ennek orvosságáról, ha érkezem, másutt szólok, 
most ezt a caputot concludálom mintegy synta- 
ctica és poetica classissal, melyből is engem Ke
resztúri Pál nem a rhetorikába hanem a logica, 
philosophia és theologiára vön.
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ix. :m&sz.
Tanulásom continuatiója Keresztúri Pál 

haláláig, anno 1655.

12. Nagy secretuma volt Keresztúri Pálnak 
etiam in majoribus disciplinis tractandis, ez : 
hogy valamit lehetett, mind in quaestiones et 
responsiones redigált; és a quaestió t láttuk az 
Írásban,a responsiót betakartuk papirosocskával, 
melyet kezünkkel alá- és felvontunk, mint szin
tén a vocabulák tanulásában, és bizony sokszor, 
hogy már lopva megnéztük, meg bétakartuk; 
melyet is mintha neheztelt volna, szabadságot 
ugyan nem adott reá, de nem is igen tiltott, mert 
tudta mint bölcs ember, hogy annak gyakor bé- és 
felfedése, elrejtése, ugyancsak mind olvasás, tanu
lás, és repetálás: semper aliquid inhaeret. Úgy is 
vo lt; például adom elő. A logicában. Quaestio : 
quid est genus vei species? responsio volt a defi
nitio. Metaphysicában. Quid est ens? similiter re
sponsio a definitio. In quo constituebant sum-
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mum bonum Platonici? Responsio etc. In quo pe
ripatetici? etc. Theologia. Quot sunt libri dida- 
ctici in scriptura sacra? Responsio etc. Quot sunt 
historici? Quot sunt personae in deitate? etc. Re
sponsio : tres. Quot sunt essentiae? Responsio : 
una; és így minden disciplinában mindenről.

Ezeket a quaestiókat, responsiókat sokszor 
meg sokszor elkaragyoltuk olvasva előtte, osztán 
examinált, mint szintén oda fel Írtam a vocabu- 
lák és phrásesekről. Ez in rei veritate repetitio 
volt, de a s eh ólakban szokott repetitióknál száz
szorta jobb volt, mert a) svavis és könnyű volt, 
insensibiliter inhaereált a memóriában; b) hogy, 
mint a maga házában, praesentiájában volt, mert 
így nem lehetett a tanulás és repetitióra való 
időt játék, s ímezt amazzal elvesztegetni, a mint 
a gyermek azt el szokta vesztegetni, mikor a szo
kás szerint pensumot adnak: abite, discite, repe
tite, cras vagy ekkor s ekkor repetetis lectionem; 
nosza ekkor osztán : aha, asine nescis, extende, da 
isti colaphum etc. Ritkán hallatszott a mi scho- 
lánkban olyan szó. Assiduitas vicit.

13. Micsoda authorokat tanított, alig tudom 
jól leírni, mert mind csak az olyan excerpta 
quaestio-, responsióból álló Írások voltak a ke
zemben; mindazáltal, mivel akkor, mikor ő az 
akadémiákban tanult, a peripathetica és aristote- 
lica floreált, Rámus ellen tusakodtak, Carthesius

15*



pedig csak ezen gyermekségemben támada, úgy 
Coccejus is : úgy tudom Keckermann logicáját, 
Timplerus metaphysicáját, Zacharias Ursinus ca- 
thechesisét, és maga Aristoteles excerptáit redi- 
gálta in quaestiones et responsiones, a mint fen
tebb említém. A logicában sok időt töltöttünk, 
Barbara celarent etc. sokat gyakorolta; egyszer, 
mikor avval a sok quaestióval s responsiöval el- 
töltötte elménket, és az argumentumok, syl- 
logismusok formálására kaptatott az eltanult 
quaestiókból, csak a matériát kezdé adni. Erről 
Írjatok argumentumokat; lássuk, melyiktek tud 
többet írni. Mit irtain én, bizony nem tudom, de 
mint felebb a versekről mondám, én az argumen
tumokat olyan szaporán írtam, mint a . distich o- 
nokat azelőtt; nagy kár, hogy megnincsen; Rai- 
mundus Lullius és Epistolae obscurorum viro
rum mellé talán odaillenék, gyönyörűségemre 
volna nézni pupas ingenii puerilis. Kérdéskivül 
abban solidum semmi nem lehetett, az aetas sem 
szenvedte volna.

Sokan az akkori tudós emberek közül ki ne
vette, ki kárhoztatta, de csakhamar csudálni s 
dicsérni kezdék, mikor látták, hogy én tizenkét, 
s annál is inkább tizenhárom esztendős korom
ban mind theologiában mind philosophiában 
publice opponálok bátran, Kolosvártt az unitá
rius híres professor Bongárdus praesessége, és



Fehérvárit nagy tudós Joannes Bisterfeldius 
alatt, ki is a thesiseket elküldötte idején, és enge- 
met névszerint invitáltatott mindenkor. Egyszer 
maga a fejedelem Rákóczi György, urak, püs
pök, prédikátorok mind eljöttek a fejérvári col- 
legiumba, alig fértek az opponens deákokon kí
vül be az auditóriumba a' deákok, a sok idegen 
auditor és spectator miatt. En az opponensek kö
zött legelöl ültem a fejedelemmel általellenben. 
Thesis a mely ellen opponáltam az vala az 
egyik : „an ignis infernalis post resurrectionem 
corporum, sit materialis vel formalis?“ Affirma
tur. A más thesis nem jut eszembe a mely ellen 
opponáltam, de valóságos dolog, hogy sokáig 
opponáltam cum applausu et admiratione omni
um et ipsius principis, ki is azt mondotta, hogy 
ha megvehetné tőlem azt a fia Ferencz számára, 
megadna nekem tizezer forintérő jószágot érette. 
A disputatióra ugyan engem otthon Keresztúri 
Pál készített, de imitt osztán in publico messze 
ült, és semmi suggesti oval senki nem volt, ha
nem ha maga a szegény idvezült Bisterfeldius 
praeses segített volna, ki is mint keresztény 
nagy tudós ember gyönyörködött bennem mint 
szajkóban, adott Istennek hálát rajta mint ritka 
példán, dicsért, szeretett. Bongardus ellen de dei
tate Christi opponáltam; szokás és illik, megdi
csért. Elég az énnekem, az emberek közönségesen
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„kis bölcs“ nevet adtak; elhiszem bizony, attól, 
mint bogy most is, akkor annál is inkább messze 
voltam, de hála Istennek.

14. Nem tudom, mások szavától indítatott-e, 
vagy ugyancsak maga már idejének Ítélte, mondá 
egyszer : Veni Nicolae, discamus et nos rhetori
cam ; két vagy három árkuson való Írást ada a 
kezembe, hat hetet fordíta reá,többet nem, által- 
menvén rajta, csak megmutatá: ilyen a chria, ez 
az epistola, ilyen az oratio; nosza csak ad praxiin 
et exercitia; számtalan epistolát irtunk, azután 
chriát és oratiót is.

15. Egyszer reágondolá magát, hogy idegen 
nyelveket tanuljunk, oláhul, tót- vagy lengyelül, 
törökül, németül, francziául, de ezeket nem egy
szersmind, hanem egymásután, először oláhul 
ezer vagy kétezer vocábulát leíratott úgy, mint 
oda fel írtam a deákról; megtanulám; tudom egy
szer próbára hogy egy nap hatszáz, sőt többet is 
mondhatnék, szót megtanultam; osztán mind- 
csak a beszélő praxisra adott időt; kevés idő 
alatt vagy négy nyelven kezdék én érteni és csa
csogni, ő pedig azt egyikét sem tudta, és annál 
is inkább csudálták az ö tanítását és tanításában 
való dexteritását. Ezt akkor ugyan én egyiket 
sem tanultam jól meg, sót azután sem perfecte, 
sőt már némelyeket nagyobbára el is felejtettem, 
de ugyancsak nagy seminis thesaurus volt jővén-
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döre, és akkor nékem s néki nagy fama s admi
ratio, mert én ugyancsak azon a fundamento- 
mon épitettem azután, noha mind materia, és ha 
ez nem annyira is, de a forma igen különbözött. 
Quod ad philosophiam et docendi ac discendi 
formam, mely ide alább világosabb leszen, az én 
tanulásbeli sok akadályaim és boldogtalansága
imból a Keresztúri Pál halála után, én az én is
tenfélő ritka jó mesterein methodusáról ezt leirni 
próbálom, publico rei literariafe Transsylvaniae et 
Hungáriáé bono szükségesnek Ítélem, melyből 
egy nagy tudós, jóra igyekező és buzgó ember, 
kiváltképen immár ebben a mind lelki, mind ter
mészetire illő tudományokban megvilágosított 
idejében, mit nem tudna csinálni, ha elméjét reá
tenné és patronusi, segédi lennének a méltóságok; 
de erről másutt szóljunk. Mathematica scienti- 
ákra nem tanított, úgy hiszem, maga sem 
tudott, mivelhogy azok a magyar nemzetség
ben hírrel sem hallattak, Apáczai János ide
jéig, az arithmeticának négy első speciesin kiviil, 
kiváltképen a tudományt utáló fő s nemesi rend 
előtt, a kik Bethlen Gábor halála után peregri- 
natióra sem mentek és nem is mehettek, az 
öreg Rákóczi György nescio quo, nisi Moscovi- 
tico brutali consilio csinált tilalma ellen. A mi 
szegény deákok akadémiákba mentek vagy pro- 
moveáltattak, mind csak theologiára, prédikátor-
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ságra készítették magokat, jus, medicina, philo
sophia s kivált mathesis és a valóságos litera
túra, ethica, politica, historia újság s csuda volt 
a magyar akadémikusnál. No az én jó mesterem, 
apám, in anno 1655. decemberben az ő életének 
hatvanhatodik esztendejében Görgényben meg- 
hala, kit a fejedelem siratásával és Fejérvárott a 
fejedelemnek temetéséhez a templomban való kö
zel helylyel is megbecsüllött. Isten becsülte volt 
meg. Említettem oda fel, hogy a localis memó
riát mint nagy secretumot száz aranyon adta; lát
tam magam, Kemény Ferenczet annyiért tanítá 
reá, minket mind kirekesztett olyankor a házból; 
ezt az ö holta után egy Bocsárdi Ferencz nevű 
nemes ember régi tanítványa mutatta meg nekem. 
In substantia csak ez: a bibliából két vagy három 
ezer locust kiszedett, kezdvén a Genesisen Apo- 
calipsisig, és részszerint jegyekkel, részszerint 
csúfos figurákkal, nevetséges képekkel, fabulák
kal distingválta s töltötte el az ember elméjét. 
Csak egyet hozok elő, 1. Móz. 15 : 5. Abrahám- 
nak az Isten egy tölcsért ada kezébe, hogy az ál
tal nézvén az égbe, számlálja meg a csillagokat: 
hoc pro paradigmate sufficiat. Ez merő bolond
ság; de azonban a sok olvasással és examinálás- 
sal az excerpált locusok inhaereáltak a tanít
ványnak, és ez nem volt rósz, de csak fucus 
volt; úgy tetszik, drága volt száz aranyon, én ezt
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nem tanultam, de ma Keresztúrival is ver
senyt futhatnék a locistaságból, csakhogy sok 
időre és nagy munkával tettem szert reá, és 
mégis jobban kivánnám tudni a szentirást; azért 
amotis nugis et quaestu, javallom ezt : hogy a 
bibliából szedjen ki az ember egynéhány száz 
vagy ezer locust, sine filo vel ordine historico, a 
mint következnek a szentirásban, sive secundum 
locos communes et controversias theologicas, sőt 
jobb lesz, ha külön könyvecskében mindeniket 
elköveti. In quaestiones pedig et responsiones így 
csinálnám-, e. g. Ubi est : semen mulieris conte
ret caput serpentis? Responsio : Gen. 3 : 15. Ubi: 
justus ex fide vivit? Responsio: Hab. 2 : 4. Rom. 
1 :17 .  így szépen rendesen két columnába Írván 
a quaestiót és responsiót modo supra scripto, 
fedje be papirosocskával a responsio-columnát, 
és kezdje úgy repetálni, garagyolni, mint a vo- 
cabulát vagy phrásist. Másszor meg ismét fedje 
be a qUaestiós columnát, és a más columna, mely 
az imént responsio vala, quaestióvá válik, mint 
ha így volna írva: quid est Genes. 3:15.?Respon
sio : semen mulieris conteret caput serpentis. 
Az examinálást is belőle a praeceptor, csak vegye 
a kezébe a gyermekéből, jól elkövetheti a szerint; 
melyben ad familiaritatem sacrae scripturae et 
localem memoriam sibi faciendam, szükséges, 
tempore examinis legyen a biblia a gyermek ke-
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zében, és ha tudja is, ha nem tudja is, mikor a 
jmaeceptornak felel,még is csak mondja ezt neki: 
Quaere. Kerestesse fel vele, és leszen az igaz, való
ságos localis memoria. Ezt akárki experiálhatja 
magán. Caputot, versét sokszor nem tudja, 
hogy a faciesen mely táján van, úgy talál reá.— 
Második secretuma ennek ez : a kiszedett locu- 
soknak mindenik classisának legyen külön jegye, 
és a bibliában azt a locust jegyezzék meg plaj- 
érczczel, azzal a jegygyei; ezeknek a jegyeknek 
syllabusát, clavisát pedig akár elöl, akár hátul 
Írják be a bibliába; úgy reá tanul és szokik az 
olvasó erre, hogy valamikor forgatja a bibliát, 
mindjárást megismeri, ez a locus erre a contro- 
versiára pápisták vagy unitáriusok ellen, vagy 
erre vagy emerre való. Ezt az utolsót én a sze
gény fiammal Bethlen Mihálylyal próbáltam, ta- 
lám Töke-Vásárhelyi úr praeceptorsága alatt, de 
az első nélkül, melyet igen bánok, mert a kettő 
együtt teszi az egész dolgot; azt is bánom, hogy 
eddig közönségessé nem tettem, talán lett volna 
haszna, de nem rajtam mult, a mint ide alább 
megmutatom valósággal. Anno 1654. engem Ke
resztúri Páltól, nem tudom mi okon, Kolosvárra 
vittek volt, ott akkor a mi scholánk az óvári 
templom mellett volt; egy Sikó Mihály akadé
mikus, és egy hontanúit, de igen tudós, és 
jámbor, istenfélő, Porthalmi András nevű meste-
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rek valának benne, a kik engemet tanítanak egy 
kevéssé, de csak ismét hamar visszavivének Ke
resztúri Pálhoz. Ekkor disputáltam volt Bongar- 
dussal, mint odafel említettem, meg egy Kob
zos István nevű deákkal; görögül tudós polgár 
embert küldött vala az apám el velem, a ki 
maga is erősen disputáit, melyben ma is sok 
ju t eszembe. Ekkor Bongardus keze alatt vala 
Bethlen Farkas, Gergely és Elek, de az aty- 
jok ekkor halván meg Bethlen Ferencz, any- 
jok Kemény Kata, noha reformata, a bátyja Ke
mény János, és a fejedelem szólására nehezen 
adá a két nagyobbat a Keresztúri Pál keze alá, 
Eleket kicsinségére otthon tartván maga mel
lett. így térének osztán meg in anno 1654. Csen
géi- vagy Nagy Paczalon a sógorok Kapi György 
jószágába. En Keresztúri Pállal Évsedben lévén 
a fejedelemmel, ők imitt karácsonyban coniniu- 
nicáltak, ekkor perpetuáltattak a balkácsi és sit- 
vei jószágban, mert ezelőtt csak inscriptióban 
bírta az atyjok; együtt tanultam Farkassal és 
Gergelylyel az udvarnál és Rákóczi Ferenczczel, 
ennek a mai Ferencznek az apjával a Keresztúri 
haláláig, de Eleket otthon tanitatta az anyja 
irnigy amúgy, mely is alkalmas latinus, és in 
historicis versatus volt, de igaz reformatussága 
holtig kétséges volt az emberek előtt. Farkas 
igen composite viselte magát gyermekségében,
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jól is alkudt velem. Emberkorában is valóban 
csinos és velem jól alkuvó ember volt, és én bi
zony igen szántam élete, becsületi virágában 
való halálát; én úgy hiszem, ha élt volna, nekem 
nagy jóakaróm lett volna, mutatta atyafiságának 
egynéhány és bizonyos jeleit, én is a fiát szeret
tem, ma is szeretem, és Józsefnek is azt-hagyom. 
Gergely gyermekségében is gyűlölt, mordálylyal 
kétszer ütött meg, aztán mindjárt elszaladott; 
igazán : quod nova testa capit, id veterata sápit. 
Haláláig mind ellenségem lön szegény, ellenben a 
fiát Ferenczet igen szerettem, ő is; én éretlen ha
lálát igen szántam, ma is szánom. Tiz annyi vir
tus volt benne, mint az atyjában. Isten nyugosz- 
sza meg mind a szegényeket, s engemet is.
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X .  IR ľÉ S Z .
Ab anno 1655 —59-ig való tanulásom -, é s  idö-

vesztegetéseimröl.

Keresztúri Pál halála után engem vivének 
paripán, mert már jól nyargalóztam, Kolosvárra, 
de nem a schólába, hanem a néném Borbálának 
Haller Pállal való kézfogására, és onnét Bánra 
a lakadalomra anno 1656. farsangban, mely is 
meglőn, noha azután mind az atyámnak anyám
nak nagy keserűségére, mert az anyám arra való 
bosszújából, hogy Bethlen Ferencz veji Kapi 
György nagyságos úr, azért ö is a leányát nagy
ságos úrnak adja, nagy részint az atyám kedve 
ellen adta Haller Pálnak, a kinek abban az idő
ben a nagyságos tituluson kivül semmije sem 
volt, mert az atyja Haller István a két fiának 
Pálnak és Jánosnak az egy Fejérházán kivül 
semmit sem adott, az anyámnak kellett jó szerint 
tartani a vejét, azonban a néném pápistává lön 
az ura kedvéért. Az anyám igen buzgó leven val
lásához, megátkozá a nénémet, lőnek gyermeki,
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de egygyel megsérvék, s meghala; azután a 
gyermekek is meghálállak, magva szakada, vö, 
titulus, vallás, minden oda: leve; tanulhat erről, 
a kinek Isten eszet adott. No én a telet otthon 
ellézengém, vadászául, egyszóval, elvesztegetem.

Yüii osztán az atyám Fejérvárra a gyűlésbe, 
és azon alkalmatossággal ada a scholában Isacus 
Basiriusnak keze alá, kiről más alkalmatossággal 
emlékeztem rövideden, de itt már bővebben kell 
szólanom róla. Szállásunk, asztalunk az atvám 
házánál vala egy Nitrai Pál nevű öreg legény 
gondviselése alatt, szakács volt, szolgáló s min
den. Az öcsém Bethlen Pál is ott volt, privatus 
praeceptora volt, de én attól nem tanultam, sem 
hallgattam, mint immár a szokott név szerint 
publicus, hanem a professiókra jártam, noha bi
zony volt volna még elég szükségem ide alább 
valókra is.

Ez a Basirius volt natione Gallus,patria Rato- 
magensis, religione reformatus, educatione et 
meliore patria Anglus, Carolus I. megöletett an
gliai királynak sacellánusa, és a mint ő mon
dotta , annak a veszedelme alkalmatosságával, 
propter vitam salvandam, profugus, exui; felesé
gét, gyermekit odahagyta, ment Konstantiná- 
polvba, és mind ott, mind Syriában, Aegyptusban 
és Ázsiában bujdosott, a míg Isten Erdélybe ve
zette, a pedig így történt.
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Anno 1655 az erdélyi szokás szerint a tizenöt 
ezer arany adót (mert akkor az adó csak annyi 
volt) vitte be Barcsai Ákos, ehez akadván Basirius, 
hozta ki magával Erdélybe sub spe melioris 
conditionis ipsi dignae, hogy a fejedelem acco- 
modálni fogja, és Bisterfeldnek collégája leszen. 
Bizony jól is jára, mert a fejedelem 1000 tallért 
fizetést, professori hivatalt rendele neki, ottan 
csakhamar Bisterfeld is meghala, és az egész 
collegium Fejérvárott, az elötteni nagyhirü Al- 
stedius, Piscator, Bisterfeld hire neve, tekintete 
becsületével együtt reá szállá, kivált hogy ez is 
idegen, még pedig anglus nemzet, és ott is mi
csoda rendű, és onnét micsoda formán kifizetett 
exul, semimartyrnak tartatott, ob causae justiti
am; mely annál is könnyebben succedált, neki, 
hogy abban az időben a szegény magyarok ki
vált Erdélyben úgy hitték, hogy ha nem német, 
s a plundrában nem jár, nem lehet tudós ember; 
professori nevet, theologiae, philosophiae vagy 
medicinae doctori titulust felvenni sacrilegium 
lett volna, valamig Apáczai János, (kiről ide 
alább) ezt a jeget el nem rontá. Fejérvárott 
négy akadémikus simpliciter, stultis titulis syn. 
tacticae, poeticae, rhetoricae, logicae facultatis 
rector volt, a német gallér sacrae scripturae et 
theologiae professor. 0  vanitas et miseria nostrae 
burdae gentis!
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Ebben az időben invalescálni kezdvén a re
formata ecclesia Angliában, az ecclesiae regi- 
menre nézve az episcopale et presbyterianum név, 
úgy ismét a hollandiai akadémiákban philosophia 
peripatetica, harmonica, carthesiana, ramea, ne- 
oteriana etc. et theologia coccejana; és egyéb 
efféle : a mi deákink onnan felül lehozták ezeket 
a neveket és veszekedéseket Magyar- és Erdély- 
országba. A vén papok és mesterek, és azok kö
zött Keresztúri Pál is (noha ö igen moderatus) 
episcopalis és a philosophiában aristotelicus volt, 
úgy ez a Basirius is; de ez mint Anglus, archidia- 
conus Northum briae, felette zelosus és szeles 
volt, melylyel az immár praeoccupatus fejedelem, 
urak és a vén Csulai György püspök, és a pré
dikátorok előtt kedves, de moderatusabb és tu- 
dósabb emberek és akkori hires pataki colle
gium és jó indulatu ifjúság előtt unalmas volt, a 
minthogy haszontalan disputatiókkal (melyre Pa
takon cum sale et pipere megfeleltek neki) im
portunus turbo volt, és azt a szikrát nagy tiizzé 
gerjesztette annyira, hogy Erdély (az ecclesiát 
értsed) a fejedelem s urak episcopalisok, ellen
ben a fejedelemasszony Lorántff Zsuzsánna, a 
pataki schola, a prédikátorok szine Magyarország
ban, presbyterianusok voltak; jámbor emberek 
Heraclitusok, a pápisták Democritusok lettének 
miatta. En is episcopális gyermek, még pedig
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igen mérges voltam, míg az iclö nem corrigált. 
Erről a Basiriusról azt Írhatom : jámbor, mérték
letes, józan életű ember, tisztességes magaviselő, 
affabilis, jó conversativus, kegyes és eloquens 
ember volt, latinus is jó, kivált a szólásban, 
promtus, tersus, cum pronunciatione gallica, 
theologus mediocris, et in aliis etiam praeter 
mathesim tinctus magis, quam solide eruditus, 
zsidót, görögöt is igen gyengén tudott, noha ta- 
nitani akarta. Engem szeretett igen és optimus 
és charissimus discipulus nevem volt előtte, úgy 
Apáczai Jánostól is, kiről ide alább; derék embe
rek és az ő maga tanitványi Ítéletek szerint is 
nem volt elégséges arra a provinciára és fize
tésre. Prédikátornak a maga nyelvén, úgy hiszem, 
híres volt, abban is holt meg, visszamenvén in 
anno 1661. Angliába, megadatván sub Carolo II. 
tiszti, becsületi, szerencséje ; meg is érdemiette 
hosszas számkivetésiért.

A theologiában Vollebiust tanította, a philo- 
sophiában bizonyos authora ki volt, nem tudom, 
mert maga irt otthon magának, és osztán mine
künk sokat diétáit; elkezdette a szón, azt egy 
darab ideig anatomizálta; hucusque onomatolo- 
gia, eamus ad pragmatologiam; a bizonyos, hogy 
abban a dictálásban sokféle volt : philosophia, 
philologia, ethicum, politicum, historicum, de én, 
és az én nálamnál sokkal idősbek és tudósabb
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deákok semmit tőle nem tanultak, és ha az 
alumnia a deákokat és engemet az atyám ott 
nem tartott volna, bizony mind odahagytuk és 
Kolosvárra Apáczaihoz mentünk volna, a mint
hogy a deákoknak java azt is cselekedte, Kolos- 
vár, Debreczen s Patakra. Semmi alatta való dol
gomat nem tudom megírni, hanem hogy theolo- 
giában, philosophiában mindenkor opponens vol
tam , és egyszer de laudibus metaphysicae, pu
blico frequenti auditorio peroráltam. így veszett 
nagy kárommal az időin ab anno 1656. már- 
cziustól fogva usque ad annum 1657. júniusig; 
csak hogy a Keresztúri Pál kincsét el nem 
vesztettem mind, mert azt ugyan a talis qualis 
dietulis professio, disputatio s exercitium mind 
conserválta és szaporította is.

Anno 1657. júniusban Fejérvárról el kelle 
futnunk, Munkácsnál kiütött lengyel hir miatt, 
és következék a lengyelországi, és tatár miatt 
való nagy veszedelme édes nemzetségemnek. En 
otthon az atyám mellett fütöztem, fürjésztem, 
nyargalóztam, az idvezült Bethlen Mihály defe- 
ctusán a keresdi jószágot foglaltam. Ritka dolog 
is esék egyszer rajtam. Nekem volt egy ölyvem, 
mely a házi ludat, réczét , pujkát, macskát, 
kicsiny malaczot, kis városi vizslát is elfogott; 
azt gondolám én, hogy én nyulat, vadréczét, 
ludat mit rakással fogatok véle, de olyan vad
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madarat, fúrj et, foglyot, réczét nemhogy fogott 
volna, de űzni sem akarta, mely miatt szörnyen 
eléheztem; és iszonyú rivó volt. Egyszer a szőlő
ben Bánon egy szakadásban nyál-süldőre igazi- 
tának el; én mindjárt a szegény Pál öcsémmel a 
szőlőben az ölyvvel csak gyalog, még menőleg 
egy gémnek is bocsátám, de egy kevéssé ment 
utána, visszajőve, noha könnyen eléri s elfog
hatja vala; menénk a szőlöszakadásban, kerestet
jük a vizslákkal, az én ölyvem rettenetesképen 
rí, mely a madarászás idején szokás, és majd 
csaknem természet ellen vagyon; én haragomban 
levetém az ölyvet a kezemről a földre, osztán 
ismét kezem mutatásával hivám, félvén, hogy az
alatt a nyál kiugrik; de az én ölyvem nemhogy 
a kezemre, hanem egyenesen arczul az orrom s 
ajkamban ragada olyan erősen, hogy némelyik 
körme az orromon által az orrom lyukában, né
melyik az ajkamon pofámon által a szájamba 
ment. Isten tartotta csak a szemeimet meg. Meg
fogtam két kézzel a derekát, ágy háztam, de ha 
a számba hatott körmét a fogammal meg ne ha
rapjam, soha bizony el nem szabadíthatom vala 
magam tőle, nem is szólhattam, a szememmel se 
nézhettem, addig osztán a földön összerontám, 
csépiéin, s utána megsiratám. Puerilis vanitas! 
hogy ha magamon nem történt volna, bizony el 
sem hinném, de valóságos igazság, későre nehe-
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zen ffyógyula meg az orrom kivált. Szintén akkor 
szaladván a fejedelem ki Lengyelországból, Sza- 
mosujvártt csinála országgyűlését, oda az én 
atyám is, de csak a véle Krakkóban levő haddal 
tisztességesen elérkezék, mert a több erdélyi had 
vagy rabbá esett, vagy elveszett mind. Az atyám 
eleiben menvén, Németiben voltunk szálláson. A 
gyűlés után hazamenénk Bánra, vadásztunk, de 
csakhamar az atyám gondolá. Isten nyugossza 
meg, hogy énnékem nem jó lézegnem. Egy hit
vány tollas, fekete nyelű csákányom vala, büsz
kélkedtem vele, azt elvéteté, hogy nem gyermek
nek való, és az atyámmal együtt Berkenyesre és 
Ivolosvárra menénk, és ott mindkettőnket az 
öcsémmel együtt, Yáradi Miklós gondviselése 
alatt a scholában Apáczai János keze alá adának, 
és az ríj farkas-utczai collegiumban nappali tanu
lószállásul a kapu felett való házat rendelék, 
melyben a senior Uzoni Balázs lakott, kiről ide 
alább leszen szó. Ez a szállás is nagy jómra lett, és 
bár az Apáczai János keze alá való kelésem az 
országos akkori sok változások miatt anno 
1658-dik kezdetére vetődött, melyekről itt szólani 
sem hely, sem idő nincs, megyek Apáczai János 
dolgára.

Apáczai János volt Barcza-apáczai szegény, 
ott minémü szabadsággal élnek olyan ember 
gyermeke; öcscsével Tamással, mindketten szép



állapotra mentenek. Tamás tanulótársam, azután 
Zemplénben, onnét beszorulván a vallás üldözése 
miatt, Hunyad vármegyében; igen szép iró volt, 
de ö tovább nem ehhez az Íráshoz való. János 
pedig theologiae, philosophiae doctor volt, és 
nemcsak tituláris , hanem valósággal ugyan 
doctus doctor volt, a zsidó és ahhoz tartozó 
chaldeica, syriaca és görög nyelvben csudálatos 
nagy perfectiora ment volt Hollandiában, meg is 
házasodott volt, és ha nemzetségéhez, hazájához, 
abban a dicsőséges Istenhez való szeretet le nem 
hozta volna, professori tisztességes hivatala és 
kenyere lett volna oda fel. De az Isten házának 
és nemzetségének szerelme emésztette meg, me- 
lyct megmutat az ő magyar encyclopaediája. 
Bizony dolog, ha az Isten hamar el nem veszi 
vala, és bár csak azt a mit éle, a hazában, bé
kességben fordíthatja vala a közönséges jóra, 
sok nagy tudós embert csinál vala, és mind az 
egész nemzetséggel, külső-belső renddel megkós
toltatja, szeretteti vala a solida eruditiót, kivált
képen a mikor osztán Kolosvárott tisztességes 
állapotra mene, először Keresztúri Pál kegyes 
patrociniuma által; melyből is Ítélhet az ember 
Keresztúri Pál nagy kegyes moderatiójáról, me
lyet is a közönséges jóért megjegyeznem szüksé
gesnek ítélek.

Mikor ez a nagy tudós ember lejött az aka-



demiából, az akkori erdélyi szokás szerint Fejér- 
várott adják kezébe a poetica classist, melyet is 
nem lehetett megvetni az obedientia és szokás 
szerint, mind a mindennapi kenyérre nézve, 
melyre szüksége volt maga, felesége s gyermeké
nek. Bezzeg ö tudott ex necessitate virtutem et 
gloriam csinálni; fogja a Virgilius Georgicáját, 
azt kezdi fordítatni magyarra a poétákkal, de 
nem hogy azok tudták volna, de az egész colle
gium mesterestül együtt sem tudta volna, (a 
micsodások akkor voltak) végbevinni, ö  azért 
maga foga velek együtt hozzá, és annak alkal
matosságával physicát, astronomiát, geographiát 
kezd tanítani, úgy hogy egyszer azt az ő 
Georgicáját irni s tanulni kezdék a theologiára s 
philosophiára járók is, Bisterfeld német nagy 
professornak és Apáczainál ordine et professione 
elsőbb, de tudománynyal infinite alsóbb, rheto
ricae et logicae magyar asinus rhetorainak nagy 
gyalázatjára és boszuságára. Ez a jóravaló igye
kezete Apáczainak először gonosz, de azután 
nagykovára lett, mert minthogy az említett 
secták szerint, theologus presbyterianus, philo
sophus carthesianus volt, a fejedelem előtt úgy 
elvádolták, hogy hallatott olyan szó akkor, 
tudom, de a fejedelem szájából-e vagy a vádo- 
lókéból, nem tudom : megérdemlené ez az Apá
czai, hogy a fejérvári torony tetejéből vetnék le.
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Ellenben Keresztúri Pál fiának hívja, és ritka
ebédje vagyon nála nélkül, ö adja tanácsul a 
fejedelemnek, vegye ki ebből a collegiumból, 
tegyék mesterré Kolosvárott, a rákot a Sza
mosba. így is lett; és osztán esztendők és sok 
változása után a hazának, az atyám szerze neki 
Barcsai Ákostól a rendszerint való kolosvári 
fizetésén felül esztendőnként az aknáról négyszáz 
forintokat. A nagyatyám Yáradi Miklós is jó 
patronusa volt. No elég az, Apáczai nyitá meg 
Erdélyben a tudós embereknek mind a becsület
nek ajtaját, megmutatá magán, hogy a magyar 
is megérdemli a doctor és professori nevet, és 
elviselheti. Szép projectumot irt vala egyszer, 
melyben megmutogatja vala, hogy a Basiriusnak 
rendelt ezer tallérból és az akkori fejérvári col- 
legiumra esztendőnként menő költségből nyolcz 
professor, akadémia, és classisok tanítására való 
gymnasium kitelik; nem hiszem, Barcsai Ákos, ha 
floreál vala, hogy fel nem állítja vala, de Isten 
ezt máig Erdélynek nem engedte.

-c5^'



—  248

XI. RAÉSZ
A z o n o k r ó I

Minthogy Apáczai engemet még Keresztúri 
Pál keze alatt ismert, és minden, oda fel említett 
dolgaimat kit látott, kit hallott, és jól tudott : 
tudta azt, hogy mint egy confusum chaos, úgy 
van az elmém, de még is a tudománynak holmi 
magvai vadnak a fejemben, és talis qualis jól 
megértő latinitásom vagyon, és az elegy-belegy 
matériáknak rendes formaadások jót tehet ben
nem, igen örült nekem, ő is optimus és charissi- 
mus discipulus nevet adott, és mind publica pro- 
fessióban, mind házánál in privato collegio szor
galmatosán kezde tanítani. ^Publice a theologiá- 
ban Amesiusnak a Medulláját, philosophiában a 
Carthesiust és Regiust tanitotta, privatim Ramus 
arithmeticáját, Metius geometriáját és a jusban 
Justinianus institutióit kezdé tanitani, de mind 
ö, mind én szerencsétlenek lünk kettőben igen. 
I-o : tanulótársakat, mint magyarok között uj
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tudományokra nehezen talála, kedvetlenek voltak 
hozzá, jcsaknem erővel voná reá Macskásl Boldi
zsárt, ki azután Erdélyben tisztességes úri ember, 
Vadas Gábort, ki egy haszontalan ember, Kö- 
peczi Jánost, ki azután derék medicinae doctor, 
Apafi fejedelem udvari medicusa, Szentgyörgyi 
Györgyöt, ki theologiae doctor és jó prédikátor 
lett. II-o: Mikor legjobban belekapunk vala, bejö
vének a tatárchám, moldvai, havasalföldi vajdák, 
kozákság Erdélybe, túl meg a fővezér Jenőt, 
Lúgost, Karansebest elvevén, Barcsai Ákost feje
delemmé teve, s elbomlánk. Lön szertelen bomlás 
és változás az országban, engemet vivének az 
öcsémmel együtt atyám s anyámhoz Segesvárra, 
rettenetes tanulásbeli kárunkkal; quasi vero 
Segesvár erősebb Kolosvárnál; de az Isten igy 
akart meglátogatni és tudományomban meggá
tolni, mert ez a futás volt anno 1658. júniusban, 
és én Kolosvárra tanulni nem mentem, hanem in 
anno 1659. januáriusban. Ez fél esztendő alatt 
való időtöltésem vagy veszteglésem igy volt.

Barcsai Ákos fejedelemmé tétetvén a fővezér
től, Jenőnél jőve bé Segesvárra, ott lön hogy 
már fejedelemválasztó gyűlés , ne látszassák 
mere csak töröktől obtrusus, ott azért válasz- 
ták, conditiózák és köték; de Rákóczitól való 
féltében mene Dévára és véle együtt az atyám, 
anyám s én is; ott igen kurta lévén a fejedelem-
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séghez képest a kanczellaria is, én voltam egyik 
kanczellista; a szegény Haller Gábor és a szegény 
atyám rettenetes sokat Írattak publicumokat 
velem, úgy hogy ugyan elállottam belé; akkor 
jócskán és hamarább tudtam írni. Ott hirdetének 
gyűlést Maros-Vásárhelyre, és odajőve mintegy 
másfél ezer török hozzájok, melylyel először 
Segesvárra, és azután Maros-Vásárhelyre menénk 
gyűlésbe. Ju t eszembe, egy nagy óriásforma 
magas, testes, erős ember vala a törökök tiszti, 
Hadzsi Mustafa-bég vala neve, magyarul jól 
tudott igen úgy, hogy a gyűlésben egyszer maga 
tolmács nélkül proponáld a templomban a státu
soknak, hogy legyenek hívek a hatalmas csá
szárhoz és annak czirákjához Barcsaihoz ; más
ként ha tökéletlenkednek, azt nyerik, hogy a 
kemencze nagyobb lesz a háznál. Nevetve beszél
ték akkor azt a napkeleti proverbiumot, de 
bizony, keserves magyarázatja volt a sok égett 
faluban felálló sütökemencze; de az nem idevaló. 
En addig nyargalóztam, puskáztam; menjünk a 
scholába.

Anno 1659. januáriusban visszavün az atyám a 
nagyatyám és Apáczai János keze alá Kolosvárra 
sok károm és lézengésem után, mert kikapott az 
elmém lóra, kutyára, kupára, és kicsiden múlt, 
Isten kegyelme által, hogy a nyöstény szemé
lyekre is nem; de ez maradjon inásuva. Hozzáfo-
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gánk ismét az elhagyott leczkéinkhez, a kik 
megmaradánk, de nagy baja volt a szegény 
Apáczainak ez is : hogy mathematicum instru
mentumokra szert nem tehettünk; két glóbust 
ugyan szépet vön a nagyatyám énszámomra, 
melyek inég ma is megvagynak, abból a geo
graphia és astronomiában is belé nyalintata 
engem Apáczai : ekkor már a theologiában re
spondens is voltam, nevezetesen egy celebris dis- 
putatiót irt vala de peccato originali, és én annak 
corollaria responsiót ex theologia et philo
sophia, melyet, ha a háború engedje, ki is nyom
tatok vala. Unitárius professorok, papok, pápista 
páterek is invitáltattak és opponáltak. Ezalatt 
meghala a nagyatyám Váradi Miklós, és az 
atyám s anyám odajővén, eltemették, és engem 
s az öcsémet ott a háznál hagyának; onnét 
jártunk fel, mint azelőtt megirtam, a scholába, de 
nem sokáig tarta, mert ezen esztendőben nyár
ban bejöve Rákóczi sebes haddal Magyarország
ból , Barcsait kiiizé s kiszalasztá Erdélyből 
Törökországba, kivel áz atyám is elmene, és 
ezekre nézve engemet öcséstöl, nem tudom 
micsoda világi okokból, de az Istennek (mint ez 
másutt meglátszik) az én lelkemre való kegyel
mes gondviseléséből, az atyám elvitete magához. 
Eddig van az én erdélyi scholám.

Következik két esztendeig való káros vesztése



az_én tanulásra való legjobb ifjúságomnak, a 
melyet, bizony, keservesen.említek, és álmélkod- 
ván Istennek adok há lá t, hogy Keresztúri any- 
nyira készített volt, hogy a deák könyveket 
megértsem , és sokféle scibilének magvával 
eltöltött; Basirius ha igen sokat újat nem épitett 
is azon a fundamentumon, ugyancsak nem 
hagyta elpusztulni; mint a jó gazda a házát leg
alább fedéllel tartja s tatarozza : igy cselekedett 
velem; Apáczai pedig az elébbeni chaost rendbe
vette. Az ó philosophiát az ujjal conferálván, 
annál nagyobb világot hozott az elmémbe, úgy 
hogy jómra fordult a hiábavalóságnak is tanu
lása. A solida theologiát, és az Erdélyben uj de 
legszükségesebb, a világi életre, és főember 
gyermekének kivált legillendőbb és györöriisé- 
gesebb tudományokat megmutatta. A probatus 
authorokkal megismerkedtetett, és egy szóval a 
tudományt és könyvek olvasását úgy megszeret
tette velem, hogy azt senki és semmi ki nem 
űzhette az elmémből s kezemből; a világnak jó, 
gonosz, minden munkái között, változási között 
is kívánva kívántam tanulni valamikor lehetett, 
olvastam, még vadászó napjaimnak estvéin is, 
kivált a bibliát; úgy conserváltam, amennyire 
lehetett, két esztendő alatt, azt a kis tudomány
magot, reménlvén s vágyódván az akadémiák
ban, hogy ott Isten megszaporítja s megneveli s



érleli. Apáczait azután nem láttam, mert az Isten 
ebből az ostoba háládatlan magyar világból, 
mely öreá méltatlan volt, kivette, azután az 
igen gyámoltalan belga feleségét, gyermekét is 
magához szedte; ha maradéka maradt volna, és 
módom lett volna benne, bizony megmutattam 
volna, hogy én Apáczait mint atyámat úgy tar
tottam, szerettem, becsültem, s emlékezetét ma 
is becsülöm; a szörnyű tanulás, és az Isten háza 
és közönséges jó miatt való buzgó szorgalmatos
kodás betegité száraz betegségben, melyben is 
semmit sem kedvezvén az erős lélek az erőtlen 
testnek, ki kellett menni belőle, figy tetszik 
ultima die anni 1659., hogy az égben mondhassa 
igazán és örökké : uj esztendőben mi vigadjunk, 
dicsőült Jézust mi imádjunk.

Tanuljanak ebből, mert én ezt nem magam
nak irom, a tanitó szülék, curatorok, a tanítók 
és tanulók, hogy a gyermeki időt siessenek jóra 
fordítani, mert nem tudják meddig tart, non 
aestas est laeta diu, componite nidos. Ha valahol 
ezen a világon, bizony Erdélyben van helye 
s ideje amaz apostol szavának : drága pénzen, 
nagy áron is megváltsátok, vegyétek a jó alkal
matosságot, mert a napok gonoszok. Az Is
tenért ne tékozoljátok tanítók a hiábavaló
ság tanítására a gyermekek szép gyengeségé
nek , mint a viasz vagy spongyia akár mit
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bevevő elméjek idejét. Oda feljebb emlitém 
a biblia és locusok tanulását; nem volna-e jobb 
azt praemittálni amaz sok haszontalan gramma* 
tica, syntactica, poetica repetitióknak, vagy bár 
csak conjungálni a kathekisinussal ? hány poeta, 
rhetor vagyon, és kit a bajusza s azt csirakoló 
magistra felettébb is megtanít, s mégsem elég, 
hanem Ovidius kell, de arte amandi, Catullus, 
Tibullus, Propertius; familiaris ez egyéb köny
vek között, de Esaiás, szent Pál stb. az egész 
biblia sunt peregrina; a mi pedig legveszedelme
sebb , in aetate lubricissima vesztegetődbe abban 
a két classisban el az ifjúság elméje, a phi- 
losophiát praeoccupálja a füles Zsófia és a theo- 
logiát az atheologia. Az tanulná-e jól az Istent 
és annak igéjét, a kit már az ördög elfoglalt? 
Bezzeg az a tövisben való vetés; ez pedig nem az 
ifjak, hanem a vének, a tanitók vétke, keservesen 
hallgattam és panaszlottam a tudós embereknek. 
Az én ipám Kun István, kivált mikor osztán jól 
ivott, annyi verset citált a poétákból, hogy elcsu- 
dálkoztunk rajta, de a bibliából ezeriben egyet, 
noha azt vénségére vagy csak a predikácziókból 
kellett volna tanulni. Mi ennek az oka? actus 
memoriae in puerili aetate et adolescentia nugis 
occupatae. Mivel nehezebb Mózesből : in principio 
creavit deus coelum et terram, mint Ovidiusból : 
in nova fert animus mutatas dicere formas? min-
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denik 35 betű csak és hét szó. Nem evangelicus 
ember szájába való pedig ama bibliaolvasást 
tiltó vallásnak a szava : nem gyermek, vagy 
leány, vagy asszony-ember kezébe való a biblia; 
mert mást mond Mózes sok helyeken, és Pál 
apostol Timotheust arról dicséri és inti, hogy 
anyja, nagyanyja az igaz hitben volt (az pedig 
tudomány nélkül lehetetlen), és hogy ő is gyer
mekségétől fogva tanulta a szentirást. Filep apos
tolnak (evangélistának) négy prófétáié leányt 
olvasunk, melyen nem jövendőmondót, hanem 
tudós dicsérőt kell érteni. Actorum 21 : 9.

Tanuljátok szeretni a könyvolvasást oh fő
renden való ifjúság, ha vagy a scholától elvett 
valami gonosz idő, a mint engemet, vagy ha ren
desen hagyjátok is el ascholát, olvasás által tart
sátok meg, a mit tanultatok. Sőt az idővel, érő 
elmével való olvasás, nem hinnétek mely tudóssá 
teszen benneteket fáradság nélkül, gyönyörűsé
gesen. Annak felette sok bűntől oltalmaz meg 
az olvasásbeli gyönyörű magad foglalatossága. 
Rút idő vagyon, nem mehetünk ki, mit csinál
junk? kártyázzunk, igyunk, hazudjunk, trágár- 
kodjunk, vagy még roszabbat is kövessünk; nem 
jobb volna-e annál egy szép historikus, politikus 
vagy geographus, vagy valami szép fabulás, 
tréfás, mulatságos könj^volvasás, sine peccato, et 
cum profectu ac delectatione? Osztán az is jusson



eszedbe, egy ló-esés, bénulás, köszvény, vénség, 
háborúság, rabság elrekeszthet minden mezei és 
lóháti mulatságtól, olyankor mit csinálsz ? Hála 
Istennek, hogy én az olvasást szerettem, és az 
ördög azt el nem vehette; bizony ha az nem lett 
volna Isten után ebben a szörnyű hosszas Ínsé
gemben, vagy gutta, bolondulás, vagy még ro- 
szabb is ért volna. Édes fiam József, bár csak te- 
néked használjon ez az Írásom.

O mihi chare puer, peperit quem Ju lia  chara,
Quam vel pulchra Venus quondam vel casta Minerva 
Invida palpebris potuisset cernere limis,
Pervenit ad nostros oculos tua carmine scripta 
Charta, voluptas est pueriles cernere ductus ;
Consulo sed prosam verborum carcere salvam.
Nam natura jubet pedibus, puer, ire solutis,
U t primo discat juveniles quam dare saltus,
Docta quibus certas jam  sanxit fiistula leges.
Sis prius orator quam vanus forte poeta.
Nam quod miramur quos donat M antua versus,
Vel suaves nobis quas cantat H oratius odas,
Non illos pueri, cani docuere capilli,
Quos natura prius multum scrutata , vel orbem 
Mellifluo scribens sermone historia doctos 
R eddiderat, magnos sic tandem  curia regis,
Augusti magnos sic fallax aula poetas.
A dm irabatur sapiente aetate m agistros.

Sic tu  sis sophus, sis rhetor, sisque poeta, 
Praecedant vocum, praecedant horrea rerum,
Quae tibi tu  capitis condas in divite cella,
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A etati dum stat viscosa memoria bellae,
Nec delet pictas olim de mente figuras 
Annis, et curis, et morbis fessa senectus.
Nec diu detineat verborum picta figuris 
A rs, neque in argutis sapientia garrula tricis,
Quas nobis finxit multo molimine sudans 
Quem Stagyra dedit spinosum graeca magistrum. 
Accedendus erit Siculus defendere turres,
Quique loco terram  se praecipitare paratum  
Dixerat, et solem vitro temerare sereno 
A usus, qui damno alterius mox ipse fenestrae 
Sensit quid Phoebum  speculis perrum pere prosit,
E t qui naturae nom inatur filius unus,
A tque docens hominum, mores mollire feroces 
Ethica, et aetates historia promere prom pta :
Hae tibi sint artes, studium sint, cura laborque,
E t fortunati per te sint gaza magistri;
Omnia sed superent summo de numine curae,
Quas docet inceptus codex ab origine mundi 
P er scribam, Nilum baculo domitare salumque 
Doctum, et qui scivit de coelo jungere panem,
Quem finit M agnus, quem fervens frigore lebes 
Nescivit squalens, nec scivit claudere Patmos. 
Inprimis discas : quid sis tu, vitaque morsque, 
Obsequium m atri, doctoris amorque timorque, 
Omnibus aequus honor, mens sobria, vitaque casta, 
L ingua tenax, pia mens, ad numen vota precesque. 
Haec sint ex vinclis tibi nunc praecepta paterna,
Quae Deus ut faxit, valeasque, precorque precabor.

Amen.
Datae sunt Viennae ex aresto vel carcere.
Anno Domini 1708. mense Augusto.
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Yen fűzfa poetaságom emlékezetiľc, a neked 
ekkor irt levél titulusa :
Hae pateant puero Bethlen cognomine nato,
Nomen Sphynx dicet, sapiens tantum  Oedipus adsit, 
Valde seni eharum , quem rupit bestia ficta,
Solvit avara manus sed vinxit foeda libido,
Ulnis am plexus; quem mundus non capit a lter;
Tertius hunc Saxo condit qui condidit ipsum :
Haec tria sunt unum, si vis numerare ter aurum,
Dic mihi, nam magnum me semper habebis amicum : 
Daca urbs incolitur per mures quos dat Hamela,
Flumen A luta Getis ubi se infert alpibus, adstat.



X K  RÉSZ.
Ab anni 1059. Augusto usque ad auni 1661. 

Augustum .

Az atyám elmenvén Barcsaival, az anyám 
gyermekeivel mene Segesvárra s én is, Rákóczi 
fejedelem pedig az atyámnak minden ingó bingó 
marháit elajándékozta. Jószágát is eligérte kit 
egyiknek, kit másnak s kiváltképen Szentpáli 
Jánosnak, Kende Gábor és Csató Albertnek. Az 
anyámat minden gyermekeivel, javaival együtt 
árestom alá veték, Segesvárott boltját elpecsét- 
lék, jőszáginkat Szent-Pálon kívül elfoglalák, a 
szállásunkra szász őrzőket rendelének. Csató 
Albert az én aranyos kardomat az oldalamról, 
varratott lódingomat a nyakamból voná el. N. B. 
Ez nagy szegénységre jutván vénségében, egyszer 
a többi között Husztra jőve hozzám udvariam, 
már én föispány lévén Mármarosban, és én tiz 
köböl búzával alamizsnálkodám neki, s maga 
majd sírva követett a régiről, s köszönte a búzát.
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A szász strázsa csak alant volt a szállásunk 
kapuján, és szabad volt akárkinek hozzánk jőni 
s menni; az árestom-hírre a szegény Bethlen 
Ferenczné odajőve az anyám vigasztalására, és 
neki biztatá, hogy az elpecsételt boltnak kivid 
sülő kemenczéjének lyukán bútassunk be, s a mi 
jobb egyet-mást lehet, hordassunk ki, és neki a 
szállása csak általellenben lévén, vitessük oda, ő 
gondját viseli; melyet mi elköveténk, maga a pa
lástja alatt is vitt ezüst marhát úgy el, és azután 
mindent megadott az atyámnak igazán; azért a 
házfelverésért nem tudom, hogy az anyámat tar
tatták volna azután is, mikor a boltot jó részint 
üresen prédálták el; úgy hiszem a fejedelem 
maga conniveált benne, mert a jószágunkat 
is visszaadatta szüret után üresen, noha azután 
oda lön minden.

Ez alatt az árestom alatt, én nem tudom, 
engem magam bolondságom-e csak, vagy mások 
szava elijesztett, én egyszer kilopám magam 
a szász strázsák között, hogy kiszaladjak, de 
minden efféle dologban kivántató készület és 
dispositio és az anyám hire nélkül egészen gyer
meki bolondsággal menék egy házba be , de 
onnét a szászné nagy óvégatással kiigazíta; ha az 
alsó várasban lőtt volna a dolog, elmehettem 
volna, de a várban voltunk; elindulék a kőfal 
mellett, és egy istálóban, valami üres hordók



mögé bújván, cle kevés idő múlván, a szászok 
nyomomba igazodván a bordók közé, kezeiének 
bészurkodni hosszú csákány vagy a dárda nyeli- 
vel, és mint a hörcsöknek, mikor a lyuk fenekén 
tovább nem vonhatja magát, az oldalamot kez- 
dék döfni és kiáltani : hejsze. Én csak kibuvám, 
s visszavivének, de sem szidtak sem ütöttek; jó, 
hogy el nem szaladhattam, mert úgy hiszem, ha 
lóra kaphattam volna, több nyavalyát csináltam 
volna magamnak s anyámnak.

Csak hamar, úgy hiszem a fejedelem akarat
jából, a szegény néném Bethlen Ferenczné engem 
magával együtt Keresdre vün, és innét a szegény 
Bethlen Farkas maga paripáján magával vün 
Radnótra a fejedelemhez, ott senki sem őrzött, 
csak megmondák, hogy valahová ne bolondos- 
kodjarn, mert semmi nyavalyám sem leszen, a 
fejedelem hazabocsát, sőt az anyámat is elbocsát
ják és jószágunkat is visszaadják. Én a fejede
lem palotáján és osztán Maros-Vásárhelytt a 
gyűlésen , (mert a fejedelemmel együtt Rad- 
nótról odamenénk) szabadon jártam, ételem, 
italom, ágyam Bethlen Farkas provisiója által, 
és az ö szállásán volt, véle együtt a hopmester, 
vagy bejárók, vagy valamely ur asztalánál 
ettem. IJrfi módra tartottak, Isten áldja meg 
emlékezetüket érte, kiváltképen Frater Pál az 
atyámnak kiváltképen való barátja és atyjafia lé-



vén, ekkor a fejedelemnek igen belső és min
denese, jó patronusunk volt; éntölem a fejede
lem reversalist vétete, bogy hü leszek, és ha az 
atyámtól valami hír jöne, azt is hirré adom. Én 
adék reversalist, de a szegény Bethlen Farkasnak 
mondám, ő lévén a reversalisnak expeditora és 
mediatora, hogy én snb patria potestate lévén, 
ha az atyám visszajő, félő , hogy a reversalis 
exspirál. Haza bocsátának, a fejedelem protectiót 
ada, az anyámat is elbocsáták, a jószágot is 
pusztán visszaadák, de a res mobilist nem. Az 
anyám nem mervén az akkor szélyelkóborlók 
miatt sem Bánon sem Keresden a maga házánál 
lakni, Fehéregyházra, a néném Haller Pálné há
zára, asztalára szórnia. Pn ismét lovat szerzek 
s fegyvert, és menék Szent-Pálra, távol akarván 
az anyámtól lenni, egyikért kiváltképen azért, 
hogy ha az atyámtól az anyámnak valami tudó- 
sitása jő, ne kellessék vagy az adott reversálist, 
vagy a fiúi kötelességet megsértenem; meg is 
mondottam az anyámnak is, hogy énelőttem 
szintén úgy titkolódzzék, mint Rákóczinak akár- 
mely katonájától, mert ha valamit értek, rever- 
salisom szerint kiadom.

Szent-Pálra menvén, én megértvén, hogy 
akkori boldogtalan alkalmatosságon kapván, a 
mi jobbágyink közül tizenheten szerzettének ma
goknak szabad-levelet a fejedelemtől, elküldék
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hozzájok, hogy jöjjenek szolgálatra, de közzűlök 
egynéhány odakiildé hozzám a fejedelem (ő úgy 
tudta, veszett) szabadlevelét; hát csak akkori 
conservátor deák (mert cancellárius és secreta- 
rius nem tudta) csalta meg szegényeket, lecta 
alatt adott nékiek protectiót és szahadlevelet. 
Én azzal megbátrodám, találkozának szolgák és 
jobbágy tanácsadók is, neki készülék felesd ma
gammal, Lövétére menék éjtszaka,hogy felkötöz
zem az ottvaló nemes jobbágyinkat. Egy Endes 
Jakab nevű jó asztalos mondja : csak a bocskort 
kötöm fel; azalatt mezítláb az ajtón kiugrott, 
hátra a kertre s az erdőre; más, egy Endes Tamás 
nevű, hogy zaklattuk, bezárá az ajtót, és az abla
kon kidugván a fejét, tolvajt kezde kiáltani; egy 
kis rekesz kertecske volt az ablak alatt, mely 
miatt az ember az ablakhoz nem mehetett, épen 
én paripán ülvén, a kertecskéhez menék, és mind 
a két pistolyomat hozzá csappantám, de egyik 
sem sülé el, hála Istennek, mert gyilkosságba 
estem volna, noha bizony erősen szikrázott; 
osztán mondók egymásnak : menjünk el, mert a 
falu nagy, éjtszaka vagyon; különben is akkor az 
én atyám neve büdös volt, bizony agyonvernek; 
mely meg is lett volna, ha késtünk volna; csak 
csoportra verők magunkat tizenheten lovon, meg 
én büszkén, mint harczra, a hegyes tört meztelen 
a mentéin karján által ütém, és a pistolyt jobb
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kezembe, és- úgy jövénk el, az emberek már 
lázadni kezdettek vala, de semmit sem kezdenek 
sem ők, sem mi.

A jobbágyok pedig azalatt elküldték suppli- 
cálni a fejedelemhez, és nyertek ott énellenem 
erős parancsolatot, melyben a nevek mind fel 
vala téve, hogy ne háborgassam őket, mert meg
búsulok miatta. Ez a fejedelem subscriptiója 
alatt nékem szóló commissio, ez legelső volt 
hozzám életemben, Rákóczitól pedig első és 
utolsó. Én a commissiót fogám, eltevém, és gon
dolám, hogy nem jó nekem ott Szent-Pálon azok 
között laknom, noha nagyobb része hü és jámbor 
volt, hanem az anyámat, Fehéregyházát megte
kintem, s valamely felé osztán elvonszom maga
mat; leindulék.

Amint éjtszaka a Szederjes erdején megyünk, 
hát ihol jő a vaskapui harczról szaladó Székely 
csoportonként. Ekkor láttam az igen megijedt 
ember mely rósz; hol vagyon Vaskapu Szeder
jeshez? még is ott is úgy féltek, a mint egy szol
gám, mint éjtszakai dolog, megriaszlcodék : mi
csoda ember vagy? mindjárt szaladni kezdének, 
kettő a lováról is leugrék, idehagyá, gyalog futa 
el az erdőre; talám heten voltunk, bizony meg
foszthattunk volna, nem tudom mennyit is bennek. 
Ezektől megértvén, hogy Rákóczi fejedelmet a 
török megverte, s Barcsait behozta, gondolám
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én, hogy az anyámhoz mennem nékem nem jó, 
mert együtt a fejedelem engem onnét elvitet, 
vagy ha láb alatt járok, valami csavargó csoport 
megfoszt; más felé fordulók, és imitt-amott Sink 
és Segesvár s Kőhalomszékben s Fejérvármegyé
ben tekergék facsargék, gyakrabban csak éjjel
éjjel jártam, noha erdőn, vagy igaz, bizott embe
rünknél napoltam. Kevés nap volt ez; azalatt a tö
rök felérkezvén, a Kis-Küküllö s Maros-Vásárhely 
felé, az atyám haza jőve Bánra, és én is odame- 
nék, és az atyám magával a török táborra vün. 
Itt ha historicus volnék, sokat Írhatnék, de nem 
én dolgom az most. Rövideden azért : a török 
noha victor, de kevés lévén, sem Rákóczit Tordá- 
nál tovább nem űzte, sem Erdélyben kvártélyba 
szállni nem mert;Barcsai s az asseclái meg ismét 
Törökországba sok okokra nézve nem akartak 
visszamenni; nehezen, sok tractákkal vevék 
Szebent reá, hogy ezer jancsár és ötszáz lovas tö
rökkel és talán két vagy háromszáz magyarral 
befogadja őket. A vezér hazamene, és mi Sze- 
benbe be december utolsó napján, én az öcsém
mel együtt. Az anyám addig mulatozott Haller 
Pál vejivel , superveniált Kolosvár felől a 
Rákóczi hada, kirekede, az anyámnak szörnyű 
bosszúságára és szomorúságára, és ö magának 
keserves romlására.

Mert Rákóczi fejedelem anno 1660. talám
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szinte ujesztendő napján, megszállá Szebent, ás 
az anyámat Bethlen Gergely (maga sollicitálván 
magának azt a hivatalt) által megfogatá, ki is 
hozatá először valami hitvány szász postaszekeren 
Szeben alá, ás ott Rákóczi azt üzente he, hogy az 
anyámat az ágyúhoz kötözteti vagy az ágyúból 
lőteti be, ha az atyám fel nem adja, s adatja a 
várost; melyre az atyám hasonló durva s kemény 
szókkal felelt, minthogy nem is állott csak rajta; 
onnét az anyámat vitték Balásfalvára, Szamos- 
ujvárra és Kővárba, nagy részint ökörszekeren, 
csak egy hitvány szolgálóleánynyal és egy Nagy 
György nevű nemes ember öreg szolgájával, a 
kit az atyám száz aranyon váltott volt ki a tatár 
kezéből; azért is adta volt az atyám a héjas-falvi 
jószágot neki; és ott a Zólyomi Dávid rab-boltja 
mellett egy rósz kis setét boltban betették; Isten 
tudná megmondani micsoda keserű becstelen és 
nyomom szegénységgel élt rabságban, majd hét 
holnapig.

Mi ott Szebenben megszállás, lőtetés, és min
dennapi csatázás alatt a lovaknak kivált nagy 
koplalásával töltöttük az időt júniusig. A mi 
lovaink sok másokéhoz képest jóllaktak, szénát 
jó reggel, délben, este s éjfélkoregy-egy kis mar- 
kocskával adtak nékik, magam voltam a széna
osztó, abrakot kétszer, annak felette kenyérha
ját, korpát, és hogy tavaszodni kezdek, nád-



jövést gyökerestül adtunk nékiek; elég az, avval 
a hússal, erővel táborba menénk ki Ecsedig s 
meg vissza Erdélybe rajtok, még az elüttök levő 
hosszú bikfa válut és fűrész deszkát is elrágták, a 
mieink ugyan nem, de másoké egymás farkát, se
rényét megette. A czigányt láttam a kutyahúst 
megenni; megnyúzta. Az atyám fő strázsamester 
lévén, a jel vagy parolya - kiosztást énreám 
bizta; minden este Haller főgenerálishoz men
tem, és ő kiadván, a városi polgár emberrel min
den éjjel a várost belől lovon megkerültük, min
den bástyákra (nem értem a tornyokat) felmen
tünk, megczirkáltuk, s a jelt kiadtuk; egynéhány 
holnapig én csak egyszer sem feküdtem le elébb 
egy órakornál vagy néha éjfélkor, mindaddig, 
mig az én szokott torkombéli tályoggal megbe- 
tegedém, szerezvén azt egyrészint az, hogy a 
kerülő polgár elhivott néha a kerülés végén a 
házához, és ott jól megittunk.

