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BLŐSZb. 

Ha.ta~Tcnak több . hajdoni Erdemea Piai, a' Cllfh:. 

tiíknak, , . éa. orsúígos veszedeln:ielmek kö.tepel. 
te - is;.· ~azánknak, a' mag·ok idejekben történt 
tJáltozásait feljegyzették, és a' mostani élőkre 

által ~otsátották: mellyek , nagy-obb. részint ~ái 
napig-ia Rézz'rá;ban lévén., aajtó alá nem bo
tsáttattak , aőt . ezen . Rézlrá.soknak etlrbe:v.e:-· 
tésével, és több más meg-lév_ö Okl~velek' . hf!.s~-· 
nálá'6,á~al, Hazánknak történetei tö_kélleteaen má·: 
ig-is .ki nem dolg·óztattah. - ' .. 

A' Hazdját, is · Nemzetét szerető Hazafin~ic 
nem· lehet Hazája ti;irténete _iránt idegenkedni; · 
annfival kevessebbé' mivel ezen történetek . kö.: . 
zött. vagynak olly' · idösz.akasz.ok-is, mellyeknek 
kör~ydlállásosabb esmerete, és k_övetke'tés~inek 
f eif edez.ése, az.ok at · közelebbi .Hazai történe
teknek ·szerző 'okai lévén, nem tsak a' tiirténeteh' 
olv~sásdban gyönförködőknek, hanem a' polgá
ri alkotványu'nk' kífejtödéaét vl'sgálóknak u 
uühs'éges, éa fontos.' -. · 

.Ai,ok közt ílli' ld/Juakas%.nak tarthatni Br. 
délyi Ha%dnhra néwtl . méltán a' l !-. R á k o t z,'i 
György Pej'edel11m' Urallu>ddaa .. idejei~ Bun . 

T 4' . • ·. 
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ldöa:aka.az.nak bövebb . felvüágoaitáaa, ,. ~árgtr 
e"· kis munkátskának: mellynek :. k_idolgouí$ában 
liaszndlni kívántam az. akkor élteknek u : m ': Sz.a· 
lárdi, Remény J á no_ s, Be t h 1 e n J á no a, 
Nttgy Bányai Jegyz.ö, Bnyedi IstfJán, Beth
len Mik ios, többnyire mlg" Kéz.z'ráfban lévő 
Jegyzéseket, és más több Kéz.írásokat, . és Ok
leveleket. Á' mezítelen igazságot, minden rész.
rehajlás' elkerülésével lrnl, - annál inli.ább kö
telességemnek tartottam, mivel a' törté-i:ietek' jeKY
z.öi, a' j'átszódó Sz.emélly~k ·tselekedeteinek, kö
teleaségek sÚrint, elfYenes Bírái. Á' szoros iga8-
-ság' felfedei.ése el'!'ulasz.tásávai a' történetek 
"'.esévé válnak: külömben Í8 a' megneveiéti S:.e
TT}éllyek rég' .elmenvén ·a' mindenek' útán, ez.ek
IÍ~k még most is virágzó vérei, reméllem, hidegebb· 
tJ.érrel megfogják fontólni, hoBY a' legnevez.e· 
tesebb Emberek is gyengeséK.e!c nélkül ritkán vól-. 

'""· · Magamat semmi tekint~tb~n Ha z. ~ m tör~~ 
nel~i' Írói közzé szám/áltatni 'ugyan 1um. tö
rekedem ; de .azomban Ha:. á n k történeteinek 
/Q~ban : lehető felvilágosittisát,. tu arr.a nolgáló 
Okleveleknek, · Kézirásoknak "!llaluíra 1ajtó 
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alá lehttö adását, és történeteinknek ányai ny.el-~. 
vünhen való tellyeaebb kidolgozását szfvesen ·o
hajtván, ·erre az ahoz értö, érdemesebb Ha
z á· m fi a i t, jó · szível serkenteném: azt 'is hi._ 
szem, hogy a' történeteknek több idöszakasz.ohban 
részenként való, 'a felosztott, a' Rézlrás'ok', 
's · Okle'rJelek' szorgalmatos haaználását:Jal való 
kidolgozása könnyítené azt a' nagy munkát, 
mely azerént valahára megszülettetnék. a' Ma;. 
ff'Yar Nemzetnek, .Erdélynek, 's az egésx. Ma
gyar Ri'rályságnak történetei"' valódi- kidolgo
zása. Mellyet anyai nyelven. 'Ohaj'tanék olvasni 
akkor, a' midőn mlnd az. .Angol, mind a' Német, 
és Frantr.ia nagy nemzetek, történeteiket , min
denkor született nyelveken irtdk, és t:BY ig.a% 
Ma gy a r na k, anyai magyar ny.elt>ét, illik „ 
és kell legjobban tudni~ _. 

· Bz.en kis mun:kátska azomban nem "BY'.éb, 
mint a' köze(ebbi téli ko.,;,or némely napok' est· 
t>éj"bi magam idiltöltése' KJ'enge szüleménnye, és 
, tsak annak-u kivánom ezt nézettetni. Nem-is bá-
torkodtam„ t}Ó/na ezt Bajtó ald a~i: . de a' N. B- . 
nyedi · Fö Oskola 1hniító Jf faidKJn~k, a' Ha%ai 
történetek' tanúlására' jobban lehetö f•l!Juzdi-
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td1ára, ~ Hautl történetek' aoraióól, . egy eg 
Rérdést az.ohván kitenni, és a' ki~ jútalma~, · a' 
leB-jobban dolgozónak adni: ezen munkptska el
adásából j'öhetö kev.es pénzt (a' nyomtatás, é1 
papiros' költségit mal{am hordozván), egy ílly' 

. jöv~ndöül állandoúl f elállitandó R~rdések .fu. 
talma töke pénze' potláaára kivánom fordltani; 
hogy itr.r a' Magy a-r .Ifju az.lvében még Ulusá
gában ebresz.tödjék . a' Ha z. á ja történeteivel va
ló· va/ódi megesmérkedésre · ia' tiű; mely Ha
z a fi tüz,,_ ha a' két Nemes Magyar Haza„ 
be l i Suímoa Tanuló mühellyekben gondosan 
élesz.tödnék, a' Hazai törÜnetel<kel .Oaló böf:Jebb 
megesmérkedés . ·az. ifjaság' szívét, törvényes Ri· 
rállyához., és szeretett Ha z. á já hoz. még U<J:· 

' .roasabban . lekötné , és az. ljjuságnak ezekhd. -
tartozó kötelességeit, Őseink" példája által-is ta·· 
nitaná; sőt Nemzetünk' nagy djsz.ére még_ va„ 
lahára meg-is születhet.né.,,_, a' Matr.rar Gibbon, 
Hum e „ Roberts.f> h~, vaqy Mülle.r J fi.poa. 

„ 

írtam Bethl~~ Sz. Miklóa.o~, Sz.. Gya~~ 
., /lavának _1&..4*á1_1, 1829pdik ~nlendőben. 

' • 
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Nagyobbára Brande~bur·gi l<~ta, (né
hai Fejedelem Bethlen Gábornak, az Er
délyi Fejedelemséget erköltstelenségei miatt 
letett , és Férje' emlékezetéhez-is háládatlan 
Özvegye') · pártfogása, és · "'' Segesvári Ország~ 
Gyűlésére küldött . Hövetje, H e mén y · J á„ 
no s által véghez :vitt, alattomos, és nyilvá. 
nos m~sterkedése „ sőt még a' Be t h le .n G' á. 
bort ó 1 hagyott pénzből némely. gyenge ű.r
szág' Tagjai' megvásárlásai következéséhell: 
béülhetvén R tik o t z i György flZ Erdélyi. 
Fejedelmi Székbe, minekutánna az Idösbb 
Gróff B e t.h le n 1 s tv á n t, vélé ':aló kimé„ 
letlen b6.nása által, Erdélyből Magyar Or
szágnak, 11' Felséges Magyar Király által bi
ratott részébe lakás 'végett kiköltözni, mint
egy kénszerítette, nagyra vágyó elméjét; és 
minden titkos igyel<ezetét árra fordította , 
hogy azt a' F~jedelmi Széket, a' mellyel né
kie az Erdélyi Harok, és Rendek, (ámbátor 
Erdélyben nem lör'sökös birtokos tagnak) 
nem ennyira köz hajlandóságból; hane111 ha·· 
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. zafi. . meghasonlás', ajándék', igéretek, 16t fé-. 
lelem. miatt-is , elfoglalni , tnegengedtenek, 
fi"-iraAs ó.l.tal szállíthassa. A' B át o r i a k' pél
dája Rák ó t z i n • k erre . bátorságot adott, és 
v~lóhlln ennek elérhetésére több felől ked
vező környűlállások léYén, Rákótzi Györ
~y et nagy reménységgel táplálhatták. _;;A' 
R o 111 a i T sás z· ár i Udvar a' harmintz eszten
dős gyilkoló háborúval elfoglalva, a' Magyar 
dolgokra kevesebb figyelmet fordithat'Va, · a.' 
tsendeiJséget ohajtotta, a' Ma g ya r ·Ha z á
h an. A' Török Szultán, éppen akkor Á
'siában hadakozott, és ha az ö pén~re vá
gyása, (az Esztendei adó mellé lett aján
dékokkal) az Erdélyi .Pej~delem által bétöl
tetett ~ R'ákótzi tzéljainak helyben hagyá
·sára,k()nnyen hajlandóvá tétethetett. Vóltak Er
délyben a' birtokra, sőt elmebéli tehetségre 
nézve is nagyobbak, a' l<ik tudtak, és mertek · 
vólna ezen kényes tárgyban megsst;olfalni ; 
de az Öreg B e t h 1 e n 1 s t v á n elhalgatni kén
szerittetvén, és annák nagy reményü .J s t
v án fia, nem sokára jobb életre által köl
t:Özvén, a' többi Ha·z a Rendjei, nagy részint 
félelem, és reménység által . elfoglalva tar
tattak, 's tulajdon maggk megmaradások, és 
jpl létek' kiesst;közlésin igyel<eztek. 

A' Szerep.tse is látszatott Rák ó t z inak 
tzélját elö~egíteni , adván nókie a' Fejede-

. Digitized by Google 



lem A8szeny Serkei Lorán fri 'B U: 's á n n á
tól két jeles 'fiall~t, Györgyet; és '8ig
m o n dot, a' .kikre Erdélyn.ek jövendö. lfor
mánnya bátorságosan szállittathatnék. Ezek a, 
Természettől szép ajándékokkal született If
jak, . Attyok által nagy szorgalommal nevel~ 
tettek. A' helybe, Fejérváron lévő Fő Osko~ 
.Ja, a' maga itju virágjában lévén, az idege~ 
Országból bého"ott Tanítok kiilön külön ·a' 
magok · Tudománnyo-kat tanították ·a' két Hju 
Rák ó·t z inak J de közelebbről tanítások &i
zattatott RereszturiPálra, kinekis' köny
nyü , · é• · megfogható_, a' Déák nyelvben, · éé 
Romái Tudományosságban való tanítása mód-

:. ja, egylanítvánnyától; Csernátonitól, Ángliába-· 
is által ~telvén, ott nagy helybe hagyást lelt·.: 

Elj.övén · · már ai idő, melyben· a' két 
Ifjú. Rák ó t z i az Osl<olai Tanulást bévégez- · 
te, Pünl<öst Hava' 74l.ikén a' Fe-jérvári Udvar' 1640. 

Fejedelmi külső elfogadó szobájába, ·éppen 
a; Leng~el Fő RöYet ie jelen lévén, egybe 
hivattatván am Orsgág' T,anátsossai, és· a' Főbb 
Emberek , a' J.>api Elöljárók, a' Fejérvári 
Fő Oskola' Tanítói, é·s minden tagjai, a' Hit
vallásból, Deák nyelv, ~öltselkedés · Tudo
mánnya, Tei:tmészet Tudománnyából, utolsó 
megvi'sf!álásra• kiállíttattak.' és a' k~t . ifjú 
R ál< ó t zi.a'· rendes· tanulástól vég·hutsut vett.· 
A' R-ákótzi 'Sigoú)nd elméjenagyon.köny-
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nyü; itélete fontosabb, és az egész .Jtju ,nagy• 
ra születni. lá.tszal()tt •. Ell~nben Gy ö 1· gy b en, 
már akkor, a' .mértékletJen . nagyra . vágyás, 
és tüzes. i:Q.dulat szem]Jetünt. - . 

Jól{ór gondoskodQtt a' Fejedelem Rákó,. 
t ~ i, hogy. Fiainak foglalatosságot; o.dván, at 
Hazai Rormányba béfolyván, a' Ra.rok', 
és Rendekkel: · magokat ne tsak megesmér
tessék', hanem a" Ror~ányra szükségesaé-is
\esyék - · és ürességben lévén , .a~ sze..-entsél~· 

len Ifjabb Be t hl e n . 1 s tv á n' e az~reutsétlen· 
nek kell neveznem, . mivel Remény János;· . 
a' Rák o tz i' Ház' leg-nagyobb .pártfogoja
ennek hal~láról azt írta, „ elsöbben .eli~e

" genitette . magától . a' Fejedelem, · ·B-e t hl e n 
„ 1 s tv á n t ,. a' .ki főbb eszköz vala a' Feje-. 
„ delem' Fej~deiemségre· .való béhozásában, a' 
"ki azomban nem éle sokat, mert vagy ne
" ~ie kellett . vala elveszni, vagy a' Fejede
" lem háborÍtt(l.tott vólna . meg „ ) kimulásá
val, a' Na gy Vára d.j V.á r' Fö Rapitánsá
ga, és ~zen., nagyon. díszes U:ivatalt-,- ·eleitöl 
fpgvá· Főbb Emberek 'viselv:én, 1\ á k ó t z i 

. Gy ö r g.y erre a' nagyobbik . Fiát, Gy ö r- . 
gy.e t, tsak hamar kinevezte , 's Ris Asszony 

1640. Hava' 27-dikén a'.· maga Redves Tanátsossa, 
}{assai Is·tván. által ·„ nagy fényességgel 
~en hivatalba béiktattatti ;. sőt . err61„is gon
·doakodott1 . hogy nagyobbik Fia Pej:d~lmi 
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·Udvart úgy tarthasson Vár ad o n, hogy Pi'9 
,n~k Fényes Udvari tartása, az általa tigf 
.annyira nagy gondal szaporittatoit Fejedel
mi tárháznak leg-kissebb terhére te váljékr 
jó alkalmatosságot ~adván erre rész szerént 
Zolyomi · Dávidnak notáztatása, kit is 
Rákó! zi György, (ámbátor nékie Írúba 
megigérte vala, hogy Erdélybe a' Sogora 
Bethlen István' hólt testét bátran béki· 
sérheti az eltemetés végett, és bántódás nél• 
kü.l vissza tér~et Magy a r 0 r sz ág r 'lk; még.; 
is igére te . ellen elfogatván ) sietve notázta. 
ta; rész szerént, Z o ly o m i E r 's é b e t h; 
1 m re fi J á no s né' magva szakadása, kiki~ek
is nagy.birtokaikat, Szék e ly Hidat, Dio· 
sz e g e t, · 'S o ly o m R ö várt i É l e s d e t, · 

· ezekhez· tártozo számos helységekkel, Rirályi 
adomány' Levél mellett, nagyobbik Fiának 
adott. - · 

· Második Fiáról 'S.i gm o n dr ó l sem fe
lejtkezeltel. Eztet Udvarhely Szék Fö Ra„ 
pitánnyának, 's az . egész Székelység Fö Ve-

. zérének nevezte ki, és a' Cancellár Rova
chotzi' magva szakadtával, G ö r g é ny Várát, 
és említett Zolyomi Notájával Gyalú Vá
rát, és Rolos Monostort nékie ajándé. 
:kozta Rirályi jussal, és- minekutánna a' Ro
mai Csá&Zárral k.ötött béke által -M. Ország
nak két N eme1· MeSJéit életéig elnyerte.,. 
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azon M.' Országi részekben maga hellyett Hely'". 
· ~ójának neve.rde. ·- · 

Így két fiait ,Fejedelmi módon maga leg. 
Jdssebb megszorítása nélkül megtelepítvén:, 
nagyobbik Fiának, György n ~ k, illendő mó
don ·v~ó megházositását tevé atyai gonJes-, 
kodása' tárgyává. Mind a' vagycm, mind a' 
Bátori · Ház' tekintetéből,· a' néhai 'Som- . 
lyoi Bátori Andráe' Zákreska Anna F6 
születésű Lengyel Asszonyságtól • szllletett 
leányát, 'S o fiát · nézte ki, e' lévén· a? · Fé
ny.es Bátori H á z·b a n a' Fiu ág' · kihalásá
val minden nagy öröl<ségelmek egyedül va
ló Birtok<H3sa. Elkiíldé B é 1 telt re Praepost- · 
vári 'Sigm o ndo t Kérő Hövetnek, és a'Kéz·fo-

1641.gáe, Sz. Jakab Havá ~g-dikén, Somlyon ment 
nghez. De két akadály meg nem engedte, hogy 
a! mennyegzö akkor : megtartassék; egyff:?lŐl 

a' Kis Asszony' nagyon g'yenge ifjusága 1 más 
felől, a' Hieasszony' -Romai Catholika Val
láson való léte. Erre~ nézve ö a' , Fejedelmi 
Udvarhoz vj.tettetvén, ottan a' Reformáta Val
lásban tovább neveltetett, és tsak •164J-han 
Böjt elö Hava 3-dikán tai:tatÓtt- Fejérvá
r a t t a' pompás Fejedelmi. mennyegzö, mely
re a' Romai Császár, a' Lengyel Ki
rály, több Hat,Imasság.ok, és Fejedelmek 
gazdag ajándékokkal Röveteket-is kűldöttek. „ 

Nagy 'példát adott azután Bátori . 'Sofia · 
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arra, ·hogy a' ·ValJ.ás', és Hit' dolgában meny.: 
nyire ; veszedelmes :légyen . . a' leg'-kisseb:J:t . 
erölteté}, . és rábeszéllés is. · Ugyan-is B á..: 
te:ri.i '&ofia, a' Romai Catholiko. V~llá8t, tsak 
színből váltöztatta vala meg, és Férje' ha.Iá~ , 
la' ~áil arra , nyilvánon vissza térvén, a' . Re• 
formáta Vallást, és az azt J<övetöket Ma'""" 
gyar Országi 'Joszágaiban ves~edelmesen . 

uldö.zte ' és ·etöazakoskedásait' ·. a' . p e l s é ge. 
l<i rá ly i Udvar-is dig tudta ekad-állyoztatni• 

Annyira mege:rősitette vala :már a'. ma-f 
ga · álÍandó mélt&ságát Rákó tzi · Györg~ 
am' Erdélyi ·Fejedelmi Székben, hogy ezeft'. • · 
elpljácó· e~közök elkövetése után, Böjt má6: 
Hava 4-dikén tartatot~ Ország Gyülésében a~:16,a. · 
Erdély állandó .boldogaégáról \"aló- atyai gon ... 
d~l<odása' színe · alatt! a' Karek', és Rendek.:. 
kel nagyobbik Fiát .II. Rákótz.i ·Gy.örgyöt 
Fejedelemmé választatta, és at; Aprobata· néV\ 
alatt Jévö Törv:ényes Rönyvbe béiktatott fel• 
tételek alatt fel-is .eskettette. A' Honstántzi ... 
nápolyha ~Üldetett. ajándékok, a' helyben ha-
gyó .Athnamét, botot, .zászlót, mint a.' Feje• 
delems~g' jegyeit, · a' Sz u l t átn tó l. l<önnyen. . 
kiesrtközölték,. 's így. Rákótzi .Gy.ö-rgy szí„. 
vének leg.forrobb kh·ánságát hétellyeeithette. 

Rák ótzi György; Háza,.éi nemzettsé· 
ge · Erdélyen. való .Ura..lkodását hogy annál 
aillandobbá, és minte3y örö.kössé ~ehesae, a' 
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. , .. 
lúnts szerzést, pénz gyüjtést, egész uralko. 
dása alátt, fő ·igyekezetének tette vala. A' 

· régibb · Fejedelmek' rendes jövedelmével, mely„ 
lyek arany, -ezüst, 's több féle Bányákból 1 

só almákl>ól,~ harmintzad, dézmák; 's némely 
Fiskális Josgágokból jöttenek , meg :nem 

elégedett, ·hanein Erdéiy,nek jobb,. és ha~n~ 
1abb résZét birtokosi . jussal magáévá'. tenni, 
a' leg-törvényteleneblt ·utákon törekedett. Az· 
o nefÍizettSége Erdélybe.a régi för'soltös hir
t.kat .nem, .bir.ván, a' Birtokosok' -notáztatása, 

· és gyakorta a, · Birtokosok' megijesztése ""n ·azokkal való megbékéHés 'által, nagyon 
. szélesen kiterjedő 'joszagokat szerzett H á-

. z.á. n .a k, és ezén tzéljának ~!érésében: sem
mi mértéket; 's törvényt · nem tarfött. · Söt. 
Jwgy· a' noi:ázáaokban könnyebben· tzélt er-1 

hessen, 163.1-be Sz. Iván .Hava, 5-dik napján. 
tart-Ott Ország Gyülése 1-•Ö Czikkelyében az 
ártalmas, :és nyughatatlan elméjű Emberek el· 
len ~aló Animadversio, .'s abban lejend~ pro..: 
Gessus módjáról való Czim' ·alatt újj Törvényt 
hozatott; Így mái napig-is ·olvashatni 1< ú n 
R o t s á r·d'. notatoria seritenliáj~t, kit is az 

ltélö Birák ·nem notázván, és tsak nyelT -.=ál
tságra· itélvén, a' Fejedelem' a' pénznel< &lei„ 
be lett hoz11tala után, minden Joszágai' el„ 
'Vesztésére; .'s örökös· fogságra, az ítélő B_i„ 
rák' itélete ~Henére; Fejedelmi jussal- ité.lle •. 
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A' ·szebeni polgárok Rákóh:i· Rátoná.it a.' 
Városba: · nem akarvá.a . bé~otsáthi) ezért a• 
Szász . ;nem1etet Ország· Gyüléire. Taló· meg„ 
hiv~sal.fenyege~véfti.Sz eb·e n ·V.árt>8sá~ó1; bé„ 
kes4ég'. Jzíne . alatt, ·felvett tiz · eze~ · t:orinto• 
ka.t„_ 's,_ a' mint az .A. :alatti Olde:vé} hizonyit„ 
já, l( e.r t.z nevü. falut egésszen; Szina, Esz.e„. 
tel, és ,OrJáth belyséffekhen . a~ ,S z eh ~nie k"' 
tö l · ~irat()tt részeket, ·'örökös · jii.ssal .magá. 
nak, . &s gyermekeinek .birto~ul leköttettette-~ 
's nem . ált4llotta a.' F.ejeclelmi r.néltóógot pén .... 
zéi-t, · é& vagyonért megsérletni e-•8'edni~ Nem . 
v-.la. . ~géu1 ftrdélyben . égy valamire .való .• F.ö 
Embar~is, a' kibe:B..á~ótzi - egy, ·vagy máe 
szín alatt' . belé ne aka.dna ; elébb. err.eket ma
gokról. •dandó úgy neve:&ett. Reversa~s adás~ 
ra · · hir.~, majd . ezen: lekötelezések~t ·· ad.ott 

Urakat, .valamely __ gyanuság' színe. alá . hozta., 
'tJ ekko~ . ha meg n&m\notáztatta is öke.t, meg„ 
kegy.e.l~zéseko·r, birtokl.iknak egy. részét ma• 
ga, vagy. gyermekeinek szám.ára 1'lfoglalta. 
A' ~-agyar Ors2:á,gi Birtokait-is; .~ minden 
utal<on; 's ll.lÓdokan 'Hapöritotta. D e .l> re t· z e
n i Tamás, az onn!kn. gyűlt jövedelmeket; a.'" 
p a.t~l<i ~~~rban nagy: gpndal zatskokra rak1 . 
ta számára; sőt a' n:aint az Erdélyi. Fejede. 
lems~gből a' 'kints valamennyire egyben 
gyiijtetett, azok-is ;Magyar Országi Jo ... · 
lzágai' FŐ Űgyelöje', írt Debrelzerií' gond. 
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Tiselése ;alá, Pat a kr a hordattak; 's.innen .lett 
az Erdélyi -köz pél„aM8zéd: ,, a' Patak vit.' 
,., teel pénzünket "· Erdélyb~n, nevezetesen 
0 r mén y e s·e n nagy majork.odtató épülete
ket építtetvén, és Bi'har Vármegyében 
általa építtetett P·o ts ai Fejedelmi Ras~ly

llo~, ~ /, Háza' nagy p·ártfogojának, Prae
postvári 'S i gin o n dn a k törvénytelen noláz
tatásávaJ, több hélység~ket kaptsolván, a' ltét 
Joszágaiban nagy marha tenyésztetést állított. _ 
Ezen hasznos jövedelmek a' Haza' lakossait ' 
•gyan nem nyomták: de ellenben a' mézből, j 
viaszból, és. méhser:höl való Kereskedést, · 

· sőt a' · marháhkal való szabad Rereskedést-is 
a' .Ha z a fi a 'k' 'kirekesztésél"el, tsupán a' ·Fe
jedelem ·a' maga száqiára ·elfoglalván, ezen 
fösvénység által -sok károkat okozott. Még 
megvagyon R.ákótzi Györgynek egy Le
v,ele, mely ált41 az 0.-egebb Be t h 1 e'n ·1 s t
·v.án na k · tettetett barátsága · jeléül engedte
meg, hogy 400. darab szarvas marhákat Er, 
tlél~l kihajth~sson. Az 163 tbe; Sz.'I ván· Hava, 
á.tdik napján költ Ország Gyülése S-dik .Czik
lrnllye így vagyoni. ,,Hegyelmes.Urunk! nem 
1, kitsiny luirunkat látjt,1k a' Liber quaeslusnak 
„ töllünk való tollálása miatt: mindazáltal lát„ 
,,.juk Nagyságodnak .mostani sok kiváltképpen 
.1,való 82ükségeit; :tnelyhez. képest minékiink„ 
1, is a.' N•gyságod· Ree-yelmes tellzésé11e21' l<ell · 
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„ accedálnunk. Nagyságod a' Liber quaestust 
„ éxerceáltassa a' Nagyságod Resolutioja szé
,,rént1 annak annuálunk; tt i. mézhöl, viasz~ 
,, hói, sz(irböl, és ökrökböl való kere·skedésb 
„ mindazonáltal' kérjük Nagyságodat , hogy 
„Naf!yságod bizonyos zálogos Nemes Embert 
,, rendeljen, a' méznek , viasznak provisio„ 
„ Járól , és hogy mindennek illendő árr.it 
„ megadják; a' mit szegénységünk el nem a
'' karnak adni, vagy házok' szilkségire tart
" ják, azt, töllök violentet' elne vegyék, ki
'' váltképpen a' méz' dólgából? ne is vitessék 
· „ a' mézet ollyan messze, mint ennek előtte·; 

·;,ajándék nem adásé~t ne is eattzolta.ssék szeh . . . „ génységünk. " 

1655-ban Sz. György Havának 24-dÍk 

napján, visr&ont 1655-ben Pünköst Havának 
1'l-dik napján . az Ország' Rendeivel a' méz. 
zel való kereskedés' tárgyában ujjahb .!meg
szoritó Törvényeket hozatott, és mind azcm Or
·szág Gyülések, mellyek 1. Rákót.zi Gyö·rgy 
alatt tartattak, a' Piscus Jussainak kiterjesz: 
téeére · , Harmintzadok ; 'a egyéb Fejedelmi 
Jövedelmek' nevelésére vagynak szinte me„ 
röbe intézve.-· Így a Fejedelmi számos· mal"
háJµ.al a' ue!Jénység', é1 Neme11ég'kaszáíoít 
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· szerteszéljél .megétette. Sok panaszok után, 
az 1640-ben Sz. György Havának 24-dik nap':" 
ján tartott Gyűlés' 26:-dik Törvényes lzikke
lyében , igérte a' fejedelmi marha pászto
rok' 'megbüntetését' de azok még is puszti
tani soha meg-nem szüntek. Hogy a' sét ~a
jókra rakatván, maga vitette-ki Magyar Or
szágra a' Maroson, aztet ugyan igen okosan 

· tselekedte: de hogy a' Thordai aknákból a', 
sót a' Marosig, sőt az ugy nevezett P o r t u

. s i g ,- a' Vármegyékhez, és Szász Székekhez 
fejedelmi megtaláló Leveleket l<Üldözvén 

_ Slléjjel, a' kérésére eröszal<kal kirendelt sze
kerekkel minden fizetés nélkül hordattalta ; 
ez által a' föld' népét újj terével látogatta. 
At Szék~lységen az adást vevést még-kemé
nyebb korlátok közzé szorította, . a' m~ga 
hasznára, mint a' Magy a r földön, és a' kü
lömben is kevés róldet, nagyobb népességgel 
lakó Székely nemzetet erössen sz.egényítetle. 

Akkor, a' midön látszatott templomok1 -

építésével buzgolkodni, a' túdományos Em-· 
berekkel való társalkodás által, a' Tudomá
nyo~at betsűlni, nem általlotta a' Fejérvári 
Fö Oskolának, Bét h 1 e i1 G áh ot által hagya
tott Tokaji ·szép szőlőket maga számára el
venni. A' Fejérvári FÖ Oskola' számá~a, ~s 
épitésére ugyan Bethlen Gábortól hagya
tott ké,z pén&t1 ·az Ország szüksége' színe a-
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Jatt tárházába taka:ri'ta~i, 's azon driga k()• 
vekkel megrakatott mejjékességet, mellyel 1 

viszont a' Fö Oskola' · számára . hagyatván'1. 

B e t h 1 e n 1 s tv á n tó 1 Írás mellett által vett 
Tau, és a' mely . 9000, T4lllérokra vala b&ot 
.tsülve, mae-a számára eltartani. Az illyen 
· vétkes fö~vénységeket, a' Roló:;vári Egyház• 
·nak ajándéko~ott, és most•is meg lévő ritka 
Dtivii Ur'asztalához való arany-pohár; és tán• 
SYér' ajá~dékozása által joY4 nem tehetvén. 
Ide larlozhatik ·egy része azon pénznek, a' 
mellyel · B e t h 1 e n G áh o :r az Országi szük
s~gire hagyott vala:; 's a' melyből, a' B r a n• 
d e nb u r g i Hat a r ina téko,lásai, ;s neveze„ 
tesen Csáky Istvánnak, mint titkos _ba
rátjának adott nagy Summák mellett. is, egy 
rész megmaradott; a~ tnellyet B r a n d e n • 
h u rg i R a tari li á v a l val6 titkos eggye~Sf„ 
tések által magáévá -teve. _..... 

Igy I. Rákó1zi György ~rdébs ·nagy 
részét tulajdonává té'Vén, és sok Hintseket 
egybe gyűjtvén, az Erdélyi Szabadság! omla• 
dé:kaira igyekezett örökös · Uralkodé Házát . 
einelni. Életének ·vége felé ujjabb mező lát
&z~lott kin7ilni méltósága.' öregbités~re. · El 
küldYén ugyan-i8 ö Ál·Hapitány ·Mik e s Mi:
h á 1 y t a' 8vétzia1 Jtirályhoz titkoá . Levelek
Jc.el, ez midö:O .LenfJYel Országon keresatöl 
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ntazna, éppen a' tájban tneghólt a' Lengyelek' 
ditséretes Rirá.Uya, Ulászló. Mikes· Mi
hály vissza tért uttyábOl 1 és a' Fejedelemnek 
azt a' hírt hozta, hogy a' meghólt · Rírtily' 
testvére R a z i mi r J á no ·s t 6 l ; a' Lengyel 
Urak idegenkedvén, a' Fejedelem R. á k ó t z i,.; 
h o z sokkal hajlandobbak lennének. Még az 
élött H e r t z e g R. á dz e v il, a' ki az Evange
lika Valláson vala, magát a~ : Lengyel Or
szági, nem a' Romai Catholika Valláshoz tar
Mz-ó úgy nevez~tt Dissidensek' Fejévé tette; 
kik számosan lévén -Lengyel Országban, )ö
rekedtek egy nem Catholikus Rirályt válasz
tatni, 's R. á dz e v il által R. á k ó t z i Gy ö r-
g y öt messzünnen kinálgatták-is. Sietett-is ·, 
R.ákót.zi György a' "Lengyel Rirály vá
lasztásra a' maga Fő UdYari Marschalját, Ta
n,átsossát, és Fejér Vármegye' Fő lspánnyát 
Bethlen Ferentzet elküldeni Fő Röve
tűl, 40,000. arany darabokat, 's 10,000. Tal
lérokat adván kezébe, oly' utasittással, hogy 
a' Lengyel Uraknak ezen pénzből bőven osz
togatván , a~ Rorona elnyerése esetéhen, ma
gáról a' Hatalmasabhaknak minden jókat i
gérvén' törekednék a' Lengyeleket a' R. á-
k ó tzi Rirályá való 'választásra réá bírni. 

Nyughatatlanúl is vál'ja vala a' Lengyel 
Országi •ludositásokat a' Fejedelem., Rolo's
várt mulatqzván. ·· Azomban rosszul éi-ezvén . 
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mag~t, ·;Udvari Doktora Rristián . I.áhán e-
. i:et .vágott, 's tanátsolták a' Fejedel~mnek, hogy: 

tsendesen ágyában nyugodnék egy darabig: de 
mivel a? ,vadászatot mód Rélkfil szerette e
gész életében, megnem álhatta, hogy a' bé- , 
állott Őszi napokat a' vadászatra ne. használ
ja. Orvossa' tanáttsa ellen megindúl a' Me
~öségre vad~szat' kedvéért; elébb flZ Örmé
nyesi 'erd.őkben; 's; a'. szomszédság;l>an ker
gettettette a' rókákat;. onnan Görg.ény felé 
indúlván, Fülpös nevű helységben ebédelvéri, 
a' szomszédos Tókból, tsak akkor elevenen 
hozatott po'sár halakból igen BOkat ett._ Fül
pöstöl Görgényig már ollyan rossz.úl érzet
.te magát, hogy s~k~rébén ágyat vettetvéq, 
feküve érkezhetett Görgényre: még is más 
nap nem tsak felkölt ágyából' h1mem a; há
lókkal körül vett Motsár nevezetű nagy er-

. döket megvadászván, foh·áton maga kerget
te a' vad sertéseket, mely vadászat, és eröl-

. letett testi gyakorlás réá nézve veszedelmes 
lett; fekiive vitette magát Görgényböl Balás-
falvi . Joszágába; onnan Fejérvárra menvén„ 
mások · vitték fel Házába, és tették ágyába, 
holott Mind Sz •. Havának 11-dikén, . életének 1648, 
55-dik, Fejedelemségének 18-dik . Esztendejé:.. 
ben kimúlt e~ világból. Halála el~t~ · nem sok-
kal béhivatván a' Református · Püspök Cs u-
1 a i » Györgyöt, véle . elkezdettette utóisó_ 
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rendeléseit iratni : de a' 1haláltól ennek· ira
tásában meglepetvén, a' nélkül lett kimúlá
sa. -A' Fejedelem' halaláról Bethlen Fe
r e n t z sietöleg tudosittatván , a' Rák ó t ~ í 
Ház' szerentséjére az elvitt sok pénzt hiba néJ... 