Rövid n. b.-ékben Írhatom : 1. Barcsai Ákos 
maga és az atyjafiai parázna életét. 2. Rákóczival, 
szines volt e vagy szives, de a dolog megmutatta, 
szines volt, az urak hire nélkül való tractáját tit
kon a város feladásáról, melyből olyan észveszés 
következett, hogy Barcsai egynéhány kevés alá
való magyarral, a szászoknak aljasával és a 
lovas törökökkel azon volt vagy láttatott lenni, 
hogy a várast feladjuk, magyarnak, szásznak a



jova és feje, és a jancsárság ellenben hogy ne; 
sokáig kész, tekert, felporozott puskával, strázsá- 
val voltunk, kivált Haller Gábor, az atyám és 
Toldalagi Mihály szállásain éjtszakákon, és a jan- 
csársággal olyan correspondentiában , hogy a 
bástyákon levő jancsár, ha valami támadás esik 
a várasban, csak maradjon helyben a bástyán, a 
többi pedig Haller és az atyám és a polgármes
ter házához jöjjön , mert a polgármester reális 
ember velünk volt. Én törökül tudván egy keve
set garagyolni, voltam ebben egyik munkás. Nem 
csak a török, hanem a német császár is küldött 
biztató levelet, hogy fel ne adjuk a várast. Egy 
Ormándi János nevű magyarországi procurator 
hozta vala be parasztruhában másod magával, ki 
is ott marada, és a társa a választ kicsiny golyó
bis-formában spanyol viaszszal becsinálván, el
nyeld, s az hasában hozá ki; én írtam vala, csudál- 
kozám rajta, méltán is. Tavaszszal azonban Sejdi 
Amhét basa, budai vezér, Rákóczit Gyalunál meg
vervén, mi Bonczhidához inenénk hozzá és onnét 
Zsibó felé Szatmár és Ecsedhez. Ezalatt Rákóczi 
Váradon sebben meghala. Kővárban az ott rabul 
tartott Ugrón István, Basa Péter, Száva Mihály 
és az én anyám magokévá tették a praesidiumot 
és a várat; és a kapitányt, Mikest vasban tették 
szállására és az anyámat a kapitányéra; odame- 
nénk az atyámmal, ki is az anyámat beküldé
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Erdélybe, mi a táborra menénk. Szatmári Bar
csainak feladták, Bányát is , de Ecsedet nem is 
kérték; onnét a török Barcsait Váradhoz elvivé, 
és az atyámmal visszamenénk mi Erdélybe. Én 
akkor már karabinos katona voltam, szép ezüst 
csatos majczon hordoztam; az öcsém is jól nyar- 
galózott idejéhez képest, és oly kalyibacsináló 
mester volt, hogy jobbat nem láttam , ketten 
háltunk egy kalyibában.

A török ekkor szállá s vévé meg Váradot, a 
melyre nézve az én atyámnak első gondja volt, 
hogy az anyámat s gyermekeit Husztra küldje; 
Beszterczéig el is menénk, de az anyám ott elma- 
rada, hanem engem először, azután az öcsémet, 
Husztra küldenek. Az atyám Barcsai visszame- 
néséiff a tanácsurakkal a locumtenentián volt 
Erdélyben, a hová visszajővén Barcsai, keveset 
uralkodók, mert Kemény János számos katonát 
gyüjtvén Aranyos-Meggyesen, Barcsaira reá mene, 
és magát, Gáspár és András öcscsével a fejedelem
ségből s e világból kitudá. Azon télen az én 
anyám is meghala s eltemetők Keresden, talán 
csak egy holnappal érkezvén én be halála előtt 
Husztról hozzája; keserves élete, halála és be
tegsége lön, mert terhes lévén, az hala meg a 
betegsége miatt, és osztán ö a megholt gyer
mek miatt. Az én voksomból bizony a pati- 
kárius, a ki curálta, abortivumot adott volna a



holt gyermek kiűzésére, de az atyám s a patiká- 
rius nem mere avvagy akara. így tetszett Isten
nek. Ez volt in anno 1661. februárinsban ésmar- 
tiusban. Ha azért ember felveti ab anno 1655. 
decembertől fogva, usque ad annum 1661. 
augustusig, mikor Hejdelbergában tanulni kez
dettem ismét, az én lézengésemet : Isten kegyel
mes csudáját találja benne ; hatodfél esztendő 
alatt a tanulásnak ideje, minden tanulás Basirius 
és Apáczai ala/tt nem teszen többet huszonkét 
holnapnál, ez is diribban darabban, kivált Apá
czai alatt, egyszer öt máskor hét hónap, gyermek
ségemnek s ifjúságomnak 14. 15. 16. 17. 18. 
19-dik esztendejében. Ha már én rósz szokás sze
rint akkor a scholát elhagytam, és az akadé
miákba nem mentem volna, mi lett volna belő
lem ? De az Isten igazgatásából halálban vágy
tam oda úgy, hogy egy igen ritka szépségű 
kisasszony sem maraszthata hon. Tanulj énrajtám, 
gyermek, jódra lészen.
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XIII. I£ÉSZ.
Peregľiiiatiómról, akadémiai tanulásomról.

Gondolhatja akárki, hogy mind a haza kö
zönséges, mind a maga nagy romlási között az én 
atyám pénzzel nem bővelkedett, még is nem szánta 
utolsó szükségére való költségével is engem el
küldeni az akadémiába, melyet, bizony, ha tudat
lan, fösvény, és valami eszem-iszom ember lett 
volna, soha sem cselekedte volna; azért hétszáz
ötven aranyat, ephorusul Csernátoni Pált, kiről 
oda fel emlékeztem, hogy Kolosvárott Apáczai 
alatt logicae et rhetoricae rector et classium 
inspector volt, és szép instructiót ada , melyben 
egyik nota bene volt : hogysem valami tisztáta
lan életre vetemedjem, inkább házasodjam meg.

In anno 1661. májusban indulánk el Beszter- 
czéröl országgyűléséből, Kemény János fejede
lem passusával és recommendátiójával Bécsbe, 
Teleki Mihály és Ivászoni Márton pápista páter
rel együtt, kiket akkor Bécsben levő fő követje
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Bánffi Dieneshez küldött Kemény János a török, 
ellen való segítség sollicitati ójára, mely is azon 
a nyáron be is ment Erdélybe Montecuccoli gene
rálissal, mely is ott semmit sem vitt véghez, de 
ez nem idevaló. Szatmárig magunk lovain men
tünk, onnét osztán a német igazgatása által már 
régen felállítatott rendes postákon, de mind 
lóháton, mert akkor még a postakoleszák nem 
valának Magyarországon. A posták voltak : Szat- 
már, Tokaj, Kassa, Eperjes, Lőcse, Bajnócz, Gal- 
gócz, Pozsonra; Csernátonit a postalovak kevés 
volta miatt elhagyá Teleki Szatmárit, és osztán 
egyedül magára jött külön utánunk, Teleki 
pedig és a pater halálban siettek, mint olyan 
siető országos dologban járó követek.

Sok jeles nevetséges dolgokat Írhatnék erről 
az utazásomról, de restellek ennél is nagyobb 
hiábavalóságokkal papirosot tölteni, csak ezeket 
jegyzem meg, magamon levő Isten gondviselésé
nek tanúit. Rettenetes esők, árvizek lévén, a 
mint Somkerék felé megyünk vala, csak közel a 
faluhoz jő az erdőről le egy patak, melyen, hihető, 
gyakor áradásai miatt jó erős hosszú hid vagyon; 
ez a patak akkor úgy kivetett volt mindkét part
ján a rétre, hogy ő maga árka nem látszott. Teleki 
mint okos ember, megyen elöl a hidra; a pater, 
mint bolond, vagy engem játszattatni, vagy el is 
veszteni akaró lator, mondá nekem : úríi, csak

■ ( 5 ^
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erre menjünk, hiszen a sárga virág is mind lát
szik, a lónak a térdit sem éri a víz. Úgy is volt 
ott, de elébb lön a bökkenője. Én mint bolond 
megindulék elöl, a páter utánam, de messze s 
lassan; én csak hamar belé bökkenék a patak 
árkába, talán kopjával sem érték volna fenekét, 
úszni kezde aló, Teleki meglátá, s biztatni kezde : 
ne félj, ne félj, fordítsd a ló száját; nekem ugyan 
az ö szava nélkül is volt arra gondom, s fordítám 
a ló száját; a mint úszott a part felé vissza, 
a holott beestünk volt, hát meredek martja 
volt, C3ak hogy a víz miatt a nem látszott, a ló 
sziigye megütközék belé, azért alább kellett 
úsztatnom, és ott ismét a part felé fordítám a lo
vat, megfogám a sarkantyúval, de ott is meredek 
martos volt, de jó kemény paripa lévén, úszva is 
néki keménykedék , s a két eleivel kiugrék a 
partra, és ott osztán kiesék csudálatosán, majd 
övemig érő vízben velem együtt.

Az Isten irgalmas gondviselése lön, hogy 
nem vissza esék hányát a patak árkába, a mély 
vízbe, mert nem mentem volna, úgy hiszem, aka
démiákba; osztán gyalog kigázlék, szolgám is 
érkezék azalatt, a csizmámból kifordítván a 
vizet, felülék s bernenék Somkerékre szárazkodni. 
Engem Teleki megpirongata, de a pátert a 
tanácsadásért ugyancsak úgy elszidogatá, kinél 
feljebb nem lehet. Ez volt második halálos vészé-
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delmem a vízben. Az első pedig volt in anno 
1659. Kolosvártt a Nádas patakában, rákászás, 
halászás alkalmatosságával, kicsiny vízből má
sává, ide s tova nézvén, úgy estem volt egy nagy 
kerek mély göbébe, és a fenékre lemenvén, felüt
köztem egyszer, s egy fűzfa-ágat kapván meg 
ekkor, a kezembe törék, s ismét lemenék a 
fenekére, de ezt senki sem tudta; hanem egy 
Jancsi nevű inasom jővén le a patakon utánam, 
az is olyan bolond, véletlenül beesék utánam s 
engem a fejével felütött a vízben, s kivetődvén 
én annyira, egy nagy vastag, épen a viz közepire 
becsüggő fűzfa-ágat ragadék meg, az inas az én 
lábamon kikapaszkodék az ágra, és azon mint a 
mókus kifuta szörnyű nagy tolvaj-kiáltással. 
Arra futottak osztán oda, ott én a fán csüggöt- 
tem a vízben, osztán az övemet veték bé, kivo- 
nának. Ekkor énnékem a szivem lígy megrettent 
volt a víztől, noha az eszem el nem veszett volt, 
hogy azon a nyáron valami helytt a víz a szi
vemig felért a feredésben, mindjárt ájulni kezdet
tem, mely is nekem nagy lelki jómra lett. De 
menjünk vissza az útra, honnét a vízi veszedelem 
elvetett volt.

A mint Majtín sVállaj között mentünk, az én 
szablya-tarsolyom, negyven tallér s egynéhány 
harmincz forintig való folyó pénzzel leszakadott 
s elesett; én eszembe sem vettem, hanem későn,



és minthogy sok vizen gázoltunk, ligy hittem, 
abba esett, s oda vagyon; de hát az utánam járó 
Teleki szolgája, Kézmárki, úgy tetszik, János, 
megtalálta, és kevés busulásom után inegadá ön
ként, azért én is jól megajándékozám, és az 
Istennek kegyelmes gondviselése és ajándéka 
volt. Az arany a foszlányomban volt, valóban is 
megverte a két vállamot Bécsig.

Teleki s a páter, mint énnálamnál akkor 
mind testekre mind rendekre nagyobb emberek, 
a postalovaknak a jovát nyergeltették magok
nak, Kézmárki is mind maga, mind az ura tur- 
bájára nézve, és így énnékem mindenkor a leg- 
rosszabbik maradott, mely miatt két ló is állott 
el alattam, de másként nagy Isten áldása volt 
rajtam csak egyszer sem estem , noha a páter 
kétszer, Teleki is kétszer rutul elestek lovastól; 
sót valamig szélyel, s Németországban peregri- 
náltam, noha bizony sokat nyargaltam , éjjel is 
bolondul postálkodtam, de csak egyszer sem 
estem el, úgy hogy én majd elhitettem magam
mal, hogy én soha lóval meg nem esem, de az
után otthon egy róka, egyszer egy őz, még más
szor egy nyúl miatt, meg más alkalmatossággal 
háromszor megestem; és a hetedik esésem volt 
gyermeki tizennégy esztendős koromban.

Pozsonba érkezvén Bánffi Dienest ott találók 
egy Lanzer Gábor nevű fő postamesternél, ki
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ugyan maga magyar, de a felesége német, igen 
szép, ifjú, kényes, czifra, de nem igen jámbor 
asszony vala. Csernátoni Pál is odaérkezék, és 
osztán menénk Becsbe a három követtel együtt; 
szállásunk volt a Dunakapuhoz nem messze*levő 
Aranyos Szarvasnál, mely is az éjtszakai király
hadának minden éjjel ott való szállása miatt, va
lóban nagy, de rósz bűzzel vala. Asztalom Bánffi 
Dienesnél volt, de másként kevés atyafiságát 
tapasztaltam; minthogy fekete hitvány gyászban 
voltam, azt tudták először az udvarban, hogy 
inasa vagyok; maga ment az antikamarában, és 
én is tudván, hogy sum , quis sum, bátran 
megyek utána, de az ajtónállók zurückot kiáltá- 
nak; egy szóval megigazíthatta volna, de nem 
cselekedte.

Egyszer Laxenburgban az erdőben nappal is 
igen ritka császári comoedia lön, abban sem vün 
be, kinn a szolgával hevertem, s bizony nelieztel- 
lettem; Isten egy emberséges, nem tudom kicsoda, 
embert támaszta, az engemet a muzsikások reke- 
szibe vün, a honnét a comoediát úgy láttam, 
hogy akárki sem jobban. Bécsben pedig látván 
egy becsületes magyar úr, Pető Zsigmond kinn 
a palotán, monda : miért nem jő be kegyelmed 
öcsém uram? Felelék : mennék, de nem bocsáta
nak. Fogá a kezemet, s mondá az ajtónállóknak 
hogy ki s micsoda ember gyermeke vagyok, ha

I
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feketében vagyok is ; érkezek Szelepcsényi 
György is, cancellarius és akkori kalocsai s az
után esztergáim érsek, s minden ajtókon való 
ajtónállólcnak megrnondák, bogy szabadon bo
csássanak , kik az eddigvalókról megkövetének, 
és azután szabadon jártam be az antikamarákban, 
Bánffi Dienes fáradsága nélkül, talán nem is híré
vel. Szelepcsényi különben is jó patronusom 
volt, ebédjére egynéhányszor hivott, és minthogy 
maga is a bécsi késő ebéden majd minden nap 
megrészegedett, engem is úgy megtartott, hogy 
a maga hintáján küldött haza, fiának hivott, az 
udvarhoz is maga hintáján felvitt. Sokszor ott is 
az úton a hintóbán ülő káplánja precálván a 
breviáriumot, azt mondotta, egy s más jövő 
úrnak köszönt, felelt : servus etc., meg vissza az 
imádságra; én azon csak el nem fakadtam ne
vetve, osztán a káplánt a császár vára külső ka
pujánál kiszállította, lelkére kötvén, hogy meg- 
jegyezze igazán , hogy hol szakasztják félben, 
hogy másszor ismét ott kezdhessék, valami el ne 
maradjon benne. Ennékem passust is szépet irata 
a császár nevével, mely, úgy tudom, ma is meg- 
vagyon az akkori diariummal együtt a fortuna
tus erszényével a régi nagy tolyóka iskatulyás 
leveles ládában.

Bécsben Antoni Ferencz nevű gazdag olasz 
kalmár ada Wechselbriefet a hétszáz s egynéhány
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aranyról Francofurtumban ad Moenum, jócskán 
meg is dézmálá, talám minden százból hármat 
vagy négyet, ha nem többet; de osztán Osernátoni 
Pállal együtt jól meg vendégle a legalsó pinczé- 
jében, mely három rendben volt egymás hátán a 
háza alatt a föld centruma félé; soha annyi 
és annyiféle, olyan bort egy helytt nem láttam, 
étel és csemege , confectumok és az idökhez 
képest gyümölcs is úgy volt, fejedelem is meg
elégedhetett volna olyan ozsonna vagy vacsorá
val, tokaji, cziprusi, candiai, olasz, canariai, és 
nem tudom hová való is volt, hordóstól pedig, a 
minthogy borból is állott egyik derék kereske
dések; alig tudánk a pinczéböl kijöni, hintón 
külde haza. Német köntösben öltözénk, s felme- 
nénk Lincz, Ratisbona, Norimberga, Würzburg, 
deákul Herbipolis, Francofurtum ad Moenum 
és Heidelbergába in Julio.

Az úton semmi derék akadály nem talált, ha
nem csak két kicsiny. Egy Lesekolg Márton 
nevű ratisbonai kereskedő emberrel jöttünk mi 
Becsből Ratisbonáig, kihez hasonló kövér, és 
reggeltől fogva mind estig evő embert soha nem 
láttam, és az úton az ülésben sem ülhetett fel, ha
nem csak a nagy landkocsi ablakában, két ember 
helyén ült, mégis Ratisbonában a harmadik con- 
tignátióban vagy épen a ház héjján lakott, és oda 
egy hitvány fűrész deszkagrádicson járt, vagy
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csigán tekerték talám fel. Odamenénk hozzá, és 
eljőtömbe, még a czipellöshöz szokatlan lévén, a 
grádicson lefelé megbotorkázám, ha egy ajtó ne 
legyen, majd harmada lévén a grádicsnak hátra, 
és annak a felső kiiszöbit meg ne ragadjam a 
kezemmel, talám a nyakam is kitört volna. Más : 
Ratisbonában mi egy kocsicskát fogadánk ketten, 
Norimbergáig alkudtuk két tallérban, azt mi úgy 
értettük, hogy mind a kettőnkért, ő pedig úgy ér
tette, hogy egyikünktől két tallér, azaz négy tal
lér kettőnkért. Norimbergában odaadék két tal
lért, de ő többet kér, öszveveszénk szóval, és 
Csernátoni Pál nyakon csapá, termete s kezéhez 
képest ugyancsak jól a kocsist, s az ajtón kita- 
szitá; a csapástól esett volt-e, vagy odaki osztán 
maga indította-e meg az orra vérét (mert Cser
nátoni ezt állitotta), én nem tudom; elég az, ő 
ment a magistratushoz panaszolkodni véresen, 
ki is oda külde hozzánk, de csendesen, és a gaz
dánk jó patronusunk lévén, semmi sem talála 
érette, csak a két tallért adók meg a kocsisnak 
és a nyakcsapást; a nyelvnek jól nem tudása 
volt oka, és a passusunk s a gazda használt.

Városokon imitt-amott mit láttam, nem irom, 
sok volna az; hanem csak felvévén Francofur- 
tumban a pénzt, menénk Heidelbergába, és ott 
szállást fogadánk a város kapuján kivül, a mint 
a városba felmegyen egy utcza, egy szegeletház-
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nál szép helyen; asztalt meg ismét egy Husel 
vezetéknevű. medicinae doctornál a ki inasrao
szakácskodott többet a coquánál, örökké a kony
hán ült, ott is olvasott könyveket; emberséges, 
tudós, de atheus, a felesége pedig rút, kicsiny, 
rósz asszony vala, mindkettő franczia nemzet.

Az elector Carolus Ludovicus igen jó kegyel
mes úr volt, asztalához kivált vasárnap sokszor 
hivatott, vadászni is hol maga paripáján, hol ma
gával együtt hintóján elvitt, ő hátul, én elül, 
majd mindenkor csak ketten ültünk; nyájasan 
sokat beszélgetett velem. Vadászatban egyszer, 
a mint őközöttök szokás, hogy ha ki a vadá
szat regulái és szokásoknak formái ellen vét va
lamit, a vadászat végén általfektetik a fogott 
vadon, és széles jágerkés lapjával magok a feje
delmek egyet kettőt ütnek csak gyengén az alfe
lére, engemet is pro memoria meggratiáza olyan 
két kis lapáttal, egy erdei disznón általfektetvén. 
Vétkem ez volt : az erdei disznóról azt mondot
tam volt : es stinkt; a jáger terminus pedig ez : 
es wildlt. Mikor osztán elmentem Heidelbergá- 
ból, maga szép viselő ezüstös koszperdjével és 
egy pár hebenumfa-agyu pistolylyal ajándéko
zott meg, ennél jobb pistoly soha sem volt a 
kezemben, a lakatosok magok is legalább negy
ven tallérra becsülék.

Laktam Heidelbergában usque ad Majum
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1662. Tanulásom e volt : annyi esztendei felejté
sem helyrehozására Csernátoni Pál revocálta ve
lem 1. Ramus rhetoricáját, logicáját, privatim a 
szálláson. 2. Ramus nagy arithmeticájára priva
tum collegiumot tartottam Luneschloss nevű 
hires matheseos professomál. 3. Spanhemius, 
Fabritius és Hottinger theologiai professiójokra 
jártam. 4. Samuel Puffendorf akkori igen ifjú, 
de azután nagy hires tudós juris doctor professió- 
jára jártam, de jure belli et pacis Hugo Grotiust 
tanította. 5. Német nyelvet szállásomra járó mes
tertől tanultam. Algebrát is kezde tanítani Lune
schloss, de még első speciesét tanulni beléuntam, 
mint világi életre haszontalan, felette specula
tiva, mély tudományt. Hottinger, nem tudom, 
hizelkedett-e, de csudálatosán jövendölt nekem 
világi nagy szerencsémről. Vala ugyan Heidel- 
bergában ekkor egy Joachimus Camerarius nevű 
vén ember, ki Fridericus V. cseh, et Gustavus 
Adolphus svecziai királyoknál secretarius és 
consiliarius volt, a ki nekem igen jóakaró okta
tóm volt, az electornak is tanácsa, és igen tudós, 
nagy látott, hallott ember lévén, minden embe
rek előtt nagy tisztesség- és becsületben volt. A 
Neckarparton, a városon felül vala szép udvar
háza. Eddig heidelbergai tanulásom, anno 1662. 
májusig.



XIV. RÉSZ.
Tovább való peregrinationi és tanulásomról.

Anno 1662. májusban hajón indulónk le elő
ször a Neckar- és az Manheimnál a Rhenusban 
beszakadván, a Rhenuson Hollandiába. Micsoda 
sok szép városok-, várakban vagy mellettök men
tünk el, bizom a geographusokra, quantum fieri 
potest, brevitati et compendio studeo. Menénk 
azért Ultrajectumba ad Rhenum, a mint szokták 
nevezni Mastrichttól való megkülönböztetés ked
véért. Itt esztendőnél tovább laktam; tanulásom 
ez volt a publica professiókon kivül, mert azok
ból az akadémiákon senki tudóssá nem leszen : 
1. Theologia. Amesusra collegiumot tartottam 
Burmann Ferencz hires theologiae doctor és 
professornál. 2. Physica vagy philosophiára 
Henricus Regiusnál. 3. Justinianus Institutióira 
Paulus Voe vagy Fuciusnál. 4. Geometria. Eu- 
clidesre Dimmerbruck matheseos professornál. 
5. Universalis, kivált sacra históriára, Letusra,
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Voe vagy Futius Gisbertus vén nagyapósnál. 6. 
Fortificatoria vagy militaris architecturára, egy 
Wasner nevű igen vén, részeges, de nagy hires 
mathematicus tanított, a szállásomra já rt, öten 
tanultuk urfiak, deákul sem tudott csak belga 
nyelven , a keze úgy reszketett a vénség és 
részegség miatt, hogy egy lineát sem tudott 
vonni, nem hogy szót írni, valamig reggeli órán 
egy jóforma kristály égett bort, és ebéd után 
két pohár nyers bort meg nem ivott; ha azt meg
itta, osztán jól já rt a keze. Azért még mikor 
megszegödtünk, ez hogy meglegyen, belé alkudá; 
mindennap reggel is, délest is egy órát tanított. 
Ezen a tudományon én igen kaptam, és azért 
AdámFreytag architecturáját németből magyarra 
is fordítottam volt, az irásim között van, ha el 
nem veszett. 7. Franczia nyelvet derekasint tanul
tam, a nyelvmester járt hozzám. 8. Fechtelést, 
voltizsálást is. 9. Yirginát is kezdék tanulni, de 
semmi sem lön belőle, csak húsz tallér károm, 
melynek oka az én és mesterem bolondsága volt, 
mert a kotákat ugyan megtanulám , és egy 
lineált könyvben a mesterem ira egy falka 
német, franczia és mi ördög nótát, courante, 
allemande, sarabande, de én annak egyiknek sem 
tudtam az elmémmel, szájammal nótáját, csak 
pengettem, dongottam a koták szerint a hitvány 
Virginiát, de annak sem izi sem bűzi nem volt, én
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megunáin, s odahagyám; ha a zsoltárokat tanul
tam volna rajta verni, ma is jó virginás volnék, 
így semmit sem tudok; erről tanulhat akárki. 10. 
Könyveket sokakat olvastam ezeken kivül.

Szállásom egy vén özvegy asszonynál volt, 
kinek két leánya vala : Hadviga a nagyobb, a 
kisebb Sára; Hadviga mind csak olvasott szent- 
irást és imádkozott; Sára viselte gondját az 
egész háznak, anyja, nénje számára; egynéhány 
szállást ott tartó német urfi és mi számunkra 
mind ő vásárlóit, főzött, mosott; bizony sok 
dolga volt; magunk mondottuk meg mindenkor, 
hogy mit főzzön; igazán jól vásárlóit; felírta iga
zán, számot vetett minden héten; nekünk olyan 
jó magyar módra főzte az étket, mert a sok ma
gyar deák már megtanította volt; derék specia- 
lékra nem vágytunk, az erszény sem bocsátott; 
tehénhus, berbécshus petrezselyemmel, káposztá
val, murokkal, paszternákkal, néha birsalmával is, 
rizskása téjben, pecsenye, saláta, hal, ott pedig a 
lazacz igen bő, s a stokfis, héring, platajcz; vad- 
récze, tengeri nyúl, disznóhus, kolbász; nem tob
zódtunk ugyan, de ugyan eléltünk, bort keve- 
secskét mindenkor, sert eleget ittunk; forró czi- 
póban a szép irósvaj nyersen is igen jó volt 
kenyérrel, mert derék vaj ok vagyon, bő s nem 
drága sajtjok is, de én erre nem vehettem sem
miképen a gyomromat, noha mindenféleképen
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próbáltam; Csernátoni sokat ett. Kenyerünk há
romféle volt; igen szép fehér franczia zsemlye, 
de hosszukén sütötték, majd olyan volt ennek az 
íze s színe, mint az erdélyi szép fehér czipónak, 
de ez ritka és igen drága volt, csak csemegé
nek hozattam néha egy-egy kis német fehér 
zsemlyét, kivált az irósvaj kedvéért, hanem a 
második rendbeli kenyérrel éltem. Bázakenyér 
volt, meglátszott, mert minthogy szitálatlan is és 
lábbal dagasztva sütik, a három négy darabban 
tört buzaszemet láttam s megettem; Erdélyben 
az olyat az asztali vagy alábbvaló szolgám sem 
enné meg, de itt jó volt. Harmadik rendbeli ke
nyér Roggenbrot volt, és színére nézve mint a 
szederjes vagy fekete posztó, nehéz mint a só, 
tömött mint a szappan, az ember nem is szelheti, 
hanem a késsel apró lepény vagy szeletekre 
í'ürészli vagy szeli; izét sem tudom, mert kóstol
tam ugyan, és valami savanyú sebes ízét érzet
tem, de soha reá nem szokhattam; ott igen eszik, 
még a gazdag kényes ember, asszony, leányok is, 
Csernátoni is jól ette. Házunk kettő volt, egyben 
én laktam s tanultam, háltam, másban Cserná
toni; hideget bizony sokat szenvedtünk, nem 
lévén ott a szokás szerint semmi tapaszos pad- 
lásu házak, sem kemencze, hanem csak kémény- 
alyok, sem fa, hanem csudálatos égni szokott 
föld, Törfnek hívják az ö nyelveken, melynek
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másként igen sebes tüze vagyon, de bűze nagy 
nincsen, hanem csak mind lángba, hamuba, 
füstbe megyen; ekkor pedig ritka s erős hideg 
tél volt, a tűz előtt kuczorgottam s úgy tanul
tam ; aféle vékony fekete cserépforma követ, 
mely Németországban terem, és a házakat fedik 
vele, tartottam a tűznél, megmelegítettem s úgy 
Írtam rajta; ha meghűlt, ismét megmelegítettem, 
még is csak végbevittem tanulásomat. Tem
plomba a gallica ecclesiába jártam ; vasárnap 
böjtöltem (negyedfél esztendeig).

Köntösöm, mint föember gyermekének, tisz
tességes, de czifra és igen drága nem volt; azon
ban, minthogy ott akkor bélelt mentével nem 
éltek, bizony a télhez rósz volt, én az alsó ingen 
felül egy kurta jó vastagon töltött selyem jápo- 
nikát, mely is ott akkor első volt, viseltem; azon 
felül más szép vékony keményített ujju gyolcs 
inget, mert annak az akkori módi szerint a kiha
sított ujjain a kurta, csak ágyékig érő dolmány
vagy kazáknak ki kellett bugyogósan látszani; 
ezen felül vettem a kurta dolmánykát, vainsz- 
nek is hittak; ezen felül télben a kazákot, hogy 
már mente volt volna; ez ugyan tartott a mi ke
vés meleget, mert valami fodor posztóval vagy 
micsodával meg volt bélelve, mert a vamsz csak 
olyan volt, mint az asszony-embereknek válla, 
vagy a kit gyermekkorunkban az asszonyok filés-
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nek hívnak vala, a derekam mind kinn volt, 
övem sem volt, hanem a keményített ing alatt 
szorítottam, azt is csak télben, meg a hasamat; 
bizony a mostani német köntöshez képest bolond 
köntös volt, de jónak kellett lenni, mert franczia 
módi volt, nyárban jó is volt; még akkor a kazá- 
kot, mely is akkor csak vékony selyem matériá
val volt bélelve, fel nem öltöttük, sem vettük, 
hanem csak a belkarunkon összefogva hordoztuk, 
tudják meg hogy vagyon, mint most a paróka 
fodrát féltő németek a hónuk alatt a kalapot; 
plundra, salavári, czipelös és a plundra vagy 
nadrág alatt térdig érő jó kemény gatya, mely
ben hosszú ingeket, kit alól kit felül befoglaltam 
etc. Télben a nagy jó bélelt palásttal vetettem 
ellent a hidegnek; parókát nem viseltem, hanem 
csak a magam haját, melyet is osztán az ö akkori 
találmányok szerint kétfelöl jól lefüggö fodorí- 
tott hajjá szaporítottam, hanem osztán Londi- 
numbán vettem volt parókát, és czifra köntöst is 
ott csináltattam volt, mikor hazajöttem; de ez 
oda hátra lesz.

Minthogy a franczia bor, kivált nádméz, vagy 
nem tudom micsoda belga mesterség nélkül, sőt 
még avval is igen derekas, hetenként, kivált 
szombaton elmentünk reggel ketten Csernátoni- 
val a Rhenus korcsmájára, és ott mint egy-egy 
budai icczécskét megivott egyikünk-egyikünk,
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franczia fehér czipó, és jó víg törftüz mellett, a 
torkunk bizony tovább is, vagy csak gyakrabban 
elhívott volna, de az erszény nem bocsátott, a 
minthogy minden takarékosságunkkal is, majd 
minden pénzünk elfogy a Ultrajectumban úgy, 
hogy alig, és a vén gazdasszonyunk pénzével, hi
telével menénk Lejdába, maga is mindenestől 
fogva Lejdába költözvén, és ott is mind szállás
sal mind asztallal hitelben tartván pénzem érke
zéséig. A mely német urfiak azon szálláson vol
tak Ultrajectumban velem, Lejdában is mind egy 
házhoz száliánk, az említett anyós és Sára gond
viselése alá, ez pedig, ligy tetszik, lön in Julio, 
anno 1663., az akkori diariumomban jobban 
meglátszik, de ez semmi. Nagyobb ez : hogy Er
délyben in anno 1661. et 1662. egy darabig nagy 
veszedelem és romlás lévén, az atyám pénzt nem 
küldhetett, hanem csak in anno 1663. a portán 
lakó hollandus orátor által 200 aranyat, és addig 
mi nagy szegénységre és desperatiora jutottunk 
volt elannyira, hogy mivel Lejdában a német 
urfiakhoz ereszkedtem, a szegény Csernátoninak 
külön, igen olcsó szállásra kelle menni, noha az 
én költségemen; inkább akart szegény koplalni, 
csak én lakhassam jobban. Annakfelette a német 
commensálisim is azt találák fel, hogy ne 
együnk kétszer, hanem csak ebédet, az mindazál- 
tal az eddig való ordinari ebédnél legyen jobb,
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és hogy így kevesebbel érjük meg, mégis jól 
elélünk ; de ebből semmi jó nem lön, mert 
annyit ettiink-ittunk ebéden, hogy osztán majd 
estig csak fúttunk mint a disznók, nem is tanul
hattunk, nekem pedig balfelöl a nagy hurkám s 
lépem körül rettenetes zörgés, bőgés és fájdalom 
indula; adák a kenyeres társaim tanácsul, hogy 
minden reggel egy-egy pipa tubákot szíjjak fel; 
elkezdém, de nemhogy használt volna, a fejem is 
megbolondult tőle; odahagyám, azután soha sem 
vevém számba. Menék egy hires medicinae pro
fessor Lindánus nevűhez tanácsot kérdeni, ki is 
végére menvén a nyavalyámnak és diaetámnak, 
monda : diaeta peccat, tantum illa corrigatur, 
omnia salva erunt; ifjacska nevendékeny vagy, 
még is csak egyszer eszel, távol legyen, háromszor 
egyél, vagy legalább ebédet vacsorát jól bőven; 
ti Erdélyben, Magyarországon, száraz földön szép 
vékony meleg aérben hússal, fűszerszámos ét
kekkel, és rendszerint mindenkor jó borral éltek, 
a sört talán nem is tudjátok mire való; te itt eb
ben a merő viztócsa országban tejet, vajat, halat 
egyél, osztán sört igyál rá? magnus error, absit; 
hanem bort igyál rendszerint, még pedig a fran- 
czia bornak a javát, Rhenanum et Mosellanum, 
Hispanicumot, mivel inkább közelit a magyar 
borhoz; jó konyha, jó pincze legyen a patika 
csak. En szánnálak téged orvosságokkal veszte-
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getni, nincsen semmi szükséged reá : Isten áldjon 
meg édes fiam. Most meg én is mondom, 
mondtam akkor : Isten áldja meg ötét is, mert 
igazat mondott. Men ék én Csernátoni Pálhoz a 
szállására, megbeszélém neki; monda : bizony jó 
tanács, ada-e pénzt melléje? Ekkor volt a mi leg
nagyobb szorulásunk, már a vén asszonynak vol
tam adós ötven tallérral, és az apám azt irta vala 
in anno 1662., maga is kiszorulván akkor Erdély
ből, hogy úgy fordulhat, talán soha Erdélyben 
sem lakhatom, hanem ha szolgálat vagy házasság 
által életet szerezhetek magamnak tisztességesen, 
az alkalmatosságot meg ne vessem. Levél is nem 
jött osztán, Isten tudja mennyi időig hozzám, 
Kemény János halálával elvágódván a bécsi és 
velem való correspondentia is. A doctor tanácsa 
után csak hamar érkezék Isten kalácsa a kétszáz 
arany, az atyám Isten tudja mikor költ levelét, 
az orátor küldvén Konstantinápolyból Lejdába 
Jacobus Golius matheseos et arabicae linguae 
professor által kezemhez, hála Istennek; úgy lát
szott, mint az Illés hollója. Odahagyám én is az 
anyóst, a német asztali társaimat, és Csernátoni- 
val egy szállásra, asztalra s azelőtti diaetára me
llénk, ideértvén a Rhenanumot is a Lindanus 
tanácsa szerint, de nem a Hispanicumot. Lejdá- 
ban a deáknak privilégiuma van, ha általaggal 
veszi a bort, az ország számára való accisát elen-



gedik neki, és annyival olcsóbban veheti a b o rt; 
én is itt azért általaggal vevék; csuda, két három
féle bornak összeelegyitésével való borcsináló 
mestersége is vagyon a hollandus köpöczéknek, 
hogy az embernek szája izint való bort csinálja
nak, melyet az aritlimeticában regula alligatio- 
nisnek hínak. En Erdélyben is próbáltam, jó 
mesterség, csak hogy egyik se legyen rósz.

így ju t eszembe, voltunk ekkor cives acade- 
miae, mindenféle deák kétezernégyszáz, professor 
huszonkettő, theologiában hires Hejdanus, és 
még inkább Coccejus, philologiában Gronovius, 
Hornius etc. De én itt privatum collegiumot sen
kivel sem tartottam, hanem csak az astronomiara 
Gassendusra Goliusnál, úgy az ő kedvéért egy
néhány hetet és tallért odavesztegeték az arabica 
linguára, tálára ketten vagy hárman voltunk ab
ban tanitványi. Ismét egy Nicolaus Goldmanus 
nevű német öreg embernél, (de ez professor nem 
volt) tartottam collegiumot a civilis archite
ctura és perspectivára német nyelven; a publica 
professiókra, kivált a Gronovius, Hornius pro- 
fessióira jártam és a disputatiókra ; Cocce- 
just igen ritkán hallgattam, úgy Heerebordot is, 
noha híres ember volt. Disputatiót úgy mint re
spondens soha sem bocsátottam ki, aetásom, 
rendem, erszényem, és elhiszem, tudományom is 
nem bocsátott reá, noha valami hitványkára én
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is rátudtam volna talán vergődni, de láttam, 
hogy a förendü ifjúság nem szokta, haszontalan 
büszkélkedésre költeni nem akartam. Eddig van 
az én tanulásom usque ad annum 1663. novem
berig, mikor már huszonkét esztendőbe fordul
tam volt septemberben. Ezután következik csak 
peregrinátióm.

Excurrálánk egyszer Csernátonival Franeke- 
rában, annak a csekély kis városnak benne levő 
hires academiájának látására, de talán csak öt 
vagy hat napot voltunk ott, fordulánk Zwolle, 
Kämpen, Daventria, Neomagum, Rotterdam, Dor- 
dracum és vissza Lejdába; bizony néhol csak 
gyalog jártunk; igen nagy, szép városokat lát
tunk, de bizony nem tudom, mi haszna csak sok 
kőfalt és embert látni. Qui multorum mores videt 
et urbes, ez használ. Ez alatt felérkezék az öcsém 
Bethlen Pál egy inassal Lejdába.



X V .  J ^ É S Z .
Pcregriiiatióiiiľól anno 1663. December és 1664.

Minekelötte Lejclából elindulnék, egy bete
ges szegény Anglustól öt vagy hat hétig angliai 
nyelvet tanulék, hogy avval csak az ételt-italt 
tudjam megkérni, mely tanulás noha kurta volt, 
mégis nekem nagy könnyebbségemre s kedvessé
gemre volt Angliában, a hol kénytelenítettek, ha 
rosszul is, ha rosszat is, csak mégis az ö nyelve
ken beszélem, mert pap, professor is, merő csigá- 
zásnak tartja, ha deákul kell beszélem.

Az öcsémmel jött volt fel egy Háromszéken 
torjai Könczei Mihály nevű, inasnak, és egy 
Udvarhelyi Mihály nevű typographus legény, de 
ez a maga költségén akarta a mesterséget ta
nulni, szolgált mégis ételért, mert énnekem 
eddig Németországban szolgám vagy inasom 
nem volt, az egyéb költség azt nem engedte, 
mert a sok collegiumra, mesterekre és könyvekre 
s mathematicum instrumentumokra is sok pénz
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ment. Hozott a szegény öcsém nékem száz aranyat 
és az atyámtól olyan instructiót, hogy Csernátoni 
maradjon az öcsémmel, Könczei velem jöjjön 
haza. Én az öcsémet, Könczeit, Csernátonit 
hagy ám Lejdában , magam egyedül december
ben anno 1663. indulék Angliába, de mind a 
tenger szélességétől félvén, már télben, mind hogy 
Hispanicum Belgiumban valamit lássak, azért 
intézém utazásimat e szerint.

Lejdából menék Hágába, noha voltam ott az
előtt is, de keveset, és most is csak kevés muta
tásom után Rotterdam, Dordracum, Middelburg, 
Zierikzeere és onnét egy tenger öblén által 
Slusára. A mint Middelburgról Zierikzeere csak 
egy kis vitorlácskáju hajón éjjel mentünk, a 
refluxus egyszer a szárazon hagya, mert nem is 
a tengeren voltunk, de én a setéiben azt tudtam, 
hogy a tengeren feneklettünk meg, és már csak 
elveszünk; én fogául a pennámat, és hártyára 
két kis czédulában felirám deákul, francziául és 
németül nevemet, hazámat, atyámat, és tudósításra 
való alkalmatosságot, és ezt kis mértékbe öszve- 
hajtogatám, s papirosra tűzvén, czérnával erősen 
betekervén s spanyolviaszszal oly erősen beöntém, 
csinalám, hogy a víz sokáig sem hatotta volna 
meg, és kis zsinórkánál fogva egyiket a nya
kamba, másikat a balkezem bokájához kötém a 
végre, ha a tengerbe vesznék, és testemre akadna
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valaki, tudják tudósítani a kiket illik; ezt azután 
is, valamikor tengerre mentein, mindenkor úgy 
praktizáltam. A víz nappal megjőve, s hamar 
Zierikzeere jutánk, én ott ebéden valami kövér 
berbécs pecsenyétől és osztán a tenger szeszétől 
megcsömörölvén, olyan betegen érkezem Slusába, 
hogy rettenetes; de hát az Isten gondviselőt ren
delt nekem. A mely nagyobb hajóban Zierikzee- 
ről Slusába mentem, abban akada hozzám egy 
franczia öreg nemes ember, Svecziából hazájába 
igyekező; Lugdunum felé volt, a mint mondotta, 
egy faluja. Ez a hajóban megismerkedvén velem, 
azon vendégfogadóba és szobába is szállottunk, 
látá hogy roszul vagyok, tudakozá hogy ki va
gyok, mint s hová megyek s a többi. Megért
vén mindent, monda énnékem : az útom nem az 
ugyan közel is, de én bizony el nem hagylak, va- 
lamig jobban és kedved szerint való helyen és 
ismerőidnél nem leszesz. Melyet meg is teljesíte, 
Calaisj vagy deákul Caletumig elkerült énéret
tem többet húsz vagy huszonöt mérföldnél, és 
úgy viselt magamra s egyetmásomra gondot, 
testvér, atyámfia sem tett volna többet; útunk 
volt Bruga, Nieuport, Ostenda, Dünkirka, Calaisre, 
mindenütt kicsiny hajón, canalisokon.

Brugában olyan nehezen voltam, hogy ha 
attól nem féltem volna, hogy pápista, még pedig 
Hispanicum birodalomban reám jőnek, kivált ha
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nehezedem, a páterek, nagy fizetésért sem kel
tem volna fel az ágyból; az hónyam alatt fogva 
úgy segített menni és a hajóból ki s be. Nieuport- 
nál hogy a terehhordó felettébb sokat kér vala az 
én egyetmásomért, és ö annyit adni (noha az én 
erszényemet odaadtam, és kértem, hogy kicsiny
ért ne veszekedjék) nem akart, és emez morgani 
kezde, hogy a turbát kivészi a hajóból, a kocz- 
perd maroklatjára veté a kezét, monda az 
embernek: vedd ki a turbát, de az ördög elvigyen 
engemet, ha mindjárt meg nem öllek ezen szem- 
pillantásban ; emez nem mere hozzányúlni, el- 
mene és mi is elmenénka hajóval. Mondám neki : 
az Istenért kérlek, ne veszekedjél velek, kivált
képen énérettem, te Gallus vagy, ezek. Spanyo
lok, vagy azoknak a subditusi, ti egymást gyű
lölitek, bizony megölnek. Nem ölnek, de ha tud
nám hogy megölnek is, énvelem ne veszekedjék, 
mert az ördög elvigyen, ha meg nem ölök elébb 
bennek. Igen kemény, noha csak kisded, vagy 
középtermetű ember vala, leányokon igen kap- 
dosó, csicserézö v a la , religióra pápista vagy 
katholikus, de hozzám az aránt is igen jó ember 
volt, melynek bizonyságát is adá, tudván, hogy 
reformatus vagyok.

Calaisba érkezvén, ö keröste-e vagy csak az 
Isten igazgatta, református emberhez száliánk, 
kinél is recommendált, az már Francziában lévén,
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ki is mint gyermekét, úgy fogadott s tartott; itt 
egy két nap nyugodván, jobban lök, ö mind ott 
volt és nem az enyimen, hanem mindenütt a 
maga költségén. Egykor kisétálánk a tengerhez 
hogy én Angliába menő hajót tudakozzak; távol
kán egy kis kapun hozzák a venerabilét ki előt
tünk oldalfélt, ö vallása szerint leterdeple valami 
ott heverő vas ágyúra, mert a föld havas, jeges 
és rút sáros vala; és nekem mondá : eregy hátra 
emerre, ne tégy botránykozást ezeknek. En elin- 
dulék a tengerparton hátra; sok hajós volt ott, 
de nagy sár lévén, nem térdepelhetett, egy vén 
asszony is vala, ki is a pálczája végére támaszkor 
dott és úgy imádkozott, én pedig csak megyek; 
kezdék némely hajósok egyszer mondani az ott 
való neve szerint a reformátusoknak : voyez un 
gueux, un huguenot; a szüle meg ismét : csak 
fogjátok, vessétek a tengerbe. De a hajósok csak 
nevették; mindazáltal az én jó franczia társam 
meghallván, felugrók az ágyúról, odajőve, s 
mondá, hogy senki hozzám ne nyúljon, mert bi
zony tizet is megöl bennek; s koszperdre veté a 
kezét, fordula a szülének : aha vén boszorkány, 
ilyen szép ifjú gavallért keltenék a vizbe vetni? 
inkább nosza hajós kenyeresek, vessük be ezt a 
szülét, próbáljuk meg, lemegyen-e a vízben, bo
szorkány-e, nem-e. Kaczagták a hajósok, a szüle 
elmorgá, mi is nevetve hazamenénk a városban a

G ^ [c )



szállásra. Ö másnap hazaindula, s kére, hogy ha 
arra Lugchmum felé mégyek, keressem fel, 
bizony jó szívvel lát, vadászni is viszen, mert va
gyon tiz vagy tizenkét kutyája; magának, falujá
nak nevét akkor felírtam volt, de most nem jut 
eszembe; én pedig általinenék Angliába Dover 
nevű portus és városba, mely szép időben meg
látszik, kivált perspectivával jól egyik a másik
ból, és onnét Londinuinba, de azután nagy sze
rencsétlenségem lön.

Egy nagy imperii comes de Waldeck, ki az
után fejedelemnek is tétetett volt, jővén Párisból 
Londinumba, engem a doveri postamester avval 
indita el paripán, ö négy szolgájával volt, sietett, 
az én lovam elálla, ők csak elmenének. Egy erdő
ben, éjtszaka, bavas esőben, csak egyedül ott ma
radék, gondolhatja meg akárki, ha volt-e busu- 
lásom; sarum, sarkantyúm nem volt, csak czipel- 
lösben strimpfliben voltam, mérgemben a bicsa- 
koinmal öklödöztem a ló farát, de mivel setét 
volt, és a palást is a nyakamban bekötve volt, 
annak a szárnyát mind elvagdaltam a szurkálás- 
sal, mégis a lovon is sok esett, merő véres volt 
alja ott a szakadozott palástnak, melyet csak az
után ott a házban vettem eszembe; leszállottam, 
vezettem, de a locs-sárban nem lehetett, csak a 
czipellősben, a vizes palástban meg a lóra felülni 
is majd lehetetlen volt; féltem is, idegen ország,
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nyelvtudatlanság, éjtszakai setét, lovon sem ül
tem volt már harmadfél esztendőtől fogva, kalauz 
csak a ló volt maga és az út. Egyszer éjtszaka 
kilencz óra felé bemászánk Rochester nevű vá
rosba, de én akkor az iszonyú setéiben, város-e, 
falu-e, nem láttam. Egy házhoz csak be, az öz
vegy asszonyé volt, és noha vendégfogadó nem 
volt, mégis befogada, jól felserdült ifjú legény fia 
és eladó leánya vala. Mondom nekik, amint tud
tam : hogy a ló állott el, s én is roszul vagyok; 
ligy is volt, a legény a turbómat leoldá s a lovat 
elvivé, az asszony » a leány szép, jó meleg házba 
felvivének, néztek, szántak, a palástot levették 
rólam, a sáros czipellőst, salavárit is levoná a 
leány, s melegvízben cseberben jól megmosa, 
nem is mosta meg teljes életemben leány még az 
én lábam, csak akkor; az anyja jól látta hogy fé
lek : biztatott. Egyszer hallóm, hogy az óra iite ki- 
lenczet, úgy tetszik; megbizám magamat, de mégis 
nagyobb bátorság okáért, hogy el ne sikaszthas- 
sanak, egy czédulót irék s ktildék a prédikátornak 
a legénytől, ki is választ és egy kanna finom sert 
hoza, noha volt a gazdaasszonynak is. Látom én, 
hogy az Isten ló-kalauz által anyám, öcsém, hú
gomhoz vezetett, bizony úgy cselekedtek rajtam; 
jó vacsorát is készitettek, de keveset ehettem, az
előtt egynéhány napi betegség maradéka és 
fáradság s hideg óltalverése miatt; szép paplanos

t e t t ~  o
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derekaljas ágyat melegítenek , és én abban vir- 
radtig aluvám jól. Reggel megköszönék, fiz etek 
nekik mindent, a lovat még éjtszaka elvivék az ö 
helyére, és noha én azt rútul megsebhettem 
volt, de énnékem elő sem hozák; menék a prédi
kátorhoz, látom hogy szép nagy mezővárosban 
vagyok, flöstököinet ada, a mely bizony jól 
esék, ló és postilio jőve, s bemenék Londinumba, 
hol is az [Istennek ilyen gondviselését tapaszta
lára. Jászberényi Pál a Keresztúri idejében való 
praeceptorom, Londinumban hires gyermektanitó 
ember volt a Keresztúri methodusával úgy, hogy 
osztán a király engedelméböl publica schólát 
tartott, de kivált urak, föemberek gyermekeiből 
usque ad invidiam malorum et ipsius exitium; 
azután egynéhány esztendővel mérget fogtak 
volt adni szegénynek. Evvel én Lejdából corre- 
spondeáltam, s megírta, hogy hol és micsoda 
utczában és micsoda jel alatt való házban lakik : 
Charingcross etc. Mondám én a hajósnak Gra- 
vesandnál, ki is engem csak nem messze szállita 
onnét ki; és ott egy terehhordozó, ki a turbómat 
vitte, elvezete abban az utczában egy vendégfoga
dóba, hogy onnét osztán a szállását könnyen fel
kereshetjük. Hát Isten Jászberényit, noha sem
mit akkor énrólam nem tudott, épen abba a ven
dégfogadóba hozta, valami barátjával pityizálni; 
bemenvén a házba, sem ő, sem én egymást meg
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nem ismertük, kilencz esztendő kivált az én 
gyermekségemben, és mind a kettőnkben a kön
tös nagy változást csinálván. Én ott a gazda szol
gájával kezdvén tudakozni a Jászberényi szállá
sáról, meghallá, odajőve, kérdé, hogymit akarok, 
talán Bethlen Miklós vagyok? Mondám hogy az, 
elhüle, megölele mintha fiát vagy öcscsét kapta 
volna, megcsókola, és felette sok emberséggel, 
barátságagl volt hozzám valamig Angliában lak
tam, és pénzt is majd százhetven vagy kétszáz 
tallérig adott, kit ajándékon, kit kölcsön, melyet 
azután egynéhány esztendővel fizettem meg egy 
Jászberényi nevű atyjafiának és legatariusának, 
az ő halála után szegénynek. Bezzeg ez ha Isten 
éltesse, és az enyedi collegiumban az atyám és 
én munkám által lejöhessen, feltámasztja vala 
Keresztúri Pált és Apáczai Jánost.

Megtelepedvén én Londinumban, irék az 
öcsémnek, hogy jöjjön el oda mindenestől, el is 
jőve ő, Csernátoni, Könczei, Udvarhelyi; mely 
bizony valóban roszul és bolondul esék, mert mi, 
a Jászberényi erszénye is taszítván, szállás, kön
tös, asztal dolgából, mindenből urizálni kezdénk 
csak azért, hogy a királyt, dux Eboracensist, 
Rupertus palatinus Rhenit köszönthessük és ud
varhoz járhassunk. Mivel a király Carolus II-dus 
ekkor gyászlott, fekete köntösre nagy haszonta
lan költséget tevénk; meglőn ugyan a király kö-



szöntése in publica solenni audientia rettenetes 
sok úr jelenlétében; egy palotában a király a tűz 
előtt fenn állván, kalap a fejében, egyet kettőt 
elélépék a tüztöl a palota közepe felé , bizony 
nem hiszem érettünk, hanem hogy a sok hercze- 
gek és urak körűié férhessenek, kik olyan közel 
állottak hozzá kereken, hogy alig volt egy sing- 
nyire messze a kezek a királytól, jobb kezeket 
mintegy a királyt rátolulástól oltalmazó formán 
feltartották a kik legközelebb estek hozzá. Fran- 
czia nyelven köszöntém , és a keztyüt elfelejt
vén idején a jobb kezéről levonni, fél térden 
ott kelle állanom, míg levoná csókolásra né
kem és Csernátoninak az öcsémmel együtt; 
osztán fenállván én is, tudakozék szép kegyelme
sen holmit Erdély felől, és hogy hol tanultam, 
rövideden, s elbocsáta. Egy ceremoniarius magi
ster vitt fel a szállásáról a maga hintóján, s az is 
hozott vissza; az említett két nagy fejedelmeket 
is házoknál köszöntöttem. Némely nagy urak hit
tak ebédre, gazdag és pompásan tartottak, a mint
hogy rendszerint úgy is élnek, és bizony barát
ságos emberek is, az Anglusok természete szerint.

Egy gallus prédikátor Duval nevűvel esmer- 
kedtetett volt meg Jászberényi, minthogy úrva
csoráját is a gallica ecclesiában vettem kará
csonyban, az ismerkedtetett osztán sok emberek
kel, még kivitt Hamptoncourt királyi lakóhelybe



és Windsorba, itt hallottam legszebb orgonát, 
és itt láttam legszebb asszonyt életemben, egy 
wimisori canonicus feleségét.o

Minthogy Angliában az asszonyoknak, leá
nyoknak köszöntésének módja a szájok végének 
megcsókolása, mint a magyarok között a kézfo
gás, egyszer én s az öcsém rútul jártunk. Ebéd 
előtt egy főembernél rendben állván a felesége 
és egy házas s két hajadon leánya, a leányt meg
csókolok, de az asszonyt nem, melyet megszé- 
gycnle, de Duval megmente, és osztán megtaníta, 
hogy kezdjük azt a tisztesség csókját a nagy 
asszonyon, a mint rendet állanak, és végezzük az 
ifjabb leányon, gyermeken; ebéd után pedig csak 
a gazdaasszonynak köszönjük úgy meg csókkal e 
jól tartást. TJgy követtük osztán mi is, de Cser- 
nátoni soha sem csókolt egyet is.

Oxoniumban is a nagy hires academiát látni 
elmenénk, és ott öt napot mulatánk, ennek 
magának, collegiuminak, bibliothecájának, tanuló 
számának, épületeinek etc. leírására könyv kel
lene ; a professorok igen becsülettel láttak s 
rendre vendéglettek, de nehezen beszélettek 
deákul.

Egy Vilhelmus Curtius nevű öreg német 
úrral is ismerkedtem volt itt meg, a ki Frideri- 
cus V. cseh király tanácsa volt, nagy tudós em
ber, ezt adta volt Isten nékem itt atyául. Mint
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könyörgésemben is említem, én mind a részeg
ségre , mind a paráznaságra szintén vetemedni 
kezdék vala. Sok szép intéssel intett, menjek el 
onnét, mert ö tudja az ő ura Fridericus mátka- 
ságában mennyi sok jó erkölcsű ifjak vesztek ott 
lelkekben testekben el az Anglikák miatt, maga 
ira Párisba Turenne fejedelem prédikátorának 
felőlem, s elkülde. Bizony részegen egyszer a jó 
intésért Csernátonival egymás baját is megtép
ték. Isten bocsássa meg, és dicsőség ö felségének, 
hogy elvetemednem egészen, nem engedé.
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XV I. RÉSZ.
IVrrgrina Hómról anno 1064. a Martio ad 

Junium, szélvész, hajótörés a tengeren.

Az öcsémet Csernátonival s Udvarhelyivel 
visszabocsátám Lejdába, és én Könczeivel hajón 
indulék Erancziában Dieppere mártiusban. Első 
nap gyönyörű szép időnk, csendes illendő sze
lünk volt; csak gyönyörűséges volt széllyelnézni 
a tengeren s a két partra azon a keskeny fretu- 
mon; de hogy osztán Calais és Dover között 
elmenénk, egyszer mintegy porozni, vagy mon
dom, szikrázni kezde a tenger, mely szélvésznek 
elöljáró jele szokott lenni; csakhamar osztán 
szél kezde, de nekünk ellenkező, és mind nagyobb- 
nagyobb; egy darabig mind igyekezénk a szelet 
megcsalni oldaliéit keresztül-kasul való evezé
sekkel, hogy egy Lydd nevű kis portusba sza
ladjunk, de hiába, csak meg kelle fordulni, és a 
szélnek kelle ereszkedni, nagy szerencsének 
tartván, ha Doverbe szaladhatunk, hogy a rette-

20T ö rt . E m i. II.
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netes szélvész vagy el ne sülyeszszen, vagy egy
néhány száz mértföldnyire el ne vessen valahová; 
és valami nagy nehezen ugyan oda beszaladunk. 
De amint a portus szája vagy kapuja erős tölgy
gerendákkal, czövekkel vala megerősítve : a szél
vész ereje miatt-e, vagy a kormányos tudatlan
sága miatt, a hajónak az oldala báliéiul, csak 
gyengén mégis (Isten kegyelméből), valami fában 
vagy kőben megütközék s ineglyukada benn 
alatt a vízben, melyben mi semmit sem tudtunk 
a hajóban; bevetődénk az ütközés alatt a por
tusba, és a hajó azonban kezdett vízzel telni, 
melyet a parton levő sok ember vevén eszébe, 
kiáltani kezdek anglusul : sunk , sunk, azaz : 
siilyed, sülyed, és mint egy sereg récze, a szám
talan csolnak körülvéve a hajót. En Könczeivel 
csak néztünk, nem tudván mi dolog; a kormá
nyos mondá francziául : sauvez vous, azaz : sza
ladj; és egy csolnakba ugrék. En is Könczeinek 
mondám, hozza a turbát, ott csak közel volt, 
kapá s a csolnakba ugránk, más is minden em
ber, még pedig egyetmása nélkül, mert siető 
vala a dolog; talám a partra sem érkezőnk jól ki, 
csak lemenő a hajó fenékre, csak az árboezfája 
látszék ki; Isten irgalma volt, hogy erősebben 
nem ütköztünk, mert úgy a portus kapujában 
siilyedtünk volna el, és nem sok jött volna ki, 
mert ott csolnak nem v o lt; én legalább, mivel
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olyan jó úszó vagyok, mint a kő, odalettem 
volna; rettenetes spitzen maradánk, mégis egy 
ember sem vészé; a refluxussal leapadván a ten
ger, az egyet-mást is mind kihordák a hajóból, de 
a víz sok kárt te tt benne, negyven ezer tallérra 
vetették; a hajót is azon apadás alatt megfoltoz
ták, de én belé nem ültem volna, ha mindjárt 
indulhatott volna is, noha az mikor és mint 
lehetett, nem tudom. A fő hajósmester, vagy 
gazda sírva kért alamizsnát, mondván maga : én 
tudom, hogy nekem semmivel sem tartozol, de 
én már koldus vagyok; mert a viz tette e kárt, 
énrajtam keresik ; én megszánám, egy vagy két 
tallért adék neki, a kezemet, köntösömet is csó
kold, de más sok szidta, fenyegette, hogy tudta 
ö maga hajója sorvadtságát; meg is parancsol
ták volt már neki, hogy azon egy útnál többször 
a tengerre ne üljön véle; nekem ugyan semmim 
sem vizesedet!, mert nem volt.

Szörnyű lön a szélvész azután egynéhány 
nap, mely miatt ott kelle várakoznom nagy 
boszuság és békételenségemmel; harmad- vagy 
negyednap csendesedvén a szélvész, mondák az 
emberek : a Paket-Bot, levélvivő posta ordi
naria, elmegyen Calaisra által, az közel vagyon, 
hamar általkaphatunk, és onnét osztán szárazon 
Parisba hamar általmehetek; különben is dicsé
rék azt a hajót, hogy az kicsid, épen borított, csak
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úgy jár a vizen, mint egy tök vágj7 réeze, és eze- 
riben vész el vagy egy afféle hajó. A szó, s kis 
szél-csendesedés beleültete ; de jerünk elébb, 
majd megbánjuk.

Nyolczan vagy kilenczen (hajósokon kivül) 
kik között egy svéd ifjú gavallér is, ekkori úti 
és kenyeres társam, bele ülénk, és egy darabig 
szépen megyünk, noha borongott ugyan a ten
ger, és az ég felleges volt; egyszer villámlani 
kezdék messziről jobb kezünk felöl, és olyan 
szélvész indula, hogy semmi volt az előtti, hogy 
nemcsak én, (ki egyébkor is nehezen hánytam, 
csak főfájással voltam a tengeren), hanem a ha
jósok is, úgy okádtunk, a mint kifért a szánkon; 
a mi tökhajónk , mint a réeze felemelkedett a 
habnak, mint egy hosszú halomnak vagy bérez
nek a tetejére, osztán meg mintegy hosszú kes
keny völgybe beereszkedett s meg kihágott a 
más habnak tetejére, s meg alá, s ez mind igy 
volt. Mikor először láttam, hogy ereszkedünk 
majd csaknem főmeredek le, azt tudtam, hogy 
no most sülyedünk, még az ülőhelyemből is 
emelkedtem, mint a nyargaló a nyeregben; de 
hogy osztán látám, hogy szépen ismét felme- 
nénk, s meg le, meg fel, megbizám aziránt ma
gamat, hanem máson ijedék meg. Én nem tudom 
miformán esett, úgy hiszem csak féligmeddig 
volt a szél miénk, ha ellenkező nem volt is épen,
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azonban rettenetes volt és a mi vitorlánkat
t

oldalfélt fútta. Arboczíánk a hajóhoz képest mint 
egy lószekér olyan volt, a vitorla is ahoz képest 
kicsiny, melyet egy istrángnál fogva a hajós ke
zén tartott, hogy a mikor akarja, elbocsáthassa ; 
ezt a vitorlácskát a szél oldalúi fúván, a hajót 
úgy felfordította, hogy a hajó baloldala majd fé
lig a vízbe, és a hajó feneke a vízből jobbfelöl 
majd félig kifordult, mint a ki féloldalon úsz , és 
igy sokszor az árboczfa s vitorla talám egy sing 
vagy félölnyire látszott a viz színitől, és olyan
kor a hajós a kötelet, vitorlát elbocsátotta hirte
len, és ugyanazon szempillantásban az árboczfa 
fel s a hajó rendesen a maga fenekére állott. Ez 
százszor meg százszor mind igy volt, ha a köte
let, vitorlát úgy el nem szalasztgatta volna, a 
hajó fenékkel felfordult volna, és mindennek 
vége lett volna; szörnyű volt ezt nézni is és kép
zelni, én nem hittem soha, hogy a szárazra 
jöjek, mégis.

Csudát irok, s tudja Isten hogy igazat. El
gondolván én azt, hogy életem halálom, noha 
ekkor ebben a kis tökhajóban, de valósággal az 
Isten kezében vagyon, és akármint nézzem, 
elmélkedjem, szepelkedjem, abból a hajóból ki 
nem ugorhatom : csak imádkozám és Istenre 
bizám magamat, befekvém oldalfélt egy lyukban 
levő ágyába a hajósnak, és minthogy a fejem is
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erősen fájt a sok hánykodás és okádás miatt, az 
Isten olyan mély álmot boesáta ream, mint Jó
násra régen, és elaludván igen jól, egyszer oda 
jön ahajós,felkölt,és érzém,liogy csak szép gyen
gén egy helyben hintázik a hajó. Mond a hajós : 
megholt a szél; én mondám : de bár régen holt 
volna m eg; azzal kibuvám, és a hajó tetejére 
menvén, látom hogy beesteledett, egy szálnyi 
szél sem fú, csak helyben lóg a hajó, napnyugat
ról erősen villámlik* a hajós mutatá a calaisi 
portusban a nagy lámpást, s mondá : ihon jött 
ide két csolnak Calaisból, az ide még vagyon 
másfél mértföld, ha el akarsz vélek menni, elvisz
nek; én az idővel nem biztatlak, mert sokszor 
mikor a szél igy meghal, rendszerint még na
gyobb szélvész szokott támadni, de ezek az eve
zőkkel majd kivisznek oda jól. Nem sokáig 
tanácskozám én, hanem csak kérdém azoktól a 
hajósoktól, mit kivánnak; mondák : egy tallért 
egy személytől; mindjárt megigérém s beleszál- 
lék Könczeivel; gondolám, micsoda két tallér; 
talán százat is megadtam volna, ha kérte és sok 
pénzem lett volna; a svéd sokalja vala, pedig ő 
csak egyedül volt, lepirongatám és ő is eljőve. 
Kétfelöl vala jó erős lapátos, én bizony nem tu
dom hány ember, négy pár fogott lenni; jó 
hosszú és közel egy kis öl szélességű volt, desz
káit is belé tudván; ezen rnegindulánk még
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éjtszaka, és csak Isten tarta meg, kiváltképen 
egyszer, hogy a hab el nem boríta, egy része 
ugyan a hajó farában majd reánk loccsana, de jól 
vigyáztak a habra, és úgy megrántották a lapá
tokat, hogy a habot elugrottuk. Csakhamar rá 
a hirtelen megholt szél a hajós szava sze
rint hirtelen feltámada, és megkezdette vala 
bánatni velem a csolnakban való ülést , de 
Isten ősztán kiviül Calaisbe, majd éjfél felé; az 
elhagyott postahajónk másnap flöstököm nyolcz 
óra tájban érkezett oda sok veszedelmes hányat
tatás! után, mert a szélvész messze elvitte vala 
Calaistöl Dünkirka felé.

Calaisben csak egy nap mulatván a decem
beri gazdám embersége által messager (a mint 
ók mondják) alkalmatosságával paripán, mely 
érmékéin igen kedves dolog volt, elmenénk Bou- 
logna, Montreuil, Abbeville, Amiens, Clermon- 
ton át Párisba jó egészségben.

Párisban St. Germain hósstatban volt szál
lásom , asztalom Isten vezérléséből egy refor
mátus emberséges embernél; maga, felesége, 
cselédje mind a volt, vendége sokféle nemzetből 
álló, mind fő- snemes ember gyermeki; talám ti- 
zenketten voltunk egy asztalnál, és magamtól 
szállás és asztalért egy hónapra húsz tallér, és 
Könczeiért tiz, bizony a szállás és tartáshoz ké
pest kevés volt, mert jól tartott étel- és borral,
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csak a sótalan kenyér a hasamat hogy elcsapta 
vala, mert a párisi kenyér jó, de igen sótalan. A 
félesége kisded, jókedvű, meglehetős ábrázatu, 
és a haja, mikor ritkaságul nekünk megmutatá, 
a földön is vondozódott u tána, mását nem lát
tam. Felkeresem én az Vilhelmus Curtius levelé
vel az Turenne maréchal és fejedelem prédiká
torát, a ki urával, asszonyával és atyjafiaival, és 
a többi között marchio de Ravigny, a gallica re
formata ecclesiáknak Parisban resideálni szo
kott generális procuratorával, igen emberséges, 
értelmes, jám bor, buzgó ember vala, és énné- 
kem sok emberséggel volt; de én Párisban keve
set mulattam, mind azért, hogy kevés pénzem 
volt, és hazáig az útra sok kellett, mind pedig, 
hogy haza siettem, melyhez ilyen ösztön is járnia.

Fagy hadakozása lévén ekkor a töröknek 
Magyarországban a kereszténységgel, a franczia 
király is adott nyolczezer válogatott hadat oda; 
én erre nézve annál is inkább siettem haza, ott 
elkészülvén, a hadban kijöhessek, noha talám ha 
akartam volna, engemet Turenne fejedelem, a ki 
procurálta ennek a hadnak készitését és küldé
sét, úgy mint legelső maréchal de France, abban 
a hadban tisztességes állapotban beszerzett 
volna. Ez a Turenne engemet a királynak hírré 
adott, és csakhamar a király nevével mondá, 
hogy a király kegyelmességét ajánlja, hanem
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menjek de Lionne nevű secretarius-statushoz, 
egy ennek szóló bepecsételt czédulát ada ke
zembe. Ez a négy nagy secretarius-statusok kö
zül való volt. Ezt értvén, elmenék, és a czédulát 
megadám, melyet megolvasván, engem becsület
tel fogada, sokat beszélett velem, kiváltképen 
az erdélyi dolgokról, Török- és Oláhországról 
etc. s osztán elbocsáta, bogy harmadnap múlva, 
vagy ha mikor ő hivat vagy Turenne küld, men
jek oda ismét őhozzá, szállásomat is megtudá. 
Ekkor elmenék, és nem tudom hány nap múlva, 
Turenne kérdeze, hogy ha elhozhatnék-e Er
délybe a fejedelemnek egy levelet a királytól, de 
azzal sietni kellenék, mert az Erdélynek és a fe
jedelemnek nagy javára való; én mondám, hogy 
jó szivvel elhozom; hagyja, hogy menjek Lion- 
nehoz, ki ismét beszéle velem; a többi között a 
levélvitelröl ada egy pecsételt czédulát hozzám, 
Colbert nevű urnák szólott, ki volt surinten- 
dant de la maison du roi, nagy tiszt felette igen, 
első és igen kedves ministere a királynak, más
ként nemzetségére nézve nemes ember volt csak, 
nem is akart titulusokat acceptálni a királytól 
is, köntös és minden egyéb magaviselése is mind 
alázatosságot mutatott, de annyi volt az audien- 
tiát kérő a házánál, ' hogy rettenetes, urak, 
úrasszonyok és egyéb mindenféle közép és ala
csony rendek.
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Ezt observáltam pedig nála, mely előttem 
ritka csudának tetszett (kivévén az igen nagy 
urakat, mert látám, hogy egy cardinal jővén 
hozzá, az ordinaria audientiát elhagyd, és ki- 
méne eleibe s maga házába vivé el, és egy kevés 
idő múlva azt ismét kikéséré, és visszajővén, az 
audientiát kezdé folytatni, melyet igy követtek 
el) : Az házában, mely noha kicsiny nem volt, de 
nagyságára nézve palota nevet nem érdemel, jó 
és csak szép nagyocskás, középaránt való ház
nak mondhatom, egy darab által volt rekesztve 
olyan aranyos faorsókkal, övig vagy valamics
kével fellebecske érőkkel, ö azon belől állott, ott 
volt asztal, tenta, penna, papiros, deák is nem 
messze a rekeszen kivül; ellenben azon házban, 
mondom, a rekeszszel ellenben, a sok supplicáns; 
úgy vettem eszembe, szolgálj ánál volt a series, a 
ki mikor érkezett, mint a malomban szokás, a 
szerint szólították, és element a rekeszen belől, 
ki csak supplicat iót adott és elment, némely ha 
akarta, beszélett is valamennyit kellett, de nem 
igen nagyon, úgy hogy az ellenben sem igen kö
zel, sem igen messze, de ugyancsak ott jelen
levő népecske nem hallotta; kinek csak elvette 
supplicatióját, kinek csak szóval, kinek Írással 
felelt, compendiose csak, és igy őrlött. Egykor 
mondja a szolga : ennyit s ennyit ütött az óra. 
Csak fejet hajtott, egyszersmind mindeneknek,
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mondván a szolga, holnap vagy mikor jöjenek, 
az ur bémene a maga házába, és csakhamar fél a 
királyhoz, minden pompa nélkül, két ló, két 
lokaj, közönséges hintó. En is inegadám az audi
entia végin a czédulát, kevés emberséges szó 
után külde egy, hihető komornyik vagy deákkal 
második vagy harmadik házba, és ott énnékem, 
mikor álmomban sem láttam, adának száz ara
nyat, quietantiát vévén tőlem az odavitt czédula 
hátára; megijedék tőle, mint a koldus a garastól, 
noha én bizony nem kértem, nem is gondoltam, 
de a levél odaviteliért maga magnanimitásából 
adatta a király, noha evvel szemben nem voltam, 
itt nem is udvariskodtam, sem nagy emberekkel 
nem társalkodtam. Ebéddel sem igen terheltek 
az egy Ravignyn kívül; akadémiát, bibliofilekát, 
király házát, nagy királyi ispotályokat, és sok 
számtalan ritka dolgokat, parlamentet és egyéb 
igazításoknak rendit, pompáit csudával néztem, a 
városnak rettenetes nagy voltéiban csak belébá- 
multam, de Párist esztendeig sem győzné az em
ber kitanulni, a mint Londinumot is, noha én 
Párist nagyobb, szebb és mindenképen elsőbb 
városnak tartottam. Néztem azt is, a mint a ki
rály a golyvéis embereket kezével illette nagy
pénteken Tuilleries nevű kertben, és sok egyéb 
dolgokat, melyeket le nem győznék Írni, sokat 
el sem hinne az olvasó.
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Kezembe adá azonban Turenne a fejedelem
nek szóló levelet; husvét elérkezék; a reformátu
soknak a városon kivül Charenton nevű faluban 
lévén templomok, akkor én is ott communicál- 
tam, Turenne is akkor vallásunkon volt, de az
után vénségére pápistává (vide de Bussiéres his
toriam francicam 1661) lett volt. Úgy hallottam 
akkor huszonhárom ezer ember communicált 
volt, a templomon kivül két helyett is osztották 
az ur vacsoráját; azután ez a templomi cultus és 
minden elvétetett a reformátusoktól szörnyű ül
dözés által.

Indultam Párisból hazám felé 24. Aprilis, és 
mintha az egész világ megmaradása abban a 
levélben állott volna, bolondul éjjel-nappal úgy 
siettem: 1-sö Junii Huszton, és osztán úgy tetszik 
9. Junii Fehérvárott a fejedelem táborában vol
tam, a melylyel semmi hasznot nem tettem, kárt 
pedig a költség, törődés és egynéhány országnak 
(kiben csak általnyargaltam) nem experiálásával 
magamnak sokat tettem, mert a posta kétszer 
drágább volt a más alkalmatosságnál; noha 
ugyan postán nem mindenütt, nem is tölt volna 
ki az erszényből, hanem Páristól fogva Bruxel- 
láig, Chambray, Valenciennes, Mons á lta l, Bru- 
xellából Antverpia, Dordracum s Lejdában, ott 
az öcsémmel talám három nap voltam, az utón 
Bruxellában is talám egy napot mulattam, a
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király vára, és egyéb sok szép dolgokért. Ott a 
király kertjében olyan echo volt, hogy a szót 
vagy kaczagást háromszor vagy négyszer per
fecte , osztán apadva, szakadva kétszer vagy 
háromszor, in summa majd hatig visszaadta. 
Bruxellától fogva Hamburgig nem postán men
tem, hanem vízen néha, de többet csak lassú 
szekéren.

Lejdából Amsterdam , Franekera, Levardia, 
Groninga, Oldenburg, Bréma, Hamburgumban, 
ezekben mindenikben napoltam, Oldenburgban 
betegségem miatt másfél nap. Brémában egy 
magyar, a város és academia : Hamburgban 
maga a. város és egy lengyel, és az ordinaria 
kolyesza indulása napja kedvéért; az emlitett 
magyar és lengyel az ű helyekben jól megven-
déglettek.

Hamburgumból az ordinaria posta-kolyeszán 
a levelekkel együtt kételen éjjel-nappal men
tem, (mert másszor csak az én kedvemért szeke
ret s lovat nem adtak volna) Francofurtumig ad 
Oderam. A kolyesza parasztféle, keskeny, bak 
nélkül való, úgy rázott, hogy azt tudtam, hogy 
az agyam, fogam is kihull, mert halálban sie
tett az órás czédula miatt; ha mondottam is, las
sabban járjon a rút helyeken, nem fogadta; lehe
tetlen volt csak mi keveset is alunni rajta csen
desen, mert úgy ütötte az ember a lajtorjában a
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fejét,, hogy szörnyű, ülve is nehezen fértünk el 
rajta hárman, én, Ivönczei s a postilio. Egy 
városban várakozván másuunan jövő ordinária 
után, majd egy napot aludtunk, Könczei a ház
ban felállva elaludt s feldőlt. Megsirathatnám azt 
a bolond sietést, kiváltképen hogy Berlinben és 
Francofurti ad Oderam nem mulattam bár csak 
egy vagy két napot egyik egyikben; ugyan a két 
helyben való mulatásom tenne talám egy . napot.

Baraszlóba érkezvén Schmettauer nevű nagy
hírű kereskedő emberrel és Henrikus Schoelle- 
nius nevű svecziai residenssel végezék de corre- 
spondentia epistolari, melyet egynéhány eszten
deig tartottam. Ugyanott lévén gróf Szunyogh 
evangelicus ur (kinek húga volt Rliédei Lász- 
lóné), az emberségesen látott és parancsolá levele 
által bilszkói embereinek, hogy jól lássanak és 
segítsenek elébb Árváig; meg is cselekedtél^ és 
recomendálának egy lengyel podstárosztának, 
mert itt Lengyelország széliben mentem, Krak
kóhoz talám csak tizenkét mértföldnyire. Ez a 
lengyel alattavaló jobbágyihoz felette kegyet
len, de énhozzám merő emberség vala, ajándé
kon jól tarta, jó kocsin tizenkét hajdúval Árváig 
külde.

Árvából a gróf Tököli István praefectusa 
Kézmárkra külde az úrhoz, ki is igen becsület
tel, örömmel láta; négy nap nyugodtam, és osztán
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maga paripáján két vagy három szolgával 
Husztra kühle, odaérkeztem 1. Junii, és ott 
Rliédei Ferencz, noha menyétől, fiától meg- 
fosztatott, igen keserves ember, nagy örömmel 
láta, egynéhány nap ott tarta és osztán Erdélybe 
bekülde. Huszton egy férj nélkül való, más féijes 
de mégis özvegy, két igen szép ifjú úri dáma 
pántlikás köntösömet s magamat sokat nézett, 
dicsért, szeretett.
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XVII. RÉSZ.
Anno 1604. a Junio ad íinem anni.

Édes hazámba érkezvén, az édesatyám mint 
látott légyen, az Ítélheti meg, a ki első-szülött 
fiát annyi esztendő, annyi költség és busulás 
után felnevelkedve és reménysége beteljesedésé
vel lá tja ; mert az én atyám énvelem contentus 
volt mindenképen. A fejedelem, urak, főrendek 
is mind jó szívvel mutatták magokat, hihető az 
atyám tekintetiért egy részről, és másról: uj szita 
szegen függ.

Megadám titkon a fejedelemnek a király 
levelit, és mivelhogy francziául volt irva, ma
gammal is fordítatta meg; kapa rajta a fejedelem 
s az atyám, de ebben osztán semmi sem telék, 
azonban az atyámra s énreám az akkori uraktól 
a titkolódásért azaránt nagy nehézség esék, de 
azt is elfútta a szél. Kiöltözém én a pántlikás 
köntösből magyar ruhába; elég botránykozásra 
voltam mind egyik mind másik köntösben a dá-
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máknak, mint az ide alább meglészen, talán bő
vebben Írva, de nékem ekkor csak a Marssal 
volt teli a fejem, nem Yénussal, csak a hadba 
siettem az atyámnak nem kicsiny kedvetlenségé
vel, mert az atyám hontartani és minélhamarébb 
megházasítani kívánt volna, de én mind csak 
azon unszoltam az atyámat, készítsen és bocsás
son a hadba, Zríni Miklós akkor leghíresebb 
vitéz magyar ur mellé. Meg is cselekedé, köntös, 
jó paripák és szolgákkal elkészíte, költséget is 
jócskán ada ugyan, de megmondd, ha kevéselem, 
hát az anyámnak maradott tíz ezer forintból har- 
madas lévén, én költsem azt, mert többet adott 
már tanulás- és járásomra ezerkétszáz aranynál, 
és azonkívül sok ló, köntös etc.; néki több gyer
meki is vadnak. Nem vádolom ez aránt, mert én 
ugyan bizony sok pénzt el tudtam volna költeni, 
sétálni, csak adtak volna bőven, noha kártya, 
koczka, kurvára s kupára nem költöttem.

Megindulék én augustusnak a végin, és az 
utón Kassán egy hires pánczélcsinálónál alku
vám egy halhéjas karaczélt sisak- és karvassal 
együtt, czifrát, aranyos egynéhány pléhek rajta, 
kin a czímerem, symbolum, kin egyéb emblémák 
voltának, és hogy stucz, muskatély meg ne járja; 
szép, jó volt, de százharminczöt magyar forintot 
adtam érte és igen nehéz volt. Első rabságomkor 
a feleségem Teleki Mihálynak ajándékozta, de ö
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megadta az árát igazán, nem vette el a nélkül.
Menék feljebb jó bízott gróf Tököli István

hoz Kézmárkra, ki is nemcsak jó szívvel tarta, 
láta, vendégle mind ott, mind Rosenbergen, ha
nem szálokon maga jobbágyival ajándékon le- 
kiilde Trencsínig. Ennél szebb, magunknak, 
lovunknak nyűgödalmasb és kevesebb költségű 
utazásom nem volt sohult és soha.

A töröknek szent Gothárdnál való erős meg- 
verettetésének hire még Erdélybe nem ért volt, 
és annál inkább siettem; de itt Tököli István a 
békességet is megmondá, melyen én megszomo- 
rodám, mint az én experientiám alkalmatosságá
nak elveszésén, de feltevém, hogy csak elmegyek 
a felöl, az akkor hires bátyám Zríni. és több 
magyar urak kedvéért; és onnét Velenczébe, és 
ha a velenczések meghadakoznak a törökkel 
Candiába, odamégyek, valamint járok véle.

Trencsinben akada hozzám Radics András, 
ekkor kassai secretárius és város követe Po- 
zsonban, kihez és miért, ő dolga. Ez azután hires 
kurucz, munkácsi kapitány volt. Már a békesség 
meglévén, a hadak oszlottak téli kvártélyokra, 
ki épen hazájában. Trencsin s Pozson között a 
föld a két fegyver miatt elpusztult, sok tolvaj, 
éhség volt, Trencsinben rakással hevert a ganéj- 
dombokon a gyermek, az éhség miatt ki halva, ki 
betegen; szomorú spectaculum volt. Az emberek
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és a kételenség tanácsából, mi a Fehérhegyen ál
tal bemenénk Morva szélibe, és osztán úgy for- 
dulánk Holies, Sassin, Malaczka, Szakolcza és 
Pozsonba.

Morvában egy nagy, nem régen tatártól el
égetett és újabban épülni kezdett faluban egy az 
utcza közepire csak egyedül épített kis viskóba 
szállék én a szakácscsal, a lovak, legények és 
Radios a derék utcza-szerben házakhoz száliának 
csak délre. Az én szakácsom mindjárt fanyárson 
pecsenyét kezde sütni, nem tudta ö, hogy a 
kürtő, mégpedig igen bölcsen,pozdorjával mivel 
be volt dugva, senki sem mondotta; a dugó meg
gyűlvén, attól a héján való gaz, és a ház fedele 
belől; eszembe vevémén, kapám az asztalon levő 
pár pistolyomat, melyet abban az időben min
denkor magam szoktam volt a tokba ki- s 
betenni s vinni, és nappal az asztalon, éjjel fejem 
alatt tartani; mondám a szakácsnak : jere men
jünk el; én menék a lovakhoz, és mondám : lóra 
katona, hoccza a pejt; ahhoz bíztam leginkább* 
minthogy a paripának a legjava is volt; felülék, 
őket is felültetém; Radics szolgástól a tűz oltásán 
szorgalmatoskodék, mondám neki : bizony jobb 
ha felül s elmegyünk; ő is megfogadá, a szakács 
a nyárspecsenyét úgy hozta mint a flintát. Hát 
ihol jő mindenfelé a falu, de nem cseber vagy 
kártyával, hanem dárda, dorong és fejszékkel,

21*
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szidnak veszedelmesül bennünket; és mi csak 
eljövénk, és a falun kivül meg is rugaszkodánk, 
félvén én attól, ha a falu derekasint meggyül, 
utánunk jönek, de nem gyűlt meg, a viskó külön 
egyedül a patak mellett, és csendes idő is lévén. 
Más faluban megsüté a szakács a flintát, abrak
iánk, hálni meg elébb menénk. Holicson Czobor 
Ádám gyermek-tutora Sennyei István veszprémi 
püspök egy nap jól tarta , nemet vetvén vélem 
mint erdélyi familia, és az én nagyatyámnak a 
néhai Sennyeiek Erdélyben kedves atyjafiai és 
barátjai lévén közelről.

Pozsonban keveset mulattam, az érsek Lippai 
György igen kegyelmesen látott, és öcscse, ugyan 
Lippai, de ifjú házas báró, és egy Liptai nevű 
komornyikja barátságosan éltek vélem. Majd 
minden nap ebéden az érsek asztalánál voltam, 
írhatnám szép, de csendes vélem való disputa- 
tióját, kit a vallásról thézis vagy kérdésül tett 
fe l: elkárhoznak-e mind a pápisták ? Én feleltem : 
az apostoli első ecclesiától fogva a Luther Már
ton és társai által lett reformatióig sok különb
különb formában volt az ecclesia, de valamint- 
hogy akkor sok ember idvezült, úgy ma is sok 
pápista név alatt való idvezülhet. Sok volt a szó, 
nem ide való.

Pozsonból mentem Sopronban, hires lutherá
nus prókátor és föember Yitnyédi Istvánhoz, on-

<3̂ S-



325

nét Kőszeg és Rohonczra, Batthyány Kristóf nagy 
gróf úrhoz, ki is igen jó szivvel látott egynéhány 
nap, de elsiettem, félvén a részegségtől, melylyel 
azelőtt a Batthyány-udvar hires volt; azt is köl
töttem, hogy holmi okra nézve bort nem iszom 
egy ideig (nem merék innya). Emberséges szol
gát ada késérőt épen Csáktornyáig, a ki a szent- 
gothárdi harcz helyén mindent megmutogatott. 
Németujvárból s Dobráról mentünk Rakiczánra 
gróf Szécsi Györgyhöz, ki is egy nap becsülettel 
látott, és onnét Csáktornyába Zríni Miklóshoz. 
Érkeztem pedig oda 13. novembris, nagy szeren
csétlenségemre, mert csak öt nap lehete véle 
esmérkednein, s oda lön.

Engem ez a nagy ember érdemem felett 
becsüllött, és a mennyire azt egynéhány nap 
tapasztaltam, szeretett. A várban egy szegelet- 
házban nekem tisztességes kárpitos házat külön, 
lovaimnak, szolgáimnak a városban jó szállást és 
tisztességes bő prebendát rendele, minthogy 
olyan rendet tartott, hogy maga, felesége, két
három kedvesebb uríi, vagy olyan kedvesebb 
első rendű szolgája s papjával, nyolcz személy
ivel, benn a maga kis palotájában ett, lévén más 
nagy asztal uraiméknak a nagy palotán. Melyet 
az akkori időben nem is igen dicsértek, mint né- 
metes szokást a magyarok benne, minthogy a 
magyar felesége holta után, a német feleséggel

ľ



kezdette volt, és csak akkor ett a nagy palotán, 
a mikor sok úri fő és vitézlö rend vendége érke
zett. Nékem benn volt véle asztalom; ekkor keve
sen ettünk benn : maga, felesége egy kis asz- 
szonyka, Zichy Pál urii, Vitnyédi csak akkor 
érkezvén oda, Guzics Miklós udvari kapitánya, 
a páter és én. Nem sok tál, mint a német szokása, 
de ugyan szép úri asztal volt a belső; a nagy pa
lotán hosszú, igen magyaros és bő, tisztességes 
asztal volt, minthogy nagy udvara is volt.

Magáról hogy Írjak, nincsen erőm s időm 
reá, csak azt Írhatom : igen tudós, vitéz, nagy 
tanácsú, nemzetéhez buzgó, vallásban nem babo
nás, képmutató s üldöző, mindent igen megbe
csülő, nemes, adakozó, józan életű, az olyanokat 
és az igazmondókat szerető, részegest, hazugot, 
félénket gyűlölő, nagy és szép termetű, lelkű és 
ábrázatu, in summa : akkor magyar virtuosus és 
hires ember hozzá hasonló nem volt, sőt az én 
vékony ítéletem szerint Bethlen Gábortól fogva 
máig sem,— ha olyan országot és szerencsét nem 
birt is, — sőt talám ezután sem lészen, noha az 
Isten titka és tárháza véghetetlen.

Ezalatt érkezék hozzá, tamquam intimus 
consiliariushoz, nemcsak a szokott nagy pecsétü 
mandatum deákul, hanem egy kurír által csá
szár (kis titokpecsét alatt, a mint szokták hívni) 
Handbriefje, németül irt. Úgy láttam : az a dupli-



cata kis levél, kurír, suspectum volt előtte; Vit
nyédi dissvadeálta is menésit, mert sietve hivatta 
ő felsége Bécsbe tanácsba a magyar dolgokról, 
és az ekkor a törökkel tanácsolt békesség- és 
portai követségről etc. A franczia király küldött 
volt neki tiz ezer tallért ajándékon hire és 
jószága pusztulásáért, melyet noha a császár hí
rével vett volt fel, és Bécsben vendégeskedett el, 
mégis gyanúban volt miatta. Vitnyédi dissvasió- 
jára haliám, hogy mondá : conscia mens recti 
famae mendacia ridet; semmit sem vétettem, ha 
veszek, ártatlan, tisztességesen, az igazságért, 
nemzetemért veszek, hogy ezt a törökkel való 
gyalázatos békességet nem javallottam, melyben 
nem voltam egyedül etc. Elvégezé, hogy csak 
postán, kocsikon megyen; Zichyt, engem, egy 
inast, deákot és szakácsot viszen, Bécsben elég 
szolgát talál.

Ezalatt szép őszi idő járván, majd mindennap 
vadászni jártunk, paripát adatott mindenkor 
alám. 18. novembris erdei disznókra menénk, 
ebéd után hintón, volt ugyan paripa is, Vitnyédi 
az első, én a hátulsó ülésben bal s ő jobbfelől ül
tünk csak hárman; egy fabulát beszéle, méltónak 
tartom leírni, nem tudván ő, hogy három óra 
múlva meghal, talám cygnea cantiója helyén 
volt. Az pedig ez : Egyszer egy embert az ördö
gök visznek volt; találkozék egy barátja szem-
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ben véle, kérdi : Hová mégy kenyeres? Nem me
gyek, hanem visznek. Kik s hova? Felelék az 
ördögök : Pokolba. Mond emez : Jaj szegény, 
ugyan roszul vagy, kinél roszabbul nem lehet
nél. Felele : Roszul bizony, de még is lehetnék én 
ennél is roszabbul. Melyre emez álmélkodva : 
Hogy lehetnél roszabbul, hiszen a pokol minden
nél roszabb. Felele : Úgy vagyon az, de most 
mégis visznek ők engemet noha pokolba, de a 
magok vállán, hátán, hogy már nyugszom addig; 
s hátha megnyergelnének, magokat is velem 
vitetnék, mégis úgy is csak azon pokolba men
nék, hiszen roszabbul volnék úgy ennél is. 
Applica Magyarország s Erdélyre, és a törökre, 
németre.

No, elmenénk vadászni, ü  maga levetvén a 
nagy bő csizmát, melyeket a telekes bocskorra 
is felvonhatott, puskával beméne, és szokása 
szerint csak egyedül búkálván, lőve egy nagy 
erdei disznót, a gyalogok is lövének egyet a 
szállónál s vége lön a vadászatnak. Kisereglénk 
a hintóhoz, az ur is, hogy immár hazamenjünk; 
estefelé is vala. Azonban odahoza a fátum egy 
Paka nevű jágert, ki mondá horvátul : én egy 
kant sebesítettem, mentem a vérin, ha utána 
mennénk, elveszthetnök. Az ur mindjárt mondá 
nékünk Zichy vei ketten, látván hogy elakarunk 
menni véle : öcsém uraim, kegyelmetek csak ma-
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radjonitt; Vitnyédinek, Guzics kapitánynak: csak 
beszélgessen itt kegyelmetek, öcséin uraimékkal, 
csak meglátom, mit mond ez a bolond t. i. Paka, 
mindjárt visszajövök. Csak bocskorban lóra 
kapa, stucz kezében, Paka után nyargala; egy 
sabaudus, Majláni nevű. ifjú gavallér, Guzics 
öcscse inasa, még egy Angelo nevű kedves olasz 
inasa és a lovász nyargalának utána ; mi ott a 
hintánál beszélgeténk. Egyszer csak hamar ihol 
nyargal Guzics, mondja a bátyjának: hamar a hin
tát, oda az ur. Menénk a mint a hintó nyargalhat 
és osztán gyalog a sűrűbe befuték én , hát ott 
fekszik, még a balkezében, ajnint tetszett, a pul
sus gyengén vert, de szeme sem volt nyitva, sem 
szólott, csak meghala. Majláni igy beszélte : 
hogy a^mint Paka után bément a disznó vérin az 
erdőbe, a inig ők a lovakat kötözték, csak hall
ják a jaj-szót; Paka szava volt. Majláni legelébb 
érkezék, hát Paka egy horgos fán, az ur arczczal 
a földön, s a kan a hátán; ö hozzá lő, elfut a kan, 
érkezik Guzics és Angelo, az ur felkél és mondja : 
rútul bánék vélem a disznó, de ihol egy fa (me
lyet csatákon is magával hordozott zsebébe) állít
sátok a sebnek vérét véle, az arra igen jó. Eléggé 
próbálták véle, de híjába, csak elfolyt a vére, 
először ülni, azután hányát fekünni, végre csak 
meg kelle halni, mert a fején három seb vala: egy 
balfelöl a fülén feljül a feje csontján ment
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csak, és a kannak agyara a homloka felé sza
kasztottá rútul a feje borit; más ugyan a bal 
fülen alól az orezáján, a szeme felé, rút szakasz- 
tás; de ez kettő semmi, hanem harmadik jobbfe
löl a fülén alól a nyaka csigájánál ment bé s elé 
a torka felé ment, és a nyakra járó minden 
inakat kettészakasztotta; az ölte meg, a vére 
elmen vén; volt a kezén valami kis körmöcslés, 
de a semmi sem volt. Rettenetes sirás lön az 
erdőben, a legalábbvaló, csak a gyermek is 
siratta. Azt akarják vala, hogy én vigyem a hirit 
a feleségének, de én, mint uj esméretlen ember, 
elvetem magamról Zichy Pálra. Fogók a testet, 
és a mely kétfelől eresztős hintóbán kimentünk 
volt, abból az üléseket kihányván, abban nyúj
tóztatok, és én az ablakban iilék és hazáig fejét, 
inejjét tartottam. Otthon fejér bársony dolmányba 
öltöztették és osztán eresztették a feleségét hoz
zája, a ki eszén sem volt buvában. így lön vége 
Zríni Miklósnak; csuda, olyan vitéz sem lőtt, 
sem vágott a kanhoz, stucz, spádély lévén nála.

En osztán ott voltam, az öcscse Zríni Péter 
odajöveteléig; azalatt Légrádot, Kotorit, minap 
romlott Zríni-Ujvárát jártam meg. Odaérkez
vén Zríni Péter, emberséges magyar ember 
szolgáját adá mellém egész Grobnyik és Buccari 
tengermelléki jószágáig, a hol ekkor a felesége 
lakott. Utunk volt : Varasd, Zábrág, Breznovicza
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(itt által a Száván) Oszályra a Kupa vize mellé. 
Ez akkor Zríni Péter vára vala; szakácsom, lo
vászom , s lovaimat ott hagyárn kvártélyban, az 
ur tartotta jól ajándékon; Rettegi, Istvándi István 
és egy olaszul, deákul, magyarul tudó uj szol
gámmal, a commissarius adatván mindeneket en
nünk, Brodra, és onnét Grobnyikra menénk ka
rácsony előtt egy nap. Az asszony igen nagy 
becsülettel látott, tartott egynéhány nap, és az 
innep eltelvén, jobbágy jó lovain elkülde Ter- 
gestumba, és onnét osztán a tengeren, a hajón 
mentem Velenczébe talám szinte ujesztendö 
napjára. Velenczébe is recommendált az asszony 
ismerőinek. Csaknem Oszálytől fogva Tergestumig 
az olyan ország, hogy az emberek a szekeret és 
az ekét nem tudják micsoda, sok mértföldig nem 
föld, hanem csak kőszikla; de ezt a geographu- 
sokra hagyom.
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JC V TLL. RÉSZ.
A Januario anni 1665. ad finem ejusdem anni.

Szép csendes széllel érkezvén Velenczébe, 
szállottam a Rialto nagy utczában, Fejéroroszlán 
alatt levő hires nagy vendégfogadóba.

Velencze leirása sem tisztemben, sem tehet
ségemben nincsen; Páris vagy Londinum és 
talán még Amstelodamnál is kisebb, vagy az 
utolsóval egy arányú nagy, de mindeniknél 
szebbnek Ítéltem; ekkor bűnnel felette teljes, ki
vált paráznákkal; de igazság és bölcs igazgatás
nak is kell lenni belső és lelkiképen benne, hogy 
Isten már tizenharmadik száz esztendeig tartja, 
szabadság és világi boldogságban. A mi kiváltké
pen valót láttam : 1. az arsenal vagy czejtház, 
mely vagyon akkora, ha nem nagyobb, mint 
Meggyes vagy Szászsebes. 2. A szent Márk 
kincse, mely egynéhány carbunculus és drága 
kövekből és reliquiákból áll, nem pénz, vagy 
arany, vagy ezüstből. 3. A herczeg noha a du-



cale palatiumban lakik, de mikor csak tanács 
nélkül in suo privato statu vagyon , asztala, 
konyhája, cselédire nem esmered meg a brassai 
bírótól; nem is szabad nékie pompáskodni, sőt ki 
is járni úgy mint Dogénak a tanács nélkül, 
hanem búkálva incognito. Mind erő , pompa, 
dicsőség a tanácsé, respublicáé. 4. Az egész ne
messég, mikor a calculusokkal a tisztjeket vá
lasztja, és a tanácsnak minden rendi bezzeg meg
mutatja az igaz aristocratiát; nem híjába kerül a 
velenczei nemesség, ha kit közikbe bevesznek, a 
mint mondták, nyolczvan ezer scudi vagy tal
lérba; nem él véle, de bizony reális gróf a velen
czei nemes ember. 5. Az ő farsangi sok ezer masz- 
karájok, bolondságok; mely álorczák alatt mind 
országos titkos jó és gonosz dolgok, mind priva
tus embereknek, ur, pap, barát és község szörnyű 
paráznaságai mennek végbe, noha ennek egyéb 
időben is szemérem nélkül való szabadsága van 
az avval kereskedni szabadhatott kurvákkal. 6. 
Comoediák vagy operák. 7. Murán nevii sziget
beli üvegcsür, és egyéb sok dolgok.

Ide érkezvén, mindjárt megmondák, hogy a 
törökkel megbékéllettenek, és igy én meheték 
Candiába veszni; azonban hogy hijába ne jöttem 
légyen oda, olasz nyelvmestert fogadék, s bclé- 
kapék abba a nyelvbe. A mesteremnek a jobb 
kezén való kis ujján olyan körme volt, mint az
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igen nagy sasnak, szántszándékkal maga hagyta 
volt úgy megnőni ezt az egyet, hogy el nem 
metszette; a többi néki is olyan volt, mint más 
emberséges embernek; azt mondotta, hogy feje 
vakarni tartja, nem széles, hanem mint a medve
vagy sas-köröm összekuporodott, hosszú, horgas 
és hegyes volt.

Látván hogy sereggel gyűlt körülöttem a bá
mészkodó nép a magyar köntös miatt, franczia 
köntösbe öltözém és a farsangot ott töltém, mely 
bizony elég bolondság volt, bárcsak Páduát jár
tam volna meg. Ennek a bolondságomnak való
ságos okát és mentségét ma sem találom fel. En
ugyan Istennek hála, nem k ..............m, ha Ve-
lencze is ; de a szolgáim, kivált Istvándi István, 
minthogy az atyja gazdag ember lévén, sok 
pénzt adott volt neki, felette igen elvetemedett; 
az én nevem alatt is fogott néhol járni, osztán
nem fizethetvén meg a k ......... k, az engemet
irás által supplicált (Lucietta volt neve) hogy 
fizettessek én meg. En megszidogattam Istvándit, 
kiverém előlem, fizessen meg; de nemhogy meg
fizetett volna, inkább házához menvén kardot 
vont, korsóit, üvegeit rontotta; ma is meg fog 
lenni a supplicatiója. Egykor el akarván én osztán 
indulni Yelenczéből, a hajóban vagyok minde
nestől; odajőve egy város szolgája, egy irás a 
kéziben, mint a szolgabiró citatoria instructiója,

P
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Lucietta távol fátyolboriték alatt, egy ház szegle
tinek veté a hátát. Az ember az Írásból meghir
dető nagy felszóval: hogy ilyen s ilyen Bethlen ur 
szabadon elmehet, delstvándi István nevű szolgá
já t semmiféle hajós el ne vigye nagy büntetés alatt, 
valamig Lucietta asszonyt meg nem elégíti szol- 
gálatjáról. Soha életemben olyan haragom nem 
volt, ha a hajó fedele meg ne akadályozzon, hogy 
a koszpergyet ki ne vonhassam, és Rettegi István 
meg ne öleljen : megöltem volna Istvándit. Osztán 
ott akarám hagyni, veszszen ott örökké k.-tól 
Velenczében; Rettegi szóla, hogy az atyjáért 
Istvándi Bálintért, ki Kolosvárott igen gazdag 
első református ember, és a veszett tékozló hu 
egyetlen egye volt, és az atyám s az én híremért 
adta volt inasnak hozzám, ne hagyjam el; maga 
meg a lábomat ölelte, csókolta. Adék három ara
nyat neki, elinéne az említett szegletnél álló 
k . . . hoz, és noha sokkal több volt a praeten- 
siója, de lehagyd csak hamar, kevés beszéd lévén 
közöttük, és azon tiszt által felszabadítá felszó
val : elmehet már Istvándi ur is.

Meglátszik ebből is, mint vagyon ott a k ... k 
dolga; és hogy mihelyt beérkeztem, mivelhogy 
Velenczében minden utczának közepin vízcanális, 
(és noha mindenüvé szárazon is elmehet az ember 
de ott lónak, hintónak, és hordozó széknek hire 
sincsen); szép, könnyű, feketén festett (némelyben
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fedeles szép ülőhely is vagyon), csolnakok van
nak hintó helyett, gondolának hivják : az ilyen 
gondolás, a ki Zríni Pétert és feleségét is hor
dozta , mindjárt becommendálta nékem magát, 
hogy néki szép fedeles gondolája vagyon, maga 
pedig minden velenczei uraknak, idegen köve
teknek és a legszépségü k ..........k házait tudja.
Jött énhozzám term ete, ábrázata és emberkori 
aetása s köntösire nézve, hogy már tisztességes 
formás ember keritö; jö tt zsidó is azonféle mes
ter. A ki Zríni Péternek rendszerint való szál
lásadó gazdasszonya volt (mert sokszor járt Ve- 
lenczébe), egy öreg asszony, az is kinált szállás, 
ágy, és kiváltképen ha akarom, szűz háló társok
kal i s ..........................................................
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No én Sodomából kiindulék februarius vége 
felé csak egy kis hajócskán ; mint két öreg, 
hosszú csónak tenne, nem sokkal volt nagyobi}; 
volt egy öreg abrosznyi vitorlája, egy szekér- 
rudnyi árboczfája, hajós épen egy, neve Pavi- 
nato. Egy darabig jó kedvünk szerint vitoŕlázánk 
Tergestum felé, egyszer nekünk jőve az éjszaki 
szél, Bóra a neve; ha az Isten tizenkét erős 
lapátos csónakot ne hozzon, és az ö nagy kötelek 
hajónk orrára ne kössék, és erős evezésekkel kine 
vontassanak az aquileai folyóviz torkába, elragad 
vala a Bóra he a nagy tengerre; nem hiszem
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hogy el nem vesztünk volna azon a bontatlan 
katyma csónakon, kivált a micsoda szélvész osz- 
tán éjjel lön, mi pedig szinte alkonyodatkor sza- 
ladánk ki. Abban a háborúban Pavinato az imád
ság helyén csak a bórát szidta : buzzaróna, 
buzzarade, idest : patiens vei ágens sodomita- 
sággal és minden éktelen szitkokkal. Istvándit 
pedig tekintem, hát egy olvasót vetett a nya
kába; én Pavinatót megintem, de nem fogadta, 
Istvándit pedig erősen megpirongatám, szidoga- 
tám : ez s ennek a fia, ihon a te paráznaságod s 
hittől való szakadásod miatt az Isten majd ide
veszt bennünket. Azalatt, mint feljebb irám, 
kiszaladánk Caorle nevű falucskába.

Ott a tenger mellékin a parasztság nagy 
szerencsének tartja, gyermekének ha valamely 
szélvésztől vettetett embert híhat, kivált úri ren
det, keresztapának; e szerint engem egy odavaló 
paraszt ember mindjárt komának hiva, bozzáte- 
vén, hogy az ö méltatlan voltához képest ha nem 
megyek is, csak szolgámat küldjem képemben. 
Küldém Istvándit a horvát szolgámmal és egy 
tallért a keresztfiamnak. Az én komám egv bér- 
becs czimert, tyúkot, tyukmonyat, kenyeret, 
nagy kancsó bort, egy cseréptál czitromot, egy 
tál mondolát, egy tál malozsa szőlőt hoza aján
dékban a pater és a falu eleivel. A két szolgámat 
sokáig vendéglették éjjel, én a tenger miatt
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roszacskán leven, keveset ettem. Reggel mondja 
Pavinato, hogy mivel a szél rósz, várakozzunk 
ott, mig csendesedik, ö osztán alkvása szerint 
elviszen Tergesztumba. En mondám : hogy ha 
kételen nem leszek véle, soha ebben az életben 
tengerre nem ülök; illendőképen megfizetek neki, 
és ökörszekeren Aquilejába megyek, csak közel 
lévén oda. Ez most csak egy olyan falu vagy vá
roska, mint Kis Selyk vagy Nagy Ekemezö vala '' 
ezelőtt. En Atilla tekintetiért felinenék a tem
plomnál levő, nem régen épült kötornyocskába, 
a régi Aquileja romlásit nézém; úgy látszik, nagy 
hely volt, most csak a helye s neve. Innét lópa- 
raszt-szekéren a Timavo vizéig; ott mivel ez 
nagy viz is, áradva is vala, nehezen hidason által 
gyalog menénk egy rósz faluba. Itt látám, mely 
hamar sütötték rostélyon a tehénhús pecsenyét, 
vékonyan szelvén mint a pirít ni való kenyeret. 
Innét ökörszekeren vagy talyigán Szent-János 
kútjára. Ez ilyen forrás. Erős kőszikla nagy 
hegynek a töviböl három vagy négy kútfőbe 
ömlik ki olyan nagy víz, mint a Maros Kocsárd- 
nál, vagy talám még nagyobb; de csak annyira, 
mint Csüged vagy a váraljai hid Fejérvárhoz, a 
tengerbe mégyen , és azért csak a Szent-kutja 
névvel marad, folyó víz névre nem méltóztatták 
az emberek. Itt mi sem ökör- sem lószekeret nem 
kaphatánk, hátas lovat sem; a nagy forráson
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levő malomnál vala két szamár, megakarám azt 
fogadni, az egyetmásunk alá, de azt sem adták, 
mint malomba hordó talyigást; csak kiadák a 
választ, hogy Santa Croce nevű faluig gyalog 
menjünk, ott hátos lovat eleget találunk; e pedig 
vagyon egy erős erdélyi mérföld. Én mondám 
a szolgáimnak, hogy mivel sem az emberek, sem 
Krisztus Urunk lovát nem adják, menjünk el az 
apostolok lován: úgy is lön; elmenénk, de István- 
dinak egyik lába rósz lévén, csak alig jöhete el. 
Santa Crocén jó erős, hátas lovakat kapánk s fo- 
gadánk, menénk Grobnyikba, a hol és Buccáriban 
egynéhány nap mulatánk Zríni Péterné asszo
nyomnál, de nem sokat. Két raritást említek.

Buccarinál vagyon a tengerparton egy kő- 
barlangban egy nagy darab kő , úgy hiszem 
nyomna legalább másfél vagy kétszáz mázsát, de 
ez úgy áll egy kis szegelethegyen a lapos kő 
padimentumon, imilyen-amolyan gömbölyéksége 
lévén az oldalainak, és a teteje is hegyes, hogy 
már az ember is alája vetheti a vállát. S szemünk 
láttára egy erős hajós jól megmozgatá. Más jeles 
dolog előttem : Zríni Péterné hív egyszer kár
tyázni, hogy véle, leányával, (e volt osztán 
Rákóczi Ferenczné), fiával, (ez halt meg azután 
rabságában,) és a páterrel játszódjunk. Én mon
dám : nékem fogadásom, soha pénzben nem já t
szom; mondá: fogadásom hántása nélkül való játé-
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kot tud ö. Egy zacskó veres rézpénzt hozata elő, 
mindenikünknek egy-egy marokkal ada, sokat 
játszánk, osztán mind nyerő mind vesztő odaha- 
gyák s a zacskóba visszatölték. Adná Isten, hogy 
királyok, fejedelmek, és utánok valók vennék 
fel ezt, megorvoslódnék az ördög nagy műhelye. 
Ez volt az én utolsó kártyázásom; az emlitett 
fogadást pedig tettem volt Becsben in anno 1661. 
elvesztvén akkor három forintot; nem is játszot
tam azután eddig, és ettől fogva ináig, ult. die 
anni 1708.

Az asszony lovakat és commissarius szolgát 
adván Oszályig, az urat ott találám, elhagyott 
szolgámat is jó l ; és az ur Oszályban, Iiarlóczon 
egynéhány nap vendéglett; száz aranyat is ada, 
én azt tudtam ajándékon, de hát kölcsön adta 
volt, noha akkor obligatoriát nem vett volt; én 
megfizettem, a kölcsön is jól esett akkori szüksé
gemben. Szolgát ada mellém Csáktornyáig. Oszály
ban nagy csuda raritás, Istentől csinált kőszikla- 
gát a Kulpa vizén által, és azon a malom, rettene
tes szakadatlan vízzúgás, egymás szavát ember 
nem hallja, hacsak nem kiált. Ez a Kulpa vize 
a nagy Küküllöhöz majd hasonló Oszályon alól 
szélességre, de olyan mély, keskeny, három Kü- 
külloben sem hiszem annyi viz légyen, kivált 
alól Karlóczon.

Igen rút időben, márcziusnak közepi táját
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rósz úton, Bosákovina, Brezovicza (mindkettő 
Zriniek jószága), Zábrágra mentem; két raritást 
jegyzek meg : Breznoviczán az udvarháznál lát
tam a Menyankcsics (úgy tetszik Pál) képét — 
hires kapitány volt, — a mint harczon egy tö
röknek, mind magának mind lovának fejét el
ütötte a pallossal. Ezt ur, főnemes, paraszt, igaz
nak mondotta. Ezé volt ez az udvarház, a dolog 
sem volt régi. Ezen faluban láték egy paraszt em
bert, volt hatvan esztendős legalább; oda Zábrág 
városa csak annyi, mint Váradja Fejérvárhoz; 
másik is, maga is azt mondotta, hogy soha 
Zábrágon nem vo lt; kérdem tőle : hogy állhatta 
meg ? azt feleié : semmi dolga, járója nem 
volt ott.

No én Csáktornyára, és onnét minden úti 
mulatozás és urak udvarlása nélkül Sopronba, 
és a jég, hó, sár miatt igen megsebesedett lábú 
lovaimat, szolgáimat ott Vitnyédi házánál hagy
ván , menék landkocsin negyed magammal 
Bécsbe az aranyos szarvashoz. Sopronban való 
mulatásom alatt én addig próbálám, hogy ki 
ugorhatik tizenkét lábnyomnyit, a mint csizmás 
lábbal azt elmérhetni: az én bal lábam térdemben 
megticzamodék, alig tudám Bécsben egy hétig 
meggyógyítani. Itt az Isten több pénzt adván, 
vásárlék holm it, képemet leiratára nagy és 
kicsiny mértékben, Sopronba a szolgáimnak irék
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(már egy Topos Ádátn és Ebner Dániel nevű ne
mes emberek gyermekeivel meg is szaporodtak 
volt), hogy a lovaimat hozzák Pozsonban, én is 
odainenék, és az egy érsek Lippai Györgyöt ud
varolván csak meg, hazafelé indulék április vége 
felé.

Menüben én (az Osztrozith urak közül lévén 
egy Miklós, de már meghalt volt, ez házasodott 
volt Erdélyben) Ilovára betérék Osztrozith Má
tyás becsületes evangelicus úrhoz, a hova is 
engem a fatum vetett volt inkább, mint a tanács, 
vagy szándék, mert én Kaszára Petróczi István
hoz akartam menni, imide nem is gondolkoztam 
volt; de látván hogy a nap szintén hanyatlik, be- 
menélc Ilovára, ott az becsülettel lá ta ; nézem, 
hát itt két kisasszony vagyon, egyik Osztrozith 
Miklós leánya Borbára (ez a Bethlen László 
anyja), másik Osztrozith Pál leánya, Erzsébet, 
ligy tetszik, ennek is az atyja és anyja megholt 
volt. En ezt megszeretém, de ekkor semmit sem 
szólék, a marasztásra pedig jó szivvel megmara
dók más napra is, de osztán hazasieték, Petróczi 
István , Tököli István, Keczer András, Bara- 
konyi Ferencz jó uraimhoz térvén csak be utáni
ban, érkézéin haza május vége felé, és otthon 
első gondom is ez lön :

Az atyámat kérém, hogy a leányt megkérjük 
nékem, Írjon maga, Írasson a fejedelemmel is
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Osztrozith urnák; nehezen reá vévé magát, Ret
tegi István szolgámat felkiildök. Válasz ez lön :O O
A leány még gyermek, mindazáltal ha kedve lé
szen hozzám, a maga asszonyságában vagyon, 
sem apja sem anyja nem lévén, és a bátyja nem 
erőltethetvén. Ha a szerelem miatt eszem lett 
volna, az elég negativa volt; de lássuk jövendő 
esztendőben, mert ezen esztendőben jegyezvén el 
Bethlen Farkas az emlitett Borbárát, én azon 
annál inkább megbizakodtam.
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XIX. EÉSZ.
Anno 1666. harmadik vándorlásomról.

Mind a szerelem, mind a curiositás, már majd 
megszokott, édesedett, vándorló nyugliatatlanság 
és egyéb okok, in anno 1666. kihozának enge- 
met Erdélyből. Indulék májusban Teleki Milníly- 
lyal együtt, ö igen nagy pompával, vezeték, 
szolga, katonák, hadnagyok, hetven lóval volt; 
noha én úgy is abban az időben elébb mosdottam 
nálánál az atyámra s famíliámra nézve : ő maga 
előtt bocsátott, másként a valóságos becsület bi
zony az övé lehetett volna, de mind nékem mind 
az atyámnak hizelkedett, hogy arra mehessen 
egy részint az atyám által, a mire azután ment; 
énnékem is kötelezte ultro hittel és a barátságra 
magát, és mind az atyám mind az én liirem nél
kül kéretlen szerzetté a fejedelemtől az udvar
helyszéki főkapitányságot énnékem; nagyobb okai 
és alkalmatosságai ennek máshová valók. Most 
mégyek csak vándorlásomra in meo privato.



Rettenetes árvizek voltak Szamos, Tisza, Bod
rogon; de hogy az nton ne mulatozzak, menénk 
Késmárkra gróf Tököli Istvánhoz, kinek Tele
kivel már igen nagy, szoros barátsága, fogadott 
atyaíisága volt régen, mindkettőnek nagy világi 
haszonra czélozó okai lévén; szörnyű vendégség, 
részegség, muzsika, tán ez, vadászat, mulatság te- 
lék el tovább egy hétnél, mert Tököli István 
ebből a roszból Magyarországban minden ura
kat, sőt egyéb rendeket is meghaladott, melyet 
ha megmértéklett volna, bizony nagy virtuosus 
emberben való qualitások voltak. Józanok is vol
tunk ugyan néha én és Teleki Mihály, de a gazda 
és a több vendége kivülöttünk minden Istenadta 
nap részeg volt, és gyakrabban kétszer is napjá
ban; mégis csuda ez az ur igen gazdag volt, nem
csak el nem tékozlotta az atyjáról reámaradtat, 
hanem sok úri jószágokat is vett, maga pedig 
pompás, splendidus és liberalis építő ember volt. 
De mindezekre ötét segítette egy Keczer Ambrus 
nevű, köszvény miatt kezetlen lábatlan, ágyban- 
fekvő és székben hordozott föember-szolgája, 
kihez hasonlót sem láttam, sem hallottam, sem 
olvastam solia, hogy a más ember dolgában, 
kihez sem atyaíisága, sógorsága, sem semmi 
világi testi relatiója nem volt, sem magának, sem 
semmi atyjafiainak semmi haszna, interessé nem 
volt, (mert magának sem felesége, sem gyermeke,
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másként szép főemberi jószága, melyet vesztiben 
hagyott az öcscseinek András és Menyhártnak, 
kik tisztességes gazdák , föemberek voltak) 
olyan szorgalmatos légyen; mert az erre az em
berre magára , gyermekeire (mert özvegy volt 
ekkor Tököli) a disznópásztorra, a béres bocsko- 
ráig úgy viselt gondot, hogy azt nem lehet 
kimondani. Fuit miraculum voluntariorum ser
vorum. Szép compendiumba vette, mondván 
Teleki néki az én hallatomra: ti urastól elkárhoz- 
tok, te azért, hogy sem Istennek, sem magad lel
kinek nem szolgálsz, hanem csak arra van gon
dod, hogy az uradnak jóra, roszra minden bőven 
kiteljék; az urad azért, mert semmire gondot nem 
visel, nem dolgozik, Istenét sem szolgálja, eszik, 
iszik, tánczol, pompáskodik, bujálkodik. Adta 
légyen Isten, lelkére nézve lett légyen hibás 
próféta Teleki, világ szerint bizony keserves 
végek lön magoknak és házoknak, noha buzgó 
evangelicus, tisztességes emberek valának.

Belé fáradván a sok tobzódásokba, mind 
gazda, Teleki és én menénk a palatínushoz Vesse- 
lényi Ferenczhez Murányba, hol is sok főembert 
találánk, itt is sok vendégség lön, a palatínus 
mint erőtlen, kéz és láb nélkül való ember Tökö- 
lit vallván gazdának. Innét Teleki méné Er
délybe; más kiki házához; én Petróczi Istvánnal 
Kaszára, Ilovára leányt kérni. Utunkban mentünk



Beszterczebányára, és mivel az én szeretőmnek, 
anyja Ujfalusi volt, annak atyjafiához Ujfalusi Já 
nos és András református derék föemberekhez Di- 
vék-Ujíáluban, bogy consensusokat vegyem; kik is 
jő szót adtak, palatinus, Tököli és sok református, 
lutheránus főrend mind commendált, Petróczi 
fogadott bátyáin szivesen kérte, a leánynyal 
magam untig beszéltem. Ide s tova elajándéko
zok majd negyven aranyig, a leány sem lön, csak 
eljövék nagy inam-szakadva. Még a volt boszu- 
ságom : a szegény Bethlen Farkast nem tudom 
kicsoda, rósz bűzbe keverte, annak a mátkájával 
kináltak, hogy tőle elveszik s nekem adják; de 
illendő választ adtam. Menék Rosenbergre Tö- 
kölihez, és onnét Batizfalva, Szent-Ivánra, s 
által osztán Csertova-Szvábda nevű (megfelel 
nevének, mert ördög-lakodalmat tészen) xiton 
Breznó, Polonka, Murányba a palatínushoz, ki is 
a várban úri szállást, magával asztalom, szol
gámnak lovaimnak elégséges prebendát rendele 
tisztességesen.

A palatínusnál laktam septemberig; azalatt 
lön ilyen dolog. Fjgy Balassi Imre nevű nagy vi
téz, de igen zavaros elméjii gróffal a palatínus
nak veszekedése lévén, arra vitte a dolgot, hogy 
mint notórius proscriptus ember megfogattassék; 
emez se el nem tudta vagy akarta magát vonni, 
sem rabul adni m agát: fegyverhez nyúlt, sok ka-
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tona tartott hozza, több szép urasági között 
Diviny várát is birta, és innét kivált a palatinus 
jószágiban sok kárt tett. Ez a vár nem erős, de 
ö nagynak tartotta; volt szép lövöszerszáin, mu
nitio, és gyalog benne, minthogy véghely is volt; 
ebben bizott és hogy abból megszerzi dolgát. A 
palatinus instantiájára a császár az akkori vég
házakból , kivált Fülekről rendele bizonyos 
számú magyar hadakat, lövő szerszámot és né
met gyalogot is nyolcszáz tájba, hogy vonják ki 
onnét. Elmenének a palatínussal Balogvárra, 
Fülekre; és osztánDiviny megszállására; a néme
teket egy Delon nevű gallus vice-colonellus 
commendirozta; erősen lőtt bizony ki egy Sándor 
Gáspár nevű főember, sellei kapitány lábát is 
bokában ágyúval ellövék, de még sem hala meg. 
Sánczot vetvén csakhamar egy éjjel, négy vagy 
öt ágyúval reggel lőni kezdek; én is ott peczke- 
lődtem, a palatínus küldözött, kivált hogy 
Delonnal is tudtam beszélem; megijedének a 
mellette levő nemes embereknek az elei, s eláru- 
lák, feladák a várat diseretióra. Ezt a terminust 
a közkatona, talpas nem értette meg előbb, 
hanem csak akkor, a mikor maga puszta kézzel 
s a felesége egy hitvány párnával méné el, noha 
Balassi és én a kik jártuk a tractát, megmagya
ráztuk nekik, maga a palatinus is megparancsol
ván magyarázását, de a corruptus, magokról titkon



gondot viselő, egynéhány nemes ember eláltatá 
őket, voltak háromszázan. Rút spectaculum volt. 
Szoros várban, a sok ló s marha étien, majd tér
dig a ganéj az udvaron, még osztán hogy min
dent elprédálának, egynéhány száz párnái de- 
rekalyt kihasogatván , mind a földön, mind az 
aérben úgy volt a toll és pih, mint a nagy hó 
és fergeteg. A palatinus harmadnap jőve a 
várba, mégis akkor is volt pih, esőnek mondá.

En a palatinus parancsolatjából addig is benn 
a várban Balassi salva gvardiája voltam , és 
felette nehezen tudám megőrzeni a boltját, belső 
értékit egy Balassi Bálint nevű gonosz atyjafia és 
Delon ellen. Azt mondá Bálint, néki csak a leve
les láda kell, lészen harminczezer tallér nyeresé
günk. Delon az osztozásban felit nékem Ígérte, osz
tán összeveszett, ő koszperdre én kardra vetettük 
kezünket, de tovább ő se mere menni. Nékem 
azért a nagy szolgálatomért Balassi a nagyobb 
fiától kiilde egy szép gyémántos rózsát, úgy 
hiszem hogy legalább ezer forintot ért volna, de 
visszaküldeni, izenvén neki: volt az ideje, hogy az 
én atyámnak mindene úgy veszett el mint az 
övé most, anyám s magam rabok voltunk; nékem 
fogadásom : supplicáló perlő embertől soha aján
dékot nem veszek, hanem küldjön egynéhány 
darutollat, s azt kiilde. Csúfos zelotypiából 
azután reám panaszlott a palatínusnak, hogy a
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feleségét, ki erdélyi Barcsai Zsigmond leánya 
volt, szép, ifjú, szeretem, de bizony hazudott; 
vette volt abból, hogy mikor az uráért és javo
kért törekedett, sírva a mejjemre borult, kezével 
rajtam esdeklett; de az sok ember előtt volt. 
Vége lévén ennek a divinyi dolognak :

Menénk Murányba; Balassit is igen tisztessé
ges arestum alatt, felesége javai és fiaival együtt 
lévén, vivék oda. Engem a palatinus, palati- 
nusné száz arany, s majd meg annyit érő ezüst 
markával megajándékoza; menék haza Erdélybe. 
Ennek a Teleki és én járásomnak oka volt titkos 
követség Apafi fejedelemtől a magyar, máig is 
tartó, még in anno 1663. kezdett nehéz dolgokról.



Q
S&

\

—  351 —

XX. EÉSZ.
I f j ú s á g o m  b ű n e i r ő l .

így folyt az én életemnek huszonnegyedik 
esztendeje, Salamon mint mondja Praed. 12 : 
Örülj ifjú stb. de tudd meg, hogy az Isten íté
letre vonszon; és a 9. R .: Az ifjúság hiábavalóság 
stb. Nem szégyenlem Augustinussal, Petrarcával 
megvallani ifjúságom mocskait, és azok között 
az én Istenemnek körülöttem levő, majd emberi 
hitel felett való gondviselését dicsőíteni álmél- 
kodva, mert betölt én bennem nemcsak az, a mi 
vagyon 1. Mós. 6 : 5. és 8 : 21. hanem az is, a mi 
van 2. Kor. 2 : 9. és 1. Mós. 20.-nak az utolján.