16-'9· kÜl vissza holtft· Boldog Asszony Hava 10-dikén 
lett Fejedelem· 1. Rákótzi· Györg.y.-.e-k, 
·a' Fejérvári akko.ri ~eformatum nagy Tem
plomban Fejedelmi nagy 'fényességgel való 
eltemetése, jelen lévén az Ország' · Rendjei i 
és Harjain kivü.l, sok idegen. }{övetek-is. -
'Emeltek emlékezetére fekete mán.nyból ki-

. _,- , álló arany betükkel m~ttzett Emlékkövet; 
·melynek egybeom}Qtt dal'abjai, még ma-is 
a' templom' Falai mellett hányodván, az em
beri sors' álhatatlanságát tanítják. -

AzltjuFejedeleall. Rákól'11i Ggörg·y 
·nagyon bóldog környül állások között vevé 
·által a~ Erdélyi Fejedelemséget, .ha a' Tár-
· házat, az ErdélybeQ, 's Magyar Országon 
egybe gyüjtött nagy· Kintset tel<lntjiik; any-

. nyi arany, és ezüst, és egyébféle drágaság, 
egy koronás Fö Házánál is abban az időben 
alig vala, 's a' hatalmasabb Uralkodok köz-· · 
zül is több fekvó Uradalmokkal, marhá}<kal, 

· felkelhetökkel alig bírt egy-is , mint a' Rá
k ó t!lf i Ház. Az Erdélyi Föld nép' állapotja„ 

·is, a' Török, 'és Tatár' lova patkója, a' két el„ 
bunyt Fejed~lme)f. alatt mezejét nem ~pod- · 
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ván, eléggé vll:ágzott; annyiban főképpen , 
hogy a' gazdaságra szükséges .vonó marhák 

. megszapl>rodvá.n, a' szántás vetést a' fóld_pép 
tseridesen folytath~tta. A' Városokban állan
dóblt rend, és tsendesség lévén, . újj épül«r
tekkel diszeskedtek; föképpen Rolo'svár lé
vén úttyában az akkor Erdélyen keresztül 
menö Nap Releti Rereskedésnek, Kolo'svár:, 
és . annak ·lakossai különösön gazdagsággal 
ditsekedhettek. Rofo'svár.t, tsak az egy V á
r a.di Mik I ó s, olly' nagy Kereskedést foly
tatott Napkeleti szerekkel messze lévő . kÜl
sö Országokra, hogy á' mint ennek . mái na
pig is meg-lévő hiteles Jegyzései bébizonyit~ 
ják, az Erdélyi Rereskedés soha ollyan virágzó 
nem vólt. Nem tartotta szégyennek még B e t h~ 
le n G á b o r-is Vár ad i Mik.ló s n á k kerea
dés végett pénzt adván , véle a' Reteskedés
beli tisztességes hasznot megosztani. · Nem 
tartották akkor Görögök, Örmények, 's több 
hévándorlott Idegenek, az Erdélyi Rereske- _ 

· dést elfoglalva, A' Nemesi Rend-is, a' tisz
tességes Kereskedést gyalá.ziitj4.nak nem tar
totta. Meg vagyon Váradi Miklósnak ré-' 
gi Nemes Levele. Ő több Vármegyékben_ fek
vő Joszágokat birt, a' . Fejedelmektől Gene~ 
r o s u s tz~ei · hivattatÖtt, Kolo'avárnak so
káig vólt Fő Király Bírája, 's mind ·végig 
kereskedni ·nem aségyenleUe. Ámbátor I. 
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1\ákótzi György személlyére nézve -nem 
vala sem jó Katona, sem jó . Hadi Vezér, a' 
mint ezt , mind a' B e t h l e n G- á b or ~latti 
háboru, mind Fejedelemsége alatt , a' Své~ 

kusok' segedelmével folytatott ·háborukban va
ló viselt dolglli · eléggé hi21onyitJák: tsak u
gyan gazdag Fejedelem, és elöre látó E~er 
lévén, az Ország' védelméről mindenkor elö.1 
re gondoskodott. A' hadi népek I. R á k ó t z i 
alatt jó fenyitékben tartattak. Valának olly1 
Vitézek,..is, 'a' kik nem tsak a' Be t n len G á- . 
bor, hanem Székely Mo'ses alatti tsatál<
banis nyert sebekkel ditsekedhettek. Nevezete
sen a' Székely Nemzetnek, melynek népében 
tarthatta mindenkor az Erdélyi Fejedelem 
főbb óltalmát, és erejét, a' meghólt Feje
delem által 1641-hen véghez vitetett Lustrá
ja, vagy-is törvényes számba vétele , ezen 
'Vitéz Nemzetet jó rendbe hQzta vala. Az 
Ország' Várai , véghá~ai , az elhúnyt két 
Pejedelmelltől, az akkori idő szerént, jó, ál-

• lapotba helyheztettettek. Nevezetesen Ko
lo'svár, Fejérvár, Várad, Jenö, nagy köJtség
gel megerösittettek. A' fegyveres Házak, 
ágyukkal , apPobh fegyverekkel, gollyobis, 
·és puska porral gazdagon megrakva ,marad
tak, és így EPdély, a' megtámadó ·külső el
lenségt61 tökélletes bátorságba helyheztetve 
marada n. Jl á k ó t z i r a; annyival inkább, 
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minthogy az akkori Európát letsendesitö, 
Westpháliai Béke pontjai közzé, Erdély-is 
bé vólt név szerént foglalva. - ·Igaz ugyan, 
hogy a' Nemesi Rend' szabadsága sok·· kép
pen meg vala sértve, nevezetesen .a' kik na„ 
gyobb kiterjedésÜ Joszágokat birtanak, a' 
Rák ó t z i. ház' fösvénységét, és· telhetetlensé
gét, nagy bajjal tudták kikerülni. Tsaku-

. gyan · ezen erőszakoskodások, minden Enihert 
zabolázván, a' belaö tsendességet· keményen 
fenntartották, 's a' tsendesség a' Nemesi Rend„ 
benis, a' ~nulá~ra, 's maga kimiv.elésére va
ló kedvet felébPesztette. Az Unitária Val
lás' Hit ágazatai, a' Dé'si Országos 'Sinaton, 
a' Fejedelem, a' Rarok, és Rendek által, mái 
napig i1 · meglé.vö Országos. végzésekkel, . meg 
állapittattak; 's · Erdélyben . minden Keresz
tény a' maga Vallását tsendeseli gyakorolhat
ta; a' Fejérvári Be t h 1 e n Fő Oskola, job
ban jo'bban tökélletesittetett; a' Rönyv Tár, 
melyben még Mátyás Rirály' Rönyv Tárá
ból is feles Rézkatok ~óltanak, ·a' héhoza- . 
tott idégen Tanitók, mint ·A 1 s t ad J á no s , 

. Bisterfeld Hen·rik, Pisoátor Lajos., 
'• azoknak Tanitvánnyai, Erdélyben a' Tudo
mányosságot gyarapitották. · Az idegen Or
szágban ~val~ tanulás, utazgatás, Erdélyben a' 
pallérozottságot , , Tudományosságot úgy ~ny
nyil'a terjesztettek , hogy El'dély 1okkal e•-
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méretesebb vala az· idegen Tudos Vijág · elött, 
mint Magyar Ország. ~ 

N ,_gy reménységgel„is éle~tettek · ~z Er..: 
délyi Rarok, és R.eridek, hogy az új Fejede
l~m, nagyr-. vágyó in~űlatjál mérsékelve, Er
délyt boldogítani fogja; külömben:.is ez e
lőtt nyájas, barátságos, 's magát ke4veltetni 
tudó lévén, az attya fösvénységét levetkez
ve, a' törvényes Szabadságot .helyre .állíta_ni, 
és a' törvénytelenül elvett Joszágoknak bár 
egy részit, az iga~ Birtolwsoknak vissr;a .fog
ná ádni. Látszatott.-is ezen jó reménység ~ny
nyiban bétellyesedni, hogy az ujj Fejede
lem leg-elsö törekedését arra forditotta, hogy 
az Országnak békességét·, a' két hatalmas . 
Tsáezári U~varo~ között fenntarthassa~· Er
re nézve, fi' Magy~r ·Rirá.lyi Udvarnak, a' bé
ke pontjai szerént, ~ttyának életéig ál~l én„ 
gedett Mágyar Országi Vármegyéket, ts~.nde

sen vis~za hótsát()tta. M. Ország' .részéről 
Wesselényi Fere.ntz, Törqs János, 
Sze,ndrö_i B o r n e mi s s z • · János, és ~ o s
d o s s y 1 m re h lévén az által vételre J1izto
!Oknak ·kirendelve, melly törvényes báná
sát a' M. Országi Rendek R. á k ó t z inak meg
esmérve, t.' Po'soni Ors~g' Gyülése .68-dik 
Czikkellye szabadságot adott, hogy mind ma.
ga a' Fejedelem, mind az Özvegy annya·, és 
testvére tulajdon petséttyek alatt · szószollót 
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kat · tehessenek a.' Magyar Birodalomban. A' · 
Török Császárral-is sietett az Ujj Fejedelem 
a" maga méltóságát ujból megesmértetni, és 
k~gyehne iránt magát megnyugtatni. 1. Rá
k ó t zi Györgyn.ek a' Romai Csás~árral 

való · s~erentsés békessége ~tán ugyan-is a' · 
Szultán -.azt kivánt~ vala, hogy.R.á:kó tz i nem 
ti~, hanem tizenöt · ezer aranyból : álló esz.. 
téndei adót küldene; az öt emer- esztendei · 
·adó a' Török Szultántól tsupán Be t hl e n 
Gábornak, személlyes teldntetböl lévén el-

· en.gedve. De 1. Rákótzi György ezt so
ha sem akarta tellyesiteni, és 'mar azon a' 
ponton-is álla a' dolog, hogy · a' Török ~zul„ 
tán , •' meghólt Fejedelmet fegyveres erő~ 
vel kivánná engedelmessé~e szorítani. De 
egy felöl a' . TörlJk Szultánnal<, Babylonnak 
-0stromlásával lett elfoglaltatása, más felől 

164 7-ben Amuráth Szultán' t-öriéat ·Jaalála, lelt 
akadályul. II. Rá·l<ótzi György a' tellyes 
tizenöt ezer esztendei adót megig4irvén, sőt 

az el-múlt időkre, aztat melléje tett ajándé
kokkal megfizetvén, a' Szultánt Wkélletesen 
.megengesztelte.; 's így níegszerzé Erdélynek 
a' külsö békességet: de a' ·Fejedelmi tluonua' 
leg-er6ssebb os~lo.pát, a' kN szeretetet ma-· 
gának , és Erdélyn~k , a' Talóaágos belső- tsen
dességet ö aua lgy.I<ezett meg111erezni, sem -
a' Karok, éa Rendek' kérésére a? 'Rereskedéa..,,. ., 
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h~li tellyes szabadságot. )lelyre nem áJlitot~; 
sem a' többi Ors.zág~a Sételm.ekröl hallani 
tem kívánt, ,.-is, a' Joszágokat elves.ztett tör• 
'sökös Birtokosok, is „ nagy . hidegséggel eln
ta.sittattak, '.s igy a' . H ~ 74 a' reménnyeit :ural
kodáso.' k~det~vel~is bé lléltl töltötte. Mihelyt 
a.' külső .Hatalmasságoktól tartani, oka. nem 
.vólt, az· Oi's~~g' dolgaival :keve~aet lúv4nt baj
lodni. Uralkodása' első esztendeit vigságban 
töltötte;. do.b,:; 6s. trombitA har"ogott szünte
len a' Fejedelmi Udvarnál, 's . . az : elhunyt 
két Fejedelmek alatt szo}<atlan iddQgalások, 
dob.zódáso'k, minden ·napiak levének, . A' ré
gi Tanátsosok közzÜl Bethlen Fel,'.e·ntz, 
Sullyoklst.ván, és (a' fösvény ltélö Mes
teri tzim alatt, hogy .több jövedelmet ve-· 
hessen, Canc.ellárságot viselt, de az elhunyt 
Fejedelemnek legtitkossa.bb ország9s, dolg~t, 
fegjobban esmérÖ) Kassai István, tsak ha
mar.. a' mindenek útán 'elmenvén; ezek hely-

. lyébe olly' Tanátaosok tétettek a' Fejedelem 
által, a' kik soha ellent mondo.ni nem mer
ve, vagy nem akarva, a' Fejedelem' jó ked
vét megtudják nem annyira érdemelni, .mint 
nyerni. . 

Még az Annyát, Loránffy 'Su'sánnát
is II. Rákótzi Gyö.rgy, nem igazi egye
nes Piui szeretettel tisztelte, hanem tsak kül
'6Öképpen látszatott · iránta tisztelettel lenni, 
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tartvá~ attól; ne hogy a' gazdag Lorán try 
'S u 's á n na, az elhunyt Pejedelemtöl sem
mi utóls6 rendelés ilem maradván, anyai ha
talmával élve, a' sok szerzemény kintsekből , 
's ·nevezetesen a' Magyar Országi Birtokok
ból utólsó rendelése által kirekesztené. E' 
vólt az oka, hogy ·az Özvegy Fejedelem Asz... 
szony többnyire Magyar Országon, · és kis~ 

sebhik Fiánál, .,Sigmond n á 1 jobb szívvel 
·mulatozott, mint .a' · fényes Er~élyi Fejedel
mi Udvarnál. -

A' Testvérét, 'Sigmondot is a' Fejede
lem egyenességgel nem szerette: sőt ahoor 
szembetünö nagy hidegséggel viseltetétt; tisz
ta er:kőllsét,' jeles tulajdonságait, maga· követni 
nem akarván, irigy szemmel nézte• Élesztettél< 
·ezen nagy ideg :mséget, a' Lengyel nemzet' neve 
alatt, a' Fejedelmi Udvarhoz, a' Lengyel Koro
nával való kinálkodás' szine alattbéjött, némely 
Lengyel Urak' beszédei. Egy W·iszonitzlcy 
János nevű Lengyel Ur, mind a' Fejedelmet, 
mind az Öttsét egyszersmind kinálta a' Len
gyel Koronával. Ez elmenvén, tsak hamar jö.;. 
ve a' Fejedelmi Udvarhoz Wi ly t o sz k y, a' 
ki a' Fejedelemnek azt mondotta: hogy a' Len· 
gyel Nemzetnek ollyan Hirály kellene, mint 
a' Fejedeiem; kevélység nélkül \raló, barátságos,. 
férfias,ésbátor. EBenben~akÓtzi 'Sigmond
n a k ·azt sugdosta e hogy a' Lengyel nemzet.--
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nél ő, és nem a' Báttya, lenne kedveaégbe, 
mint a' kinek józan . élete, Tudományossá
ga, -nagy elméje, ékesen szollása, az egéB 
Lengyel Ors~ágban esmeretes lenne, és ne~· 
is kellene olly' részeges, tsekély elméjü,, és 
közönséges paraszt mága\'iseletü. Hirálynak, 
mint a' Fejedelem. Ezen sugallások Rák ó ... 
t z i G_y ö r fJ y nagyra vágyásait az ezutánni 
tselekedetekre feltüzelték, ,8_ . a' két. testvér' 
szívében a' gyanakodás', 's vetélkedés' .konko· 
lyát méllyen elhintették. 

Megakadályoztatták azomban ezen test
véri versengésnek világos kiütését a' békö
vetkezett szerentsétlensé.gek' sorai. Ugyan is 
.a' R á k ó t z i 'S i g m o n d Hit'tesse , a' nagyra 
vágyó, -és . szerentsétlenné lett . V *Ili/e Frid ... . 
r i k' H e·n r i e t té nevet viselő, angyali folaj
donságokkal 'hiró leányának, Sárospatakon 
Wrt~nt halála az egész Udvart nagy .gyász„ 
ba hozta. Ez eh Hert~eg Asszonyt R h. é de i 
Ferent.z 1651.:ben nagy pQmpával kisérte 
vala bé Német O.rs.zághól Sárospatakra, a' ki 
a' }akad.dmi fény után kevés Ha.vakkal ho
lyagos himlőben kimúlt e' világból, 's . a' 
Pataki Várbeli, akkor Refotmatum Templom
ban, Berkei L o rá il ffi Mi b á 1 y', ki attya vólt 
a' Fejedelem. AsHony Loránffi 'Su'sán· 
n á na k, . hamvai . méllé temettetett. A~ Ö~ 
Yegy Fejedelem _.Asszony ei&en tsapás után, 
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Rákótzi 'Sigmondál; hogy kedves Fiát 
az útazás által bánatib~l valamennyire élesz
s~e, béútazott Erdélybe; de Rák ó t z i 'S i g- · 
mond testében béhozta a' nya~alya' mér-
gét, és Böjtölő Ilava 4-dikén FagjP"asban Dél- 165~. 
előtti tfaenkét orakor, ugyan azon ny~valyá-
ba, nagy lelki bátorsággal e~ életből kimitlt. 
Nagy vala, és méltó az Özvegy L,oránffy 
'S u 's á n na bánatja, és abba az egész Ország 
nigy hivséggel részt vett, és. talám ha Rá
kótzi 'Sigmon.d az Erdély' szerentsétlen
ségei; napjait megérte vólna, a' ~eszedelem-
nek napjaiban Erdélynek Védangyala lehe-
tett vólna •. 

. A' bánatot még nagyobb rémülés követ
te, II. Rákótzi György Fejedelem is el
:kapván ugyan . azon himlő' terhes .-·nyavallyá-
ját; nem ~okára élet' és halál között vala 
áii~potja. Éppen akkor egy~e vóltak a' Ka
rok; és Rendek Ország' Gyü.ésére . hivatva; 
több na-pokig ·a'-bizonytalanságban egybe gyűl• . 

• -ni sem bátorkodta~; de azután jobbulást é· 
. rezvén a' Fejedelem, béhivatta a' Tanátsosi 
. • nendet; és ez úgy elfelejtkezett letett hi
téről, Hazájához való . kötelességéről, hogy 
az ágyba ·rekvö Fejedelem' kérésére, az Or
szág Rendjei' Gyülésére bémen~én' a' :két 
esztenaös gyermek Rá.kótzi Peren tzet a' 

.lehető . uralkodás; megszakadása elkerülhe· 
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tésére Fejedelemnek választatni, az Ore~ág 
Rendjeinek nem szégyenlette ajánlani. Nem. 
találkozott a' Rendek között sen·ki, ki a' haj
doni Apa fi G e r g ~ly példáját követte vól
na , a' ki a' gyermek B át o r i 'S i g m o n d 
bajdoni Fejedelemmé választatásának az ak
lwri Gyiilésen tsak egyedül szegezte vala ma· 
gát ellene, és a' hizelkedö Rendi el< n e k 
következő szerentsétlenségeket mint egy elő
re nekiek megj<>Yendölte vala: de Remény 
J á no s választatVán arra az esetre, ha a' 
ID-ermek Fejedelem árvaságra jutna, Guber
nátornak, 's ö lévén a' Mezei hadak' Pö V e
zére, az egész Ország Gyűlése megnémúlt, 

t1653. 's Böjt elő Hava 18-di/cán, a' ~int az arról 
· ~ ·szolló Ország Gyűlése' Czikkellyei bizonyi..:. 

tanak, a' gyermek Rákótzi Ferentz Feje
delemnek l<ikiáltatott. "így használá II. Rá ... 
k ó t zi Gy ö r gy betegségét az Erdélyi Feje
delem szabad választás' elrontására; és so
ha többször nem is üle Erdélynek . Fejedel
mi Székében a' Rárok', és Ren'dek szabad, 
é& megfontólt Választásokból egy Fejedelem 
ís többé; és · ezen gyermek Választásnak ke:. 
·serves következései levének~ :inind a' két Ma
·gyar Hazára nézve a' jövendő időkben ; a" 
.~ákótzi Ház ezutánni időkben, ~int 'egy ö
rökséget képzelvén az Rrdélyi Fejedelemség
hez. Nagy figyelmet érde~el ezen gyermek 

Digitized by Google 



•MO 

Pejedel~m' Választása. feltétel~ ~öz~tt ~·· , 1-
·4ik, hogy az Itju. Fejedelem tartozzék a1 Re
formata Vallást, melyben szuietett, megtarta• . 
ni,_ és ha eztei megváltoztatná: úgy az űr~ 
szág is hívségétÖl elállhatna. ErdélyneÍ< sar
l<alatoli törvénnyei a' tö~ényese~' bévett négy 
Vallások' jusstlit, és szabadságait, egy formán 
pártfogólják; nem is lehet azért ezen felté
telb~n tsupán a' Reformáta Valláshoz vahi · 
ragas21kodást keresni, akkor, a' midön az Ér· 
-délyi Fejedelmek' sorában Romai CatÍ101iln1. 
sokat, Reformatusol<at; és Záp o Í y a j J n o :a 
'Sigmo n dban Unitáriusi is taÍMunk: ha. 
;neni az ol<0sabb rész az Erdélyi Rendek l<ö
zött látván a' nyughatatlan Lengyel Uraknak 
·~ákó tz i Gy ö rgyel való sok tanátskozá„ 
sait, tartott tőle, ne hogy a' Rá 1< ó t z i liáz 
valahogy· a' Lengyel koronát elnyerhesse; 11 

a' Magyar Országi Roronától e1vált Erdély, 
vagy Lengyel Országgal eggyesittessék, vagy 
pedig egy Rák ó t z i Lengyef Rirá.lynak örö~ 
l<ös tartománnyává váljon örbkre; azt pedig 
a1 Fej~delmi feltételek közzé bészttrt ezen 
porttal előre való okossággal , kívánták meg
gátó·lni, minthogy fl' Lengyelek, itoronájokat, 
törvények szerént, mindenkor tsak Romai Ca. 
tholilmsnak adták, a' Dissidensek' minden alat: 
tomos igyekezetek ellen is. 

:; 
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Felgyogyulván Rák ó t z i Gy dr gy nya-

.- valyájábó~, több Fejedelmektől követt8égek
kel, az Oláh, és Moldovai Vajdáktól ajándé
ko)<kal tiszteltetett; Udva~ában naponként 
fény üzö , akaratiban határt nem esmérö kez
de lenni; a' kedvezö . szerentsét elhordozni 
nem vala elég erös; körül is vette vala Ölet 
a' hízelkedők', és tanátst81.an Jfjtiság' tsoport-

. ja, kik között a' porból nagy tisztségre sebe-s
sen felrepitett S eb e s i Mik 1 ó s , és közön
·séges neveletlen ·paraszt Oláhból Urrá lett 
B o· r o s J á n' o s) mind ketten · korhel, tisztá'.:. 

, talan életd Emberek, levének a' leg nagyobb 
dolgokban tanátsadók, kiknek veszedelmes ta
nátsai, a' Rák ó t z i !Jáz' nagy pá~tfogóját 
·Remény Já·nost is a' Fejedelmi Udvartól 
gyakorta idegenitették. 

Nem vala már az Erdélyi Fejedelemség, 
es annak lformányozása a' Rá.kótzi nagyra 
vágyó indulatjá.nak elég mezö; ohajtva várta 
áz alkalmatosságot, ·hogy magát hartzok, · és 
tsaták által megkülömböztesse, és az E~délyt 
minden felé békerítö hegyeken hadaival · ál-_ 
tal törhessen. Erre leg . elsö kivant alkalma
tosságot nyujtott néki az, hogy a' Havasalföldi 
Vajda:, Balá's Farka a cLupuj Basilius) -
egy · felől maga Boérjaival is kedvétlenségek 
közzé jövén, más felől a' Rá. k ó t z i által · párt
t'ogólt Oláh Országi V ojaát, Mátét megtá-
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ma.tván, a' · Fejedelem, B a 1 ás Pa r le a s ellen·, 
Jl e m é ny J á no s t Havasalfóldébe bék4ldöt;. •653• · 
te, kinek 1is kitsiny lévén serege, · megvél"• 
Ye tére Yissza Erdélybe. Melyért a' Pejede. 
1em' megboaszankodván, fenn eniütett ked„ 
ye1 Boros Jánossátkcildé a' Hajduság' egy · 
részével bé, kit is Bal á 's Far~< a s, .a' ktJ~ 
be jalt Kozákok' segítségével még nagyob-

. Jtan megyervén, a' Székelység' - erejét lni1dé„ 
1»é, P e t'k i 1 s tv á n alatt, Havaaalróldére. Ezek
hez tN.tólta magát a' Lengyel Marschal L 11• 

b o mi r sz k y t ö l küldött szép segittség is : 
azomban szép Kozák Sereg érke~vén a' Vaj• 
da' .segedelmére is, és Szutsá,·át, akkor- Há· 
vasalfölde' Fö Várossát békerítette ugyan a~ 
P e t ki Is tv á. n Serege z- de Szutsávának ol"' 
dalába, kemény sántzok közzé megfészkelte 
·magát a' Kozák Sereg;- nagy éhséget, és ufü„ 
féle inséget' állott ki a' Kozákság. A' Vajda 1 

elfutott vala) Konstántzinápolyba , '• onnét 
kúldött Levelében., a' minden~ap erkezend6 
segítséggel ·biztatta a', Kozák sereget. A' Szé
kelység a' Lengyelekkel eggytlU UJbb versen 
réárohanással igyekeztek a' Sántzokat meg
venni; de ehb_e, nem sz.erentséltetyén, több 
Hólnapig nézték a' béf észkelt l<ozák Serege~, 
mellyet megértvén a' Fejedelem~ Kemény . 
J á n o a t ujjabb hadi seregekkel, nenzete-
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aen ·a' Sánlzolt"egybeléh·ésére sztikséges·ágyuk'"' 
kal hékúldé. Ri is béé'rkezvén, Szutsávát: 
eggyezés által kezéh~z vev~. A' . Rozákoka~; 
kik · }(özÜl az éhség miatt szinte · ti• e:11ere.n 
holtak vala meg ~· Hazájokha vissza hotsá ... 
totta. 'A' vólt Vajda helyébe a' CanceHárt; 
IS tv á n t Vajdánik nevezte ki. ':"'- A' Szutsá• 
vái kintseket szekerekre rakva vitte gyöze~ 
delme·sén Erdélybe/ Mely ltzerentséj~ért, Rá~ 

1653. k ó t z i Mind Sz. Havának 29:.dikén, nagy gy()..I 
sedelmi Innepet tartatott az eg~sz Országban. 

Így ada Vajdát az Erdélyi Fejedelem Ha~ 
vasalföldénelt; és így kezdé felemelni Rák ó
t z i a' maga hírét; a,Z akkori u ralkod'Ók előtt; 
mely szerentsés történetet, tsak nem nyom-
ha követte az Oláh Országi győzedelem; .:..._ 
·meghalván a' Rá kó t.z i tó l pártfogoltatott 
~áté Vajd~, hellyébe Vajdává 1eve J{ o n~ 
·stántin, a' ki tsak ugyan Ráltótzi párt• 
fogása alá ajánlotta vala V ajdaságát. A' -mi- • 
-dön Konstántin által vevé az Oláh Országi 
Roi"mányt, a' tárházat nagyobb részint. meg~ 
iiresedve találá:; és azért, az Oláh Országi 
Boérok' egye.tértéséből; kéntelen vala . azon 
nagy hadi népet, meUyet az előtte való Vaj
da mindenféle népekből igen nagy költség-

. ·gel egybegyüjtött , . megkevesiteni, és . nem 
lévén a' . tárházban elegedendö pénze' a' h6 
pénzeket is e~sQ:en ki nem fizelhetve, ki
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váttta . a' . Sereg' nagyobb részit ' eloulatni. 
Volténak .. ezek ·között. főképpen Semény,., ak
kori nevezet szerént, Rátz nemzetből való fe
les gyalogság, kik is -T ergo v is t·y á n egybe 

· eskiivén~ tsak ·hamar feles Boérokat megöl"'" 
-döstek, ·és a' Vajda tJ dvarára i& · éjtszák~.I'á~ 
rohantak. · Nagyra ment ez a' Ratonai láz-

· zadás; a' Vajda, Esztendőnként való .. nagy a
dó' ígérete alatt, kéré. e.zek ell,n .a' siető se-· 
gedelmet'· Rák ó t z i t ól. Egy H e Ji z·e ~eve
zetü Boér magát Vajdának akarta kikialtatni j 
R o n s tanti n t a' fellázzadt Semények szo
ros örizet alatt tartván. 

A' tüzes Rá 1_l ó t z i ohajtotta . ezen lázza-
. dást ·katona eröv-el _ letsendesíteni; a' szüksé ... 
ges hadi készületeket töstént meg is tétette: 
tsak. ugyan a' Tanátsosoknak vala'még .ez ut~ 
tal annyi hazafi bátorságok, hogy ezen fon-
tos tárgyat a' Rolo'svárra Böjtelö Havának io- 1655. 

dihára, sietöleg egybehívott Rendell' , eleibe 
terjesztették; holott . a' Fejedelem azt állít„ 

· ván, hogy a' fellázzado.tt Katon~k' Vezére, 
H e n z e, az Erdélyi Fejedelemségre való bé
rohanást, 'a ennek .elpusztitiatását vette vól„ 

. na tzéhtl, az. Ország' Rendjeit az Oláh . Or
szági harlzrt; könnyen réávette. A.' tábor' 
egybegyűlése hellye a' Butzaságra rendelte
tett, a' ·hová szép készületekkel, felet ágyuk
kal me:delenvén '.a' Fejedelem, a' h~dak' Fő 
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Vezérségét személlyesen által YH'é, 's életé
ben most már legelöször álla ~. a' taata me-„ 
zore. ·-

Nagy szerentsétlenségnek Yala legelössör . 
i.s a' Fejedelem' személlye kit~Ye: D)ivel bé. 
menvén a.' sereg Oláh Országba, éa egy Plo
jest nevü mező V árosotska-: aellett táboroz.:. 

655• ~án, Sz. Jv.án H•vának 26-dikán, meleg idő lé-
• vén,, tsak nem az egész tábor déli álomba me" 

riilt, maga a' Fejedelem is sátorában nyugo
dotL Ekkor az ellenséges Sem,ény Katonák 
több felől megtámadván, súrü ágyu lövések
.kel ébresztették fel a' Fejedelem. táborát az 
álomból. Nagy lett az ijedtség: de Rák ó t z i . 
Jtirtelen lóra Ült, az Ország' ·dobja. me!':e
résével jelt adatott a' hartzra, a' séreg' tsa
patjait jó h~Uy4tkre állította, 's maga . lett A:' 
mestámodó, 's az ell~nséget az Erdélyi . se
reg tökélleteaua mesv4trto. Nagy vesztése le
„e ezen rendeletlen gyülevész katonai sereg· 
Jiek; az elfutott maradvány ellenség, részint 
a' tavakban, és a' folyó vizekben:, nagyobb ré
Jze pedig a' föld népe' keze által találta maga 
vesztét, 's a' midőn a' nyert zászlókat, fegy
vereket, 1zinte a! Fejedelem' eleibe akamák 
hordani, ~or érkezett a' Havasal(óldi 1 s t-
v á n Vaj da seregével~ ·hozván magával a' fog
~gból elszökött Oláh Országi V ajd'a .I{ o n-
111 á n tin t is. Katonai Rend, sűrű ágyuZások 
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között fényes . leve a! két Vajdák' elfogadás~ . 
Rák 6 i z i által, mint gyözedellll.4f~, a' · ki Diár 
a' -~~ szomszéd Országokat gyö~edelmes ha~ · 
daival megtsendesítette, ~é$ a' kin,ek köszön
hetné~ ~ind a,' ~ét Vajdák Uradalmokat, Rá-. 
k ó t z i h-0 z nagy alázatossággal járultak a'. 
~t. Vajdák, és több napokig tartott vendég.; 

. sé,g~kbe~ nagy .hizelkedéssel tömjéneztek a' 
Rákótzi n_agyra vágyásának, 's ezen vendég- · 

_ ségekben , nem ke-vés f elfuvalkodással húy
ta vetette Rák ó t z i is b'atalmát. · B o r o s J á.
n o s' vezérlése alatt ·feles fizetett ha din ép 
Oláh Országban h381atott R o n s tanti n Vaj
da' oltalmára. A' Fejedelem a' többi haddal, 

· vissza tére Erd~lybe , gyözedehnj pompával 
bémenetelt tartván 'Fejérvárra; maga előtt vi
tette a' nyert zászlókat, á.gyu~t, tzürán fel-

. ' 1 
öltöztetett törökös lovakat, a' fogságra ho- · 
zatott Boér H e n z é t; a' Fejérvári Fő Osko
lána.k a' meghólt B i'~ te r fel .d hellyébe Ángli~ 
hói hdzatott Tonító j~ B a s i li u s l's á k; a' 
Fejérvári Rapu előtt ékes Deál< beszéddel kö-. 
szöntölte a' gyözedelmes Fejedelmet, mellyet . 
ki is nyomtattattak, 's ezen gyözedelemért Er
d.élyben, é~ Magyar Országnak ahoz tartozó 
M~gyéiben "Téged Isten ditsérünk" ;s tar„ · . 
tatott. - ., . 

Mind · eddig Rákótz i. Gyclrgyn~ k . 
minden lépéseit követte a' 1zerentse ' 's ne~ 
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tsak kGyette, de sőt ketse$letl~ Még 151en-
se Ifjuságaban a' Fejedelmi Székre· megfú. 
v~tJatolt; attya fösvénysége, és mesterségei ~ a' 
leg gazdagabb ~mberré tették; nagy érdemt\ 
·testvére' halála ezen egybegytljtött Rintsnelt 
.egyedül v~ló Urává hagyá. --A' kiállott ter~ 
~es betegs~ge útat nyitott, hogy gyermek fi„ 
ába a'Pejedelems~get Házában megörökösitse. 
A' két szomszéd Országokban gyözedelmes~ 
kedv~n, azoknak Uralkodókat áani szeren
. tséltetett, 's azoktól pártfogásáért adóval tisz
feltetett. Ehez járulván ép ~gésség, al ditsé
rök', é~ ~elkedök' serege, mi tsuda , hogy 
a' nagyra vágyó; és soha még bal sorsat nem 
probált Rá.kótzi Györg,y, a' ·leg nagyobb, 
. és felségesebb meste~$éget, indulatjá.t ·mér
sél~lnl, nem tudhatta? 

A' · Fejede)~m' attya' halálal<0r, Be t h 1 e n 
F.e re n t z Követ által elinditott Lengyel Ko
rona' kQresése Il. Rákótzi Györgyn e·k is 
elméjéből soha ki nem . meJl~· E' vólt rugó
)~ mindea tselekedetének, 's ennek elérhe
tés~ben találta jövendö h«:>ldogságát; a' nagy 
Bátori 1 s tv á n példája repdesett szemei 
el()u, ki . a' L~!lgyel Királyságot, az Erdélyi 
Fő Kor111ánnyal egybe tUdta kötni. . Felesé
.g~nek nagy a~yafisága lévén Lengyel Ország
ban, és a~ a' szereQtsétlen szokás, a' mely a' 
Lengy-el Uraka't a' Király választás' alkatma-
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tosságával mindenkor részekré 08Ztotta , !ÍlÍIJ 

véglel'e á' mi idönkben ezen · nerentsétlen 
Orsz6.g~ · ftiggetlenségét · elvesmtette, al\kor .is 
meg lévén Lengyel Országban. Az Ulászló 
helyébe Kazimir• Já ·nosnal< l(iFályá lett 
tétele is versengések között ment véghez. 'Ez 
a' .Papból Világi Fejedelemmé lett Ur nem . 
is vala valóban a' · Lengyel Hirályságra 1ein 
~lkalmatos, sem méltó. A11 ö tehetetlensége ' 

· Lengyel Országot nagy bajok közzé ie ejtet
te. Az ellene nyugbatatlankodók, és neve
zetesen a' Dissidensek~ gondolkodni kezdet
tek Rákótz·iröl, kinek is .mindenkor vál
tozhatat.lan vala a' Lengyel Roronár~ való 
Tgyekezete; de ~em tudta magában meg~atá
rozni ·, hogy mitsoda eszközök által, és mi. 
tsoda útat követve juthasson el hizo'llyo1a.bba11 
tzéljához. · · . 

M.ég ez előtti ·Esztendőkben: pártot üt
vén a' Lengyel korona ellen . az alatta . való 
Rozákok, Rákótzi a' nélkül, hogy a' Len• 

.. gyel~ktöl az iránt n\egkerestetett' vólna, Be tb. 
len Jánost Lengyel országba követnek bé
~üldvén, 8egíttségét ajánlotta, meliyel ~' · Len
gyelek el is fogadván, Mikes Mihály' Ve
zérlése alatt egy nehány ezer Lovalokat Len
gyel OrHágba küldött. Rik ia azután a' bé
ke" megkötesével gazdagon · megajándéko.zva 
tértek Erdelybe vis„za, és . az Ifju Fejedelem 
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R. ákótzi F er entz, nem kiiUhnben ·Re· 
'mén y János, háládatosságból a' Lengyel Ne
mes Rendbe felvétettek, a' mint Ke m é ~ :y J á.; 
D 0 8 na k ' errÖl s.éolÍó mái napig is meg ~é
TŐ Oklevele bizonyítja. · Látszat.ott ezeia ha':' 
ráttságos jó esgyetértés „naponl(ént ör,egbed
ni , a' Lengyelek minden igyekezettel kiván~ 
ván a' már akkor hatalmas Fejedelmet. állan
dó Barátokká. tenni • .Azombá1;1 a' Svétziai Ri
rály ez időben nagy erővel támad~ v;al4l m~g · 
a' Lengyeleket, annak eggyik okául azt is 

· ~évén , hogy a' Lengyel Királyi tzimben a' 
Svétziai Királyság is említtetnék • .A' Lengy~„ 
lek' sorsa annál bátorta.lanabbá· tétetpdött , 
mivel u akkori Mus~ka Czár is nem vall 
jó eggy~t értésben at Lengyelekkel; sőt a' 
Kozákok is ujbql világOI támadásban vóltak a' 
, L~ngyelek ellen. V esze_delmes állán. lévéq 
a' Lengyel. dolgoknak a' gyenge Királyok 
alatt, a' jövend& Rirály.ság' eligérésével akar-. 
tak · bajaikon segíteni: Gondolkoztak nye>-; 
moruságaik között Ferdinánd C~á.szá.t~ 
ról, a' .Brandemburgi Választó Fej„de ... 
lemről is : ·de egy nagy rész, íoképpen a' Dis
sidensek, tlbban állapodott meg, hogy ~ hatal
mas Rákót11i György Fejedelemtől kelle
ne segedelmet kérni;-:-m.eg is · jelent e' vég
re egy fényes .küldöttség. nepi sokára -.' .. Fe
jedelmi Udvarnál, bizonyo1 teltételek alatt 
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igérte a' Ka~in;iir J.ánÖs történhetö ltalá
lával, a' Lengyel :Koronát: de úgy l~ttzik ~ 
hogy ezen. koronával való kinálkodás niég is 
inkább az)Jju Rákótzi Perentzre tzé
lozott valósággal. Ezt kérték; hogy nevelés . 
végett ada~ék ~Ital a' Lengyel nemzetnek; 
úgy kell lenni, hogy ezt a' Romai Catholika. 
hitre által állíthatván, a' Vallásbeli akadályt, 
.my úton .gondoltál< legjobban eligazitha~ó
nak. Ezen ajánlás' következésében vá~ták a" 
Lengyelek minden ellenségek ellen Rák ó
t z i tó 1 egész erővel való felsegélléseket. -
Ezen fényes Lengyel ·követtség határozatlan 
válasszal tére vissza a' Fejedelmi Udvartól. 
Ez elmenvén, a' Svékusok, és Kozákok is hív
ták a' Fejedelmet hadako~ó társaságokba , 
kik is Lengyel Országnak egy részét már el
foglálva tartvá.n,. igérték a' FejedeJemnek, hogy 
ha illendő nagy erővel megjelenne, a' Len
gyel Korona' elnyerésére ötet elésegítenék. 
A' Lengyel Király ellen páJ-tot ütő némely 
Nemesek, és a' Dissidensek' nagy része ha
sonló hiztatásokkal élesztették Rák ó t·z i t ; 
azt ~emélvén tehát a' Fejedele.m, hogy ezen 
az úton hamaréhb juthatna feltett kivánságá
ra, 's nem kellene még bizonytalan feltéte- · 
lekre ereszkedni, 's · az életben lé~ö Király' 
halálát még megvárni, 's akkor . is úgy le- , 
het tsak fiát, 's nem magát látni a' Királyi · 
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székben', ~eghat.ir~zta .ttgy~ magábán,. hogy 
á' Svékusok, és Kozákokkal magát eggyesít
'Ve támadja meg a' Lengyeleket. De ezen ·szán
dékát, mint leg nagyobb titkot mejj~ben él
rejtv~n' . valóságos szándékát egy két eskü
véssel lekötelezett Emberein· kiViil, sem a' 
Tanátsosi . R.endbÖl senkinek, sem másnak 
ki nem nyilatkoztatta.: ....,.. . 