Alig haladtam vala tizenhat esztendőt, az 
anyámnak egy dajkáját megkésértém a vétekre, 
de csak nevette, s elvete magától. Egy frajczi- 
mert véletlen találván az árnyékszéken, ha meg
fúrom vala, és ha enged vala, megfertéztettem 
Am Ina, ellenben más frajczitner imeznél is majd 
szebb, hányát is dőlt előttem szemtelenül, ugyan
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elváltozott s halványodott bujaságában , és 
hivott, csak ketten bátorságos^ helyen voltunk : 
de nem akartam én. Noha ez két próba után volt 
ez, úgy tudom, Segesvárott. Egy jóforma szász- 
néhoz elmegyek csak egyedül, kit azelőtt ismer
tem, csak magát találtam, kezét szoritám, tenye
rét vakarítám s mondám, hogy szeressük egy
mást ; ő az én szómat nem érté , gyümölcscsel 
kezde kinálni. Menék mindjárt máshoz sokkal 
ifjabbhoz és szebbhez, ott sem kapék semmit is, 
jámbor pedig egyik sem volt, kivált az utolsó. 
Ezután egynéhány esztendővel reám is izent 
készségéről, és minden ahoz kivántató alkalma
tosságról, de én akkor nem akartam, jobb eszet 
adván Isten már akkor; noha az egész erdélyi 
szász natióra vetették, hogy ő a legszebb asszony, 
és az ura legrútabb férfi. Az én próbám volt 
anno 1658-ban a végén, az övé 1665-nek a végén; 
ez én előttem csuda.

Anno 1659 Kolosvárott láték egy igen szép, 
ifjú, de nem oda való, hanem másuvá való ne
mes asszonyt ; egy igen jószavú inasomat 
küldém hozzá cantáló mendicans képében, ki is 
kész voltát m e g h o z á .........................................

nem nyúltunk a Vénus játékára, hanem csak úgy 
válánk akkor el. Igérkezék, hogy eljő hozzám a 
kertbe; el is jőve kevés nap múlva, csak egy szol

idI
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gálóval; messze a városon kívül volt ez a mi ker
tünk a Szamos mellett, szép filagória volt benne; én 
is csak egyedül voltam szolga nélkül, a szolgáló 
elméne a kertben messze, hogy a szót se hallja; 
mi ketten fel a filagoriába, voltunk legalább egy 
óráig ott; csók csécsin, orczáján sok volt, de

nem hogy a Vénus lett volna; csuda Isten 
megzabolázásából lett ez, kivált az ö szemtelen 
bátorságát hogy úgy megtartóztatta. Ez majd 
elhilietetlen dolog; de hogy úgy volt, az Isten 
tudja, nagy inaszakadva méné el, mert igen sze
retett. Egyszer szemtelenül csak bemenék hozzá, 
hát bibliát olvas, én az énekeknek énekét, mert 
szinte azt olvasta, kezdém rászabni, Isten bo
csássa meg; ekkor egy-két csókkal hamar elme- 
nék, de elvégzők, hogy azután többre menjünk, 
de az Isten azt nem engedé; kicsiny híja, mint 
a XIII. részben írtam , hogy a vizbe nem halék, 
melyen megijedék, és a mint a XII. részben meg
írtam Kolosvárról elmenék , hála Istennek; 
mert emberi mód szerint soha többször úgy el 
nem váltunk volna, azután pedig soha sem 
láttam.

Anno 1660. őszig semmit affélét nem próbál
tam, hanem ekkor igy esém késértetbe. Huszton a 
több sok odafutott fő rend között vala egy nagy 
nagyságos ur, kinek termetre, ábrázatra, s minden

i 3T ö rt . F.ml. II.
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a szépségben kerestetett dolgokra nézve ritka 
hires felesége, nagyságos kisasszony, circa tizen- 
nyolcz esztendős vala. Ennek az urnák szállása 
épen az enyém mellett lévén, gyakran mentem 
beszélgetni hozzá, mint az atyám nagy jóakaró
jához; legkisebb gondolatom sem lévén arról, a 
mi kerekedéi? belőle. A szállás ott szűk lévén, az 
udvar vagy fehér háznál azon házban lakott 
a feleségével; csak deszkával volt külön re- 
kesztve az asszony asztala, ágya, és minden 
alkalmatossága az úrétól; a deszkarekesz ajtaja 
volt a közepén, és nyilt be a házba, az ur asz
tala sem messze, sem felette közel a rekeszhez, 
és két ablak között volt. Engemet, mint embersé
ges ember vendéget, az asztalnak felső végéhez 
ültetett, maga másfelől az alsó vége felé ült, és 
úgy beszélgettünk. Egyszer, kétszer a meglévén; 
tekintem egyszer, hát a rekesz ajtaja kicsinydég 
nyitva vagyon, és az asszony ott ül egy kis széken, 
és ez úgy esett, hogy ő engemet és én ötét jól lát
tuk egymást, de a hol az úr ülése esett, nem látta 
az ur, hogy az asszony ott ül, sőt az ajtó nyitva 
léteiét is (csak afféle hitvány s egyszerű deszkás 
fakilincsü lévén), egy szóval, semmit eszébe nem 
vehetett. Az asszony mint akármely szemét is 
elvonhatta volna; oldalfélt kezdém nézni szemre 
én is : hát egyszer szemével, keze intésével, mejje 
tapasztásával, és messze hányható csókkal oly
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hathatósan kezde velem beszélem, és én is, de 
igen vigyázva felelvén néki, hogy mi felette nagy 
szerelembe esénk egymással, úgy, hogy ebéden, 
vacsorán, mindennap együtt lévén, mások is észre 
vették. Izenék neki és bizony rósz véggel, de ü azt 
izené, hogy ő bizony k . . . nem lészen, hanem ha 
elveszem, minthogy mint lány ö az urától elvál- 
hatik törvényesen, valamint az első felesége is 
elvált volt, elválik, s hozzám jő feleségül; tahim 
el is hagyhatom érette németországi utamat. 
Tovább ennél a mi szerelmünk nem ment. Ez 
után négy esztendővel becsületes özvegy főasz- 
szony által is üzent e szerint, és az atyám el is 
akarta vélem vétetni, mint vallásomon való úri 
nemii, tisztességes jószágu, szép személyt; de nem 
akarárn én, mert Isten nem akarta, melyen min
den ember csudálkozott. Ez az, a kiről emlékezém 
a XII. részben, hogy az akadémiától el nem von
hatott; ekkor volt a betegségem és fogadásom, 
mely van a VII. részben.

Ezután egy szoptató szép menyecskének a 
gyermeke szájában levő csecsének tapasztásán 
kiviil jámbor voltam sok esztendeig; de csak alig 
hogy Londinumban el nem veszék ilyenformán : 
Hallván én azt, hogy ott, noha reformátusok 
mind az emberek, de mégis sok bordély, titkos 
házak vannak , mondám Jászberényi Pálnak és 
Enyedi Gáspárnak : menjünk el ex curiositate,
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lássuk, úgy vagyon-e. Enyedi szegény bizony 
minthogy medicus vala , nem volt jámbor ez 
iránt, s tudta az ilyen helyeket, de az Istenért 
megkértem, rá ne bocsássanak teljességgel épen 
a vétekre. Menénk egy szerecseny király képe 
alatt való házhoz, ők ott ismeretesek voltak, a 
vendégfogadós vén asszonynál. Este későn volt 
a dolog, nosza mindjárt collatiót, spanyol bort,
kanári szektet k .........  kettesével, melynek
egyike csak tizennyolcz esztendős leány k . . . 
volt, és azon panaszolkodott, hogy ő nemes 
ember gyermeke volt, de apjától, anyjától árván 
maradván, a bátyja elűzte és úgy kénytelen adta
arra a keresetre magát. Szép v a l a .....................
de jól adta Isten, Enyedit bevittem volt vélem, 
és nem közösülénk véle, egy ducatont adék néki.

Bocsássa meg az Isten, és áldassék, hogy tovább 
engem nem bocsátott. Ennyire sem az előtt, sem 
azután sem mentem, de ha az Isten Vilhelmus 
Curtiust, kiről a XV. részben, ne támaszsza, és ha 
a francztul nem féltem volna, bizony elmentem 
volna. Ez volt 1664-ben. Jámbor voltam azután 
1667-ig, ekkor ismét kicsiden maradék.

Fogarasbanmenékudvarhoz; a gazdaasszony 
jószágos, szép tizenkilencz esztendős tájbeli me
nyecske vala, az ura öreg ember, barátom volt, 
hon nem volt; kevés beszéddel megalkuvánk,
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csókot váltánk és a más házba menénk a többi
ért. Az Isten a szolgálót mindjárást behozá; 
mintha csak beszélgettünk volna, mindjárást el- 
válánk. En sem próbáltam ezután sem mást, sem 
ezt soha, hanem házasságra adám elmémet.

Ezeket gyóntam meg Istenemnek, az én leirt 
imádságimban, és itt is a zabolázó Isten dicsősé
gére, és az én pirulásomra, és az olvasónak tanú
ságára.

(Az első könyvnek vége.)
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MÁSODIK KÖNYV.

I .  !R IÉ S  Z .

Anno 1667.

Látván az idővel és testi erővel a bűnnek is 
bennem való nevelkedését, édes atyám intését, 
jóakaróim tanitását, és az Isten parancsolatját 1. 
Kor. 7 : 2. megfogadám, és in anno 1667. adám 
elmémet valójában az házasságra; és eltökél- 
lettem volt elmémben azt, hogy mivel Isten 
engemet addig, akármint, de csudálatosán, meg
gátolt az asszonyember inegesmerésétöl : özvegy 
asszonyt, ha nem tudom micsodás lészen is, de 
soha sem veszek, hanem leányt, hogy osztán há
zas koromban az ördög és a test szűz leányra ne 
vágyódtasson és rútabbul meg ne essem mint 
nötelen, és világszerint szabadságbeli koromban; 
mert e volt valósággal az oka, hogy szép, ifjú, 
özvegy személyeknek alkalmatosságait, melyek 
másként készek, és bizony nem alávalók voltak,
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megvetettem. Feltettem azt is, az atyám is azt 
javallván, hogy pápista vagy unitária feleséget 
soha sem vészek, hanem magam vallásomon va
lót, vagy a mint nevezik lutheránát. Volt ugyan 
köztünk emlékezetben egy havasalföldi igen 
nagy ur Dragicsan Cantacusenusnak a leánya is, 
mely is úgy hiszem, végben is ment volna, de 
Istennek nem tetszett; eszközképen a mostoha
anyám véré el mind az atyám mind az én elmé
met róla. Másként ekkor az én rendemen és val
lásomon való, s tőlem atyaíiság gátlása nélkül 
elvehető eladó leány Erdélyben szűk vala, Ma
gyarországban pedig már elpróbáltam vala.

Az atyám s mostoha anyámmal kettőt talá- 
lánk : 1. Béldi Pál, ebben az időben Erdélyben 
nagy ur leányát, kit azután Bethlen Elek 
eljegyze s odahagya, és osztán Vesselényi Pál 
vévé. 2. Osdolai Kán István tisztességes, de 
intéznél sokkalt kisebb és alábbvaló főember 
leányát Kiin Ilonát, melyet a többi felett com- 
mendált Basa Tamás, jószággal, gazdagsággal, 
és úri tisztekkel hires neves, hogy lészen száz 
ház jobbágya, pénze etc. Volt is a mi volt, mint 
ide alább látszik. A szegény atyámnak kedves 
jóakarója lévén Nemes János (ki is már ekkor a 
Basa Tamás igen bölcsen cselekedett tisztei leté
tele után háromszéki főkapitány vala), véle köz
lők és ugyan véle elmenénk Fogarasból in anno
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1667. márcziusban ilyen szándékkal, bogy mind 
a két személyt megnézzem, és melyiken az Isten 
elmémet megnyugottja, azt az atyám megkéreti 
számomra. Elmenék én azért Nemes Jánossal 
Bodolára való szándékkal Brassóba, hol is az 
előtt soha nem voltam; atyáin és egyéb tekinte
tekért a szász szomszédok igen jó szivvel láttak s 
tartottak ott Brassóban. Megtudok bizonyosan, 
hogy a Béldi kisasszony Vargyason Dániel Fe- 
renczné keze alatt vagyon, nem az atyja és anyja 
neveli ; erre nézve én Bodolának feléje se 
inenék, hanem csak egyenesen Zabolára Basa 
Tamás és akkor ugyan itt lévő Kún Istvánhoz. 
Nemes János fogta volt disponálni, hogy Osdo- 
láról oda jöjjön az ipához.

Zabolán engem, mint afféle tüzház-látót igen 
jó szivvel lát-ának, vendéglének; Kún István, 
mint ki azon kivül is borozó ember vala, innya 
kezde Nemes Jánossal; az öreg Basa ur igen 
idős, circa hetvenhárom esztendős, és másként is 
józan, mértékletes ember lévén, nem ivott; én 
sem akartam innya, meglévén már ab anno 1660. 
józanságról való fogadásom, melyre nézve én is 
abban az időben a bort vízzel elegyitve ittam, 
kiváltképen ha hol köszöneteket kellett innom, 
hogy ha az embernek kedveskedem is italommal 
valamit, az eszem maradjon meg. Ott Kovásznán 
igen derék hires sav anyu viz lévén, Basa Tamás
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is azzal elegyítette rendszerint a maga italát; én 
is mondtam, hogy adjanak egy palaczk savanyú 
vizet az inasom kezibe, hogy az én boromat az 
én szokásom szerint azzal elegyítse. Szemem előtt 
adtak, de minthogy gonosz szokás, hogy a leány- 
nézőt, ha lehet, megrészegítsék (Hab. 2:15.) : va
lakitől sült ki, kerestek szász bort, olyant mint 
a savanyu viz, színére nézve, és hasonló üveg 
palaczkba tették a savanyu vizes palaczknak he
lyébe a jeges vízbe; az inas sem tudta, nem hogy 
én. Gyógyi bort ittunk, de ők, hogy már savanyu 
vízzel bőven elegyítem, köszöngetni kezdék nagy 
fennyen. Mondok magamban : ezek engem a bor
ral akarnak kitanulni, de bizony megcsalják ma
gokat, én iszom ki őket bezzeg úgy. Természetem 
és szokásom szerint gyakran menvén ki vizelleni, 
tekintem, hát oly részeg vagyok, hogy az ember
nek az orra is kettőnek látszik. Hihető, Venus 
asszony innyaadó inaskája Cupido is töltötte. No 
én ki nem menék asztalhoz többször, hanem csak 
lefeküvém, de haragudtam; noha azt a fortélyt 
akkor nem tudtam, hanem csak a sok, noha ele
gyes bornak tulajdonítottam; és jó hogy nem 
tudtam, hanem azután esztendővel, mert valami 
roszra fakadtam volna, úgy lehet.

A leány gyászban volt Basa Péter bátyja 
miatt, és csak nem régen gyógyulván meg liagy- 
mázból, haja is igen elhullott volt, úgy hogy fel

<><- >
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sem csinálhatták kisasszony módra, de nékem 
mégis tetszék, a minthogy bizony alkalmas, szép, 
mind termetű, mind ábrázatú asszony is lön azu
tán belőle testére nézve, lelkére pedig kiváltképen 
való jó asszony lön : tudós, jó hamar iró, kegyes, 
tiszta erkölcsű, jó gazdaasszony, engem halálban 
szeretett, etc.

Másnap engemet ebédre marasztának , de 
roszul lévén a tegnapi bortól, keveset ettem és 
csak savanyu vizet ittam. Ebéd után elindulék 
hálni Nemes János úrhoz, ki még reggel eljött 
elébb Zaboláról. Voltam olyan szándékkal, hogy 
Vargyason a más leányt is megnézzem, és úgy 
válaszszak a kettő közül; de nézd az Isten rende
lésit : Teleknél találám elöl Dániel Pétert, tisz
tességes szép készülettel; kérdém, hogy hova 
szándékozik? mondá:hogy Basa és Kán István 
úrhoz. Elválánk. Gondolat ütközék elmémbe, 
talán ö is leánynézü; úgy is volt, és mivel én 
semmi szót nem adtam a leányos házhoz, hátha 
elüti a kezemről ? azonban hátha a vargyasi 
nékem nem fog tetszeni, osztán sem egyik, sem 
másik nem lészen. Én hirtelen mindjárást csak 
resolválám magamat, és egy jeles tréfás, Bacsó 
István nevű, jó iható prókátor, Basa Tamás ekkor 
engem kisérö szolgájától, kezem beadásával 
visszaizenék, hogy a leányt én elveszem. Én osz
tán a másiknak látására sem menék Vargyasra,



hanem csak haza az atyámhoz, ki is helyben
hagyd , és kevés hetek múlva Nagy Tamás 
tanács ur, s az atyámnak s nékem jó akarónkkal 
Osclolára menénk, és megesküvénk a mátkámmal; 
de mivel igen gyenge és kicsiny idejű is volt, 
esztendeig kellett várnom mátkaságban , és in 
anno 1668. 11. júniusban volt a lakodalmunk 
ugyan Osdolán, lévén ő akkor tizenöt esztendős 
három holnapi csak, én pedig huszonöt esztendős 
hét holnapi. Bár lett volna idősebb, talán egész
ségesebb lett volna.

Ezen 1667. esztendőben instelláltattam én az 
udvarhelyi főkapitányságban boldog emlékezetű 
Apafii Mihály grátiája, az atyám resignatiója, és 
Teleki Mihály mind az atyámtól, mind annálin- 
kább tőlem nem kért szerzése által. Ezen 
esztendőben bocsátotta az atyám kezembe a 
székely-musnai portiót , melyben akkor ki- 
lencz vagy tiz jobbágy, szántóföldek, és egy, 
mint szokták mondani, pokol idő malma is 
volt, hogy jószág és residentiátlan kapitánynak 
ne tartassam; a szent-miklósi, kápolnai, szász
völgyei, szt.-istváni portiókat is, de nem a örmé- 
nyesit, vajda kamarásit i s ; a tordai ősanyai 
jószágocskát is, melyben az öcsém Bethlen Pállal 
és hű orom Bethlen Zsófiával való osztozásunk ésO
alkuvásunk is ezen esztendőben lett, úgy tudom, 
egymással. Kevés anyai arany és ezüst marhát is



hármunk között felosztotta, az anyánk pénzéről 
is hogy már excontentálni látszatott, tízezer 
forintot adván, hármunknak, de felette káro
san, mert 1668-ban a szegény húgom Lázár 
Imrével mátkás korában meghalván, az arany- 
mübeli része majd mind a mostoha anyámhoz 
vészé. A néki tiz ezer forintokból jutott részéből 
is nékem az atyám pro florenis ezer, ötven ökröt 
ada, az öcsémnek is úgy; igaz dolog ugyan, hogy 
az atyámat magát is megcsalván a marhaszedő 
szolgái (mert akkor az ökör Erdélyben olcsó 
volt), annyiban állott. Vétette vala az atyám 
azért, hogy Bécsbe hajtsák tavaszszal, és a hú
gomnak arany müvet vásároljanak véle, de néki 
az Isten mást rendelt volt az égben in anno 
1668. májusban, mátkájának s nekünk, és az 
atyánknak is nagy szomorúságunkra. Oróla 
szállott, noha az atyám néki a magáéból adott 
és osztán imide jó helyre fordíttatott, négy 
ezer forint az udvarhelyi scholára, melylyel áll 
az a schola. Emberi mód szerint szólván, hala 
meg azért, hogy meghimlőzék Szent-Miklósról 
Ózd felé menő útban; megmondám, hogy marad
junk Ozdon, vagy hagyják ott, én hozzálátok; 
nem akará az atyám s mostoha anyám; nem 
lehet, úgymond, az árva Pekri Lörincz jószágá
ban, hanem ereszszék le a hintó bőreit, menjünk 
holnap Kutyfalvára, holnapután Teremibe. Apri-
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lis végén igen erős hideg idő vala, beüte az himlő, 
s meghala circa 4-am inaji; így tetszett Istennek.

Ezen 1667. esztendőben intézteték nékem 
közmegegyezésből a szent-miklósi ház , hogy a 
többinél roszabb lévén, minthogy bizony négy 
rósz alacsony ház és egy kis bolt vala csak, 
azt rontsák el, és közköltséggel nékem csinál
janak olyat, aminémüt én szeretek, funcláljam 
magam. Úgy rajzoltam, fundáltam el bizony nagy 
munkával, pepecsléssel, melyről ide alább eleget, 
s felettébb is szólhatok.

Kezdettem azért a világi élethez, avagy gaz
dasághoz in anno 1667. Legelőször a tordai alsó 
házat vettem fedél alá ab anno 1658-tól fogva 
való pusztulásából, ott való ős puszta szőlőket 
felfogni, és először keveset szántatni; minthogy 
Péterden két, és Okioson kilencz hitvány job- 
bágy volt csak hozzá.

Első lószekerem volt egy régi magyar kék posz
tós, ernyős kocsi, valami cancellaria-taksáért adták 
vala a brassaiak, ehez én négy szürke, vagy fehér 
lovat szerzék, melyen ugyan csak háló szerszám, 
kalamáris ládám és egyéb egyetmásomat hor
doztam : mert én mind paripán jártam forgósán, 
hol sas-, hol daru-tollasan. Büszkécske lettem 
volna, ha a festékem érte volna, de az nem volt 
kívánságomhoz képest, noha az atyám adott volt 
harminczöt negyvenes hordó bort korcsmára va-
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lót, mely circiter ezer forintra ment, bő és olcsó 
lévén akkor. Nő telén koromban az atyám szeke
rében is ritkán és nehezen ültem.

Egy nagy hiábavalóságomat nem hallgatom 
el. En tánezhoz semmit sem tudtam, és azt szé
gyenlettem, Németországban hogy nem tanultam 
volt, hála Istennek. Erdélyben, a hun csak a haj
landóság, a bor és a muzsika a mester, akarám 
megtanulni; az atyámnak egy Mihály nevii hege
dűsével elbújtam messze, félvén, ő vonta s mon
dotta is néha : így, ne úgy etc. En mint Noé 
részeg csapja ugrottam, mentem elé s hátra, de 
abból bizony semmi derék dolog nem telek; 
mégis ugyan én is széltiben bolondoskodtam a 
többivel, és kivált a süveges táncz igen kedves 
volt előttem, de osztán anno 1670 tájban örökö
sen elbúcsúztam tőle, a mint a kártyától, koczká- 
tól in anno 1662. per votum, quantum possibile, 
és paráznaságtól is, ajándékvételtöl is.

Török lovam kettő, paripám egynéhány volt, 
szépek, s jók, de nagy boszuságomra egy sem 
volt udvarias benne; a török lovak ki is vé
szének még ebben az esztendőben kezemből, 
még esztendősök sem voltak kezem alatt, ellia- 
lának.

Az atyámtól külön ebem s peezérem sem 
volt addig, minthogy külön sem laktam, hanem 
egy pár igen szép és jó Armás és Talpas nevii



agaram, vizslám, pudlim; fegyvert sokat hoztam 
volt utolsó utamban Becsből, melynek egy részét 
küldém Moldovába a vajdának és bojároknak 
ajándékba; de megcsala amaz vers : „munera 
qui mittit, sperat majora remitti.“ A vajda adott 
egy nagy gindárt, mely olyan átkozott volt, ha 
árpába takarták volna is, mint a szekszena úgy 
állott a csípeje; egy szolgámmal cseréiéin egy 
huszonöt forintos fejér szekeres lóért e l ; a bojá
rok tizenkét talléros fegyverért egy két forintos 
keszkenőt küldtek. Pénzen hoztak két pari
pát; jót, és tizenkét kancza lovat. Hie sit finis 
anni 1667.

-  367 -



II. RKÖX.
Anno 1668.

Hittak először regalissal januariusi gyűlésre 
Beszterczére, és kezdettem az ország között 
voksolni. Külön szálláson, de az atyám asztalá
nál voltam. Sokat Írhatnék erről a gyűlésről, ha 
históriát akarnék Írni, de ez nem ide való. Ezt 
az egyet jegyzem csak meg:nem ju t eszembe mi 
felett, az ország és fejedelem között nagy contes
tatiora jutott a dolog, annyira, hogy Bethlen 
Gergely által felküldé az ország a fejedelemnek 
a conditiókat, és emlékezteié azokra tett hitire-; 
kapja a fejedelem a kéziből a conditiókat, akkori 
nyomtatott articulussal (köszöné Bethlen Ger
gely, köszönvén is követte, hogy rajta több nem 
esett) • a földhöz csapja a conditiókat; és őket 
kipirongatja vagy szidogatja. Rútul bomlék el, 
kicsiny híja hogy nem conclusum s articulus 
nélkül a gyűlés.

Marháit az atyám ebben az esztendőben
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maga, felesége, én, Bethlen Pál, Sámuel és Zsófia 
húgom részére í’elosztatá deákok és nemes embe
rek által in formam reális mobilium bonorum 
paternorum divisionis; czélozott, a mint a dolog 
osztán megmutatta amaz locusra Deer. Par. tit. 
Mert sem nékem sem Pál öcsémnek soha azután 
az atyámnak rés mobilisében egy pénz ára sem 
jutott, hanem csak ezzel maradtunk. Jutott ekkor 
nékem marha, tinó, binó, borjú in summa har- 
mincz; juh , bárány gidóval százharminczöt; 
disznó, süldő, malacz circa huszonhét; ménes 
semmi; méhkosár száz; pénz, arany, ezüst marha 
semmi. Állitotta az atyám azt, hogy nékem és az 
öcsémnek Pálnak tanulásunkra sokat adott volt; 
ez ugyan igy is volt, de Sámuel Öcsénknek is ki
adta volt arra az ezer aranyat, Zsófia húgomnak 
is ezeret, mely osztán, mint feljebb említettem, az 
udvarhelyi scholához adatott : mégis maradott 
volt az atyámról.a mostoha anyámra és Sámuel 
öcsémre pénz, arany és ezüst marha csak könnyen 
hannincz ezer forintig. Nem az atyám becste
lenségére irom , mert hiszen azzal már sem néki, 
sem a mostoha anyámnak, sem Sámuelnek, a kik 
kedvéért az, és idehátrébb több hasonló s még 
nagyobb is esett, semmit sem csinálok, magam
nak sem sokat használok : hanem azért, hadd 
tudja meg az én maradékom és minden, a ki ezt 
látja, ezeket : I-o. Hogy én csak ennyivel marad-
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tam az atyámtól, és ennyivel kezdettem a világi 
életet. II-o. Bethlen Sámuel kezében azt az Isten 
meg nem áldotta, sót a házasságával kezére ment 
húsz ezer forint készpénzt sem; én ez mostani 
háború előtt gazdagabb ember valék sokkal Sá
muel öcsémnél, mind külső belső értékből, maga 
a szegény öcsém panaszlotta nékem, hogy annak 
nagyobb részét az ö gyermekségében Pekri Lő- 
rincznek vesztegette az anyja. Ihol az Isten mind 
el is vévé őket életeknek legjobb korában; 
inkább én holtam volna meg, már megért 
gabona, mintsem az Isten házának és hazánknak 
olyan erős, ifjú oszlopai. III-o. Ne vádoljon 
engem senki engedetlen fiúi névvel és az atyám 
átkával, mert még nehezebb dolgok következnek, 
a mely valóságok és az Istennek ötödik paran
csolat mellé tétetett igéretinek rajtam lett telje
sedése, engem attól eléggé megment.

Bethlen Pál öcsém is in anno 1667. mátkáso- 
dott vala, és jegyzetté vala el Bucsesti Sárát, kit 
azután Székely László és Haller István vettek 
volt; ezt a mostoha anyja csudálatos mesterség
gel rontotta vala el, csak visszaadaták a gyűrűt 
az ártatlan és egymást szerető személyekkel : „O 
quantum potest apud senes etiam sapientes uxoris 
pulchrae facies!“ Az is atyafia volt ugyan a mos
toha anyámnak, de közelebb lévő atyafiát Tordai 
Margitot szerzé néki, és lakodalmok lön anno
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1668. elébb, mint az enyím, úgy tetszik, márczi- 
usban.

Azután, mint feljebb Írtam, hala meg a húgom 
májusban.

Azután júniusban lön az én lakadalmom, és 
azután öltözénk minnyájan gyászba; igy elegyité 
meg az Isten a szegény, ekkor egyszersmind há
rom'mátkás gyermekű atyám kéziben a lakadal- 
mas pohári keserű ürömmel. A szent-páli jószá
got, mint az atyám pénzén vettet, az atyám az 
húgomnak intézte volt.

Noha valóságos osztály köztünk az atyám
mal még ekkor nem volt, hanem csak derék 
intézés a derék lakó helyekről : mindazonáltal 
együtt nem laktunk, nem is lehetett volna, ha
nem én laktam Szent-Miklóson és birtam oda a 
szent-iványi részt, Tordán az anyámról való 
részt, Vajda-Kamarást és a muzsnai portiót. Pál 
lakott Bánon és birta Berkényest, és az anyám 
után a kolosvári házat, szőlőket. így, úgy tetszett 
mindennek s magunknak is, igen szépen és jól 
élünk, mind az atyánk, mind a mostoha anyánk, 
mind mi a fiai; de következők megmutatják, 
mely szüntelen való házi kereszt és a sátán agi- 
tatiója volt minnyájunkon; kit-kit az ö helyére 
és idejére hagyok.

Ezen 1668. esztendőben májusban kezdettem 
a szent-miklósi ház rakatását, a végén májusnak,
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melyhez való derék készület tétetett volt in 
anno 1667, a mint erről oda a negyedik részben 
írtam ; azt itt nem kettöztetem, csak ezeket : 
1. Csodálatosan mutatta az Isten disznó-túrás és 
egy disznópásztor által a galgoviczi határon egy 
régi pogány várnak a fundamentumát meg, 
melyből áll a köveknek a dereka; irtóztató régi 
épületnek kellett lenni, mert annak sem históriá
ból, sem levélből, sem traditiókból árnyékát sem 
vehettük fel; semmi faragott követ és Írást sem 
találtunk; iszonyú temérdek és olyan erős fala 
volt, sokszor könnyebben elhasadott az erős vizi 
kő, mintsem a mész felszakadott; sok vasat 
emésztett meg a hányása, olyan tölgyfák nőttek 
volt rajta mint egy negyvenes hordó kereksége. 
Három forint, nyolcz véka búzáért mutatta meg 
az az ember; először alig hogy oda nem hagyta a 
tiszttartó, harmadnapig tizenkét emberrel, semmit 
mészpornál és apró schifereknél nem találván 
egyebet;de mi osztán az atyámmal beszélgetvén, 
száz embert küldénk reá , s meghagyok , hogy 
ássák keresztül a hegy tetejin, és úgy akadtunk 
reá a fundamentumra; volt a kerületi hatvan- 
nyolcz öl, és a formája a helyhez képest ovalis, 
melynek két végin egy-egy torony, melynek az ki 
a bérez felöl esett, temérdeksége volt egy és fél 
öl. Ha Isten ezt nem mutatta volna, nem hiszem, 
semmi is abban a házban tölt volna, mert : 2. Ott



a tájott Balásfalván kívül a palakőnél egyéb 
nem igen vagyon, az is a kis-aknai határon, és a 
melyre nem igen régen találtam, a balásfalvi 
erdőtetön. Nagy öreg dufla téglát még in anno 
16GG. csináltatott volt az atyám száznyolezvan 
ezret, az alsó kertben amaz nádas bicska abból 
áll, de nem próbálták volt meg. Egyszer égetni 
kezdek, ágy pattogott, mintha egy compánia 
vagy regiment muskatélyos lőtt volna, százban 
sem maradott tiz vagy busz épen, az is csak 
olyan volt mint a máié; semmi hasznát sem vet
tük, hanem az istállót csináltattam belőle, ége- 
tetlen jobb volt; a házban csak azt a pogont 
csinálták belőle a pinezében az első palota alatt, 
a kin közfal nem áll, és a pincze két tyúkmony 
ablakának pogonját a tanuló-bástya felöl; erre 
nézve elhitették az atyámmal, hogy Szent-Mik- 
lóslioz közelebb téglát nem csinálhatni, hanem 
Ozdon a pogonok téglái ki ózdi, ki segesvári, ki 
medgyesi. — En keresém osztán a téglaföldet a 
kápolnai akasztófánál. 4. Mikor a feleségemmel 
hazaérkeztem , azután rakták a tanuló-bástya 
fundamentumát, tettünk ketten egy kis faragott 
követ belé , melyben az én és ő neve vala 
metszve, — annus, dies; én egy aranyat, ő egy 
tallért tettünk reá, az aranyat Tóbiás apám, a 
tallért a többi kömives vette el. 5. Még eddig a 
régi udvarház fenállott, és az egyik oka a hibák-
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nak, hogy egyszersmind nem ásták volt fel és 
egyszersmind nem mérték jól ki; és a ház ott 
állott, a hol most a pitvar, leányok háza, és a 
mellette levő bástya; ezt én ezen nyár kezdetin 
elrontatám, a fedele rontásában pallérkodván, a 
kakasülőről leszalasztott egy fejsze nyele vagy 
foka csak kicsindég úgy éré bal felöl a fejemet, 
süveg is volt pedig ott, mégis fél tyiikmonynyit 
gulyázék. Ha a fejem tetejére esett volna, három 
vagy négy szál deszka lett volna a házam. 6. En 
költözém lakni a hol most az élés, sütökemen- 
cze, sütőház vagyon; az élésház volt az ebédlő 
palotám, a sütő köz pitvar volt, a sütöház a 
feleségem és leányok háza, a mellette való kis 
viskó téli hálóház; nyári két házat csináltaték 
pedig kettőnknek a kertben, egyet magamnak, 
mást a feleségemnek szép gyalult deszkából, 
szélessége circa egy és fél öl, hosszúsága circa 
két és fél. Egyik oldala volt a sütöház mostani 
fala, fél kis zsendely fedélkéje, mert magassága 
is egy ölt kicsinynyel haladott meg; szép fél bol
tozása volt, az is mind deszkából állott, tölgyfa 
deszkából, ablaka papiros kristálylyal; egy ágy, 
egy kis asztal, négy vagy öt embernek való szék 
elfért benne. Az én házamra az ajtó nyílt a kert
ben az ebédlő házból, és a feleségemére a leányok 
házából egy hosszuka köztornáczka, melyen mi 
egymáshoz is mehettünk és a kertben is. ö t, hat



szőnyeg mind a kettőnek a házát bekárpitozta, 
ezekben laktam majd öt esztendeig, és talán ez 
volt az én életemnek legjobb és gyönyörűsé
gesebb része. 7. ö t esztendő alatt késziile az 
alsó rend ház annyira, hogy in anno 1673. bele- 
költözém az első, vagy udvar felöl való részébe, 
én a tanuló bástyában, a feleségem az ellenibe 
valóban. Ebédlő ház volt a hol most egy deszka
rekesz vagyon, az leányok háza azzal ellenben 
való. Mennyire készült esztendőnként, nem is 
tudom, nem is szükség említenem; elég az, hogy 
érmékéin eszem, kedvem, munkám, költségem 
ment erre egészen az öt esztendő alatt annyira, 
hogy sok ta,podás miatt alig hogy meg nem 
köszvényesedtem. Az atyám első két esztendő
ben minden jószágával, pénzzel, borral, búzával 
erősen kezde segiteni, ugyancsak valójában úgy, 
hogy bizony semmi panaszom sem lehet; de a 
harmadik esztendőben megcsökék a segítség, 
sőt osztán egészen elkopék, és csak az én sze
gény nyakamra, erszényemre marada minden 
tereli, melyben bizony nagy károm és injuriám 
volt, az igazság, decretum és megegyezés ellen; 
azért is haladott a felső rend annyi esztendőre 
azután, sőt csak le is tettem az elmémről annak 
soha is megépítését.

Az én lakadalmom (ha a sok gyülevész em
ber, tékozlás valami hasznot tenne) elég nagy



volt; fejedelem képe volt Bárdi Zsigmond első 
tanácsúi*, de más nagy rendek a vármegyékből 
és magok a Bethlen atyámfiai is restelték Osdo- 
lára fáradni, hanem Rbédei Ferencz , Teleki 
Mihály nagy jóakaróim eljöttek; násznagy ugyan 
Rliédei Ferencz volt, az átkozott ambitio nem 
engedvén Béldi Pálnak , hogy felvegye, csak 
azért, hogy miért nem kértük ötét először 
csak egyedül, hanem más urakat is kínál
tunk véle. De itt a lakadalmi hiábavalóság, ám 
múljék.

A Basa Tamás és Kún István értékéhez 
képest az én feleségemet bizony roszul, igen cse
kélyen házasították, hintót s lovakat sem adának 
véle; én ugyan szép kék bársonyos hintót és 
szép választott hat pej lovat vittem volt. Adott 
volt az atyám énnékem még in anno 1667. Rá
kóczi Zsigmond inasi számára csinált vén, két
felé eresztös hintót, melyet én kétszer is ujitat
ván meg, a kuruczok vagdalták el anno 1704. 
Sem magyar sem német szekerem ilyen nagy, 
és ilyen könnyen rengő nem volt. Nyolcz ember 
beleülhetett. Azzal jól járék, hogy a lakodalom
kor a fejedelem Bánfi Zsigmond képe által egy 
nagy öreg virágos kupával, a szász városok is 
egynéhány szép virágos kupákkal ajándékoztak 
meg, azon kívül más vendégek is, úgy gondolom 
hat vagy hét száz forintot meghaladott; másként



mikor haza mellénk a menyecskével és. számot 
veték ládával, erszénynyel, nem hiszem huszonöt 
forintnál több pénzem volt volna.

Még in anno 1667. kezdettem volt prédiká
tor-házat csináltatni; ez megkészülvén, fogadék 
prédikátort, Uzoni Balázst, néhai condiscipulu- 
somat, Apáczai János tanítványát, hon tanult 
emberben sok akadémikust tudományával, buz- 
góságával meghaladó merő apostol embert; ez 
volt, a ki Szent-Miklóson legelőször az evangé
liumot az ő tisztaságában hirdette, mert Szent- 
Miklós régen pogány , azután keresztény de 
pápista, azután unitárius volt. Ez az Uzoni fun- 
dálá itt a reformata ecclesiát, itt is az asthmában 
hala meg; az ur házának szerelme emészté meg, 
mert noha Bethlen Farkas, kivált először semmit 
nem fizetett neki, mégis mindennap kétszer tett 
nála könyörgést, nálam kétszer , a faluban 
kétszer. Scliolát is csináltató vélem, és mind férfi, 
mind leány gyermekeket tanított. Vasárnap reg
gel én mentem Bethlen Farkashoz, déljest ö jött 
énhozzám a predikáezióra cselédestül együtt, 
így kezdők itt az ecclesiát, legelőször egy Ispány 
András nevű nyolczvanhat esztendős ember téré 
meg. Légyen ez elég itt, eddig, pro anno 1668.
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III. EÉSZ.
Ab mino 1669. usque ml annum 1973. inclusive.

Esztendőnként megyek ugyan, a mennyire 
lehet, boldogtalan életem folyására, de mindent, 
és mikor esett rajtam, nem irok meg, nem is ju t 
eszembe; nem is érdemel annálist egy ilyen hit
vány privátus embernek az élete. Jegyzem csak 
meg maradékim tanúságára életembeli neveze- 
tesb munkáim, igyekezetim, akadályim és szenve
déseimet, aztán compendizálom. NB-be vévén min
denkor és mindenben az Istennek reám kiváltké
pen való gondviselését, és az ördög, és e világ 
ellenem szüntelen követő üldözései között való 
vigasztalást, melyet az érdemes olvasó eszébe ve
het mindenütt az én egész életemben, és tanulhat 
énrajtam, úgy tetszik, nem közönséges, nem rend
szerint való, sem teljességgel megvetendő tanú
ságokat, hogy experiálja valósággal amaz vers
nek igaz voltát : „Nunquam bella piis, nunquam 
certamina desunt, et quocum certet, mens pia



semper habet.“ Bizony tüköré vagyok éli ennek 
egész mai napig, mikor szintén hatvannyol- 
czadik esztendőmbe lépem, ha én esztendőmnek 
mondhatom; hát még halálomig mi lészen, Isten 
tudja.

Szép és jó feleségemmel ifjúságom esztendeit 
gyönyörűséggel töltöttem volna, de egymást 
érte a kereszt, boszuság, kár, gond és akadály; 
mely gazdag voltam, meglátszik ide feljebb, bez
zeg nem mondhattam én ekkor, a mit a gazdag. 
Azért az anyámról maradott és a lakadalomkor 
adott aranyos kupákat eladátn hatszáz vagy hét
száz forinton, és mind korcsmákra való bort 
vevék véle; ezt az Isten megáldotta, ezt azután 
is mindenkor elkövettem, őszszel mindenkor szü
ret után annyira töltöttem pénzzel is a pinczé- 
met, hogy asztalom, korcsmám esztendeig meg 
ne szűküljön. Ez volt az én arany bányám nagy 
részint, második a búza, melyet is, mikor olcsó 
volt, száz sőt néha ezer köblönként pénzzel is 
megszaporitottam, és noha igyekeztem eladásá
ban si aliis non melior, saltem minus malus esse, 
mégis szépen nyertem rajta. Erről ide alább bő
vebben való Írást hoz a dolog magával. A ma
jorkodást a mennyire a szegény jószágom ereje 
és a nagy épités terhe engedte, követtem, tehe
net, disznót, juhot, ménest pénzen vettem, kerte
ket, szőlőket magam plántáltattam vagy vettem,
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mert nékem mondom, semmi majorság, szőlőm 
nem jutott az atyámról , mikor derekasan 
termett, sem ment ezerötszáz vedernél feljebb, 
az is a legjobb és nagyobbik, a kápolnai elsü- 
lyede, ott már szintén gyümölcsöző majd három
száz cseresznye és egyéb mind magain ültette 
oltoványokkal, azért kellett a Függőt csinálnom 
a sok veszekedéssel és a Vashegyet, ezek is 
sülyedni kezdvén, meg a Siitöné vápáját. A tóim 
is egyen kivül mind puszták voltak, egy jó csűr, 
egy jó istálló sem volt sehol, nemhogy ház volt 
volna, és igy volt bizony énnekem mivel tölte
nem az időt, elmémnek, testemnek hiába való 
fordítása nélkül is; nem talált az ördög sóba 
henyélve, azonban ö is értetett ottan-ottan mulató 
szegekkel, melyeket örömest elhallgatnék, hogy 
Chain nevet ne nyerjek, de lehetetlen ennek az 
Írásnak, ha életemet akarom leírni benne, a nél
kül lenni teljességgel; mindazáltal mértékletes 
leszek abban is a mennyire csak lehet, azt is 
kiváltképen azért, hadd tudja az én maradékom 
magát alkalmaztatni a két öcsém maradékával a 
jószági dolgában , mindazonáltal gyülölközés 
nélkül.

Régen irta volt egy poéta : „Lurida terribiles 
miscent aconita novercae.“ A mostoha anyám
nak solennis rendtartása vala: vagy velem, vagy 
az öcsémmel örökké összevesztette az atyámat,
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de nem egyszersmind mind a kettőnkkel, az 
öcsémmel gyakrabban a felesége miatt, kit, noha 
igen közel való atyafiát, soha sem szeretett, emez 
sem viszont ötét, de énvélem nagyobb matériák 
felett. Esztendő sem telek jő móddal el, az atyám
mal Kamarást elvéteté tőlem, bogy ott Samuim
nak kell marhát tartani, Sz.-Miklósban elég nagy 
a mező. ítéld meg uram, hát Pagocsán, Tereimben, 
Bonyha, Keresd, Szt.-Pálnál nincsen mező, széna, 
és szalma? No ez csak oda lön, de Isten engem 
megszána, ottan mindjárt adá helyette Szilvást, 
Csüriflyét, Szelecsét, melylyel az én tordai ma
jorságom, házam felálla. Egy Laskai Szabó 
György nevű öreg legény szolgám volt a felesé
gem mellett, kit az atyám nevelt volt többnyire 
fel, magyarországi legény volt, ez az én száraz 
dajkámat vette volt régen, emberségesvén ember 
vala; csak rám izent az atyám, hogy az asszony
nak hoppmesterre vagyon szüksége, bocsássam 
oda. Ez is meglőn, mintha az én feleségemnek 
nem lett volna öreg emberre szüksége, és hiszen 
tiz olyat is könnyebben kaphatott volna az 
atyám, mint én egyet. Egy Rettegi István nevű 
Magyar- Horvát- és Olaszországban velem járt 
szolgámat, szent-miklósi már derekasan megta
nult tiszttartómat, a ki már félkezem, mindenesem 
volt, hasonlóképen erővel, magának Retteginek is 
kedve ellen csak elvéteté. Azután ismét néhai



nagy tudományu Meggyesi Pálnak a fiát Sámuelt, 
hogy én jól megtanítottam, szintén úgy: az urnák 
jó Íródeákra vagy praefectusra van szüksége, 
mert Rettegi praefectus volt, emez deák; mintha 
a fő kanczellarius megszükült volna deák dolgá
ban és a legelső ur praefectusból. De jaj nékünk 
szegény gyarló embereknek. Az én mostoha 
anyámtól semmik ezek a következőkhöz képest. 
Budai Péter fehérvári, az Ompolyról egy lóval 
vízhordó és azt pénzen eladó szegény ember 
gyermekéből, virtusa után főemberré lett mag
talan gazdag ember bírván Rákost, és sok kívá
nója lévén, az atyámot vévé bátyjának, Bethlen 
Sámuel öcsémet fogadván fiának, én mondám az 
atyámnak:édes apám uram! hiszen Rákost a ke
gyelmed atyja is bírta, per contractum bocsátotta 
ki kezéből egy részből, hányszor sollicitálta ke
gyelmed arra a jusra a fejedelmektől, hányszor 
mondotta, hogy Macskási Ferencz, kegyelmed 
mostoha atyja tutora malitiose impetrálta, hány
szor akarta kegyelmed perleni, hiszen ahol van
nak a leveles ládában mindenek hozzá, ne igye- 
kezze hát kegyelmed a mi kirekesztésünkkel csak 
az öcsémnek szerezni. Meglőn a válaszom; ez is 
meglőn ; de itt NB. Bethlen János öcsém vagy 
maradéka és József a sükösdi jószágról való 
leveleket kezetekből a Sámuel maradéka kezébe 
ne adjátok. Isten megtanít.



Minden én és Pál öcsém kívánása nélkül 
(mert mi az atyám életében soha említeni sem 
akartuk) micsoda erőszakos és kivált énnekem 
elszenvedhetetlen divisiöt tön Kutyfalván in 
anno 16 . . . sok szávai sem Írhatnám le, nem is 
akarok Cliám lenni, megvadnak az acták. Bon a 
conscientia az én gyermekeim uj divisiót kíván
hatnának a Sámuel gyermekeivel, melyet Borgó 
megtartásával igazíthatnának legcsendesebben 
meg. En mind Sámuel mind János öcsémmel 
úgy akarom vala megigazítani, ha ez a háború
ság ne legyen, hogy Bongóban ne praetendálja- 
nak kiváltképen Sámuel, mert noha Kutyfalván 
Pál is sokkal jobban járt énnálamnál, de kész 
volt nékem mindjárt pótolni; Sámuelnek pedig 
Teremi s Rákoson kívül is jobb rész esett sokkal 
mint nékem.

Ez légyen azért második NB-jek. Lehetetlen 
lévén azért énnékein a kutyfalvi divisio mellé 
állani, tiz koldus puszta testét és tiz czigány 
gyermeket acceptálnom, úgy haragvék meg az 
atyám és az örményesi részt is élvévé. Isten 
tudja mind, mit szenvedtem halálig tőle, de az 
Isten és ezeket tudó jámbor emberek megitélék 
Tereimben in anno 1678, és ugyanazon Isten 
mai napig is Ítéli az én ártatlanságomat az iránt, 
sőt az én esedezésem az Istennek, hogy azt a 
méltatlan átkot ö felsége nem retorqueálja to-



vább is a Sámuel öcséin házára, melyről sok 
tekintetre nézve is bizony igen féltem.

Az Isten engem akkor is mindjárt megszána, 
Zabolát, Örményes helyén adá, és a bényei, 
medvesi jószágocskákat, úgy hogy az én sz.-mik- 
lósi alkalmatosságom lábra álla, sőt sokat terjede, 
és azután Örményes is hastól jőve vissza. Ilye
nek az Isten munkái.

Felette sokat gyakorin az ördög engemet az 
ipain lábáni és nábáli törvénytelenségével, mert 
Basa Ilona holta után soha az anyai jószágból és 
a sókból feleségem részét szépen ki nem adá; 
hol az ö életéig, hol a fiai defectusáig akarta a 
feleségemet részetlenné tenni, mindenben kény- 
telenitettem osztán erővel nyúlni hozzá. Basa 
Ilona halálának esztendeje előtt Győgyon lévén 
Kán István, Zabolára beszállék feles fegyveres 
emberrel, úti plenipotentiarius uxoris : ha Béldi 
Pál s Nemes János ne vigyáztasson, sok ember 
hal vala meg. Harmadnap alatt menék Brassóba 
a Basa Tamás ezer kétszáz forintos zálogos 
szállására, ott a gazdát megrészegítvén, magam 
lakatosommal házat , boltot megnyitók, circa 
tizenöt forintot elvivék tő le , az ipám semmit 
nyere. En is osztán divisi ormiéval procedálék, én 
is, ők is osztán eléadánk mindent , osztán felosz- 
ták a sógorim, feleségem és maga Iván István 
között, irtóztató furor s átkokkal volt, majd a
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feleségem haláláig, ha néha juhászott, de gyen
gén , tovább tizennégy esztendőknél. A leánya 
temetésére se jött, alainortis törvénynyel kellett 
felosztanom s úgy esék más kézre; mégis azután 
én in anno 1690. s azután conserváltam jószágát; 
sírva követett meg, nem fiának, hanem atyjá
nak hitt, jószága jövedelmét is azalatt néki 
adattam.

Isten házasságomat meggyUmölcsözteté, egy
bekelésünk után circa húsz hónappal lön leá
nyunk Zsófia, azután ismét esztendővel Mariska, 
és azután egy és fél esztendővel Mihály fiam; 
hogy a fiú olyan későre adatott, bizony nagy 
szomorúságunkra volt, mikor lett pedig, nagy 
örömünkre, de az mindjárt ismét nagy keserűsé
günkre változók, mert a fiú megírnia, egy héti 
alig vala; a két leányka egyik három esztendős
nél, a másik kettőnél nagyobb, szép nyelves, fut
kosó korokban tizenkét óra alatt egymás után 
meghálállak in anno 1673. júliusban, a végén, 
Zsófi pénteken este felé, Mariska szombaton 
reggel. Zsófia vérben megbetegedvén, hozaték 
medicust Kolosvári Tolnai Jánost, másképen 
theologiae cloctort és professort, a ki hires medi
cus is volt. Ez a mint Zsófit orvosolja, Maris ott 
futkos, játszik, tánezot jár; mondja a doctor: szép 
gyermek, de sok geleszta van benne, ehol adok 
egy kenőcsöt, csak kivül kenjék meg a köldökit

T iir t.  I'.nil. II . 25
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véle, elvesz a geleszta. Megkenek, csak liamar 
számos apró gelesztát emészte, de osztán olyan 
szörnyen purgálódék a, gyermek, ötven széke 
volt egy nap; eleget mesterkedék a doctor, soha 
bizony meg nem állíthatta; a kenés után öt 
napra, nénje után tizenkét órával meghala, 
együtt nyújtogatták, temették. Faolajban tört 
földi tö k , colocynthis volt az a kenő; busult, 
szégyenlette, de ez csak megtörtént. Tanuld 
megfogadni a Krisztus szavát : „az egészségesnek 
orvos nem kell.“

Ekkor a vér az egész házamra úgy reá esék, 
hogy énrajtam, Mihályon és a dajkáján kívül 
senki el nem kerülte ; fekütt egyszersmind hu- 
szonnyolcz cselédem, a feleségem is; de meg nem 
holt senki, hanem csak a két gyermek, és a fele
ségem öreg asszonya.

Mint ember én is igyekezvén a világon, a 
járai porcziócskát perleni kezdém; úgy hittem, 
igazságomhoz képest mindjárt elnyerem, de ezt 
a levelemben meglátják gyermekim, mennyi 
esztendővel jutottam azután hozzá.

Lupsát Fekete Pétertől, kinek is mint sógo
rának az atyám szerzetté volt, elalkuvám, de 
praeAnleála a mostoha anyám, ezt is azután Isten 
énnékem adá; ott vágynak a levelek.

Az udvarhely-széki főkapitányságból pénz
jövedelem felette kevés volt, tudok oly esztendőt,



harminczüt forint és tizenkét szita volt; itták 
pedig meg derék székek alkalmatosságával egy 
két negyvenes boromat, mert engemet a szék 
nem tartott ajándékon; nagyobb hasznom volt 
esztendőnként száz kaszás egy hétre Sz.-Miklósra, 
noha ritkán jött el csak kilenczven is, de a jó 
munkát tett. En is bizony panasz nélkül jól tar
tottam, hús, kenyér, sajt, ser, és a tisztjeket bor
ral, utravaló kenyér és egy-két tallér ajándékkal. 
Elég ez anno 1673 végéig. Hanem egy, noha ta
him hiábavalóságot jegyzek meg. Anno 1668. 
augusztusban feleségemmel aluváin, hajnal felé 
álmomban Keresztúri Pál régi mesteremforma 
tisztességes vén ember, fejér szakállal, kalapban, 
violaszinü papi köntösben az ágyhoz jőve, jobb 
kezével megillete, s monda : fiam, ne szorgalma- 
toskodjál felettébb a világon, mert az Istentől 
néked harminczüt esztendőnél több napjaid nem 
rendeltettek; és ezzel oda lön, én felébredék. 
Beszélém reggel Uzoni Balázsnak, feleségemnek 
s Szabó Györgynek, s mondának : álom s esős 
idő ! avagy ezután harminczöt esztendeig élsz; 
ez sem semmi, ötvenhat esztendeig- élni. Én ettől 
mind tartottam, mikor a harmincz esztendőmet 
elértem, úgymint in anno 1672; azt elugorván, 
ismét mint bolond féltem, a dato somnii harmin- 
czadik esztendőben, in anno 1698.

De a mint Salamon szól Praed. 5. 7. vanitas;
25*



hanem gyanakszom : hogy in anno 1673 költöz
tem abban az én szörnyű gonddal csinált ,szent,- 
miklósi házamba, in anno 1703. kiköltözöm 
belőle ugyan augusztusban, azolta nem voltam, 
talám nem is leszek soha is benne; valljon mint
egy köd által, nem arra az harminczra ezélozott-e? 
inert én ugyan ab anno 1703. Szebenbe menete
lemtől fogva való időt nem tarthatom napjaim
nak, hanem keserűség és halál éjtszakáinak : fiat 
voluntas tua Domine.
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I V .  K É S Z .
Ab »uno 1073. usque ad nniiuiii 1674.

Nem elegyítettem a felső három részben 
semmi publicumot, ha valamennyire engeinet 
illethetett, vagy az én kezem benne forgott is, 
szántszándékkal. Ezután is olyanokat, mint histó
riára tartozókat én csak annyi részből illetek, a 
mennyire az én életemet és azokba való elegye
déseimtől való Ítéletit az embereknek nézhetik 
azokban. En pedig a mit irok , tudja az Isten, 
igazán Írom; ha mások megbántatnak is véle, 
arról nem tehetek, ezt pedig én nem a világnak 
irom, hanem csak az enzimeknek, hadd tudják 
azok iránt is a valóságot; és ha mit attól távo
zót, vagy azzal ellenkezőt hallanak, tudják meg
igazítani vagy czáfolni, és magokat igazgatni. Az 
esztendőkre pedig nem felette vigyázok.

Az én atyám , a míg a mostoha anyám el 
nem idegenité, engem igen szeretett, és az Isten 
nálam levő ajándékit igen becsülte, a publicu-



mókát vélem közlötte, sőt a deák cxpeditiókat 
nem csak vélem közlötte, hanem mind én conci- 
piáltam; ezt tudták a tanácsurak is, és nemcsak 
javallották, hanem magok is, kivált a nagyja, 
mint Bánfi Dénes, Zsigrnond, Kapi, Béldi, Teleki, 
Rhédei közlőitek velem minden nagy dolgokat. 
Ehhez képest sokban forgottam. A szegény idve- 
ziilt fejedelem nagy erőtlensége , melyet egész 
Erdély közönségesen érzett, és az uraknak azzal 
az erőtlenséggel való visszaélések csudálatos 
monstrumokat szült egymásután mindaddig, mig 
ők elmulának; és az haza a mint igen megaláz- 
tatva maradott vala is, teljességgel felforclula, és 
erre juta, a miben ma fetreng, mint Ezsaiás 
mondja 51 : 20.

Székely László két lovu szegény jenei nemes 
ember, postamester név alatt a fejedelemnek 
olyan kedves embere vala, hogy a felesége, min
den atyjafiai és tanácsi sem tettek előtte annyit, 
mint Székely László. Ez egyszer egy ide nem 
irható rósz és rút alkalmatossággal és okokból a 
fejedelemmel megfogatá Fleischer Andrást, sze- 
beni királybírót, tanács urat, küldeté Dévába a 
tanács urak hire nélkül. Ez nagy gonosz példa, 
az urakat felette megrettenté, és minél hamarébb 
lehete, megszabaditák, és büntetének alávalókat. 
Implicat ut muscas, transmittit aranea vespas. Es 
hogy több olyan ne légyen , a tanács urak



conceptis verbis összeesküvenek, és a mennyin 
valáiiak, annyi part subscribálának, pecsételének, 
hogy mindeniknél egy-egy álljon, melyet, ha ki 
meghal, felesége vagy gyermeke felszakasztatlan 
(mert kívül is megpecsételték) a mely tanács
urat legközelebb ér, küldjön annak. Es noha 
felette igen nagy átok volt, de én tudtam; sum
mája csak ez volt : hogy a fejedelmet olyan 
excessustól oltalmazzák, és olyat semmiképen 
meg nem engednek; ha pedig mégis csak megfo
gat valakit, ha különben nem lehet, extrem uniót, 
erőt is adhibeálnak megszabadításában. Ezt ma
gok közül egyik, Nagy Tamás a fejedelemnek 
elárulá; csak hamar az Istennek irgalmassága 
lön csak, hogy a fejedelem s az ország, szinte 
gyűlés is vala akkor Fejérvárott , egymást le 
nein vágák; ur, főember, szolgástól mind fegy
verben volt, kivált egy éjjel, mikor a fejedelem 
a gyalogit fel akarta gyűjteni a várba, és az ura
kat fogatni, vagy öletni is. Mi cgynehányan a 
statusokat az urak részére disponáltuk. A fejede
lemasszony, Gilányi Gergely és Topheus udvari 
pap, kit ugyan én ráztam az én atyám szállására 
gyűlt urak akaratjából fel az ágyból, hogy 
felmenjen a fejedelemhez , csendesítették első 
fúriáját, és másnap osztán addig járának, Teleki 
kiváltképen, noha pars sőt mások felett inventor 
és author volt, mediator mere lenni hála Isten-



nek, az mint lön. Ha olyan fejedelem és olyan ta
nácsadói lehettek volna, a Bátliori Zsigmond 
kolosvári gyűlése mása lészen vala. Ez lön sok 
tragoediáknak prológusa Erdélyben, melyekben 
az én szegény fejein is belevonatott sokszor 
azután, hol nagyobb hol kisebb mértékben.

Ennek más actusa lön a fejedelem belső em
berinek , Gilányi Gergely , Toldalagi János, 
Székely László, mások és többi között fogarasi 
Bo'ér Zsigmond notára való evocáltatása, kiket a 
fejedelmet roszra késztető oldaltanáesoknak ne
veztek ekkor; talám ártatlanabb sem volt Bo’ér 
Zsigmondnál, azt in specie megnótázták és az 
ország előtt térden állva követteték meg az atvá- 
mat, Bánfi Dienest és Fleischer András királybí
rót véle, hogy a portáról kapitihaságából nem 
tudom mit irt volt a fejedelemnek a három úrról; 
osztán elereszték, és nem sokára Bogarasban fő 
porkolábnak tevék. Hoc erat catellum coram 
leone castigare.

Más de igen titkos actus lön. A szegény bol
dogtalan fejedelemnek a Báthori Zsófia feje
delemasszony régi szépségét fejébe ütötte az 
ördög; annyira ment a dolog, hogy Inczédi 
Mátyás által jártatta a fejedelem, hogy ö a fele
ségét elűzi, teszi ide vagy tova s amazt elveszi. 
Horrendum et incredibile, de igy hallottam az 
uraktól. Elvégzek, hogy Inczédi szerzőt azután
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megölessék, süt lm ugyancsak megforr a dolog, 
hadat állítsanak, a menyasszonyon is az utón fel
adjanak, és az elméjében annyira megbántódott 
fejedelem helyébe mást tegyenek. Járt az elméjek 
Rhédei Ferenczen, de az én atyám a fejedelem 
egész kivettetésén meg nem egyezett, a többit az 
éktelen házasság aránt, hogy meggátoltassák 
etiam extremis, ut supra, hibitis javallottá.

Harmadik felette szomorú actus lön a Bánfi 
Dienes tragoediája, már in anno 1674., melyben 
az én atyám már a vizi betegségben csak házá
nál vesződvén, semmit sem tudott először, én 
sem tudtam; Teleki Mihály és Székely László 
volt a kezdője, Teleki vette reá Béldi Pált, más
képen a generalisság praecedentiája és Szinye- 
falu miatt Bánfi Dienesnek nagy ellenségét, úgy 
Kapi György és Bánfi Zsigmondot is, nagy gyű
lölőit. Teleki concipiálta az ellene való ligát, 
Íratta purumba Macskási Boldizsárral, subscri- 
bálták: Bánfi Zsigmond, Kapi György, Béldi Pál, 
Haller János és Pál, Teleki, Rhédei Ferencz 
tanácsurak, Naláczi István fő hopmester, Szé
kely László belső favorita, gróf Csáki László, 
Kornis Gáspár, Keresztesi Sámuel, Macskási 
Boldizsár. Két originál volt, az egyik Telekinél, 
a másik Béldi Pálnál olyan végzéssel, hogy min- 
denik minél több főemberrel lehet, subscribál- 
tassa hit alatt.

/<LcO
IdV
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Én akkor udvarhely-széki ío kapitány lévén, 
eszközül felvettek, minthogy a dolgot a székely- 
séggel akarták véghezvinni, és Teleki politica 
subtilitása volt, a fejedelmet, ki ebben semmit 
sem tudott, a székelységgel s tumultusával ijesz
teni, és az egész dolgot Béldi Pálra fogni a feje
delemasszony és Bánti Dienesné előtt , noha 
ezután mind napfényre jö tt, a mint Idvezitőnk 
mondja. Matt. 10 : 26.

Nekem in privato Bénii Dienes ellen semmi 
nehézségem nem volt, sem az én atyámnak s 
atyámfiainak, süt jó uramnak tudtam, az is volt, 
mert mikor in anno 1674, mint oda fel első 
könyvben, VII-dik részben megírtam, igen beteg 
voltam, holt híremet vivén fel vacsorán a fejede
lem belső kis asztalához, mindjárt elveti a kést 
Bánfi Dienes, mondván : bár három, négy holt 
volna meg más, csak ez ne; dicsért, becsült, és 
osztán felfuttatott egy inast, és életemet értvén, 
örült, mind ö, mind a fejedelem; noha én ezt igy 
az ö halála után tudtam meg, bár elébb tudtam 
volna meg, mert nem hittem volna mindent 
olyan könnyen el felőle. De Teleki Mihály liivata 
engem Sorostélyra magához, és hosszú ahoz 
készült praefatio után kivána tőlem parolát de 
secreto rei mihi et pro publico, et pro privato 
intellectu necessariae, et quod periculum extre
mum in mora. Én Telekit is abban az időben jó
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coníidens uramnak és barátomnak tartottam, 
ugyan hitet is adtunk volt még in anno 1666. 
állandó barátságról egymásnak, azért is könnyen 
adék parolát de silentio, akár mit mondjon, csak 
szintén hogy Isten, úr és hazámhoz való köteles
ségem ellen ne légyen. Arra mondja : nemhogy 
azt megsértené, sőt annak javára vagyon épen. 
Én mondám : no hát én kegyelmedet sub bona 
fide Christiana assecurálom de silentio; halljam 
mi a dolog. Elévevé az említett sok pecsétü 
ligát, s adá kezembe, hogy olvassam meg. 
Hosszú vala; ha el nem veszett, az én leveles 
ládámban meg vagyon egy kis fasciculusban,
melyre ez van Írva : ...............................Bánfi
Dienes tragoediája. Megolvasván én, mondám : 
ezek rettenetes dolgok, de ezeket megbizo- 
nyíthatni-e rá ? Eskiivéssel mondá : m eg, sőt 
annyiban van a dolog, ha Bánfi Dienes erre a 
18-dik novemberre hirdetett gyűlésre eljöhet, 
Apafi tovább nem fejedelem , és sok főrend , s 
azok között te is nem élsz tovább ; azért ez a 
tanácsi rend conclusuma: Kegyelmed Udvarhely, 
és Kornis Gáspár Marosszékröl vegyetek számos 
hadat fel, és Bánfi Dienest Fejérvárra jöttében, 
vagy a miriszlai berekben vagy a hol lehet meg 
kell fogni, vagyis ölni. Béldi ur Háromszéket, 
Csikót kihozza Haller Jánossal Szent-Pálra, és 
Kornis Gáspárral correspondeáljon kegyelmed,



és ezzel sietni kell, mert Bánfi Dienes ante 
18-vain novembris egynéhány nappal akar Fe
jér várra. jöni és a fejedelmet maga birtokába 
venni. Most uram az ideje, ha Istennek, urunk
nak, hazánknak akarunk szolgálni : aut nunc, 
aut nunquam ! Mondám én : mi mellett ültetem 
én fel a. hadat , hol a fejedelem parancsolatja? 
Monda reá : a fejedelemnek az ö nagy gyenge
sége és a felesége sógorsága miatt ezt nem lehet, 
nisi post factum, megtudni, az ömagok javára, 
et propter multas rationes; de Kapi, Bánfi Zsig- 
mond, Naláczi, Rhédei és én, megmondjuk a 
mikor kell. Erre én : akár csak a tanácsi rend 
parancsolatjának, de kell lenni valaminek, a 
melyet én a szék eleinek mutathassak. Mondá : 
itt egyéb nincs ennél a ligánál, instructio pedig 
Haller Jánosnál. Erre én : azt a pecsétes ligát 
hadd adja ide kegyelmed. Difficultálá. En mon
dám : hogy a nélkül én bizony meg sem indulok. 
Osztán ideadá, és hogy az atyámmal, Bethlen 
Gergelylyel és más főrendekkel is az alkalma
tosság hozván, subscribáltassam, hit alatt mind ; 
azonban hogy járjam meg úti ember képében 
Csanádon a Bánfi Dienes házát, hogy ha úgy 
történnék, hogy ahoz a házhoz jőne a gyűlés 
előtt, ott mint verhessük fel. Ezt másnap erre 
térvén ebédre, én megjárám. Vége ez beszédnek 
ez lön : En elmegyek, és mint el tudok járni
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benne, eljárok, ba lebet megfogatom , de én 
bizony meg nem öletein, lássák osztán a gyűlés
ben ország s fejedelem, mit csinál véle. Ez a be
széd circa 1. vei 2. novembris volt, ágy ju t 
eszembe, vagy még későbben; elég az, bogy a 
koppándi dolog előtt csak kevéssel, ágy, bogy 
Sorostélyröl Sz.-Miklósra menvén, kevés napok 
múlva mindjárást csak megindulék a dolog
ban, és

Menék Keresdre beteg atyámhoz, kivel köz
iéin, s monda : én ugyan ezeket ennyire nem 
tudom, de régtől fogván ismerem Bánfi Dienest 
és ambitiójálioz képest könnyen elhiszek akár 
mi roszat is felőle, én ötét affélétől mind feltet
tem, Kemény János is meg akarja vala öletni. 
Engem már Isten a világi dolgokból kitett, én 
itt Keresden fekszem, te menj el és járj el az 
urak rendelésében, Isten igazgasson minden jóra 
benneteket. Menék Bánra Bethlen Gergelyhez, 
ki is subscribálá, s még azt végzé vélem, hogy 
Szent Lászlónál megegyez vélem, és ő is éljö a 
munkára; de megmáslá, sőt Bethlen Eleknek és 
Farkasnak a bit és tilalom ellen prodálta, és 
Farkas ló halálában tudósította Bánfi t, de akkor 
érkezett a szolgája, a mikor Koppándra érkezett 
Csáki László és Kornis, Macskási Boldizsár, 
Keresztesi Sámuel; és Bánfi elszaladott volt 
Kolosvárra, és a feleségét az említett urak egy
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rész maros-széki haddal küldők fogva Maros-Sz.- 
Pálra fogságban. Ez pedig csak azért lett, hogy 
Bethlen Farkas hirt nem tehetett, hogy ö is későn 
vette volt a két öcscsétöl, mivel én is csak akkor 
közlöttem volt Gergelylyel , mikor másnap 
indulni akartam Kereszturról a haddal; mert :

Szent-Miklósról én Írtam volt, hogy ordinaria 
mustrát teszek Kereszturnái, azért ott készen 
volt a had; a pecsétes ligát egymehány főember
rel subscribáltattam, és azt költők, hogy' Kolos- 
várhoz kell a váradi török excursiőja miatt 
nyolczezer vagy kilenczezer lovassal mennünk. 
Dictum, factum, csak megindulék és első szállá
som Nagy-Oserged lön; onnét hamar éjfél után 
megindulék, és mindenütt úgy mentem a bércze- 
ken, egész a Hari-határban lévő Somodi nevű 
faluhelyig, ott szállék meg este felé, hogy a 
Kornis urék tudósításához képest alkalmaztassam 
magamat; menőben senkit a faluban menni nem 
hagytam az hadból, gyalog vagy lovas utazó 
embert, akárkit, a ki szembe találkozott velünk, 
felfogattam, és csak este bocsátottam el, két 
szárnyul közel mindenkor lovasom járt.

Bethlen Gergely dolgából divinálván az 
imide feljebb említett tudósításokat, harmincz 
lovast gyalog hagy7ék, csak a lovakat adám veze
tékül más harmincznak; és elküldöm a Maros 
révihez , Kocsárd , Nagy-Lak etc. Kicsinyben

5c>
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mult, hogy a Bethlen Farkas szolgája belőjek 
nem bökkent, csak avval nyerte, hogy Mikes 
Kelemennek is azon szolga vitte azon hirt, 
Csesztve felé ment az ispánlaki oldalon, látta is 
az én portásom; ugyan az atyám, és azután 
Bethlen Farkas és én szolgám volt, Papocsi 
Györgynek hívták.

Somodihoz az én portásom visszajőve Fekete 
János és Czipó János hadnagyokkal, külön vol
tak tizenöt katonával. Czipó azt hozá, hogy 
Kocsárdon ö német trombita szót hallott; hazu
dott pedig, mert semmi sem volt, hanem a mint 
azután, szegénynek halála után, (melyet ide 
alább) megértettem, azért költötte volt, és más
képen is megértvén, hogy Bánfi a czél, a kinek ö 
conventiós prókátora A7olt, el akarta zsibongásá- 
val a hadat állitani mellőlem, hogy csak menje
nek haza, de a fö emberek ezt megelőzték, noha 
én akkor nem tudtam. No én arra a hírre nézve 
mindjárt portákat kiildék Nagy-Lak , Kocsárd, 
Maros-Újvárra külön-külön, és egyet csak heted 
magával, hogy ha elmehet Koppánd és Tordáig. 
Magam a haddal menék a kocsárdi révhez; ki
csiny volt igen a Maros, gázló seregenként jöhe
tett volna, ha lett volna ellenség, és az én széke
lyem bizony elfutott volna mind a Czipó János 
zsibongása mind a maga roszasága miatt. Kite
szek egynéhány föembert, és kivált Sándor
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Gergely vice-királybírót, mert arra a hazug 
trombita hírre nézve, melyet én akkor egyébre 
nem gondolhattam, hanem a kolosvári praesidi- 
umból való Csáki német compania trombitásá
nak , vagy maga Bánti Dienes trombitásának; 
egyebet is sokat hazudott vala ez a Czipó öszve. 
Elég az, összebeszélvén Ugrón Ferencz és Sándor 
Gergelvlyel Somoditól megindulék rendelt se- 
rego-el a Maroshoz, olvan resolutióval, liogv az 
elbocsátott portások meghozzák, mi dolog, ha 
Csákiék és Kornisék vadnak-e ott Barátinál; ha 
Bánti, azt is megtudjuk, mint jó, s mennyid ma
gával. Azonban csak jobb a rendelt seregben 
való menés a nyulankozásnál; a ki tudja rá, min
denkor a Marosnál álljon meg, oda várjuk a 
portákat vissza, és ha oda reánk jó is , jobb a 
kevéssel aprónként az általjövetelt perleni, mint
sem egész mezőben megverekedni.

E szerint elrendelek, a mint tudók, épen 
abban a kerék fordulóban a révben magunkat; 
egyszer tekintem, hát a kopjátlan nemes szász 
mind kivonta a kardot (bizony féltében esze nél
kül volt). Én nevetve, de farkas nevetéssel mon
dáin : tedd el a kardot, mert bizony százszor is 
kivonhatod addig, a mig vágnod kell. Ejtszaka 
szép holdvilág vala, ősztán a vízparton leülék s 
mondáin : hozzák elé a mi sült vacsorának 
vagyon; a főemberekkel, hadnagyokkal evém, a



had is a strázsákon kiviil e tt , de seregbontás 
nélkül; azalatt a három említett faluba küldött 
portám megjőve, s meghozá, hogy sehol semmi 
nincs, nem is volt, minden ember alnszik. Bizony 
haragudtam Csáki és Kornisékra, hogy semmiről 
sem tudósítottak, csak mint a bolond mentem. 
No én falatozás után azon órában megindulék s 
bemenék Kocsárdra, Úti István aranyos-széki 
első hadnagy és vice-királybiróhoz beszállók, s 
meghagy ám, hogy másnap a szék vitézlő rendit 
felvegye mi mellénk; onnét menék Harasztosra, 
és ott tudtam meg a koppándi dolgot, melyről 
ide elébb. Onnét ugyanazon éjjel Tordára csak 
vigyázva.
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V .  I R É S Z .
Bánd dolga continuatiója.

Tordán én a piaczon megállitám a hadat és 
három zászlót küldék az új-tordai templomhoz, 
magam sem mentem be a házamba, hanem a 
korcsmaházam előtt egy köre leülék, s hivaték 
az emberekből oda, kik között Jó Mihály első) 
ember az egész dolgot megbeszélé, hogy ö ott 
volt Koppándban, és szemével látott dolgot 
mond.

Vitéz Ferencz hívta volt Bánfi Dienest 
keresztelőbe; eljött,' és mikor már az étek is az 
asztalon volt, mosdottak, s ülni akartak, érkezik 
Bánházi Pál és Teremi András sebes nyargal- 
vást ilyen hírrel : A király-étiben vagyon ezer, 
vagy phis, minus lovas, micsoda nép nem tudjuk, 
de a hegyeken strázsájok vagyon, és minden 
utazó, járó, dolgozó embert felfognak, minket is 
sokáig üzének, alig szaladhatánk el. Erre a hírre 
nézve az úr mindjárt szólitá Pályik Jánost, s
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mondá : iilj fel erre s erre az én paripámra, s a 
mint mehetsz, menj, és az egész lovas praesidin- 
rnot, városi seregeket, summa, minden erőt hozz 
ide énutánam, ha ez a paripa meghal sem nagy 
kár. Pályik evvel elméne; ugyan mindjárt az úr 
az asszonyt vivé által Vitéz Ferencz házától a 
Vitéz Gáboréhoz, és egynéhány dragonynyal ott 
hagyván, lóra iile, s elméne Péterd felé. Bizonyo
san nem hiszem csak a hegytetőre is érkezett 
volna, addig ott termének Csáki, Kornis uramék 
a marosszéki haddal, és a Vitéz Gábor házából 
kevés puskázás után kivevőn az asszonyt, fogva 
elküldök Szent-Pálra, magok is a haddal az estve 
vagy éjtszaka itt a városon vagy hídon ménének 
által, merre, én nem tudom. Ez a beszéd lön 
hajnal előtt mintegy két órával. Harasztoson 
ugyan Alvinczi Zsigmond ennek valami részét 
nékem megmondotta vala, hozzá tévén azt, hogy 
ö reggel leindul parancsolatja szerint a gyógyi 
feredöben, Kapi, Teleki, Rhédei, Naláczi uraimék- 
hoz ezzel a hírrel, mint kik ötét várják, osztán 
úgy fogják magokat alkalmaztatni. Öszvevetege- 
tém én a Jó Mihály beszédével az időt és órákat, 
és úgy itélém, hogy Pályik a kolosvári haddal 
Koppándnál lehet addig, a minthogy úgy is lett 
volna, de Bánfi Dienes a Felek alatt találván 
elöl, visszavitte, csak Salis német kapitányt 
küldte Koppándba, hogy a feleségéről bizonyost



értsen; ott is volt Salis Koppándban companiástól, 
a mikor éli Tordán; ö sem tudott engem, én sem 
ötét, Kornis urak sem tudósítottak semmiről, 
mely bizony nagy fogyatkozás volt.

En az nap és éjjel kerengettem legalább 
nyolcz mértföldet, a hadamnak lovát, és az 
estéli kardvonásból a szivét is ismérvén, lehiva- 
tám Uj-Tordából a zászlókat, s által a hidor, 
épen mikor világosodni kezde, szállék Gyéresre a 
Rhédei Ferencz házához, ott megnyugodván 
lovastul, menék Líbiára, s megegyezém Csáki, 
Kornis, Macskási, Keresztesi, Vér Györgygyel etc.

Ezek verték volt fel, ut supra, Koppánt, úgy 
gondolom, 13-a vagy 14-a novembris anno 
1674. Sokat feddödém a nem tudósításért, és az 
asszonyembernek fogásáért, fosztásáért; azt mon
dák , az asszony megfogása parancsolva volt, 
hogy a fejedelem mellé ne menjen észvesz
teni etc.

Azon nap és éjjel nyugattuk a hadat, a 
hová hozák a Bánfi Dienes feddödö levelét, mely 
alkalmatossággal irék én külön néki egy levelet, 
hogy küldje hiteles emberét, hadd vigyem ki 
abból a tévelygésből az elméjét, hogy nékiink 
egynéhány ifjú legénynek tulajdonítja; bizony 
megcsalja magát, mert országgal vagyon dolga, 
mi csak szolgák vagyunk, eszközök benne. Nem 
Ilivé, sem emberét ekkor hozzám nem küldé, ha-



nem ezután (melyről az 0 helyében). Azonban 
sovnlyai, csehi, segesvári, kolosvári praesidiumo- 
kat összehiván, Kolosvárról ment Szamosujvárra, 
mi pedig Lénáról Szent-Mihályfalvára , a hol 
Szamosujvárra való menését értvén , menénk 
Mező-Csánba olyan elmével, hogy aranyosszéki 
és mindennap v á r t , de rákháton jövő három
széki, csiki haddal megerősödvén, Szamosujvárba 
szorítsuk. Csánba jőve tőle az akkori református 
püspök másod magával oly véggel, hogy Fejér
várra menjenek a fejedelemhez, de nékiink az 
uraktól az volt az instructiónk, hogy mindenek 
felett csak az légyen gondunk, hogy valamig az 
urak a fejedelem mellé nem mennek, sem magát 
sem emberét a fejedelemhez ne bocsássuk sem
miképen ; azért ekkor a papokat csak visszaiga- 
zitók, relegálván az urak tudósítására mind ma
gunkat mind a papokat. De Csánból visszaszál- 
lának Gyéres-Szt.-Királyra Csáki urék, és engem 
hagyának Egerbegyen, melyre én mondék : ezt 
én értem, de hiszen még tegnap s azelőtt is 
megmondám, hogy a mi kevés hadunk (mert 
Marosszék egy része a prédával, az enyimből is 
sok hírem nélkül elszökött) nem arra való, hogy 
harezot álljon avval a praesidiumokból álló 
német és fizetett katonákból összehívott haddal; 
ha Bánfinak esze és szive lészen a reánkjövésre, 
számmal is nem igen haladjuk mi azt meg; azért



jobb távol berzenkedni, irogatni, tractálni, időt 
nyerni, mig a több székelység is érkezik Béldi- 
vel, és az urak is a fejedelmet magokévá teszik, 
és tudósítanak, és segítséget is küldenek, mint
sem láb alá menni, hogy felverjenek, vagy futva 
többire retiráljuk magunkat; azért jobb a Marost 
sáncznak tennünk Nagy-Laktól fogva Enyedig, 
és a toroczkai s több utakra vigyáztatnunk, ad 
communicationem praescindendam ; ha azért 
retiráljuk magunkat, a mint látom, már menjünk 
épen által a Maroson, tisztességesen etc. Nem 
tetszék nékik, kivált Vér Györgynek, ki azelőtt 
somlyai kapitányságában a töröktől sebet is 
kapott volt, és tanult vitéz embernek tartatott, 
idősebb is volt mindnyájunknál. Szégyen volna, 
úgymond, de csak maradjon itt kegyelmed, igy 
s amúgy segitjük, Isten úgy segéljen. Mondám; 
jó, én itt maradok, Isten kegyelmetekkel s velem 
is. Elmenének Gyéresre.

Én beszélgetvén Sándor Gergely , Bihari 
Péter régi sok hadakban forgott hadnagyokkal, 
három vagy négy rendbeli fiók és derék strázsá- 
kat veténk az egerbegyi és boldóczi völgyeken 
messze a falutól majd fertály mértföldig; osztán 
a hadat seregenként a falu végére rendbe állitám 
ilyen dispositióval : hogy oda vigyenek szénát a 
falusi emberek (vittek is eleget) és csak kézről 
étessék a lovakat, fele alugyék minden seregnek,
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ha csak elnyomja az álom, de fele ébren legyen. 
Én, mondáin, csak rövid vacsorát eszem, én is 
mindjárt kijövök ide kegyelmetekhez a faluból, 
egy éjtszakai alatlanság keveset teszem Berné
nek az eleivel egynehánynyal s vacsorához 
lilénk s eszünk, hát ihol hozzák a gyéresi atya
fiak levelét. Úgy találák, nem jó szakadozva len
nünk, menjek által én is a haddal Gyérésre hoz- 
zájok. Elkiildék a strázsák után, addig jóllakánk, 
osztán által Gyéresre; de hát az én társaimnak 
hült helyek, alig érem be őket Gerendáéi késő 
éjtszaka éjfél tájban, és osztán általszállánk 
Nagy-Lakra a vajdaszegi réven, de könnyű volt 
mennünk, mert egy csepp szekerünk sem volt, 
falun, hol voltak. Conscius ipse sibi de se putat 
omnia dici Mikor én Lónán az urakkal szemben 
voltam, Czipó az ablaknál hallgatódzott, kik is 
Bánházit, Teremit szidták, igv amúgy kellene 
nyársolni. Ezt Czipó magára vette, és másnap 
Szent-Mihályfalvára menő útjában a pistolyát 
a mejjébe csappantotta, de nem sült el; én meg
tudván, biztattam, vigasztaltam, és hogy az em
lített lármáért még csak pirongatás sem találja, 
nemhogy nagyobb; assecuráltam, de nem tudtam 
akkor a más oda fel említett factióját, és igy ar
ról nem mertem assecurálni. Vacsorán poharakat 
köszöntettem reá, semmit sem használt, irtoztató 
volt a keresztül való nézése és ábrázatja, azért
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strázsát rendeltem néki, hogy ne bánthassa ma
gát. Csánban egy ingben, nadrágban elszökött, 
a strázsái alnván, a pallosát a nyakában elvitte 
vagy kéziben, és .harmadnap a szováti határon 
egy vad gyümölcsfán találták, a pallosa szíjánál 
fogva felakasztva s halva; szántam igen és 
neheztellettem nemcsak a strázsáira, hanem a 
föemberekre is, hogy azt a factio-csinálást nem 
mondották meg, talám ha arról specialiter asse- 
curáltam és meggratiáztam volna, megcsendese
dett volna. Reformatus ember, alkalmas prókátor, 
lovas puskások hadnagya volt szegény.

Ezalatt a Felvinczi Zsigmond és Csáki 
uraimék tudósítása felhozta az urakat Gyógyról 
Fejérvárra, s ihol jö nyakokra egy bejáró ifjú a 
fejedelem levelivel, mind az hadhoz a nagy, mind 
mihozzánk, Csáki, Kornis és énhozzám a titok
pecsét alatt, melyben maga ügyének agnoscálja 
az egész dolgot, dicsér de praeteritis, paran
csol de futuris, biztat, igér etc. A tanácsi rend is 
hasonlóképen Ilyen a világ.

Nagy-Lakról menénk Tövishez, és én utáni
ban Csesztvén Mikes Kelemennel subscribáltat- 
tam a ligát, promptissime cselekvé, de féltében; 
nékem parancsolatom volt, hogy ha reluctál, meg
fogassam, azért még mikor Somodinál voltam, 
akartam hivatni, vagy ha ellenkezik, erővel is 
elhozatni és Sz.-Pálra küldeni. Ezt a tökéletlen
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hadnagy Lajos István azután kifecsegte néki, s 
megszaporitva; mely énnekem nagy veszedel
memre szolgált azután, a mint ide elébb meglát- 
szik; sok helyeken fakés helyében a ki kardot 
köt, gyakran jár rosszul.

Ezalatt a szegény Bánfi Dienes az én lónai 
levelemre nézve , küldé hozzám Pályik Jánost 
(kiről Jó Mihály szavait feljebb megirám). 
Ez azután holtig kolosvári vicekapitány lön. En 
ennek a subscribált originalis ligát megmuta- 
tám, s üzenérn Bánfi Dienesnek : ne fegy verkez- 
zék, hanem minden késedelem nélkül menjen 
Magyarországra, és onnan békéljék vissza, mert 
bizony elvész. Ezt én csak magamtól és titkon 
cselekedtem, és mikor osztán megtudták, én sem 
felettébb titkoltam. Teleki igen neheztellette, 
de én két okokért cselekedtem : 1. Nem kíván
tam sem néki sem másnak halálát senkinek, ha
nem hogy ez a tragoedia vér nélkül végződjék; 
láttam pedig azt, hogy ha ö el nem megyen : 
avagy ö, avagy mások, avagy mind a két fél és 
tahim az ország is consequenter elvész; mert 
olyan desperata conjuratiója volt ez az uraknak, 
hogy a kiket a gyógyi feredöbe menteknek 
irtani, oda olyan resolutióval mentek volt, hogy 
ha Bánfi a fejedelemhez mehet, és azt magáévá 
teszi, ők Gyógyról mindjárt Karánsebesbe men
jenek, Béldi hasoidóképen Háromszékről be Ha-
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vasalföldre és osztán megegyezvén, a portára és 
más fejedelmet kérjenek etc. A minthogy mikor 
mi egynéhány ifjú Bánfira mentünk, Béldi postán 
ment be Háromszékre, későre is tuda haddal ki- 
jöni.Ezek valóságos dolgok.

2. Jó, és a mienknél sokkal jobb, és taláin szá
mosabb haddal, lovas és gyaloggal, kiben circa 
négyszáz német volt és toroczkokkal megindula 
Báni! ésAjtonig el is jőve; semmi kétségem nem 
volt benne, hogy a mi székelyünk két mértföld- 
nyire sem várja meg, bizonyosan elfut, mert 
szive sem volt, kedve sem a dologhoz, és Fejér- 
váratt az urak sem várják meg, hanem vagy a 
fejedelmet is elijesztik, elviszik magokkal Dévára 
s Törökországra; vagy elfutnak mellőle, s ők 
elmennek; vagy a fejedelem maga nyakon löveti 
őket, és Bánfival összebékéllik rajtok. Ezek is 
valóságok; ha eljö vala, bizony praevaleál vala. 
Tanácsi rend, Bethlen Farkas, Nagy Tamás nem 
is tudta, nem is javallottá; egyéb ár, főember és 
az egész szász nátio similiter; de az Isten meg- 
forditá vissza Ajtontól, pedig a csíki, háromszéki 
hadat csak mi hiresitettük, de Kőhalom-székben 
ha volt akkor. Ez mint Isten csuda munkája lön, 
reánk sem tuda jöni, el sem tuda szaladni, a fe
jedelem és urak megcsinálák a praesidiariusokat 
s azok fogák meg magok, de mi még azt nem 
tudván, hanem csak hogy Ajtontól visszatért, és
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hogy a Fejérvárra járt egynéhány praesidiarius 
tisztet (kiket is infelici suo fato maga küldött 
oda, hogy törekedjenek mellette) a fejedelem s 
urak megnyerték, s mennek vissza: mi is megbí
zók magunkat, nosza Enyedhez, és onnét egy nap 
egy éjjel Hidas, Mészkő, Szind, Szilvás felé Gya
luhoz menénk; és azalat arestálta a praesidium.

Menénk osztán kész dologra Kolosvárra. 
Béldi is Nemes Jánossal, háromszéki haddal 
más vagy harmadnappal elérkezék azután, mert 
Nemes János sem tudott semmit benne idején, 
hanem én circa 12. novembris casualiter, mi
kor az udvarhely széki hadat inditani akartam, 
útban találkozám véle, s úgy ment be a had 
felvételére, s jö tt ki későn Béldivel, a Csáki had 
pedig annál is későbben.

Eddig jöttön jött a fejedelem s urak levele 
Csáki László , Kornis Gáspár és énhozzám in 
titulo conjunctim, ezután már az egész fő com
mendo Béldié mint főgenerálisé, kinek is eleibe 
menénk, s békisérők Kolosvárra, a trombitákat 
nem engedte fúni. Bánfi Dienes a maga házában 
volt arestumban azelőtt ötét tisztelő praesidia- 
riusok őrizeti alatt.

Jőve ide a fejedelem s urak parancsolatja : 
1. hogy a praesidiariusok fejedelem s ország 
hűségére újabban esküdjenek meg. 2. A szé
kely hadak tétessenek kvártélyba a Bánfi Dienes

------------------------------------------------------- ----------------G^S
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jószágiban és Nemes János commendirozolja.
3. Hogy Bánfi Dienes vitessék fogva Betlen 
várába, és ott őriztesse maga Kornis Gáspár.
4. A feleségét is vigyék oda hozzája. 5. Béldi a 
több főrenddel menjünk be Fejérvárra a gyű
lésre. Ezek mind meglőnek. En megrnondám 
Béldinek, hogy ha százszor parancsolnák is, de 
én bizony az én váramba nem küldeném, hanem 
az ország várába Szamosnjvárra, mert bizony 
megbánja. Nemfogadá, s azután maga, maradéka 
siratja ma is.

Látván én (melyet bizony nem is javallot
tam) hogy Bárdinak, a ki mijét kaphatja, pré
dái]* a, én magától kerék öt pár kopót, s ada. E 
volt a Bánfiéból minden nyereségem. Menénk 
Fejérvárra, a hol már a gyűlés megvolt, de nem 
kezdettek semmi dologhoz.

Sok hosszú tanácsok tartattak ennek a munká
nak fejeitől, és ez a Béldi szállásán mindenkor és 
néha a Bánfi Zsigmondén; melyekben engemet 
felettébb is adhibeáltak azután következett nagy 
veszedelmemmel. Summa consultationis : mit kell 
Bárdival követni? Oda kell-e hozni, és úgy kell-é 
véle jure procedálni ? Én azt mondottam, hogy 
oda, mert nec conscientia, nec fama, nec conse
quentia, vel exemplum permittunt ut inauditus 
condemnetur, avagy csak elsikaszszák. De úgy 
találák, hogy ha oda hozzák, bizonyosan meg-



szabadul, a fejedelem lágy ohatatlansága, a fe
jedelemasszony sirása , a maga dexteritása, 
eloquentiája, és sok barátinak, és a dolgot nem 
javalló embereknek voksa álltai; hanem azt vég- 
zék : az ellene való vádak az ország előtt elol
vastatván, ítélő mester peeséti alatt küldessenek 
el néki; adassék idő, hogy Írásban feleljen meg, 
ligy de merito; hogy finalis deliberatiója és sen- 
tentiája lészen. Én bizony sokáig vitatám, ut 
coram audiatur, de evincálának mindnyájan, 
hogy bizony nemcsak megszabadul, hanem a 
fejedelemmel úgy nyakaztat meg sok embert, 
mint a felső saeculumban Kolosvárott Báthori 
Zsigmond cselekedett volt; melyet nem lehetett 
nékem is el nem hinnem ex magna personarum 
et circumstantiarum notitia et consideratione. 
Találkoztak, a kik ettől az írás által való ment
ségtől is féltek, fogva tartásától is féltek propter 
eosdem respectus, és csak elsikkasztását avagy a 
vádok neki küldését, és mentségének meghallga
tása nélkül való megsententiázását javallottak 
volna; de én a segéljével mondám : ha legalább 
úgy írások által meg nem hallgatják, én reá nem 
voksolok, és úgy hiszem, más is sok azt cselekszi. 
Ha törvény nélkül megölik, lelkek rajta. Az lön 
azért a conclusum, melyet fejedelem, tanáics, 
ország-tábla és minden akkor elkövete; szivében 
ki mennyire javallottá, azt ő tudta. Bethlen Pál



öcsém bizony teljességgel nem javallottá, és azt 
a voksot akarta mondani : hogy Bánfi Dienesben 
sok és nagy büntetést, nótát érdemlő vétek 
vagyon, tudom, de nem egyedül ö olyan, azért 
ha büntetni akarja az ország, az olyanokat is te
gyék melléje. Ezek pedig magok voltak az ö 
elméje és sokak ítéleti szerint, kivált Teleki, 
Kapi, Béldi. Ezt az urak tőlem bizonyosan meg
értvén, voksot tőle, noha ott ült, nem kérdeztek 
egyszer is, kivált utolszor. Bánfi Zsigmond mint 
Bánfi ad tempus a praesidensségből kiálla, sub- 
stituálá a fejedelem Kapi Györgyöt. Teleki con- 
cipiálta a vádokat in punctis harmincz, úgy ju t 
eszembe, és énvélem concipiáltatának praefatiot 
a propositióknak, melyek között legelső volt a 
Bánfi Dienes dolga; arra a praefatióra csinálták 
volt azt a hirt, hogy én Írtam volna a vádokat, 
de igy vagyon, Teleki irta, nem én; ugyan is mit 
tudtam én akkor azokban a titkos dolgokban, a 
melyek a harmincz vádok között találtatnak.

Bánfi Dienes leveles ládáját hozák a Béldi 
szállására ; nékem és Dániel Istvánnak parancso- 
lák meghányását, de én a jószágokról való leveles 
ládát teljességgel nem hánytam. A missilis leve
lek között találók a fejedelemnek a maga kezével 
irt egy levelét Bánfi Dieneshez, melyben írja, 
hogy már bízvást nyúljon Örményeshez, mert 
Haller Gáboron elébb adatott. Oh Isten! né az



Ábel vérét mint elé tudod keresni. Ez árta leg
többet Bánfi Dienesnek , és valljon nem-e 
nyomja-e ma is egy részről az Apafi nagy házat?

Teleki a fejedelemmel subscribáltatá , és 
a nagyobbik titokpecséttel megpecsételtcté a 
ligát, és consequenter úr, főember statusokkal, 
és az ország pecsétjeivel, vármegye, székely, 
szász, egy szóval, mindennel, a ki ott status szám
ban volt. Azután modo praefato elvivék a vádo- 
kat Bánfi Dienesnek, és talán hatod vagy heted 
napra a mentséget elhozák, melyet Pataki István 
professorral (ki maga alumnusa volt, és haláláig 
segéltette) bizony szépen elaborált vala. Lön ősz- 
tán törvénye e szerint :

A tanácsurak (bizony úgy hiszem némelyek 
kedve ellen) felállának és mondák azt legelői, 
hogy azok a vádok mind igazak, akármint mentse 
és magyarázza emez az ö dolgait; egyébaránt 
ugyan mind elolvasák attente, meghallgaták 
mentségét, osztán a voksolásban is nem voksolá- 
nak a tanácsurak személy szerint külön-kiilön, 
hanem csak igv : a tanács voksa szerint nótát ér- 
demel; azután rendre a többi. Sok csak azt 
mondta: az urak voksa; a kiksegiteni akarták : ad 
perpetuos carceres. Az én voksom ez volt : de 
rigore juris nótát érdemel; mindazáltal az fejede
lem és ország diseretiójára hagyom sorsát. A jó
akarói perleni kezdék, hogy a nagyobb voks nem
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notázta meg, kivált a szász natio, hanem kérdezzék 
újólag. Elé álla Zimbriger Mátyás a szebeni pol
gármester s monda : megegyezett a natio, az urak 
voksa nóta. Ez lön Bánfi Dienes ultima unctiója, 
melyet ez a szász, hitte minden és én is, ex stupidi
tate mondott inkább, mintsem ex malitia vel prae
disposito consilio. Tanuljon ebből minden olvasó : 
quid sunt suffragia transsylvanica praesertim in 
nota infidelitatis, ubi princeps et summates sub 
nomine judicum saepe actores et testes et mox 
executores. Egynéhány példa lészen ilyen ide- 
hátrább, és én is. Talán ha de majoritate votorum 
nem perlenek vala, jobb lészen vala nyavalyás
nak : mert ugyan bizony suspectum quid volt, 
hogy noha az Ítélő mester Sárpataki Márton is 
tiszti szerint colligálta a voksokat, de Kapi prae
sidens is az approbatában egy-egy levélfbrditns- 
sal; a catalogusból a voksot kérdező deák is, 
Csengeri, (ki azután prókátor és Kapi manumis
sus jobbágya volt, de boldogtalan, egészségtelen 
ember lön) suspectus volt. Elég az, megnótázók, 
és megparancsolták, akiknek abban módjok volt, 
Sarpatakinak, hogy a sententia az nap készen 
legyen. Úgy is volt; félt is, elhiszem, de disposi
tus és szerencsére vigyázó is ember volt, mint 
paraszt ember gyermekéből lett prókátor, post 
director fiscalis, és protonotarius.

Ez nap ebédre sok úri és főrend embert

o /̂ cD
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hivott vala Kapi György, egyszer pitizálni kez
denek, énrajtam felül ülő urember Mikola Zsig- 
mondnak sugám : bizony nem ivásnak, tor vagy 
áldomásnak napja ez, hanem tanácskozásnak; ha 
megtették a törvényt, már lássák, mit csinálnak 
tovább. Mikola feljebb odasugta és felkelénk, és 
osztán öszvegyiilve ök a nagya, tanácskozának, 
és a fejedelemhez felmenvén, disponálták, hogy 
az nap menjen el Csáki László, másként is 
Bánfinak esküdt, és tőle (halálosan) megbántott 
ellensége Betlenbe, és vétesse fejét; mely végbe 
is ment. Megvallom Isten és ember előtt, hogy 
én ezt értvén, jóváhagytam, és izenettel Csákit 
siettettem Iválnoki Bálint által, melyet sokszor 
megbántam, és az Istentől mai napig is bocsánat- 
ját kérem; noha azt az Isten tudja, hogy én ezt 
is, és mindent, a mit ebben a tragoediában 
követtem, semmit Bánfi ellen való ránkorból, 
sem az énreám azáltal jöhető haszonért nem 
cselekedtem, hanem ex boni publici studio, per 
informationes in me excitato; et 2-do : ex metu 
non tam de mea persona (mert én bizony véle 
megbékélhettem volna, ut supra patet), quam de 
multis aliis, sollicitudine Apafi ne sit Báthori, 
mely bizonyosan meglett volna, mint azután 
sokból meglátszik; mert ha Csáki nem sietett
volna, halála után három órával érkezett Bet
lenbe a fejedelemnek az urak hire nélkül neki
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adott gratiája; és mikor halála hirét meghozák, 
Baló László ezekben nem interessatus, másként 
a fejedelemasszony belső kedves hopmestere, 
nékem, külön hiván, ezt mondá : hodie lanienae 
civili supremam manum imposuisti. Jaj mennyi 
ember holt volna meg!

Emlékein ugyan ebből .az öt pár kopónál 
több hasznom nem lön; mert az urak felültetének 
halála után, hogy Örményest kérjem, ők meg
szerzik a fejedelemtől, mert meg vallják, hogy én 
legtöbbet szolgáltain, és ha én nem lettem volna, 
ők nem tudom most hogy hol volnának; ezt iga
zán is mondották, de a többiben hazudának, 
nékem semmit sem adának, melyért Istennek 
hála az én részemről. Ok pedig a Bánfi Dienes 
keresett jószágaival együtt (nagy kegyességnek 
tartván, hogy az ős jószági intacte a fiáknak ma
radjanak) felosztozának, úgy mint : a fejedelem
nek Gyalu, Örményes juta, de Gyalut a fiának visz- 
szaadá, Örményest Bánfi Zsigmondnak pro tizen
öt ezer forinton eladá, Visát Kapi, Köbölkutat 
Székely László, Batizt Naláczi, Szokolyt Csáki, 
Libátont Ivornis , Kórod-Szent-Mártont Nemes 
János, Gernyeszegi nagy Sarmasági successiót 
Teleki, ezer tallért Daczó János stb. ki ezt, 
ki amazt, a melyeket én nem tudok; Béldi a pe
res Szinyén kívül semmit sem kivánt, sőt azt mon
dotta, hogy ha a légy a szárnyán vinne is valamit



a Daniiéból, lerázná; mégis ö és én lakóiunk 
majd idehátrébb érette.

Kevés idővel azután olvasván én Péld. 1:10.
16. felfogadám, hogy soha senkivel senki ellen 
nem ligázok, effélét nem subscribálok, és nem 
leszek mint a macska, a kinek a körmével ka
parta volt ki a majom a gesztenyét, azt hazud
ván néki, hogy hús. Noha nékem bizony ugyan 
semmit sem adának, sem nem Ígértek volt a 
conjuratio fejei a dolog elejin, hanem mint emli- 
tém, halála után biztatának fel, s megcsalának. 
Ismét meg ismét, hála Istennek, hogy sem
mije nem elegyedett a jószágomba. De tanul
jon az én fiam, és azt is tanulja meg, de 
secreto rei incognitae ne esküdjék meg praevie 
mint én ide feljebb Telekinek, mert olyat mond
hatnak néked, hogy kimondása testedet, titkolása 
lelkedet veszti el. Tartsa magának a barátom az 
olyan titkot, jobb.



VT. T̂ JÉSZ.
Magyarországi dologban és curátorságbnn, pu- 
blicumokban való forgásomról post annum 1662. 

usque ad annum 1675. inclusive.

Az mint odafel megírtam, hogy palatinus Ves- 
selényinél laktam Magyarországban, és akkor for
raltattak ennek a mai napig tartó nehéz dolognak 
munkái, és azokban azután ennyire forgottam.

Igen kevés emberrel közöltetett először. A 
fejedelem, az atyám, Bánfi Dienes, Teleki, én, 
Baló László hopmester, és Inczédi Péter conser- 
vátor tudtuk. Legelőször Inczédi Pétert kül
dök be a portára a magyarok oblatiójával, de a 
porta nem acceptálá, azután Baló Lászlót ; ennek 
ugyan valamivel jobb szót adott, és valabáraha a 
busz esztendő exspirál, reménységet, de akkor is 
nem acceptálá. Ezek az expeditiők az én kezemen 
forgottak; látván mi ezt, az atyám, Bánfi és én 
azt javallottak : üljenek veszteg, és temessék 
titokverembe a dolgot, de Teleki mind ellenke
zőt állított.
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A bécsi udvar Vesselényi palatinus halála 
után megtudott mindent, de dissimulálta, és ma
gát Zríni Pétert rendelé tractára Eperjesre, és 
a fejedelemnek oflferálá, hogy küldjön követeket 
oda, s legyen minden jö aecomodatio. Erre a 
követségre a fejedelem engem rendele, de azt 
Teleki magának vévé, nagy színt és feneket csi
nálván néki, hogy oda egy tanácsur kell fökö- 
vet, az légyen Kapi György, és a három natióból 
egy egy, a vármegyékről ő, a székelvségröl Ne
mes János, és egy szász. Dictum, factum, partu
riunt montes, nascitur ridiculus mus. De jaj 
bizony nem ridiculus mus, hanem mint a Medea 
sárkány fogvetésének olyan aratása lön. Titkon 
Zríni Péterrel contrariumot [ végzett, de csak 
maga nevével, Kapiék semmit sem tudtak benne. 
Mik következének utána, históriában s az embe
rek emlékezetiben vagyon, nem idevaló. Hanem 

Látván én s az atyám és más szegény ma
gyarországi exul főrendek is, hogy a török vagy 
soha vagy igen későn segíti meg, gondolkozánk 
igy : a fejedelem küldjön követet a protestáns 
fejedelmekhez, hogy intcrponálják magokat a 
császárnál, és conciliálják a magyarokkal. A 
fejedelem reáállott volna, Bánfi Dienes is, de Te
leki azt mondta : a követség igen jó volna, de 
igen költséges és veszedelmes. Azonban kit is 
tudnánk küldeni (noha tudta, hogy a fejedelem
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engem akar); veszedelmes, úgymond, a törökre 
nézve, mert azt a porta apprehendálná és a feje
delem romlanék meg. De ebben semmi sem volt 
volna, mert a török a fejedelemnek megizente 
volt, hogy ö arra nem érkezik, s nem is bontja 
fel a békességet, hanem a fejedelem vagy adjon 
helyt az exuloknak, vagy accomodálja a mint 
jobban tudja a dolgokat. Hanem, mond Teleki, 
levelekkel próbálja ember azokat a keresztény 
potentatorokat; az meglehet. Erre nézve azt vég
zők, hogy expediáltassanak levelek ilyenformán : 

A fejedelem nevével kétféle vagy formájú, 
egyik a pápista fejedelmeknek, mely politicis 
rationibus remonstrálja a magyarországi motu- 
sokból közönségesen a kereszténységre és köze
lebb Németországra jöhető sequelákat etc.; a 
másik a protestáns fejedelmeknek , melyben 
praeter rationes politicas a religiosa ratiók is 
meglegyenek. Azonban a lutheránus püspök 
írasson a maga nevével az udvari prédikátorok
nak és akadémiáknak, az augustana confession 
lévöpotentatorokéhoz. A reformatus püspök simi
liter a reformátusokéhoz, és mind ezeket vigyék 
együtt a fejedelem levelével. Az elvitelére maga 
offerála Fleischer András egy német lutheránus 
officiert. A fejedelem igére száz aranyat, más 
senki semmit. Ebben az időben Berlinben a 
brandenburgai elector ex pietate et gratiositate



tartott tisztességes fizetéssel és- consiliarius titu
lussal egy Harsányi Jakab nevű magyar embert, 
a ki gyermekségében sokáig a fejedelemnek prae- 
ceptora volt, osztán a portán erdélyi török-deák 
tolmácsnak tanítatta Rákóczi fejedelem, kinek 
halála után vetődött Berlinbe; tisztességes tudós 
ember volt; úgy végzők, hogy ehez vigyék az 
Írásokat mind, és ennek mintegy sollicitatornak, 
az electornak pedig mintegy patronusnak kös
sük lelkére az egész dolgot. Én s az atyám sokat 
instálánk a fejedelemnek, a régi praeceptorának 
ut publico ex respectu küldjön száz aranyat, de 
ő bizony egyet sem. Hanem ez a válasz : a száz 
aranynak fele elég az útra a levélvivönek, felét 
ajándékozzák az ő nevével Harsányinak. Hát a 
levélvivőnek fáradságára mi lészen ? 0  acerbia ! 
o miseria! azt is csak kétszáz öreg tallérul adatá. 
Én szegény fejem a magaméból adék száz ara
nyat érette.

A fejedelem nevével én concipiáltam, expe- 
diáltattam, mind a fejedelem és atyám reám bíz
ván, és azok elkészülének. A szász püspökhez 
magam mentem Berethaloinba talán kétszer is, 
az is igen jó szívvel mindent elkészite. Kovásznai 
Péter református püspök, kolosvári professor 
Pataki István similiter mindent. Szebenbe menék 
és Fleischer Andrással elkészítők, indítók az em
bert, hogy menjen Kővárba Telekihez, és onnét
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az ö dispositiójával Máramaros és Lengyelorszá
gon Berlinbe. Még én külön irtani vala Heidel- 
bergába Joachimus Camerarius , és több, az 
elector körül lévő jó uraimnak és az én praecepto- 
rimnak a professoroknak, adjungálván az akkor 
Bársony püspöktől kijött Magyarországban kibo
csátott „veritas toti inundo declarata“ nevű 
könyvecskét cum refutatione JoannisPosaházi sub 
titulo : „falsitas toti mundo detecta“ még holmi 
ahhoz tartozó maradékokkal. Alárd János nevű 
szolgámat küldém Kővárba az officier után, örül
tem, kit az Isten tud, tamquam re praeclarissime 
gesta; de tekintém egyszer, hát az én officierem 
visszajött Kővárból és az egész dolog füstbe 
ment. Teleki vetette Bánfi Dienes, Fleischer 
Andrásra és Gilányi Gergelyre, hogy azok con- 
tramandáltatták a fejedelemmel, de azok tagad
ták. Tudja az Isten, ki mint viselte abban magát, 
és az azután következett dolgok megbizonyitot- 
ták, hogy Teleki gátolta volt meg. Az Írásokban 
is csak alig kaphattam valamit vissza, bár csak 
pro memoria tarthattam volna meg pro posteri
tate. En Istenem , emlékezzél meg énrólam a 
jóra. Nehem. —■ ült. Ezeknek a bizonyságát 
ugyan tanálni, ha ebben az esetemben el nem 
veszett, az én leveleim között,és az én nyomtatott 
apológiámban. Nem ju t eszembe, hogy ezekben 
az időkben magyarországi dolog a kezemen for-
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gott volna egyéb ennél, mert azt Teleki vette 
egyedül a kezére; még azért is reám izent,hogy az 
exul fő embereknek gazdálkodtam. Isten panasz- 
neven ne vegye, erőm felett is adtam, és vélek 
társalkodtam.

Mikor Szatmárnál megverék is, szándékát 
nem tudtam, és a közhírből értvén szándékát, 
levelem által dehortáltam in anno 16. . , de 
nem fogadá; még inkább haragúit jó intésemért 
akkor, noha azután megbánta.

Curátornak tettek engem mindjárt házassá
gom után, lévén akkor fő curator az atyám, 
Bánfi Zsigmond, Bethlen Farkas; velem együtt 
tették Macskási Boldizsár és Keresztesi Sámuel 
uraimékat is; nem is igen jött azután a collegi- 
umnak feléje is az első három úr, kivált Bethlen 
Farkas egyszernél többször nem hiszem Enyeden 
lett volna a collegium dolgában, sem azelőtt sem 
azután. Vicecurátorok voltak Lipcsei György és 
kiváltképen Szabó Keresztély , és a pénz ennél 
állott, és minden tereh ezen fordult meg; de mi
vel én a curátorságot és collegiumot illető dol
gokról másutt bőven Írtam, itt keveset említek.

Csengeri István nagy tudós theologus és 
hires prédikátort theologiae professornak, curá
tornak, és részszerint perceptor s erogatornak 
tevék malo et exemplo et eventu, kárt is valla a 
collegium miatta. Nadányi János szegény profes-
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sorságra alkalmatlan és igen zavaros emberrel 
sok baja volt felette a collegiumnak, és osztán 
minekünk is. Nékem noha semmi vétkem nem 
volt, mégis botozást Ígért a fejedelem miatta, 
noha nem szememben, hanem Lipcsei György 
előtt, ki nékem megirá, hogy udvarhoz egy 
darabig ne menjek, mert félt; szintén akkor akar
tam pedig odamenni, de elhagyám, divina pro- 
videntiának ismervén a Lipcsei tudósítását.

Anno 1673. fellázasztáTophaeus a fejedelmet, 
committálván aPatakról Fejérvárra jött profes- 
sorokat enyedi Dézsi Márton és Csernátoni Pál 
és kolosvári Pataki István professort a Coc- 
cejana theologia és Cartesiana philosophia miatt, 
és kelle Radnóton lenni nagy ecclesiastieo-poli- 
tico mixta synodusnak, melyben a fejedelem, úr, 
főember, a predikátorságnak a színe ott volt az 
egész reformata ecclesiából. Az Isten, az igaz, 
úgy az én apám, Bánfi Dienes és Kapi György 
authoritása, és Kovásznai Péter püspök modera- 
tiója tárták meg, hogy a professorságból ki nem 
veték őket, Csernátonit az atyám, Dézsit Kapi, 
Patakit Báni! Dienes protegálta, kiki alumnusát. 
Tudja Isten mennyit fáradtam ekkor ebben.

Epen ekkor Radnóton létemben született az 
én elsösziilött fiam Bethlen Mihály Sz.-Miklóson 
az uj házban. Születése után harmadnappal a fe
leségem maga és gyermekéről Írván, és tudakoz-
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ván akkor, hogy mikor megyek haza, szinte 
akkor érkezett a levéllel a szolgám, a mikor fenn 
a palotán a voksolás volt. Hogy ötét az ajtónálló 
be nem bocsátotta, azt hazudja : az asszony halá
lán vagyon, bocsáss be az úrhoz; ezzel a hirrel 
az ajtónálló bejöve, s nékem megsugá. Felette 
megháborodám (tudtam már azelőtt harmadnap
pal a gyermek születését), s kimenék a tanácsból, 
s megadá az inas a levelet, hát semmi gonosz 
nincs benne. Mondék az inasnak :ihol az ajtónálló 
azt mondja. Felele : csak azért hazudtam volt» 
hogy magam vihessem be a levelet. Micsoda 
nequitiája az ördögnek, mint hazugság atyjának. 
Visszámenék a gyűlésbe,s hát szinte akkor került 
reám a voks; vége lön osztán a zsinatnak, és én 
is hazamenék örömmel örömre; de hamar mint 
megkeseredék, odafel megírtam. Gyermekem 
halála, házam égése etc.

Teljes életemben olyan szép idővel járó, 
tiszta, és sok búzával, sok és igen jó borral böves 
esztendőt nem értem mint ez az 1673., zab hogy 
kevesebbecske volt. Minden héten, és az majd 
mindenkor vasárnap, volt, de nem nagy, nem ká
ros, sem dolgot nem akadályoztató eső. Az 
aratás idején volt; ha a gyermekem betegsége, 
halála, mely 30. julii esett, ne légyen, minden 
búzám usque ad 2. vei 3. augusti benn a 
csűrben lett volna, igy is ultima julii majd fele
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benn volt, szalmájában sok búza nem volt, mert a 
kévében teljességgel semmi fünern volt,csak a bu- 
zaszalmaszál, és igy igen eresztös volt, a legalább- 
való is legalább két vékát adott kalongyája, ki hár
mat, ki többet is. Sink és Segesvár-székben ter
mett borban találkozott sok olyan, hogy más esz
tendőben Berethalomban termett borokat megha
ladott. Bizony kis-sinki bort ittam ekkor nemcsak 
édes, csípős, sütőst, hanem gyönyörűséges jő illatja 
is volt; ez a jó szag pedig, és kiváltképen való ked
ves íz és édesség közönséges volt akkor minden 
jó bortermő helyeken. Afügyöböl malazsa-szölőt 
és aszu-szőlő borát sokat csinált a feleségem.

Ennek az esztendőnek vége felé lön Segesvá- 
rott egy közönséges nagy számvétel az ország 
adójáról egynéhány esztendőkről. Exactorok vol
tunk az ország rendeléséből : Kapi György, Rhé- 
dei Ferencz, Mikola Zsigmond, Bethlen Gergely, 
Én, Mikes Kelemen, Sárosi János. Sok depeculást 
találánk, de nevezetesen a portán restantiat 
liquidálánk negyvenezer tallért, Péter János 
forgott a nevezetben, de bizony csak olyan volt 
ö abban, mint a vaskót lopó czigány gyermek a 
végbársonyt lopóhoz képest; legtöbbe a Székely 
László és magánál nagyobb ur társai ládájába 
ment. Bogaras földin is liquidálánk harminezezer 
tallért. Nagy solenniter a számvétel registrumát 
subscribálók, pecsétlök és osztán az országgyii-

' <



— 429

O C ) .

0
10

lésére reportálók. Első gyűlésen csak elüték, 
veték, halászták, de azután más gyűlésen, ugy tet
szik in anno 1674. eljőve Teleki Mihály az ország
hoz a fejedelemasszony szavával és lekéré a foga- 
rasfoldi harminczezer tallért. Dispositusok voltak 
némely emberek, csak felkiálták : engedjük el, jó 
anyánk ő nagysága. Quasi vero, mintha az a feje
delemasszony vagy a szegénység javára lett volna; 
egynéhány lopónak jutott. Ottan mindjárt sub- 
jungálá Teleki: azon becsületes exactorok adósi- 
tották meg Péter Jánost; de hunn ördögbevenne 
olyan rósz ember negyvenezer tallért. El sem 
várak a dispositusok az oratiónak végét, nem hogy 
initölünk exactoroktól valamit kérdettek volna, 
csak engedjük el. Mi exactorok, de bizony nem 
mi, hanem a szegény gyámoltalan ország, enni 
longo naso marada. Egy esztendei adaja kitölt 
volna igazán s jól abból a számvételből, egy bat- 
kája sem lön, sőt még egynéhány ezer forintot 
kelle fizetni a mi segesvári harmadfél héti ven
déglésünkért a szászoknak, mert mi bizony sokan 
voltunk exactorokul, számadásra jött ember is 
sok volt, és a számadó igen keveset, a számvevő 
pedig egy pénzt sem költött az erszényéből, 
mégis lovastól, szolgástól úri módon laktunk a 
szászéból. Ilyen igazság vala akkor Erdélyben. 
Nékem bizony a lelkem fájt és sírt rajta, mert én 
tudtam s láttam a nyargaló hamisságot, és nem 7)
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is lehetett szó nélkül hagynom, melylyel hanem
ha lelkemnek, de egyébnek senkinek sem hasz
náltam; világ szerint pedig magamnak sokat 
ártottam. Egyébaránt ebben az időben Bethlen 
Gergelyt, Mikes Kelement és engemet, három 
clámánsnak nevezett Teleki, mert tudtunk ugyan 
szólani az ország között. Sárosi János ifjú rend 
és csak Küküllő vármegye követje volt, de acti
vus, bátor és szókimondó ember volt, politici 
boni studiosusnak látszott lenni az ö akkor 
alacson rendihez képest, és Küküllő vármegyét 
bátor voksolásáért, postulatumiért nevezték vala 
Kis-Bihar vármegyének, mivel az a vármegye 
régen azt követte. Mi a három clamáns igen rit
kán egyeztünk meg, mert hazugság nélkül irom, 
a kettejének, de kivált Mikesnek igen ritkán volt 
szerencséje az igaz ügy oltalmazásához, és min
denkor Teleki, Báníi, vagy egy szóval valamely 
potens ember sipja volt sine discretione justae 
vel injustae causae,mintaprokátor, et loquentiae 
quidem multum, malitiae plurimum, sapientiae 
parum, conscientiae nihil habebat; azért noha 
nékem akkor in privato sem barátom, sem ellen
ségem, sőt a zabolai osztozásban a maga haszná
ért, tudniillik a szentléleki ezerötszáz forintos 
jószágért segitőm volt, de ritkán lehetett in publi
cis megegyeznünk. Az atyámnak pedig és Basa Ta
másnak nagy gyűlölője és majd énnékem is halálos
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ellenségein, üldözöm lett halálig mind Bethlen Ger
gely lyel együtt, melyről ide lenn sokat kell Írnom.

A görögöknek nagy elhatalmazását a hazá
ban, a kinek esze volt és lelke, látta és fájlalta. 
Apor István, még ebben az időben igen alávaló 
fejér kis-mezér (melyet Apor-posztónak is hittak) 
köntösben járó, de másként felette szós, elévágó, 
meg-meg Mikes Kelemen sípja fogója vala. A haza 
fiaiból álló kereskedő rend egyszer supplicatiót 
ugyan énáltalam adata az országnak a görögök 
ellen, de csak explodálák mind supplicatiójokkal 
őket : adják olcsóbban ők a görögöknél, s tölök 
vásárlunk. Vármegyék, székek, az egész statusok 
postulatumot adtak ellenek ex boni publici et 
patriotarum amore, én is buzgottam ellenek. 
Sokszor Teleki fellázasztott ellenek , osztán 
ő volt legfőbb patronusok a tanácsban, min
den postulatumunk csak eludáltatott, ők egy
néhányszor jól megfejték a görögöket, és azok 
is osztán,a mit nékik ajándékoztak vagy olcsób
ban adtak,árujok közönséges drágitásával orszá
gul rajtunk vevék meg. (Görög vagy Horváth 
András, harminczadok árendálója, felesége egy 
lévén a mostoha anyámmal, egy pár szőnyeget 
vetett az én atyámnak, másoknak száz aranyat 
mit etc. jEzt én kitanulván, egyszer osztán, mikor 
a görögökre lázasztának vala, mondám az ország 
között voksoinban : én úgy vettem eszembe, hogy
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miuélinkább postulatumozzák ükét, annálinkább 
szaporodnak és mindent drágábban adnak; ennek 
pedig az oka az, hogy a mit patronusiknak adnak, 
azt osztán modo praescripto (melyet megbeszé
lek sine personalibus) rajtunk veszik meg : azért 
vagy serio űzzük ki, vagy tegyük le ezt a minden 
gyűlésen mások hasznával s magunk kárával 
hányt vetett matériát. Mondja Mikes nékem : hej 
Miklós, a hátulsó ajtón mentek hé hozzád! Fele
lém : énhozzám bizony nem, mert arra szüksé
gek nincsen, én ha szegény vagyok is, affélét 
nem visznek, tudják ük, kihez menjenek, s azok 
között hozzád is; legalább én nyelvemet ezután, 
mint eddig bolond voltam, senki sem teszi 
kovács fogójának, vagy ganéjhányó villának. So
kan mondák státusok közül : a bizony úgy 
vagyon, koldus az haza s hazafiai.

Ezen esztendőben kezdék a sóaknákat is áren- 
dálni az országnak, fejedelemnek és kinek-kinek 
az hazafiainak szörnyű kárával. Elüször Szegedi 
György rácz, azután Pater János hogy már gö
rög, de valósággal Szegedi háta megett Székely 
László, Teleki először, azután Bánfi Dienes, és 
osztán végtére mind a tanács. Ekkor irtain volt 
legelőször projectumot, mint lehetne mind a só, 
mind consequenter egyéb kereskedést jól felállí
tani, de a privatista nihil publici boni exspecta 
nec ab idiota.
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Ebben az időben lön a Macskási Boldizsár 
enyedi pénzverő háza sociusok az atyám, Kornis 
Gáspár, Macskási Péter, János, kolosvári Jó 
János ötves. Én is belé akarék állani, de nem 
állék, sőt vélek is elhagyatám, remonstrálván 
annak lehetetlenségét. Mind erről, mind arról a 
közelebb elaborált projectumról volt nékem Írá
som a többi között; ideírni sok volna, ha jelen 
volnának is.

Ezen esztendőben erigálók az udvarhelyi 
scholát is annyira, a mint lehető. Én voltam 
curátora; megmutatják az írások és a dolog, 
hogy mire igyekeztem. Emlékezzél meg én Iste
nem énrólam az én jómra. Nehem. ült.

Pro anno 1675. ezt jegyezhetem meg, hogy 
olyan rettenetes eső lön tavasztól fogva mind 
őszig majd szakadatlan, hogy a gabonák is nehe
zen értek meg, el sem takaríthatták, fejszével 
vágták el a köteles kévét, kalongyát; a kenyér 
olyan dohos volt, hogy a tésztát tüzes kővel és 
vassal kellett a szegény sütőknek és asszonyok
nak igazítani, meg sem ehették volna különben. 
A szőlő pedig Hunyad vármegyében hogy vala
mennyire megserdült szüretre mint más időben 
septembernek az elein; de másutt az országban, 
kivált az alávaló bortermő helyeken teljességgel 
csak egresül maradott, hogy csak zsákban, kosár
ban vitték haza, nem kádban. A szeme sem nőtt-

Tört.. E m i. II . 28
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meg a jobb boru helyeken is. Szent-Miklóson, 
Szent-Iványon is csak mint az öreg borsó, vagy 
minél nagyobbacska volt. Kiiliibe törték sok he
lyen, az is igen kevés volt, egy hold szőlőben két 
három zsákkal; leve sem volt. Egy szóval az or
szágban bor nem lön; a kit úgy kisajtoltak, 
facsartak is, sem enni, sem innya, sem eczetnek 
jó nem volt, sőt az eczetet is elvesztette. Nékem 
s a jobbágyimnak Szent-Iványon, Szent-Miklóson, 
Tordán, mindenütt lön tizenkét negyvenes olyan 
egres keserű lév, megvevém a jobbágyimtól 
pénzen, de a kocsis, a peczér sem itta meg, csak 
kiöntötte; hallatlan dolog.