.Á,.' szükséges hadi elÖkészÜléteket a' Fe
jedelem már· több Esztendöktö'l fogTa tsák 
nem .készen tartotta; már most felülni'·paran
tsólta a' három Nemes Nemzetet; a' töI"Vény' 
legszor-o~sabb értelme szerént; tbgadott vala 
nagyon s9k pénzes hadakat mindenféle nem
zetből; Oláhok,_ · Görögök, Rátzok, még Czigá-

. nyok ~s vóltak azok közölt. Ezekhez tartozott a' 
Hajduság' nagyobb része,- jól felkészült ágyuk, 
pu.skaporral, golyobissal, 's egyéb hadi szerek-
kel megrakott' Társzekerek, az ágyuhoz tarto~ 
zó feles jó pátlantyus s~reg készen állottak. · A' 
l<Ülsö fényre is nagy gond for-dítodott. Ronstán- ,. 
tzinápoly:ból hozattak párdutz, és Tigris bö
rek, pompásón festett zászlói' készíttettek, 

. l<opiák aranyoztattak' s~ámos' királyi vezeték 
lovak áll:ftattak, ·a' Fejedelem még· maga - szá
mára is drága pompás. cHtözeteket készíttetett. 
Ugyhogy ezen előkészületeket megtekmtve, f 
azt iehetett gondolni, ·· mintha nem egy bi
zon!talan háborura, ha~em egy már . meg-



11atározott 'Rirályi koronázás' végben vitelé~e

lenne a„ Lengyel O~szágba való megindu1ús •. 
:kiadá. Rál<ótzi. György rendeléseit, 

· hQfrr ' a~ egész hadi sereg Bóldog As~zony 
Havának t 4-dilcér,. Máramaros ·Vármegyében, 1657. 
Visltiben egybe gyűlve légyen. Maga is Hely
tartóknak · nevezvén Erdélyben Rhé de i F e-
re n fz e t, Seré di 1 stv án t, é~ Bartsai 
Á k o s t, Ezeldöl, feleség~töl, és Fiatól kisér
tetve Vis~ig , seregének egy részét maga 
mellé véve, az említ~tt napon oda megérke
zett, 's mindjárást egyhehiván · a' Fejedelem 
Gyiilésre azok~t, . kikkel az Erdélyi R!lrokat, 
és Rendeket kipotoltatni akarta·, 's ezeknek 
tudtára adván szándékát, kérte határozott vá~ 
lasszakat. Valóban nem tehetett az Erdélyi · 
három N emzete.t, !örvényes szabadságát, és a7!' 
azon épült Polgári Allwtványt méllyebben 
megalázni, mint .ez által. Egy elöre botsá-
tott meghiro Levelek nélkül egybegyűlt 

Hadi Tiszteknek, gyiilevész hadi seregek, é.s 
fegyverek' zörgés~ között, terjesztette Rák ó-
t z i az Erdélyi I<arok, és Rendek hellyett · 
azt .a' kérdést elefekbe, hogy az Erdélyt meg 
nem bántó Lengyeleket meg l<ell é támadni? 
Ts.,.k egy letett hitéröl elfelejtkezett, 's lca· 
tona erejében bizakodó U ralkódó tehette ezen 
lépést. V óltak ugyan alattomos zugolodásol<; 
de nem mert senki a' hartzra vágyo'kodó 
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fegyveres nép JdSzc'Jtt Hazafi bátorsággal meg 
· szollalni. Megolvasást él'demel az 1659~ik 
Esztendőben, Sz. György Havának 24-dik. nap-

. ján Szász Sebesben B a r t s a i .A k o 1 alatt tar-· 
tatott Ország Gyiilésének a' JI. bett1 · alatti 
2'3-dik Czikkellye; melyben világos, hogy ~e
jedelem Rákótzi György nem általlotta 
ezen Hadi Tisztek' Gyiiléséröl törvényes Ozik
kellyeket íratni, '• gyermek fia F ere n t z al
írása alatt ki is adattatni. A' mit a' Hazafiak 
meg tenni nem mertenek, megtette a' Musz
ka Czár: ki is a' Fejedelefllnek több száz 
darab nyuszt börökkel kedveskedvén, Viski
be érkezett Köl"etje által baráttságoson kéret
te, és intette, hogy a' Lengyel híboruról 
tenné le elméjét. ,De a' Muszka kö-vet na
gyon rövid V álanzal utasíttatott el. - -

Viskiben hosszas hadi Hirdetmény · ada
tott ki Rák ó l z i által. Ebben a' Lengyelek 
élien indított háborut hosszas ol<okkal men

-legelni, és igasságosnak m -~jmutatni töreke
dett. Panaszólt ebben ~' Lengyel Rirályság-

. ból lett kirekesztetése iránt; panaszolta egr 
Svékus Sereg' Vezéréhez Levelet viYÖ Em
berének elfogattatását,'s levele'/elvételét; hason
.lólag a' Svékus Rirálytól LeYéllel hozzá kül
dött embere' elCogattatását, '• Yégtére, ezen ha
di Hirdetményben jelentette: hogy ö ezámas 
Fö Lengyel Uraktól meglévén kinába a' Len-
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gyel ItorÓnával, j~ne a' Lengyel i<irálys'g' 
elfoglalására, és megtsendesitésére. -Mely. 
lyek után Feleségétöl elbutsuzván a' Fejed.,. 

. \ ' . r 

lem, az Erdélyi . Tábor, melyhez hasonló sem 
~zámára , sem készületére nézYe , ezután •o~ 
ha Erdélyből ki neín állott, Viskiröl meg-. 
indula. . Megindulása elótt az idö megenged
vén, minden nagyobb,, és aprob~ vizek kiá. 
radtak, a' jó! elkészült gyalogság, a' vizeken 
úszva ment keresztül; kikből sokan a' vizek• 

· be belé is Culattanak; a' tár szekereknek is 
egy része. az azokat vori'ó marhákkal egy. 

. . 
gyütt hasonlólag belé hullott. A'· Lengyel 
Országot, Magyar Országtól elválasztó Hava
sokan, nem lévén járható útak, a' Rátz gya
logsággal készített rossz. títakon lett az· által 
takarodás; az ágyukat, és szekereket tsigá
kon tekerték fel a' hegyekre; a' gyalogság- . 
nak a' viztöl által ázott nagy része ; inás ré
sze is megromlott állapotban érkezhetett a' 
Lengyel ·té~ségekr~. ~ 

Az így űtjában so~at szenvedett Erdélyi . 
Sereg Podoliába érkezvén; negyven ezer Ko- , 
zákokkal eggyesüle. A' mint megérkeztek az 
Erdélyi Seregek a' Lengyel róldre, azonnal lé. 
péseket nem a' gyözedelemmel tettek, hanem 
öldöklés, gyilkolás, pusztítás által tették mago
kat esmetetessekké. Alig lehet hitelt adni, azok-. 
na.k, a' miket az akk.or élt történetek' Jegyzói e-

·' 
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~enl\'k't•l Seregérol feljegyz.ettek. ~ ége
tések, és puaztitások között,a'templomoltat min
denütt feldulták; az ezüst,- uany. edényeket a
zokh91 elragadozták; többnyire minden Tem
plomokat megrerté~teltelc; a' sirokat felbontot
ták, a' hólt testeket megfos~tottált, a' ldket ·meg
foghattak , azok kö~~ül sokaltat elevenen 
nyársba huztak. Némelyiknek kezeit, lábait 
levagdalták; másokat fürésszel ketté . fü ré
szeltek; némelyeket elevenen fözö íistökben 
megföztek; meg másoltat szurok közzé rak
ván, a' szurkot meggyujtották, · 's elevenen 

· m~gégették. A' kisded tsets szopokat lábok„ 
nál fogva a' falhaz verték , az alamisnát 
kéregető koldusoknak szemeiket kiszurták7 

orrokat levágták ' és valamint másszor a t 
· ' 'ilézségben, úgy ez titlal a' zabolátlan ke„ 
gyeÜens.égben legelöl járt a' Székelység. Örö
k~s gyolázatjára szolgál ezen emberiséget le
vetkezö tselekedet, mind Rák ó t z i G y ö r gy
n e k magának, ·mind az· Erd~lyi Hadi Vezé· 

· reknek, a' kik akár erre felszabadítottáll a' 
hadi ·népet, , akár a' zabolátlanság' iUy nagy 
mértékét megelözni nem tudták, mindenkép
pen vétkesek. A' Svélms Rirály, ámbátor 
Lengyel Országnak · régibb ellensége, eze~ 
vad kegyetlenséget szívére véve, Rák ó t z i 
Gy ö r gy ö t többször meg.intette, Heresztényi 
módon megfeddette. De még is a' Rá 'k 6-

Digitized by Google 



.. -49. 
t z i Serege ezen· l<egyetlena~ge, a' . míg balt 
ezeket meg tenni hatalma~<, ·és Ínódjok vólt „ 
mind. addig meg nem szűnt' és SOK szá~al<
ra megyen az egésszen felégetett, és meg. 
gyilkolt Lengyel helységek' száma •. 

. . A' Lengyelek a~omban nagy elc>re való 
látással a' . hartzat . llikeriílve jó rendbe mind 
bellyebb bellyebb huzták magokat, 's ezen 
~sszav_onások ·által az Erdélyi Sereget még 

· nagyobb mérészséggel töltötték el. A' Svékn
sok már több időtől fogva elfoglalTa tartot
ták Krakkó Fő Királyi Varossát; benn lévén 

· a' várban a' Lengyelek, megszállották vala 
a' Várost; most pedig megértvén · a' Rák ó-. 
t ~ i . Serege' közelítését, az ostr~mat félbe &Za„ 
~asztották; mellyel látván a' benn lévő S.vé
kus örizet, jó szível a' várba béhotsátolta 
a' R á k ó t z i Seregét, . és abból a' Svélms ·se
r .eg egésszen kimenvén, Rák ó l z i illendő ol
talmazó V árvédet tett Rrakkóba ; ennek 
Várnaggyá tévén Bethlen Jáno11t • .A.' míg 
a' F.ej_edelem Krakkóban mulatozna; a' Len
gyel . Főbb Urak siránkozván Uradalmaiknak, 
Házaik, udvaroknak, 's Hazájok egy részé
n.eh, . ílly pogány módon való pu.sztitásán; 
f-'jlalván a' sok ártatlanokon . véghez vitt ke
gyetlenségek' látá!át, a' Fejedelmet békei
ségre, kérték. Szép .. ~~i ,költségeken kivül 
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Rrakkó V árossá.t, némely ·mellette ·rekvö ré
sz~kkel, 's a' Magyar ltoronától haj doni idök
töl fogva zálogban birt l3 Szepességi Váro
sokkal, önkéntesen kinál~ák. De a' Fejede
lem, felfuvalkodott feleletében azt állította, 
hogy a' Lengyelek nékie sokkal többel len-

, nének adossai , mellyekért most lenne a.' 
megfizetés' ideje. -

Krakkóban találta Rák ó t z i t a' Romai 
Császártól elküldött Rövet Magyar Cancellár, 
Szeleptsényi Gy'örgy. E' nékie nagyon 
jó akarója', és fogadott attya lévén, a' Fej~ 
delmet az okosság, és m"egfontolt mértékle-

. tesség; megtartására, Hazájának felfuvalko
doti indúlatja által megkiméllésére intette 
ugyan hathatósan; azomban a' Fejedelem· elótt 
tanáttsai kedvet nem találván, Bétsbe vissza 
tért. Ugyan RTakkóhan ve"vé' Rákótzi, a"' 
Ronstántzinápolyi tudositásokat is ; tsak a• 
midön a' Lengyél háborura megindúlna sé
regével, akkor jelentette vála Ronstántziná
polyi Rövetje, Vára di Tisza István által, 
a' Török· Szultánnak meghatározott akaratját • 

. Ezen jelentésre most .kfildött tudositásokat 
Tisza István; ·nem .tsak a' Nagy Vezértől 

. érkezék kedvetlen Váias!l;; söt magától a' 
Szultántól kemény ajánló Levél", hogy ii Fe
jedelem az Erdélyi szép uralkodáss.al légyén 

. megelégedve ; Erdélyből a' ~engyelek ell~n 
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lú ne inozdúljon;· ha kiindúlf vólna is séregével, 
mihelyt a' Szultán' Levelét vészi, töstént Erdély
be vissza térjen seregeiveb külömhen a' Fényes 
Ra.pnnak bosszúálló haragját magára vonná. 
Dé Rák ó t z i mind ezen fenyegetések mellett 
is szándékától legkissebb részben is el nem álla. 
ni, magában meghatározta. Tsak ugyan T h Q r• 
d a·i F e-t e n t z e t }{rakkóból a' Török Ud„ 
varhoz sietve béntenni elrendelté; utasílálfúl 
adván nékie, hogy a' Szultánnak béjelentvén, 
a' Fejedelem által már a' Fö Városnak lelt 
elfoglaltatását, é1 hogy a' Főbb Lengyel U-. 
rak' eggyezett akaratja. Ölet nem sokára, a' 

. Lengyel Ritályi Székbe fogná ültetni~ és ez 
által módja. leszen néki a' hatalmas Török 
Szultánnak. még . nagyobb szolgálatjára lenni, 
's meshagyta.· a' Fejedelem Thordai Pe· 
re n t z ne k, hogy a' Török Szultánt szép ig~ 
retekkel letsendesíteni törekedjék. Rüldött a' . 
Pö V ézér' :megnyerésére négy ezer Tallé• 
rokat. Mely rendeléseket T'hordai véve, bé 
sietett Erdélybe, a' Szamosujvárt lév6 két 
Helytartók által e S e réd i éppen akkor me~. 
halálozván) úti költséggel felkészittetvén:, e16-
re kirendelt lovakon a' lehet& ·gyorsuágg&.Í 
meg is érkezett T hord a~ l<o.nstántzinápoly
ha, ta ottan a' Sztilt,nnak Pejedelme' . izene. 
tét ·eleibe is terjeszfette ~ de . minden V álaaz 
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. hellyett a' Szwtán a' KöYetet a' Rét tornyok-
·ba bézár~tta , 's ez által Rá. k ó t z i ellen uiej
jében forró indulatját már ekkor kijelentette. 
· Ez· alatt a' Fejedeiem Rrakkót oda hagy-

·ván, seregével megi:ildtila, _hogy niagát egy
·gyesíttse a' Svékus Rirályal. A' Lengyel Se
·regek a' legnagyobb okossággal a' határozó 
t~atákat m.indenfelé kikerülve, tsak hát me
.gett, és oldalokról, könnyű .sereggel, apró 
tsatakkal, az eleség' elpusztitásával fárasz-

. tolták a' Fejedelmi sereget. E' mellett egy 
Rövetet killdöttek arannyal, és · sok drága 
portékákkal ajándékúl megterhelve a' fényes 
Rap~hoz, igyekezvén a' Szultánt Rák ó t z i 
'ellen · még jobban haragra gerjeszteni, és a:z..:. 
tat a; .Rák ó t z i világos megtámadására réá 
·bfrni, mely Követ Magyar . Országon a' Ri-
rálysághoz tartozó része'ken vévén útját ke
resztül, egy Rák ó t z i hoz tartozó Udvari 
Ratonától minden · titkos Levelekkel eggyütt 
·eifogattatott ugyan: de az Özvegy · Fejede
lemné' Lorán ffy 'S u·'s á n na' rendeléséből 
egy Zalányi Andl'ás belső · embere' tanáts:. 
tsára Egerbe a' V:árnagyhoz szabadon elki
sértetett, 's' o~nan RQnslántzinápolyba sze
rentsésen eljutván, a' Török Szultánt a' Fe
jedelem -ellen · még jobban-is felindítá. -
· Ezen elöl~pést a' Rákó tzi veszedelmé

re a.' Lengyelek megtévén, . a' mely háborút. 
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R á·k ó t z i . a' Lengyel földre bévitt vala, ugyan 
aztat kihozák Magyar Ország' a~Qn. részére, 
a' mellyek vagy Erdély', v~gy a' R á k ó ·t z i'· 
Birtokához ,tartoztanak, és ·ezekhez közel e~ 
teliek. ·· Husz ezer emberrel kijöve Munkáts 
alá ·Lengyel Ors.zá,gból Hertzeg L u b o mi r sz
k y. Fö Marsebal; Munkátson Sz. bán Havá-

' riak 15-dikfa., kiadván Rákót~i György 165 • 
ellen . hadi hirdetménDyi.it, égetéssel, pusztí-: 1 

tással kegyetlenkedett ~' Magyar földön: de . 
olly' mértékű Istentelenségeket még . is vég-
hez nem víve, mint a.' millyeneket a' Rákó-· 
t z i . serege Lengy.el Országban. Nagy leve az. 
ijedség. Az Erdélyi két Helytartók · J<özzül-, 
Rh .éde i Feren tz, B artsai Ákossal nem · 
eggyezhetvén, Rhé de j ~zamosujv6.rról Jó-: . 
szágaiba · Bihar Vármegyébe, haza m~nvén,, 
minden dolgok egyedi:il B"artsai Áko·son 
állottak, kine~ is több idejét a' víg pohár 
üresitések elvévén, · nagy gyengeséggel léor- · · 
mányozta Erdélyt~ Ri~üldé ugy~n Bartsai 
a' Fpjedele!llnét, -és az itju Fej°edehn~t _Vá
radra., és onnan Etsedre; egybe is gyűjte 

nagy nehezen egy jó számú ser~get, 's ez-
zel ·maga személlyébe1_1 megindúlt ~' Magyar 
Országba bé(itött . Lengyel~k ellen : de J)a-
ponkén~ egy, két méJ".tföld~,él ·nem h~ladott Qn- . 
l<ént többet; huzta halasztotta érkezését, 's akkor 
érkezett •' Magyar Országi 'szélekre· aegítsé ... 
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gül, mikor a' Lengyel sereg már ...Usza 'tért 
vólt, 's B a r t s a i hosszas. ú tazásában, i.' hol 
keresztül ment, a' föld népinek mi!Mlea- élef. 
mét, az utóJsó kakasig, megétette, zabolátla
núl hadaival a' róld' népét sanyargatta' mint„ 

· ha éppen ellenség lenne. - A' Magyar 0... 
szági réstekben is nagyon keTés ellent "Iá„ 
ra · talált a' Lengyel sereg. A' Vára.di Vár
·védböl némely tsapatok, és Szabólts Várme
:gye'N emessége Szatbmárnak segedelmére meri• . ' ' 
:tek. De a' Szathmári Kapitány Bikk Sá• 
do r, idejét kotzka vető játszással tÖUt'e ,' ~ 
zen segítségek haszon nélkül tértek vissza. 
Egyedfil R e r e s z t e s A n d rá s a' magával 
hozott Hajdusággal táin~dta meg a' Szamos, 
vize ·mellett a' Lengyeleket. Ő is a' Lengy~l 
sokaságtól megverettetett. Máramarosi Alia:
pány Sztojka Simon egybe gyűjtött ugyan 
·egy kevés népet;· de megtámadni a' Lengye
leket ne!D bátorkodott, 's így L u b o mi r s z. 
k y, Beregh, Szathmár, U gotsa Várlnegyék
nek, és a' Szamos közi fÖldnek feldúl~sa, 's 
nagy részint elégetése után nagy bátorságban 
vissllfa tér hete L·engyel · Orszá$ba'. · 

A' Fejedelem ezen Magyar dolgokról sem
mit sem tudva, .a' Svékqs Királyai magát egy
gyesitv~n, bejjebb nyomult Lithvániába; . ottan 
Brescián nevü Várat megvette, abba a' gya-

Digiti:ed byGoogle 



: .5.$• 

l.ogságna.k egy részét Ga.udi ·Andr .ás' Ve-
aérsége. alatt bé~ellyheztette. . . 

. Ekkor sz.oQlorú tudosítás .érkeze~t a! Své
kus lűrály;lioz az iránt, hogy a' Dánus lü
rály, a' Lengyel által felingereltetvén, Svétziá
ha. nagy sereggel bérontott, 's. ~' Svékus Ri~ 
rály, a' Rákótzi frigyes társa,Rákó tzina~ 
tudtár8: adta, hogy kéntelen .lenne tulajdon 
maga Országának óltal~ára ha.za menetelét 
a' lehetössé.gig siettetni. Az. okosság azt _ki„ 
vánta vólna, ~y··Rákótzi is a.' Lengyel ko~ . 
ro;ó.át többet nem lesve. , sietöleg seregével 
haza indúljQQ.; talám még ekkor a' V áfosok-

. ban szerte széljel .hagyott népet magához vé.' 
ve, .. kevesebb romlással haza térhetett vólna. 
De vagy nem adott senki . a' Fejedelemnek 

. jó tanátsot, sem pedig ha adtak is, a' Feje~ 
delem ·azt hé nem vette; hanem a' Svékus 
Rirályt, Haza me~ö útjában, mind addig kisér
gette serege' jobb részével, míg nem a' Své
kus . Rirály Pomerániáhan hajóra Ülh.e.tett. A' 
Vistula vizén hí4ak nem· lévén, lerontott há
zakból egybe fart gerend.á}Jon, költözte.tte e„ 
lébb, 's hátrább hadait. A' hadi . szerekböl., 
ágyukból, puskapór, golyobisoWi.ól ,.sőt a' ha
di népből is nágy rész a' vizbe veszett. Ezen 
helytelen kisérge.tésböl vissza térve, az Erdé
lyi hac:lak nagy ele~égbeli fogyatkozást~ sőt 
udkséget is sz~m~edtek ; a' menő · utbtil· a.' 
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zabolátlan n~p minden eleséget elpaeztftOtt . 
vólt; a' vólt még a.' szerentse; hogy a' u;. 
ban érvén a' tseresnye, az Erdélyi tábor •ziD· 
te két hétig tsereenyével . élt; maga a' Feje
delem is nagyon ritkán kapván kenyeret. 
Mely inségben sokan megbetegedtek. Egy ré
sm·e a' gyülevész fi'zetett népnek zászlójoktól 
alatto~oson szökdösni i8 kezdett. Így a' mi
d.ön· a' Svéktl8 sereg a' Fejedelmet, a' kit Er
~élyböl szép igéretekkel kitsalt vala, oda 
hagyta, tsak a' k61tsÖnt Játszatott vissza fizet
ni; az öregebbikRákótzi György is 1645. 
ben, Morva Országban szintén így hagyván 
óda a' Svékusokat. A' Rozákok is látván, · hogy 
már sem. ditsösséget aratni, sem 'sákmány ál
tal gazdagodni · az egybeomlott Fejedelmi 
táborral nem lehetne, titkon a' Fejedelmi se
regtől megváltak a és · sebes lépésekkel, haza 
siettek. - · 

De el is jatt vala már a' nagyobb ·vesae
delmeknek ideje; a' Török &ulián rég meg
parantsólta vala a' Tatár Kámnak, hogy ez, 
a' Fejedelmet, mint a' ki az. ö hatalmas ren
delése ellen 'engédeUenkedni bátorkodott , 
megtámadja; A' · Fejedelmi sereg' háta megett 

· Podoliába már meg is érkezett a' Tatár.Rám' 
serege. ' Ekkor Pototzky, Cserno.tzky, 
és Szápia Lengyel Vezérek~ az Er4élyi se
reget „ mint esr . hálóval úgy körlÍl vett~k ·' 
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_)tudtára adván a? Fejedelemnek, hogy a' Ta.: 
tár sereg is közelgetne. Megréműlt a' F_eje; 
delem; hadi tanátsat tartának az Erdélyi v 6-

zérek, és tsak azt tették tanátskozás.ol<~ . tár· 
gyáú.l, hogy lehetne a' Fejedelem' maga· sze
méllyét az . elkerülhetetlennek látszó fogság' 
gyaláZ.tjától, és az abból folyó következésektöl 
a' Hazát· megmenteni. A' mely hadi Tanáts- · 
ban meghatározták, hogy akár mi terhes fel· 
tételek alatf még- annak előtt~ megbék4;1lené
nek a' Lengyelekkel, minek előtte a' Tatá
rok megérkeznének. A' Lengyelek is. hajlan· 
dók' lenni lát.szattak a' Békére : fölcépp.en tsa~ 
a,zért, ne hogy az Erdélyi 's~kmány tsupán 
Tatár kézre kerüllyön, és. a' Tatárokkal ne 
'kelless~k a' Béke' nyerességében osztozni. El 
is küldé a' Fejedelem Cancellár Mik e s Mi
h á I y t, és Vezér. Remény János.t, ·kik is 
Sz. Jakab. Hava' · 27-dihén, a' Lengyel tábor- 1657• 
ba a' kOvetkezeqdi) feltételek ala.tt Qlegkészí-: 
ték a' Békét: Elsőbben,: Feje,IeJem l\á~Ötzi 
György' neve Jllír4sá.val, é1 petsétjével mege.
rösített írásban, a'.Lengyel Jürálytól, és Nem
zettől b~taánatot kérjen. M~o<Jsz9r: A' Sv.i
kus', és Uo~áko~' szövettségérÖl . leqiondjQll 
örökösön. H~rm~dszor: Mihelyt ezután meg
szollittatik a' L~ngl.~lektöl, akár mely el
lenségtöl támadtatnek meg Lengyel Ország, 
Erdéfy részél'Öl illencl<i '.ijadi segedelemmel 
segítse. · 
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Negy~dszer: A' Tatá~ Hámnek fáradsá
g,ért a' Fejed„lem illend6 ·ajándékokat kiíldjön. 
Otödsz6r: ·A' Lengyel Köz Társaságnak ha
di l{öltSég' neTe alatt egy millio két száz 
ezer foriniokat folyó pénzül le.fizeHen. H„ 
todszor:· A' Lengyel fogjekat minden váltság . 
'pénz nélkül elbotsáisa. Hetedszer: A' Len ... 
gyel erösségekbe béhelyheztetelt népet kivé
vén , al'L erősségeket vissza eressze. N yoltzad
szor: A' Templomokból eröszak1'al elvett ké
születéket vissza a§ja~ Mely Békének szen-· 
tűi való betöltésére·, kénteleníttetett a' Feje
delem, két Fö Ur kezeseket adni a' Lengyel 
sereg' kezébe , 'e ki is nevezé kezeseknek 
A p affy 1 s tv án t; a' ki férje lévén L ol'ánf
fy Katának a' Fejedel~m Annya Testvé
rének, kö.zél való Sogora vala, ·és Gye.w;-öf
fy Jgtvánt. · · 

Ílly' gyalázatos feltételekre kénszedttelék 
a' fény üzéssel "mintegy Koronázás' pompá
jár~ bément Rák ó t z i réá állani. Mely meg 
lévén, a' Hadi Tanáts siettette Rákótzi Fe- . 
jedeÍemnek, nem annyira · kijövetelét, mint 
:kiszökését; . 11;\ely megszabaduÍásái-a . való· Ta
nátsot már most ~ is jó szível elfogadván, 
tsak .keves~ lovasol<tól :kísértetve, magá:val vi
vén Gyulafy Lás,IQt, retki Istvánt,, 
Bethl1en .Far·kast; .Rh:éde i Lászlót, 
Bethle·n Gergelyt, Bánffy lt·rist·ófot, 
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Mik e s · M ih á 1 y t , szorgalmato•o.n titazván „· 
RH Asszony llavána.k 4-dlkén, · E~edre meg-
érkézt!ltt~ •· 

; : A.' ; Lengyel Ors~Ágban gyatatato1an etru.+ 
gyatolt seregéböl egy · nehány· cs&pat zászlO-· 
jekat elhagyva,. mihelyt a' Fejedelem meg· 
indúlt, tiistént Erdély felé. haza indúlt : de 
Havasalföldén eleibe állván a.' Vájda' népe, na-. 
gyobb részint ez által levágatott. Azt tart,. 

· \tán, az akkori Élök, hogy ·ezen levágatás a.': 
Vajdához Rákótzi által tett rend,elésböl tör
tént vólna. - A' megmaradott :Erdélyi sere" , 
R e m é n y J á n o s• ·vezérlése alatt, a.' ki elébb 
ugyan a' Fejedelemmel . elmenni magát ígér•: 
te , 's azomban ; tsak ugyan önkéntesen ott 
maradott, minémü · szerentsétlemégeken: ment 
légyen keresztül , . 'tisztán ·meglehet érteni 
Re mén y János n ·a k magának, a' Fejedelem
hez, és az Erdélyi Rendekhez', .annak után· 
na tett tudósításából, a' következ~ndökben: 

Az Lengyelekkel mégbékélvén, és tök 
lök elválván, . későn éjjel ér.kezénk a' tábor 
helyl'e, · az honnat ismét késen indúlhatánk ;-
a' Lengyel Comissárius Sápi a késedelme, 
miatt, ki valami nehéz koltözödö passusoko~, 
egyenesen viszen ,.vala a' Tatár· Rám eleibe, 
noha mi akkor nem tudtuk, de más betsü
letes Lengyel Pö Emberek, magok conscientiá
jokból ·indíttatván, azt deserruák, és vivék jobb , 
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útra „ noha a' mi badainknak zngolódásával, 
kiknek semmiképpen nem tudták persvade-; · 
álni 11' Tatár félelem miatt ~erengé•ünket, 
egyenesen tli.k a' Moldovai útra vágyódván, 
mint igen elfáradott; ''- éhezett had, a' 'téli 
sanyarúság, tavaszi hosszas nem 'tsak 11appa- · 
li, hanem éjjeli járásis, .tsata, strása, 'sák.; 
mány, nehéz passusokon .való kőltö~6dés, és 
több .egyéb. .hadi nehézségek miaN:, .kiket 
nem számláink· elő, nem lévén ez so.opusoJD~ 
egyéb aránt is kezdetitöl· fogván igen ked-
vetlenek lévén ·ezen expeditio.hoz. . 

EstTéig . azért menénk; és sötétben ér.! 
'kezénk egy várhoz, . kinek kastélya is . vala; 
de itt is igen ·azoros, ~s .sáros .passua lévén,, 
a' hadaknak nagy i'észe által nem költözhe-= . 
ték ·viradtig is ·egésszerj; E.ze.n . estve· későn, 
i. e. ·2f1-dík Julii. írák meg · az Lengyelelt ., 
Jtogy öt ezer Tatár már . elérkezett vólno, ·és 
a.' Hám is Cham.enitznél vólna; azért .visel
nénk gondot magunkra. Tanátsot tartván 
azért, tettszé}(, hogy a' . Fejedelem' személye 
salválodjék egynehányad magával, ha az had 
ruináltatik is, de ·.az . Haza talám conservál
tathatik, ha Székibe mehet;. ne vessr;enek el 
•ind Fejedelmestöl. · Parantsoltá -vólt pedig 
ö Nagysága, hogy én is elmennék; · de ból
dog emlékezetű Eleinknek példájok szerént, · 
Uramhoz, és Hazámhoz ·való szeretetemtöl 

, 
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.9·61. 
' 

meggyózettel'Yén·, noha oly~n félelmes 411...: 
. p otjába nem örömest szakadok Tala el töl

lök is ; látá:ot is , nehéz szívének, de nem kö-· 
vetém, · és 11y declaratiot tök 6 Nagyságának 
indúlása előtt nem sokkal.: - Regyelmes u~ 
ram ! bizony nehezen szakadok el Nagyságod 
mellöl ilyen útjában,'~ ú~ álgyon meg Isten; 
nem elhadlak, és hüségem mellöl nem állok 
el,. de· oonscientiámtól meggyözettetvén, sem-

" miképpen azt nem tselekedhetem, hogy mind 
Nagyságod, mind én elmenvén, nem igaz pász- „ 

torok'nak ítéltessdnk, és prédára hadjuk fejet-. 
lenül. a' Rere~zténységet, és édes Hazánk 
:fiait. -

1. Hogy imé látod az hadak, kik az sá-· 
ron. által kÖUö~tek> eszekbe vészik a' Nagy
ságod elmen6 szándékát, felülnek, , és mind 
utánnad vonódnak, sietve , .a.' szoros állapo. 
to:knak kivánságok szerénlJ nem já.-hatsz eny. · 
nyi ezerekkel, az ellenség pedig nyomodba 
akadván,. 's rajtad lévén, mind velek edgyiitt 
véssra. -

2. A' sáron túl rekedett had gyalogság; 
munitiok, szekerek megértvén elmeneteldn„ . 
ket , confundáltatik, és gyalázatosképpen 
fo.t, oszól, .'s vész, nem tsak ellenségtől, ha
nem minden rendektöl. És így hallatlan ros~:f 
eml6kezetünkel lészen a' veszedelem; meny
nyen el azérJ Naueágod„ uiert ennek így keU 
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•6i. 
lenni; · én pedig, á' míg lehet, Itten után- „: 
népet vezérlem , ·. 's óltalmazom; ha pedig 
a' Jó Isten máal rend-el felöllünk1 örömeateb,.. 
ben szenvedek minden nehézségeket, és ha
iált edgyütt velek; mint tsek magam szaha„ 
d.úljak, édes Nemzetem pedig elvesszen (az 
minthogy ma . is bizony édesebb : énnékem az 
véllek való szenvedés; mintsem a' gyaláza• 
tos szab{ldság' nyerésével távol való hallása 
romlásoknak) méltatlan tisztem is azt kívánja. 

·Nem lön mit tenni a' Fejedelemnek, 
engedni kelle tettszésiinlmek, elmenni, te 
engemet eThagyni' kitöl elbutsuzván' az ha4 
dakat megtsendesítém, szegények látván kö~ 
tök maradásomat, nagy jó reménységgel meg
maradának, és az Fö Rendek is nagy sokan; 
azok között a' betsiileles Ur l<ornis F:e. 
rentz, Béldi P.ál, Huszár Péter, Do• 
m okos T ·a m á ·s, és többek is ; eképpen 
az Fejedelem illyvó felé mene, mi Stry fe· • 
lé akarunk vala menni. Alig telheték két, vagy 
három óra, a' passuson még a' költöz~s nem is 
Tégezódvén, a' Tatár elérkezék, és a' seregnek 
hátúlját megtsapá, kiknek succurrálni akarván, 
á' kiket lehete, a' seregekben megforditék, 
és mezei hadbeliek lévén tsak, itt vesz e el 
amaz ·vitéz Rapitány ·Gelyén Ge.rgely. 

Megtéritettem vala Sápi át . is, kinek egy 
n:ekány sz'- lovassa, és_ Draganossa it vala~ 
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•63• 
hogy se@i'tene, de nem hogy ·az Tatárral har
tzólt vólna' sőt ezót add.~ egymásnak ' .nem 
tsak félre állának, holott. a' Draga.nos az Pas:o 
sust könnyen megtarthaltya vata ; hanem . so
k~k a' Tatárokkal e~gyütt rajtunl< lőnek, 'a' r 

szerént a' várból is, a' minthogy G e 11 y ént 
is az várból lövék eL 8öt az előtt is a' Len
.gyellel meghékéivén, · continuo rajtunk vól„ 
tanak, magunk, 's . Fejedelmünk' azekereit fel
verték, mint Fö„ ~s köz Rendeket is sokákot 
levágtanak; ilyen d 6 kéresztény békessé
gek, kiben én minda1onáltal nem vád()lom 
.az Fö Rendeket, altarattyokból vólt é, ~em 
é? Békételenkedvén pedig az nép , veszede„ 
lem alatt is", az út:, és várakozás felett is, 
Sáp i a után is kelletvén várakoznom, kala
uz nélkül lévén ' midőn 'a' passusról az elöl
járó Tatárs'-got vissza vertük vólna, oda ha~ 
gyának min_!l Hajdull, Székelyek; a' mezei ha-

-daknak is, · és egyebeknek nagy része, elől 

elmenven, az títólját: is messze érhetl1em, jut" 
ván egy TimbÓlna: rie'fÜ Váro$hoz, kinek is 
~zoros ·út) a, és a.' V ároaon kelletett által men~ 
nünk; · it~ is a' mi megbékéllett. ellenségünk 
kiiitvén) a' Fejedelem~ t'rs~ekereit,:.és ~öbbe
ket is vertek fel; mind azáltal az Sztározt& 
adván alkahDatosságot ' reá; tractáltam ·vélle, 
és úgy . végeztem, ~ogy. lövő . szerszámunk„ 
ban ·tizet~ : és · egy mo~sár. ·pattat>tyut ~t.'- Vá-
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· roson kiY41 Yalú tábor helylln)<ön bagynán~, 
kiket vitetne bé a.• várba, con.servandi cau
aa, aub spe restitutionis 1 melyre compro:.. 
mittálta is magát; mi is ott hagytuk, nem lé
vén tovább vitelébe módunk. 

Akartunk vólna eatve az hóldvilágon in· 
dúlni ; 8 á p i a is a.z várhoz elérl<ezvén, és 
azt svadeálván szívesen~ az Ottsét küldvén 
hozzám~ izené, hogy tiz Tatár érkezett, küld· 
jek reá,. fogassam el, · a' többi pedig köze
lebb nints négy -mérttöldnél, az is kevés, a' 
Rámnak pedig még hire sinta, várjam m·eg, 
míg ki jő, és járjunk edgyütt; de más felől 
a' várban megrészegedvén, éjfél tájb,,_n jötl . 
ki, a' mezőben lefekütt; •s érette kuld~tt 
Embereimet megfosztván ;, gyalog jövének 
meg; kalauz nélkül sokat téveljegvén, egy 
mezőre történet szerént talá.lánk; kevéssel 
hajnal előtt megindúlánk 1 és igen menénk 
reggelig; vira.dtán hat óra. tájban elérkezék 
a' Ta~ár, és a' sereg' uloljába kapa, az hon
nan hír adatván, meg kelle tartóznom, és . 
vissza verém szép vi.tézi emberséggel a' Ta
tárok' elöljáróit, kit .másszor is viriliter mesz· 
sze llzénk félmért földig; de mivel a' Dan
dárja érkezten érkézett elöl a' . Butsáki had 
Szobankatai Agával, utánna. Mura.di Szultán, 

, azomba az mi Sápi á n k is hát immár jQ az 
"a.tár követtel eggydtt 1 azt kiván\r~n az meg-
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irattatt,knak ~e•ekkel, állapodjunk m~ ké„ 
szek velünk megbékélni. V Illa pedig elöttünk. 
egy sáros paHus, kinn nagy hoaszu tó gát, 
és híd, azon túl vala egy Kastély is, szekec 
reink, tselédin~ már által is keztenek vala 
költOzni; de a' Kastélynak Lengyel Ura is 
embertelen fenyegetőzéssel excipiálván, ail„ 

·.nak sem hiheténk a' pa18uSoli költözésben ; · 
két felé is lenniink nem vala bátorságos, i.z 
által koltözés is bizonytalan. vala, már az el· 
lenség érkezven; _nem az nékik hitelben a
zért , hanem kételenséghöl megállapodánk 
tractára, az hídaa tó felé való rést hagytuk 
hátunk megé; a' Seregeket úgy rendelém 1 

hogy három felől való d~íensio le~etne , ne„ 
gyed .'felől az víz seeundálván hennünkőt , 
négy apro Taratzkok az négy szegeletben ; 
az kevés · Gyalogságot, Székely Puská&t, Lo-- · 
\'Ast, Sántz helyen feljül, az hova mint jut ... 
hatott, álütván, azon helöl az Lo'fas had.a· 
l<at; az híd, és víz kedvéért pedig nagy be}„ 
Jet kellett vala_ béfoslalnom, kit aokszor bán„ 
tam i~. Azomba nyoltz óra tájban érkezék 
a' Tatárság, és bélénk kapván; szüntelen 
mintegy nap estig ostrrunla három felöl, .kik„· 
rtek clitsérete& vitézi nagy bátorsággal .retis
tállunk, hogy .szokatlán lévén az Tatárh~z. 
való bartz~' u volt nagyollh bajom' mi--

á-
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képpen a' Dandár -seregeket conserválhassam; 
-m~gbóniakozás nélkül, az. Tatar 'üzésre :ize-
lmlvén inkább , rnint sem' nogattarn vól.na ő
ket, az minthogy mindjárt meg is verték vól':" 
na, ha az l)andár megbomfott vólna;: r~ndel
tém azért az ellenkezésre, hartzra, iizésre, kü
lön seregeket; az · nap sebesedék, 's meghala 
is Jármi M·ikl ós, jó mezei Rapitány; más 
felől Német Mart s f e 1 d Dragonos Rapitány, 
_többek is nehányan, de szenvedhetöüI •. 