Az Istennek énrajtam ekkor is ritka csuda 
kegyelme lön. Zaboláról jővén ki a feleségein, 
soha nyugodnom nem hagya, hanem szokásun
kon kivül, Holdvilágról menénk Szent-Iványra, 
szörnyű esőben, sárban. Isten dolga volt. Septem- 
bernek 9-ik, 10-ik napja tájban járom a szőlőket, 
hát olyan mint a borsó, még csak egy lágy szem 
sincsen benne, gerezd is igen kevés. Mondom 
Simon nevű szász birámnak : apa, Szent-Mihály 
napja csak harmadfél hét, mit gondolsz erről? 
Felele : ugyan Isten tudja, ilyen dolgot ember 
nem ért; de ugyan félek ez idén, ez meg nem 
érik; de ugyan gerezd sincsen itt, nem tudom mit 
tegyünk.. En sokat nem vélekedém, az nap 
mindjárt Szent-Iványon, Örményesen huszonöt



hordó ó-bort vevék, huszonnégy forinton egy-egy 
negyvenest. Hazamenék, barátimtól pénzt kérek, 
Ekemezön, Szászsebesen, Sárdon hatvan bordó 
ó-bort vevék. Jó borok lettek vala in anno 1674, 
huszonegy forinton vettem. Csudálták az embe
rek, még Bánfi. Zsigmond nagy jó uram egy leve
let ira : tudósítsam, micsoda oeconomia az az én 
borvásárom. En ezt iráin : a gyűlésben novem
berben magam megbeszélem. Eljővén a gyűlés, 
monda szegény: értem már, bár ne mondd. Bezzeg 
itt telek ám be : a tyúkot a tyukmony tanítja. 
En ezen nyertem majd két annyit in anno 1676.
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Rabságom elöljáróiról anno 161 5 et 76.

Eddig éltem, a mit éltem, a mint Mózes a 
90-dik zsoltárnak 10-dik versében mondja. Ha 
kedves vala is valamennyire, de bezzeg azután a 
39-dik zsoltárt, és a 88-dikat s 69-diket adá az 
Isten az én számba, és ada az Isten az én életem
nek legszebb idejében a sátán és a világ kezébe. 
Bizony csudával olvashatja ezután minden ke
resztény értelmes ember az én életemet. Eddig is 
ugyan bizony eleget szenvedtem, még pedig a 
honnét jót kellett volna várnom, de ezután annál 
is többet a hazugságnak leikétől, az attól elfog
lalt fiaitól, az ezektől megcsalattatott, és minden 
gonoszra reávett magistratustól, fejedelemtől, a 
kitől igazságot és oltalmat kellett volna várnom, 
és az atyámfiáitól, kikkel együtt jártam a tem
plomba. Psalm. 55 : 14. 15. De lépem a siralmas 
históriára.

Anno 1676. januáriusban lön octavalis termi-

$



nus Segesváron, a melyen Bethlen Farkas és 
öcscsei perlék Betlent Béldi Páltól, de nem 
nyerék; ez a kezdete és centruma az én és Erdély 
sok veszedelmének, noha Béldi részéről énnékem 
ehez semmi közöm, sőt kivántam volna, ha az én 
Bethlen atyámtiai nyerhették volna; és az én 
atyámnak is ebben nagy vétke volt, mert még in 
anno 1659. kezéhez vehette volna, ha tizezer 
koszos forintot nem szánt volna, mert kínálták 
véle az akkori fejedelem és emberek, volt volna 
is módja benne. No bizony megadja majd az árát 
ö is szegény az elmulatott alkalmatosságnak. 
Ekkor veszté el az atyám az örményesi, éntő- 
lem elvett részportiót is ; bizony hamis törvényt 
tőnek néki. Actor lévén az atyám, deponálni sem 
engedék; de Kendi, Sárpataki, jobbágyból lett ité- 
lömesterek, tudják vala a törvényt odatenni, a 
hóimét többet adnak vala. Mikes Kelemen pedig 
táblafia, vagy inkább mostoha atyja, Petki Já 
nosnak édes atyja, mindent a sok szóval elnyom 
vala. Én is a járai perrel menék a mire menék, de 
nem messze.

Lön Fejérvármegyében Enyeden törvényes 
szék, ott én megnyerém Mikes Mihálynén azt 
az ezer forintot, melyet az ura Basa Tamástól el- 
predált volt, de Mikes Kelemen a fejedelemtől 
commissiót (en magistratum) nyert a tisztekre, 
hogy exequálják.
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Ekkor kérette egyszersmind az éntőlem em- 
litett Bucsesi Sárát, énáltalam Macskási Boldi
zsár özvegy főember, és mások által Székely 
László postamester; több szó között találám én 
mondani Jósika Istvánnak, a leány mostoha 
atyjának : hogy én inkább adnám a leányomat 
tősgyökeres főembernek, mintsem egy postames
ternek. A leány az özvegy szakáinál inkább 
szerette a szakálatlan, és valamivel ifjabb sze
rencse emberét, és Jósika levitásból kiadta,még 
jó borosán és jó toldással, hogy én sohonnai bi
tangnak neveztem volna; noha nem jut eszembe, 
hogy azt épen olyan vastagon mondottam volna, 
mert én abban az időben Székely Lászlónak sem 
voltam gonoszakarója, és úgy tetszett, ő sem 
énnékem.

Daczó János szegény főember, de tisztre, 
méltóságra halálig, jószágra halálban vágyakozó 
ember, másként az atyámnak még ab anno 1658. 
igen kedves fiúi nevet nyert embere vala. Ez a 
fejedelemtől Czikmántort per defectum familiae 
Darlóczianae ugyan az atyám által megkérte 
vala, de Béldi pro jure familiae Baladfi keresztül 
állá benne. Nékem Daczó jóakaróm volt, én is 
néki; én és Nemes János által találtatá meg 
Béhlit, ne akadályozza, inkább vegye az ő szol- 
gálatját, de emez kedvetlen választ ada Daczónak. 
A köny az orczáján lemene rajta, s mondá : no
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a szegény legény is a mit tud, elköveti. 
Egyébaránt Daczó hazug, és boszorkányoktól is 
tudakozó ember vala, végtére Tököli alatt 
tanácsúi* lön és Havasalföldében hala meg sze
gény számkivetésben.

Bethlen Gergely és Mikes Kelemen rettenetes 
barátosok voltak, merő Pilades és Orestes; Beth
len Farkasnak is és Eleknek is barátja Kelemen, 
és Béldinek halálos ellensége volt, úgy az atyám
nak, Basa- és Kún-házaknak is. Telekinek, Szé
kely Lászlónak is igen kedves emberek volt, 
tudott mind szót, mind ajándékot bőven adni, 
melylyel is nyerte táblafiui, itélömester, tanácsúi*, 
praesidens és Fejérvármegyei föispánságot, nem
csak érdeme nélkül, hanem érdeme ellen. Hallot
tam én és mások sokszor Teleki szájából : hej 
Kelemen, soha sem volt az itélömesterség ilyen 
persecutióban, mint tealattad; pedig mindennek 
ö tette. Maga is sokszor mondotta Mikes : 
hitemre én egy cseppet sem tudok ehez. De igy 
telék be sokszor, Praed. 10:3,4. Tudja ezt Erdély, 
és kivált a szász és székelységen ha fejér szakái 
vagyon a ki ismerte, megmondhatja.

Mikes Kelemen noha még ab anno 1658. 
gyűlölte az én atyámat és két ipámat, de járult 
ehez most : Fejérvármegyében, a szentléleki pert 
Kisfaludiakkal, ésimez nem régen Mikes Mihály- 
néval emlitett én peremet, meg ugyan Mikes
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Mihálynénak ővele való perét mindenkor elvesz
tette, mert egyszer sem volt igazsága; de ő azt 
mind az én atyámnak, mint ottvaló főispánnak 
tulajdonította, Basa és Kúnékkal pedig ugyan 
halálos ellenkezést és üldözést követett, et ante, 
et in, et post bellum civile Rákoczio-Barcsainum, 
ü igen kedves embere lévén egész házával együtt 
Rákóczinak, emezek ellenben Barcsainak. Mikor 
én osztoztam oda feljebb Kán Istvánnal, mester
séges ajánlással osztoztató alkudtató bírónak 
színié be magát, és az osztozás alatt Apor Lázárt 
más nemes emberrel küldé Kán Istvánhoz és a 
fiaihoz, izenvén, hogy szentléleki Basa Tamástól 
in flór. ezerötszáz zálogosított jószágbeli részt a 
feleségem és én oda Ígértük neki. Ez pedig 
hazugság volt teljességgel, nem is requirált volt 
soha is addig ; az én szegény Lábán ipám 
mindjárt elhitte, semmit sem kérdett éntőlem 
sem a feleségemtől (mert még a templomban 
sem ült egy székben velem), mindjárt oda igér- 
tette a szegény gyermek fiaival néki. Azon két 
követ hasonló izenettel, mely is már a megirt 
mesterség szerint félig meddig igaz volt, énhoz- 
zám jőve: hogy immár a sógorim odaadták (noha 
még csak csalás és igérés volt), hanem a feleségem 
is cedálja a maga részét; én csak tanácsra lialasz- 
tám, de Kán István mire intractabilis et inacces
sibilis furorban lévén, nem lehete a nagy csalárd-

V
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ságot megigazítanom, csak oda lön; kinek valami 
rész puszta fundust, kinek paripát, sógoraimnak 
és a feleségemnek száz ötven forintot ada; az 
ezer ötszáz forintos jószág nem tölt háromszáz 
forintjába. így szokta a ravasz borbély a bolon
dot beretválni.

Istennek nagy Ítéleti. Száz esztendőtől fogva 
a Bethlen Farkas és Ferencz lineája soha igaz 
szeretettel egymáshoz nem volt, noha hiszen 
Kemény Anna az én nagyanyám, és Kemény 
Kata a Bethlen Farkas, Gergely, Elek anyja, apá
val egyek voltak. Bethlen Farkas ugyan énhoz- 
zám elég jó volt, és különben is discretus» 
moderatus, tudós ember vala, de Gergely micso
dás volt, odafel két helytt említettem,de ez után 
sokszor fordul elé. Azon is pedig megboszanko- 
dott, hogy odafel említett hitiszegését nem 
lehetett ekkor eltitkolnom, és az uraktól nehéz
ség volt reá érette. Mikes Kelement is énellenem 
felbosszantotta az odafel emlitett Jósika István 
fecsegése és proxime az ángyán megnyert per» 
melynek kárát végtére a törvény őreája fordí
totta volna. Ezeket a következendő tragoediának 
argumentumául le kellett írnom szükségképen, 
írásomnak mind elhivésére, mind megértésére 
nézve.

A három Bethlen Betlenért, Daczó János 
Czikmántorért vágni kezdék a fát Béldi alatt a
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fejedelem előtt, járul hozzá Mikes, nein Daczóért, 
mert az gyűlölte, bolondnak tartotta, üldözte, 
hanem a három Bethlenhez való barátságából és 
Béldire való haragjából, és annak jószágára való 
vágyásából, mint ezt ide elébb a dolog megmu
tatja. Először minden dolog csak Béldi ellen 
volt, engem nem forgattak először, de midőn 
osztán a nyavalyás, erőtlen fejedelmet Béldire 
felindították, engem is mellé rántának a vádban, 
és azt állítják, hogy valamint a Bánfi Dienes dol
gában (melyben is hazudtak, és úgy a többiben 
is), úgy minden gonoszságban fejedelem, fejede
lemasszony, és fejedelemkisasszonynak, Telekinek 
és több uraknak megöletésére való conjuratióban 
én vagyok Béldinek esze, pennája, kardja, minde
ne; azt is állították, hogy én a kománai berekben 
harmincz lovassal lestem a fejedelmet, hogy ma
gát, feleségét, leányát, Naláczit, Székely Lászlót 
levághassam. Ur Isten, te Isten vagy, én ember, 
azért nem nyílt meg a föld alattok, az ördögtől 
is szeméremmel kimondható monstrum alatt. 
Concludálják azzal: Béldit fogni vagy ölni, semmi, 
ha Bethlen Miklós szabadon marad, felveszi a 
Székelységet, Béldit, ha elevenen lészen, megsza
badítja, ha megöljük pedig, bosszúját állja. Nem 
látjátok e gyűlésben; jusson eszetekbe anno
1074.,együtt súgtak, búgtak, sőt ez a rend-tartá
sok : mikor Béldi nyárban Bodonban, Radnótra
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az udvarhoz jő, emez akkor szcnt-miklósi dereka- 
sabb majorkodása mellől éljö Zabolára, hogy, ha 
emennek nyavalyája lenne, mindjárást : kard ki 
kard! Hát tavaly a gyűlésen mint oltalmazá meg 
(ezeket ide alább megvilágositom): ergo csak te
gyék el ötét is, sequens az atyám. Canis pater, canis 
filius. Ezen szókkal irta ezt Székely László Nalá- 
czival együtt azon egy levélben, melynek authora, 
coneipista és seribája volt Székely László; sze- 
gény együgyű komám, és ágy tudtam jóakaróm, 
Naláczi csak subscribálta. Nékem pedig azután 
esztendővel, hogy megszabadultam, mindjárt 
Szent-Péteren, a maga házánál, az origináli adta 
kezembe, és az egész átkozott dolgot kibeszélette 
Teleki, mint vették ötét azzal és több sok levéllel 
bé Kővárból. Bethlen Farkas is azt mondta, hit
tel is, hogy még azelőtt két vagy három héttel 
a csanádi s holdvilági erdőt vadászván a fejede
lem, az hol én és Mikes is ottvoltunk, Székely 
László meg akart a fejedelemmel fogatni, de 
oszt-án úgy találták, maga Mikes is, hogy nem jó, 
mert Béldit hessegetik el véle, holott az a 
nagyobb és szükségesebb vad. Ez a vadászat 
vala in initio áprilisa fejedelemnek Balásfalváról 
Fogarasba menő útjában. De hogy a vádak és 
azoknak conclusumára térjek. Úgy találták a 
vádlók, Mikes, Bethlen Gergely és Székely 
László, hogy az atyámat is megfogják, noha vizi-
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betegségben halálosan fekütt. Daczó és Bethlen 
Farkas csak Béláit akarta; azonban hadd világo
sítsam meg emez vádokban fennforgó két dolgot, 
mert szükséges igen ide.

A mint én nyárban gyakrabban mindenkor 
béinentem, még pedig in julio Zabolára, és 
osztán in tine septembris kijöttem szüretre, és 
osztán ismét télben Zabolára mentem : azt az én 
kicsiny oeconomiám hozta és alkalmatosságom. 
Hogy Béldi nyárban kijött Bodonba, Betlenbe, 
aztö tudja,miért; néki ott úri oeconomiái voltak, 
tiszti, mert belső Szolnok vármegyei főispán 
volt, és hogy tanácsur a fejedelemhez, ki nyár
ban Fejérvár, Radnót, Görgényben lakott, közel 
lakjék, télben viszont Fogarasban a fejedelmet 
Bodoláról közel érje. Másként hacsak árnyéka 
vagy álma volt is annak az említett titkos nagy 
szövetségnek, az Isten, a ki a vádlókat már meg
ítélte , ítéljen bár meg engemet is az örök 
halállal.

Anno 1674-bcli gyűlés alatt való dolgokat 
már megírtam, és még akkor megjövendöltem. 
Ezt a tüzet pedig már akkor jól szitotta Bánfi 
Dienesné is, és szerették az akkori participes 
conjurationis, ha annak az asszonynak, mintegy 
pro satisfactoria exspiratione odaáldozhatják 
vala Béláit; de nem volt az a keserves asszony 
olyan simplex, hogy a szitán által nem látott



volna, és Béleli azután azt mondotta nékem : hogy 
az ö felesége minden leveleket megmutatván 
néki, nemcsak placálta, hanem pátronájává tette, 
úgy, hogy ez által maradott volna meg az ö 
élete.

A mi azelőtti közelebbi gyűlésen való Béleli 
oltalmazásomat illeti, az igen emlékezetre és ta
núságra való dolog, és megérdemli a papirosát s 
a pennát. Hizelkedésbül-e vagy subtilissima ma
litia ad eversionem Bélelii, Teleki a fejedelemtől 
egy pátenst szerzett Béldinek, melyben propter 
solennem confirmationem supremi exercituum 
generalatus Béldi authoráltatik arra, hogy a 
székely székeket megmustrálja, és mind fő s 
alább való székely tisztek tőle függjenek mint fő
generálistól. Ez az erdélyi szokás és törvény 
ellen való dolog volt, hogy békességnek idején 
generálistól függjön mind vármegyei, mind székely 
nemes ember. Az erdélyi generálisokat Apafi 
fejedelem előtt nem Írták bolondul : exercituum 
nostrorum generali; hanem: campestris militiae 
nostrae generali, mert volt mezei fizetett hadunk, 
és az udvari főkapitány annak a mezei hadnak 
főgenerálisának hivatottés tartatott.Mikor a feje
delmek hadban mentek, ha akarták, azt vagy mást- 
tettek főgenerálist az egész hadon és annak cum 
ceremoniis congruis a hadak láttára adák a tanács- 
urak által az aranyas botot, kardot. Tettek egyszer



smind vármegyék és külön székelység generálisit, 
a kik a főtől függőitek, de mindaz háromnak 
authoritása az had leszállásával exspirált,és békes
ségben az országban semmit is nem parancsolt 
egyik is. Mustrákat is vármegyéken főispán, 
székelységen a főkapitány tett. Apafi idejében, 
elein kivált, semmi udvari és mezei had nem 
lévén, Béldi ne videatur generalis nihili, írták a 
cancelláriáról: generali nostrorum exercituum. 0  
miseria, milite carebamus et exercituum genera
lem habebamus. Ezelőtt egynéhány esztendővel 
felültetének egynéhány vármegyét Apahidához, 
ott Bánfi Dienes, mint végbeli főkapitány, Béldi 
mint főgenerális , mustrálni akart, a várme
gyék nem akarták, kiváltképen Bánónak; igen 
rút confusio volt, de jure egyiknek sem tartoz
tak. Ez volt az egyik a Bánfi Dienes veszekedé
sének és Béldi Pál veszekedésének, és egymásután 
mindkettőnek veszedelmének oka és kezdete.

No ez a patens meglévén már Béldinéi, 
ki akarta parancsolni a székekre, hogy ez ekkor 
itt, emez ekkor imitt compareáljon mustrára. En 
és Nemes János, másként mind ketten jóakarói, 
remonstrálók néki az illegalitást, és kérők s 
intők, hagyja le, néki is jobb; mert ha ugyancsak 
inhaereal, nagy confusio lesz, mert a had ha 
felül is parancsolatjára, de mi egyátaljában nem 
mustrálunk, sőt oda sem megyünk, hanem a
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mustra ellen protestálunk; és mondjuk meg ide
jén in camera charitatis maga javára, hogy 
osztán minket ne okozzon. Lehagyd kénytelen és 
kedvetlen, de minthogy a pátensnek hire már 
nagy volt, és mustráló szándékát maga is már 
közönségessé tette,felette nagy lármája volt. Én- 
felölem ugyan nyughatott volna, mert én jó 
urnák tartottam; de menjünk eléhb.

Fejérvárott csakhamar országgyűlése lön; hát 
a vármegyék postulatuinot adnak Béldi ellen, és 
Kiiküllö vármegye nyesi leginkább; nemcsak a 
mustra, hanem más egyéb dolog volt feltéve. 
Haller Pál furiál szörnyüképen, mint a felfútt 
duda, mert maga sem tudta mit csinál, ezután 
meg is bánta. Az én szegény atyám jobbacskán 
lévén, eljött a gyűlésre, és ö is rettenetesen nive
llál Béldi ellen; a fenemlitett ellenségeiről nem 
szükség Írnom, többet súgtak másoknak, mintsem 
kiáltottak magok. Teleki quasi attonitus amicus 
Béldii.En ezen a nagy újságon elbáinulék,menék 
Béldihez, kérdém : mint vagyon ? felele : ágy, a 
mint Bánfi Dienes tavaly, énellenem szintén 
olyan ligát csináltak, és ha Isten meg nem 
gátolja, utána küldenek. Én úgy hittem, hogy az 
apertus ellenségi csinálták. Minthogy ö sem mene 
ad personalia et particularia egyikért azért is, 
hogy az említett mustra recusátiójáért énhozzám 
gyanakodott, inenék én Telekihez és ágy re-
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mélvén, hogy az ö és Béldi között rettenetes 
hittel csinált nem régi szövetség, barátság fenn- 
vagyon, mondám : mint van ez aBéldi dolga? ezt 
a mint látom valóban elövették, de ezt meg kel
lene orvosolni, mert ha ez mind igy lészen, egy
másután titeket urakul az ördög mind elviszen, 
mi is elveszünk országul miattok. Szinböl-e, sziv- 
böl-e (még most ekkor nem tudom), Teleki 
mondá : de bizony nem viszen, mert nem kell 
hagynunk; legelőször menj apádhoz, hozd eszire 
eziránt, mert én nem tudom mi lelte, ö furiál 
ellene; a te édes atyádfiai sat. Menj el Sárpataki 
Mártonhoz is, disponáld jóra, hozz hirt osztán 
nékem, meglátjuk, semmi nyavalyája nem lészen, 
ngysegéljen!

En ebben eljárók, a mint tudám, igazán; és 
hogy röviditsem a dolgot, úgy kormányozá az 
Isten, Teleki és Béldi más jóakarói által a dolgot, 
hogy az ország engemet, Sárpataki itélömestert, 
Nemes Jánost és egy szász becsületes követet ren
dele, hogy tegyünk Írásban egy conceptust, mint 
kellene az ilyen alkalmatosságokat megorvosolni, 
és jövendőre is megelőzni, és eltávoztatni; és 
hogy az országnak ezt reportáljuk; és meglön, és 
az ország között én olvasám e l , approbálák) 
articulusba is irák, és igy akkor a szegény Béldi 
megmenekedék de nem sokáig.

Béldi nékem azután, mikor Bogarasból is
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megszabadulánk, azt mondotta, hogy ezt a ligát 
is Teleki csinálta volna őellene, akarván in pu
blico, hogy már a nemesi szabadságnak, törvény
nek, in particulari, Bethlennek, Mikes és más 
Béldi ellenségeinek szolgálni, de valósággal mind
ezekkel a magaszerencséjének nevelésére abutálni, 
hogy sublato Bánfio, amoto pariterBéldio,Nicolao 
Bethlen liberius garrulo ad silentium redacto, ipse 
rerum Transsylvanicarum potiatur, et sit prin
ceps principis et omnium. Volt-e ekkor ez a mali- 
tiája Telekinek, és ezután is, a mikor a mi fogsá
gunknak ha authora nem volt is, de consentiált, 
én nem állitom, de bizonyos, hogy ezen az úton 
hága a szerencse kereke tetejére, a mint azt a 
dolog bizonyítja. Béldi azon eskiltt, hogy azt a 
pátenst ö soha sem kérte, sem arra nem vágyott, 
hanem Teleki ö hire nélkül megiratta, s készen 
adta kezébe a fejedelem nevével, mint nagy 
specialis gratiát. Ambitiös halnak (olyan volt 
pedig Béldi) mi lehetett alkalmatosabb gelesz- 
ta és horog. Azt pedig már bizonyosan tu
dom, hogy engernet, Kornis, Nemes János szé
kely főkapitányokat intett arra , hogy meg ne 
mustráljunk, ha örökké rósz ember nevet nem 
akarunk viselni. Isten s a dolog s az impartialis 
olvasó tehet Ítéletet róla. De szükséges volt eze
ket az említett vádokra nézve megmagyaráznom.

Mikkel vádolták légyen külön Béldit most
29T ö rt .  Tin»]. TI.
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proxime in anno 1676, én azt nem tudom, de fe
lette nehéz vádoknak kellett lenni az enyimekhez 
képest. Ha a kutya, a mint ök mondták, olyan 
dühös, vétkes, hát az oroszlán? Disponálván igy 
a szegény egyiigyü fejedelmet, behivaták Kővár
ból Teleki Mihályt. Et huc usque initia dolorum 
partus viperae.

v.s
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YIIL RÉSZ.
Fogarasi rabságomról anno 1676 et 1671.

Fogarasban menő utjából ir nékem Teleki, 
hogy öróla tanácsot tartottak, végezést végeztek, 
hanem Isten s egymáshoz való kötelességünkre 
kér, tudósítsam. En irám, hogy én bizony semmit 
sem tudok; a minthogy nem is tudtam, nem is 
lehetett a semmit tudni, a mint a dolog vége 
megmutatja. Bethlen Gergely, Daczó, Mikes, Szé
kely László tojománya volt az egész dolog.

Két vagy három nap múlva hozzák a fejede
lem commissióját, melyben parancsolja, menjek 
Fogarasba, s olyan dispositio val hagyj am házamat, 
hogy követségbe küld. ügy tetszik, ma is meg- 
vagyon azon commissio leveleim közt. Elmenék 
Szent-Miklósról Fogarasba, és mint tiszta, csendes 
lélek dolga, nemhogy féltem volna olyantól, a 
mi esék rajtam, még örültem, gondolván, a mint 
odafel kétszer is említettem, hogy engem a

29 *
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magyar dolgok végett küld valahová. Megtudám 
a dolgot, és ahoz képest disponálok házamról.

Nagy-Sinken Macskás! Boldizsárral összeta- 
lálkozáin, hát őneki is épen olyan azon tenorra 
commissiót vittek (mert ötét is meg akarták fog
ni). Egy hintóba lilénk Sinken, reggel vígan men
tlink, még arról discuráltunk, mint corrcspon- 
deáljunk, ha én talán Francziába, ő Lengyelor
szágba vagy Skócziába etc. elmegyünk. Igen is, 
megládd ma estve a követséget. Resteltem itt 
másodszor leírni az imádságom közé beirt ezen 
hajnalban Sinken lett látást, vagy jelentést; ol
vassa ehez a maradékom, mert bizony csudálatos, 
és az atheismus, saduceismus ellen elégséges 
argumentum.

Bémenék Fogarasba, szállék a Gyulai Tamás 
házához. A fejedelem a tanács urakat odagyüj- 
tette volt; az atyám oda nem jöhetett, halálosan 
kínlódott a vizi betegségben Kéréseién; ott va
gyon Bethlen Gergely, Mikes Kelemen, Daczó 
János, En,Macskási. Felmenék udvarhoz, és mind
járt a fejedelem asztalához marasztának ebédre 
engemet ésBéldit is; in ég önéki szállást is, hogy 
már tisztességéért mindenkor, a Báníi Dienes ha
lála után kiváltképen a várban adtak, úgy most 
is. Embert mordabbul nézni soha sem láttam, 
mint a fejedelmet ezen az ebéden; az egy pohár 
köszönésén kívül, (azt is erővel) egy szót sem
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szólott Béldinek s nékem. Keveset s hamar evénk, 
felkele, s beméne a maga házába, csak azon mord 
és hallgató ábrázattal. Béldi csakhamar térdet 
hajta, s kijövénk. Koszul tanították a comoedus 
mesterek szegényt personája actiójára. Béldi ész
revette, hogy bizony haragszik reá, mert épen 
mellette ült, mint első vendég, jobb kéz felöl, ellen
ben elöl Bethlen Gergely, úgy mint coryphaeus; 
vele is beszélett a fejedelem csak. Ha bolond nem. 
voltam volna, kivált a hajnali álomhoz képest, és 
ha a lelkiesméret. vádolt volna, bizony észreve
hettem, és ha csak a mezőben strázsájoknem lett 
volna, el is szaladhattam volna, mert én a várból 
szabadosán kimehettem; de legkisebb félelmes 
gondolat vagy gyanú sem ütközött elmémbe, 
csak a követség reménységével, örömével voltam 
teli.

Kijővén a fejedelem elöl, Béldi méné a szál
lására, a mint a belső várba kívül bémennek, a 
jobb kéz felöl eső kerék bástyába. Én menék Te
lekihez, ki azon kapu felett való felső rend há
zakat birja vala. Úgy tetszik, még asztalnál ül 
vala; mind ö, s mind a munkában conscius ven
dégi jobban tudták personájokat ágálni a fejede
lemnél, legkisebb gonoszt sem tudék észrevenni, 
szinte úgy tractáltak mint azelőtt, és ott töltém 
az időt egy darabig. Osztán ki akarván menni a 
szállásra, gondolám, hogy Béldit megudvarlom,
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minthogy régen nem láttam volt, és osztán va
csorára a szállásomra megyek. Odamenék és nagy- 
kábulva találám, de mégis semmi derék dolgotO o
elő nem hoza; diffidált-e nékem is, vagy hogy 
olyan extremitástól nem félt, akármi : elég az, 
lök ott egy keveset, és osztán kimenék a szállá
somra, s estve felé lévén, 6 órakor vacsoráim 
ülék; és szintén bárányczimert salátával eszem 
vala, ihol jő Daczó János, Pasko Kristóf bé a 
házban, s mondják, hogy magános, különös be- 
szédjek vagyon velem. Menék a kis oldalkama
rába vélek s mondának igen szomorú és majd 
könyező (mert nékem jóakaróim voltak) orezá
val : a fejedelem kegyelmednek azt parancsolja, 
hogy kegyelmed Fogarasból addig el ne menjen, 
mig bizonyos dolgairól a tanácsnak számot nem 
ád. Én felelém : semmi számadásra való dolgo
mat nem tudom, de jó szivvel számot adok min
denről, csak értsem, micsoda. Mondának : mi nem 
tudjuk, az urak megmondják. Ezzel elmenének. 
Rikésérém őket a pitvarajtóig, és visszamenék 
senkinek semmit sem szólván; lehlek az asztal
hoz, és az elhagyott bárányezimer-darabot enni 
kezdém, kínálván a gazdákat is, hogy egyenek. 
Két-három falatot sem ehetém, hát nagy zergés- 
sel, tumultussal 100 vagy 150 német s magyar 
gyalog körülveszi a házat; ajtót, ablakot eláll. 
Lármája esik a cselédnek, Gyulai Tamás gazdá-
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nak, s mindennek: mi dolog, mi dolog? Én mon
dám nékik : semmi nem egyéb, hanem csak en
gem fognak meg, ti ne féljetek. Azonban béjöve 
a fejedelem német gyalogi kapitánya, s mondja 
németül nékem : menjek bé a várba, mert az az 
ordere; rab vagyok. Én mondám : immár akár 
csak a vacsorát végezzem. Felele : nem lehet, men
jünk el. Kérék én egy pohár bort, köszöném a 
gazdára : Isten kegyelmedhez Gyulai ur és jó éjt- 
szakát. O szegény elbámulva mond : ez a nemesi 
szabadság? Megivám, felkelék, bevezetének nagy 
sereggel, lármával a várba, s tevének a vicekapi
tány házába. Cserei János, emberséges ember 
vala ez, és lakása épen Teleki szállása alatt vala. 
így telék bé minden hiba nélkül a sinki haj
nalbéli látás és jövendölés. Béldit is azalatt 
arestálák a maga szállásán. Ez lön 23. április 
anno 1676, estve 7, 8 óra között. Nékem ekkor 
se jót se több roszat nem mondának. Cserei ki- 
nála vacsorával s evém, ágyat is vettete, mely
ben 12 óráig semmit, de azután jól aluttam vir- 
radtíg Isten csuda kegyelméből.

Kérem másnap Csereit : szóljon én szómmal 
az urakkal, hadd lehessek szemben vélek, jelen
tsék meg, mivel vádoltatom, hadd tudjam mivel 
menteni magamat, Mondá az említett kománai 
berekben való leselkedésemet, melyen én, mint 
oly csudálatos hazugságon, elfakadék nevetve;



de parola alatt mondá : hogy az uraknak elé ne 
hozzam, mert nagy titok, és ö elveszne miatta. 
Teleki, Kapi, Rhédei azt mondták, a fejedelemtől 
féltekben : nem lehetnek nyilván szemben velem, 
hanem a Cserei szállása pitvarába szolga nélkül 
lejönek, és ott beszélenek velem; de nékend sem
mi realitást nem mondának sem vétkemről, sem 
szabadulásomról, hanem hogy ők azon lesznek, 
hogy megszabadítsanak. Azonban intettek, kény- 
szergettek arra : adjam kiBéldi dolgait. En mon
dám : bizony én semmi dolgát nem tudom, a 
minthogy nem is tudtam, nem is volt, mint osz- 
tán megvilágosodott. Rövid volt a beszéd.

Az atyámnak Gyulafi László által izentek 
arestumotKeresdre, mely ez volt : házánál üljön, 
senkinek levelet ne Írjon, sem senkitől ne vé
gyen. Idegen embert ne admittáljon, köszönje 
betegségének, hogy várba nem viszik fogva. Azt 
izente a fejedelemnek : nemcsak nem kérem a 
gratiát, hanem az Isten ö nagyságát soha meg ne 
áldja, ha törVénynyel nem persequálja, és ha bű
nös lészen, fejét nem véteti. Istenfélő emberek 
voltak a vádlók; olyan beteg volt az atyám, hogy 
egyet sem léphetett, sem állhatott, sem fekhetett 
a vizkórság miatt, örökké csak székben kellett 
ülni és alunni egynéhány esztendeig.

Egynéhány, de kevés nap lön ez után a feje
delem Fogarasban, és addig én mind a Cserei há-
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zabán voltam, Béldi a szállásán. A feleségem is 
majd lóhalálában odajött és velem szembenien
ni megengedték, szolgámat is; de magam elkül- 
dém haza, tanúságot adván néki, a mennyire esz- 
veszésemben tudtam , mind szabadulásomban, 
mind oeconomiámban mit kövessen el. Hagyék 
mellettem egy inast, Lajos Zsigmondot, szakács 
Csáki Andrást, sütő Györgyöt. Csereiné asszonyom 
gondviselése alatt egy leányt a fejér ruhám gond
viselésére hagyott a feleségem, Szentiványi Má
ria volt a neve. Szentiványi János, tudós espe
rest leánya volt, de ezt mint szükség kivül valót 
hamar elvitette haza, imez három ott maradott 
mind végig. Egy Feltóti Márton nevű szolgám is 
ott volt egy kevés ideig, de ez is osztán haza 
ment Szent-Miklósra.

Engem le- és bészállítanak egy boltba, a mint 
a belső várban bémenneka kapun a várnak jobb 
felöl való során, a legelső renden a második ház
ban, az akkori számtartó háznak szomszédjában. 
Ajtaja és egy vas rostélyos ablaka az udvarra, 
belől rajta egy kis setét boltocska, keskeny, és 
azon belől árnyékszék. Jó alkalmatos tömlöcz 
lett volna, de a vár emésztöje alatta menvén el, 
nyirkos volt, büdös is volt, egykét hét alatt min
den megzöldült a penésztől benne. A sütő künn 
a városban az Horvát András házánál lakott, fe
jér czipó és fejér ruhára viselt gondot, de a



várba bejöni a szolgáimhoz nem volt szabad, a 
szakácsnak, Lajosnak sem volt meg őhozzá ki
menni. A szakács épen mellettem főzött, de a 
következett tilalom után ő sem járt bé hozzám, 
csak Lajos egyedül.

A fejedelemasszony igen tisztességes úri 
prebendát rendelt eleitől fogva végig rabsá
gomnak, nékem is, Béldinek is, csak hogy a bor 
a tavalyi idő miatt rósz volt, mind megitták 
ugyan a szolgák, és a prebendahordó Menyhárt 
darabont, mert ugyancsak nemin anno 1675, ha
nem in anno 1674 termett volt. Kenyér, hús, 
tyúk , lúd, pisztráng, Olt hala, kerti vetemény, 
vaj, méz, szalonna, eczet, egy szóval minden 
konyhaszer elég volt, sőt mikor osztán in anno 
1677 télben a februárius elein a fejedelem 
odajőve Fogarasba, megparancsolta a fejedelem
asszony , hogy a Béldi és én inasom felmen
jen mindennap az öreg asszonyhoz fejér czipó, 
kolbász és máj ősért, és az adjon, de úgy hogy az 
inasok magok válaszszák a sok közül, ne az öreg 
asszony. Az okos fejedelemasszony azt is meghagy
ta, hogy az inasok magok menjenek a pinczébe, 
és azok szeme előtt vetessék a fejedelem asztalára 
s az urak számára való hordóból a bort minékünk, 
hogy a méregnek gyanúja se légyen előttünk, 
vagy ha, mint ember halandó, másképen meg
halnánk is, ne lehessen olyan hir, hogy megétet-



tek. Anno 1676. kevés, de igen jó bor termett 
volt az országban, akkor tapasztaltam meg, mi
csoda borlopást, tékozlást követtek a fejedelem 
pohárnoki. Minél jobb volt a kezdett bor, annál 
hamarább oda lett; hogy már csak az urak, fő 
emberek ittak a fejedelem asztalánál, mégis rit
kán tartott egy negyvenes harmad napot.

Először szép szabadságban tartottak; kapitány, 
porkoláb, prédikátor, borbély bejárt ; ebédet is 
sokszor velem ettek; vasárnap a várbeli tem
plomba magával Csereivel mentem a predika- 
tióra, de Béldi soha egyszer sem; tentám , papi
rosom, könyveim voltak, supplicatiót fejedelem
nek, leveleket uraknak s akárkinek Írtam, más is 
a ki akart, választ Írhatott, a feleségem megkül- 
dötte, béadták igazán, de ezt az ördög megsokallá. 
Én ugyan már valami hasznos munkához kezdet
tem vala, de egyszer,úgy tetszik, rabságomhatodik 
vagy hetedik hetiben, elvevének tentát, pennát és 
minden társalkodást (a borbélyt néha szakálom 
elvetésére porkoláb jelenlétében bocsátották), a 
feleségemmel való correspondent.iát; hagyják ke
zemben csak a könyveket, és az inast, hogy benn 
háljon; konyhára néki járni, megaBeldi inasával 
és másokkal is társalkodni a várban szabad volt 
akárhol, de én a templom elfogása után a küszö
bön sem léptem ki szabadulásomig. Egyszer, ta
lán Béldi rcquisitiójára a prédikátor Szekeresi,
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szép nyári nap s idő lévén, a várbeli kút árnyéka 
alatt predikálott, melyet Béldi is, annak az én 
soromnak a végin lévén szállása, az ablakról 
hallgatott. De ezt a kapitány többször nem cse
lekedte, azért is vapulált.

Nem lön ez eddig elég a sátánnak, hanem jú 
liusban vasba vérének mind engem, mind Béldit, 
melyet mind viseltem novemberig; bizony keser
ves volt kivált benne hálni, nadrágot s gatj'át 
fel- s levenni; ezt a mesterséget ugyanLajos a ra
boktól megtanulván, engem is megtanita reá, és 
megszokván, könyen vetkeztem, öltöztem, ruhá
val este bétekertem, s jól aluttam. Ha mester
kedtem volna, kivált a jobb lábomat ki is von
hattam volna belőle, de attól féltem, hogy osz- 
tán nem vonhatom olyan jól fel, és osztán na
gyobb rósz jő ki belőle; bizony sirtam először 
miatta, de osztán Isten megerősíte, mind járást, 
aluvást megszoktam benne.

A vasbaverés előtt egy kevéssel lön a jelen
tés énhozzám, melyről emlékezem az imádságos 
könyvben. A bizonyos : Perkinsiust olvasom vala 
ebéd előtt 9. 10 óra között, és úgy súgá a jobb 
fülembe vagy jó vagy gonosz genius, azt hiszem, 
a ki Sinken is megintett vala, hogy a fejemet 
elütik. Én mindjárt mondám az ajtón kiviil álló 
strázsáknak (mert mindenkor egy német s egy 
magyar állott ott éjjel, nappal, éjjel pedig laka-



tot is vetettek az ajtóra kívül) hidd bé a konyhá
ról az inast; ki bejövén, mondám neki, mit súg
tak nékem. Az haraggal mondá : súgja bizony a 
kegyelmed képzelése, mert örökké csak gondol
kozik. Én mondám, hogy én bizony nem gondol
kodtam, hanem szép csendesen, íigyélmezve ol
vastam ihol ezt a könyvet, de tudod-e a sinki 
álmot, hiszen akkor is csak te valál ott, még fel- 
költélek:lásdmegaz ajtót, bezárva-e, nem jött-e 
valaki bé, hogy az szólott volna? Nemde. Jus
son eszedbe most is, eredj, csak magadtól kérd 
meg ezektől a strázsáktól, nem szólott-e valaki 
nékem valamit. Ezt ö elköveté, nem jelentvén 
mindazonáltal a dolgot. Nem is szólott volt 
egyik is semmit is. No ezt az idő. és magok az 
emberek megvilágositják ide alább. Azonban fe
lette keserves rabságban voltam.

A hazugság lelke ilyen csudát is szült akkor. 
Bethlen Elek hosszas tisztátalan nőtelensége után 
házasodott, ekkor (mert Béldi leányát jegyzetté 
vala el azelőtt, és repudiálá inátkaságában, mely 
is nagy oka volt ennek a sok gonosznak) vette a 
Kapi Gábor leányát, volt lakadalmok Yiczében. 
Azelőtt egy kevés idővel kértem volt Alvinczi Ist
vántól kölcsön 500 forintot. Ez ekkor felette gaz
dag, sóaknák inspektora volt, kin a fejedelem min
den törvény nélkül igazságtalanul négyezer, és a 
rationista Lipcsei Györgyön egyezer tallért vont



vala. Radnóton lévén országgyűlése, az ország 
instálfc mellette, a fejedelem nem lön szemben az 
ország követeivel, melyen mint hallatlan dolgon 
felette megindulának, és praesidens, tanács urak, 
főrend és minden statusok felmenének a palotá
ra, hogy a fejedelemnek instáljanak, de a fejede
lem nem adinittálá, melyen az embereknek esze
se és örege elbámult, sirtak is némelyek nem 
Alvincziért, hanem az Erdélyben soha nem tör
tént despectusért az ö fejedelmétől. Ez in paren
thesi, nota benében maradjon. En az 500 forintért 
zálogot adtam volt ezüst marhát hozzá, mely az 
500 forintnál sokkal többet ért. Az én esetem után 
mind a feleségemet unszolta a pénz-megadással 
s a zálog-visszaváltással. Lakott ö Dézs, Iíozár- 
vár, Margitám Az atyámnak, Béldinek s nékem 
jóakarónk volt. A feleségem megküldi az 500 
forintot egy Alárd nevű szolgámtól és a zálogot 
kiváltja; Béldiné ekkor volt Betlenben maga jó
szágában. Vicze oda közel. Olyan hirt csinálnak 
magok magoknak, hogy Béldiné és az én felesé
gem egynéhány száz tolvajt fogadott, hogy ott 
Yiczében felmészárolják őket a lakadalomban. 
Ez az odafel emlitett kománai berek mása. A 
szegény nyomora fejedelem elhitte; más, valaki
nek esze volt, nevette; de elég az, hogy mi fog
ságban alig hogy el nem vesztünk miatta. Ezt, 
mint az én fülembe való súgás és vasbaverés al-



kalmatosságait és indítóit meg kellett Írnom; más
ként kivált Mikes, Bethlen Gergely és Székely 
László ezt állították : ha vasba nem verik, ki vall 
rájok? Egyéb aránt az ilyen magok árnyékától 
való bokrosság és hirköltés igen szokott nyava
lyája volt az én szegény három, Farkas, Gergely 
és Elek atyámfiainak, mely ide elébb világosabb 
lészen; most legalább evvel a hazugsággal ha 
meg nem ölhettek is, de messzére megzavarták 
az egész dolgot, és osztán félvén attól, ha reánk 
inquirálnak, evocálnak, perlenek, nemcsak meg
szabadulunk, hanem retorquealódik a gyalázat és 
nóta reájok hamis delatorokra: azért is noha mind 
én,mind az atyám, mind Béldi az evocatiót,inqui- 
sitiót, és törvényt kértük, de soha nem cseleke- 
dék, csak úgy kinzának ártatlan bennünket; 
sőt mikor osztán kezesség és reversalis alatt 
elbocsátának is, az volt az egyik derék con
ditio, hogy soha törvényt nem kérünk, nem is 
említünk.

Oszszel octoberben sziileték ez a most Bécs- 
ben nyomorgó fia a fejedelemnek, és osztán két 
bét múlva a vasból kivágának. Ezt pedig én az
előtt egynéhány héttel álmomban meglátván, 
mindjárt megmondám Lajos inasomnak, hogy a 
fejedelemasszonynak fia lesz, és én is megszaba
dulok; a feleségemet is odabocsáták hozzám, sőt 
el is bocsátottak volna engem még akkor őszszel
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mindjárt, de iigy találták a jónkra, igazságra 
néző egynéhány tanács ur, hogy ha engem külön 
elbocsátanak, Béldit vagy a gutta üti meg, vagy 
osztán soha ki nem vehetik a fejedelem kezéből. 
Ezt Teleki maga mondta anno 1677, 1-ma április 
Béldinek és nékem a Béldi szállásán, kinn a vá
rosban, szabadulásunk után : Bethlen Miklós 
legalább három hónappal elébb megszabadult 
volna, de mi a kegyelmed javára tartottuk 
szegényt ott, bár megköszönje, szolgálja kegyel
med néki.

Az Isten énnekem mind a kapitányt mind a 
porkolábot jóakarómmá tette, az életemet egy 
részről a kapitány tartotta meg, a porkoláb pe
dig abban a keserves megszorítatásomban fele
ségem leveleit béhozta, válaszomat megküldötte 
olyformán iskatulyában, orvosság mi nevezeti 
alatt, hogy a hazavivö szolga sem tudta.

Bocsátottak el in anno 1677 ultima rnartii 
tizezer tallér kezesség és erős reversalis alatt, 
mely reversálist ez az ifjú Apafi fejedelem adott 
nékem vissza nem régen , a leveleim között 
vagyon; szabadulásomról való grátiáját a feje
delemnek Teleki és Naláczi István hozák meg a 
rabbázba, és Teleki a többi között mondta : bár 
anyjának tartsa kegyelmed a fejedelemasszonyt, 
és nem szabadulását, hanem életét is ö nagysá
gának köszönje.
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Micsoda szörnyű veszedelemben forgottam 
légyen, azt megírnom szükséges mindenek ta
núságára és az Isten dicsőségére. Béldi, s mások 
is igy mondották:

1) A fejedelem első fúriájában akart meg- 
lövöldöztetni mind engemet mind Béldit még 
Fogarasba menő utunkban, és hogy Madarász 
Mátyást el is rendelte volt executornak, de erről 
elverték mindenek felett Teleki és a fejedelem
asszony,

2) Mikor megfogtak estve, Mikes Kelemen és 
Bethlen Gergely azon voltak, hogy csak ölessen 
meg a fejedelem, ők készek, kezeket fejünkre té
vén, reánk esküdni; a fejedelem rá hajlott, a fe
jedelemasszony és a tanács urak nem engedték 
meg; Béldi azt állította, hogy már a koporsót is 
csinálták.

3) Vinczről irt a fejedelem Daczó instantiájá
ra, hogy megöljenek. A fejedelemasszony meg
tudván, Szeredahely tájékáról vitték a levelet 
postástól vissza. Ezt Daczó nem tagadta Béldi ré
sziről, de azt mondta, engem nem Írtak volt a 
commissióba, legalább ö engem s az atyámot 
soha sem vádolt; melyet ugyan én hittem, s hi
szem ma is, de az bizonyos, hogy odalettem 
volna én is.

4) Radnótról irt akkor a fejedelem, mikor né
kem súgott a lélek; ez olyan titkon volt, hogy a
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fejedelemasszony meg nem tudta, hanem elhoz
ták Cserei kapitánynak; de a fejedelemasszony, 
mikor elment Fogarasból, életére megparancsolta 
volt, hogy ha százszor is parancsolja a fejedelem, 
végbe ne vigye, hanem küldje a fejedelemasz- 
szonynak a commissiót; azt követte, és a fejede
lemasszony postán hivatta Telekit, az urakat, 
úgy marasztották meg nemcsak a mi, hanem a 
Cserei életét is. Ez bizonyos. Azután osztán több
ször nem volt efféle, dicsőség az Istennek; hanem 
egyszer a fejedelem már visszajővén Fogarasba, 
ittas korában tréfálódni kezde, s mond : nosza 
ijeszszük meg ezt a két rabot, hogy elütik a feje
ket. Tophaeus udvari prédikátor mond rá : Igen 
is, mert a csuprot vagy üveget úgy jó próbálni, 
hogy az ember ejtse ki a kezéből; hát ha a tréfa 
mellett valami nyavalya találná ijedtségben, a 
gutta vagy mi etc.? Ezt nékem Tophaeus maga 
beszélte azután. Engem ugyan a gutta szinte 
megüt vala, a mint odafel megírtam.

Vasárnapokon én böjtöltem a fogságban; de 
osztán in anno 1677 januariusban két hétig böj- 
tölék egymásután egy végtiben, ilyenformán: 
Ebédem mint a fél kezem feje, annyi széles és 
hosszú pirított kenyér volt, egy szelet, melyet sze- 
recsen dióval dörzsöltem meg, ittam reá egy po
hár vizet. Vacsorám aszú szilva főve és szára
zon, sós káposzta peczolajjal, egynéhány dió,



alma vagy aszú gyümölcs, egy szelet retek, vagy 
nyers répa, de nem sok; sem húst, sem halat, sem 
vajas, tésztás, tejes ételt, tyukmonyot, egyszóval 
semmi afféle kedves ételt nem ettem , bort, sert, 
egyéb semmiféle csinált italt nem ittam, hanem 
csak vizet; két hét múlva elhagyám, noha úgy 
tetszik, tovább is elvihettem volna, de nem aka- 
rék szántszándékkal mint a majom a nagy pró
féta Dániel mellé állani, hogy a lelkemet kevély
ségre ne vigye a sátán; merem azt jó lélekkel 
állítani,'kivált tömlöczben a buja testi gerjedé- 
seket bizony megcsendesíti, és ha a soha húst 
nem evő szerzetesek úgy böjtölnének, az embe
rek előtt talán dicsekedhetnének jobban, kivált 
ha olyan klastrombán, várban, miben volnának, 
úgy a mint én, és imádkoznának, szent Írást ol
vasnának ügyiben. De bizony úgy is csak szent 
Pállal tartom : Coll. 2. : 23. 1. Kor. 1.: 31. Foga
dással pedig előre én ahoz a két héthez, sem ahoz 
a diaetához magamat nem köteleztem, és ha va
laki követni akarja, az olyan votumot eltávoz- 
tassa. És azt is mondom : ne könnyen próbálja 
meg akárki is, kivált öreg és aszony ember, 
mert mind testét, lelkét megbetegíti. Testét 
erőtlenséggel, lelkét érdemet álmodó kevélység
gel. 2. Kor. 3. : 5.

Kívánok a fejedelemmel való szembeniételt 
gratiája megköszönésére supplicátio által, de a

I
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rettenetes nagy méltatlanságnak proportionalis 
szégyenlése, és megháborodása miatt azt a vá
laszt irá : Más házunknál jó szivvel látjuk ő ke
gyelmét. Rettenetes spectaculumok voltunk mi
kor a várból kijöttünk, a gyermek is eléfutott 
mindenfelől nézésünkre; az én feleségem a Hor
váth András házánál várt; hogy megláta, rámbo- 
rula sirva, sokáig egy szót sem szólhatott Az én 
érettem való epedés, és az erős hideg, mikor 
Fejérvárott azelőtt kevéssel lett gyűlésben, a 
mint az urakat járta, ország előtt térdre esett 
etc. általvervén fejét, az orrán majd minden 
vére elfolyt, az rövidítette meg az ö életét.

Az én udvarhelyszéki főkapitányságomat ek
kor kapta el Bethlen Gergely, és bírta 20 eszten
deig annak a széknek nagy nyomorítatásával. 
Unum nota bene. 20 esztendő alatt soha Bánról 
rá nem érkezett, hogy törvényes derékszéket 
üljön csak egyszer is ; ez hit felett való csuda, de 
valóságos dolog.

Nagy-Sink fatalis hely nékem. Hazamenö- 
ben ott hálván, egy ember épen az ágyunknál 
levő jó magos ablakból akkor húz vala szinte ki 
a köntösömből; felébredék, meglátám, leugrék, 
elfuta; a szegény feleségemnek nagy ijedtsége 
lön az én riaszkodásomra.

I
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IX. KÉSZ.
Béldi Pál tragoediája, és az eunét való sok szén 

védésemről anno 161? és 1618.

Szabadulásom után mindjárt husvét napjára 
menék Szent-Péterre Teleki Mihályhoz, hogy jó 
akaratját megköszönjem, a minthogy bizony 
mégis érdemiette, mert ö oltalmazott, szabadí
tott; mert a szegény feleségem mikor Naláezi 
Istvánnak egy a szokás szerint veres bőrtokban 
csinált 12 ezüst kalánt, kést villástól, és Székely 
Lászlónak a lakadalomra készített legalább 100 
tallért érő médályt vitt ajándékba, melyet el is 
vettek hiába : Telekinek is vitt volt egy köves 
kardot, botot. Olyan szegény barátomtól vennék 
én ajándékot, mond Teleki, Isten oltalmazzon, de 
bizony megszabadítom; hanem egy karaczél pán- 
czél, sisak, karvasát tudom (volt is igen szép, 
muskatély stucz sem járta meg, florenis 135 vet
tem volt), azt asszonyom küldje ide kegyelmed, 
azt is ajándékon, úgy segéljen Isten, el nem vé-



szem; el sem vette sok unszolásra kinalásra is, 
hanem az árát a feleségemnek megküldötte. No 
ekkor harmad napig lévén nála, megbeszélte a 
tragoedianak summáját, élőmbe adta az abban 
irt leveleket, melyeket néki írtak, in originali, és 
azok között az odafel emlitett Székely László és 
Naláczi levelét, melyet is én, bona fide irom ezt, 
soha Naláczinak és Székely Lászlónak virágzó 
úri állapotomban sem vetettem fel; avval a hittel 
mentek a koporsóba, hogy én nem tudom ; és én 
mind magoknak, mind maradékjoknak jóakarója 
voltam. Székely László né ura holta után hat szürke 
szekeres lovat kiilde Jósika Imrétől ajándékban, 
azt is el nem vevém. Magam Szent-Péterröl a 
Székely László lakodalmára menvén (bolondul, 
mert ott nékem az uj tömlöczbüzzel semmi já 
róm nem lett volna),hát az én médályom vagyon 
a vőlegény süvegében. Ebben a lakodalomra menő 
utamban volt az a guttaiités nagy jele rajtam, 
melyről odafel emlékeztem. Bezzeg lovak, lóra 
való szerszámok és köntösök, szolgák és minden
ből olyan készület vala Székely Lászlónak, mint 
egy ezer ház jobbágyu grófnak. Meglátszik ab
ból, micsoda jövedelme és kedvessége lett légyen 
a fejedelem előtt; és mindenek felett az ölte meg 
egyik Bánfi Dienest, hogy a fejedelem mindenkor 
a tanács állása alatt ott udvaroltatta Székely 
Lászlót, és őutána Vajda Lászlót, ugyan posta-



mestert, melyet az urak neheztelhettek, az atyám 
kiváltképen és Bánfi Dienes, és ez még fattyú lé
lek kurvafiazta volt; meg is fizete érette.

A Bánfi Dienes veszedelmének más nagy oka 
volt, hogy egyszer a fejedelem ivott Bánfival, 
Naláczi igen részegen a fejedelem előtt térdre 
áll, csókolni kezdi a köntöse alját, Bánfi mondja: 
mit hazudozol mintegy vizsla, vén oláh, ilyen 
amolyan fia, s nagyot köpik a kopasz feje tetejére. 
Harmadik : hogy Szentpáli Jánosné halála után 
Kútfalvát Telekinek nem engedte volt; mégis 
én bűnhődtem érette, és Béldi énnálam is inkább, 
kinek tragoediáját, minthogy csaknem elveszék 
ismét miatta, majd idealább summáson leirom.

De a Székely László lakodalmából menék haza 
Szent-Miklósra, és onnét Fejérvárra, hol a feje
delem minapi igéreti szerint kegyelmesen fogada. 
És innét Gyógyra feleségestül, a hová Pápai Fe- 
rencz doktort is elvittem, a ki purgatiót adott és 
eret is vágott rajtam az odafel emlitett gutta 
kezdeti ellen; nem is érzettem azután semmi 
jelét.

Mint a nagy szélvészes hajótörésből kivető
dött ember már nyugszom vala, de mindjárt elő
ször egy nagy gond, és azután a Béldi szélvésze 
talála. A gond ez. Az én feleségem az in anno 
1675 vásárlottam ó borból és búzából szerzett 
volt össze négyezer vagy még több forintot, me-



lyet készen találék szabadulásomkor. Említem 
odafel Macskási Boldizsár pénzverését, ö ugyan 
akkor az én intésemre vagy csak publice lehagy
ta volt, de másutt az országban sok helyit, és ki
vált Szászvároson rettenetes sok hamis pénzt ver
tek a lengyel jó susták és polturából, és a mit 
kaphattak, mindenből, úgy, hogy a jó pénz csak 
szűk volt igen az országban, csak mind az Apafi 
képire vert uj pénz járt. Én még Fogarasban 
megértéül, hogy azt az uj pénzt bizony maholnap 
egész országul letészik, a melyre nézve nem örül
tem annak a négy ezer forintnak, inkább bú
sultam rajta. Az Isten egy vagy két görögöt 
hoza oda, kik mondának : mi ugyan tudjuk bi
zonyosan, hogy az új pénzt most csakhamar az 
országban letészik, de mégis ha egy vagy más
fél ezer forintot adsz kölcsön, mi elveszsziik az 
egy szászvárosi pénzen kívül. Jó szívvel adék; 
mégis adták osztán jól. Isten bocsássa meg bű
nömet, én sem lehettem angyal. A szolgáimnak 
mondám : ezt a pénzt ugyan maholnap leteszik, 
de tudom, hogy ti álló pénzt nem gytijtetek, én 
egész esztendőre megfizetek, de költsétek el ha
mar. Csak adjon uram kegyelmed, mi gondunk 
az. A többivel véteték 400 vagy 500 juhot, egy 
falka vasat (?) Toroczkón, úgy, hogy afféle pénz én
raj tam csak 100 forint sem veszett, hanem 68 
vagy 78. Tudta az országban még a község is,



hogy az a pénz bizony hamar letetetik, és nem 
akarta elvenni még az én rabságomban; de a 
fejedelem és tanács erős büntetés alatt meghir- 
dettette mindenütt, hogy elvegye minden rend. 
Eljőve a gyűlés talám júniusban Fejérvárott, és 
ott rettenetes sok panasz- és zúgolódással lete- 
vék. A. discursusban az ország között én mon
dám : azt a pénzt hogy letegyék, avval kéntele- 
nek, de az igazság az volna, hogy a kik csinálták, 
azok váltsák bé, a szegénység, a ki kéntelen 
volt a magistratus parancsolatjára elvenni, ne 
romlanék olyan szörnyen meg. Béldi ott a tanács 
urak közt az asztalnál ülvén, és én nemmessze háta 
megett, szölita és suga : ne nyesd felettébb, mert 
a legjobbakaróid vesznek el miatta. En is abba 
hagyám, lássák. Kapi Györgyöt mondta azután 
énnékem a szállásán Béldi, hogy mindenek felett 
ötét illette az a gonoszság, ki másként nagy esz
köze volt a szabadulásunknak. Jaj az országnak, 
a hol a publicumra és a populusra olyan gond va
gyon csak, .mint az én értemre volt Erdélyben ab 
anno 1656 mai napig, mikor ezt Írom, tudniillik 
11. septembris anno 1709.

Rabságom után én Béldivel társalkodni sem 
mertem oly móddal. Ezen a pénzvesztö rövid gyű
lésen vagy hamar azután micsoda szél ütötte 
ötét vagy érte, ő tudta; a dolog kifakadása után 
ezt mondotta : ö hitit, reversalisát igazán meg-
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tartotta, de az ö ellenségi régi conjuratiójokat és 
az ő életére való igyekezeteket nemhogy letették 
volna, sőt megújították. A fejedelem minden ha
zugságnak helyt ád, melyet eléggé kimutatott az 
elmúlt esztendei tragoedia; mely spitzen mara
dott meg az ö ártatlan feje s az enyim! A feje
delem, névvel csak az; Teleki az uralkodó valósá
gos fejedelem, és az ö ellenségeit nemhogy refre- 
nálná, mint azelőtt ob rationes sibi soli quidem 
notas sed et ab aliis palpabiles cselekedte, de 
már most mindinkább protegálja, sőt ellene felül
teti, és igy önéki el kell veszni; néki a maga ol
talmazására a törvény tilalmas reversalisában; 
említeni sem szabad semmit is sem a fejedelem
nek, sem tanácsnak, sem országnak : ellenséginek 
pedig minden szabad. Mind a fejedelem, mind a 
tárnics és főrend, mind az ország, státus, Te
lekitől függ. Telekinél pedig az ő ellenségi, ki
vált a Bethlenek és Mikes Kelemen mindent te
hetnek őellene kiváltképen, kinek mint felső 
polczra menő útjában való kőnek elgörditését per 
quascunque tandem vias et artes ki várija, és eme
zeknek furorával in suam privatam fortunam 
et patriae publicam ruinam subtilissime abutál 
sub principe nihil sentiente, nihil curante, nihil 
regente, nihil potente. A fejedelemasszony bölcs, 
kegyes, jó asszony, de a Teleki bátyám uram neve 
és hatalma, és a nénje a Bánfi Dienesné sirása
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(noha utcunque de mariti caede informata et ali
quantum placata fuit) miatt a fejedelemasszony
nál is önéki semmi reménysége és refugiuma 
nem lehet. Ezek és a Daczó Jánostól ekkor ismét 
ujonan indított, inkább hazug mint sem vádoló 
szél épen desperatióra vitték. Nem győzném 
leírni.

Mint feljebb is irám, hogy én rabságom után 
Béldit kerültem, kiildé egyszer hozzám Iválnoki 
Bálintot, ki mint főember gyermeke, azelőtt még 
in anno 1667 et 68 az atyám honorarius szolgá
ja, deákja, és akkor nékem kedves barátom, és 
mondhatom, sokban tanítványom, és mindvégig 
igaz nagy jóakaróm, másképen pedig igen virtuo- 
sus, szép elméjű, tudományu, jónyelvii és pen- 
náju ember volt. Ez én hozzám eljőve, mint régi 
jó barátom, condoleált de malis exantlatis (avagy 
inkább már mondhatom ex eventu, inceptis),gra
tulált de liberatione. Jó ideig volt nálam, sok 
beszéd és conversatiónk után monda Béldi sza
vával: Nem régen szabadultunk, de ha magunkra 
gondot nem viselünk, és meg nem orvosoljuk, az 
utolsó tevélygés gonoszabb lészen az elsőnél; 
mert ha még egyszer úgy kezekbe esünk, bizony 
nem tartanak úgy mint a mókust az ablakban, 
hanem mint a hálóba akadott medvén vagy far
kason elébb adnak minélhamarébb; most is bán
ják, és Csereire igen haragusznak, hogy életün-
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két megtartotta. Deplorálá osztán a proxime 
felebb említett bicepsséget és anarchiáját a ha
zánknak, és abból minden nap folyó mind pu
blica mind sokaknak privata calamitását etc. És 
meg kell vallanom, etiam ad posteritatem, quod 
ad praefata publica mind igazat, sőt a valóságnál 
sokkal kevesebbet mondott. Böidejii, jópennáju, 
egész szabadsági!, szép elmének is gond volna ezt 
leírni. Mindezeket elmondván, én mondék : édes 
régi barátom, atyámba és sógorom, mit csinál
nak in privato az immár deciaráit ellenségink, 
én ugyan nem tudom; aztugyan könnyen elhihe- 
tem, hogy nem szűnnek meg roszat cselekedni, 
de tovább nem mehetnek, hanem csak addig, 
míg Isten bocsátja. A közönséges nagy gonoszt 
régen látom, érzem, és az én elmémet is felülha
ladja; ami privata nyavalyánk annak a közönsé
ges gonosznak egyik keserű gyümölcse, de a kö
zönségest az egy élő Isten orvosolhatja, mert a 
capite foetet piscis. Ha a fejedelmet az Isten egé
szen transsubstantiálja vagy idvességes halál ál
tal el nem veszi, és valami Bethlen Gábort vagy 
annak mását nem támaszt, és a. most uralkodó 
embereket nem amoveálja, bizony ez a gonosz 
meg nem orvoslódik. Halna meg ma a fejedelem, 
ott a fia s a fejedelemasszony és az uralkodó 
atyafiság, Teleki, Bánfiné s annak fia, Gilányiné 
etc. és ezeknek sok asseclái, kik az ö szerencséje-
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két ahoz a bölcsőhöz kötik, ha csak magok hasz
náért is. Még talán roszahbul lenne ennél is a do
log, mint most. A fejedelmet kivetni nem lehet, 
arról gondolkodni bolondság is, bűn is, ne vesse 
országul nyakunkba a török Zólyomit, kinek teljes 
esze nincsen. A sok mást gázló embert, és kivált 
Telekit megölni nem lehet, bűn is effélét gondolni; 
amoveálni a fejedelem mellől haszontalanság, 
vessék ki az ajtón ma, harmadnapon az ablakon is 
visszajönek; bizony maga a fejedelem hivja visz- 
sza, és még azon feljül megköveti, és a kik amo- 
veálnák, még statisfactiójára azok lesznek áldo
zatok. Tele vannak a históriák az ilyen példák
kal, és kivált Báthori Zsigmond nem régi. Leg
alább a feleségétől nem lehet elválasztani, a vérre 
nézve nem lehet, atyjafiait el nem vetheti, kivált 
hogy azok által reményű inkább az egyetlenegy 
fia szerencséjét, mint más által. Isten csudálato
son tette ezt a fejedelmet, úgy is tartja; félek én 
az Istentől és ennek a fejedelemnek szerencséjé
től; ha törvény és igazság ellen vették is a rever- 
salist tőlem, de én megtartom, és ha valamit el
lenek valót érzek, bizony megmondom. Sok volt 
a szó, concludálám azzal : Az Isten csudálatosán 
tartott meg tavaly, én csak az Istenre bizom ma
gamat és ügyemet. Húzómnál magamot megvo
nom, Béldi urnák is azont javallom. Deus provide
bit, mert bizony az immár elmondott ratiókból bi-
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zonyos, hogy ez az állapot humanitus orvosolhatat
lan. Erre az én declaratiómra nézve, vagy hogy 
a dolgot még el nem kezdették volt, de Kálnoki 
tovább semmi particularéra énvélem nem méné, 
és Béldinek semmi dolgát nem tudtam egész 
eruptiójáig; de ö a maga fátumától vonattat- 
ván, az én tanácsomat nem követé, hanem Kapi 
György, Haller János, Csáki László és több sok 
fö s nemes emberrel összeszövetkezett, a mint ók 
állították et privatim et publice : ad principem 
non evertendum, sed a jugo et obsidione Telekii 
et asseclarum liberandum, et justitiam, leges et 
libertatem patriae restituendam. Melyre bizony 
volt volna is nagy szükség,ha Isten akarta volna; 
és azt is bizonyosan tudom, s hiszem, hogy so
kaknak ebben egyenes jó intentiójok volt, de az 
Isten erre a mostani változásra akarta tartani és 
készíteni ezt a felette bűnös, Sodomával felérő 
hazát, a mint ide alább, hová tovább mindin
kább megvilágosodik.

Mint odafel is említettem, hogy az én ipám 
néha megjuhászott, lón ilyen dolog öszszel. Kendi 
János meghalván, a zágori-tarnóczi jószágnak 
felét, melyet Kun Istvántól hamisan nyert volt 
el, hagyta, a mint hagyta, atyjafiainak. Ezekkel 
ugyan az én tanácsomból akarván az ipám meg- 
alkunni, terminálánk az alkura időt Zágorban; 
oda menék én, és az alkuvás meglévőn, vissza
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Szent-Miklósra, de azonban: — a Gjmlafi —szent- 
demeteri ház praetendált a Kendi János kele
mentelki udvarházához, hogy az ő fundusokon va
gyon ; nem cedálván a Kendi successori, a Gyu
lai! részről neki kőidének egynéhány száz em
bert, és a szép kő udvarházat földig lerontatják, 
szinte mikor mi Zágorban alkudtunk. Az én 
öcsémBánfi György is, sógoraGyulafi Lászlónak, 
almási, ivánfalvi jobbágyit odavitte volt maga 
arra az házrontásra, és az meglévén, jőve Zágor- 
ba az ispánhoz ebédre, és igen megrészegedvén, 
elindulánk együtt Szent-Ivány felé. Én marasz- 
tám, háljon ott, de még fenn lévén a nap, elmene. 
Én is sietvén haza, menék hálni Gogányba a 
prédikátor Szentivánvihoz.

Ezalatt Apor István, minden emberek azután 
a dologból vett Ítéletek szerint, a bátyjától Lá
zártól informáltatván, jött ki Háromszékről Bán
ra Bethlen Gergelyhez, és annak a dolgot úgy 
adta fel, hogy czedelőzzék, mert maholnap egy
néhány száz vagy ezer székely lészen vendége 
etc. Indulának mindjárt együtt és érkezének Al
másra a Bánfi György házához estvére, a mikor 
én Gogányban, és ottan hamar Bánfi György is 
részegen haza, ki ott s minthogy kire zúgolódott, 
ö tudta, de Bethlen Gergely úgy értette, és 
azután is állította, hogy Bánfi György azt mondta 
volna : kinn az udvaron lészen ma valami. Bánfi
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pedig azt mondta azután, hogy ő bizony semmit 
olyat nem mondott; sed risum teneatis amici.

A Bánfi György házrontásból visszajövő 
ivánfalvi jobbágyi érkeznek azalatt Almásra, és 
egyenesen be az urak házához, ott szállanak a 
gabonás ház tornáczába; láncsáson voltak, mint 
olyan munkába járó paraszt emberek. Bethlen 
Gergely kimenvén az udvarra, meg talál bennek 
látni, és úgy megijede, a gonosz lélek tünteté- 
e a szemé e vagy a rettegő lélek, de nem szé- 
gyenlette azután is hittel is állítani, hogy Beth
len Miklós volt ott paraszt köntösben, láncsa a 
kezében. Nosza lóra, lóra! Apornak sem voltany- 
nyi tehetsége, hogy megmaraszthassa, csak elin
dulnak s éjjel mennek Székely Lászlóhoz Pócs- 
telkére. Mikes Kelemen, mi járatban, én nem tu
dom, ekkor Medgyesen volt; elküldének hozzá, s 
hivatják oda, és osztán Bethlen Gergely, Mikes, 
Székely László, Apor István megindulnak Szá
mos-Újvár felé, s mennek Bogácsra (a fejedelem 
ekkor Szamos-Újváratt volt.) Én ezekből semmit 
sem tudván, Gogányba későn indulék, s mentem 
paripán a hegyeken Jövedics, Harangláb etc. 
felé. A szakácsomat küldém vacsora-késziteni 
Völcsre másodmagával, s megyek magam negyed- 
magammal egy vezetékkel Bogácson felül, a ker
teken kívül Sáros felé. Zágorba menő utamban 
Bogácson ittam vala én igen jó bort Szaba nevű
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hegybelit, kiildém bé egy fapalaczkkal Majtíni 
István nevű szolgámat, hogy énnekem abból a 
borból hozzon. Ö elméne a faluban, én is mégyek 
innét fenn, hát szintén akkor érkeztek volt oda 
Bogácsra imezek; kik is látván Majtínit, és enge- 
met imitt, én kémemnek vötték, itatták, exami- 
nálták; ö megmondta, hogy Zágonban voltunk 
etc. az igazat; de emezek, kivált Gergely úgy 
megijedtek, félig kész vacsorájokat ott hagyták, 
s mentek azon éjjel Rádnótra. Ott éjtszaka a kas
tély kapuja zárva lévén, Bethlen Gergely lajtor
ján vagy mint, akart a palánkon bémászni, nem 
győzvén féltiben a kapunyitást várni; Székely 
László azután nevetve beszélte, de még azt tette 
hittel hozzá, hogy ha ö engedte volna, Ger
gely és Mikes, mikor a falu felett mentem, 
ki akartak reám jöni, és meg akartak öletni. O 
monda : hiszen látjátok, negyedmagával vagyon, 
ez a bolond szolga is borért jött, gyalázat nékünk 
az árnyékunk előtt igy futnunk. Ez-e hatszáz 
székely ?

Én ebben semmit sem tudván, utamat köve
téin, s még a nap fenn Vala, mikor a Völcs felett 
való bérezre érkezém. Gondolám, hogy gyalázat 
s bolondság nékem, kivált szép időben s jó utón 
haza nem mennem hálni egy mérföldnyire. Csak 
hirt adék Völcsre a szakácsnak, s hazamenék mint
egy kilencz óra felé; csendesen mentem, de várd
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el majd a második nevetség vagy szánakozásra 
való lármát.

Elhiszem, s úgy is volt, a futó urak dolgát és 
futásoknak okátGergely megirta volt még Pocstel- 
kéröl Farkas bátyámnak. Ennek szegénynek ez
előtt is igen szokása volt, hogy az én házamhoz 
legközelebb lakó Molnár Miklós nevű jobbágyá
val czirkáltassa az én dolgaimat, járásomat; hihető 
az öcscse Írásához képest most annál is inkább 
Molnár Miklós hirt ád néki, hogy hazajöttem. 
Nosza mindjárt készülni; s azon éjjel mégyen 
Oláh-Csesztvére, és által a Maroson cselédestül, 
hintón ment Szainos-Újvár felé. Sok szó volt er
ről a futásról, de én elhallgatom. Én otthon csen
desen aluttam. Igaz az Isten szava Próv. 28 : 12. 
Psal. 12:7. Reggel meghozák énnékem az ő fu
tásának hirét, Majtíni is meghozá a bogácsi bort 
és hirit azoknak az uraknak, hogy onnét mind
járt elmentek, de miért, ö nem tudja, csak hogy 
ötét itatták, firtatták. Gondolkozni kezdém, juta 
eszembe a Bánfi Dienes idejében való majd ha
sonló lármája Bethlen Farkasnak a Bethlen Ger
gely akkori, odafel említett tudósítására nézve. 
A Kálnoki Bálint minapi beszéde. Az említett 
uraknak, vagy minek mondjam,mert akkor urak 
mégnem voltak Székely László, Bethlen Ger
gely, Mikes, Apor, kicsoda és micsoda voltak, gya- 
nakodám, hogy valami lármájok, vagy legalább



valami kigyóköfuvások vagyon, mert azelőtt is 
ezek az emberek csinálták vala a fogarasi feredőt. 
Sóhajtok Istenhez : ihol semmit sem tudok, mi 
dolog? A-zelött is engem Béldivel minden ok 
nélkül kopólánczra vetének, hátha most ö pecz- 
kelödik, soha bizony el nem hiszik, hogy com
plex nem vagyok, el kell vesznem nagy ártatlan 
miatta, és ezeknek nagy gonoszságok miatt. Me
gyek, én Istenem taníts meg! Feltevém magam
ban, ha a fejedelem commissióját hozzák, hogy 
udvarhoz menjek, bizony nem oda, hanem noha 
nem Béldihez, de bizony harmad helyre valahová 
elmégyek és elvonom magamat. Azonban házom- 
nál sem lészek, hogy ott ne foghassanak meg. 
Feleségemnek és cselédemnek sem mondom meg. 
hogy hová mégyek, hanem mást mondok, mást 
cselekszem.

Lajos, rabi inasom, már asztali szolgám, egy 
szakács, egy lovász, két legjobb paripámmal meg- 
induíék, menék Vadveremben hálni; másnap 
Enyedre ebédre és hálni az én hidasi kőbányám
hoz, onnét, úgy tetszik, Várfalva és Péterd Szil
vásra és azutánTordára. Búkálásra jó helyek, és 
magam jószágom hogy már látogatom jó color 
volt. Gondolom, hogy menjek Gyéresre Rhédei 
Ferenczhez, kihez mint kiváltképen való jóaka
rómhoz és akkori főrendek között jámborabb em
berhez biztam, hadd végyek ott valami hirt, és
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általa Telekinél et consequenter a fejedelemnél 
csináljak securitást magamnak. Elindulék, de az 
utón megijedék; gondolám, csak irok néki és a 
választ hadd hozza a szolgám Szent-Miklósra, de 
interim feltévén magamban, hogy Szent-Miklós- 
nak én feléje sem mégyek, hanem másutt vesz
tek utat. Ez Kocsárd felé menő mezőben vala; 
ott a mezőn irék néki, de meg ismét ebből is ki- 
ijedék, és a levelet nem küldém el, hanem én bi
zony nem tudom már most magam is, ekkor 
éjtszakára hovámenék,de másnap ugyancsakGyé- 
resre menék. Rhédei Ferencznek ekkor holt meg 
az első felesége, ott Gyéresen koporsóban is tet
ték volt. Ezalatt a futó emberek Szamos-Újvár- 
ra mentek, ott a. fejedelemnek s Telekinek min
dent elmondtak,ott coneludáltatott : a fejedelem 
jöjön Ebesfalvára, légyen tanácsgyülés ott. Teleki, 
Báníi Zsigmond érkezének az nap Gyéresre. Teleki 
örüle, hogy ott láta, de gyanakodott, hogy Béldi 
kémje vagyok, mely ebből bizonyos : Ejtszaka né
ki szokott strázsája hall nagy sürii lódobogást, 
és arra fellázasztja őket, találkozott a ki mon
dotta : Vájjon nem a Bethlen Miklós hada-e, a 
kit Bethlen Gergely mondott? Teleki mindjárt 
küld a szállásomra, a Rácz János házához, hogy 
titkon czirkálják meg mit csinálok; én aluttam; 
megviszik néki, másfelől azt is megviszik, hogy 
a Rhédei Ferencz valamitől megijedett ménese



futott ott el, s az dobogott; megneveti s lefek
szik. Másnap maga beszélé nékem, hogy Béleli 
ugyan nyughatatlankodik, de nincsen szintén any - 
nyira, mint Bethlen Gergelyék lármáztak, avagy 
talám ki jobban tudom a dolgot, mondjam meg 
nékik. Én mondám hittel és igazán, hogy én bi
zony semmit sem tudok, de mégis félek, mint a 
tőrből kiszaladt madár, látván, hogy azelőtti 
actorok kezdették a tragoediát játszani. Biztatá- 
nak Rhédeivel ketten, hogy ők bizony teljes tehet
ségek szerint oltalmazni igyekeznek, ne féljek, csak 
légyek hű etc. Evvel hazamenék Szent-Miklósra.

Bethlen Pál öcsém levele érkezék Biínról, 
summája: hogy a felsö-búni háztól olyan felleg 
és szélvész támadott, félő ismét, sok menyköve, 
jege ne essék. O Báníi György gyei és a sógorával, 
Thordai Jánossal Mihályfalva felé mégyen va
dászni, jó volna, ha én is oda mennék a compa- 
niába. Én jobbnak gondolám magam is mind a 
házomon kivülvaló léteit, mind az öcsém társal- 
kodását; elmenék vadászni a holdvilági és selyki 
erdőkre, de sehol sem kaphattam őket, és haza
menék Szent-Miklósra, mely is Istennek kegyel
mes gondviselése volt (a mint ide alább megtet
szik), hogy én akkor Mihályfalvára nem mentem 
volt; bizony a vadászatban is mind villogtam, és 
Lajos készen tartotta mindenkor a paripámat, 
hogy szaladhassak, ha kell.
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Szomorú eset lön ekkor az én házomnál. A 
feleségem hallotta volt, hogy a negyednapi hide
get az égett bortól való részegség meggyógyítja; 
egy leányon próbálta, succedált; istenfélő jó 
öreg asszonyára is hasonló hideg esvén, mig az 
estvéli könyörgésen voltunk, ő majd egy icczét 
apránként megivott, azt tudták csak részegség 
miatt esett el, de a gutta ütötte meg hat órára, 
meghala éjfél tájban.

Az én atyámot az Isten minden emberi 
elme felett a vizkórságból meggyógyitá, úgy, 
hogy udvarhoz is székben az ebédlő palota 
ajtajáig vivén, onnét második házig is lábán 
ment a fejedelemhez tavasz végin; de hamar phti- 
sis succedála. Eddig a Béldi tragoediájának pro
lógusa, sequuntur actus.
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X. RÉSZ.
Bőldi (ragocdiájának contiuuatiója.

Számos-Újvárról a fejedelem azalatt méné 
Ebesfalvára, a tanács urak, még a Béldisták is 
odagyültek; nem tudta még akkor Teleki, vagy 
inkább hiszem, csak dissimulálta, de a legbelső ta
nácsok voltak futott emberek. Más urak, főembe
rek is felesen késérték a fejedelmet oda, féltek
ben inkább, hogy hitelt szerezzenek magoknak; 
ezek között : Kornis Gáspár, Macskási Boldizsár, 
kik az én megfogatásomkor is veszedelemben 
forgottak. Én is azért menék Ebesfalvára csak 
paripán, könnyű szerrel, egy vezetékkel. Utáni
ban meghálván, láték ilyen álmot : hát én Ebes
falván a fejedelem kisebb palotájában vagyok, az 
erdélyi akkori úri rend és főrend majd mind ott 
vagyon, engemet kérni és erőltetni kezdének, 
hogy tégyek predikácziót nékik, én mondók : én 
ugyan Fogarasban a tömlöczben az én inasomnak 
predikálottam sokszor és kivált vasárnap és in-
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nepnapokon kétszer-kétszer (a minthogy ez való
sággal is igy volt), de én most nem prédikálha
tok, én nem vagyok pap, hanem egy zsoltárt 
mondjunk el és azt resolválom. Javallák. A mint 
immár a zsoltárkönyvet forgatom, hogy melyi
ket énekeljük, és resolváljam, Tophaeus az ud
vari prédikátor megilleté hátul a vállamat kezé
vel és sugá : a 125-ik zsoltárt magyarázd nékiek, 
mert ez a mostani idöhez illendő zsoltár. Ezzel 
felserkenék, s nem oknélkül Írtam ide ezt az ál
mot, mert ez volt egyik eszköz az Istennek az én 
megtartatásomra, hogy én einem bujdostam; és 
az idő és az én dolgaim hová tovább mind in- 
kább-inkább megmagyarázták és reám szabták 
ezt a zsoltárt.

Ebesfalvára én bémegyek; Teleki, Rhédei és 
más barátim jó szívvel láttak, de Farkas, Gergely, 
Mikes úgy néztek, mint az emberevö farkasok; 
a fejedelem is majd olyanforma ábrázattal és 
móddal viselteték hozzám, el is töltették volt fü
lét, szivét ismét a sok hazugsággal ellenem, de 
Isten, jóakaróim, és politika ratiók megoltalmaz- 
tanak, de különben, ha rajtok állott volna, ismét 
eltettek volna láb alól, kivált Gergely és Mikes etc.

Ezalatt gróf Csáki László, Belényi Zsigmond, 
Pasko Kristóf bementek Béldihez Bodolára, és 
Béldi, Apor Lázár, Dániel István, Kálnoki Bá
lint, Domokos Tamás és több számos nemesség-



gel Háromszéket, Lázár István Csikót disponál- 
ták magok mellé. Daczó János is titkos Béldista 
volt, de sem oda, sem a fejedelemhez nem volt 
igaz, mindenik helytt hazudott. Béldi a Székely- 
ségre sőt az egész országra kiirt, magának a fe
jedelemnek is, hogy ö semmi gonoszt nem inten
dál , hanem magát kéntelenítetik oltalmazni. 
Találják valami útját, módját nemcsak az ö secu- 
ritásának, hanem mind az ország közönséges, 
mind sok privata personának megbántódása or
vosolásának etc. Már ez nyilvánvaló nagy zendü
lés, melyre nézve

Ebesfalván titkon mit végeztek, nem tudom; 
a dolog és az idő kiadják, publikumban ez lön: 
Szent-Agotán légyen országgyűlése, az hová is 
Béldi és társai is hitre jöjenek el, ott complaná- 
lódjanak minden dolgok. Erre pedig hogy Béldi 
inducáltassék, Kornis Gáspár, Mikes Kelemen 
és Macskási Boldizsár kiildetének követségre 
Béldihez. En tudtam, hogy mind Kornisnak, Macs
kásinak, mint Béldi jóakaróinak a fejedelem és 
Teleki előtt semmi hitek sincsen, hanem totius 
hujus legationis caput et cor Mikes, Béldi halá
los ellensége, noha ordine et numero trium hogy 
már ő ultimus, de revera primus; és nem volt ne
héz megjövendölni ennek a követségnek kimene
telét, az mely lön. Nem is azért küldötték Mikest, 
hogy bona üde csendes conciliatiót kivántak, és



arra czéloztak volna, hanem azért küldöttek, 
hogy kém légyen és scissiót csináljon, a Béldi 
mellé hajlott Székelységben; nem is haszontalan 
inventio volt ez, uti mox patebit. Kérdi éntölem 
Teleki : mint tetszik ez a dolog? Enmondám: ez 
mind jó volna, de Mikes követsége ezt mind el
rontja. Ihol nem messze vagyon vízkereszt, vagy 
három bölcsek vagy királyok napja, a római 
atyafiak nem tudom hol vették, de azt mondják, 
hogy egyiket Gáspárnak, a másikat Menyhártnak, 
a harmadikat Boldizsárnak hivták. Ebben a ke
gyelmetek követségében látok Gáspárt, Boldi
zsárt; Kelemen helyett küldjétek el Tőke Meny
hártot , a fejedelem legrégibb és legkedvesebb 
atyjáról maradott, vén szolgáját, és én bizony 
minden jót reményiek belőle, de így bizony min
den roszat. Mert Gáspárnak, Boldizsárnak hogy 
ti semmit sem hisztek, azt Béldi jól tudja, vagy 
legalább úgy hiszi : ö ellenben Kelement halálos 
ellenségének tartja, és igy ex nihilo nihil fiet. Az 
igaz békéltető mediatornak mind a két fél előtt 
hitelének és kedvességének kell lenni. Ezt mon
dám. Nem fogadák; miért? ők tudták, vagy ők 
sem tudták talám, csak az Isten, ki igaz az ö Íté
letiben, akkor is, a mikor az ember és az ördög 
hamis azoknak végbevitelében. Nékem sem volt 
egy csep hitelem is. Nemes Jánosnak, ki más
ként háromszéki főkapitány, és jámbor, értel-
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mes, liťi, tisztességes ember volt, nem volt hitele; 
mert hiszen ha valakit, ötét illette volna a Há
romszék csendesitésére való követség, a mint
hogy majd továbbad Fogarasból, scilicet aqua 
jam turbata satis per Mikes, eadem qua prius 
fide et intentione occulta elküldték, és a jámbor 
ember minden közönséges jóra való igyekezetével 
s candorával in suum finem abutáltak és osztán ad 
glaucoma statuum oculis obducendum, tanács ur
nák is tették MikolaZsigmond és Bethlen Gergely - 
lyel együtt a fogarasi, majd emlitendö gyűlésen.

Ekkor hozák Ebesfalvára Bécsböl a dániai ki
rály és az akkori nagy hirü brandeburgiai elector 
(kinek fia ma prussiai király) leveleit a fejedelem
nek, a melyekben offerálák a magyarországi mó- 
tusok megcsendesitésére való mediatiójokat; de 
nemcsak nem acceptálá a fejedelem, vagy mond
jam, Teleki, még kemény, és azokhoz a potenta- 
torokhoz illetlen választ tőnek reájok. Én mon
dám, hogy nem úgy kellenék az olyan nagy mél
tóságokat becsülni, egyik lutheránus, másik re
formatus, hiszen keresve kellene keresni, kivált 
a religiókra nézve (quarum vei maximé causa 
periclitatur) az ily mediatorokat. Még összeszi- 
dá Teleki őket. Expeditor volt Bethlen Farkas, 
már destinatus cancellarius, bizony nem egészen 
kedvéből irta, mert a magyarországi háború ö- 
néki nem tetszett, séd hoc tempore, quod Teleki



jubebat, hoc fieri debebat; nemo contradicebat; 
hiszen, statim peribat aut obediebat, princeps ho
rologii instar procedebat vel silebat. Haec erant 
Hungáriáé et Transylvaniae, et in utraque mul
torum bonorum et malorum fata.

Elnézvén és keseregvén én ezeket, menék 
Keresdre az atyámhoz, ki már ab uno extremo ad 
aliud, vizibetegségböl száraz betegségbe, hectica 
asthmába etc. esett vala; beszéltük, sopánko- 
dánk, hogy bizony soha közöttük szárazon meg 
nem maradunk. Teleki, Rhédei a sok hamis ember 
ellen, a nyavalyás, mindent hivő, s minden roszra 
reávehetö fejedelem alatt meg nem oltalmazhat; 
mig hírekkel lészen, vagv kedvek ellen is felad- 
nak rajtunk, mint régen a maga házánál,Báthori 
Zsigmond idejében, Abafáján, Gyulai Pál cancel- 
lariuson, vagy megfognak, elhurczolnak egy vár
ba, mikor és mint szabadulunk meg, javacskáin
kat is elprédálják etc.. Hanem menjünk le Sze- 
benbe, a dolog végéig legyünk ott; vagyon mind 
az atyámnak, mind nekem régen tartott pénzes 
szállásunk, nemcsak szín, hanem valóság; az 
atyám betegsége, doctor, patika; az én feleségem 
betegülöfélben vagyon, napját sem tudja; kórbe
tegnek és olyan terhes személynek az ilyen há
borúban senki sem vetheti vétkül, ha a mezőről 
városba mégyen. Urunk és hazánkhoz való köte
lességünket sem sértjük meg : senki azért meg
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nem nótázhat. Azonban 50. 60 katona nyakon 
nem k ö t; ha ott arestálni akarnak, nem lészen 
olyan mohón; mentségre, buvás, szaladásra, 
vagy jóakaróink törekedésére és oltalmazására 
lészen időnk. A szász sem ki nem á d , sem meg 
nem fog, sem magyarnak ott megfogni nem en
ged tanács nélkül. Ezt concludálók, és én, hogy 
már Szent-Miklósra indulék, de

Gondolám a z t: Ebesfalvára bémennem, és az 
ur ott lévén, mellette is, kivált in hoc suspecto 
tempore elmennem, veszedelmes; különben is a 
rettenetes sok nyomorúság és istentelen üldözés 
már elbokrositott. Azért én Keresdről a szőlő 
mellett kiindulék Földszén felé, de a hegy tetejin 
fordulók bal kézre, és az erdőben mindenütt a 
bérczen menék Rosondára és másnap Szebenbe, 
s az útból a feleségemnek megirám, hogy mind
járt jőjön és költözzék Szebenbe betegülni; be 
is jőve circa 29 decembris anno 1677, és ott 
születék Borbála leányom, azután Galambos 
Gáborné 20. januarii anno 1678; dicsőség Isten
nek érette, amen. Bemenésemet is okul meg
irám Telekinek és kérém, légyen veniám a gyű
lésről, viselhessek gondot házam népére, erötelen 
feleségemre; és jó válaszom lön. Az atyám is ja- 
nuáriusban béjöve, noha nehezen vehette magát, 
és kivált a mostoha anyámot reá, xnegis hala 
szegény osztán 28. februarii, utolsó vendégsége
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lévén az én leányom keresztelője a maga szállá
sán, a melyben vigan is volt. Jól tön Isten véle, 
hogy az emberek fúróra és megcsúfolása elől el- 
ragadá, mert noha csak annyi része volt a Béldi 
dolgaiban mint a csecsszopónak , mégis rútul 
akartak véle bánni. Úgy szokott az ember fizet
ni; holott az én atyám az Apafi György halála 
után, kivált a kisebb két fiának Boldizsár és Mi
hálynak atyjok helyén való curátorok , és az 
anyjoknak Petki Borbárának nemcsak igen ked
ves atyjafia, hanem tanácsával és minden fárad
ságával való jobb keze, és ennek az erőtlen bol
dogtalan fejedelemnek bizony merő tutora volt. 
No mégis valami nagy nehezen, és azt is becste
lenséggel, képének kiildé szegénynek a temeté
sére ipamot Kiin Istvánt Marosvásárhelyre ad 
annum 1678. De térjünk Béldire.

A három követ elment azalatt Béldihez, és 
az én jövendölésem betölt. Elment azutánNemes 
János, az is csak haszontalanul a közönségre 
nézve, de a küldözök résziről felette hasznosan, 
mert avval a küldözéssel,tractával, mint a róka a 
kölyök agarat a farkával, úgy hordozták s vesz
teg ültették Béldit, kinek minden momentuma in 
celeritate állott volna. A Székelységet disponál- 
ták magok mellé és időt nyertek a kolosvári s 
több presidiáriusok, kő- és szarnosujvári s egyéb 
lovas puskások, mezei katonák összehozására, és
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osztán ezeknek alkalmatosságaival Aranyos, Ma
ros és Udvarhely székeknek magok mellé való fel
ültetésére, melylyel osztán rámenének. Három
szék, mely volt az mint mondták akkor, 4500 em
ber, csak eloszlék, az orra vére sem ment senki
nek is. Béldi Pál, Csáki László, Belényi Zsig- 
mond, Pasko Kristóf, Apor Lázár, Domokos 
Tamás, Kálnoki Bálint elfutának a portára. Szent 
Ágota helyén Fogarasban hirdettették a gyű
lést, melyből én, ut supra, kiszerzém magamat. 
Ebben a gyűlésben tették az atyám helyett Beth
len Farkast cancelláriusnak és Fejérvármegye fő- 
ispánjának; Mikola Zsigmondot, Bethlen Gergelyt, 
Nemes Jánost tanácsnak; Mikes Kelement ítélő 
mesternek; portára választották ország követei
nek Béldiék ellen Bethlen Farkast, Mikes Kele
ment, egy szászt, és a latere majd meglátszó mun
kára Apor Istvánt. De a mig ezek mennek, jö- 
nek, lássunk egyéb szükséges dolgok megírá
sához.

Mikor én Szebenbe menék, nézem, hát ott van 
Haller János, Keresztesi Sámuel; hamar kitanu- 
lám, hogy a szász natio Béldi részére való dispo- 
nálásban munkálódnak és nem is haszontalanul 
az ő részire, ha Béldi sietett volna a kijövéssel 
és Csík- s Háromszék példájával, erejével Udvar
hely és Marosszéket, et consequenter az országot 
maga mellé felültette és a fejedelmet placide
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tractálván, praeoccupálta volna; mert a bizony 
dolog : vármegye, Székely, Szász mind megunta 
volt azt az akkori anarch- vagy poliarchiát, és az 
orvoslását tacitis suspiriis kivánta. A szászok 
bizony Szebenben és Brassóban, a mint mondot
ták, igen oda is hajlottak volt; Szebenben Gotz- 
meister Kálmán Kristóf volt a derék kor
mánya annak a munkának; meg is adja majd 
az árát.

Én látván ezt a szörnyű észvesztést, praevi- 
deálám: avagy a hazában lészen rút vérengzés és 
osztán török biró dirimálja mind a két fél, és 
mindnyájunk s az haza veszedelmével; avagy ha 
Béldi a sárt nem állhatja, a portára mégyen, 
és lígy is fegyvert hoz az országra , sok 
példa lévén már ilyen azelőtt Erdélyben; és 
megjövendölém Haller Jánosnak mindezt a mi 
következék azután közönségesen az hazára, és 
egyen egyen sokakra közzülök és közzülünk ár
tatlanokra, melynek bélelését majd meglátjuk. 
Azonban

Irék én egy levelet Béldinek; e volt ezekben 
a zenebonákban első és utolsó levelem hozzá, 
et consequenter ebben az életben; summája ez 
vala : Az én tanácsomból (a mint Iválnoki Bá
linttól is megizentem volt) bizony veszteg ült 
volna, de ha már falu képiben s fejében kardot 
vont, siessen ki a hadakkal, és emezeknek készü-



leteket praeoccupálja s a fejedelemmel hirdettes- 
sen országgyűlésit Nagy-Sinkre; ö pedig as- 
secláival együtt assecuráljon minden rendet hit
tel per patentes publicas, és in particulari a fe
jedelmet, és in privato az ellenségeit; mindenek 
felett pedig küldjön az én kezemhez két assecu- 
ratoriát és leveleket, egyet Telekinek, mást Rhé- 
dei Ferencznek szólókat; én azon lészek, bizom 
is Istenben, boldogit, megcsendesithetjük ezt a 
civile héliumot vér nélkül; másként megjöven- 
dölém néki, mint szintén Haller Jánosnak imide 
feljebb, hogy vagy úgy jár, mint nem régen Bar
csai idejében Barátnál Székely Sámuel, vagy 
mint minap Bánfi Dienes a maga alattavalóival, 
vagy elfut. Ezt ö nem fogadá, noha volt volna 
még januárius el ej in módja benne ; úgy is vévé 
hasznát. Fátuma mellett ezek az okok tartóztat
ták, a mint osztán a dologból kilátszott és a tár
sai is megmondották bizonyoson, mind akkor ha
mar mind holta után :

Kapi Györgygyel mint egyezett volt, ők tud
ták, de az bizonyos, hogy megegyeztek volt, hogy 
Kapi György menjen bé azon az őszön úgy mint 
fő követ az ország adójával a portára, melyet 
a fejedelemmel könnyű volt végbevinni. Teleki, 
Rhédei baráti voltának Kapinak, Bánfi Zsigmond 
ipa, Bethlen Farkas sógora, Haller János, Béldi 
társai, ö suspectus nem volt, Naláczinak patro-
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nusa, főispánja volt etc. Migömégyen az adóval, 
Béldi kezdjen munkához, és tudósítsa ötét, és ö 
mint ország köve tje, az adó-beadás mellett agat 
publicam regni causam et reformationem status 
perversi, ők úgy mondták, salva principis digni
tate manente. De a más fél azt mondotta : feje
delmet akartak választani per talem qualem sta
tuum liberam electionem. En, és nagyobb része 
az emberek okosainak inkább hittük azaránt a 
Béldi szavát, de az ország és községet a másik
kal hitették el. A való, hogy Pasko Kristófot küld- 
vén Béldi a portára Kapi után, hozott Pasko Te
leki amotiójáról való parancsolatot a portától, de 
ezt supprimálták a fejedelem mellett Telekiék, 
és a portán, mely rend szerint venalis, munkálód- 
tanak ellene boldogul; melyet észrevévén a por
tán Kapi, többire csak szökve, paripán, igen igen 
postán, talám éjnap hazajü Fogarasba, és még ö 
kezdi, mint nagy hűségből, titkon a fejedelemnek 
vagy Telekinek kiadni a Béldi portán való ma- 
chinatióját; és hogy azért jö tt ki lóhalálában 
öreg teste romlásával ö, hogy maga hozza meg 
azt a nagy gonosz hirt cum particularitatibus, 
hogy viselhessen gondot a fejedelem magára s 
az országra. Nem tudta veszett róka, hogy már 
hálóba csavarja a farkát. A maga felesége, kinek 
szebb vala teste mint lelke, és a szeme mint a 
szive, az árulta el az apja által a fejedelemnek
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(melyet osztán megsiratott mindenik). Csakha
mar kapák Kapit, és Dévában vasban hala meg, 
melyet testamentuma szerint vele is temettek, 
úgy a mint a lábára volt verve. Azt pedig azért 
verték volt, hogy el akart szökni; mégis lehe
tett volna, minden dispositió már meglévén, ki 
is ment volt egy árnyékszéken a rabházból, de 
kiijedett s visszament a rabházba ugyanazon laj
torján és árnyékszéken; öt vagy hat helyen vol
tak lovai disponálva futásra egész Magyarorszá
gig; jól elmehetett volna, de fatum.

Haller Jánosnak ezen fogarasi gyűlésben, 
mint a halnak gelesztás horgot adának splen
dido sed vano titulo , ország thesaurariusá- 
nak tevék , de azután csak hamar in anno 
1679. májusban, vide articulum ejusdem anni 
XL, Fejérvárott csinált gyűlésben ötét', Lázár 
Istvánt , Dániel Istvánt , Keresztesi Sámuelt, 
Kálmán Kristófot és Bialis Olasz Ferenczet 
megfogták.

Ezt az utolsót, mint ártatlant, reversalisra 
mindjárt elbocsáták; Kálmán Kristóf fizetett a fe
jedelemnek hétezer [forintot, másoknak mennyit, 
nem tudom, és azt is el. Keresztes Sámuelt is a 
sógora Barcsai Mihály, a fejedelemnek nem régi 
udvari kapitánya, és Székely László kedvességé
vel verset futó favoritája kiszerzette hamar. Dá
niel István sem felettébb sokáig ült Dévában,
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eleresztették, de Haller Jánost megnótázták, s a 
fejedelem egyszer megizente éjtszaka, hogy ké
szüljön, mert reggel elütteti a fej it; mégis csele
kedte volna, ha a fejedelemasszony s az urak 
engedték volna ; kiváltképen azért haragúit, 
hogy Béldi contra fidem sociis datam , a levele
ket megtartotta, és Bodolát kézhez vévén, ezek 
ott találták Haller Jánosnak Béldihez egy le
velét, melyben forgatván Zólyomit is, irta volt 
Haller János : eben gubát vagy kutyát cserélni. 
Lázár István és Béldi Pálné (ki is sok istentelen 
kegyetlenségével és a fejedelemségről boszorká
nyoktól való tudakozásával volt nagy oka ura 
veszedelminek) Szamosujvárott a rabságban hala 
meg, Béldit és véle elment társait is megnótáz
ták Apor Lázáron kivül, melynek oka ide alább 
megvagyon. Bodolát elhányatták, Betlent s 
egyéb jószágit a Bethlenek, Mikes Kelemen, Na- 
láczi István feloszták, az érette való kezeseket 
erősen megvonák, gyermekeinek s atyjafiainak 
csak a seprőit hagyták a jószágának, rés mobi
lisit mind elprédálák. Justus es domine, et justa 
sunt judicia tua. Béldi Pálban bizony volt sok 
jó, a vértől is irtózott, és annak eltávoztatására 
nézve cunctála, a mikor sietni dictálta volna a 
ratio status et belli; azt tudta ő, hogy mint a 
két oláhországi boérek szokták a vajdát a portán 
perleni, ő is azt követheti; de az Isten a sok rab-



tartást, kínzást, és egy német gyalogjának két 
keze elvágását fizeté meg néki, Kapinak a női 
parázna fertelmes életet és a szörnyű állhatatlan- 
ságot, tökéletlenséget. Haller János jámbor em
ber sokáig raboskodék Fogarasban ugyan, de 
szép vénségben, tisztességben mene a koporsóba, 
Lázár István a sok tőle kiontatott vért fizeté 
meg, sic vei bona causa in malis manibus non 
prosperatur, et male agendo, fit pessima. Mikor 
Fejérvárott az a sok fogdosás, nótázás volt, né
kem Teleki, Rhédei magok tanácslották, ne men
jek a gyűlésbe, ők megmentenek a fejedelem 
előtt; azért csak Szent-Miklóson ültem szüntelen 
való remegésben minden ártatlanságom mellett 
is ; de menjünk a portára.

Bémenvén Bethlen Farkas csaknem nyolczvan 
ezer tallérral a portára, Apor Lázárt az öcscse Ist
ván által elszerzé Béldi mellől; kéri a többit kézbe 
a portától, de azt adják válaszul : magok lábán 
jöttek ide, a musulmán szent vallás és a császár 
méltósága hová lenne akkor hogyha az hozzá fo
lyamodókat kézbe adná; hanem inkább traktál- 
janak Béldiékkel, és békéljenek össze. Tudja a 
porta az erdélyi dolgokat, ismeri a fejedelmet is, 
csak ők ott alkudjanak meg, fejedelmet is jobbat 
tehetni. Azt állította azután Teleki: néki fő török 
mondotta, mikor vélek táboroztunk, hogy igen 
kicsiden volt, hogy össze nem alkudtak volt, ha



Béldi és BethlenFarkas halálosan nem gyűlölték 
volna egymást; és igy mondta a fő török : ha an
nak a szép urnák (Bethlen Farkasnak) esze lett 
volna, fejedelem lehetett volna. Kézbeadásokat 
végbe nem vihetvén, sem pedig ott való megölet- 
tetéseket, azt vitte végbe, hogy tegyék a Jedicu- 
lába őket, s oda tették, de esztendő múlva fő kö
vet Székely László, Csáki Lászlóval-e (mert volt 
olyan erős gyanú és szó) vagy más által Béldit 
megétetteté és a többit a török szabadon bocsá- 
tatá. Csáki ment Lengyelországba , kiről ide 
elébb sok szó lészen. Pasko Magyarországba, s 
Patakon holt meg. BelényiBécsben és ott pápistá
vá lett. Domokos Tamás nagy vénségbeli koldu
lásra Erdélyben. Kálnoki Bálintot a fő vezér fiai 
deák praeceptorának fogadta; úri módra nyuszttal 
bérlelt köntöse, nagy fizetése, becsületi; de hamar 
meghala. Öcscsei úgy mondták, hogy erdélyi mes
terség étette meg. Isten tudja. Unum N. B. Mi
kor Béldi Konstantinápolyban megholt, két vagy 
három hét sem volt közte, Bethlen Farkas is 
meghala Szent-Miklóson hetednapi betegségében, 
nem örülhetett, vagy jól megsem tudhatta a 
Béldi halálát. Ilyen a világ, és annak igazgatá
sában az Isten ereje, bölcsesége és igazsága. 
Élete, szerencséje, becsületi legszebb virágában 
hala meg. Az erdélyi fő rend között termete, áb- 
rázatjára nézve, merő Absolon. A két öcscse,
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úgy hiszem, bizony méltatlan ráfogá a feleségére, 
hogy nádmézben etette volna meg, melyről az 
özvegy én és feleségem előtt sírva panaszolko- 
dott, és mentette magát, eléhozatván azon nád
mézet porozóstól, melyből azt a hirt költötték; 
kóstolta is a feleségem előtt; de, úgy hiszem, 
csak az Isten torokgyék, vagy a jobb füle tövin 
költ mirigygyei vévé el. Én bizony szántam, 
mert nékem jó atyámfia kezdett lenni, és kivált 
ebben a mostani mérges időben valójában meg- 
bizonyitá. Mert a portán sollicitálták volt ők Mi
kessel, hogy Béldinek bárcsak a levelit adják ki 
nékik, de Isten igazgatásából a pogány nem cse
lekedte, hanem csak az olvasását engedte meg 
maga szeme előtt, még csak pariálni sem enged
te, csak visszavette; ott volt az az én feljebb em
lített Szebenböl irt levelem is, melyet ö elolva
sott, de az én veszedelmemre nem fordított, és 
Mikest is meggátolta; nékem azonban másfelől 
megmondotta, hogy attól ne féljek, mert nincsen, 
és ha mi nehéz törvényem lenne is, inkább előtte 
megkéri a jószágomat mások elöl, de azért hogy 
nékem tarthassa meg és visszaadhassa, Isten úgy 
áldja meg ötét.

Teleki és Rhédeieknek megmondotta, és 
azok is jóakaróim lévén, unitis viribus ol
talmaztak; nyilván hiszem, cum qualicunque 
vel optima intentione irt lett légyen is az a le-



vél, de bizony megnótáztak volna reá, az mint
hogy :

A Béldi Bodolán felfogott levelei között egy
néhányat én leveleimnek hittek lenni; akik hány
ták, Baló László s nem tudom, ki volt a társa, reá 
Írták: Bethlen Miklós levele, és engemet evocál- 
tattak nótára; sőt a jószágomat is kérni kezdet
ték a fejedelemtől, ez is adni s ígérni. Osztán Te
leki a fejedelem s fejedelemasszonynak és abba 
az engemet előre sententiázó tanácsba elé vitte 
Rhédeivel együtt sok nekielc egyszermásszor irt 
leveleimet, és egymás mellé tévén, világos lett, 
hogy nem én leveleim, az minthogy nem is az volt; 
úgy nem periének, de mégis vonának rajtam a 
fejedelem számára fi. 1000, az öcsémén Bethlen 
Pálon fi. 2000, a mostoha anyámon fl. 4000 is
tentelenül. Énrajtam is kettőt akartak venni, de 
Teleki s Barcsai Mihály szerzetté le felét. Ekkor 
sok evocatus volt propter complicitatem cum 
Béldio, sodomiam, conjugium intra quartum gra
dum et similia. En mondám Teleki s más jóaka
róimnak : hogy ha Krisztus urunk cum sceleratis 
versatus est, én is felvehetem. Ez csak kereskedés 
volt. Az öreg Csáki Istvánnén tizenhatezer forin
tot vonának, az egy Cserei Jánost nótázták meg 
a bátyjának Cserei Györgynek irt egy levelére, 
melyet a ki akart, jóra, a ki akart, roszra magya
rázhatott. En láttam, hogy legnagyobb bűne,



hogy fejünket nem vétette volt. Eu purgatorium 
juramentumot Ítéltem néki, vagy a director do- 
ceáljon többet reá.

Ritka csúfos casusom lön nékem, ezután a gyű
lés után hamar. Én kicsiny alkalmatosságimra 
nézve menék Szent-Pálra, és onnét mikor szintén 
indulni akarok Zabolára, már a feleségem fel is 
ült volt a hintóba, érkezék szent-miklósi szabado
som egy nagy fasciculus levéllel; kapám harag
gal, mint utam akadályát, és a házba visszame
nőben felszakasztám, nem nézvén a titulusát, és 
az asztalra vetém. Kiomlék egy falka indusa be
lőle, kezdém olvasni rendre, ki egy, ki más em
ber levele, ki Telekinek, Bethlen Farkasnak, ki 
fejedelemnek, ki fejedelemasszonynak szól, mind 
felszakasztva, vagy volanter pecsételve. Egyben 
a Teleki Mihály legkisebb pecsétje is benne va
gyon, csudálkozom rajta, keresem a reájok iga
zitó origináli s fordítom a copertát, hát a titu
lusa Bethlen Farkasnak szól; elhülék belé. No 
mert bizony megadom ennek az árát. Ezt Tele
kinek egy részeg Írástudatlan szolgája adta volt 
Szent-Miklóson az én írástudatlan tiszttartómnak 
Szarka Jánosnak, mondván, hogy sietve küldje 
meg nékem. A tiszttartó szintén akkor jelenlévő 
Opra szabadostól küldötte nékem. Én ezt az er- 
rort megírtam mind Telekinek, mind Bethlen 
Farkasnak, assecurálván mind az errorról, mind
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arról, hogy soha senkinek sem jelentem, a mit 
bennek láttam, melyet az ö életekben mégis tar
tottam ; de mégis mind a kettő ellenségem lön 
miatta, csakhogy Bethlen Farkas hamar elhala 
ezen anno 1679. 30 decembris. Teleki 300 pál- 
ezát adatott a szolgának érette.



XI. RJÉSZ.
Anno 1680 és 81 béli életem , veszödéseni.

Az 1676. 77. 78. 79-béli nagy szélvészből me- 
nekedvén, azt tudám, már alacsony kalyibámban 
nyughatom a partján ennek a világ tengerének; 
se tisztem, sem semmim nincs, a miért üldözze
nek; jószágom, lakó helyeim vannak; értékem 
nem sok, de elég; szép, jó, ifjú feleségem két 
gyermekével játszik , harmadikkal terhes etc.; 
könyvem, lovam, puskám, kutyám vagyon; som
nos dat casa securos. De jaj! sok rendbéli pró
bák vannak rajtunk e világon. Az egész ország
nak és nékem szánkba adá az Istená 11,12 és 58 
zsoltárokat. Teleki azelőtt barátom volt, még 
szolgálatommal is élt, mikor Paskótól, Belényi- 
töl a magosfalvi jószágot élvévé, mert azokat 
csak azért tartotta fogva sokáig Kővárban, én 
hozzám adta az árát aureos 1000, én Szent-Mik- 
lósra hivattam Paskónét s a többit, és közbiró, 
alkudtató voltam; úgy a törökfalvi vásárában is 
még régén, a sorostélyiben is, mert az is Paskóé
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volt, sok egyéb dolgaiban is. De már ezután elö- 
szer hidegedni, idegenedni kezde, és osztán Beth
len Gergely, Elek és Mikes Kelemen kedvéért 
mind üldözött egész 1689. esztendeig, az mint 
meglátszik a következendökből. A szegény fele
ségem is ezután egész haláláig hat esztendő 
alatt, nehéz betegségei miatt szomorú házat, asz
talt és ágyat hagyott az én életemnek másként 
legszebb és jobb idejében énnékem.

Az 1680. januáriusban menék én Kamarásra 
lakni, igen rut hideg szél, hó, és fergetegben, 
noha üveges hintóbán; de a mint a régi üve
ges hintókban négy vaslábon állani szokott 
iilöszék volt, s ezt ekkor oda nem tették 
volt, az olyan lyukon feljött hideg a feleségem 
méhét, ágyékát általverte, a doktor ezt állitotta. 
Elég az, rettenetesen megárenásodék, négy egész 
holnapig, a mig osztán fiat szüle, mind fekvék, 
kinlódék benne. Az Istennek nagy csudája volt, 
hogy mégis ép és egészségesen jőve ez a gyermek 
a világra, és az anyja is meggy ógyula. Rettene
tes akadályos volt Kamaráson 22 egész hetet töl
teni télben és betegen rósz házban, holott én csak 
hat hétig akartam ott lakni, és Szent-Miklósra 
akartam betegülni hozni. Tanultam akkor bez
zeg széna, szalma és fakémélést, noha ott kevés 
lovat tartottam ugyan, circiter 24. Jövék osztán 
Szent-Miklósra és az én második fiamnak Miklós
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nevet intézvén, nagy keresztelőt akarék csinál
ni; hivám komámnak a többi felett Telekit (akar
ván ezzel is obligálni), Rhédeit, Tophaeus püspö
köt, de az olyan nagyrendü emberek sok dolgok 
miatt nehezen érkezhetvén, messzecske rendelé 
Teleki a keresztelő napját, s igérkezék ő is, a 
többi is; de más tanács volt az egekben. Épen 
azon a vasárnapon temetők el Szent-Miklóson, a 
melyre a keresztelése rendeltetett vala. En is fo- 
gadám ekkor, hogy soha gyermekem keresztelé
sét nyolczad napnál tovább nem halasztóm, és 
nagy keresztelőt nem csinálok. Ez volt az első 
feleségem utolsó gyermeke. Ezután haláláig két- 
annyit betegeskedett, mintsem já rt, erőt vévén 
rajta naponként az arena, colica, suppressio men
sium és annak egészen ad annum való derivatio- 
ja, végtére convulsiones epilepticae et conclusio, 
az halál, melyről suo tempore. Ha mikor csak 8 
hetet feküdt szegény egy végiében, az semmi 
volt, hanem 12, 16, 20-at. Csak az Isten tudja azt, 
hogy ö micsoda kinokon és én micsoda lelki testi 
kísérteteken, keserűségeken ’ mentem által a hat 
esztendő alatt. Bizony, ha az Isten nem őrzött 
volna, kiváltképen a józan, mértékletes élet által, 
paráználkodtam volna, mert nehezebb volt már 
akkor asszony ember nélkül lennem, mint házas
ságom előtt; sok kisértet, kívánság és mocskoló- 
dás volt rajtam, de (ugyancsak senkivel is nem
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közösültein, sőt abban nem is igyekeztem, noha 
sereggel volt a szép frauczimmer a házban. Iste
né a dicsőség, a ki zabolázott, és tisztátalansági- 
mat bocsássa meg, amen.

Bethlen Farkas halála után a fejedelem en- 
gemet tanácsnak, cancelláriusnak és Fejérvárme
gye főispánjának akart tenni, és Fogarasban lé
tünkben akkortájban mellém iile Naláczi s 
monda : a fejedelem, koma, terólad igen kegyel
mes, nagy jót végzett, megládd a jövő gyűlésen, 
de Telekire s reám bízta, hogy együtt mondjuk 
meg, akkor megtudod. Harmadnapig várám, 
hogy mit mondjanak, de semmit sem. Én mint 
tűrhetetlen, és különben is házamhoz akarván 
menni, mondám Telekinek, mint kit patronusom- 
nak hittem abban is lenni : Naláczi azt mondja, 
hogy öreá s kegyelmedre bízta a fejedelem,hogy 
énnékem megmondják kegyelmetek ö nagyságá
nak hozzám való kegyelmességét; ha azért úgy 
vagyon, kérem, mondja meg kegyelmetek, mert 
én el akarok menni,hadd tudjam magamat alkal
maztatni, mert Naláczi nékem semmit sem mon
dott, (nem is mondott volt, hanem azután mások 
és|Barcsai Mihály mondotta meg). Ezt hallván Te
leki, megindula, s haraggal mondja : jó, ha Na
láczi ur elkezdette, mondja s vigye végbe a töb
bit is. Ezzel elfordula. Ezután sem ö, sem Naláczi, 
sem külön, sem együtt nékem semmit sem mon-
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dáliák, és Naláczira való boszuból-e, hogy ő lát
szatott én nálam a gratiát praecaptálni, és hogy 
transsylvanica omnipotentiáját mutassa, hogy ö 
aláz s magasztal, avagy a levél felszakasztatásá- 
értvaló haragjából, vagy az én ellenségimnek való 
kedvezésből, kiknek testi, lelki barátja volt ezu
tán kiváltképen, avagy ab altiori ratione, ne csi
náljon az én halo vány holdom az ö elméje dicső
sége napjának ecclipsist : soha engem sem a ta
nácsba, sem semmi egyéb tiszt, becsület, vagy 
fejedelem előtt való kedvességre, sem semmi 
jószág vagy gratiára elé nem bocsáta 1689 
esztendeig.

Eljőve a Bethlen Farkas pompás temetése 
Keresden, a hol a két öcscse úgy megbecsüle en- 
gemet a két öcsémmel együtt, hogy a castrum 
dolorisban sem méltóztatának, hanem kivül ülte- 
tének egy hitván fekete posztós karatlan padra, 
nékünk hogy már de bizony magoknak inkább 
becstelenségekre, mindeneknek pedig csudálko- 
zásokra. Teleki azt mondja vala, hogy csak oda 
kellett volna hagynunk a temetést. Én mondám 
arra: ha ők roszul cselekedtek,és ördögi kainsá- 
gokat világ eleibe terjeszték, mi a roszban őket 
követni nem akartuk, megbüntetik magok ma
gokat. Mi is mindjárt elvetők a gyászt, szinesbe 
öltözénk. Jaj sátán familiánkban való gonosz 
gázlása; bárcsak ezután szánja meg Isten.



Eljőve azután mindjárt a fejérvári gyűlés; 
nékem olyan konczot adának rágásra, hogy már 
régen elnyomult dolgokat, inde ab anno 1659 
való országadói minden ratiókat felvizsgáljuk és 
számot végyünk, én, Horváth Kozma, egy szász, 
és praesesünk Nemes János tanács ur. Ennek a 
számvételnek fő titkos oka és czé.lja az volt, hogy 
Nagy Tamásnén (ki is azelőtt Ugrón Andrásné 
volt, mely Ugrón András Barcsai Ákos idejében 
sok száz ezerekből álló adóknak volt generalis 
perceptora, de még akkor mindenekről számot 
adván, absolutiója volt) valamit vonhassanak; 
úgy hallottam fogták volt is ijesztéssel, ha csak 
a leszerzőknek ajándék-hasznot hajtani; olyan 
szándékok is volt, hogy mivel az én atyám volt 
abban az időben lett exactióknak, melyekben Ug
rón András a többi között számot adott és quie- 
táltatott, praesese, hogy az atyámat becstelenség
be és maradékit kárba ejtsék. Mely ebből világos. 
Mi exactorok praesesestől felmenénk egyszer az 
ország közé, s mondók, hogy azokat a régi szá
raz csontokat hiába piszkáljuk, mert mind csak 
quietantiákat producálnak de absolutione. Elé- 
szóla Mikes Kelemen, úgy tetszik már akkor ta
nács, praesidens és Ítélő mester egyszersmind, és 
azt kezdi állítani : hitem re, nem elég az absolu
tio; szintén azt kell megvizsgálni, az exactoroktól 
is számot kellene venni, Kis Máté, Koncz András
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a számadó, a számvevő egy ebinon futottak ak
kor. Erre Nemes János és mi mondánk : Az egy 
exactor ugyan hogy néha csalárdul ne conni- 
veálhasson, azt nem tagadhatni, de azt akkor 
kellene megvizsgálni, mikor élnek, nem holtok 
után ennyi idővel; ezen az utón soha egy exactor 
sem lenne securus,sem a maradéka; hiszen efféle 
exactorokat mikor az ország tészen, kiket té- 
szen, megnézi, és nemcsak egyre bízza, hanem 
egynéhány személyre a három natiókból; ilyen
formán bolond volna, a ki exactorságot vállalna 
fel; ha úgy ért az ország is erről, rendeljen ná
lunknál capaxabbakat, és hitelesebb exactorokat. 
Nem secundálá senki bolond nagy furórát és 
azt végzék : az újakról vegyünk csak számot, a 
régi holt csontok nyugodjanak a temetőben.

Mig ezen rágódunk mi a Nemes János házá
nál, hozák le a sereg tanács u r , Bethlen Elek, 
Barcsai Mihály, Arumpruszter szebeni királybíró 
béesketésének h íré t; akkor ismérém én meg Te
leki Mihálynak még azelőtt 14 esztendővel tőlem 
kéretlen hittel adott barátságát, melyet azzal is 
megpecsétle, hogy az öcsémet Bethlen Pált tábla 
fiának téteté, hogy már nékem bosszúságomra és 
becstelenségemre; de azt egyiket sem érte el, 
mert én az öcsém becsületinek örültem, és ha 
engem kínáltak volna is táblafiusággal, én bi
zony, tot me jam inferioribus consiliariis factis,
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fel nem vettem volna; azonban az egész ország 
tudta azt, ki vagyok én, s Kornis Gáspár s azok 
is kicsodák, a kik praeponáltattak, és azt is, 
hogy mi az oka ezeknek. Bethlen Eleket azért 
tette tanácsnak, hogy a leányát elvegye; jobban 
kicsapott bizony magán, mert ámbáij volt is, a 
mint mondták, biztatás, de hazug.

Az volt keserves bosszúságom, és az ördögnek 
Erdély veszedelmére czélozó mestersége, hogy 
énnékem Teleki Mihálylyal semmi osztozó mar
hám, se szomszédságom, egy szóval, semmi ve
szekedésre való alkalmatosságunk in privato nem 
volt sokáig; hanem idehátra messze,mikor Torda 
Zsigmond, a kitől én a járai jószágot perlettem, 
meghala, akkor Teleki, úgy mint a ki az én járai 
jószághoz való igazságomat a tábla recommen- 
dátiójával vitte bé azelőtt a fejedelemhez, és igen 
jól tudta, énnékem monda : Torda Zsigmond, a 
peresed megholt, hanem jere, kérjük 'meg ketten 
minden jószágát, és én a járait részedbe odaen
gedem néked. Én mondám: Isten áldja meg uram 
kegyelmedet jó akaratjáért, de én nem lehetek 
kegyelmednek competens társa mind az Isten 
törvénye, mind az országéra nézve, mert Torda 
Zsigmondnak vannak testvér-atyjafiai s igy de
fectus itt nincsen ; én azonban azokkal is szintén 
úgy perben vagyok : már ha én bár kegyelmed
del együtt kérném is meg, statuáltatnunk kell



magunkat benne; contradicálnak, contradictioni 
cedendum, et longo litis processu prosequendum 
esset. Az én jussom pedig Járához most olyan 
világos és olyan brevis, hogy egy terminuson in- 
fdllibiliter et finaliter elnyerem, de ha inpetrál- 
nám, és bonum jussomtól elállanék, soha, sem 
longo, sem brevi processu el nem érném, hanem 
calumniával veszteném el, lelkem és becsületem 
sérelme is odajárulván. En uram, kegyelmednek 
sem javallom, hogy azokat a szegény embereket 
megrontsa, azon kivtil is eléggé megrontotta 
volt azoknak az atyjokat az öreg Rákóczi, mikor 
Valjabradot elvonta tőle, és ezt a járai, amahoz- 
képest semmirekellő, meg még az én eleimtől ha
misan elvoíit portiót vetette erővel a nyakába. 
En ezt elprédikáltam, de hiába; ő csak belégázla, 
és amazoktól is, tőlem is eltiporá. Statutiójá- 
nak contradicáltam akkor, és azután a táblán el
is nyertem anno ....... A sárcli jószágot is olyan
gonosz utón üté el a kezemből, abban is con- 
tradicálnom kellett, és azután a törvény nékem
visszaadta anno....... Az újlaki portióból is igy
ki akarván keverni Bölöni Mihály szegény atyám
fiát, opponálnom kellett magamat. De mikor ezek 
még nem voltának is, csak gyűlölt, csak üldözött 
alattomban, másként külsőképen becsült, ebéd 
vacsorára hivott’, tréfálódott , francziának hi
vott etc.
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Jóakaróimmal sokat törődtem, mi lehet az 
oka? mint kellene megorvosolni? ügy találtuk: 
az én ellenségim az ö lelki baráti, hazugsága, és 
hogy én nem hizelkedem néki úgy, s nem udvar
lom annyira, mint amazok , és hogy sokszor az 
ország között nem vagyok az ö voksán, sőt discur- 
susoinmal néha úgy is esik a dolog, hogy sokan az 
én voksomra állván, az praevaleál, (mely néha, de 
igen ritkán esett) és eztö elméjével et consequen
ter becsületi és authoritásával való versfutásnak, 
aemulatio és despectusnak tartja, maga is kifa
kasztotta, kivált idehátrább, és az ország között 
voksolásomért dehonestált, melyről suo loco et 
tempore. Ezek voltak az ő ellenséges indulatinak 
okai énarántam, másként eléggé udvarlottam, de 
hirhordozással, hazudozással, (mely felette kedves 
volt előtte), és ajándékokkal nem hizelkedtem, és 
abjecte, mint sokak, nem serviáltamnéki. Libertá
somat megtartottam és conscientiámot a voksolás
ban, melyet noha kevély contradicendi pruritus- 
nak tartott és szememben is mondotta : Te fran- 
czia, örökké különös hosszú voksot mondasz, 
quid-quid agunt alii, semper contrarius esto ; de 
még sokszor hátom megé is megdicsért, és sok
szor, ha néha későre is, az én opiniómra tért. Az 
Isten látja azt, hogy én in publicis et seriis soha 
ex vanitate et superbia nem voksoltam, hanem ex 
conscientia, útidé illa per informationes judicare
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potui. Bízvást mondom : Psalm. 26. Olyan isten
telen szokás vala ekkor Erdélyben, mely annak 
haereditarius morbusa a voksolásban : Az urak 
voksa, Teleki ur voksa, gubernator urunk voksa 
etc. Akár fehér, akár fekete, ki bolondságból, ki 
félelem, vagy hizelkedésböl. Tudom, egyszer Bar
csai Boldizsár azt mondá : Kendi János ítélő mes
ter voksán vagyok, a ki még nem is voksolt vala, 
s mondá: én bizony magam sem tudom még mit 
mondjak s kegyelmed immár tudja. Elfakadánk 
mindnyájan nevetve rajta. En is bizony, mikor az 
urak vagy Teleki voksán megnyugodt a lelkem 
ismerési, csak rövideden oda mentem : az urak, 
vagy Teleki, T. T. voksán vagyok; mikor pedig 
hosszan és mást kellett voksolnom, kénytelen vol
tam véle, hogy okát adjam voksomnak, et pro
pter causae et propter meae personae defensionem, 
hogy annálinkább megmenthessem elüttök ma
gamat, hogy nem ex linguae, vagy ingenii petu
lantia, hanem ex conscientiae necessitate cselek
szem. Es sokszor mondtam Telekinek : uram, én 
jól látom, hogy az én libera voxom sok kedvet
lenséget szerez, az Istenért kérem kegyelmedet, 
adjon exemtiót nekem a fejedelem a gyűlésbe 
való menéstől, bizony jó szívvel hon ülök, s hall
gatok, s senkinek terhére nem lészek; de ha kér
deznek, lehetetlen, hogy azt ne mondja a nyel
vem, a mit gondol a szivem. Hiszen én a mikor



a rabságból megszabadulék, olyan Cartesius, 
Salmasius-forma honorarius, ingyen tanitó pro
fessor akarók lenni, és az én velem soha meg 
nem alkható világtól végbucsut venni, ha en
gedjék.