Vala hátunk megett egy régi sántz túl az 
tó mellett; bésötétedvén , abba - retiráltattam 
az seregeket' do nem extendáltatik az hídig, 
~s,'. gátig; ~zt az ellenség obtineálta, retirálá
sa' erős hartzai lőn; mert az Tatárság vévén 
eszében, szüntelenül ostromlá .az seregeket;, 
bészállván nagy bajjal, az ellenség is' után
nunk nyomúlván, egész éjjel mind rajtunk 
vólt, más nap viszont t:tactált; ázomba már 
egy nehány . helyen passus~a lévén, minden 
telöl környül vett, az hada többűllen többűlt, 
mi pedig Lovainkal; Embereinkel vóltnnk 
rettenetes éhségben, és minden fogyatkozásban. 

Harmadik napján a' Hám is elérhezék, 
kihez is követeket botsátván, minden jó vá
lasszal b'otsátáo, magammal is szembe lévén 
a' Pö Vezér Tihája, és egy nehány Murzak; 

, . azután Sohankosi Aga is, és lévén bizonyos 
swnma pénz kívánságok:, annak felette, hogy 
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.,.élle~ . s~i'vettséget tészánk, ellenségek, ki.. 
Táltképpen Rozákság ellen hadat. adjunk. E„ 
zek felet( azért megalkuván, lúvánák azt , 
hogy magam is a' R~~mal sze~e. légyek 1 

ée hallyál< magamtól is azon szókat. ' 
Így azért az Hadak között szedeténk f.el 

eirci.ter 20,ooq tallérokat, a' Rám', és V e

zér', 's ·Fő Rendek' számára, a' Szultánnak 
pedig 1000. aranyat J ezen kivül is küldöttíink' 
környülöttök lévőknek bizonyos s~át. · 

D~ mind ez idők alatt hallottál vóJna itt· 
· hajak~t borzasztó , és lágy · szíveket rettentő 

rettenetes, Alla, Alla kiáltásokat, sűrű zá
por' módjára való nyilaknak reánk szórását, 
éjjeli nappali nyugbatatlankodást. Mert az 
első napi éjtzakai idő~ egy Óra ala~t -, két-

. tzeri, háromszori ujjabb ·seregek ostromol
nak Yala, azután ,is pedig, a' tracta a}att, a' sán · 
tzig ottan ottan nagy sivalkodá~sal rohannak 
vala. .__ 

Negyedik napján reggel :ii. Julii 1 a1 
Muradi Szultán,· és annak Öltse jövének éret• 
tem, és bitekre kivánálc, igéretem szerént~ a~ 
RámhQ~. való menetelemet , . o.sseturálvá'n, 
hogy mago~ ezemélyekben ~ nag.ypbb securi; 
tással való mehetésemre jötto;k vcilna. Elmen
vén véllek, a' Szultán eNilé'k, . ét . elöl a& 
Rómhoz méne, éngern.. pedig :véUe lévö~el 

5. 
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·•68• 
a'·· Szultán' Ottse · vün magok sátorához, míg.:. 
len az audentziának ideje eljöve, az holott 

. ételt, italt· hozván elő, azomha kezde · kiál
tás hallatni az sántznál, kit elsöben szoká
sok szerént való Alla kiáltásoknak , 's ostro
mi tétetése]mek állítánk' mely már oly' szo-

. kásba, 's contemptusba vétetett vala a' Vitéz"' 
lö -rendnél, hogy fekvésekböl is arra.alig kel~ 
n~k vala fel, de azomba sürű lövések is kéz ... 
dének hallattatni, melyből es~Ünkbe vévök 
-hitetlenségeket, és az ifjabb Szultánt szor
goztalvál}, bitekre emlékeztetem vala, velem 
·edgyiitt lovakra · ragadozánk, 6s sietve me-

. gyünk vala a' Kam' Sátorához, de az lövt;s, 
1<láltás, és Tatárságnak minden felől -arra vr..
ló takarodása megmutatá végzett dolognak 
lenni. Vala pedig distantia, az hová vittek 
~ala egyik szátnyába az tábornak, onnan az 
másikig, -az, -hova keilett menniink az Rám 
Sátorához, onnan viszontag a' sántzig majd 
egy mérlföldön való circuitus ; azomba hát 
hozzák ném~lyek az rabókat. Meg ítélheted 
'keresztény ~ olvasó barátom., ezeket távulról 
ballanom, 's' látnom, ha vélek edgyüt-t megha
lásnál l<esér\tesebb vólt é? · Érkezém az Rám 

, S:átorához, hát ·régen ~lment · a' Szultán V e
:Zérrel eggyütt, hogy már oltalínunknak ·prae
te.xtussával. Ma·gamat a.zétft-~r.tf•vezér' maga. 
Sátorában "elein· I~vökkel; kevés idő mulva 
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megét-kezének, az Rám, Vezér, é6 Szultán•• 
A'. Vezér velem szembe. lévén, · dolgát excu„: 
aálá azzal, hogy a' vitézlő rendet sem.m•kép
pen meg nem tarthatta; mindazált$1 semmi 
sem lett · vólna, ha az seregek ki n~m jöttek · 
vólna' 's alkalm~tosságot 'azzal ne~ {ldtak
vólna. . E~zel · ehpenvén, mil)ket árestálának, 

Lön pedig a' dolog ekképpen, 'midőn a! 
sántzból ki jöttem· vólna, nem sok idö múl.,. 
va hatalmas sűrüséggel mindenfelől a' pogány„. 
ság köríilvette a' ·sántzot elébbeni szokások 
szerént, és reá. nyomúlt a' sántzig tsak nem 
kézből megüthetésig, az tract~ak, tött bé„ 
kességnek flZÍnével: azomha a' Szemények 
e Gyalogok) zászlostól kiuienének az ellen
ség közih~, és mindjárt artzal fordúlt, 's kez
dett lőni az miéi'nkre, kiben meg is nyakaz..: · 
tanak felesen. Mely proditiora való szán-
dékokat az előtt való nap eszembe vévén, 
egyik Rapitánynal<, 's ~agy három Legénynek 
közikbe menetelekböl, sok intések, és velek 
való beszédek után ajánlják hüségeket, mi 
is egy hó pénzt ajándékon adánk, 's meges
kelök őket, a' mely tsak reggelig tartott az 
ebeknek; pusztán marádván, · és ott is leg~ 

gyengébb lévén a' sántz hely, az aránt an ... 
nak rohant az ellenség' kit noha két ízben 

.,, 

is lissza vágtak, de végre a' sokaság elborí
totta őket; hátúl ia pedigle11, holott láttatot~ "' · 

Digitized by Göog [e 



• _7a·• 

mutatn"i valami · securitást, l6n ily' neMt!et9g, 
hogy. az ló eleségnek szúk vólta miatt; •• 
tónak nádját1 metélvén le az Yitéz~ö rend, a.t.
dig jártak, hogy mind az Magyar, l:Dind · ü 
Tatárság, · egy nehány által járokat · találtak~ 
kire is kellett vigyázásunknak lenni, hogy 
az Magyarság ne szökjék, · ('mint az elsi éj
tzakán, iníg ·annyira nem tevénk kömyfilvé„ 
tetve, mentek is el valamennyin ) sé pe'dig 
a' Tatárság ·bé ne jöhessen, kit egynehány
slior meg is probáltak. , -
. Midön azért a' Szemények passust nyi.:. 

toltak vólna, . elöl, 's hátul is a' tó száján áJ„ 
tal nyom.odott az ellenség, kit !llindazáltal 
erős hartzal vissza. vágtanak; de az Szenié-
nyek' útján. ·a' nagy erő bétodulván, hátul 
vette a' .sánt~belieket, és úgy vágta ki, . elöl 

· kimondhatatlan sürüséggel állván a' ·pogány
aág , szabadoson fögdQl!tll a' miéinket, né
melyeket pedig, többi. között· Nagy Tamás 
Uramat egynehányad i;nagával, az ostrom e
löl~ hit~e kihiván:, kik · Iöttenek vólna az ha- -
dakaak~ jó részének eleje, hitre kitsalták, 's 
elfogták; maradván benn képembe R o r J\ is 
F e r e n t z Uram, vitézi módon többekkel. ed
gy:ütt, a' míg el nem bontott~k, 's hátul nem 
v1..ették, emberkedtenek; de a' sokaság végre 
tsak elnyomta, és a' sántiból kimenvén, a' 

, nép~.en nem sok h~lva, hanem 'kiváltképpen 
il' Fo Rendek rabba estenek. · 
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-' . · Bftele állapotban szokott. dolog, hogy 
mint a' vízben haló embert a' partról biztat
ni s~okták :. úgy tselekedeteket ezzel ·állalják 
n~mely emberek, így., 's amugy kellett vólna 
lenni, 's lehetett vólna; tudom, az ·én írá
som, 's relaüom f!em távoztatja azt . el, ip. 
váltképpen azok elött, kik ez félékben nem 
fo~gottak, nem értvén embereknek ítéletét; 
mindazáltal kik praxisban ~~dják., azokért 
jelentem. 

Mondhatná valaki: Gener·álisnak kimen
ni, 's Pogányságnak hinni. Felelet. · A' zálo
got urgeáltam ; '.de nem obtineálhattam kö· 
vettség által, hogy oly' v-égzett dologra meny.; 
nyek, nem hittem; de láttam, másképpen is 
kezekbe vagyok; a' nép féltett is ugyan , de 
viszont a' Rövetek által tölt választételekhez 
kép~st bizott is, hogy· személyemmel', ma
gunk oblationkal, adományunkat complace~l
hatnánk. V aljon, 's ha el riem mentem vól-: 
na, az egész nép maga is ·nem kárhoztftDa 
é? hogy oka vóltam veszedelmeknek; men--

. tem azért hitre , a' megírt nagy emberek
re képest. Írom, hogy kezekbe vóltam, Ror
nétákkal edgyütt; írom igazsággal, egy nem 
vólt egész ·100, többire ki alatt 15, és 3o' per
sonák, hartzra való pedig 10, 's 16. 10. sze
mélyek; mindenestöl fogva· hartzra való em
berem négy, vagy öt ezer ha lehetett, gyalog 
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J>edig ·az Áruló Szeményeken ltiVÜl igen ke
_vés, Tarabkqlska négy. Az ellenség ad mi
nus 60,000 ; de mit írom számát, a' hl meg 

· tadja. fontolni, Tatár Rámnak személy& sae
rént jelenlétét, és erejét, kik ellen u. m. Magya
rok, Svékus, Ho1"ák ellen indúlt, megítélheti. -

Az hadak, mega, lova, elfáradott, éhe
zett, kénszeredoU: az ellenség erö.s, jó lo
vas , ne!Jl régen. nyugottan indúlt ; l<i8i'en
ni a' · sántzból nem bátorságos, 's n.em egés-

, séges 1 benn maradni ped~g tovább; éhelhalás. 
. Ertsd meg Uram a' sántznak állapotját; 
ez valamikor régentéii vólt valami sántz for
ma; de nem nagy, sem reguláris , hanem 
tsak egy lineában lévő, de már megavult, 
éa romlott gyepes. hely, melynek renoválá·· 
siban semmi rendes instrumentumink nem 
vóltanak, hanem szabják' hegyeivel, tsáká
nyokkal, haltákkttl kellett, nem lévén· egy . 
ásó is, · vagy kapa, né.mely heljeken .hólt lo· 
v~kkal potólv~n; sze~erünk is nyollz„ 's tiz 
felett ~em. lévén, ez vólt minden eröss~günk; 
tQhnylré mindenütt .ól~loin, és ló esés ·nél
~űl hémehetett, k~not már semmi ~em vólh 
rµ.1)4jokból t~ináltak magoknak, a' gyalog ta
r~b;lmkban golyobist, . hol bétött darab U.n- , 
tzokat , . on szersz,mokat, s~t. vetvén„ ~'·por 
is már Jnindenfelé teljességgel elfogyott; a' 
Lovas had között egy l<opia nem találtatott; 

. . . l 
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ezék így lévén, lehe~etlen vala,,,. ·h~g.y egyéb
ltéppen tselekedném, .hanem a' tractát acceptál
nom valamint„ 's valaho8Y; maga~. ~ze.mélyem
be., hegy a' sántzból elmennyek, vóltak svá~o".' _ 
rim; de az hetsűfot, és édes· Nemz.elem' sze· 
retete. arra is nem botsátott. 

Ne ítély azért ezt halló, 's ólvasó Bará-. 
tom, 's Uram! balul ez állapotról; mert bi-
~ony feci, quod potui, szívesen pedig, mely
lyet magok is haraggal, 's szidalommal emle
getnek, szemeinkel is látjuk a' -sok sebest, 
látjuk a' sok elveszett pogányságot, úgy hogy 
annak s.z•ma meghaladta sokkal a' miéinket;. 
a' rabbá esteken kivül. De mindenek felett 

·emeld fel elmédet mindenek felett való hely
re' és gondold meg' hogy mind ezek' nem 
történetből, · hanem Isten' rendeléséböl löt
tek, kihez- hasonlótól Isten minden Reresz
tény ~emzetet óltalmazzon, .'s rajtunk ke
·gyelmesen kö.i;iyörüljön ö FelSége, Ámen.· 

· Így vesz-e el éhséggel, fegyverrel, és Ta
tár ·ra~ságban a' nagr számu Erdélyi fé'?yes 
had, es tsak azon barom ezer Ember Jöve 
jó rendbe, és épen vissza, melyet Rrakkó
ból a' vólt Vár nagy .8 e t h 1 e n · J á n o s vissza 
hozott. 

Alig érkezett meg a' szer~ntsétlenségtöl 
körül vett Rákótzi György Etsedre ház 

- népéhez, akkor, á' midön egy kevés ~pihenést 
várna, érkezék .a' Budai Vezérnek Róvetj'e, a' 
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1<i· ugyan ~endeznf kiildetett a' Lengyelek
kel' megkÖttetett Békéé'Í-t a' Fejedelemhez; de 
titkos ' tielja··követtsegéne-k a' ·vala:· · hö~ a' 
Lengyel háboru körnYdlállásait ·alattomoson 
kitudakolja. Titkoltak · is . ugyan a' Fejedel
mi U dyarnál minde~t tőle: de ó . alaitomo
~an okosságg~l mindent ·kitanúlván, siete~l a' 
tudosítást Ronstántzinápolyba megv~n~i. Ez 
elmenv~n a' fejedelmi Udvartól, a' Fejede
lem VentseJlö.-e sietett, a' hová Patakról ál
tal jövén ·az Özvegy Fejedel~mné, s~erentsét
lenségeit . Annyának fáJdalmaso~ panasZólta; 
's .az oko~ L o ránffy. 'S·u 's á nna, bár mély
Jyen érze~te Fia' szereptsétlens·égét, taak ugyan 
vigasgtalni kivánta; vissza térvén E~sedre , 

. érkezék Bihar. V 6.rmegyei. Alispány Rá~ o ly i 
Mihálynak ~gy szolgája, ki tsak nem egye~ 
dűl szaladhatott el a' Ta,tár veszedelem elöl, 
és leg elébb no~ta meg Rák ó t" i Feje~elem
nek a' rettenetes hírt, hogy · az Erdélyi Se- . 
reg egésszen Tatár rabs~gha esett: az első 

bánat, és Hazafi felhevülés nagy yala a' · R. á
k ó t z i mejjében. - Esküvéssel fogadta min
denek előtt, hogy ha tsak egy dolmá.nyba is 

· maradna 1 á' rabságba esteket a' maga köl
tségén is kiváltaná; de· 'talám a' mi dön tette 
is ezen fogadását, nem abból a' ~élból tet
te, hogy megtartsa. 
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· Sietétt t8ak ·tigyan llákótzLGy.örgy 
az :Eitdélyi megmaradott Rendeket, 'és Haroi
kat . ·GyiUésre · egybehivni , . és magá is .b~ 
menvén Ris · Asszony ·Hava' 17.;;diltén; · Szamos
ujvP.n'a r Déé'sre · Or.4zág Gyiilést : hfrdeteü. 
De .. m.egbe~eged-vén·, ·és ·Szamos~jvaron ágyba 
leküv~ ·, ·a' · Déé'sre · :kihirdettetett Gyülést·; 
kénteleníttetett 8zámasujvárra. által· tenni, és 
Sz. Mihály Havának 3~dikán, o! Gyülés kritl 1657• 
nyitt.:lott, mely Gyillésre a' Fejedelem a' kö
vetkezendőkbe tétte· meg Fejedelmi feltételét: 
Cpropo•itioját) Kivántuk vólna, .hogy ez ke
gyelmetek mostani Öszvegyíilé•ét a' bó ir. 
gahnu .Istennek reáak terjeszte~i. s~okott kel 
gyelmességéröl hál~a4ó- örvendezessel kez4.o 
betnék el; de az 'emberi gyarlth elmétől' ·el• 
rejtett, es felbonthatatlan tanáts'u Istenn~k úgj' 
tettzett; hogy az szegény hazánik is 1 sok est~ 
tendölttöl fogva fényeskedö s11éremséje meg~ 
homályosodván, ez :világi. ·boldogt~lanságnak 
hóldnál ·változóbb állhatatlansig.a . ily~n szo:. 
moru esefivel is Nemzetünknek~ tzégéresittel. 
nék. Rereszténységünk kivánnya; hogy ·az 
Istennek rajtunk' megnehezedett kezét is bé
kével, és háiáadással szenvedjük, és békéte.:: 
len zugolod~sal reánk megsulj()sódására okot 
tovább ne adgyunk; megemlék-ezvén, . hogy 
judicia Domini ven.. justificata in seniet ips~. 
Hogy pedig a' jó tanátsot a' szerentsés ki„ 
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1:Jl~netelh61 fontolni szokott eilabereknek bal 
itéleteket eltörölhes.aük , 1sükaégesnek itél-: 
jük ezeket kegyelmetek' el~i.J:te lerjeutenüpk: 

1. Előttünk lévő bóldog emlékezetű, 's 
nagy hírű Eleink' mindentől ditsértelett pél
dájokat általván hivalkodó szemmel . nézni, 
íigyeke~tünk azon fá~~dságunkat, költségdnk, 
és magunk Heméljének, 'a életünkn.-k kotz
káztalásával is, hogy az szegény Hazának ba
rátit, 's jó akaróit számositanók' ellentéginek 
pedig ro~lásunkra fegyverkező ügyekezete· 
lcet megelőzvén , eltávoztathatnók, melyet. is 

. az Királyoknak, és Fejedelmeknek kezeket 
hartzra ·igazgató Istennek segedelme .által, 
meg ne~. bánható, és nem. azégyenlhető ki- · 
menetellel vithink egy nehány útta1 véghez.· 
Ez. elmúlt télben is emberi ókoskodás , és 
itélet szerént kézben szakadhatatlan alkalma
tosság mutatván magát, az Hazának megerő
södésére gyözedelmes, . és hatalmas N emze..: 
teknek hivá1okra, és erős hittel való köteles.: 
ségünkhöz biztunkban, Istennek is úgy . ir
galmasságát reménlvén, Tanáts Ur Hiveink
nek elsöbben köteleSBégünk szerént :hírére 
tévén, a11mtán MáFamarosi Gyiilésünkben az 
egész Országgal }\ömöl vén, és . ö kegyelmek
nek ellene mondása nélkiíl fegyvert fogtunk 
ivala. Mellyel egy ideig gyözedelmeskedvén, 
mind az Haza.fiainak zugolodása qélkiU ; tlz.u-
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tán a' s~ei:entee hátat f'o~ditván, értvén ked;; 
vetlenkedésel<et 6 kegyelme-knek, . szorgalma.;· 
toskodtunk azon Telünk lévö Tari.áts Ur Hi-, 
Teinkél tanátskozván, mint:, 's mely úton hoz
li•tnók hadai:.int kárnélkül Hazánkba. Éjje„. 
li, ~s n4ppali jövéssel 1 követtük a-z útat, mely 
bátorságosabbnak tettzett 6 kegyelmelmek. De 
a" Lengyeleknek elérkezések; és más Nem .... 
zetekböi álló társainknak mellöldnk való el
sz~késekböl kitettzék, hogy az ·emberi okos
ság haszon talán, minden szorgalmatosságunk 
igen gyenge pai's, · az magoesághéli kézből 
reánk lőtt nyílrial< megtompittására. Azom·· 
han 26 • .Julii késö estvén a' T~tárok elöljá
róinak a' Lengyel táborban eléPltezéseket meg~ 
értvén, R é m é ny J á n o s , P e t ki 1 s tv á n i 
R~rnis. Perentz, · és Cancellarius Urai-

. mékkal, és több .betsületes Hiveinkel, a' ki:.. . 
ket hol kaphattunk, ilyen szoros állapotban 
(mivel a' ·sötéttség miatt ·.senkinek azállását 
nem tudhattuk) W.nátskozván, telsz.ék Ő ke· 
gyelmeknek, hogy a' személ)rilnknek jelen lé ... 
te senkinek. óltalmára, . és ,segittaégére nem
szolgálhatna, aöt kŐltségünknek . a' váltságát 
képtelenül, és hasonlíthatatlanúl megmanido 
hír gerjesztené inkább a' Tatár Rámnak pénzt 
.szomjuhozó kívánságát., és tsak azért is reá 
jöne hadainkra. Ellenben ·peilig megértvén 
maá~nak hazáh~a vo.ló jövetelünhet „ tar~ 
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tana dtól, Portátul el ne id.egenednénlt, éa. ke
vesebb summával megengesztelödnék tracta ál
tal. Mely hogy könnyebben véghez mehet
ne, sok ~dowinyinkal, és igéretünkel is ha-· 
daink mellett hadtunk vólt, egy Tatárul tudó, 
és véllek eameretes Lengyel Urat, melyet~ 

. magunk személye. mellé rendeUek vólt az 
Hethmánok„ . Minthogy pedig· sokaknak, a'· tá-. 
bor nagyobb részének igen megfáradt, és 
bádgyatt lovai mi.att, lehetetlen vólt, siető . Ú•. 

tu.nkban velünk elérkezni, azoknak az fely•. 
lyebb ~egírt mód .szel'ént való gondjok vi"' 
selésére, rendeltük S eb e s i Mik 1 ó s, és Do
m okos Tamás Uraimékát. A' kiknek Lo„ 
vak pedig bírná az útat, azolmak útokot nem 
ellenzenék. 27. Julii az egé_sz had rendkiviíl 

· felül vén hajnalban, azomb.an ; H e mén y J á no 1 

· . Uramnak tettzék, h.osy ö kegyelme maga is 
ott maradna, melyet jollehet mi nem joval
lánk (mivel már ő kegyelme maga is sok" ra· 
.tiokkal megállatta vala · ffbte károsnak. lenni 
ott való maradását, velünk eljövésre igérvén 
magát·, mint . hogy az tábornak is .Fö Rendei-

. nek, és jó Lovassinllk elkellett vólna velünk 
jönni l mindazáltal nem is kénszerítök ö ke
mét -eljövetelre, hanem CanóeHmusunkat kül~ 
dök ö kegyelmével az hadakhoz, : hogy érté
sekre . adnák a-z ~olgot. Fejedelmi Hitünkré 
e1küvéssel . izenvé~, 'hogy h$ az ö. kegyel~ek 

Digitized by Google 



securitáuára b~torságosb megmaradására szol.; 
gálna ott ·való maradá~unk. - Melyet Can~ 
cellári~sunk .megmondván, a' szerii;it. ~e~ én y 
J á. no s · UI"am o.tt való ·megmaradása soka„ 
kat megtartoztatott, a' kiknek pedig akarat„ 
jok vólt, bennünket követtel<. - · 

li Szomoruán értjük azt is, hogy némely, 
Fejedelmek' személyét· gyülölségbe hozásra 
ügyekezö ~elkiösméretekkel tusakodó embe· 
rek ,. azzal motskóltak bennünket, hogy Mol
dovai Vajdártak mi írtunk vólna, vága~sa ·le 
a' töl>biiöl elszakadolt rész hadainkat, mely 
tökéletlen kohban formált híreknek ~egtzá- · 
fölásá~a mi. a' Moldovai Vajdának arról Bán 
Uramnak ö kegyelmének irott -levelét · bekÜl· 
döttünk kegyelmeteknek , és ítéljen ennell 
helytelen voltából, több efféle híreknek ha:- ' 
misságiról. -

3. Továbbá való :Atyai s:teretettel hogy 
gondviselésii.nket kegyelmetekhez megmutat
hassuk, h~ mit kegyebnc.teknek nehézségért 
valQ dQlgot az eddig .íratott Arti~uJusokban 
ei;zün.kbe vehetünk, azokat kegyelmetekkel 
egy él'telemböl tollálni, corrigálni, meliorál„ 
ni készek. .. vagyunk. Többi között: · -

Hogy ily véletlen romlás, és eset ne kö-· . 
vesse többé , a' siegény Hazánkat, kegyelme
sen annuÁlunk, hogy az hazafiai hazá.joknak 
hat~iµ kivül · JJ).enni hadal\ozni e~.p.e;kutánna 
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semmiképpen ne tartozzanak, hanem tsak az 
Ország' Gyülésében közönséges, és szabad 
sufrrágium . állal végeztetett, és jová hagyatott 
igyben. 

4. Mivel pedig a' Portának hozzánk va
ló indulatjától függ e' szegény Hazának mfüd 
jó, . 's mind ellenkező sorsa, annak kedve' 
k~reséséröl is szükségesképpen illik kegyel
meteknek jó · idején gondot viselni. Melyről 

való kegyelmetek' jó tetszését hlvánnyuk is ke
gyelmesen érteni. -

5. Nyavalyás szerentsétlenségbe esett 
Atyánkff~iiiak is megszabadíttásokban, hogy 

. kegyelmetek velünk eggyült munkálódni, és 
annak ~ódj~rpl végezni ne halassza, mind 
az {ó Reresztén.ység, niind. az Atyafiui vér 
kivannyák. Mi is intjük ·arra kegyelmeteket 
k_egyelm,eselÍ 'i magunk. pedig val~mire a' jó 
Isten segít bennünket, t'igye}tezünk azon, A
tyai szorgalmatossagµnkat magok megmara
dásával experiálhassa ~egyelmetek. -

. Ezen Fejedelmi feltételeket nepi lehet 
bosszankodás. nélkül. olvasni, hogy Rák ó t z i 
György a:zt állítani nem szégyenlette: hogy 
ó a~ Lengyelek ellen való háhorura nézve a' 

. Tanáts Urakat megkérdezte, és a' Tanátsi 
J\end aztat helyben hagyta; ·söt a' Márama
rosba Viskibe egyben gyúlt, 's törvényesen 
4'gybe.n ~vutt Harok, és Rendek Országoson 
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végezték YÓlna el · a' háborut. Nem lehet a; 
HarokllU rossz neven venni, hogy ezek' hal.r. 
l~ár~ kedvetlen zugásokra fokadtak ki, 's 
lefJelöbb a' Tanátsosokat rendre megszoliitot ... 

. l , . 

ták, és senki is á1 Lengyel háboru' jovaslá-: 
sát_, sÖt tudását is meg nem akarván · esmer"" 
ni, tsupán a' Fejedelem' akkori- gyengélltedé·· 
se; megkimél1ésébö1 állottak ei a' több vita4 
b~stpl; hanem a' több országos sérelmek' meg
orvoslását, a; Fiséu$ által történytelenfil elveti 
Jo&•ágok' vissza . ~dását 1 . a' bilintsbe vetett 
vevés, adás, kűlső Ország felé valÓ kereske• 
dés" felszaba.dítását, 's több sérelmek'·; meg" 
orvoslását' kérték. - De mihelyt a' Fejede.r 
lem' egéssége . valamennyire helyre állott, a.i 
zonnal mind ezelte~ Fejedelmi ri)éit6sága nagy 
megsértésének tekintelte. Fe)edeli:rii jussait, 
éppen úgy; mint néhai attya~ és maga is, ed„ 

. dig tselekedté, fenntartatii, mag.it mérgesen, 
'a fenyegetödzve :kinyilatkoztatta; azt állítván, 
hogy a' Fejedelem' tárháza gazdagság.ivaLaz 
ö tekintete, 's e~ei az Ország; boldogsága 
lenne változhataUantll egybekötve, · Megér-= 
kezeit usy~n ezert Gyűlésre Re mén y J á„ 
n o s na k fenn em ütett tudósitáaa, 's a' meÍ• 
lett a;_ Fejedelemhe~J és a' Rarokhoz írt!l-sö_ 
Szám alatt megjegyzett Levele, Igérte is a; 
Fejedelem &BÓYal a'' Tatár rabok' :kiváltása.~ 

G 
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munkálodását: sót azzal el6re dit~ekedett is : 
·de mikor a' dolog tanátskozás alá vétetett, azt 
állította: hogy neki nem vólna harmintz ezer 
Tallérnál több pénze, 's az által nagyon ke
veset segíthetne. - És így azután a' Tatár 
rabságban sinlödö Nemesi Rend maga ma
gát: kénteleníttetett kiváltani, sokan nem 'tsak 
felkelhetö · Vagy9nnyokat, hanem fekvö Jo
szágokat zálogul, sőt némely kevesebb · Bir-

, tokLk óltso 'rro~ örökre, maratlékok'· meg
rontására,. eladván, · a' Joszágtalanok pedig 
rab· lántzok' hordozása között holtanak meg. 
Megjele~tek vala ezen Gyillésre, a' rabság
ra esteknek feleségeik; és gyermekeik közzül 
sokan gyász ruhákba öltözvérl, a' Fejedel
mi t1 dvart'.' 'zokogó sírással körül vették , az· 
uttzákon közönséges· gyász láts~atott, a' Fe
jedelem megkeményítette szívét ezen szeren
tsétlenek ir!rit. - Semmi segedelmet valóság
gal _ neni adott. A' Rendek ugyan Rapu szám 
szerént adót vetettek mindenekre, ·hogy ·ab
ból a' Rabok, · a' mennyite lehettséges, kivál~ 
tassanak•c de ezen pénz kevés részben gyúlt 
fel; és mivel tsak Re m é n y J á n o s ért e
gyedfil 116. ezer Tallér, Kornis Fe·ren
t z ért. 60. ezer Tallér kéretett váltságúl, a.' 
mint az t658-ban, Sz. György Hav_a' 2-dikdn, 
tartatott Ország Gyülése' J.dik CzikkeJlye bi
zonyítja, az Ország -szorúlt állapotjában ma-
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ga ~észér&l eléggé nem is segedelmezhetett. A' 
Rendeket nagy bosszankodás foglalta el a' 
Fejedelem ellen, ·mint a' kinek teméntelen 
félre tett Kintseit, és szüntelen héjövö nagy 
jövedelmeit jól tudt6.k; nehezen vették, hogy 
az Ország' sérelmeit is ennyi általa okozott 
k~rok , és szerentsétlenségek után is orvo
solni semmi részbe neni ·kívánja. 

Eloszlék az Ország' Gy-ülése, és a' Ka
rok, és Rendek, a' · bévett szokás ellen," a' Fe
jedelemtől még butsút sem vettenek.· ·Ab~an 
a' reménységben·vala Rákótzi G'yörgy, 
hogy a' vészedelem már elmúlván kepz~lö
dései szerént, elmúlnának annak kÖvelkezé
sei is ; és hogy az Országban is az 6- megrá
zatott Fejedelmi méltóságát, férfiúi kemeny
sége, és a' Rendek iránt viseltetö maga& tar
tása helyre állíthatja. De eljött Yala az az 
idö . -pont, mely nem ts.ak az ö ditsösségét, és 
fénnyét fedé bé setét homállyal, hanem az · 
elmúltaknak, 's megtörténteknek soraiban e
lébb a' R á k ó t z i tulajdon ezeméllyére, 's az
után az ~gész Erdélyre a' romlást meghozá. 
A' Fényes Porta a' ·R á k ó t z i tó 1 való sok 
megbántásait rég' kivánta titkolni, és az e
légtételt olly' idő pontra halasztani, a' mely
ben semmi. veszedelmes ellent állástól nem 
félhetne; most már egybe lévén t6'rve R á„ 

6. 
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· k ó t ~inak nagyobb ereje, métl tsak · f'egyve· 
res kézzel sém ki~ánta előbb parantsol.atjait 
támogatni > hanem egy eddig elé szokásban 
nem lévő · li:tat • választott~ és ·Császári alírásá-

. val jegyzett Levele által parantsolta, hogy 
Rák ó t z i Gy ö r gy a' Fejedelemségből tös
tént kitétetvén, helyébe az Erdélyi Rendek 
más Fejedelmet válasszanak .7 és jelentsenek 
f~l a' Szultánnak, megerősítés végett; a' mint 
az ide mellékelt Il·dik szám alatti Oklevél 
bizotiyítja. 

' Most már Rákótzi György mintegy 
egy mély álomból nem felébredni, hanem 
felrázattatni é~é magát; 's azon Ország' Rend
jeit, kiket ne#i régiben a' Szamosujvári Gyü- · 
lés'· alkalmatosságával Fejedelmi fennbéja„ 

I / 

zással_, mind~n törvényes sérelmék' legkissebb 
ig.ázitása n·élkü.l, a' szerentsétlenekre nézve 
legkissebb . vigasztalás' igérete nélkű.l elhotsá
tott vala, kéntelens.égböl Fejérvárra Mind S~. 

·Havának 26-dikára egybebivá. Mely ~yü
: lésen felolvastatott a' feiinebbi Levél, sl>l a' 
Budai Ve~éttöl, Tatár R8.intol kű.ldötJ Törö

. kök' mind Írásban, . mfod széval hasonlót ád
tak . elő a' Rendek; Gyülésiben• Az Ország' 

·Rendjei, sok szerentséUenségeik mellett; fáj
dalommal valának eltelve• Rá k6 t z i a' ma~ 

. gára vont veszedelem' suUyát kezdé tontó1-
gatni~ ·A' Török ·trdvarnak hatálma_ ·Erdély-
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nek gyengesége mellé fontba tétetvén, az en
gedelmeskedés láts,zatott egy"düI való eszköz~ 
nek a' veszedelemben forgó Ország' megmara
dására. Legelébb is azért Rák ó t z i György 
kénteleníttetett egy Újj Fejedelemnek V álasz„ 
tásában megeggyezni, és a.' Rendek a' Bihar, 

·és Máramarosi Fö. Ispány R h ·é de i F ere n
. t z e t tsak hamar Fejedelemnek választották, 
· olly' feltétellel mindazáltal, hogy a' Rendek, 
a' Fényes Kapu elött a' Rákótzi vissza té
tel~rt esdekelnének, és ha azt megnyerhetnék, 
az Újj Fejedelem Székéből leszállván, Rák ó-
t z i hoz újjra .engedelmességgel viseltessék; -
addig pedig Rákótzi seD). az Ors~6.g' dol
gába ne avatkoznék, sem a' Fejedelmf Űzim
mel ne élne, hanem mint magános ,személy 
tséndesen viselné magát. Érdemes megolvas:. 
ni az Orsz~g Rendjeinek Rákótzihoz, és· 

-viszont Rákótzinak ·az Ország' Rendjeihez 
tett fogadáSait a' 5-dilc, és 4-dilc szám alatt. 
Nagy ditsösségére szolgál az Erdélyi Rendek
nek valódi Nemes érzések, kik tusakodva tö
rekedtek, a' midőn Hazájokat a' nagy veszély
ből megmenteni, azt a' Rákótzi Fejedel- · 
met, ki az egész veszélyt maga okozta, még 
is abba az állapotba kivánták helyheztetni , 
hogy nem tsak megszükülés nélkül, hanem 
méltóságoson . élhetne. A' , Rák ó t z i Háznak 
.engedvén a' Görgényi, Gyalui, Balá'sfalvi) 
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Radnothi, Székelyhídi Uradalmakat, a' Csa. 
nádi, Sorostélyi, Monostori , Hóldrilági, Ris 
Cserge di, Solyomköi, Taanádi, Bábólnai, Or. 
ményesi, Rodovai, szép Joszágokat, ho.zzá tar
tozó részekkel eggytitt. A' !'ésö maradék is 
magasztalhatja az Erdélyi Rendéknek ezen 
nemes érzését, 's valóban jobb Fejedeleqare 
lettek vólna ezek ~rdemerek, 'a a' midőn még 
is R á. k ó t z i Gy ö r gy ezt elesmerve, ezután
ra ia tsupán a' mag{l nagyra vágyó indúUt
ját követte, 's· annak Erdélyt feláldozni nem 
általlatta, leheté emlékezete méltán áldásban? 

Az Ország' Gyülése után látazatott ugyan 
J\ákótzi György Gyalui Vár' Uradaluiália 
magát félre vonni, és ott alattomos tsendes
ségben élni ; de nem sokára a' Váradi Al Ha
pi~ány Gyulai F ere n t z el levelezésbe .e. 
reszkedett. Gy u 1 a i F ere n t z nyilván kár
hoztatta az Ors~ág' Végzéseit, 's eszköz leve, 
hogy se Várad, se Jenö Vára a' Rhé de i 
Fejedelemségét meg nem esmerte. A' Vár
védet, borozás közbe, igéretek: által arra vet
te, .hogy az erősségeket az Újj Fejedélemnek 
által ne •dják, azt állítván közönségesen G y u-
1 a i, hogy az Orsz.gnak nem lett vólna ha
talmában Rákótzi Györgyet a' Fejede
lemségből elbutsuztatni. Ezen példa után 
Szamosujvári ~apitány Bánffy György is 
ezt tevé ~ 's a' ~Obb Várakban való Védék is, 
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sem az Ország',_sem a'· Fejedelem Rhédei 
hüségere réá: hajlam nein akartak; látván a' 
Fényes Porta ezen zavart, ezen alkalmatos
s~got arra kivánta használni, hogy Jenő Vá. 
rát Erdélytől elszakassza, ·'s a' Magyar Or. 

_ szági Birtokaihoz kaptsolja, 's eztet a'· Tö
rök Császár az Erdélyi Rendektől kérni is'. 
kezdé, mellyel alig éPlett meg a' Fejeaelmi 
.méltóság nélkül élni nem tudó Rák ó t z i , 
töstént a' maga .vissza tétetését munkába. vet-
te. Igaz ugyan, hogy ez a' Rák ó t z i ural- „ 
kodni kivánó indul~tjá~ ki nem óltható tü-
ze, mind a' régibb, i:Uind az ujjabb \örténe
tekben több hasonló példákra t41ál. De Rá-
k ó t z i r a nézve · meg kell a.zt jegyezni, hogy 
neki Erdélyhez nem a' származás, ~agy Fe
jedelmi következés' rendje' hanem tsupan a' 
Rendek' Választása., a' Török Udvar' helybe · 
hagyása, · világos feltételekre letett Hit, ad-
ván just, és ö eggyezés mellett térvén vissza 
a' . magános életre , -erösaak~s tselekedeteit 
sem törvényes okból, sem az okosság sze-
rént menteni nem lehetett. . Ő az Országot 
tsak ·azért kereste, hogy annakjövedelméböl 
élhessen; hogy Erdélynek a' kÖ.lsö bátorsá-
got, a' ha~ás Török Szultán ellen, megsze
rezhesse, jozan ésszel mag' sem remélhetvén; 

. a' Rendek közzül egy két ne tal~m tám ma
gok hasznát vadász6kon kivűl, vissza téteté-, . . ' 
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sét, nem Is ohajtott,k. De mind ezEel nem 
gondohr·án, az ujjból fejedebneskedni •karó 
R.ák ótzi György, szerte széllyel a.z Ország
ba hódóltató Leveleket küldött, Fej~delnii . 
Ozimmel mindeneket hivségére ine·ghiván ; a' 

· tsendes R.hédei Perentz ez Orsdgos za
varban a' Rendeket Bóldog ÁS$ZOny Havának 

a658. 9~dik~re, Gyülésre egybehivatta. Rák ó t z i 
· ezen Gydlésre . küldötte az 5-dik szám alatti 
Levelet; ·vagy is Fejedelmi R.endelést; mely· 
höl, és több nyughatatlanságaiból R. á k ó t z i- · 
nak gondolatjaitmegértvén,Bánffy Dénes~t 
~ietöleg · Gyahtba Rák ó t z i hoz küldötték , 
mind Levéllel, mind szóval kérvén Rák ó
t z i t, hogy tartaná magát az Országgal tett 
~ggyezéséhez , tsendesen adná meg ·a' kezé
nél tartott Várakat az Újj Fejedelemnek. R. á
k ó t z i Bán ff y Dé~ est kemény f enyege
~ödzésekkel botsátotta vissza a' 'Rendekhez. 
Melyre a' R.endek ujjra R ~ k ó t z i hoz kiil
dötték Bartsai Áko.st. Ez által kérték Rá- · 
k ó t z i t, hogy venné gondolóra, hogy Er
délynek gyengesége, a' Török er6nek meg
nem felelhet, ne kívánná az ötet sok jó té
teménnyekkel éltetett Erdélyt végsö pusztu
lásra kitenni; várná el tsende~en. a'. dolognák . 
további follyását. Már ekkor R. á k ó t z i, ne
vezetesen Magyar Országról, feles fogadott 
'so.lclosokat hozatott vala bé. Bart s a i A kost 
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azért· előre , ugyan elbotsátá; de éjjel t&borá
ba utánna menvén, elérte, eröszakkal magá
hoz vette., 's úgy indította seregét; hogy a.' 

· mid<Sn Medgyesen a' Rendek egy reggel ál
mokból felébredtek, a' Város a' Rák ó t z i 
hadaival tökélletesen körül véve , minden 
Rendek magokat mintegy elfogva lenni lát
ták. Nagy valá a' zavarodás a' .Gyü.lésben; a' · 
Hazafiak egy más ellen szinte kardra. költe
nelc. A' Rák ó t z i táborába Rövettség küldetett~ 
de ·minden hosszas tanátskozásnak, a' Város 
mintegy meglévén száliva, az eröszaknak va
ló engedés lehetett a' vége. Sürii ágyu lövé
sek, 's trombita' harsogásai között, mintha 
egy Győzedelmes lett vólna, pompáson lett 
Rákótzi Györgynek Medgyesre való bé
menetele. A' jámbor Rhédei Ferentz Jü. 
méne Magyar Országi Joszó.gába, három Hól
napi Fejedelmi nevet viselése után. A' Ren
dek azt az eggyel magok részekröl világo
san ki~ötötték: az Brdélyi Nemesség, és Ser
gek a; Török ellen való hadakozásra R. á k ó
t z i t dl ne kénszeríttessenek. Réntelenek va
lának még ezen Gyiilésen a' Rendek a' Tö
rök Oeászárhoz R. á k ó t z i vissza.tételére en- ' 
geszteló Levelet küideni. . Mi némü OkoJ<
kal mentegették tselekedeteket, a' Budai V e
zérhez a• 6-dik szám alatti ~evélböl világo · 
son meglehet látQi. · 
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Az. okosság' törvénnye azt látszatott pa.
rantsolni Rákótzina.k, hogy11ly' állapotjá
ban a' Török Udvart felettébb megkiméljé-. 
De még is ujjból elbiza]\odván Rákótzi, a' 
Havasalf'óldi; és Oláh Országi Vajdákat 1 s t
v á n t, ~s Ronstá n tint 1 ·pártfogólni 8! Tö„ 
rök Udvar . ellen, Erdélyi segíttséggel is tö
rekedvén, ez által a' Fényes Rapu' bo.aszuállá.-

. sát gondolatlanúl mintegy kihívta, ~s ezen 
lépéseivel a~ Erdélyi ártatlan Rendeke~ is dol
gaiba, mint pártfogókat, belé zave.rta. A' Nagy 
Vezér meg is írta a.z Erdélyi 'R.endeknek a' 
7-dik szám alatti Levelében, kemény fenye
getödzések között, hogy mind Rákótzit, 
mind e.Z általa pártfogóit Is tv á n·1 és R o n
s t~nti ·n · Vajd~t '.kötözve küldenék ki a' 
Rendek a' SzultánhQz, külömben mint nyil
vános ellenség úgy . fogna Erdélybe· béronta- · 
ni. RövetÜl küldötte ílly' környÜl állásai kö-

. zött Rákótzi György Mikes Mihályt 
a.' Bétsi Felséges Udvarhoz, . attól kérvén a' 
Törökök ellen a' segedelmet. Azomban, ám- . 

· bátor Remény János, a' rahs~gból haza jött 
Prédikátor S e 1 y e i Istvánt ó 1 a' Ta,iár Rám: 
nak Erdélybe való bémenetelre már megJ~tt 
minden késziil„teit, a' Fejedelemnek megi
zentette vala; még is a' közelgetö nagy ve
szedelmet a.' ~end~ktöl mélységesen eltitkól
va, Pünköst Hav~ak u-dikén, tartott. Gyü, 
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lésben, a' Rendeket minden képpen igyeke• 
zett a' Törökök ellen való közönséges felke~ 
lésre, és világoit had inditásra réá ,venni. De 
az Ország' Rendjei ettől felettébb ideg~nked„ 
tek, . és azért ö maga fizetett népével, 'e a
zokkal, kiket réá bírhatott, a.' már útban lév6 
Török hadaknak eleibe menL A' TaJtáts U~ 
rak közzül Ha 11 e r G á b o_ r t, és , Be t hl e n 
Jánost, tsak nem erőszakkal magával elvi
vén. Erdélyből hét ezer gyalog, . és két ez~r 
lovasokkal letl a' kiindúlás. Ezen Sereghez 
tsatólta magát, a' Magyar Országi részekből 
A' Íljljduság, 's több sergek, a' kik minnyá
jan nagy bátorsággal várták a' Török sereg„ 
gel való szembe szállást. Chinan B~sa, a' 
Budai Vezér, •egy lágy, és é~etlen Ember, 
hé nem várván a' Temesvári Basát, szembe szál
la Rá ll ó t z i v a l, 's ezen nem katonáS Vezért, 
Lippa mellett, Rák ó t z i szerentsésen megve:
ré. Natsotska leve a'. Török vesztés. Sokan, 
kik között az Egri Basa, az Esztergomi Bég, 
a' Maros Vizibe (ullattak: A' hartz' mezején, 
az iitközet' . estvéjén ·az. egész Magyar tábor 
letérdepelvén, Udvari Pap Váralyai Lö• 
r int z 'Soltárok éneklése mellett tartotta . a~ 
háláadó Rönyörgést. Innen Rák ó t z i Várad-· 
ra ~émen~én, sűrű ágyuzások között, ,;_, M~
gyar sereg, mu'sika szó kiséréae mellett, e
gyenesen a' naS'Y templomba ment; - holf)tt 
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Városi Prédikátor Magyari Be ne de le~ egy 
alkalmatosság szerént való Tanítást tett. Est
vére az egész Város kivilágosíttatott, aöt az 
egés~ Erdélyben meglötette · Rákotzi a' 
győzedelmi lövéseket. Igy még egyszer . lát
szott Á' Rákoltzi György szerentséje; 
mintegy lemenő napnak a' tiszta egen való 

' ,ugárai, úgy vissza kliszönteni, hogy ezen · 
kev.eset tartó napfényt annál setétebb sze-. 
rentsétlenség k.livethesse. ~ 

Biztatni láttatott ugyan Mike s Mi h á 1 y 
Bétsböl Rákót1dt:, de tsak ugyan a' Bétsi 
Udvarnak nem látszott valóságos meghatáro
zott akaratja lenni, a' Rákótzi György se
gedelméért, a' Törökökkel háboruba kevered
ni. · Rénteleníttetett azért Rák ó t z i G y ö r gy 
közelebbi gyözedelmei utánn ujj)>ól a' Török 
Fő Vezérhez folyamodni. De a' Fö Vezér · 
8-dik szám alatti válasszában Rák ó t z inak 
azt tanátsólte, hogy hivsége, 's engedelmes
sége' jeléül, a' Fényes Kapunál személlyesen 
jelennék meg. - . 

Az alatt a' Fényes Kapu megunván ·Rá
k ó t z i n a k . egy mással ellenkező tselekede
tit, Rák ó t z i l két felől rendelé megtámad
tatni. Magyar Országba megérkezett a' Fő 
Vezér személlyesen, az Erdélyi szélekre a' 
Tatár Kám, - a, Fö Vezér száz ötven ezer 
Emberrel ·közelgetett· Jenő VÁ!"áho.z. -Rákó-

Digitized by Google 



•gs• 
t z i . a' Várvédet . nem sok&ra küldendö sege.= 
delemmel ketsegtette~ . A' Várvéd, . a' hellye~ 
hogy ~' Vár' oltalm.záeára megkívántató el,tS 
készületek' megtételében szorgalmatGSkodnéJ.<, 
ivásnl, . tobzodással. töltötte idejét. A' Vár' 
legkissebb ellent állás nélkül, Ris Asszony 
Havának 29-4likén lett . a' . megszállás, é8 s._ 
Mihály Havának 2-dikán a' zen.eJ>onáskodni 
jól tudó Ujlaki László már feladta az e
gész Várat, mellyért ipz ugyan; hogy R ·~ 
k ó t z i U j 1a1t i r .a hadi törvényt ü.ltettetvén j 
u j la ld t ré . vétellel méltá.n büntetlette' de 
Jen() még is elveazv~ marada. A' megrémült 
E.-délyi Rendek, az idő rövidsége szerént, 
a' _mint lehetett annyi számmal NaBJ Sinkre 
egybe gyülvén1 huslal<odn. tanátskoztak, hogy 
a' Tatár Sereg 1 már az Erdélyi havasok meJ„ 
lett állván, mit keilessen tsinálni, hogy meg~ 
maradhassanak• Elvégzék J · hosy a' Török 
Fö . V ~zérhez Hövettség küldessék, megkériµ 
a' Pö Vezért, hogy a;· Rák ó t s i vakmerös.S. 
géért ne büntetné a~ egész Erdélyt ........ Mely 
Hövettségre kirendelt- Bánffy Gy~ r gy el• 
menni nem akarván, · ·elküldettek B art s a i · 
Ákos; Dani e 1 Per e n t z, L u U János • 
.Szászok; Nemzetj. Gróflja; és Fodor Jáno,~ 
Maga Rák ó tZ i G f ö r gy is e1;en Rövettség 
iránt tudosittatvá~ , maga személl,-es· dolga.' 
pártfogolá.sát nem taak ajánlotta a' Rövetlség"! . . . 
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nel<, hanem ·úti költségre három· száz Tallé
.rokat is adatni rendelt, így habozván maga 
tselcl<edeteiben sztlntelen, mint a' vízbe ha_
ló ember• -

Alig mehettek ·ki Erdélyból az Ország' 
megmaradásáért esdeldö Rövetek, már béér
ke.zett a'· Tatár Rám vad népével, a' Bodzai 
( passuson ) szoros úton. Székely útmutatók 
hozták bé Erdélybe. · Legelébb Brassón~k , 
l_lzután Szebennek jött. Ezen Vároeok _meg- · 
lévén erősítve a' bennelakók ugyan nem fél
hettek: de azt remélvén, hogy ·az á~tal a' 
Tatárokat szelidségre -bírhatják, és legalább 
a' Város mellett lévö szomszéd helységeket 
megkiméllik, nagy summa ·arany, és ezüst 
pénzel adóztanak. De ezzel tzéljokat elnem
érhették, a' szomszéd helységeket tsak nem 
a' Város' .Rapujáig elégetvén a' Tatárok. _ln-
. nen több tsapatokra oszlottak. Minden hely
ségeket: Nemes ··Udvarokat, felkerestek, fel
égettek. Az Országbeli gonosz Emberek köz
zÜl út mutatókra, az elrejtett -vagyonok fel
fedezőkre mindenütt találván. A' kiket le nem 
vágtanak, azokat rab lánlzokra füzvén, mint · 
a' ·Vásárban a' marhákat· magok előtt hajtot..:. 
ták. Más Városok felett Fejérvárnak legsz~ 
rentsétlenebb leve a' sorsa. A' Tatár Rám 

·Szebenböl : egyenesen oda men't, azt állítván, 
hogy illő lenne a' Fejedelmet lakhellyen meg-
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Íátógatni , 's tei1'ere'sl\i. l\ á k ch z r · Gy: 6 r gy 
Fejérvé:rra nézve semmi rendeléseket nem 
tett vala. A' 'Várost legkisse~b Várvéd nél• 
kül ·hagyta, még a' Város Elöljároi k~zziil 
is a' nagyobb rész' a' hová lehetett' elsza
ladott. A' m·egmaradott gyámoltalan nép, a' 
mi pénzt egybe gy«jtbetett, ajándékúl kikíil
dé a' Tatároknak., De a' Tatárok keveselték a• 
kiküldetett adót, a' tehetösebbek' kifutásá- . · 
val · a' Városi nép több adóval a' Tatárokat 
meg .nem engesztelhetvéri, · óltalomrá került 
a' dolog. - A' szegény Fejérvári nép, nem· 
sokáig alhata ellene a' Tatárságnak. A' Ta„ 
tárok· bérohanván, az utlzá.kon öldösték az 
embérel<et; · a' Toronyba felhágtak ; onnan 
·ele'f'enen vetették le az embereket az uttzák
ra. Legelébb a' B-ethlen Gábor által fé
nyescm épített Fejedelmi Udvart gyujtották
fel; a' fényes butorokat a' ház' közepére rak:... , 
ták; a' fejér márvá'nnyal kirakatott szobákat, 
rendröl rendre belölröl felgyujtották; fedél 
nélkiil, és butorok nélkül maradott a' Feje
delmi· Udvar. A' Fö Templomba bé menvén, 
a' Fejedelmek' sirjait felhányták; 1. Rák ó-
t z i Györ'gy' tsot)tjait nap fényre száradni 

. ·kitették, a' Fejedelmi emlélt köveket egybe 
tördelték; I. Rákótzi · Györgynek zász
lóját nagy dithösséggel kiilönösön elégétték. 
A' Templombeli székeket · egybe llordván, ·a' 

Digitized by Google 



•96• 
Templomat kiviilról ~elölr41 e1rszer1mind 
gyu.jtották fel. · Nyóllz n.agy darab harang ·el
olvadva hullott le a' toronyból. Thoro tz· 
közi F ~re n t z Káptalan Rere~önek köszön
heti Erdély egyedül a' Fejérvári. Országos 
Leveles Tár' megmaradását, a' ki a' Levelek' 
féltöbb részét-,_. minden felsőbb rendelés. nél
kül, Szebenbe maga szállította Yala. el. - En• 
nél szerentsétlene1'b vala Pá p a i János, ki.; 
l'e a' B e t h 1 e n G á b o I" Fejedelemtől, nagy 
gondal, és költséggel szereztetett Könyvtár 
vala bízva. Ez, a' Könyvtárnak egy részét bé 
rakta vala azon épületbe , melyben rendsze .... 
rént -az 1 Ország' levelei a' Káptalan által 1'lr„ 
latnak. A' templomból bémenö ajtót tégl~
val . bérakatván , bémeszeltette; maga is P á
p a i a' kisded ablakon o4a bébútt. A' Ta
tárok bévágták az ajtot a' Templom. felől, a' 
· Hönyveket, Réz Írások~t, mellyek kCJzött vól,.; 
tanak, a', Mátyás Király Könyvtára' sok ma„ 
J'advá.nriyai, a.' Templom' 'közepén elégették. 
Pápai Jánost ló mellé kötve, jól megkor
bátsolva, magokkal elvitték. A' Tatárok' Vá· 
rad mell.ti való érkezésekor még élt _pápa i, 
de ·azután több híre nem hallatott. Eléget
ték a' Tatárok a' Fö Oskolát is éptil~tjeivel, 
éa a'. Rönyvtárnak ot_tan hagyott _részit. Illy 
'sákmánnyal megrakodva, a' rabok~t _magok 
. e,lö~ hajtva, mentek Enyed y árossára. ~nye.d 
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lakossai, a'· ltik el nem szaladhattak, á' Tt!• 
plomat körül yévö kis kerítésbe elöre ma· .. 
gokat bévonták, 'a ott ollf f érfiasop megól-
talmaztált életeket, bogy ,a' Tatárok Enyedet, 
nagyon kev~s pénzt feltsikorván adoúl, oda 
hagyták. Thordának nem leve· ez a' szeren„ · 
tséje; földig etégettetett. A' Maros Vásárhély
re Jllent Tatár tsapat, tsak az egy . olt lévő 
kis Vár' keritéséböl három ezer embert . vitt 
e\ fogságra. Végtére · Rolo'svárra érkeztek a' 
Tatárok. A' Várost ugyan el nem pusztithat
ták: de a' külső Városokat a' Rapukig. ha
muvá égették. A' Várostól száz ez'er Tal
lért tsikortak fel hadi adóba , sok száz · .sze
kér 'elesége~ kivüJ. Igy ~ikor · már nem vóJ„ 
na szönteJen mit pusztítani,· gyilkolni, m~g
érkezék a' rendelés a' Nagy V ~zértöl a' Ta-

. tár Hámhoz, · hogy a' pusztítástól megszün„ 
vén, vinné ki , Erdélyből Seregét. Hi is tsak 
úgy engedelmeskedett ezen rendelésnek, hogy 
kimenő utjában a' Szilágyo~ , Röyár' Vi
dékét egésszen Nagy Bányáig elpusztitotta, 
mindenütt a.' sok ezer fogjokat maga előtt 
hajtván. 

Erdélynek ílly' rettenéiéá · élpuszttil.Ísa 
után , a' hozzá l«,Üldött · Röveteknek a' Fö 
Vezér megpárantsolii, hogy a~ eggyik Röve
tel, Bartaai Áko at, esmernék Pejedelmek-

7 
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·.nek~ az eddig .okozott lladi költségekért fi. 
zetne az• Ország '. öt száz ezer Tallért; az.Or„ 
szág'rendes adója ezutánra neveltessék nyóltz.. · 
v:an ezer Tallérra. Ráránsebest, Lugost, ad· 
ja ~Ital az Ország örökösöl\ a' Töröknek. 
Mely pontoka.t ha az Erdélyi ·Rendek p·on. 
\oson nem tellyesítnének, a' Nagy Vezér ttjj. 
ból Seregeket kiíldene bé Erdélybe. -Nyom.
ha · követte· az ··Erdélybe megtérö Röveteket 

. Mustafa ~ég népével, olly' ~ende1ésse~, hogy 
Bartsait bé is ültesse a' PeJedeJmi Székbe. 
Mind Sz. Havának 8-dikán, ·a' · ki pusztitta
tott Országnak Rendjei Segesvárra Gyülésre 
egybehivattattak. Nem \Pala itt hellye ' rsem 
te.nátskozásnak, sem szabad Fejedelmi Vá. 
lasztasnak. Musta.fa Bég, a' Bartsai Fejed·e
lemségét hat.almason elrendelte, a' megfé.; _ 
lemlett Rendek elnémúlva fogadták a'· · ~en
delést; azt az eggyet fenn hagyták még most 
is -tsak ugyan. a' Rendelc, hogy ·ha Rák p t z i 
György ~' .Török Udvart-él k-egyelmet nyer
heine : úgy a' B art s a i n a k letett hivség
töl azonnal feloldoztahra · lenni tartassa
nak• Valóban nagy 'álhatatossága a' Rendek-

' -nek a' Hazájokat szerentsétlenné tett Rák ó-
t z i hoz~ 

Míg ezek Erdélyben szerentsétleniil foly..: 
' nánai<, Rák ó t z i elébb Váradon ült, azután 

uem. ta.rtYán ott magát bátorságban„ Váradot 
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ostromhos készittetle , Pattantyus Vezér 
lr· Gaudi Andrásra bÍ$Ván aztat, 's 1naga· á' 

:;. hadaival Magyar Országon etébb, 's hátráhb · 
útazgatott. Az Erdély' megszabadítására leg
kissebb probát sem teve; sót a' .midőn a' Ta-

IJ. tárokat kimen~ útjo'kban könnyen megle-' 
hetett vólna támadni, a' sok ezer szerentsét.;; 
len fogjoknak kiszabadításokra egy lépést sem 
tett, és ámbátor Rá k ó t z i alatt szép számu fi. 
zetett hadak váltak, még is sem ezek, sem a' Rá.a 
kó tzi vissza tételében olly' erös,sen buzgolko· 
dó Hajduság a' Tatárokkal megütközni nem a
karván, a' gyilkolásokat, pusztitásokat, Magyar 
Országon is egybefogott l<ezekkel nézték. 
Söt a' Váradi erősség is tsak úgy maradhata 
meg a' Tatártól, hogy annak megmaradását 
nem a' R á k ó t z i ·által megtett intézeteknek, 
Tagy Alkapitány G r ul ai F ere n t z vitéz
ségének, hanem nagyobb részint a' G a u di 
András éjjeli nappali szorgalmatosságának 
lehetett tulajdonitani. 

Azomban a' Nagy · Vezér is olly' aietö 
megtérését koránt sem tette vala „ az Erdélyi 
Rövetek' kérése' következesében, hanem a' 
Törököktől bírt Á'siai részekben nevezetes 
zü.rzavarok, és zenebonák ütvén ki ~agokat, 
a' Török . Szultán' parantsolatja hivta vissza 
a' Nagy Vezért •eregestöl. Ri is Erdél~'ki 

'I • . 
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p11sztittatván, és . Erdélynek Bart s a i b a n a' 
Töröktől egyenesen kineveztetett Fejedel~et 
adván, külömb~n is ez által a' Fényes. Ha„ 
punak rendeléseit tellyesittette vaia. . · 

De Erdélyben nagyon kévesen találtat~ · 
. tak, a' kik a' Bartsa_i Ákos Fejedelemsé· 

gében ·az ·országnak boldogságát remélletlék. 
Az ö álhatatlan vólta, semmi nagy dolgok' ki 
vitelére alkalmas lelki ereje, az iddogatasok
ban való györiyörködése > az · Ö · Rornié.nnyá• 

· nak állandóságot nein ígértek. Az sem · .te

hette az 9 Fejedelemségét kedvessé a' Ren
dek előtt, hogy ö az Erdély' tsendessége ki 
eszközlésére. kűldetvén követül a' v ezé_rhez, 
a' mint gyanították, ajándéko!Jkal, · igéretel<
kel, -nyerte meg törvénytelen ldnevezteté·set, 
és az Ország' nevében m~g öt szaz,ézér T~l
lér hadi költséget is ·a' Nagy_ Vezer.P~„~j~~ 
lott. .Azomban kéntelenek lévén . a'.-~.d.dek 

a' környü1 allásoknak engedni, miI.i~#~1ií a r-·
t s a i Fejedelemnek a' hitet 1etétt4Jkj .·~_onnai ·: 

. Ítélő Mester Lázár György.öt .. s~y~ el
kö.ldötték, hogy ujjból mondana . le ~~~~F~j"- _ 
deleJMégröl valosággal, ne hogy a' 'két Fe
jedelmek között az Ország elsz~~dozván, 
több :nürzavatok, veszedelmek követltezze~ 

n~k. Rá~ótzi G~örgy nagy keménységgel 
, fogadta az Ország' Rövetjét; tsa.k . ugyan a' 
Bétsi Udvartól M~kes Mihály sem1n:i vigass-
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taló . válasszal vissza nem térvén, •s maga ere- · 
jén ·hogy R ákó t z i Fejedelemségét fenntart
hassa· a' Törökök ellen, annak lehete.tlense-
gét által 14tva, Rák ó t z i olly' eggyezésre 
mene, a.' hozzá küldetett Ország Rövettel , 
hogy a'· Rarok, és Rendek, vagy B a r t s a i 
Ákos, a' Török Udvarnál. R.ákótzinak le
hető megkegyelmeztetésé~ semmi részben ne- · 
gátolják; Rákó tzi Györgynek továbbá 
minden· Joszágait, Uradalmait, szabadon bír-
ni, azokban tcttszése' szerént lakni, megenged
t~ssék. Mely eggyezést Böjtelö Havának 26- 65 
dikán, · a' Besztertzér-e gyűlt Országos Gyü- 1 9• 
lés megerösittette , R á k ó t z i G y ö r g y is, a' 
maga kezénél vólt erősségeket kiadatni el
rendelvén, B artsai Ákos a' kipusztitott 
Erdélyt tökélletes birtoka alá vevé. Mihelyt 
a' Váradi erősség által m~nt a' B a r f! s a i k.e- . 
zére, az Erdélyi " ·~dek ezen Várnak álla- . 
potját nagy gondosiaggal elhatározták. -
Haller Gábor Vár~dra .Fő Várnagynak 
kikiildetvén, Tanátsos Rapi Gy ö. r gy által 
pompáson béiktattatott, ezen Fényes Hiva
talba. Al várnagynak tétetett B a 1 o g M á t é. 
Rik is az elromlott kőfalakat megujjitották, 
ujj Soroi11pókat, Sántzokat épitettek. A' Vár' 
á.gyuit tökélletes haszcmnvö állapotba hely
heztették, 's már most nem tsak az ujj Fe
jedelem, 'hanem iaz Ország' h_ivségére is bé · 
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. esketteUel<, nem tsak a' V árvéd, hanelD a' 
Várnagyok is. 

E' szerénl Rák ó t z i kénteleruttelYb az 
E~délyi Fejedel~mségröl másodszor is lenion
dll.ni, ez uttal vis~za vonta magát a' Ma
gyar Rirályság alatt való Birtokaiba. De as 
Ó· nyughatatlan lelke., nem engedett az álta· 
la. megrontott. Erdélynek továbbra is tsendes
seget; nem tudta a' Fejedelmi Széket a' ma
gános élettel állandólag feltserélni. Nagyobb 
lelki erő kivántatott arra, mint az övé; hogy 
a' magános életbe magát belé szoktathassa. 
A' Bartsaival való Baráttságot, a' Rendek· 
l<el való eggyességet tsak szinböl :.tette , sem, 
a' Fejedelnli tzimet viselni meg ne.in sztlnt, 
sem a' Fejedelmi jussokba magát belé zavar" 
ni. Az Erdélyhez tartozó Magyar Országi ré
szekben feles hadi n,épet tartván, azzal a' 
föld' népét terhelte. A' Magyar Országi Vár
megyék a' sok pu~iJztitásokat' katonai kitsa
pásokat, szenvedni megunták. Ezen Rato
nák, az Erdélyi postákat, Levei hordókat el-
fogdosták, az utozókat megtámadták. Igy löt
ték meg akkori híres Orvos Doctort, E ny e
d i S ám u e It, az út' közepén. Maga a' Ma
gyar Országi Nádor Ispany Vess elé ny i P e· 
re·ntz islátszatotttnármost Rákótzi Györ· 

· gy öt pártfögólni. Ugyan is az Erdélyi Rendek, 
és Bart s a i, Levél által kérték Ölet, hogy ·a~ 
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· Magyar Országi Királyság ala.U való R. á. k ó
t z i Uradal~aiban nélú hadi népet gyűjte
ni, 's tartani tiltani· meg, hogy az Erdélyi
eknek, · és a.' Törököknek a.' .R. á k ó t z i kato
náitól,.. tte lehessen megtámadások, a' Felsé
ges Magyar Rirállyal fennálló Béke' pontjai 
szerént, De a' Nádor Ispány , Vess elé.ny i · 
minden vétket nem Rák ó t z i r a, hanem az El"- · 
délyi Rendekre hárítqti, azt íryáQ, hogy . a, 
Török' tsalárdsága, és kegyetlensége ellen; 
Erdélynek magát erővel, és személlyes vi-' 
tézséggel kellene óltalmazni; ámbátor Magyar . 
Orszag is tulajdon akkori szerentsetlen álla
potjából a.' Török hatalom' erejét ~rezvén, a' 

· J>alatinus jól tudta', hogy i'degen segítség 
nélkül Erdély még kevesebbé . támadhatná 

·meg a' Töröltöket, mint Magyar Ország, és 
hogy az okosság, és-kéntelenség a• Törököt 
megengesztelve tartani, Erdélynek törvényül 
parantsolta. De a' Nádor Ispány az Erdély 
szerentsétlen állapotját érezni önkéntesen 
nem akarván, az ílly' Leveleivel nem tsak a' 
tüzet élesztette a' szerentsétlen Erdély felett 
vetélkedő két Fejedelmek között, 's az Er-

. dély'nyomoruságát nev~lte; hanem R.ák6tzi
n ·a k megengedvén, hogy Magyar Ors.zági Bir
tokaiban hadi népet tartson, 's azoknak sza
badságot adván. az Erdélyi részekre való bé 
~apásokra 1 a' Magyar, és Erdély között fenn 
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·álló Bé~e' világos 1 pontjai ellen teelel<edett: 
söt a' Magyar Rirálynak jwtSait is 'megsérte
ni engedte. Rákótzi GyöPgy a! maga u. 
radalmait a' Magyar Földön nem úgy, mint 
szabados Uralkodó, hanem ~int akármely 
más törvények alatt ~vö Magyar Nemet Em
ber úgy bírván. 

Okozta továbbá a' Bartsai, és Rákó
t z i ~özt lévö nagy egyenetlenséget ~, hogy 
az Erdélyi Fiscalis Joszágok' nagyobb részét, 
~ég mikor legelöbbazör lemondott vólt Rá
k ó t z i György a' Kormányról, a' Rendek 
.Rákótzina.k által engedvén, és ezen esy
gyezést a~ Beaztertzei Gyülésel\ újjból ia meg
erösítvén az: Erdélyi Rendek·, most már B a r· 
t s a i nehezen szenvedte' hogy nevezetes, . és 
hasznot hajtó Uradalmak nélkül való ellé· 
tét, és az Erdélyi Fejedelemségnek tsak ter. 
heit, és színét viselné, nevezetes jövedelmek 
nélkül, 's ezlet alattomosan a' Fényes Kapu
nak felpanaszolta , és rendelést eszközlött 
ki a' Fényes Kaputól, hogy R, á kó t z inak, 
és Feleségének, · 's Annyának minden Erdély
ben fekvö javai elCoglaltassanak. · -

Mihelyt megérkezett ez a' rendelés, a:ton
nal Szász Sebesbe·n Ország Gyűlés tartatván, 
1659-ben, Pünköst Haván~ i _44/,{/c napján, a
zon Gyülésnek 1 i-dilc törvényes Czikkeljébeil 
az Urad.almok a' R 6.k ó t z i kez.;böl kivétet-
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tek; sőt az is megtiltatott, hogy se.nki fej.e; 
és Joszága elvesztése' büntetése alatt a' Rák ó-
t z i Udvarában, vagy az annyáéban szólgálni • 
ne 'bátorkodjék. Nem kevés eszközül szólgált . 
ezen végzes' megtételére, újj Ítélő Méster 
Na.dányi Mih41y, mint a' ki a' Rákó'tzi 
Háznak szem éli yes ellensége lévén, B a r t s a i · 
Ákost is ingevlette. Nagy nyughatatlansá. 
gokközöttvóltErd.ély a' Bartsai Áko~tól 
megigért hadi, és rendszeré~t való adók' meg„ 
fizetése ."1.iatt. .A.z ·adó' . egy részéve 1 B á n f f y 
'S i g in.o n d hé ment _ Konstántzinápolyba. Az 
adó' mennyiségét keveselvén . a' Szultán, 
Bánffy 'Sigmond o t TömlÖtzhe tétette; S e. · 
rényi ._Mihály által több pénz · kűldete~ 

ugyan Konstántzinápolyba: de Bánffy 'S.ig-
m 0 n d még . is . nagy későre nyerhette vissza 
szabadság!it. Azok alatt Rák ó t z i Bar ts a i-

. val egy más ellen gyiilölséges, és Fejedel
mekhez nem illő írÓ,gatásokat folytattak;. az 
Ország' nP.v:éhen a' 9„dik szám alatti sok iga„ . 
zat magában foglaló' és mególvasást érdem„ 
IÖ Határozás tétetett közönségessé Rák ó tz i 
ellen. . Ezt Rák ó t z i mególvasván, már nem 
a' Török ell~n, hanem Erdély elle·n · gerje„ 
dett haragra, nyilvánságoson nyúlt a' fegy ... . 
verhez, számos hadi népe mellé tsat!>lván 
a' ho~zá mindenkor hív, ~s a' ·pusztításra 
ké~:;o; IJajdú~got, 's ·ezekkel Erdélybe b6men·t. 

• . 
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Bartsai Ákoe már elöre az ·Erdélyi Ne
inesséeet, és kevés hadakat a' Thorda mel
lett lévö Keresztes mezejére táborba gyiij„ 
tötte val~; oda ment Gerendröl a' tsak azon 
napokban Tatár rabságból haza jött H e mén y · 
J á no s, a' kinek, Havasalféldiben való mula
tása alatt, az · álhatatl~n Bart s a i az Erdélyi 
Fejedelemséget ajánloita vala. Bart s a i v a 1 
ketten több órákig különösön tanátskoztak. 
A' Tánátskozásnak következése nem •lévén, 
megértvén az Erdélyi Főbb Urak lt á k ó. t z i
nak nagyobb sereggel való közelgétését, a' 
Nemesi rend' ~eg maradott részét kotzkáz
tatni nem akarván, Bart s a i Á l< o s' .megegy
gyezésével Déváig vissza felé menne~. Rá
k ó t z i követvén Bartsait, útjában Ke
mény J á n o s s a i ö is találkozott. 6 is ha
sonlól(lg kinálkodott az Erdélyi Fejedelem
séggel H e m én y J á n o s na k: de olly' fel
tételek mellett, hogy az Erdélyből béjövö 
jövedelem tsak nem mind lenne a' R. ák ó t z i é, 
's a' Fejedelemségnek terheit pedig hordoz
ná He.mén·y János. Nem vala Remény 
János idegen, a' mint a' következés meg is 
bizonyította, akármi útakon az Erdélyi Feje
delmi Szék' megszerzésétől, hanem okossága 
szerént, a' történetnek bővebb kifejtödését 
még bévárni jobbnak tartotta. Déváról B a r-

. ha i Á k o a Cancelllá.r Be t h h n J á n o s t, 
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( a' kit az Ország' Rendjei 1659-ben, Pünköet 
Havának :14-dikén„ &' Sz •. Sebesi -Gyülésen 
köll S:..dik törvényes Czikkely szert$nt, k6.
vetkezendö szavakban tettek vala „ Annak o
" káért igen érdemesnek, és illendőnek ítél· 
,, tük Bethlen János atyánldiát ez hetsü
" letes Tisztre , mind ·nagy emlékezetű régi 
„ Eleinek e' Hazában való sok szolgálatjo
'' kért, mind pedig, a' mi nagyobb, a' mosta
'' ni veszedelmes állapotjában 1zegény Ha- · 
,, zánknak, a' szegény Haza mellett való ha.sz
. „ nos hűségéért , és, taradhatatlan szolgálat-
" jáért, megesmérvén erre ö Regyelmének 
„ mindeképpen való · elégségét is, ·noha ma
" ga sok mentegeté-se után, mindazáltal a' 
„ Nagyságod Regyelmes Consensussából vá
" lasztottuk, és állattuk bé a' Ca:ncellárius
" ságnak Tisztébe. Melyre hogy az Ur 
„ Isten nékie- betsületes, és, a' Haza' szolgá
" latjában ho.sznos forgolódást mirid végig 
„ engedjen,szívbcllkivánjuk!") Rákotzi elé-. 
be küldötte, igérte a' Fejedelemségről való 
lemondást; de úgy hogy Rák ó ~ z i Seregé
vel eggyiitt menne ki elébb Erdélyből, és a' 
Rendek tellyes szaba~ságban határozhassák el 
az Erdély' sorsát. De Rák ó t z inak ilem 
az ~Erdély békessége' ' kieszközlése, hanem 
az Erdélyi ,Fejedelemség' ~ssza nyerése lé
vén _tzéllya, ezen ajánlást el n~m ·rogadá; ezt 
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·~értvén Bart~ a i, elébb· B &t h 1 e n·.J á • o s t, 
ée t.stvérét, Bartsai Andrást, indítá ·a!· 
Török Basához Temesvárra, 's maga is Fe
leeégét a' Dévai Várban hagyván,. Temesvár
ra kiindúla. · Szerentsés is vala 1 Bar t s a i ' · 
hogy elindúlt; mivel ha késett vólna, ·a' Rá~ 
k ó t'z i által ellene küldÖU öt száz lovasok 
könnyen elérhették vólna. A' Temesvári Ba
sától Fejedelmi méltóságához ill~ndöleg · fo
gadtatott Bart s a i, holott · megállapodván, 
egy .Márkó · nevezetü postáját egyenesen az 
akkor Á'siaban mulatozó Szultánhoz küldötte, 
megírván Erdélynek állapetját , rendeléseket 
et;edezett tétetni · a' Török Vezérekhez visszá 
tétele iránt. -

. . 