De keserves dolog volt; nékem se fizetésem, 
se jövedelmem vagy tisztem, sem hitelem, sem 
becsületem közöttök, mégis minden terhes, köl
tséges állapotokra küldöztek , hurczoltak mint 
az öszvért vagy szamárt, szekszénáztak.

Anno 1680 a gyülésbéli derék promótiom 
után mindjárt küldének Toldalagi Jánossal igen 
bajos, hasztalan eommissáriusságra Somlyóba, 
Csehbe.

Azután csakhamar a váradi törökkel holmi 
veszekedéseknek complanatiójára, ismét Somlyó
ba, másokkal együtt; ott volt Teleki is, Mikes is, 
toto die laborantes, nihil cepimus. Ekkor vissza
jövőben egy hintóba ülvén Mikessel, kinálni 
kezde az itélö mesterséggel, az mint tetette, serio. 
Én mondám : ki ördög látott olyan scholames- 
tert, a ki deák sem volt, hiszen én táblafia sem 
voltam. Én ugyan bizony, ha valójában akarták 
volna is, csak itélömesterséget fel nem vettem 
volna. Ismét csakhamar a Székelységnek a szinét, 
mezei katonaságot mind felültettenek, és egyné
hány ezer emberrel Somlyóba kimenénk, Teleki, 
Rhédei Ferencz, Bethlen Gergely, Székely Lász-
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ló, már ez is tanács ur, Macskási Boldizsár, Daczó 
János, Én is. Ennek a nagy hadi zeretével való 
menésnek oka e volt, hogy ezelőtt Teleki Mihály 
szép özvegy menyecske leányát Apafi Miklós- 
nét Tökölinek eljegyzette volt, de elbomlott, 
és a gyűrűt visszaküldte, és teljességgel halálos 
ellenséggé lettek; és a szegény bujdosó magyar 
főemberek propter publicum gentis et ecclesiae 
bonum, össze akarták őket békéltetni, mivelhogy 
Tököli ekkor a kurucz hadaknak fő generálisa 
volt, az egész bujdosó nemzet választása, et dum 
spes praefati matrimonii adhuc fervebat, Teleki 
recommendatiója által. Meglön in speciem a szi- 
nes békesség. Tököli Imre és Vesselényi Pál, 
úgy hiszem, nem sokkal alábbvaló, vagy ugyan
is nem kevesebb, de a miénknél sokkal jobb had
dal eljött Kémér-Margita tájára; egyszer éjtszaka 
jött olyan hir Somlyóba, hogy reánk akarnak 
jőni, rettenetes nagy lármájok volt a mi uraink
nak. Egy jó főember, nem nevezem, amint a nad
rágát felakarta vonni éjjel a setétben, ijedtében 
a nadrágja hasitékának vetvén a lábát, végig 
szakasztja a nadrága fél szárát. Egy ur szolgája 
katona lovát akarván nyergeim, a farmatringot 
akarta s kezdette a ló fejében vetni. En a szállá
somon aluván, éjfél tájban béjöve Macskási Boldi
zsár, felráza s mondja : öcsém uram, az Istenért 
kérem kegyelmedet, keljen fel kegyelmed, az urak
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mind felköltek, készen fegyverben vagyon min
den ember, rósz a hir. Kérdem : mi hir? Mondd: 
Tököli akar reánk ütni s jőni. Én mondám, hogy 
én bizony nem hiszem; felöltözéin ; onszol, men
jünk fel a Teleki szállására. Én mondám : én bi
zony nem bolondoskodom, ők is majd megcsilla
podnak. Az utczán egy gerendára leiilénk, Daczó 
is érkezék, beszélgetőnk egy darabig, egyszer 
meghozák a hir csendesedését, eloszlánk, lefek- 
vénk; másnap a szegény Daczóra fogták a lárma 
csinálását, de emberül retorqueálta. Énnékem 
volt ekkor egy Görgei Imre nevű magyarországi 
jó nemes ember gyermeke szolgám, kinek egy 
testvér öcscse Tököli inasa jött volt a bátyjához, 
és ekkor odahátra a csűrben a szolgáimmal alutt, 
nevette a lármát; de jó hogy akkor meg nem 
tudták, bizony bűzt költöttek volna hozzám. El
jőve másnap Tököli s Vesselényi 300 szép vá
logatott lovassal, beszélőnek s együtt evének ve
lünk; de annál kedvetlenebb, s annál hitetlenebb 
vendégséget nem láttam. Tököli maga borát, 
főtt vizét itta, elébe tett czipóból jó ha tizenkét 
falatot, evett a héjából azt is; étket is messzéről 
alól kért fel. Olyan is lön a békesség successusa 
amicsodás az áldomása. Hazajövénk sok szegény 
ember pusztítása után in publicum semmi ha
szonnal. A szegény feleségem odahaza nyegett, 
mégis engem igy sétáltattak magam költségemen,



szegény fejem. 0  Meliboee, deus nobis haec otia 
fecit. Bizony ha a lárma szerint reánk jőnek 
vala, gyalázatosabb ember minálunknál senki 
sem lett volna.

Anno 1681 augusztusnak utolsó hetiben in- 
dulánk táborba, mert folyásához képest gyengén 
érdemli a hadakozás nevit. Nékem bizony nagy 
költségem, fáradságom lön. Volt öt társzekerem 
8—8 ökörrel, két-két béressel;két ló társzekerem 
8—8 lóval; egy hintóin 6 lóval; két karos szek- 
szénás lovam, egyik a szakácsé, a más a pohár
noké; paripám 6, és szolgáim, cselédeim in sum
ma 40. Juhat, vágó marhát sokat vittem, úgy 
hogy a vágó marhából három haza is jött, noha 
én senkinek csak egy borját sem ettem meg, 
haza sem hajtattam, mint nálamnál sokkal na
gyobbak, és maga a generalis cselekedte Teleki 
Mihály. Szárnyas majorság, egy böszörményi 
disznó, széna, abrak, kerti vetemény és gyümölcs- 
neműn kivül senkiét el nem vettem. Szegény em
berek elprédált marháját, nevezetesen Szatmár- 
nál 2 vagy 300 ökröt s tehenet az hajtőktől el
vettem s visszaadtam, de osztán Vay Mihály Te
leki ipával együtt elprédálták. Azok a szegény 
emberek adtak volt egy tehenet a konyhára; sok 
éhező székelyt is tápláltam. Ezeket azlsten tudja, 
mégis a velünk bévitt döggel ökröm, tehenem 70 
hala meg csak Kamaráson; hát másutt?! De Is-
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tené a dicsőség; megérdemlettiik mind én, mind 
mások.

Az én élésem ilyenformán volt : liszt szitál
va, peszmét sok, borsó hajolva, só, lencse és min
den egyéb, kása, szépen füstölt hús, és kivált 
száraz csuka felesen, szalonna, túró, vaj, méz, só- 
dorsok, eczet, petrezselyem, zsálya, tárkony, 
murok szárasztva, fenyömag, aszugyiimölcs, szá
raz lictariumok; volt egy kis patika-ládám is, 
melyből mind nékem, mind más fő rendeknek 
leghasznosabbnak tapasztaltam syrupum ribesio- 
rum, citriorum, et rosarum, spiritus salis vitrioli, 
nitri et pulveres margaritarum coralliorum etc. 
Reánk esvén a rósz viz miatt Debreczen s Kálló 
táján a vér, magamnak is, más uraknak is kivált 
a spiritus vitrioli, és a syrupok használtak; a 
községnek én praescribálám a sült cser-makkot 
nagy haszonnal.

Az ital dolga: üveg, pinczetok, és két-két ejte- 
les fa-palaczkom annyi volt, kivált az üveg, mert 
fa 6, vagy 7 volt csak. Elég az, hogy palaczkokra 
vehettünk hat veder bort; volt osztán hat-hat ved
res szép általagom 6. Ezeket, mikor megindultam 
Kamarásról, mind megtöltötték jó borral, circi
ter 40 veder ment beléjek. Elköltöttük először a 
pinczetok és palaezkokat, osztán az egyik általa- 
got mind a palaczkokba tettük, et consequenter 
rendre a többit, hogy a derék nagy hordó bor
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olyan tele ne locsogjon, azt osztán mikor meg
kezdettük, mind a pinczetok és általagokba vet
tük és úgy költöttük. Én mind anslagra vett 
tordaiés függő borát vittem volt; mikor a tábor
ban általagokra vettük is, mindenkor füstre vet
tük, sok szekfű, szerecsen dió, fahéj és csak igen 
kevés kénköböl csinált anslagra. Én mindenkor 
szép, tiszta, jó bort ittam vendégeimmel és asztali 
szolgáimmal szép egybejáró üveg pohárból. Hide
get ittam jég nélkül is, mert földbe ásta, vízzel 
megöntözte a pohárnok az üveg palaczkot, melyet 
mások is osztán követtek; de a seprős, zavaros 
bort itták, ki megyre vettet, ki mit, de az enyim- 
mel nem ért. Korcsomára és e mellett prebendára 
való bort is tartottam, pénzt is sokat nyertem; 
mindenek, és az én nem barátom Teleki is 
megvallották, hogy arra a táborra még némely 
nálomnál nagyobbak is jobb, vagy olyan készü
lettel nem mentek, és maga s cselédje senkinek 
jobban, vagy úgy se lakott, mint én s az én 
szolgám.

Engem főstrázsamesternek tőnek, az had re- 
gistrumát kezembe adák, vicéül mellettem Rácz 
Istvánt és Sárosi Jánost (a marosszékit), regális- 
tákat adák, és egy Kis Gáspár nevű régi ember
séges katonát. Derékstrázsát estve mindenkor 
magam vittem ki, s állítottam helyére kit-kit, 
melyre nézve még nappal meg kellett énnékem a
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tábor körül messze minden helyeket járnom, 
hogy tudjam hová tenni éjjel a strázsákat, és ha 
valami lárma lészen is, tudjam, ha csak mennyi
ben is a helyeket. Nem hiszem 11 óra előtt lefe- 
küttem volna csak háromszor is, és a foszlányt, 
nadrágot igen ritkán vetettem le ; kopja helyében 
lámpást tartottam a sátoromnál, hogy éjjel reám 
találjanak, ha hirt vagy mit hoznak bé a strázsá- 
ról; sátoromban is szüntelen gyertya égett, és az 
ajtó előtt mindenkor készen zabolázva tartotta 
egy szolgám egy paripámot. Mennyi fáradságom 
és költségem volt minden köszönet nélkül, azt 
csak Isten tudja, de örömmel miveltem, gondol
ván, hogy az Istennek és a magyar ecclesiánknak 
szolgálok.

Summája e boldogtalan hadokozásnak ez : A 
bujdosó magyarok és fejedelem sok sollicitatió- 
jára a porta, noha még az 20 esztendős békességből 
egynéhány esztendő volt hátra, megsegítéseket re- 
solválá. Moldva egyezer, Havasalföldé egyezer lo
vast adjon. Erdély minél többet lehet. A végek
ből török kilencz vagy tizezer, és ezeknek a törö
köknek szerdárja a váradi basa. Kurucz a meny
nyi lehet. És hogy mindezeknek fő szeraszkíre 
légyen az erdélyi fejedelem. Erdélyből volt a 
registromban nyolczezer, de jó ha hétezer volt 
mind lovas, gyalog; a székely szökött mindegyre, 
kit a tiszti bocsátott pénzért; volt öt álgyúnk,
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egy öreg s egy kisebb mozsárunk, ketteji az 
álgyunak nagy, 18 és 24 fontos, hárma 12 fontos, 
munitiónk is; de tudományunk, emberünk hozzá 
kevés. Somlyónál declárá a fejedelem kard és 
botnak RhédeiFerencz által való adásával fő ge
nerálisnak Teleki Mihályt. Apátitól jőve mellénk 
Yesselényi Pál mintegy 1200, vagy mivel töb- 
becske lovassal, ki már Tökölivel vissza volt;. 
Aranyszegnél hozza a váradi basa odaTökölit, a 
fejedelemmel, vagy méltábban mondhatom, Te
lekivel való megbékélésre. Debreczennél conjun- 
gálódánk. Erdély, Moldva, havasalföldi had cir
citer tízezer, török jó had circiter hétezer, Tö
köli, Vesselényi kurucza, szép had, circiter 
nyolczezer, in summa legfeljebb huszonöt, vagy 
legalább húszezer, cseléden kivül. —- Böször
ménynek a palánkját a tracta alatt bévá- 
gák a Tököli talpasi, és a várost osztán min
denféle magyar (de török nem) felveré; a német 
is kételen feladá a kis citadellácskát, volt 200, 
mindinkább nálunk maradának ; énnálam is egy 
igen jó képiró, kinek munkája vagyon Szent 
Miklóson. Várost, templomot elégetének; a török 
bizony pökte, szidta mind fejedelmet, Telekit, 
Tökölit magam fülem hallatára : csonka bék, 
ez-e a ti hütetek ?

MenénkKálló alá; ezt lövék, ostromiák, a vá
rosát hamar megvevék, felégeték, osztán a várat
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a kicsinységes belészorult gyenge cseléd sokasága 
feladatá a némettel. Ez is volt 200, kit elbocsá- 
tának fegyver nélkül, csak a tiszteknél hagyván 
meg a fegyvert, és kisérteték a rakomazi sáncz- 
ba, az honnat ötszáz német előlünk általszálla a 
Tiszán, az hová azelőtt harmadnappal Tököli öt
ezer török, ötezer kurucz és kétezer erdélyi s 
oláh haddal elmenvén, harczczal kínálta, provo- 
cálta a németet; noha azelőtt egy héttel Böször
ménynél, de csak nékünk erdélyi fejeknek olyan 
lármánk, confusiónk volt, hogy szégyenlem le
írni; felköltünk, rakodtunk, hogy már sereget 
rendeljünk, induljunk, osztán ismét elébbi ganéj 
táborunkra visszaszállottunk. Teleki nékem pa- 
rancsolá : rendeljem el a seregeket; én mondám, 
hogy tudni kellenék ahoz. Még a maga szablya- 
tarsolyából ada egy nagy pugillárist, ott a mező
ben, eső esett pedig, hogy írjam oda a rendelést. 
Kendék a mit kezdék Írni, köpenyeget tartván a 
szolgák a fejem felett : Ez igy álljon, vagy men
jen, Háromszék itt, Udvarhely amott etc. mezei 
had imitt etc. Bizony mind vanitas vanitatum 
volt, a német jövő hire 'is, a mi rendelésünk is. 
Fenült az had, egyszer a székelyek zsibongani kez
dettek, miért nem mégyen a mezei had, mint az
előtt, elöl, a mint mindenkor szokás volt, mert 
azt ad custodiam principis rendelte volt Teleki, 
Barcsai Mihály, úgy a fizetett gyalogot is; kicsi-
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den mulék , támadás és rút futás nem lön. 
Tököli és a török hadastól veszteg ült s 
nevette , s mi is leszállánk. Ekkor a fejede
lemnek és Telekinek egy sódor volt az ebéd
je, s nékem is egy sodorom volt , és arra 
vendégem Rhédei Ferencz és Nagyari József, 
udvari prédikátor.

Kállónál én is büszke bolondságból a várat 
megkerülém szakállas lövésnyire. No, az mint 
irám, feladák, énhozzám egy német lakatos álla, 
a feleségét élte a commendáns arra való bosszú
ból. Ez az asszony a szent-miklósi temetőben 
fekszik. En mind a képirót, mind ezt a lakatost 
teljes szabadságban fizetett szolgának tartottam. 
A képirót a részegség ölé meg Szent-Mik- 
lóson. Á lakatos sok helyt szolgált azután E r
délyben.

Tököli Kállónál circiter háromezer váloga
tott lovassal jőve a fejedelemhez, a többi hada is 
készen lévén. Ott Telekinek mindent szemére 
hányván, felette nagy indulattal és az egész do
log nagy észveszésével elmene hadastól, épen 
csak Telekire való bosszúból, kinek commendója 
alatt nem lehetett, látván hogy a fejedelemnek 
csak a neve, de az alatt Teleki a szerászkir. Mi a 
török és oláh haddal menénk Szatmárhoz, a két 
városon ötezer forintot vona Teleki. Innét a tö
rök haza mene. Engem Tökölihez akara Teleki
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a fejedelemmel küldetni követségre Patakhoz. 
En mondám: én bizony nem mégyek, mert hite
lem, tudom hogy nincsen. Osztán Keresztesit kül- 
dék. Mi Erdélybe indulánk; Kornis Gáspár szü
retre menvén Szinér-Váraljára, majd az orrunk 
előtt felverék a szatmári katonák, 70 marosszéki 
székelyt levágának. Zsibőnál a fejedelem nagy 
ágyú-lövések alatt estvéig ivék. Szamosujvárból a 
fejedelemasszony nem engedte, hogy örömet lő
jenek, félvén, hogy megijed a kis fejedelem, ha
nem a mi öt kis ágyúnkat a várral ellenben való 
egy nagy martra vonák Széplak felől, és magunk 
meglőttük örömünket. En onnét Kamarásra, és 
onnét circiter 23-ia octobris Szent-Miklósra me
llék még a függő szőlőnek két vagy három 
pászmája szedésére.

Onnét osztán Fejérvárra novemberben a fe
jedelem bekisérésére, ki addig az ország zászlait, 
egy nagy kék és három kisebb selyem-materia 
aranyosokat mind magával hordozott, hogy a 
székes helybe, quasi triumphando, tegye le. De 
ebben is nagy rendetlenség lön. Estve szintén se- 
tétben érkezénk bé, és a palotára alig menvén, 
mindjárt a templomban , úgy, hogy a pap a 
prédikáló székben bizony a setétben kezde imád
kozni. Én mondám Pernyeszi hopmesternek r 
az Istenért hozassatok vagy 200 gyertyát és egy
néhány szővétneket a templomba. Mert a fejede-
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lem nem alatt, a székiben, hanem fenn az erkély
ben ült, ott pislogott két rósz gyertya; alatt egy
mást megpofozhatták volna a setébben. Hozának ; 
iinádkozánk; ott is csak a városi szegény prédi
kátor Jenei István, de predikáczió sem volt; a 
sem tudott készülni, nem is tudta. 0  miseria! 
quale bellum, talis victoria, talis triumphus. Né
kem és sok jámbornak sirt a lelkünk, mert 
akkor szép, jó békességre vihetjük vala a dolgot, 
ha olyan átkozottul meg nem szakadoznak vala 
az igazgatók. De ez volt az Isten haragjának ké
születi a jövö Ítéletekre.



xn. :r é s z .
Anno 1682 usque 1685 inclusive sok viszontag

ságiin.

Armo 1682. ismét hadba menénk; én az én 
szegénységemhez képest magamra nézve azon 
készülettel, mint tavaly, de az urunk és generá
lisára nézve bizony becstelenül igen: mert tavaly 
mi valánk a fők, de most farkak vagyunk. Fő 
szerazkír a budai vezér circiter barmincz ezer tö
rökkel, mind fejedelem mind Tököli annak com- 
mendója alatt vagyon. Mikor Fileknél megegye- 
zénk is, külön három táborba szállottunk, Tököli 
nemhogy dependenter, de még csak correspon- 
denter sem volt a fejedelemmel, felénk sem jött, 
becsületi s hitele a török előtt volt kétannyi, 
mint a fejedelemnek; Telekinek pedig nemcsak 
semmi sem volt, hanem még veszedelemben for
gott a török miatt Tököli vádlására, úgy mond
ták; ellenben Teleki egyMulykó nevű, magyarul 
igen jól tudó fö török által meg akarta étetni
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Tökölit, elveszi a török a mérget és adja Tököli 
kezébe, melyet ö megtartott mind a zernyesti 
harczig, a mint akkor mondotta, mikor a Teleki 
testét eleibe vitték : én nem bántottalak volna, 
ha elevenen elfogtak volna, hanem csak azt kós
toltattam volna meg véled, a melyet Mulykótól 
nékem küldöttéi volt; ma is a kalamáris ládám
ban vagyon etc. De ezek és ennek a hadakozás
nak actái históriára valók, mégyek az én szemé
lyemhez tartozókra csak rövideden.

Engem a tavalyi tisztemnél feljebb emelé- 
nek, sine titulo et vitulo hogy már generálisnak 
tevének, az erdélyi vármegyék minden hadát 
adák kezembe commendőm alá, úgymint cir
citer nyolczszáz vagy hétszáz zsoldost, bi
zony voltak jó katonák is benne. De n. b. volt 
jó ifjú legény czigány is lovas circiter huszonöt 
vagy harmincz közte. Mind várám, ha valami 
derék próbát tehetek vélek, de nekünk olyan jó, 
vagy rósz, de nagy szerencsénk lön ebben a ha
dakozásban, hogy ellenséget nemhogy láttunk 
volna szemeinkkel, de hirét is alig hallottuk; 
nem is volt ekkor semmi derék armadája Ma
gyarországban a császárnak, ha pedig volt volna, 
is, mihozzánk csak a szárnya, sőt szele sem ér
hetett volna, mert a török, Tököli Kassánál, 
és osztán Fileknél volt; a mi marsusunk mind 
menőben, jövőben volt Somlyó, Debreczen,
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Fegyvernek, Szolnok, Hatvan, Pásztó, Filek s 
azon nyomon vissza; nem is volt semmi mun
kánk, mert semmire nem commendirozott el a 
török Filek vivásakor is, hanem hogy osztán fel- 
adák a várat, a kerítés it parancsolá a török 
hogy földig lerontsuk, mert addig haza nem bo
csát bennünket erdélyieket. Ezen a parancsola
ton elijede fejedelem, Teleki és minden. Hatal
mas Isten ! a tél is itt ér bennünket. Én mondám: 
ezen kétségbe ne essünk, mert harmad-, negyed- 
nap nem sok áll fenn benne. Monda Teleki ha
raggal : igenis, mert csákány, balta, karddal 
hányják el a várost. Én felelék : én gondom az, 
oszszuk fel csak a kőfalt, a mi a vármegyékre 
esik. Sok gerendát látok én Fileken, majd annyi 
régi római kos-falrontót csináltatok kávákkal be
lőle, hogy bizony elcsudálkoztok, mi leli azt a 
hitván vékony kerítést; mert alig volt jó fél öl 
is a temórdeksége, új volt és rósz mészszel rak
va. Olyanokat csinálánk tizenhat, tizennyolcz, 
húsz ember kezére valót, vas sem volt a végin, 
mégis ezekkel a csákány, balta, farúddal a fel
osztott falt ligy elrontok három nap, hogy fél öl 
ha maradott a földszinén feljül benne; osztán el- 
bocsáta a vezér haza, de kilenczezer tallért ránta 
rajtunk. Filektöl Hatvanig együtt jártunk véle, 
osztán ö Budára, Tököli meg Filektöl ment a 
bányavárosok felé. Mi erdélyiek a fenemlitett
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utón haza. Szolnokig pedig a szófiai, nikápolyi, 
töinösvári, váradi basák hadastól velünk jártak, 
de bizony csak a sok zászlójok, dobok, sípok 
volt, kivált a nikápolyinak. Mi erdélyiek többen 
voltunk, mint az említett nagy basa hada; a szol
noki hidnál hihető sok szökött volt már el, mert 
ahoz a török jól tud, mint szintén a székely.

Hasznom a táborozásban ez volt : a fejede
lem a tömösvári basának, ki néhai hires Sejdi 
Amhet budai vezérnek fia volt, egy paripát külde 
ajándékba tőlem; fékváltságban lovászmesternek, 
tolmácsnak adott, de nékem mint praestáló kö
vetnek tiz sing rózsaszín szép angliai posztót; egy 
negyven talléros pár pistolyomat, kit Hejdel- 
bergában az elector ajándékozott volt (és azért 
én száz talléron sem adtam volna el), a nyereg- 
főből éjjel ellopák; korcsoméból annyi hasznom 
volt, hogy a mely hat vagy hétszáz forintot vit
tem volt magammal, száz forinttal több vala 
Szent-Miklóson, hogy haza érék, noha bizony so
kat költöttem, vásárlottam, szolgáimnak fizettem, 
abrakot is sokat vettem én pénzen, hogy negy
venöt lónak mindennap légyen háromszor abrak, 
mely igazán meg is volt mindennap; hoztak vala 
ugyan énnékem a szolgáim is, és az én kezem 
alatt való had is eleget, de én nem akartam a 
szolgáimat messze zsákmányolni bocsátani, nem
csak ellenségtől, hanem a paraszt ember agyon-
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verésétől félvén. Az alattam való hadat is, mely 
másként kételen volt, hogy magának kenyeret 
keressen, mert nem volt csak mi kenyere élése 
is, nem akartam a magam példámmal prédára 
szoktatni. Legnagyobb zsákmányok az én szol
gáimnak lön Árokszálláson, egy verem árpa, 
hazamenöben, circiter hatvan köböl. Én ennek is 
megadtam volna az árát, ha ura találkozzék. A 
Tiszában kiváltképen való sok szép halat fog
tunk, Túrról, Yányáról és falukról sokat hoztak 
ajándékba is, pénzen is, én pedig a pénzt nem 
szántam. Látám kivált nyári időben, hogy a ha
lat nem tarthatni; kurta tanácsot tarték élésmes
ter- és mindenesemmel Mohácsi Istvánnal, ki 
mindenik táborozásban hiba és panasz nélkül 
való szolga volt, Isten nyugoszsza meg. Yan-e 
eczet, zsálya, fenyő mag? Elég vagyon. Mondám 
a szakácsnak : ennek a nagy pozsárnak felit főzd 
meg, kit sóban, kit tiszta borssal, a más felét 
főzd kocsonyának, majd négy arasz volt a po- 
zsár, ha nem nagyobb. Mond a szakács : ki ör
dög látott pozsár kocsonyát? Én mondám : meg
látod te s én, ha elkészül. Hát olyan jó, csudáivá 
s csemegéivé eszik az urak. A szegény Haller 
Pált egyszer péntek nap egy tányér túró mellől 
hivta az inasom a pozsár kocsonyára; harmad- 
napig jól elállóit tiszta fazékban a társzekérben, 
és éjjel a vizzel megöntözött földben. Akárki



próbálja meg, nem veszt benne. Jó sütöm és mo
sóm s egyszersmind szakácsom volt egy, a ki 
akárhol a földben Mohácsi gondviselése alatt ké
szítetett kemenczében mind fejér, mind közczipót 
jót sütött nemcsak nékem, hanem más sok em
berséges embernek is, melylyel sok pénzt ka
pott, Kis Mihály nevű, itt van most is velem 
Bécsben. Négy fejős kecském volt tehén helyett 
a juhok között, bizony mennyi teje volt, annyi 
beteg embernek használt; a táboron hire volt, 
mert Szolnok s Fegyvernek táján az iszonyií sok 
szép cseperke gombától a vér reánk esett vala. 
En osztán az én konyhámról eltiltám; a kecské
ket pedig a tejek életben haza hozá Erdélybe, 
noha a juhokat, teheneket mind megettük.

Nagy csudát irok. Az én házamból négyen 
csak közel az én sátoromhoz vacsorán lépes-mé
zet ettek a kalyibájok előtt; csak közel oda egy 
katona puskáját igazgatván, a puska elsül hire 
s akaratja ellen, és úgy mégyen az egyik méz
evőnek a száján bé, s jobb felől a füle töve felé 
által a pofáján ki a golyóbis, hogy sem ajakát 
sem fogát soholt a szájában meg nem sértette, a 
mint ezt ugyanekkor én sok emberséges embe
rekkel és tisztekkel megvizsgálok, és a törvényét 
is arra tettük; csuda és nevetség volt részszerint; 
a fájdalma és borbély-fizetésen felül egynéhány 
pálcza lön a büntetése.



Az én pünkösdi generálisságomnak fizetése 
volt, hogy többet kellett főzetnem s bort költe- 
nem. Kezdődött julius elejin, s végződött novem
ber elejin az egész hadi expeditióval együtt anno 
millesimo sexcentesimo octuagesimo secundo.

Anno 1683 lön a töröknek rettenetes nagy 
hadakozása, Bécs alá, melynek egyik szárnya a 
tatár khám negyvenezer tatárral, százezer lóval és 
mindenestől fogva négy szekérrel általméne az 
országon, úgy mint barátunk, szolgatársunk; de 
a mi bolondságunk csak alighogy ellenségünkké 
nem csinálá, mert ö kivánt commissáriusokat, 
élést, jószágokra Ígért salvagvardiákat minden
üvé; a fejedelemmel, ki Fogarasban volt, kivánt 
szemben lenni, scilicet dona dare et majora reci
pere; szánánk kicsidet, veszténk nagyot. Az 
országgyűlésen Fogarasban Mikes praesidens és 
tanács voksa lön : senki tatár salvagvárdiát ne 
vigyen sub poena notae infidelitatis, de osztán 
magok és a fejedelem kezdék legszaporábban vi
tetni a salvagvárdiákat a jószágokba. A fejedelem 
Fogarasból úgymint a khám marsusából mene 
Ebesfalvára, Teleki generális és sok úr s föem- 
ber Szebenbe; tisztességes követséget sem kőidé
nek, nemhogy ajándékot a khámnak, sem élést, 
sem semmit ügyiben nem rendelének, hanem csak 
imigy-amugy kőidének egy szegény föembert 
Kabos Gábort commissariust melléje, másképen



bizony jó egy embert , de minden szükséges esz
köz nélkül. A szegénység havas erdőkre, kasté
lyokhoz s városokhoz ruta.

Mihelyt a khám megértette, hogy a fejede
lem Fogarasból őelőle ment el, semmi tisztes
séges követ, ajándék, sem provisio reá : addig 
nyomásra és rétekre szállván, azután mind a bú
zára s tavasz gabonára szállott , és azt az egész 
marschusában Barczától fogva Fogaras, Szeben, 
Fejérvár, Enyed, Torda, Kolosvár, Somlyóig kö
vetvén minden menésében szállásában, megbe
csülhetetlen károkat tett, zsákmányolni is azután 
bocsátott, kik égettek is imitt-amott.

Bethlen Gergelyt Udvarhely és Lázár Imrét 
Marosszékkel és a mezei katonákkal arra rende- 
lék, hogy járjanak oldalfélt a tatárral három 
mérföldnyire, és a zsákmányosát verjék vissza. 
Isten irgalmassága lön csak, hogy ebből nagy 
gonosz nem sülé ki, igy telik bé : delirantibus 
principibus plectuntur Achivi.

Sokak csudájára és némely, kivált nem bará
timnak rágalmazására, én csak a feleségem, gyer
mekimet kiildém Enyedre, magam Szent-Miklóson 
maradék, és a felső rend házfalát ekkor rakattam; 
csak másfélnap, hogy megszűnt a munka, mikor 
a tatár Fejérvár, Enyednél volt, onnét pedig én 
még Szász-Sebestől két salvagvardiát hozattam; 
sok futott ember volt az én házomnál, az én sze-



mélyemre nézve kiváltképen azoknak szekereik
ből duplás sánczot is csináltattam, marhátoknak 
a ház alatt való rét- és berkeket adtam, egypár 
réz-dobom fenn a kömives álláson, dobos a sző- 
csöm, zászlót kopja-lobogóból, muszulyból csinál
tattunk; volt puskásunk circiter negyven vagy 
ötven, ebből hatot a falu tornyába tettem, meg 
annyit az alsó udvarhoz, olyan instructióval, 
hogy éjfélkor én egyet lötetek a doboló álláson, 
ők is lőjenek egyet mindenik helyen; ha én töb
bet, ők is ahoz képest; mely csak arra való volt, 
hogyha éjtszaka valahol tatár jár, gondolja azt, 
hogy három vár vagyon ott tele puskással, nap
pal pedig mindenik helyt ki volt téve a lobogó. 
Egyszer Bolkács és Szépmezö között, a Pál- 
völgye tetejére jőve nappal circiter százötven ta
tár, még a salvagvardia nem volt ott; én csak 
megveretém a dobot, a három várban egyet- 
egyet lóvénk, a tatárok nézének, beszélének so
káig, osztán csak vissza ismét Szépmező felé az 
erdőre vagy hová. Erkezék Bethlen Gergely, és 
szállá a bolkácsi rétre, odamenék gazdálkodván 
vacsorára, meg haza éjfélkor; a szokás szerint 
hármat lóvénk, Gergely ur mindjárt dobot üt- 
tete s elmene, nem ju t eszembe, merre. Másnap 
Lázár Imre érkezék, ennek is gazdálkodám és 
Szépmezőig kisérém, haza menék, ő ment Balás- 
falvára.
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Távozván a tatár, én a salvagvárdiákat kül
deni Tordára, azon enyedi, már a táboron esme- 
retes emberrel és szolgáimmal, hogy onnét ismét 
vigyenek salvagvárdiákat Kamarásra; vittek is, de 
már a falu elfutott volt. Egyszer valami lézengő 
zsákmányos hatvan tatár érkezik a faluba, szin
tén akkor, mikor az én tiszttartóm a vállán egy 
pokróczba takarván hoz egy kosár méhet; a ta
tár ránczigálni kezdi a pokróczot, nem annyira 
vágyván a mézre, mint a pokróczra, talám nem 
is tudta a méhet ott lenni; a tiszttartó a méhet, 
pokróczot odahajtja a tatár nyakába vagy ölibe; 
kiposdul a méh, nemcsak azt az egy, hanem a 
többi tatárt, magokat,lovaikat marni kezdik; ne- 
kiharagusznak a tatárok, mégis jó, meg nem öl
ték őket, sem a házat fel nem gyújtották, csak 
kifosztották lóból, mindenből, némelyiket anya
szült mezítelen hagyták, és szörnyen megkor
bácsolták. Mégis az enyedi ember utána men- 
vén a tábornak, Kabos uram által sokat vissza
szerzett a fosztott egyetmásban, fegyverben, lovat 
is egyet vagy kettőt. Azt mondta a tatár khám 
fővezére : járjon véle még csak egy nap a káros 
ember, egy tőig, vagy darab szíjig mindent visz- 
szaadat, de nem mert, félvén visszajövöben ha
sonló lézengőktöl. Szégyenlhetné ezt sok keresz
tény had és annak tiszti; negyvenezer magyar 
vagy német között ki keresné az olyat fel, nem



azért, hogy nem lehetne, hanem azért, hogy nem 
akarják, nemhogy pogánynak, de a magok nem
zetének, hazafiainak, keresztényeknek sem.

Ezalatt a tatár elmenvén, feleségemet haza
fi ozám rósz egészséggel, melyet megtekintvén a 
fejedelem s Teleki, honhagyának a bécsi expe- 
ditióból; osztán őszszel a lévén a híre, hogy a 
tatár ismét Erdélyen mégyen haza, engem fejér
vári kapitánynak tettek, a fejedelemasszony szép 
prebendát rendele. De az Isten másfelé vivé a 
tatárt, és mi lemenénk felesen a fejedelemasz- 
szonynyal Dévára a fejedelem eleibe, ki Lippa 
felé jött felette tanácstalanul, az éhhel, döggel 
megholt hadnak majd talám csak a felével, a kit 
elvitt volt, mert a fegyver nélkül is jó részént 
elhullott mind. Én, az öcsém Bethlen Pál eleibe 
küldék hat lovat és tizenhat ökröt segítségére, 
mely önéki igen jól esett akkor, mert Lippától; 
fogva Déváig inkább megromlott az a had már 
november elejin, mintsem Bécstöl fogva Lippáig, 
nagy kedvetlen hire volt köztök a győri dongó
legyeknek és a biai tónak és forrásoknak.

A fejedelem secundum suam indifferentem 
bonitatem jó szívvel láta engemet is; de nézem 
Telekit, hát ezer szitok a szemében, de hiszem 
hátom megé a szájában, szivében százezer, ez 
pedig csak azért, hogy azalatt, a míg Bécshez 
járt, Bethlen Sámuel vette Nagy Borbárát és
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nem az ö leányát; noha bizony az mind az én 
hirem és tanácsom nélkül lett volt, még csak 
politice vagy civiliter sem tudta indulatját tit
kolni. Szászvárosról indulván a fejedelem Fejér
vár felé a fejedelemasszonynyal és fiával (kit 
még indulása előtt fejedelemnek választottak 
vala) üle egy szekérben, mondván, hogy Teleki és 
mi ülnénk más hintóba. Vaj Teleki bizony énná- 
lamnál alábbvaló emberekkel részszerint béüle, 
s engem ott hagya. Én ülék paripára, s mondám 
magamban : ilyen amolyan lélek fia, legalább 
lovas legényed nem lészen Bethlen Miklós; el- 
nyargalék, magam elöl elment hintómba ülék és 
osztán a fejedelmet a szállásán gyalog excipiál- 
tam. Mégis azután a Bethlen Sámuel lakadalmá- 
ban, Keresdre a Bethlen Elek kiadó sógor há
zánál fővendég lön, és én násznagy; megmondták 
azután, hogy csak a pohárközben is sokat szi
dott, gúnyolt, noha ö nem ivott bort, józan volt 
egészen; én is csak félrészegségre sem ittam, 
hogy a búcsúztatásra eszemen légyek, láttam is 
eltitkolhatatlan idegenségét néki és társainak 
Bethlen Gergely, Mikes és gazda Eleknek. Ez a 
lakadalom volt in anno 1684, úgy jut eszembe, 
januáriusban.

Mikor a fejedelem fia választása lön, azt 
nemhogy a gyűlés előtt, vagy a gyűlés alatt tud
ták volna a státusok, de a választás előtt félórá-
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val, fertálylyal sem tudták. Barcsai Mihály mon
da nékem az nap reggel: sógor, ma itt igen nagy 
dologiészen, (de nem mondá meg ö is, hogy mi?) 
de a lelkedre kérlek, hogy ellene ne szólj, mert 
veszned kell. Eléjöve Teleki más tanács úrral a 
fejedelemtől követségben, úgy tetszik, ugyan 
Barcsai Mihályival,' s proponálá :

A fejedelemnek a porta kemény parancsolat
jára táborba kell menni Bécs alá; szintén öre
gedni kezd; a nagy királyok is halandók, az hadi 
dolog veszedelmes etc. Gondolkozzék a nemes 
ország maga dolgáról, megmaradásáról. Mikes 
praesidens quasi attonitus mond az országnak : 
Nagyságtok s kegyelmetek lássa, jó volna a ta
nácsurakat lehivatni az ország közzé. Egy felöl, 
más felöl: Igen is, igen is. Elmenének, lekérek a 
szokás szerint, lejövének, ülének. Teleki mond : 
mit parancsol nagyságtok, kegyelmetek? Mikes 
az iménti propositiót reassumálá. Nosza discur- 
susra. Teleki csakhamar : Halandó az ember, a 
fejedelem sokféle nemzet, sok történet és sok ve
szedelem közé mégyen, mit csinálnánk, ha oda 
találna halni? Hallgat minden. Teleki pergit : Ez 
hallgatással meg nem lészen, cogitandum, dis
currendum, agendum, casu quo meghalna a fe
jedelem, quale regimen instituendum? Az asz- 
szonyember erőtlen, a gyermek gyermek, etc. 
Végre ugyancsak kifakasztá : de successione et
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illius electione cogitandum. A fejedelem fia szép, 
nagyreménységü gyermek, a fejedelemasszony 
értelmes, virtuosa és az országnak merő édes 
anyja. De csitt, gazda nélkül ne vessünk számot, 
kérdezzük meg a fejedelmet: nem lészen ellene? 
Quasi vero. Felmene maga ugyan a fejedelemhez, 
s meghozá, hogy valamit az ország maga javára 
valót feltalál, csak kövesse. Küküllö vármegyei 
követ Daczó Gergely, igen értelmes, jámbor em
ber, animo sincero mondá : ez nagy dolog, feje
delmet választani; eddig ebben semmit sem tud
tunk, jó volna délutánra halasztani, a vármegyék 
és státusok beszélgetnének, és osztán lenne szép 
csendesen az electio. Ezt Teleki úgy leriogatá, 
alig éré béfalni, leült.. Én bizony noha láttam 
sok akadályt, de mégis javallottam, nemcsak fél
temben, hanem a közönséges jóért, és a fejede
lemasszony az én életem megtartásában elköve
tett kegyességéért. Ebédre sem menénk, meglőn 
a választás; Teleki kihozá az ország közé a gyer
meket, majd csaknem hét esztendőst az ölében és 
tévé az asztalra. Lön nagy „vivát“ kiáltás há
romszor; fogá ismét az ölébe, s bekésérők orszá
gul az atyjához; harmadnap a fejedelem az or
szágot megvendéglé. Teleki a több pohárok 
között köszöne általellenben véle Mikesre egyet : 
Valaki ennek a választásnak nem örül, kurva lé
gyen apja, anyja, felesége, leánya, minden nem-

- G ^ ( c



544  —

zétsége, és oda menjen a lelke, a hová a Basa 
Tamás és Bethlen János lelke. Ötödik ülvén én 
alól rajta, szóról szóra így hallám, mert igen na
gyon mondta; meg Gyulafi László félj ül ülvén 
épen mellettem, még inte a szemével néki, hogy 
én hallom; Gyulafira, és tőle reám jővén azon 
pohár, elvevém és mondám : miért nem mondod 
oda a nagyját, mint Teleki? Monda : de Isten 
ugy segéljen, ö se mondana bár olyan bolondsá
got. Elköszöném s megivám, noha én másként 
ekkor se ittam meg az eszemet. Vesd össze ke
resztény ember már avval az idővel, és lásd meg 
Hős. 8 : 4.

Mikor a török Bécs alá járt, Erdélyben nagy 
bőség volt, egy Izsák nevű fejérvári zsidóval én 
búza- s árpával indíték keresetet Lippára, ő har
mados volt mindenben; circiter ötezer köböl bú
zát és kétezer árpát küldtünk le a Maroson, és 
szépen nyertünk rajta, mert igen olcsó volt a 
búza, nyolcz s tiz poltrán vékája, az árpa négy 
poltrán. Da a szegény zsidót a tolvajok megöl
ték, énellenem meg ismét egy partialis gyűlés
ben Teleki, társai, az én ismert barátim, articu- 
lust akarának csinálni, hogy énnékem nevezetesen 
ne légyen szabad búzát vennem. Dörgött, csat
togott, szitkozódott, eskütt a palotán, a gyűlés
ben. Micsoda rettenetes dolog, uram, ötven hat- 
vanezerenként küldeni ki a búzát, még pedig sós
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hajókon, mennyi sót vitt volna az az hajó? az 
ilyen miatt nem telik ki az adó, úgy segéljen, igy 
kellene s amúgy. Én csak hallgattam, míg szem
befognak; készen voltam a nagy szörnyű hazug
ság megczáfolására; sokan tudván már a dolgot, 
és hogy a liber quaestustól nem lehet senkit el
titkolni, csudálták és bizony meg is Ítélték ma
gokban ; a portusi kétezer tallér adó is megvolt, 
semmi sem telék benne, mint vagyon Psal. 112. 
v. ült.

Még más gyűlés lön Fogarasban in anno 
1684, v. art. ejusdem anni 17; és mikor már a 
gyűlésnek vége lön, csakhogy szintén még el 
nem oszlottak a palotáról, én lemenék a szállásra 
hogy egyem, s elmenjek haza Szent-Pálra. Egy
kor jő egy inas, hí az ország közé a praesidens 
szavával, felmenék, hát voksolnak rendre, leülék. 
A diák a praesidens parancsolatjából kérdezi vok- 
somat, én mondám, hogy én nem tudom, mi
csoda dolog, mert én a szálláson voltam. Felvevé 
Teleki s mond : Amaz istentelen töröktől tett 
Barcsai Ákos fejedelem donatióit és minden ac- 
táit akarjuk országul cassálni, és valaki ebben 
velünk meg nem egyez, nem igaz hazaíia és in 
notam perpetuae infidelitatis incurráltnak pro- 
nunciáljuk. Már kegyelmed voksoljon. Én mon
dám : Elveszett dologhoz nem kell tanács, hiszen 
már a voks is elkerült, mi szükség az én vök-
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somra? Én egy ország végezésének ellene nem 
szólhatok, nem is állhatok. Ismét monda : A voks 
még félig sem került, voksoljon kegyelmed. Én 
kezdém mondani : Az ilyen actorum vei regimi
nis rescissio nem újság e világon, és ebben a ha
zában is, de az olyan dolog a regensek változása 
után mindjárt szokott lenni; hogy Barcsai meg
holt, több húsz esztendejénél, én indifferens va
gyok, quoad me bene. De két akadályt látok: 1. 
hogy a mi kegyelmes urunkat is a török tette 
fejedelemmé, azt a dolog bizonyítja; hát ha jö
vendőben húsz esztendő, vagy mennyi múlva az 
ö nagysága donátióit és actáit is cassálják, ki
váltképen erről vévén példát, mi lesz belőle? 2. 
Sok szegény ártatlan nemes vagy egyéb ember 
romolhatik meg vélek, armalis, exemtio etc. Nem 
várák végig a voksomat, Bethlen Elek félig fel- 
álla, s mond : bizony lelkiesméreti ellen mondja 
kegyelmed. Én ezen meghäragván, mondám 
néki : mit vizsgálja kegyelmed az én lelkem es- 
méretit, vagyon énnékem olyan jó lelkiesmére- 
tem mint kegyelmednek, még jobb. Fclugrék 
melléje Bethlen Gergely s monda nékem for
dulván : majd olyan leveledet hozatom elé, meg
látszik, micsoda lelkiesméreted vagyon. Kinek is 
mondók : hozd elé mindjárt; s mondám a deák
nak : menjen elébb a voks-kérdezésben. Megzör- 
düle Mikes, Teleki: voksoljon kegyelmed. Kinek
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is mondák : nem voksolok, mert itt szabad voks 
még legalább nékem nincsen; én részemről nem 
bánom akár cassálják, akár ne, mert bizony 
fennyen megcsalja magát, vagy az ebet, a ki azt 
gondolja, hogy az én atyám keresett jószági csak 
a Barcsai és Kemény János donatiójával állanak; 
szánom csak a sok szegény nemes embert, a ki 
csak úgy járt csendesen birt collatiójával, mint 
a kinek puskaporral vettetnék fel a házát s ma
gát. És hogy a mai donatiókhoz is sem maga, 
sem maradéka senkinek sem bizhatik; — ezzel el 
is akarék menni; de meg attól félék, ha megin
dulok, scissio-csinálásnak nevezik, s megfognak; 
nem is.hittem akkor, hogy kijöjek abból a vár
ból, míg ki nem jövék, és az Oltón által nem ke
lék. Rettenetes árviz volt, Garlaczig ért, még a 
faluba is behatott, nem is evém csak mit is; lo
vakat úsztatva, magam csolnakban menék által. 
Isten a fejedelemasszony emlékezetit áldja meg, 
talám ekkor is veszedelembe estem volna, de Gi- 
lányiné Apafi Annával, ki egy volt a fejedelem
mel, azt mondták veszekedve : Annak az egy 
embernek volt esze. Jól voksolt. Hát téged ki 
tett fejedelemmé? a te donatióddal szintén így 
bánhatnak, a gyermekedet Husztból s mind eb
ből a Fogarasból kiforgatják. Ilyen szép mulat
ságokat csinált nékem a világ. Teremire, Kama
rásra vásott a fogok, de Isten kiadta a választ
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itt is. Zsolt. 112. v. ult. Itt is keresztény olvasó 
vesd öszve mát a tegnappal, hát még a nagy 
holnap mit hoz magával? Isten adjon jót.

NB. Naláczi Istvánt néhai Barcsai Ákos csi- 
rákját fő követségre eltudták a portára; nem ki
csiny subtilitas volt, mert ha honn lett volna, 
nehezen vehették volna erre a fejedelmet.

Ezt a Barcsai donatiói rontását pedig azért 
halasztották ennyire, hogy először Barcsai Mi
hályt kellett kivetni nagy szemekbéli szálkát, ki
nek tragoediáját rövideden leirom mind az olvasó 
tanulására, mind az én miatta való veszedel
memért. Barcsai Mihály csintalan, tréfás és bo- - 
rozó, de másként igen értelmes, activus, derék 
ember vala. Nem Teleki, hanem Naláczi és Szé
kely László által a fejedelem és fejedelemasszony 
igen kedves embere, udvari főkapitány, tanács 
ur, fejérvármegyei főispány lön Bethlen Farkas 
halála után. Nagy bűnei lőnek : 1. Az esze. 2. 
Ura s asszonya és sokak előtt való kedvessége.
3. Hogy a fejedelem mezei hada kezében. 4. Tö- 
kölivelvaló barátsága a fejedelem hírével in anno 
1681. Káliónál, hogy az ott említett veszekedés 
után Tökölit incognito a fejedelemmel szembe 
juttatta volt. 5. Sokaknak szerzett holmi grátiá- 
kat a fejedelem és fejedelemasszonytól. 6. Két 
Bethlen s Mikes eleitől fogva örökké halálba 
gyűlölte, és 7. Teleki tőle félt. Ez az hét halálos



bűn ötét a fejedelemmel megfogatá, mazullá té- 
teté és végre meg is nótáztatá. Sokat inquiráltak 
reá. Az egy Vajda László postamesteren kiviil 
mind pro ipso incatto volt, nem contra. Ezt látván 
az emlitett ellenségi, szörnyű hallatlan dolgot 
követének. Mikor a törvénye állott, Teleki a fe
jedelem házából hozá a fejedelemnek maga kezé
vel irt czéduláját, a melyben Írva ez vala : Azzal 
az hittel irom, a melylyel a fejedelemség condi- 
tióira megesküttem, hogy Barcsai Mihály sok
szor olyan ártalmas tanácsokat adott nékünk, 
hogyha fogadtam volna, az országnak is el kel
lett volna veszni miatta. Szóval addálá Teleki: A 
fejedelem azt mondja s izeni az országnak, hogy 
ha nem igaz, a mit maga irt ö nagysága, fogja 
az ország magát ö nagyságát, és ott azon a fo- 
garasi palotának ablakán hajtsák le főmeredek, 
Barcsai felnéze az égbe, nagyot sohajta, nem 
szóla. Azonban Pekri Lörincz nékem s Bánt! 
Györgynek (minap gubernátornak) siígja : Úgy 
segéljen, ö azt hallotta, a fejedelem megeskütt, 
hogy valaki Barcsai Mihályt meg nem nótázza, 
megfogatja s megcsigáztatja. Bizony Isten, hol 
izzadtam, hol elhültem s fáztam a szörnyű dol
gon, lelkem, testem úgy tusakodott, hogy mit 
mondjak voksomban, az ő ártatlanságát és op- 
pressióját tudtam. Bánfi előttem voksol csak rö
videden : Én nem nótázom. De könnyű volt önéki



rövideden, s úgy voksolni, mert senkitől sem 
félt; de néked Miklós uram, hic Rhodus, hic salta. 
Felfohászkodám s mondám : bizonysága a dire- 
ctornak uno excepto mind pro justo vagyon, az 
egy bizonyságról pedig az Isten maga parancsolt, 
hogy ne vegyék bé; azért is világi törvény regu
lája : unus testis nullus testis. A mi pedig a mi 
kegyelmes urunk recognitióját nézi, én ugyan, 
az Isten oltalmazzon kétségbe híjam, de én 
arra, úgy mint testisre, törvényt nem tehetek, 
mert a persona majestatis, ki az ilyen causában 
vagy summus judex, vagy summus actor, nullo 
modo admittálja a testis nevet. Azonban Teleki 
itt nem állhatván tovább, interrumpála, és eltii- 
zesiilt, változott arczczal monda : Micsoda mézes
mázos voks, elánja az ember végét is várni; 
mondd el uram egyfelé, ha mondod. Én mondám: 
mindjárt elvégzem. Continuálom : egy akadályt 
látok. Most az Isten keresztény kegyelmes fejedel
met adott, kit éltessen, boldogítson; de lehetne 
olyan fejedelem, ha az ilyen recognitiók vim te
stis et judicium superinde obtineálnának, hogy 
azzal abutálhatna, és egy tanács sem lehetne se
curus soha is ; mindazonáltal, ha rósz tanácsot 
adott : consilium malum consultori pessimum, 
légyen fogva, mig director többet bizonyíthat a 
jövő gyűlésen reá, s vegye el jutalmát, avagy 
lássa az ország s a fejedelem, mit csinál véle,
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az ö nagyságok kegyelmességére hagyom vok- 
sommal.

Jött vala egy Antidius Dunod nevű páter 
igen titkos követséggel római császártól a feje
delemhez, bizony tudós, activus ember, in anno 
1685, de követségét Teleki Mihálynak delegálta 
csak egészen, és nekünk csak mesében adta elő : 
Cessio de vobis facta est vobis exitialis, sed sua
S. C. R. majestas nolentes volentes paterne prote
git. E re vestra est vobis cum principibus Mol
dáviáé et Valachiae arcto foedere jungi et suae 
majestatis protectionem implorare. Én, mikor rám 
került, azt mondtam : olyan homályos mesére 
csak, én a portától elszakadni nem merek. Ide 
hátrább meglészen ennek aSphynxnek Oedipusa. 
De megpirongatának.

Ezen esztendőben adatának a tanácsurak köl
csön só-vecturára Páter Jánosnak, vagy inkább 
magoknak (mert Páter János neve alatt ők bír
ták a sót) ország pénzét negyvennégy ezer forin
tot. Én remonstrálám, hogy bizony odavész, 
mert a török és só dolga már non est in statu. 
Nem hivék, megpirongatának; ma is oda a pénz, 
ők is, Páter János is.

Ezen esztendőben akara engem a fejedelem 
tanácsnak esketni, és Bécsben főkövetnek kül
deni; Székely Lászlótól meg is izené. A két Beth
len s Mikes reá Telekire s a fejedelemre, hogy
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ők a tanácsból is készebbek elbúcsúzni, mintsem 
az ligy légyen, elbonták fato suo tristissimo, 
uti sequentia docebunt. Interim engem ekkor le- 
becstelenítének.

Ezen esztendőben hozá egy Marchisio veze- 
téknevü, Veteráni föstrázsamestere a császár 
levelit a fejedelemnek a Máramarosba menő re
gimentek állapotjáról. Petite et accipite. A mi 
uraink Marchisiót Marchiónak érték. Nosza men
jen eleibe a fejedelem hintája Dániel Istvánnal, 
egy sereg színes udvari katona, és étekfogós be
járóból álló compániával, épen majd a vajasdi 
patakig; Naláczi föhopmester a nagy grádics 
alján várja, mikor a hintóból kiszáll; jőjön előtte 
mint a fejedelemnek, drabont; udvari ifjúság; 
nemes- és főrend sorba álljon a három palotán; 
a tanácsurak az ebédlő palota ajtajában excipiál- 
ják, maga a fejedelem a bokályos audientiás ház 
ajtajában várja. Én erre mondám : Az Istenért, 
mit akar kegyelmetek, ez nem marchio, hanem 
csak egy olyan szegény nemes ember, mint én, 
vagy talám olyan sincs. Marchisio a falu vagy 
város neve, a honnét való. De ha marchio volna 
is, még sem kellene azt követni véle. Ó ki sok 
szegény koldus marquez vagyon! nem ju t kegyel
metek eszébe amaz hamis Zríni? Nem fogadák. 
Engem, félre fordulva, in tertia persona mások
nak le is szidogata Teleki. Azután szégyenlette



maga is, úgy a fejedelem, fejedelemasszony is ezt 
a nagy bolondságot. Dunod ott jelen lévén és 
maga Marchisio, először csudálták, azután ne
vették.

Ezen őszen hala meg az én szép, jó feleségem 
Kun Ilona; betegségéről oda feljebb inde ab anno 
1679 emlékeztem, most majd tizennégy hétig 
fekvék kolikában s arénában. Halála előtt circi
ter hat héttel, egyszer az ágyán ülök, néz a kár
pitra, s mondja a deák szót ,,quare“ (deákul pedig 
ő nem tudott) és mindjárt kiüté a nyavalya, mely 
haláláig hol gyakrabban, hol ritkábban törtön 
törte, s elalutt belé. Pápai Ferencz medicinae do
ctor, jó prédikátor és én voltunk mellette. Ha
lála előtt negyed nappal délután neki háborodék, 
iszonyú egymás ellenében általszegzett szemmel 
nézni és sikoltani kezdő. J a j , jaj , bizony elkár- 
hoztam; meg-meg imádkozott, s mondta : nem 
kárhoztam. Ismét : jaj! bizony elkárhoztam. Meg 
imádkozott, s mondta : nem kárhoztam. Tartott 
épen ez a harcz tizennégy óráig; doktor és prédi
kátorral beszélvén, elszedetők a szemével általel- 
lenben lévő czimereket, ki az anyjáé, ki Basa Ta- 
másnéé, ki kié volt, gondolván, hogy a halál fé
lelme rettegteti. Biztattuk, vigasztaltuk : ne féljen, 
hogy az Istennek jó szolgáló leánya volt, mennyit 
a bibliát olvasta, a prédikátor után a textust, ta
núságot mindenkor leírta, leányokat, mit tanul-
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tak, examinálta, tanította, kegyes, könyörülő, 
alamizsnálkodó, egy szóval, bizony ritka tudós és 
szent jó asszony volt. Retorqueálta: szintén azért 
kárhozom el, hogy a szentirást olvastam, és az 
Istennek annyi ajándéka volt nálam. Itt fekszik 
ugyan a testem ebben az ágyban, de régen po
kolban vagyok. Sokat disputálta ezt, és úgy tet
szik, eszin, melyről mi, a doktor s pap tanács
kozván, ezt találtuk, hogy nemcsak a nehéz 
betegség symptomája, hanem az alkalmatosság
gal abutáló sátán kísérteti. Egy, a lábánál álló 
azelőtt biinös asszonynak monda : ládd-e mint 
vagyok én? pedig az Isten s ember tudja, hogy 
én jámbor voltam, mégis né micsoda a bűnnek 
ereje bennem. Te tudod, mi voltál, térj meg, 
eredj.

Egyszer monda : menjen ki minden ember, 
csak az édes uram maradjon itt. Elmenének. Ir- 
tóztató sok bűnöket, tisztátalanságokat kezde 
előszámlálni, mintha mind ő bűne volna. Mon
dám én : az ördög fogja csak reád, hiszen a más 
ember bűnéről nem adsz te számot. Erre monda: 
az én testemben ugyan a kegyelmed testén kiviil 
más soha sem volt, de én az atyám bűne miatt 
halok ilyen szörnyű formán meg. Kegyelmed az 
apámnak mondja meg, térjen meg, mert több bűne 
ne volna, csak a kit én tudok, el kellene veszni, 
egész házának romlását megérni; és maga gya-
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lázatosan hal meg, el is kárhozik. Ez eddig, és 
bizony jaj, sok bételék a szegény Kún Istvánon, 
minden gyermeke meghala, maga azután szegény 
és becstelen állapotban hala meg. Egész éjtszaka 
tartván ez a tusakodása, reggel azon elszegzett 
nézésében elmosolyodék, kezeit összecsapván, 
mondá : örüljetek, hálá Istennek, vége lön az én 
törvényemnek; azt mondák : ne félj leányom, 
minden bűneid megbocsátattak tenéked. Nem 
kárhozom el. Örüljetek. Osztán haláláig ezen 
szép csendesen volt elméjében, testét hogy a 
nyavalya néha kitörte. Béhivatám a két gyerme
künket, s kérdé : ettetek-e? Monda : eredj, men
jetek el, egyetek. Elmenének. Osztán nékem 
monda : ebben a két gyermekben kegyelmed 
nem boldogul, mindazonáltal kegyelmed el ne 
vesse. Én sírtam az ágya lábánál. Monda : ne si
rasson kegyelmed engemet, az Isten tárháza 
nagy, a ki engemet adott volt kegyelmednek, 
adhat szintén olyant, mint én voltam, szebbet is, 
jobbat bár ne. Én már kegyelmedet és a gyer
mekeket is csak úgy szeretem, mint egyik lélek 
a másikat, mert nékem a testem vagyon itt ke
gyelmetek előtt csak, de az én lelkem az örök 
életben vagyon. Mikor étellel vagy orvossággal 
kínáltuk is : meglehet, hozzák, de nékem már erre 
a világi életre nem kell. Házasságáról kegyel
mednek azt mondom: gondolom,talám kegyelmed
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egy özvegy asszonyra fordítja elméjét, de bizony 
megbánja kegyelmed; hanem árva leányt végyen 
kegyelmed. Ezt is követtem; de bezzeg mind 
atyjáról, gyermekeiről való jövendölése bételék. 
Hala meg 3-a decembris anno 1685.

Az én keserűségem megtornyozott. Mikor a 
feleségem ilyen agonban volt, érkezék Betli-' 
len Pál levele Medgyesröl: mi a fejedelemmel fu
tunk Szebenbe; Csáki László Bánfi-Hunyadra 
szállott német és magyar haddal; betegét is 
csak hozza el hintóbán, mert áruló névben esik 
etc. Én azt iráin, hogy az lehetetlen. Én Iste
nem! micsoda napok! A feleségem vonaglott, lá
dáimat rakattam, futottam Medgyesre, Szebenbe, 
mégis áruló lészek.

Azon decemberben eltemettetém a háború
hoz képest szép tisztességesen, Horti István 
püspök és az enyedi professorok prédikáltak, 
oráltak, a futás miatt főrend nem sok volt az 
atyámfiain és sógorimon kívül; az apja sem; ne
mes és egyéb rend elég; én is osztán bémenék 
Szebenbe.

Itt vagyon az én első házasságomnak, mely 
tartott tizenhét s fél esztendeig, feleségem életé
nek, mely harminczhárom esztendős volt, 1685- 
dik esztendőnek, Erdély békességének és ennek 
a résznek is szomorú vége.

(Az első kötetnek vége.)
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