Rákó tzi György mihelyt vetélkedő 

Társ~nak az Országból lett kimenet«rlét meg-
165 . értette, azonnal Sz. Mihály .Havának .24-di-

9 "/cére, az Ország' Rendjeit Maros Vásárhelyre 
,egybe hívatta. ·Eljővén -a' Gfülés' ideje, a'· köz 
nép' salakjából egybe ·&Zedett Rák ó t z i · kato
nái Vásárhely' Vidékében megtelepedtek. 
Ott szabadon prédáltak, némelykor gyilkol
tak is. ·aákótzi abból a' kinézéshöl, wint
ha a' Rendeknek szabad ha~pzást engedne, 
előbb a' maga ·által,· uralkodása' első Eszten
dejében, egy Velentzei Széréna Ágoston 
nevü. hires mester ember által építtetétt .Rad
Jléthi · lb.~télyában tartó~l<odott. A' Gyülés~ 

- „ • 
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. .kezdetén megszellíttatott. legeléhb lt e m'é n.y 
· János, hogy a' maga· vélekedését az Erdé

lyi Fejedelemre nézve. mondaná meg. Ó nu.l

gát mentegette, mintha, · (mivel még a' Tat4-
ro'kn~k tartozó váltságot egésszen ki nem fi
r&ette .vólt) nem illene egy :félig még rabnak Oir
szág' Gyalésin beszélleni. ·Erre tsak hamar 
~ikes Miháiy, Mikes Rele .men, és Ló...; 

. zár István, a' Székely Nemzetbéliekkel~aza 
ellenségének' és mesgyilkólni valónak kiáltoz„ ' 
ván mindent, a' hl. Rákótzi GylJrgyet El"
délyi Fejedelemnek nem eamerné újjból, a' 
szabad tanátskozá1 ·megszűnt; R á k ó t z .i 
György, után na .küldött Hövettsége által, a' 
Fejedelemségre meghívattato~t; Vásárhelyre 
ágyu . lövések közölt pompásol) . bé:kisért~ 
telt. Valamiképpen Rák ó t z i, úgy a' Re~ 
dek. is ujjból letették a' Hitet. Béülvén így 

. ha.rmadszor Rákótzi a' ' Fejedele~ségbe, 

ditsekedett az Ország' boldógitáúval: de tsak 
hamar tíiz~ bizakodásai ismét eJfoglalván, 
..ntagát a' Havasaltöldi, .és Oláh Országi dól
gokba elegyítettei Oláh Ors~ágban Mi ny e· 
V ilj d~t, iia vasalróldében -Ro n s tán ti n t párt. 
fogólta a' TörölWk ellen, Mike.s Kelement 
Havasalróldéb" seregekkel is békiíldötte. E
zen lépései által a' Török Szultánt újj bo~z~ 
szúállásokra ingereite, és a' pártfogóltatott 
Vajdákat · .földön. tutóltká tette •. Tsak a' Vára". 
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di T'r hibázOtt, hogy Rá.kó tzi-t újjhól az 
egés& Erdély. 'Fejedelmének esmérje. ·Ennek 

·-Várnaggya H-a:ller Gábor a' Várvédef a• 
·Bart s a i hoz való hűségben megtartani tö
rekedett. És hogy a' V árv~dnek az elpárto
lásra ok ne szolgáltatódjék, Temesvárra kűl
dött embere által pénzt kért ~' H;6 pénznek 
-kifizetésére~ A' Jenői Basát két ezer gya
log, és . öt száz lovasokkal útnak is indította 

· ~ B art s a i , · és ezen seregetskével Cancellár 
Bethlen Jánost; adván nékie két ezer da
rab aranyokat, hogy ezen pénzt Várad' szük
ségére elvinné •. El is · vitetett ez a' pénz. o
da; de a' Várban lév<> Hadnagyok a' pénzt 
kezek közzé vévén, ~agok között felosztot-

. - ták, a' Várat il á k ó t z i na k kezére játzod ... 
ván, 's így leve ez annak az oka, hogy e
zen Erdélyre nézve legnevezetesebb Vár Er
délytől elszakadva, nem sokára egésszen 
Török kézre jusson. - · ' 

Míg ezek ·történtenek, Bart s a i Ák o a 
Tömösváron mintegy betsületes őrizet alatt tar
tatván, méltán nyughatatlankodott sorsa iránt, 
és kénteleníltetett Thold alagi Mihályt 
~~yenesen Adriánopolyba küldeni á' Szu1tán- , 
hoz. Ki is kemény rendéléseket hozván a' 
Török Vezérhez Bart s a inak Fejedelmi 
székébe való' bé&étele iránt, tsak nem késö 
összel,,SZ. Andráa Havában . indúlhata .bé B 11- r-
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tsal a' Török seregekt61 kisértetve, .Hunyad_ 
Vármegyében. a' Vas Kapunál igyekezett Er.
,délybe bémenni. "A' Rákótzi kémjei ezen 
szándékát, jól<0r megvivén nékie, Szász Város 
mellett a' Kenyér mezején kész se~eggel vár
ta. - A' Vas · K~pu tájékán kemény sántzo-

. kat hányatván, abba három ezer felfegyver
keztetett paras~tokat bétéve ; ezekkel kíván
ta az első . hémenetelt akadállyoztatni. De az 
Erdélybe béjövö Török Sereg., a' Havas' ól
dal.tln a' sántzokat kikerülvé,n, hátúlról támad
ta meg a' paraszt sántz védet, mely is a' sán. 
tzokból haza nyargalt: azon nyóltz zászl4 
allya, mely a' sántz végsegíttségere ·R. á lt ó7 

t z i tó l kűldette~ett, lternyesd nevű falunál 
bukkant ·at Törökqkre, sebes lépésekkel nyar
galt a' Rákótzi seregéhez. Mind -ezt R.á-:
k ó t z i megértvén, seregét egybe _húzta, 'f 

egyenesen szembe ment Bar ts a i v a 1; Vár„ 
hegynél lett. a' találko2ás; Rák ó t z i' serege 
sokkal nagyobb vó.lt, mint a' Törökség; ele
get is igyekezett személlyesen Rák ó t z i se
rege' igazga\ására:, de .a' szerentse nem aka~ 
ra szólgálni. A' R. á k ó t z i seregéből három 
ezer ember Cedezé a' csata piatzot, a' Tö
rökök' részéről tsak hat ·száz esett el. Tsak 
ánnak köszönheti Rák ó t z i megmaradását, 
hogy a' Török sereg a' maga gyözedeb,iét n.em 
tudta haazn~lnij killömbeQ. se)Jesaui ker.getvéQ 
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Rák ó t z n, az egész serget egybe- törhette 
vplna._ A' Basa az elhullolt Reresztények' fe
jét megnyuzatván, szalmával kitöltve szeke-: · 
reken küldötte a' Szultánnak, minl a' gyö. 
zedelem' bizonyos jeleit. Bart s a i A k o s -ma-

• ga bément. Déva Várába.betegeskedő Felesé.:. 
ge', Szalántzi'Er'séb eth' Iatogatására; ott · 
hat napig rnulatozván, a' Rák ó t z i elszalad
hatására böv időt engedett. Vissza térvén ~, 
taborhoz, megindúlt a' Török sereg a' R á„ 
k ó t z i · felkeresésére; elé~b Fel Vintz ·mel
lett táboroztak, 's megértvé.n, hogy a' Török 
J á no s'· Hapitánysá_ga alatt, mintegy két ezer 
többnyire Hajduság útban vóln~ a'. Rák ó t z i 
segedelmére, ennek egy · Török tsapat elei„ 
be D)ent, 's a' Thordai úttzákon l-erte meg 
a' Hajduságot. V.intzr8I Radnóthra tétetett ál
tal a' Török tábor: d·e Rákótzi Vásárhely~ 
~öl Déé's felé vissza vonta YÓlt magát~ ' 

Látván a' Törők Vezérek= hogy már a; 
tél jelen lerine, és hogy nem lenne arra e· 
legedendö erejek, hogy Rákótzit ez úttal 
meröbe ·roegronthassák, táborokat Balásfalva 
felé vissza nyomták, 's ·ou-hadi Tanátsot tart
ván Bart s a i Ákos s a I, 's a' vele lévő Erdé
lyi Urakkal, azt határozták, hogy Bart s a i 
Ákos bémenvé„ Szebenbe, ottán a' telet töl
tené el, 's várná el a' bé jövendő Tavasszá! ' 
a'· béküldendö ne.gy' Tö&.ök Segíttséget, a' 
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inely ötet a' Fejedelemségbe meröbe viss~a 
tenné. Melynek következésében ezer Jantsá
rof(, öt száz Török Lovasok adah'án Bartsai 
mellé, Bar ts a i Ákos Szebenbe, a'. mely 
Város hivségében mindenkor megmaradott vólt, 
hérnéne ; a' többi Törökség a' Vas Rapunál 
viszont Erdélyből kitakarodott. 

Mihelyt ezt a~ Déé's mellett megállapo
dott R. á k ó tz i megértette, mindjárt seregé„ 

. vel sebes lépésekkel megindúlván, Szebent os
trommal körül vette ; a' maga hadi szállá
sát, a' mellette fekvő. S ellen h e r g nevű fa
luba tévén. Jól látta ugyan ö aztat' hogy 
Szeben erős, 's nékie a.' Vár' megvételére 
megkivántató elég áa-yui, és golyobissai nem 
lévén, abban a' reménységben, hogy Szebent 
erővel megvehesse, bajoson lehetne. De nem 
annyira az erőbe, mint a' Bart sai Á ko ~ 
változó, és gyenge elméjébe vetve reménnyét.; 
az ostrom alatt alattomos útakon kívánt B a r
ts a i v a l eggyezgetni. Bartsai Áko·sriak 
Felesége a' Dévái Várban be.tegeskedvé~, a; 
hol tsak ugyan azután meg is hala. Bar• 
tsai Ákos, Felesége sorsa iránt nagy nyug
hatatlanságo'k között lévén, állhatatlansága 
szerénl jó szível által engedni kész vala R. á..
k ó t z inak a~ Fejedelmi Széket. Alnttomos 
apró izengetésel< tétettek a' két Fejedelmek 

8 

Digitized by Google 



·' 

• 114 • 

. között, míglen Bartsai Ákos testvérét, An.; 
dr ás} egyenesen kiküldötte R á k ó t Z'i hoz. 
Ezek már előre meg is eggyeztek, hogy 1\ á
J<ló t z i az Örményesi Joszágát, egy néhány 
ezer aranyokkal, örökös birtokában hagyván 
Bart sai Ákosnak, tsendesen bírhassa Er
délyt, 's abba is igyekezett Bart s a i, hogy 
a' Török Várvédet, a' Szászokat, és a' Sze
benbe bészorúlt Magyarságot egy más között 
egybe vesztvén, ezen zavarban a' Város Celadas
sék.. De a' Városban lévő Tanáts?sok, Szisz 
Nemzeti GróJF Fleischer András, Polgár 
Mester M el z e r A n d rá s, Szék Bíró H a p p 
J á no s s a l egyet értve, okossággal, és kemény-. , 
séggel B a r'ts a i igyekezetét semmivé tették. 
Jól tudván ezek, hogy a' Török Udvar soha is 
R.~kótzinak meg nem engedvén, Erdély Rá
k ó t z i alatt soha is állandó Békét · nem reméll
hetne. Megértvén R. á k ó t z i, igyekezetének 
füstbe menetelét, Cancellár Be t h 1 e n J á n o s
n a k, mint a' ki eggyik róképpen ellenzette a' 
Város' feladását, 's Bart s ai na k R.ák ó tz i v a l 
való eggyezését, feleségét, V ár ad i B o r b á
rát, és öt esztendös 'S o fi a leányát, a' His Buni 
Hastélyból megkötözve elhozatta , 's B e t h
l e n J á n o s h o z levelet írván, ·azzal fenye
gette, hogy ha Szeben , Várossa' feladását ki 
nem eszközli, Le.ányát ágyu eleibe kötöztet
Yén 1 abból kilÖteti 1 annak idejét is mesha-
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tározta, hogy mikor fogná ezen ·emberiséget 
fellyfil múló tselekedetet véghez vitetni. De 

' ezen fenyegető Levele B e t h 1 e n Jánost 
meg nem tántorítvan, eztet ugyan meg nem 

, tette , hanem feleségét~ és Leányát B e t hl e n 
János n ~k a' Rövári Várba kemény fogság-

. ha Szeben alól elvitette ; Bart s a i Ákos pe
dig maga részéről látván, hogy ,sem a' V á
rost felnem .adhatja, s.em Rák ót z i v a l nem . 
eggyezhelik, az egész· ostrom' hátra lévő ide
je alatt, dobzódással, 's iddogalással töltötte 
idejét; a' Tánátsosok pedig Bartsainak ne
vében, több versen folyamodtak a' Török 
Szultánhoz, hogy segedelmet kiíldeni, .és ő

ket megszabadítani ne késnék. Rét postának 
órrát, és füleit levágatta ugyan Rák ó t z i: dt' 
tsak ugyan végtére érkezett a' Török Szul
tánnak víg~sztaló Levele a' Tavasz' elei_n bé-
jövendő segíttségről. - . 

Meg is ·indúJa Sz. György Havának elein 
Sejdi Vezér mintegy 30,000. emberrel ·, olly' i66o~ 
kemény rendeléssel, hogy Rák ó t z i t feje 
elvesztése' ' büntetése alatt az Erdélyi Feje
delemségből végképpen kitegye. Ö' legelébb 
a' Hajduságho~ Levelet botsáta széljel. Ezen 
10-dik Szám alatti Levélben, inti a7 Hajdu· 
ságot, hogy a' fenyegetödzéseket letéve, kül
denének hozzája· Kö<reteket, kwk-el aepa-

8. . 
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rad.ások (elöl lehessen eggyezni. Al · Hapi
tány Gyulai Peren tz az egybegyűlt Haj. 

' du sereget ketsegtette . segedelemmel. Hik is 
R áh a mellett táborozván, ottan a' Török 
Seregtől meglepettek. Semmit nem merték 
magokat óltalmazni: hanem szerte széljel fu
tottak a' Várakba; kiket a' Török Vezér fu
tásokban kergettetett, 's Rábán ellrnzdve, a' 
B ots kai Is~ván által megtelepített Hajdu
ság' jól meg épült helységeit, rendről rend
. re elégettette. Az ott találtató népet, vagy 
levágatta, vagy rabságra vontzolta. Ugy any
nyira nagy lett a' pusztítás, és ég~tés, h«:»gY 
messzünnen Játszatott ennek 'Világa, 's mind 
ezen ~ajduság' elpusztítását a' kérkedékeny 
Gyulai Ferentz, a' Váradi Vár' háta mel
löl tsendesen nézte. Ez alatt a' Török "Ye~ 

.zér Debretzen mellett táborozván, a0 n·eb
retzeniektöl száz ezer Tallér adót f eltsikort, 
's a' Biha_r Vármegyei Rendeket arra kén-. 
szeríttette, hogy Al lspány Boldovai Már
tont, tizenkét más Nemesekkel hívségek' ke
zességéül adnák, kiket a' maga táborával el 

· is vitt. - Ezek után megindúlt a' Török se
reg a' Szilágy felé; Rák ó t z inak Potsa ne
vű Rastélja.. mellett tsendesen el is takarodott 
a' sereg. De a' benn lévő nép' kilöv~sei, 
a' lovasságnak onnan való kinyargalása, a' 
.Y ezért .bosszuságba hozván 1 sercg~nek egy 
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részét, vissza küldötte útjából, Potsa ,Várát 
megvétette, 's felégettette, a' V árvéd' egy ré„ 
szél. levágatta, más részét fogságra vitte. -
Somly.óril érkezvén, ezt hasonlólag ' egésszen 
felgyújto.tták a' Törökök, 's onnan is feles 
lovakat magokkal vontzóltak. Így a' Török
ség a' Tatárok' példáját követvén, a' mely ré- , 
sze Erdélynek a' Tatároktól épen maradot~, 
ezek által szenvedett. Egy Tallért fizetett a' Ve
zér minden Heresztény föért, 's ebböl követlrn
zett, hogy a' ·magokai védelmezni nem tudókat 
is lenyakazták a' Törökö~, hogy így·a' pénzért 

· béhordott Heresztény' feje'k száma nev~kedjék. . 
Sok ezer Heresztény fejek egybehordatván, az 
elfogott Heresztény rabokkal megnyúzattak, 
szalmával kitöllet~ek, 's így szekerel(re rakat
va, egyenesen inditattak a' Szultánhoz. -
· Megértette a' Szeben alatt ok nélkül i
deit vesztegetö R. á k ó t z i György· a' Törö~ 
)Jereg' e.llene való béindúlását, 's megfontól
ván azt, . hogy ez főképpen személlye ellen 
lévén béküldve, Ölet a.kár holott is felfogná 
keresni. A' Szebeni ostrompt félbe hagyja, 
's az ott használt · Farkas nevű nagy ágyut, 
mellyel hajdonába Bátori 'S~ gm o. n d önte
tett, a' Szász Sebesi Hapunál továb)l nem vi
hetvén, seregével. Holo'svar felé igyel<ezett,_ 
előre megtévén jóyal rendeléseit. Sok Nemes.
ség„ és feles Székelység hadi készületb~n se~-: . 
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mi részben nem fogyatkozva, kísérte a' fize. 
· tett hadait; Gyalu' Vára alatt állapodott meg 
táborban; ámbá.tor a' Hajduság elpusztittat
ván, és a' Magyar Országi része~ il·nagyob
bára. niár a' TörÖltöktöl függvén, onnan nagy 
segedelem nem jöhetett R. á k ó t z i n a k; tsak 
ugyan Gy u la i F e re n t z" egy f elöl a' Ne
messé g' igérete ket~egtetésével' más felől fel- ' 

' akas~tással fenyegetödzvén, a' Váradi úttzák
ra számos mester legényeket felfegyverkezve 
küldött R. á k ó t z i hoz, ugyan hozzá tsatolta 
magát egy . néhány száz ~láh legény a' Csü
rüljei Oláh Pap' vezérlése alatt. - A' Török 
Vezér is Rolo'svár felé sietvén, Szamosfalvá
hoz szállott táborba. Legelébb is Bihar Vár
megyei Al Isp~ny B old o v a i Márt o n .n a k 
rendelést tett, hogy három' Nemes Embert 
küldjenek bé Rolo'svárra, és izenje meg a' 
Holo~sváriaknak, hogy a' Városból ki ne mer
jenek lődözni, sem semmi ellenséges lépé
seket ne tegyenek; külömbea ha azt meg 
nem fogadnák, kéntelen lenne őket elpusztí
tani. Bé is ment e~en izenettel Rolo'svárra 
Biharból Szilágyi Jó 's e t, Rrasznából 1 b
r á ny i Nagy István, és Rözép Szólnok 
Vármegyéből, Dobai Dets-ö Tamás, kik
nek Rolo'svárt léteket Rák ó t z i megtudván, 
magához ~hi~~tta. Maga látszatott ugyan e
zek iránt riem annyira nehezkedni : de G a u-
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di András', 's mások' ingerlésekre tsak u
gyan ezen ártatlan izenet vivőknek, min~ hár
maknak, tsak hamar a' tábor' közepén fejeket 
vétette, 's így minden hellyes ok nélkül ke-

. gyetlenkedett. Melyre a; Rolo'svári~k meg
rettenvén,nem tsak nem háborgatták a'mellettek 
elköltöző Török tiÖ)ort , hanem követeket 
kűldyén ·ki a' Vezérhez, mindenféle eleségek
kel kedveskedtenek. -

. , Felviradott Pünköst Havának 22-dike, és 
ezen napnak kellett., .a' Fejedelem R. á k ó t z ~ i66o. 
György sorsát végtére elválasztani. R.ákó-
t z i Gy ö r gy még az nap előtt hadi tanáts-
ra egybe hivatta vala a' Tisztjeit, és maga 
vélekedését abban nyilatkoztatta ki, hogy ta- · 
lám jobb vólna táborával Várad felé kimen-
ni, 's Magyar Országon több seregeket ven-
ni ~agához, mint sem egy nagyobb Török 
erővel hizonyfalanságr~ meghartzolni .. En-
nek ellenébe Mik e s .Mihály, és Mik e s 
Re 1 e m e n az elöttek ·álló már . kész , gyöze
delmet, egy órát sem akarták már tovább 
halasztani. Még a' Ratonái dolgokban ezek-
nél sokkal jártasabb G a u di A n -1 rá s is tűz-
be jövén, azt erősítette, hogy ha az ütközet 
még is halasztódnék, kész lenne a' tábort 
mindjárt oda hagyni. Mellyet R.ákótzi "'eg
hallván, azt felelte: „ hogy ha· ugyan hartzol-
" ni ke.ll, ö nem. bánja, és az ö mejjébÖl 
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„ ·is vér, és nem téj fogna kifolyni. " A' Pö 
V ezér.séget magának tartván, Vezéri ren~elé
seit megtette ; Gyalu, és Fenes között állí
totta . ki ·népét a• hartzra; az eggyik sr;'rnyál 
bízta egy régi Vitéz Kapitány R o v á t a 
Györgyre, a' közepébe állította a' gyalog
ságot, 's ezek közzé ágyukat is tett; . a' más 
szárnyára állott a' Székelység; mind a' két 
tábÓrban agyu Iövések~el; dob, és trombita 
jeladá~okkal . megadatott a' hartz jel. Az Er
délp sereg a' Jé s u s neve, a' Törökség Al
lah! !Allah! kiáltással i:ridúlt meg. A' hartz 
elein mindjárt rettenetes szélvész támadott; 
mely a' száraz földnek porát szerrib~ vitte a' 
ll á k ó t z i seregével: úgy hogy a' pór, é!J 
puska pór' füstje miatt az semmit sem látha-

' tott. Lődöztek ugyan az Erdélyiek, és a' 
gyalogság közzé béte~t ágyuk szo:rták' széljel 
a' golyobisokat is: de a' -Török lovasság tsak 
hamar megtámadta az. Erdélyi sereget, . ko
pogtak az egybe vert kopják, kardra keri.lt 
a' tsata·, 's á~bár nagyobb vólt a' Török e
rő, még· i:s sokáig hellyt állott a' Rák ó t z i 
sePge. Azomban· a' jobb szárnya, a' mellyen 
a' Székelység állott, . hátrálni kezde. Ezeket 
Rák ó t z i megsegitvén, ujjból mérész hartz 
kezdődött. De a' Törölc.ök is a' jobb szárny
ra réá ' vetvén magokat minden erővel, _ már 
ekkor futni kezde az egész· Székelység Oláh 
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Fenes fel~,· és többet senki a' Székellyeket 
a' viadalra vissza, nem téríthette. Mellyet 
látván Rákótzi, elejekbe nyargalt a' Széke„ 
lyeknek, 's a' mint a' patakon keresztül a
karna ugratni, rézzel ·fedett sapkája fejéből 

leesék; töstént körül véteték Rák ó t z i egy 
tsomó Török lovastól, vitézen óltalmazta u• 
gyan magát, 's egy néhányat, maga karjaival 
a' Törökök közzül le is vága. Oda ·nyargal
nak az alatt az Onadi lovasok, kiket a' mag8: 
óltalmazására kiválasztott vala előre, 's meg 
me~tik Fejedelmeket. De már akkor. mezí
telen fejére több sebeket kapott vala R á k ó
t z i' sarün fólyt a1 seb hellyeken a' vére' 
a' míg szédüh:ii kezdvén , lováról levétetett. 

. Ez alatt, a' más szárnyát is megnyomák a' 
Rák ó t z j. seregének a' Törökök, a' gyalog
ságot , a' Váradi úttzákról egybegyüjtölt 
.mesterlegényeket, a' Török lovasság kimél
lés nélkül vagdalta. Visszélfelé nyargalt az. 
egé'Sz Erdélyi sereg, és ha a' Tör.ők Vezér 
a' hartz mezején meg nem állapodott vólna, 
nem tsak hogy a' Fejedelm~t elfoghatta vól
na, sőt a' sereg' megmaradott · r_észe is fog„ 
ságba eshetett vólna i így is több mint há
rorn eze~eQ. maradtak a' tsata mez8n. 

Észre vévén. a 1 Rá ll ó t z i mellett lévő 
róbb Emberek, a' Fejedelmek' szerentséllen
s.;gét., , ötet uonnal szekérb_e_ té~ették, és _a~ 
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gyenesen Etsedre akarták útnak indítani. De 
ö azt meg nem engedvén, lassu lépésekkel 
vitette magát a' Körös mellett való kö~es; és 
rossz útakon Várad felé. Az egész Rák ó t z i 
táborában egy sebet hékötni tudó Orv.os sem 
vólt. Postán hozattak eleibe Váradról Cs o-

. , k ~ s i Már (o n, és K e re s z t u r i 1 s tv á n 
Seborvos~k, kik a' szerentséUen Fejedelem' 
sebeit az útban békÖtözvén, Váradra békisér
ték. Még ezen halálos útjában is nem szűnt 
meg Rák ó t z i a' Töröl<ök ellen vejendö 
boss~'1állásairól gondólkodni. Egy ·általa ki
adott hirdetményben kfltonáit megditsérvén, az 
Erdélyieket további hívségre, min_den igye
Jc...,zettel ujjabb ser-egek' egybe gyűjtésére in„ 
tette. De már akkor az egész Erdélyi tábor 
nagyobb részint el vala oszólva. Az elesett 
Keresztények' fejeit ekkor is· a' Török Ve
zér megnyúzatván, · szekereken elvitette. A' 
maga elesteit szorgalmatosan eltemettette, 's 
ez okból a' Törökök elesetteinek számát vi
lágoson tudni se lehet : de hogy nem kevés 
esett el a' Törökök közzül is, a' sok sebesek-
böl lehet gyanítani • . · · ' 

Váradra megérkezvén, mindjárt megtet
szett, hogy a' Fejedelem' sebei gyogyíthatat
lanok. Az Udvariak · ugyan a' Fejedelemné 
Bátori 'S o fiát, ki a' Fiával Munká.tson va
la, jó reménységgei kivánták bíztatni: de egy 
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Keresztes And.rás nevezetű Kapitány, a' 
Fejedelem sebei' békötésén jelen lévén, a.' 
J'.'ejedelem Asszonyt tudosította sietölee-, hogy 
ezen biztat~sokra nem építvén, ha . a' Peje
delmet életben akarná kapni, Váradra sietne. 
Az előtt két hetekkel tétetett vala az Öreg 
Rákótzi György' kegyes Özvegye, Lo- · 
rá n ff y 'S u 's á n na Fejedelem Asszony ·a' 
Hoporsoba. Pia' szerentsétlenségin való aggó
dás, Háza' felfördulásából következett kese„ 
rüsége miatt érte vala a.' szél ütés. ( gutta .) 
Látszatott ·neki a' mennyei Gondviselés bár 
annyiban kedvezni, bögy Pia' halálát meg / 
peni érhette. Ezen gyászos kötelességről, Sá ... 
rospatakról, tsak azon napokban érkezett visz
sza Munkátsra a' Fejedelem Asszony, B át o
ri 'So fi~. Mihelyt vette a'. Férje' veszedel
mes allapotjáról a' tudósítást' sietve érkezett 
Váradra, Pereritz fijával, Sz. Iván· Havának 
5-dikén, leve megérkezése, · és jó kór arra 
nézve , hogy a' haldokló Fejedelem Rák ó -
t z i Gy ö r gy nagy nehezen véle még beszél
gethet~tt. Más napra viradólag Sz. Iván Ha
vának 6-dikán, Fejedelem II. Rák ó t z i 
György 'C' világból :kiimilt. Nyughatatlan 
életét tsak harmintz kilentz esztendöhre, Or
száglását, a' közbe lévő Fejedelmi változá-. 
sokat is belé számlálván, tizenkét (Esr.;tendö
kig vihette, . Haláia, egy bátor Vitézhez· u„ 

' ' 

. / 
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lend8, tsal< nem a' hartz' mezején leve; sze . 
méllyes bátorság, fér.fias Vitézség, szüntelen 
eg.y formán lángoló tÜll, . nagyra v:ágyakodó 
lélek, nagy mértékben l<ü~ömböztette meg 
Rák 'ó t z i t. Ha ezen szép tulajdoDságokat 
az okosság, . mértékletes ·magába' szállás , 
Hazája' · szerentsétlenségén megindúló szív , 
's tselekedetének a' Haza hóldogságára nem 
tsupán fennhéjázó képzelödéseinek hétölté· 
sére törekedő indúlal vezérelte vólna, 's a' 
jobb tanátsoknak engedni, 's mAgának igaz 
tanáts adókat választani tudott vólna, az ak~ 

. kori külső kedvező környül állásokban már 
a~ előtte elhunyt két. Fejedelmek; előtte az 
títat megl<éazítvén, könnyen Erdélyt nem tsak 
belsőképpen bóldogítani, hanem a.nnak ál
landó méltóságot, tekín,tetet, 's ma_gától való 
szabad fennállást szerezhetett vólna. De a' 
Fejedelmek' személlyes Vitézségek, és mér
tékletlen nagyra. vágy ások mi11de.:ikor az Or
szágok' ostorai. Meghalván R. á k ó t z i, teste, 
a' mint lehetett, sietve' felöltoztetvéQ, tsak ha~ 
mar koporsóba záf4ltott. . Egy rövid halotti 
Tanítás mondatVán felette, a' JlUSzta kopor-

· SÓ szőnyeggel bétakartatván, a' Fejedelmi sze
kérbe hététetett, és P,tnak indíttatott Etsedre, 
a' fizetett Hadak nyomba l<ísérvén a' Feje
delmi testet. Etsedröl a' . Fejedelmi ~est Sá
l!~snata#r~ vit_eJet~, _1lolot~ . e~~hb .~nnya te-
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mettetett el illő fénnyel, 's a' meghólt Feje~ 
delem testének tsak a' következendő Eszten
dőben Sz. György Havának 24-dihén, lett eh aGfü. 
té'mettelése. Semmi emlék oszlop Ropor• 
sóját nem fedi. -

De még 1789-ben, midőn ·a! Pataki Várbé4 
li templom megujjíttatott, a' temetésékor a• 
templomban feltétete~t, de már akkor is meg.:. 

. rongyollott zászlón ( mely most megszaka
dozva sints többé ) a' következendő Írást le• 
11eteU ólvasrii, a' rnint Szírmai Antal fl' 

Zemplény Vármegye' Leírásában feljegyzette. 

EGY F:E LŐ L. 

Jehovae Vexillo suo. 

D. · T. O •. M. 

ei 
Memoriaé aeternaé Sacrunt 
Portis creatus Fortibus 

· éelsiss. G.e o r
0g i u s R i. k ó e y Ii. Dei gra• 

Ha Transylvanae Princeps, Part~ R. Jlunga„ 
riae Dominus, et Sic. éomes, Principum N e„ , 
pos, Filius, Pater, verae religiohig cultol' 
constantissimus , Confess. ávitae columna , 
etiam spe regni tentata, sed immota liber.; 
tatis Christiano Hungaricae assertor arden· 
tissimus, populorúm suorum, tametsi parte 
eheti ! bivitorum) iBgratorum, ad ultimum 

· }H'udentiac defenso1· strcnuus. Reswn suciua 
-
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ftrmissimus, ·socioruui Principum "oppresso
rum~ non semel, nec id suo sine damno ~

dus in thronum restitutor' qui regiam con
jugem cel&issimam S o p h i a m B át h o r y Il
lustris: gnatum unicum F r a n e is e u m, san
gvinem denique suum Christiano no'mini post 
hahuit. Heros magnanimus, tantum no'n ad 
excessum. Queni Orbis timor, Turca semper 
timuit, nunquam terruit, nedum domuit, et 
si seme~ superavit' permittente fato genti 
infenso; quam diu vivus < hei superstitibus 
jam enim mortuum brevi non lugehunt, "ed 
plangent serio, tametsi sero posteri, . rnajori
bus saniores, si veri HungarÍ ) vita ipsa, 
quam vel unico terrae gentilitiae pede cede
re malens , inter medios Barbarorl.lm, regni 
Chrisliani invasorum ( Proh hominum fidem, 
a suis contra . se irritat'orum, invitatorum, 
introvocatorum ) gladio suo fatali ace:rva,tim 
mactatorum cumulos, primum lethaliter· sau
ciatus, de~um ·VI. Junii anno N. I~ 1660.' 
aetatis XXXIX, mens. 4. in arc e Váradina, Clavi 

Hungarorum a 1 Iu~igni~ R á-1 se sanctissime 
k.ocz1ana 

-conservata, pro Patria occubuit 
gloriosus , -resurecturus gloriosior; -reghatu
rus gloriosissimus. 

. MÁS FELŐL 
'Hic est is Princeps, quÓ qon animosior alter: 

. Hic jMet Hungarico natus in axe leo. 
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Moldaviae . domitor? V alachorum fulmen et 
<horror 

Patronus pressi portus , et ara gregis. 
Quis sit, quaeris adhuc? est nempe Georgius ille 

Rákóca:y, Patris nomina magna gerens. 
Transylvanorum, SiculQrwn Duxque-, Comes

( que, 
Grandis natalis splendor, honosque glqbi. 

Cujus in Illustri cerebro doctrina resedit. 
Os cujus· poterat cum Cicerone loqui. 

Cujus el auspíciis 'ad Lippam Turca cruentus 
Concidit, Hecloream gnarus adesse manum. 

Hinc fremuit rabidoTurcarum murmureCaesar; 
Mox el Pannoniam sangvine foedat humum. 

Non lulit hoc ardens Princeps fortissimus 
( Heros, 

Ad Gyalu pugnam triplicat ergo gravem. 
Quid? alernit, perimit, furi.bundos dejicil hos· 

. · . ( tes, 
Ipse suo. tandem vertice v_ulnus. habet. 

Saucius·, et toto V aradinam :rertur in arcem 
Corpore, mente s~um, laetus obitque diem. 

Mag.nanimo cecidit cum Samsone plurimua 
( hostis-, 

Principe ,sic magno T1:1rca cadente cadit. 
0 cedro dignum. facinus ! ntt}lC aurea tempe . 

Incolit in nitido Victor,, ovansque polo. 

A' Rák ó t z i halála. koránt is még meg 
nem szerzette E~délynek sem a' külső. Bé~ 
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Jll§t, Aem a' belsö tsendességet• · A' HaZfiak 
)lözt való békételenség, sőt nyílvánságos há
borri kiütése' nagyobbá·ra ·még azután' lete. 
Se,mmi háboru nem oily' kegyetlen, 'és nints 
annyi vadsággal , 's erkőltstelen tettekltel 
megbéllyegezve, mint mikor a' Hazafi hua· 
fi társával, felforrott indúlatból hartzol. Elé 
vétetnek akkor többnyiré nem tsak a' sze
méllyes Vitézség, és a' hadnak szok~tt .mes„ 

, terségei eszközÜl, hanem a' felheviílt Haza
fi, Nemzetét, attyafiát, barátját nem kim él
ve, gyakorta tsak a' bosszuálló indulatnak 
enged. Igy B·artsai Ákos, mihelyt a1 

Erdélyi Fejedelemségbe magát bátorságban 
lenni látta, az állhatatlan szerentsével , felfu„ 
valkadva, szerentsétlen Hazája' sorsán orvo
solni nem igyekezett, maga részéröl Bánffy 
Ágnes s el az Ország' nyomorusága között 
vígan lakadalmazott. A' kik ez előtt meg-

. hosszan~ották, a.t~k iránt niél'lékletlen ke-· 
ménységgel viselietvén, tsupán testvéreit ki· 
vánta boldogítani, 's ném áltaUotta szóval is 
kijelenteni, hogy az egész Ots~ággal 'keve
set gondól. Maros Széknek Fő Rapitánnyát; 
Bakó 1 st'Vá n t, Ba rts ai Gáspár a' Fe
jtdelem' testvére, . közönséges helyre felakasz„ 

· tattatta. Bartsai Ákos az Erdélyi Nemes
séget · Jóra felköltetvén, a' sokszor zene)Jo
aáskodó, és B art s a i ellen nyughatatJanko-
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dó Székelység megbt"lntetésére .Sar·tsai Gá,; 
pá r ve~etle. N yilvánságos hazafiui háboru 
folytatódott Három Széken, Gyergyóban, és 
Csíkban. Az :ártatlanol<at is kardra hányatta 
Bart s a i q. ás pár, a' SzékelJyek öldöldései
vel alig tudott megelégedni. Bart s a i A n
d rá s-' Á k o s' más testvére , Mik e s t a' Fa
garasi piatzon maga hatalmábol felakasztatta. 

Ezen tettek Erdélynek nagy részit Bar
ts a i Ákostól. elijesztették, és a' Fejedelem
ségre rég vágyakodó Remény Jánosnak 
jó alkalmatosságot adtak, hogy Erdélyre fegy
verrel béjövén Magyar Országról a' Haza1i 
háboru gyalázatos fáklyáját meggyujtsa. Bar
ts ai Ákos a' Fejedelemséget Remény J.á~. 
no s n a k engedni kénteleníttetett. De nem 
változött a' szerentsétlen Erdély' sorsa ezzel, 
tsak a' játszó személlyek lettek mások. lgy 
lett B a r t s a i G á s p árnak az Örményesi 
Udvarába meggyilkoltatása; a' Fejedelemsé
get letett Bart s ai Ákosnak megnotáztatá~ 
sa, tulajdon Várában Görgényben vasra ve• 
retése, 's a' Rövári Várb~ vason való fogság„ 
ra kűldésekor, egy Répa nevű .mezöségi 
falunál, meglöveltetése . 's ·egyben 1'ontz()lta· · 
tása,.'s a~ Erdélyi vólt Fejede~m Bartsai
n a k R. ép a, vagy mások szeréqJt Hozma Tel
ke nevű falunál temetése bellrett fóldbe Y&• 

9 

" 
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ló · lianyása. · ..:... Bart s a i A n d ~ ás hason16-· · 
lag Fagarás Varit Ke'mény Jánosnak ál-· 
tal adván Kemény J á iI o s' rendeléséből ép-

. pen azo~ akasztófára a' Fagarasi piatzdn fel
akasztaték' a' mellyeri á~ előtt a:z ö' rende~ 
léséböl Mik e s vólt ·felakasztva. Igy lett a' 
Dévai Vár K e m én y Jánost ó 1 va~ ·által 
vétele után, Református Pap Rálai András, 
Dévai Varvédhez tartozó Jánosi J á Ii o s, 
Rafai Tamás, ·és Fodor János ineghal
gatatlanúl á' Radnólhi Kastély előtt fejek vé
tel~~ Igy a' Sz. Demeleri Kastélyban bésza..; . 
Iadőu Lázár Gy O r gy n e k; onnan ·kijöve.; 
.telével, a' ki tett lesektő.l ··egyben kontzotta..: 
tása. Ezen borzasztó Hegyetlenségek utánn · 
ú}jból bé jöve · a' Tötök Erdélyben; : e.teket 
lúserték a' Tatárok, kik is újjból égettek, 
pusztítottak, gyilkoltak , 's magok elött haj
tották a' felfűzött rab köz né'pet, 's hogy · Er
délynek semmi némü szerentsétlensége el ne! 

maradjon' megérkezett a'. mirigy nyaliillya. 
T$'ak nem minden · helység háldoklókkal vala 
teli, 's ·a; történetek' s6rai ·olly' sze.réntseUen 
képet• nem iiiutátnak, inint akkor az Erdé-
lye :valá~ · - · ... .. · 

· A'' R~mé~y 1án'os'segedelmére'Etdély
bé 'bejött· ModteÍi.ukuli ·'fényes' serege' is-: R e

" · mény Jáno~t a' Fejedelemsé_gbe me.g nem 
állapí~otta• Igaz ugyan, hogy a' Török hé-
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. lollyással. Fejedelemmé t~~el~tl .· ,A p ll rty Mi.;. 
hály. segedelmére .jó idö; pontba ~éérkeze~t 
Rutsnk Basa serege, Fejér Egyház, és Nagy. 
Szöllös: között megvervén , a,' hartzol~s · ir~;nt.' 
sokáig kételkedö. K e~ é n y J á n o s seregét; 
teste meghalva sem találtatván, tsal< az; Qrr-

' ményesi Istállóból, Bar t s a i G ás pár' meg
Öletésekor elvett paripa ló, mellyei lovag
lott Kemény J á n o,s nyargalhatván ki a.' 
hártzból. A' hazafiai< közt való nyílvánsá
gos há.boru · megszüile, és már tsak egy Fe
jedelme leve Erdélynek. De mind ez.en meg
történtek mind a' Rákótzi György által 
okoztatott háboru, és az Ö vakmerő tselekede:
tei' következéseihez ta,rtQznak egyedö.I, qs · 
millyen kiUömb<izÖ Erclélynek akko)'i álla-: 
potj.a, ~időn aztat az előtt tizenllél eszten,'.'. 

„ 

--dikkel Rákótzi György méltóságosan ál„ 
tal .vette vala · igazgatni; -azon . meg~.láztatot~, 
's. megromlott Erdélytöl, a' m~ly Apa ff y 
Mi h á 1 y r a szállott ? . 

Vége vala Erdély' valóságos :,nagától va
ló fenná»ásának, vége . tekíntetén~k, vége a' 
kiilsö ellenség előtt bátorságának. Ennek 
határát sem az úgy nevezett Bánátus felöl, 
sem Magyar Ország felől többé erősségek 
nem .fedték. Jenő, ·Ráránsebes, Lugos, még 
a' R ákó tzi életében a' Tőr.ők kézre kerül-

. ' ~ .9.-.• ; 
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tek; .Váradot is nem sokára m'egvevé a' T<S.: 
rök. · Nem vólt többé a' Magyar Országi dol
gokban Erdélynek béfolyása, 's az Erdélyi 
Fejedel$'m, a' Magyar Országi dolgokra néz
ve egésszen idegenné lett. A' Török Udvar. 
elölt tekintete elveszett, gyengesége az Or
szágok' mérő serpenyőjébe keveset ·nyomott. 
A' Szultán, 's a' Török Vezérek ·ajándéko
kért bátron. osztogatták a' nyughatatlenkodók
nak; kik ·Ronstántzinápolyhoz follyamodtak, 
a' pártfogást. A' Rák ó t z i' eset~böl folyt sű
rű Fejedelmi Változások, az Erdélyi Feje:
d.elemnek, olly' sziikséges tekintetét, és ·.mél
tóságát megalázta. Egy nyughatatlankodni 
ákaró tehetős birtokos, a' Fejedelmí bársonyt' 
könnyen elérhetónek remélhette; a' g.azda-· 
gabb magános személy Uradalmaiba magát 
Pejedelemnek lenni képzelte. Sok ok nél~ 

kűl valli Udvariakat, felfegyverkezett szól
gákat tar..t'f'm, maga a' Fejedelmet, Felesé· 
ge á' ~j.edelem A.sszonyt követte , - a'. fény 
üzésbe. Bírookos aprobb társain, vagy szom
szédjain „ Jtatalmát éreztetni, azoknak javait 
foglalni nem általlatta. Ebből folytak a' Fe· 
jedelem' gyanakodásai, ·a' · törvényes szabad
ság' megrontásával való rahaskodtatások, No· 
tákkal való megbüntetések. A' Nemzeti · in
dúlat is Játszatott. megromolni. Számkivetés-. 
be ment a' Magyar egyenessés 1 Baráttaág 1 
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. sat még az atyafiság' kötelei is egybe · szaka~ 
doztak. Mások ellen való· vádoskodásQk, má-. 
sok Joszágainak a' Fejedelemtől való megké
~ése, Hazafi Társaik' megrontásával, való ~es
terkedesek, az Erdélyi íobb, és all rend kii-

. z6tt minden napiak levének. A' tulajdon 

._birtok' szent jussa, bizontalanságba jÖtt; a' 
törvények ritkán tudták mególtalmazni az 
ártatlanságot, sőt a' Törvény tsak veszedel-

. mes éles kardá lett a' hatalmasak' kezébe. 
A' békövetkezett Fejedelemre tsak a' meg
nagyobbadatt·, és többesztendökröl fizetetlen 
maradott sullyos Török adó maradott örök-· 
1égül. A' Fejedelemnek Udvara, és minden 
épületjei fedél .nélkül maradt_ak. .Azokban 
legkissebb Fejedelmi butor nem vala. A' Fis
calis Uradalmok hasonlólag minden felkel. 
hetökböl kipusztúlva, só aknák, Bányák ren
detlen: zavarban. - A'. Fejedelmi tárház e
gésszen kiiireset;{ve, a' Fejéaelem több lideig, 

. tulajdon Joszágai jövedelmeiből éldegel~, 's 
a'· Török adót adosságok tsinálásával lehete 
ldtsinálni. - e:.-... 

A' Tudományossá1 megtsökkent, 's hát
ra felé ment.· A' Tatár pusztítás után ~' F;e
jérvári Fő Oskola elébb Rolo'svárra kiván
dorlótt. Onnan az A p p. f f y Mihály gondos-
1ága N. Enyedf'.'e megtelepítette, és a' Can
cellár Bethlen_ János, mint annak Fö ·C-· 
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~elöjének szorgafulatos · ·igyekesete; ·hogy 
Jielyre állhasson ugyan mind,ent megtett. De 
nem vala Enyeden sem· épület, sem az :ell- · 
gett Rönyvtár 's nyomta~ó miihely · hellyett 
más-, vagy pedig pénz azok' .. megszerzésére. 
A' béhivott Német Tudósok, vagy· meghól~ 
tak, vagy.·kivándorlottak, és soha többé ide
gen Tudosok Erdélybe tanítás végett bénem 
költöztek; 's tsM.. későbbre ékesítette · a' ·N. 
Enyedi Fö Oskolát Páriz P·áp•i F·erentz 
is, a' kinek nagy tudománnyát, hátrá. ,hagyott 
munkáiban a' moslaJi~ él_()kkel tiszteltetik , 's 
a' ki egész Erdélynek · a' külső Ors~ági Tu
dosok között olly' na5y nevet szerzett a' m~
ga idejében; .a' millyent egy Erdélyi sem töb
bé. Az Erdély' kipusztulása, . nagy ínsége, 
meg nem engedték, hogy az idegen Ország
ba "való útazások tanúlás; ·és látás kedvéért, 
mint az előtt, gyakoróltassanak, ·és tsak az 
egy B e t h l'e n M i k l ó s t; és B e t h l e n P á lt 
'ó~vass~k, hogy azon idökb~n a' Nemesi Rebd
ből, tanúlni , és útazni idegen földökön vól
tanak. -

Mennyit vesztett légyen Erdélynek_ né~ 
pessége azon esztendőkben tisztán meghátá--

. rozni ugyan nem lehet. B'artsai Ákos• a' 
ti~eneggyedik szám alatti Rendelésében 'pa
_naszólván, hogy Rá kótzi György öte~ vá
dólná az Erdély elpusztulásáért, . rendelést 
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tett vala a' Megyákhez·, hogy a' népesség', el
.p~láa~~ ~orossan, . szám.ha . xenné:\<. De, · 

1 . .ho.gy ezen. számvétel megesett é., és. mint lett 
-· légyen, tudni nem lehet. Azomb(l.n a' fi. .Rá

,k ó t z i Uralkodásától fogva. az. Apaffy, Mi-
hály Uralkodásáig a'_hartzok, Tatár, és Tq
rök .-abság, gyilkolások, éhség, szegénység, 
mirigy nyava,lya, Erdélynek nép~ss~gét, bi7 

zonyos~n l5o,ooo. léleknél sokkal többel ,ke
yesitetlék. · .Rettenetes vesztés. e~ magában ·is 
egy olly' kitsiny népességü: Tartományban, 
a' ~Ilyen akkor Erdély vala. ,l)e ezen ·né
pellenség okozta a' sok puszta földeket, . 's 
!A' gazdagságnak nagy megtsökk~ését. A' mar
hákat, a' hadi · népek elpusztitották, meget
ték vala; nem vólt marha, a' mivel lehetett 
vóln~ szántani., sokáig nem lehetett marhát 
az Országból eladás végett kivinni. A' Re
_reskedés több része is ll1.egtsökkent, és soha 
a' hajdoni állapotjára · vissza sem· állott. Az 

f ,az előtt Rintses nevet viselt Rolo'svár is töb
.bé gazdagságával nem ditsekedhetett. A' Vár
védek' fizetése, a' több versen Tatárokknak, 
Törököknek adott . terhes. hadi adók; a' haj;. 
ioni Rereskedésnek elromlása 1 · régi Rintse
ikböl , a' Városiakat, kivetkeztették. Sőt a' 
.V~ros maga is adosságokat· tsinálni kéntele
nittetett. -

. . 
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Az Erdélyi. N emességt állapotja miqde„ 
nek felett siralmas leve. - Vagyonnyaikból 
kipusztulva, lakó hellyeik, épületjeik felé· 
getve, a' kardot óldalaikról le sem óldhatták, 
a' Haza óltalma színe alatt, a' sűrűn válto-

. mó Fejedelmeknek, Vagyonnyaikat, 's 'élete-
. ' . 

ket feláldozni kénteleníttettek. A' Török a-
dó' fizetésére, a' sarkalatos Törvények éllen 
réá szabott ·adókat fizetni, eröltettettek. A' 
·kevesebbet bíró Nemesség, az úgy neve;:ett 
Egyháziak ezen idö sorsát máig sem felej~et
te el. A' Birtokosok i,s óltson zálogba: de 
még örökösön is kénteleníttettek Joszágaikat 
eladni. A' Hatalmasabbak ezen szerentsétlen 
idő pontot gyal<0rtt használván. , 

A' Föld népe indúlatja egésszen meg-
. romlott . vala. A' béjövö zabolátlan idesen 
nép, rendetlen RatOnaság,. a' Falusi asszonyi 
rendet, erköltstelenségre szoktatta. A' Férfi. 
Ilk megtamílták a' bujkálást, lopást, henyé
lést, tobzódást, és korhelységet •. Templomok', ' 
Papok kipusztúlván, a' Vallásos érzés, Iste
ni félelem, 's ebből· jövő Erköltsösség, sok 
hellyeken megszűnt. A' trágár beszédek, Isten 
káromlásokat, a' béjövö hadi népektől, a' 
Föld népe megtanúlta, "s az ezek ellen ho ... 
zatott azutáni kemény törvények 1 . bCljosan 
tudták azt zabolán· tartani~ -
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Mindeze'ketokoztaII. R.ákótzi György 

Uralkodása, és e.zek következései az ö ha
tártalan nagyra vágyásának. Sokáig is fenn 
maradt ez a' sok rossz Erdélyben, és lsak 
az Erdélyi történetekkel nem eléggé esmere
tesek, okozhatják egyedül a' Fejedelem A
pa ffy Mihály gyengeségét. Méllyebhen 
meg vala sebesítve az egész Erdély alkot-

. vánnya, 's nagyobb~k valának az Erdély rom
lásának okai, mint sem hogy a' legbölt~ebh, 
és keményebb F~jedelem is ·többé Erdélyt a' 
maga függetlenségébe, ~s méitóságába, Feje
delmi böltsességgel; vagy erővel, helyre tud
ta vólna állítani. A' külsö környülállások is i 
's Európának megváltozott állása, eztet töb
bé elö nem segítvén. -

De a' mennyei Gondviselés a' népek' tör
téneteit mindenkor jó tzélokra' vezérli.' Igy 
Erdély' sok. tsapása, és megromlása is eszkö
zül szól gála, és tít leve az állandó jóra, 
hogy az elgyengíttetett Erdély, · nem sokára 
megtérhessen a' Magyar Koronához~, és a' 
mostani Felsége!!· Uralkodó Ház szárnyai alatt 
bóldogíté belső bátorsággal, és állandó tsen
d ességgel JJtéltán ditsekedhessék. 

\ 
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Tran1actio Czöinien8Ü Tumultua .Jnno i64($.· 

Nos Magistratus Civium · Regius, et Sedis J ndi. 
ces ,- coeterique Jurati Cives et Benatores, neo 
non Centnm Viri, ac tota Communitas Civitatis 

. Cihiniensis ~ tota denique Universitas · Saxonicae 
Nationis in Transylvania; memoriae commenda
mus tenore praesentium Jlignificantes' quihus ex· 
pedit UnivePSis. Quod licet ante hac etiam . in 
pari -casu factae Inclyti Regni Constitutiones, no
bisque Communilati Cibiniensi cum sua Magni
ficentia- in privato initi exstent Contractus , dis
sensu tamen et tomultuatione plebis in Civitate 
nostra:, .elapso tempore excita, occasionem sup
peditante, Spectabili ac Magnifico G e o r g i o Rá
k ó tzi Dei Gratia Transilvaniae Principi, Par
tium Regno· Hungariae annexarum Domino, ·el 
Siculorum Comiti, Domino nostro Olementissi
mo etc. prQpter majorem Suae Celsitudinis, suQ
cessorum, et adhaerentium securitate:ól, decla
randamque fidelem nostram obedientiam • 

. I. Quando quidem Sua Magnificentia in Cau
sa memorati tumultus, Comitatum Cibiniensem 
( exceptis Magistratibus, et Senato.ribus, nonnul
lisque Centum Viris illi tmµultuariae· factioni non 
consentientibus ) ad generalem Dominorum Re
gnicolarum Di~etam evocari mandaverat, eaui · 
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que hanc obretn per Directorem Piaci, _nota in
fidelitatis adgrava~i jusserat, nihilominus tame,n 
.ad humilliin~m instantiam, tam per nosmet; qu~m 
per alios. Hlustres Suae Illustrissimae Magllifioen-. 
tiaé adha~rént~s fideles inte'rpositam, ex ·mera et 
innata · Suae Celsitudinis Clementia, hanc . gra• 
ti~m praestitit, ne res ita, eoram Statibus· regni 
decidatur, verum coram Suae Celéitudinis ad id 
Deputatis Commissariis, Universib!teque· Saxotü• 
ca in Civitate . Medgyes,. ad norniain . legum re„, 
videtur, illi vero· qui auctorefl tumultU.S erant, 
et · fuisse deprehend~ntur, promeritis poepi& ad
ficiantur; multa vero; si quam incurrerint, in· 
rationem Fisci juste · administtétur, observatis 
hoc in · casu Anno 1638. datis in siinilibus obli- · 
gatione, et reversalibus nostris, Eapropter sal• 
vis semper manentibus prioribus regni Consti
tutionihus ' nostrisque ohligationihus' nund ite„ 
rum assecuramus Diemoratum nosttum. Domi„ 
num et Principe'm Clementissimum, quotiescum„ 
que Suae Magnificentiae, tam belli, · quam pacis 
tempore, Cibinium intrare placuerit > . Ci~itatis 

· ·nostrae portas, sine ulla quaestione, dilatione, 
et · procrastinatióne eidem ·patentes füturas, ut 
non solUm libere' ingredi' tutoque morari possit, 
verum pro maföri cerHtudine,; porta quoque Ci-

. vitatis nostrae una, unumque grandiorum propu
gliaculorum, qtiod "8ua · Magnificentia suo -tem
pore. d~siderabit, et . denominab'it, 'una, 'Cum .. cla-
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vi, 's-patio intermuirali, munim~ntis . ad . eundem:: 
locum pertinentibus, tormentariis, fabris ferra
riis, rotariisque' in Suae 'Magnificentiae · praesi-.. 
diariorum sínt potestate; similit-er ·de turribus 
supra portas exstructis, alüsqúe pro clementis- • 
sima voluntate sua, quando · quid placuerit, di
sponat nohis, sine · scitu · et .voluntate . suae Ma- ·. 
gnificentiae; ·nos his neutiquam immiscentibus •. 
Quia Tero 'turres artificum colJegialium "curae 
suhesse, in eisque naturalia eorum alioquin as- · 
servari··consvetum est; ne damno quopiam eo-
rlim l"ationes adficiantur i ostia illarum clausa 
maneant, eo tamen ·non .obstante excubiae prae
sidiarior'um, sua'e Magnificentiae a:d eas collocen~· 

t~r~ continuum praesidium etiam témpore pae~s 
Sua ·Magnificentia apud nos né ha.beat; Civitate 
nostra egressa portam · ei propugnaculum cum 
reinHi huc spectantibµs nohis cedat, et. remittat. 

II. Tempore belli ·praesidiarii Suae . Magni~ 
fitentiae, pro e:~.igentia eorum, clementiqne suae 
celsitudinis dispositione, non solum , unius por
tae, et- pr-0pugnaculi, · verum totius .Civitatill de
fensionem e locis necéssariis uná· cum Civibus· 
suscipient; ex eisque oppugnantibus resistent', 

1 

cuín hona tamen correspondentia inllabitatortim, 
ejusdem loci fideliuin suae · Celsitudinis. Confi„ 
dimus autem Suam · Magnificentiam Cívitalein 
l)Oslram temporepacis extra:necesgariam quandain: 
causam continuo pro.esidio non adgraváturam. 

' 
Digitized by Google . 

"' 1 1 



• · 144 „ 
-Ill. Hospitia in ·rationem Suae :Magnüicen- · 

Hae, ejusdemqne fidelium, domus item pecunia
riae-, et reliqua ad commoditatem nece~saria ma
neant in vigore, secundum Continentias Consü
tulionis, et ohligationis nostrae • 

. IV. Consulem -ad . praescriptum antiquorum 
privilegiorum nostrorum talem eligemus, qui suae 
Magnificentiae omnem dehitam reverentiam in
fucate exhiheat, nec sit osor Hungarorum. 

V. Quia vero fama hujus tumultus · in·, eo 
statu deprehendit suam Magnificentiam, ut licet 
non p.enitus re inf ecl&, gratia Deo, attamen us
que adeo derepente retracta sit, nt nec sihi ad
}1aere~tes securos, nec suos hene dispositos re
linquere potuerit, quod haud exiguum illis ex
citavit maerorem, suae · vero Magnificentiae in
aesfünahile attulit da~num; ut ergo ob hoc tur
piter tumultuantium factum, aeternum statuatur 
exemplum_, suaeque Magnificentiae contentetur 
clementia, eo etiam resp~ctu , quod · rem hanc 
in Comitiis regni tractandam proponere non su
stin\lerit, promittimus Suae Magnificentiae pa~ 

gum -Rertz dictum, nostrasque in possessionihus 
Szin<t, Eszetel, et Orláth porHones, nullum jus, 
null~ffi:que jurill, et ;dominii proprietate~ pro 
nobis, successoribus nostris reservantes, sed to
tum et omrie jus nostrum in . eisdem qualiter
cumq:ue habitum, in Suam Celsitudinem, el Suc
cessores, Legatarios<JUe . ejusdem transf erendo ; 
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item florenos hungaricos in paratis' pecuniis 1 o,ooo. 
e decies mille) Nos vero ipsos ád omnium ho
rum praestationem sub hona fide Christiana, · et 
poena in reversalibus, quas etiam eostris confir
mamus, et roboramus in omnibus punctis, clau
sulis, el articulis, obligamus. N:os vero Univer. 
sitas sub eadem poena soluD) in parte ea nos 
ad id obligamus, quod si Cihiniens~s Communi
tas, aut ex ea quaedam privata persona, contra 
haec impegerit, nos eis necquicquam patrocina
turoa, nec eos contra · suam Magnificentiam de
fen1uroa. Datum; el actum Albae Juliae • 

. . 

10 
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B . 

:Jz.1 1659-dik .B8z.lendö. Pünköat Haof!' 24-düc 
napj'án §záaz Sebeaben tartatott Gyü-

léane.k la-dik .Artikuluaaa. 

A' Lengyel Országi veszede.lmes, és .erőszakos 
Expeditioríak alkalmatosságával, midőn előbbi 

Fejedelmiink Máramarosba érkezett 'vÓlna Or
szágunk' Hadai~al, és egy nelÍány napokon Ó Nagy-
ságá Pisken aubsistálván, némelyeket az Hadi 
Quártélxokból Udvarhoz hívatván mi~t egy Gyü
lési förinán, proponáltatta az Adóról való kiván ... 
ságát, itélvén azt, hogy az 1íjj adónak felvetés~-
nek szokott id~jén az Országban jelen nem le
hetne. Ótt lévő Atyánkfiai egyebet nem méré-
szelvén benne tenni, az Adóról resulq.tiót töttek, 
~ellé adván a' nova Potentiákról való dolgot is. 
Annakutánna osztán ez dolgot Artikulusban írat
ván, elébbi Fejedelmünk s'zintén, ólyan formá-
ban botsátotta ki, mintha az Ország' Törvénnye 

· eze~ént Legitime Convocáltatott, Gyülésnek vége
zése lett vólna, holott az Őrszág Statussinak 
ebben semmi híre'k, sem Tanátsok nem vólt, 
és még az Hadi . Atyánkfiai közzűl is Székek ne-
've alatt, Székely. Atyánkfiai közzűl senki nem 
vólt, a' Szászok közzül is nem többen, ·hanem 
ldket az Expeditiora magával ö Nagysága elvitt 
vólt, és noha edgyik ítélő Mester az akkori Had-
ban jelen vólt, de az Artikulusnak írásában oda 
nem hivták, 's nem is vólt, söt annakután~a jó 
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tdO.-el Pejérvárat qly Praelatiot Írtak nétci,·me1y· 
l>öl az tettzik ki, mintha' mi Országul jovallot
tuk vólna azt at .siralmas expeditiot, éa ·a' Fia 
11.ákótz.i Ferentz. ö Nagyaága' aubacriptioja 
alatt lt._i ú botaátották.. Mely artikulust Fejér
Yárra vissza itüldvén utjából Nagyságod, Locum· 
tenenségeben kezében adván ~zt Nagyságod a' 
Praefectusnak kinyomtatásra, tudván azt, hogy 
Articulust ·PraeFatio' nélkül nem szoldak botsáta
ni Praefectus Atyánkfia' jelenlétébe, úgy írta az 
edgyik Fejérvári Rdptalan, melyet senki az Or
szág; Statussi, sőt Tagjai közzÜl is nem látott 
külömben, hanem kinyomtatása; és botsáttása után. 

Mü azért világ' eleibe akar·ván terjeszteni, bi.
zonyságúl hívjuk mind azokat az ember-eket, ltik 
e!· ·mi akkori állapotunkat értették, és tudták, 
hogy minékünk Oraz.ágúl mind ezek~en sem tet
tz.éaiínk, aem· Tanátaunk nem 1'Ólt, mivel ott .Ira
zánk Statussai közzül nem is vóltak, hanem tsak 
akkori Hadi, és Tábori Atyá~kfiai, söt a' Prae
f atio még az.oknak hirekkel nem 1'Ólt. 

Mü azért, mint nem miénket, · ennekutánna 
is az Artikulust nem agnoscáljuk, és mint il-
legitime , 's hírünk nélkül irattal Praefatioja 
\'al edgyütt élni nem akarunk, sem engedünk., 
hanem erötlennek, 's mi töllűnk idegen d~log
nak pronunciáljuk, és declar•tjuk• 

'< l<ölt 6' Vi~lci art. 11-diR Jan;. 1657. > 
10 • 
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. 1-sö SZÁM. . . 

Remény Jánoa Ltmele, mellyet Rdlcotz.'i 
György Fejedelemnek, éa a' Nemes Or. 
8:ágnak küldött a:. iránt; hogy a' Tatá

rok' foKságából való kúwbadúlását, 
minél hamarébb munkálódják •. -. . 

Ad Celsissimum Transylvaniae Principem' u ni· 
versosque Ordines, quoscunque Praesens Con
cer~eret negotium. ...... 

. Tudom, hogy a' miképpen Regyelmes U
runk megtanúlta gyermekségétől fogva, hogy a' 
földnek nehezeJ:>b terhe a' Háládatlanság légyen; 
és ezt tudván, sem Isten', · sem E~erek' itéleti 
szerént magára ollyan nevet nem vészen. Én is 
Ő. Nagyságának, és idvezült Attyának, és Annyá
nak eleitől fogvátt" minémü terhes, és igazságos 
szolgálattal lettem légy;en, Íudja az Isten, . nem 
is tsak egy Országbeli Emberek, hanem magok 
is Ő ,Nagyságok, mellyel is im ezzel petsételtem 
meg: Hogy ha tetszett az Istennek, Ő Nagysá.. 
gának közzüllünk való kimenetele által) Méltó. 
ságos Székibe való· menetele·; abban · nem mols6 
E"szköz vóltam. És hogy Ö Nagyságának ulánna 
n'e lázzadjon az egész Had, azok miatt u ellen
ség Ő Nagyságát is üldözvén, vélek eggyütt ne 
kövesse bóldogtaian . sors, készebb vóltam · as . .-1-:-
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lenséget magamra várni, és·a' nyomorúságos rab
ságra velek eggyütt magamat adni; j6l lehet ein„ 
be.ri Iiélet si~rént, sőt ő Nagysága maga alrnrat
ja szerént is' én' magamat sálválh1auam vólna •. 
Mostani · állapotom miben ,légyen? arról nem szük
ség írno~; Emberem szemmel látott Relatiot te
het' mind pedig minémü képtelen' er§m' és ér
tekem felett való sanzot l<.ivánnyanak rajtam, 
többire majd úgy tartvá~, mintha ő Nagyságát 
magát l<apt~k vólna kezekbe; sőt Ő Nagysága el~ · 
len v~ló r~nkorokat raj~am akarják lutÖlteni. -
. Ö Nagysága azért, és a' Neme s Ország, mind 
Ő Nagyságához való hűségemért, mind pedig ·Ha- · 
zámhQz, és an.:iak velem egy hajóban evezétt 
. Tagjaihoz való szeretetemért, · hogy mentől· ha
marébb e' nyomoruságos Rabságból · kiszabadíta
ni méltóztassék, nagy alázatos'on kérem • 

. 1. Noha pédig nem tsak magam szabadúlá
somat kérem, és urgeálom, hanem velem lév6 
több betsül~tes Rendekét is, h~ lehetnet Él az Isten, 
nem tsak velem eggyíitt kívánn_ám meg~zaba«l.uláso
kat, sőt örömest tovább is megmaradnék e' nyo
moruságos szenvedésben; de mivel vagynak ollt 
bizonyos c~nsiderátiókra való dolgok' és okok 

• az éJ.l hitvány személlyemnek állapotjában, akár 
itt-l~temben, akár a' Portára való vitetésben, hQgy. 
annak alltalmatosságával a' Nagyságos Úrriak, é• 
Hazánknak fögyhatatlan . fé'lebnet, és nyughatat.· 
lanságat kezdenék keresni, ha az én innen való 
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szabfldúlásom halad. Én ez állápolbaa me~e
téztem Uramhoz, 's Hazámhoz Taló h4ségemet e-

.. bez illendö alka.lma~tatással; de, hizo~1 _,Piri. 
culum ~st in mora. Ha Ő Nagysag<Jk; ea 0 Re
gyelmek halasztják, melynek sem én, sem a' .ve
lem valók nem lesznek okai, Isten, 's e' Világ e
lőtt.. Én utánnam pedig nagyobb respectus va
gyon Rornis Ferentz Uramra, kinek is satz
tza még nem specificáltatott; de. hihető dolog, 
hogy érteke felett való lészen; és ha az Isten 

' engemet, Ő Nagyságok' 's Ő Regyelmek' segitsé„ 
g~k ~Ital megszabadítana,. az Ő Regyelme kisza• 
l>adításában is munkás lennék; de ha köztök ma
.rad, félő, az Ö Regyelme személlyének is ne 
kezdjenek ártani: szükség azért hasonló provi
$ióval lenni Ő Nagyságoknak 1 és Ő Regyelmek-

. nek ·az Ő Regyellne' személlye felől i1. 

II. A' mi . sattz által való szabadúlásunknak 
módjok felől, mi úgy elmélkedünk; hogy noha 
tudjuk jól, a' mi Regyelmes Urunknak azonki
vö.l is, de kiváltképpen a' Lengyelekkel lett vé
gezés szerént; számtalan Expensájának letétet
teté1ét ; mindazonáltal, mivel Ö Nagyságának 
,:á1ogja vagyon, Reresztényekkel is vagyon dol
ga, honnan Ö Nagyságára, és Hazánkra jövö el
lenségtől nem félhet; itt pedig ellenkezőképpen 
vagyon a' dolog, és igen közel való a' veszede
lem; smkségesképpen ltjv-ántatik, hogy legelsöb-

Digitiz•d by Google 



• 151. 

ben· .is a' Hámot, és a~ körülette lévőket mind 
adománnyal megengesztelje, ~ind pedig a' mi 
kiváltásunk által a' kezek között lévő alkalma
tosságot . vegyék ki; mert egy átalj~an ·ha. az én 
értekem, és erőm ;reiett való sattzómat emlege
tem; azt felelik réá, hogy a' Fejedelem, és az 
Ország váltsanak ki. -

III. Én , úgy vagyon, a' szerént R o r n is 
F ere n t.z Uram is nem vonszuk ki l).bból magun-· 
kat, hogy kevés értekünket szabadúlásun'kért ki 
nem adnók; de az arra nem elégséges, egyéb 
aránt is azt hamar öszve ~em szerezhetni, ha
nem Ö N~gysáf!oknak vagyon abban módjok, 
convocálván Ö Nagysagok a' Nemes Országot is, 
's eliberáljanak bennünlu~t, mivel elé'g hely lé
szen még, mind az Ő Nagysága, és Haza jobb 
Harban ,való állításában is, mind több · Atyánk
fiainak kiszabadításoJlhan, a' mi kitsiny értékünk
nek is a' féle ususra való Convertálásáhan. Úgy 
vagyon, a' kik közönséges Tatár kéznél vagynak, 
azol< közzül sokan tsak l(önnyü sattzon fogn~k 
megszabadúlni; de .azoknak is szegéf.lyelmek nagy 
akadályt creáltanak, mégti1tván, hogy n\amíg 
a' · mi sattzunk végbe nem menyen, ha szintén 
megalkusznak is, , senki meg ne szabadúlhasson, 
mellyen„is Ő Nagyságoknak} 'a Ő Hegyelmeknek 
szükséges szorgalmatoakodni'. . 
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IV. A' mi pedig illeti azoknak 'me~engeaZ..„ 
telletéseket, annak íliyen médját 1á~juk: Hogy 
im' a' Hámnalc, az ö állapotjok szerént, nem kG21 

· · rendből álló Hövete mégyen Ö Nagyságához, a• 
véle lévőkkel eggyiitt igen .jól kell látni, és kell 
ajándékozni. Ide pedig, a' Hámnak, yezérnek, 
Hilszmédát Passának szükségesképpen tisztességes 
ajánd.é~pt kell adni; nékem ~' Vezér ,azt intiinál
ta, a' To.t6.r Hövetet valami llét ezer Tallérral 
kell aj6.nd:élwzni. · A' Hövetelmél pedig l<ell len
J)i extraordinaria annyira való ajándéknal<, 's 

. Pénznek, hogy a' kiknek illik adhassanak öt, vagy 
hat személynek. A' Hám' ajándékát pedig úgy 
kell érteni, flogy mostan ha tsak három, vagy 
négy ezer Tollérom lészen is, abban meg nem 
állapotfík p.' dolog' hanem bizonyos summa pénz 
adá.s felől külöµ fog lenni a' Tracta, ki nélkül 
nem is hiszem, hogy a' dolog véghez · mennyen. . . . 

V. A' bizonyos dolog, hogy a' Hámnal< az 
Portá~ól ·való '.párantsolatja az vólt; hogr mind 
a' két Oláh Országban Vajdákat válasszon. Er
dély~e is réá menvén, hasonlót tselekedjék,. h'1 
a' mi nyomoruságos rabságunk torkokat bé l1em 
tőJtötte vólna; mint 'fognak megmarauni· az4?k a.'. 
Vajdák is, bizonytalan.. .A,z Erdélyi állapot. fe
lől tigy 'vés~em eszemben, hogy. a' Portától . v.ár~ . 
nalq azomhan Neszter Fejérvár tájékáról is ezek 
.n.em igen sietneh, kh·ánván Hövetekne!J Erdély-
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bői való kiérkeséaeket, és minden ott lé.vó áll•. 
potról .való inlormáltatásokat, n~m Iehelvé~ az, 
hogy a' Fö Rendekben ne kezdjenek a' . Portáról 
héküldést kivánni. -

VI. Tudom sokfelé való Röltését Ó N agysá-' 
gának, nem hogy maga szükségére; de tsak ne• 
kem mostani áll,apotomra is, . ha _az . Hava~al(óldi 
Vajdát, Boérokat, köllsönözés felől Ő Nagysága 
megfogja találni' nem fog haszontalanúl lenni. 

, , 

· VI~. Ez állapotban nékem úgy tetszik., Ó 
Nagyságának convocáltatni kell az Országot , ·és 
a' mint ide, úgy a' Portára is Rö,·eteket küldeni, 
Olt is az állapotokat · COJDplaca)tatni. 

VIII. Mivelhogy sokan sattzok felől már is 
véget értanek , naponként végezik is, egyszer, 's 
m.ásszor tudosítják, kinél legyenek, Házol'' né
pét, és mennyi legyen sattzol<; arra azért egy 
bizonyos Embert kell rendelni, a' ki percipiál
ja, és Jászvásárt is ugyan egy Embert kellene 
fogadni arra , a' ki bétudn~ a'. Rabok' sattzát 
iktatni. -

P. S. Az itt való s.anyarú, és szoros álfopot, 
k\i.löa való Írást nem engedvén, Ö Nagyságát a
lázátosan követem. Az Isten meg ne szabadíts
tson, ha Uram',- és Hazám' irta1mára igyekezem; 
de én velem Hereskedést ke~dene-k indítani Esz. 
tendöröl Esztendőre , 's egysz~Í' Ó Nagyságát, 's 
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u Országot sattzoltatni, 's azomhan a• ·aanyaru.
eágot is velem megúntatni, Isten, 's e' Világ elött 
oka nem leszek. An.nakokáért assecuratiot ki.„ 
vánok, Ő Nagyságától, és a' Nemes Országtól, 
kiváltatásom felöl; de nem praescribálhatok Ő 
Felségének. Rérem Istenért is Ő Nagyságát, 's 
Ő Regyelmeket, vegyék hamar jó Consideratio
ban; de igen titkosan' és igyekezzenek eliberál
tatni minél hamar~bb bennünket; ne legyünk 

·több akadály' a' Reresztény Atyánkfiainllk is sza
badulásokbail. Dlllum in eastris Tartaricis in 
Moldávia positis Die 6-a Auguati Anno ·nouüni 
1657. 

Jo„nnes Kemény · de Gy~ MonQstor. mp. 
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11-dik SZÁM. 

Sz.altán Mehemet Török Caáaz.ár' Ltmele Erdély' 
Or•i.á(fához., melyben parantaolja, hogy 
Rákót:.i .Györgyöt a' ·Fejedelemség. 

böl 'OUaék ki, éa hellyette máa Feje
delmet le8'Yenek~ --

A' Messiás' Nemzettségé~ek Erdélyben lakó Te; 
lc.intetessi Három N emzetböl álló Fő Rendei ! Cs~ 
szári Méltóságos Levelem megadatván, értéstek
re légyen, hogy Erdély Országa a' mi nagy ·di'
tsöségü bóldog Eleinknek, Paraditsomban ditsö
Ült Szultán Sz u tim á n hóldog idejében fényes 
Rardjáv·al megvött saját örökös Birodalmunk lé.: 
vén, annak lakosait kitsinytöl fogva nagyig ~
nyékunkban mególtalmazzuk, hogy· a' mi ~óldog 
időnkben tsendes nyugodalmunkban , légyenel<, 
a' ~ejedelemtöl is, hogy személlyekben bántodá
sok légyen, arra akaratunk nintsen. Ft-jedel„ 
metek lévén Rák ó f z i György ennek pártolá
sa, árultatása nyi1ván lévén; · az ö háboruságos 
indulá~a kitettzvén, Erdély Országának, lakossi- · 
nak, Méltóságos Parantsolatunk ellen, sokt'éle 
busulást tett. Azonkivül ennek előtte is Császá
ri Méltóságos Paranlsolatom ellen Havasalföldi 
Országomnak ment Haddal, és soi< p~sztításokat, 
's károkat tévén, most ujjabban Lengyel Orszá:.. 
gon kapdosván, oda m'ent némely Hizelkedöknek · 
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tanátaán já"án, noha egy néhány úttal való pa
rantsolatom származott·, hogy Erdelyhöl tsak egy · 
talp alatni földre is ki ne lépjék; de. még is Csá„. 
szári Paral\~solatom ellen, · egy néhány ezer Had
dal Lengyel Országra ment; ott is sok gon_osz
ságot tselekedett: azért a' Felséges . Rámnak, a' 
Mél~óságos Mehemet Hivének parantsoltunk, hogy 
megbüntesse e tselekedetéért, a' ki bizonyos szá
mu Tatárral réá menvén, Hadaiban, kil<et kard 
élivel levágott, kiket Ra~ságra vit.t, maga tiz, 's 

- tizt'nöt Roborlókkal elszaladván, elfutott. Azért 
enne}\\ltánna az az áruló, hogy fényes, és · ditsö
séges Birodalm~nk ellen Brd~lyi Fejedelem lé
gyen·, nem akarom; néktek is so~ hárotokra efé
le Pártosl Erdéll' birásában nem kell kedvelne
tek; hanem a' régi szokás · szerént, ,az Erdélyi 
Hár<iin Nemzet közzül, E.rdély Orsz~gának hasz
nára ö hellyében mást válélsszato~, a' ki a~ra 

méltó, és illen~Ö, 's Méltóságos Vallásomnak 'ja
yára légyen; azért az Erd,élyi Ur~k közzül oly
Jyat keresselek, a' · ki f~pyes Portámnak igasság
gal szolgáljon, és az _Erdélyi iZ,egénységet, Ren
diben, · és állapotjáhan megtartsa, '~ óltalm.élZZa. 
A' mellyet Budai Biradalmunkban hely~e~tetett 

Tekintetes Rénán Passának értésére adj,alok, hogy 
a' Fényes Port~mat tµdósít~á~, onnan neki zász
ló, és Athnamé Levél adattassék, mely felől Mél
tóságos · Rezem Írása származc;>tt, Parantsolatom 
•dalolt; azért Mé.ltóságos P~ra~tSolatom ellen, azt 
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~ · Goilosztév6t Erdélynek bírására, Portám hoz tar-. 
lozó alázatos ht'lségteJ< szerént, ne kedveljétek , 
hanem mást · válasszatoJ< ,_ ·és a'· Budai Vezért tu
dositván; az ö tudosítása szerént, Császári ~ász
ló, Bot, ·és Áthnámé meg.-datik , hógy tudjatok 
MéltQsógos Jelemnek hitelt adni. Íratott Ron
stántzinápolyban, Szerhadi HaváQak közepében 

· 1070 dik Esztendőben, a' S~entséges Mahumet 
idejétől számlálva. Méltóságos Parantsolatu.nknak. 
minden módo0; megtselekedői 'légyetek, 's a' ue-
rént tseleke~jetek~ . 

Szultán Mebemét Török Császár. 

-- . 
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Regnl 1'ranSTlcanlae 48aecaratio Principi 
Rdkótz.io facta-, in Partialih1111 Cth 
'mitiú .Albae 1-má NOfJembrú 1657. · 

Mi három .Nemzetből áIÍó Nemes Erdély Or„ 
sdga, ltivántuk vólna a' Felséges Istentől, hogy 
e.' ~i Hegyelmes. Urunkhoz, Ó Nagyságához, a.' 

. :Méltóságos Rákótzi György.hez, ~dnk Or
szágol, Magyar Országnak ho~zánk ;nc9rporál
tatott részeivel, Regyelmes Urunkhoz, Fejedel
miinkhez, a' mint eddig, · úgy most · is Ő Nagy ... 
ságának virágzó jó szerentsés állapotjában mu
tathattuk vólna_ igaz hivségünket, . és kedvesked
hetö szeretetünket: de mivel a' Felséges Isten, 

· a' mi biineinkért keserves ostorát ·botsátván, mind 
a' megnevezett Hegyelmes Urunkal eggyiilt, ré
ánk ; Elsöhen idegen földön szerelmes N emze„ 
tünlmek nagyobb részét, keserves rabságra vi
tette, avagy . fegyvernek élivel levágatta : An• 
nakutánna az Hatalmas Török Császárnak, a' 
Felséges Tatár Hámnak elméjét Hegyelmes Úrunk 
ellen haragra indítván, azo~tól ebben az Hazá
ban, eddig nem láttatott s~okatlan kemény Pa
rantsolat érkezett réánk,_. a' 'mi Hegyelmes Urunk
nak Fejedelemségéböl való exturháláaa felől, a' 
ltlnek fegyverétől a' Rereszténység rettegrén, mi 
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is' magunkat opp'olnálnl nem mertiik: mindazon• 
által .illyen Horos · igyü~lilien is, . . ~~ mennyire 
Jst~n, és a' mostani . hóldogtalan alkalmatosság . 
engedi,_ ,meg nem hülvén be.nnünk a' .mi Regyel
mes Urunkhoz való igaz szeretetünk; az ide a
lább megírt dólgokról, és Modalitásról egész Or„ 
szágul, három Nemzelw, ő Nagyságát igaz6ágo~ 
son assecnrálni akarjuk honá fide C_hristiana. -

lnscribáljuk azért Ő Na'gyságának, és Fiá• 
nak, Rákótzi Fe.renU Urunknak, szevelmes 
Annyával, a' Méltóságos ·Báthori 'S o fi a Asz
szonnyal eggyittt ezeket a' Joszágokat: 

_ I .. . Görgenyt, pro Talleris 22,000. hozzá való 
Fiscalis Joszágokkal. II. Gyalút, pro Talleris 40,000, 

hozzá való Piscalis Joszágol<kal. . III • . Tsanádat, 
Sorostélyt, Monostort, Hóldvilágat, két Tsergö
det, pro Talleris . 24,000. IV. Fagarast, a' mennyi 
Summában egyszel\ töllünk pro Constitutione pub
lica inscribáltatott, azt is helyben hagyjuk. -

Ezen kivül Balásfalvában, Rádnóthban, Szé„ 
kelyhidban, . Solyomköben Tasnádban, Bábólná„ 
ban, Rodvában, ő'rményesben , . és hozzájok mos
tan híratott Joszágokban, Possessiók.kal, Portiok· 
kal, és minden pertinentiákkal eggyütt, nem im
pediáljuk Országul, sö~ ~inden illegitimus Tur
hatorok ellen te~ettségünk szerént mególtalmaz
zuk, intacte. sem hagyván az legitimus Impedi~ 
torok' ·processussit. -
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Magyar Országi Jószágban h „ hogy lta. Ó 
Nagyságának háborgatoi találtatnának lenni, mind.. 
az Hatalmas Tsá.szár ~lőtt, mind m~sok elótt , 
valamit törekedésünkel- vég~en vihetünk, Diplo- . 

. máinknak megsértödése nélkül, készek vagyunk 
örömest tselekedni. -

Hazánkban köztünk lak-ását Ő Nagyságának 
soha nem impediáljuk; hogy ha kik találtatnak 
olf háládatlan indúlatu emberek közzülliínk, 
kik az ö Méltóságos Személlyét illetlen BBókltal 
motsl<ólni mérészelnék, az ollyanokat igaz Tör· 
vényiink' útja szerént, juxta demerita, kedvezé
nélkül megbüntetjük. 

Ha kik Ő Nagyságát szólgálni. akarnák, akár 
nagy, akár alatsony rendbéli emberek, semmi 
úton módon nem · impediáljuk; hanem szabad~ 
san szó1gáltatjuk. · 

A' mely Jószágok Ő Nagyságárá per Contra- · 
ctuin szállandók, vagy szállottak is, azoknak bi
rodalmában, mi Országul nem· impediáljuk, in
tacte sem hagyván, az . Impeditorok' '.Processussit. 

Az Ő Nagyságok Jószág°it, mások' Jószági
nál nagyobb tereh viseléssel nem terheljük. 

A' mikor Isten Ő Felsége Gyülést Országunk
nak békességes· állapotjában .enged érnünk, e'
mostani V égezésünket pro perpetuo, et . irrevo

. cabili„ immutabilique Decreto, et Stattito, Artit~u
lusban is · p-ju.k , és soha per Contrarias Consti
tuti.o~s nem tolláljuk semmi szín alatt, és · sem-
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mi úton módon, és praetextussal; sat Fejedel
münk választásakor is mindeneket, a' Fejedelme-· 
ket sp~cüice ezeknek megtartására, é8 tartatásá. 
ra is kötelezzük egé.sz · Országút. 

Mind ezek a' Cellyebb megírt Punctumok pe
diglen n~m külömben végeztettek általunk; ha. 
nem minekelötte a' mi Regyelmes Urunknak ő 
Nagyságának, minékünk is ennek eft'ectuálásához 
és observálásához kellene nytilnunk, annakelötte 
kötelezzük arra magunkat, hogy Ő Nagysága 
m~llelt mind a' Fényes Portán, mind Tatár Rám
nál' és vezérnél igaz szorgalmatossággal' és sin
cere törekedni igyekezünk „ és hogy ha Isten a:
zolmak szíveket Ő Nagyságához_ megengeszteli, 
mi is egész Országút, Háro~ N emzetül, mind ez 
mostan választandó Fejedelmünltel eggyiitt, . Q 
Nagyságát elébbeni Méltóságos Fejedelmi állapot. 
jában recipiáljuk, arról bátorságos securitásunk 
megtévén a' Fényes Portától; .ti mely a.' szerént 
végben menvén, az a' mostani Assecuratoriánk, 
annihiláltassék, úgy mindazonáltal, hogy Ő Nagy
sága annak a' dolognak véghez vitelére menen
dő J{öveteinknek, elégséges Rölséget adjon, és ez 
esztendei adót is bé kfildje. -

Mellyeknek nagy~bb erösségére a' mi Petsé- · 
tes Levelünket kezünk Írásával megerösjtettÍi.k. 

Datae Albae Joliaé in Partf~li Congregatio
ne · 1657. 1-rna Novembr. Et s:ubscriptuDi erat 

J1 
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in médio Literarum Status el Ordinuin trium ·Na
tionum Regni Transilvaniae, et Partium Hunga· 
riae eidem annexarum. ln dorso vero Litera
rum ab altera par.te notata quaedam et subscripta. 

Franciscu_s Rhédei, Acatius Bartsai, 
G ab r i e 1 Ha 11 e r, S te p h á n u s P e t ki , T h-o
m a s Basa, Simonius Remény, Georgius 
Hap.i, Stephanus Ebeni, Christophorus· 
Bánffi, Benedictus Serédi, Gabri el Ren
d e fi, Mich'a ~l I.brányi, Franciscus Far-

.kas, Francisc'us Daniel. 

Fejér Vármegye 'Követi. Kraszna Vármegye Követi. 

Kükülló 
~· 

Doboka . ~-
Szólnók s lrdvarhaly Szék 
Hunyad ~ Három Szék 

~ Bihar \ Tafk, Gyetgy61 Kászon ~ 
~ Q; 

Közép Szólnolc· ~ Maros Szék < 
~ 

Q: .... 
Maramaros Aranyas S&ék. (D 

~ .... 
Zaránd -~ 
Szerény. 

.... 

• 
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'IV. SZ ÁM~ . 

,J!lasecuratio Principis Rák ó t z i Regno Tran-

ailvaniae facta Anno 1657. 

Mi Rákótzi GyÖrgy Isten Regyelméböl Er„ 
délynek Fejedelme etc. Adjuk tudtára mindenek
nek az kiknek illik ez levelünl< állal, hogy ez 
világi · bóldogságot szerentsétlenséggel egyelítö 

· Istennek rendeléséből ez :tsapás esett rajtunk, 
hogy az Országrá köV'etkezendő veszedelmek' el
távoztatására egyéb remedium nem találtatott, ha
nem az magunk méltóságu;nk' egy ideig való meg· 
alázásában. · E74 okon bizonyos conditiók alatt az 
Országtúl assecuráltatván, míg vegl<éppe.n elmetz
tzödik az Fényes Portán dolgunknak jó karban 
állatásának reménységbe ," addig el kellett i:nagun-: 
kat venniink Fejedelmi Székünkböl, és .az Or-· 
szágnak directióját másnak engednünk„ Assecu~ 

ráljuk az Nemes Országot: · 
1. Hogy Isten Regyelméböl ha régi Fejedel

mi méltóságunkba vissza állatunk mint szók, és 
tselekedetek amnestiába mennek. 

2. Az Ország minden némű megbántodásait, 
és szabadságait, difficultásit, mellyeket ö kegyel
mek elönkbe fognak terjeszteni, tolláljuk, és sza
badságát minden rendn.ek helyben állatjuk, az 
.Országnak kívánsága szerént. · · 

11 • 
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5. Míg függőben lészen pedig állapotunk, az 
·Országnak_ semmi igazgatásába magunkat nem e
Iegyítjiik, sem Országnak jövedelmet magunk 
vagy mások által nem percipiáljuk' sem perei-

. piáltatjuk. , 
4. Hogy ha pedig az igaz ítélő Istennek fel

bonthatatlan végezésébül kénszerittetnénk is Fe
jedelmi niéltóságunktól üressé lenni végképpen, 
az Nemes Országot is annak lakossit ·sem f egy
verrel, sem egyéb útakon, eem békességéhe, sem 
szabadságába megbántani nem iigyekezünk. Söt 
minden közönséges jóra riéz'endö dolgokba ö ke. 
gyelmekkel eggyet értünk: úgy mindazonáltal ha 
mi is az Országtól, sem annak Uraitól méltatlan 
injuriákkal nem provocáltatunk. Mostani Co~
tractusban lévő Conditiókban illibate megtartatunk. 

' 5. Hogy az Lengyel Országba mostan zálog
ba lévő .Ö kegyelmeknek attyafiainak is hazajö
vetelekbe módot találni, mint eddig igy«;.keztünk„ 
'Úgy ez után is igyekezünk, és igyekezelünknek 
eff ectuálásába szorgalmatoskodni el nem tsügge-

' . 
dünk. · 

8. Mivel pedig az Neines Ország assecurált 
benminket, hogy Törökökhöz ·Portára, ·és egyéb 
helyre küldendő Rövetek által szívesen forgtltja 
dolgunkat, miis ·elegedendö költséget adván Kö
veteknek, mostani Ország' adóját is ·bé szólgál-

. tatjuk. · 
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Ez feljül me~rt dolgoknak igazán ·való meg_ 
tartásáról assecuraÍjuk az Nemes Országot, ver
ho Principali et hona fide Christiana. Pro cujus 
futuro testimÓnio az kezünk írásával megerösit
tetett ievelünket adjuk. Datum in Civita.te nostra. 
Alba Julia 1-ma Novemhr. lG57~ 

' Et subscriptum • 

• 

Georgius l\ákótzi . , 

Sigillum autem suae Celsitudinis in medio circa 
finem erat 'positum.. 

'· 

e'"""'"' ,.... 
e L. ~-· > 
~""""") 
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V. SZÁM. 

Literae Principú Rák ól z i ad ÍJiaetam ..Me

(JYesiensem 1658. 9-a Januar. celebratam. 

G e orgius R.ákótzi ,Dei ~ratia Princeps Tran
·silvaniae etcet. 

Rözelebb elmúlt Partialis Gyiilésre ad diem 
25. Octobris Török Rovettségnek meghalgatására 
convocalván Regyelmeteket, Török Tsászár Le
velének alkalmatosságával, Regyelmetek' kivánsá
gára, mint kelleték Electiót engednünk nyilván 
vagyon Regyelmeteknél. Tévén fel Regyelmetek 
a'. -mi személl yünkre Fényes Porta 1'ehézségét, 
és ha Regyelmetek Porta kívánságának eleget nem 
tészen, utólsó veszedelem követi, egyébként be
kességet igérhet magának. És hogy Partialis Gyii
Jésen Török Rövettségének meghalgatására, nem 
Fejedelem Választásra hivat.tuk Regyelmeteket, 
J(iröl követeknek eJlenkezö Instructiójok ~ mind
azonáltal Regyelmetek kivánságára, Regyelmetek 
szereteti úgy meggyőzött, hogy halállal vetekedő 
kissebségíinkre, megalá!'ásra vettiik magunkat , 
hogy abból is nyítvánvalóvá tétettessék Regyelme
tekhez ~aló Rereszténnyi indtílatunk, szeretetünk. 
A' nflgy Istennel bizonyítjtlk nem magunk pri
vatuma, és respectussi miatt indúlván a' Portá
nak nem mi személlyünkre tsak, hanem mint 
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Pásztort Kegyelmetek mellöl elszal<asztván, · a' · 
·szegény Haza romlására igyekezett, hogy végben 
vivén a; Fejedelem' választását' kifakasztjá fulánk
jál mérgesebben is Kegyelmetek. ellen, megizen
tük, sőt szabadságára is a' Nemes Ország vigy~z-' 
na, kit ditséretes Elei vérrel . óltalmaztanal<, in-. 
teltiik. De .ha az akkori egyb'en gyült Nemes· 
Ország' Statussi jó végre, hogy mar a' mi Aty.Ír · 
tanátsunkat nem vették , : szabadságok' mulatásá
val tselekedték; Isten' 's Vllág előtt okai .nem v~-:
gytink. 

Adta vólna bár Isten, jövendő mondásunl< 
:Íllyen szomoruán ne tellyesedett vólna hé ! de 
ám ki fokasztotta fulánl\ját, megmutatta, Hegyel
metek mellől ottan hamar . Jenőt kéré, tettetvén 
Budai Válasszál,_ hogy a' ki Jenőt adná, úgy lló_
dól, mint Bot s k a i idejében vólt a' Haza, azé~t 
Fejedelemségért nem pénzt, hanem horgász, ke
reskedik, szép 1 Végházat kíván a' Fejedelems.é
gért. Ezzel akarta végbe vinni, nyakára 'ülh.es
sen az Hazának, alkalmatosságot nylÍjtson má
soknak is, kik magok privatumát néznék, nem . 
Hazájok javát, határi Végház kiadásával való Fe
jedelemségre. · VaÍlyon há a' mi személlyünkhe~ 
vólna tsak ólly' gyönyörűséggel megadná é Jenőt? 
kivánnya ma Regyelmetektöl Jenőt, kivánnya ot
tan hamar Lugost, azután Szebent ~agy Brassót, 
kivánhattya végre Váradot, és apronként izenget- · 
vén óltalmát 's erejét, Basát helyheztethet Er-' . . 
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délybe. Inkább adnók, tartoznánk koldnlásra ma
gµnkat, Feleségünket, Regyelmetek Választott 
Fejedelmével, ·mint sem Édes Hazánk' 's Nemze. 
tünk' romlásáYal, V ~g Háza' határi' elidegenítésé
vel uralkodnánk, rö:vid elrnúlaridó életünket, di
tséretes Rereszténységgel, Magyarsággal bérekesz
tenök ; megmutatván azt is . Regyelmeteknek , és 
Világ eleibe terjesztvén Nemzetemnek 's Hazám
nák igaz vóltarn. Értvén hogy Regyelmetek Gyű
lést hirdet, akartuk mi is Regyelfi!etek eleibe 
terjeszteni, megmutatván, nem a' mi személlyiink
re a' nehézség, tsak, hanem Isten után h~lyhez

tették a' Törökök Regyelmetek' megmaradását at 
1 

·mi személlyünkben; akart elszakasztani Regyel-
metek mellöl. A' mint Regyélmetek nekiink kö
teles, mi is Regyelmeteknek azok 'vagyunk' kit 
is fenn tartani al<arunk, míg Isten e' :Világi élet
ben megtart, mind addig is Regyelmetek javának, 
szabadságának óltalmára vigyázván, an~ak sérel
mének orvoslására is készek lévén; assecuratus 
is lehet Regyelmetel<, megtapasztalván Regyel
metek engedelmes hívségét, 's Hazájához való 
szeretetit; nem Végház' eladásával akarunk Fe
jedelemséget keresni,' ha!lem azért mindeneket 
elkölteni, életünket letenni készek vagyunk. Quj. 
bus in reliquo gratiose propensi . manemus~ Da
tum in Castro Monosta Die 18-va Decembr 1658. 

Georgi°'s Rákótzi mpr., 
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VI. SZ ÁM. 

Áz Br~ly Orazági Statusoknak a' Budai Ye~ 

. urhez. kiildii~t Levelek, melyben megír

jak, hol!Y' Rák ó t z, i t, u1j°abban Pe

jedelemaégibe btJ álUtották. 

\ 

Te~ntétes Nagységos Vezér . Passa, Mélt<>ságos · 
Úr, Jóakarónk! 

Emlékezetben lehet Nagyságodnál, miképpen · 
az Hatalmas Császár Méltóságos füleit sok vádak
kal töltvén ·a' gonosz akarók, a' ·mi Kegyelmes 
Urunk RákÓhi György Fejedelmünk ellen 
haragra indították vólt Ő Hatalmasságát. Páran
tsólt vólt is Ó Hatalmassága, hogy mellöle elál
junk, és mást ·válasszunk, Bólnak, Zászlónak 
megadásával, szép Békességben való megtartás
sal, és minden jútalom~al, abéli · tselekedetün· 

. ke_t megjutalmazván Ö Hatalmass~ga; sőt a' i..e.., 
vél hozó Agák is azzal bíz tatának, hogy hatal
mas Császár parantsolatjából, a' R r i mi fogság
ban lévő 's ottan szenyedö Atyánkfiai is Sántz 
nélkül elbotsáttatnáriak. Mely vádolás nekiink i
gen nehezen esett vólt, niert Ragyelmes Urunk 
Rák ó .t z i György, a' bóldog emlékezetű Szul
tán Szulimán Hatalmas, · és igazság szerető Csá
szárunktól adatta.tolt szabadságunk szerént, Bot
na'k zászlónak megadásával megerősített Fejedel-
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münk: de midőn ·Hatalmas Császárunknak fenye
getése egy felől, más felől a' ~elséges Istennek, ki 
Császároknak Császára,következhető. haragj~ retten
tene · benniinket, megszána a' mi Regyelmes Urunk 
Rákótzi Gy·ö~g·y Ő"Nagysága, és a' maga mél
tóságát megalázá szegény Haz_ánk megmaradásáért, 
Hatalmas Császár. parantsolatjára fejet hajta, és 
más Fejedelmet engede választanun~. Választot
tuk azért Rhé de i · Fe re n tz e t, ki mo'stan mi
dőn öszve gyitjtöUe vólna az egész Országot , 
mind Hatalmas Császárunktól, 's mind f'~ V ezé
rünktől Ö Nagyságától llemény parantsolatunk 
érkezék Jenő Várának, és ahoz tartozó Faluk
nak kezünkből . való kibotsátásokról. Melyből 

vesszük eszünkben, hogy nem tsak R á k ó t z i 
Gy ö r gy Fejedelmiink személlyét hozták gyülöl
ségben Hatalmas Császárunk előtt, a' gonosz aka
rók, de Országunknak is elfogyására sz.ándékoz
nak; Hatalmas Császárunk' igaz Hivét1 jó gond
viselő Fejedelmünket az előtt kívánták elszakasz
tani tőlünk; annakokáért mi vissza állottunk Rá
k ó t ~ i György Fejedelmünk mellé elébbeni Hi
tiink, 's kötelességünk szerént; mind ö Nagysá
gával eggyiitt az Hate.lmas Császár fényes kön
tösséhez erősen ragaszkodunk, állhatatossak va
gyunk, és leszünk Urunk felől, és felőllünk, va
la.míg az Athnameban igértetett szabadságunl<ban 
megtartatunk;. _azt is érdemli a' mi Hüségünk , 
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mivel nints ólly' Méltóság a' M-essiás .. V allásá~, 
a' ki nem kivánná. Erdélynek hozzá tartozá~át. 

A' mi Eleink . a' nagy Hatalmú, és Igazság 
szerető Szultán Szulimán szólgai lévén; mi is Ha„ 
talm~s Császár' Röntöséhez ra~aszkodunk., ólly' 
reménységgel lévén, hogy a' mely lehetetlennek 
hittük a' Napot, szokott járásából más hová tér
ni; úgy a' Császári igérethen is leheteilen. válto
zásnak lenni: magunk szabad akaratunkból vá
lasztott' Fejedelmünkd megerősítették, egyszer 
megerösittetett U run:kat meg nem változtatták , 
Hazánknak vég HeUyeit, Határait, el :nem vették. 
Mi is Rengyelünket igazán nyomjuk, Hatalmas 
Császárunknak víg szívvel szólgálunk. Most pe
dig megsetétedett napunk „ megszomorodott szi
viink ~ véres kőnnyhullatásokkal tellyesek sze
meink; mert az honnal az elöt~ óltalmat vártunk, 
most pedig onnat bántódást értünk. Ha mi min
deneket, és az Hazának vég Hellyeit, Határait 
Fejedelmiink' Botjáér~ kezünkből ·kiadjuk, vége
zetre Fejedelmünk' .nem Országnak, hanem Bot
nak leszen Ura. 

Rérjül< azér. Nagyságodat, légyen jó Töre
kedő Hatalmas Császárunk előtt, tegye le Jenő 
kívánását, mellyel Fejünk fenn állásáig nem a„ 
dunk, mert ha adni akarnók i~, az ott Lakók
nak 'elég · óltalmok találtatnék: Tartson megsza
badságunlilian, ne legyünk a' Messiás Vallásán 
lévő több Országoknak tsútja; Erdélyt Ö Hatal-
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massága ne szakassza el egymástól, és. Urunk ár
tatlanságát is tegye igazat látó szeme eleibe , íé· 
nyes Regyelmét fordíttsa Ő Nagyságára, n~ ves. 
s~ el elölle hív szólgáját, hogy ;a' több Ország.
beli Emberek is follyamodjanak Ő Hatalmassá
gához. A; Nagyságod. jó Törekedéséért háláadó 
szólgálatunkat, és kedveskedésünket, ígérjük Nagy-

. ságodnak. Isten N agyságod~t az Hatalmas Csá
szárnak kedvéért éltesse sokáig • 

. . 
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VII •. SZÁM. 

Mahumet Passa Fő Pezérnek e:.en Lef:Jélre 
. . . -való r álas:.tétele. -

A' Messiás Vallásán lévő Erdély Országának Há
rom Nemzetből álló Fö Rendei, és Telúntetessi! 
Isten dolgaitokat szerentsésít~se ! 

Tudtatokra adjuk, hogy Leveletek megadat- · 
ván, Írástoknak ~rtelmét ·látjuk. ·1rjátok, hogy 
Rákótzi Hatalmas Császárunknak mindenkori 
Igaz Hive vólt; de. ez Írá~tok a' meg lett dolog
nak ellene vagyon; mert Ö ennek elÖtte Hatal
mas Császár . parantsolatja ellen Havasalföldér.e 
mént, és ott sok Fö Rendeket, és Szegénységet 
levágatott, és más Boérokat helyheztetett minden 
Tisztben a' kik ö néki tettzettek, 's magának Ha
vasalföldének min.den Lövő szerszámit elvitte. Ez. 
zel nem elégedvén '1Jleg, sok mesters~gével tsa
lárdságával Erdély Országának sok Fö Rendeit 
Lengyel Országba vitte, maga kevélységét tizvén, 
's oda hadakozott: melyre nézv~ Hatalmas Csá
szárunk parantsólt az ö kissebbik szólgájának To.
tár Rámnak, ki Íf Érdeme szerént megbŰnlette, 
Hadának némely részét fegyverre hányatván, és 
nagyobb részét fogságra vivén.' Mind ezelmek 
ö vólt oka; még is azt mondjátok nem vétett : 

. kezesek akartok érette lenni, és Szultán Szuli. 
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" iif& 174 ~ 
mán Athnaméja (Hit Levele) szerént az Hivség
hen megmaradni. Ahl\an az Athnaméban. ez az 
eggyik Canon. · 

. 1. Hogy a' nagy Rendek közzÜl a' mely sze-
mély néktek tettzik' '8.Zt tegyétel( ugyan Fejede
lemnek; de ha vét~ és Hatalmas Császárunk el
len tselekszik, azt ki vetitek, és mást tesztek he
lyében. -

2~ Ha valamely Vajda, vagy Boér, valame~y
lyik Országból elpártól, 's a' Ti Országtokba me
gyen., kezeit lábait megkötözvén a' Portára küI-
ditek. - . 

Így ~zért R 'á k ó t z i n a ll pártolása világos lé
vén, miért nem büntettétek meg, '"s mikor egy
.szer a' Fejedel~ségbői kivettetett, 's más Feje
delem Rhé de i F e r e n t z választatott, miért ál
lottatok melléje e' pártos Fejedelemnek? Talám 

~ elfelejtettétek a',Muszurmány nemzettségnek ~atal
mát, mellyet Isten adott nékiek. lm mostan is 
Ro1;1stantin, és Stefán Vajdák elszaladván, 
a' ti Országtokban mentenek 's ott laknak; azzal 
bíztatJátok magatokat: Mi Hatalm~s Császár kön
tösséhez ragaszkodunk 'sat. az Athnámét is meg
tartjuk 'sat. ·Ha megtartjátok annak Canona sze
rént, miért nem kötöztétek meg a' Vajdáknak 
kezeket, lábokat; 's küldöttétek vólna ligy a' Por
tára ? Tselekedetetek, irástokk~l beszédetekkel 
1 • 

ellenkezvén, hogy hihetünk Ti néktek, és hogy 
törekedhetünk Ti néktek Dolgotokban Hatalmas 
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Császárunk előtt? Hatalmas Császárunk haragja, 
vagyon Rák ó t z i ellen, a' kárért, mely Erdé
lyen ö ·miatta .esett (érti· a' Tatárok' Rabságába 
Podoliába esett népet ). Így, ha azt a' Pártos 
Rákótzit, a' két Oláh Vajdákkal eggyült meg
l<ötözitek, és a' Fényes Portára külditek, min
den vétketek megengedtetik; és ha azt teszitek 
ujjabban Fejedelemnek a' kit választottatok vólt. 
De ha azt nem tselekeszitek, a' Muszurmány, 
Nemzettségnek D)ind~n Hatalmas erejével,. és a' 
Tatár Hámnak hadával, és a' Végbeli jeles Vité- , 
zekkel, elvégeztetett, hogy ellenetek mennyünk, 
és · mind nagy 1s mind Köz Rendek lovainknak 
lábok alá tapodtatnak. Magatok meggondólhat
játok, hogy ha a' Muszurmány Nemz~t a' ti Ország. 
tokba mégyen, mit fog tselel<edni. Mi nem úgy 
me·gyíink, mint Tolvajok „ hanem értéstekre ad
juk," és -0.iután menyünk, _mint nyilván való el
lenségtek: immár ti lássátok, megmaradástokra 
mellyiket választjátok. Áldásunk rajtatok. Költ 
. Drin;apolyban. 

Mahumet Passa Fő Vezér mpr~ 
1 
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·VIII.: sz A M. 

Mahumet Paasa Pö ?ez.érnek Rdlcótu 
György Le'Oelire irt r ála•aza. 

Rák6tzi .György Isten . vezéreljen mfnden 
jóra! 

Tutodra légyen ez Levelü_nk által, hogy a' 
nékünk küldött Leveledet -elvettük, és mindene
ket megértettünk, a' mellyeket ~rtál, és kértél 
vólna, hogy megengednénk Te néked: és hogy mi 
választ nem adtunk . vól_na min11 e' mái napig. De 
elsőben is mi írtunk Te néked, és a' Felséges 
Hatalmas Török Császárnak , az én I<egyelmes 
Uramnak meltóságos parantsolatját tenéked meg
jelentettük: Császár szava · egy, és megváltozha
tatlan, Te pedig állatod, hogy vétked nem vól
na; semmi· gonoszt nem tettél, noha vétkes tse
lekedeted megvallod, és kivánod, hogy megen
gedjünk Te néked, 's ·noha kíntsedet, 's fegyve
red~t mutat~d mi nékünk. A' mi Halaim.ás Csá.:. 
~zárunktól Athnám.é .Levél adatott vólt Te néked; 

. de Te az ellen a~ Hatalmas Császár' Adó :fize..; 

. tö népét idegen földre ldvitted, és oka lettél , 
hogy annak némely része fegyver miatt veszne, 
n,émely része pedig rabságra vi~etnék. Ezt pe
dig tsak a' magad tettzésedből mívelted ' nem 
tudván megesmerni 's betsülni a' mi Regyélmea 
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Császárunknah fejeden lél'Ö Regyelmességét ; 
és a' Te Urad' akaratja ellen a' Felséges Császár . 
Adó 6ze.tö népét elrontottad, vesztetted. 

' Tekí~ts. a' Császári Áthnáméra, és a' Ti fel
séges szabadságtokra, lásd meg ott mi van meg
írva. Ez , hogy h~ valaki az Havasalróldi , és 
Moldovai Boér.ok közzfil , Erdélybe futna, keze, 
és lába ínegköttetvén, kellene Te néked a~t a' Ha
talmas Császár Ajtajára béküldened: Te pedig 
a' Moldovai, és Havasalföldi Vajdákat hozzád fo
gadván, tiszJességese~ tartottad, és · azoknak Ha
dat is adtál. Gondóld meg ez aránt mit tsele
kedtél, még is esküszöl, hogy hatalmas Császár
nak iga.z Híve vagy. Azt is mondod, hogy egy 
Emberért annyi ezer ártatlan embereknek nem 
kellene veszni. Az igaz dolog, hogy a' Gyöz
heteUen Császár bírja Erdélyt, és semmiképpen 
nem akarja, hogy adó.fizető népei romlást szen
vedjenek; ugyan is szintén azért haragutt meg· 
teréád, hogy Te rontottad ·meg, őket, és Rabság::
ra ejtetted. - · 

Az Erdélyiek pedig· nem értették .meg az 
Hatalmas Császárnak hozzájok való Regyel~es
ségét; hanem mikor a' Fényes Portára Levelet 
írának, íllyen szókat írtanak v:ala abban: S e m
m it nem taelekedhetünk, úgy mónd Rá.
'kó tzi Urunk akaratj a ellen. Avagy nem 
hiba, 'a vétek é ez? hogy az Erdélyiek nem az 

u 
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' 
Hatalmas Ottomán Neinzetből való Cwzár.nak, 

. hanem az. ö Urollnak ak1arják szavát· fogadni? 
Midőn Rhé de i t választották vólt FejedelemÜl, 
az Hatalmas Császár rajta megnyugo4jolt vólt , 
megengedvén, hogy Áthnámé és zászló kü.ldessék
nékie. Az· Erdélyiek pedig az . Hatalmas Császár 
akaratja ellen le tették a' Fejedelemségből; avagy 
nem vétek é ez az Erdélyiektől? 

Állandó; és örökös szokása az Hatalmas Csá
szárnak, hogy a' . mit egyszer megparantsól, ab
ban megmaraa, azt többször meg nem, változtat
ja; e' végre nem egyszer, kétszer, hanem há
romszor is írt az Erdélyieknek, és értésekré'"ad-

. ta Császári akaratját. Ők pediglen Hatalmas Csá
szár akaratja ellen tselekedtenek. Avagy nem fo
gyatkozás é e'z? Mert a' ki hit a' Czászárhoz, az 
semmit c~ászári p&lrantsolatja ellen nem tseleke
szik , és · ha mit · tselekeszik, Isten megbunteti 

· érette. - ..' · 1 

Azért, a; mint· a' Felséges, és Hatalmas Csá
szár maga ·is megírta; egyszer Ajtaja mint Bará
ti, 's mind ellenségi előn nyitva vagyon, és a' 
miképpen Regyelmességét készen tartja, azon
képpen haragját is. Az Ottoman N emzethől va.: 
ló Császá,ok mindenkor hajlandók a' Regyelmes
ségre, de azokhoz, a' kik hivek, ·és Regyelmes• 
séget kérnek; nem kellene ·n~ked is Rintsed', és 
Fegyvered' mutogatnod. A' -Te kintsed, kiben 
bizól bízonyára kevesebb annál 1 a' mellyet a' 
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mi Hatal~as Császárunk, tsak ) egy náp i~ ld szo. 
l<ott adni; Fegyvered pedig „ ·a' melyben 'iitseke„ 
del, semmi: mert imé Isten· hirével; a' mi Nagy 
'Prófétánlmak tsudájával felkészÜltek lévén, meg-
számlálhatatlan had~ink erősségével megyünk, és 
útban vagyunk. Meglátod majd azt a' nagy Csá-· 
ezári eröt, mellyet Isten az Ottoman Nemzetből 
való Császárnak fegyveréhez kötött. . __;_ 

Azért ha eröss vagy a' tökélletességben, és 
. állhatatosságban; és Hegyeimet kérsz, hadd . el 
minden Te gondolatidat, .-és jöjj ide a' mi Csá::
szárunk Táborához ; mert valaki még e' mái na
pig az Ottoman Nemzet Fényes Ajtajához sza
·bad ákaratja szerént folyamodott, kárát nem vallot· 
ta,néked is aemmi károdra nem lészen .. Eskü s zöm 
Menynek, Földnek, Teremtő Istenének 

. 6 r ö k k é v a 1 óság ár a, a' mi M ah tim e d P r Ó· 

t é tán k n a k na gy s ágára · < -ki 1 s t e n t ö' á J. 
dott 1 é gy e n) · a' mi Hat alma s, é s Gy ö zh e
t e tl .e n Császárunknak Renyerére, hogy 
semmi gonosz Tégedet, sem a' Te Fejedet, sem 
Lelkedet, sem Javaidat, sem az én Császárom, 
seín én magam, sem a' mi Vitézink miatt nem 
követi, és .nem találja: M~gam éretted Rezes le. 
ezek, 's azért adom néked erös Hitemet. -

Ha azért Csá~zár Regyelmét akarod megn.rer. 
ni, és Is lennek azokat ·a,' szólgait megszabadít&· 
ni, kiknek Te veled eggyütt megkelletik babliok,· 

. lJ • 
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minden kételkedés nélkül jöjj el, mert ' a'- Ite
gyelmes .Császárurik kedvezni szokott azoknak, 
és Itegyelmesen is l'tja, kik szabad akaratjok 
szerént az ö Császári Székihez folyamodnak. De 
tsak ~eveled által' melyben semmi egyenlőség 
ni:ritsen, az ö Hatalmasságát, és Császári Itegyel
mességét meg nem nyerheted.. Ezek után im hól 
megyiink, és a' mi Istennek fog tettzeni meglé-
szen. 'sat. 
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IX. SZÁM • 

.4% Or8:.ág' Reaolutiója t:t Rákó,lzi 
Levelére. 

Nem kételkedünk keseredett szívvel hallotta 
Nagyságod a' Nemes Országnak Nagyságod DóI-· 
gaiba.n való 'végezését. El is hiheti Nagyságod, 
nem kitsiny Reserüség · kénszerítette a' Nemes 
Országot is e' Végezésre. És óh vajha Nagysá
god nem adott vólna okot íllyen 's ennél ~nagyobb 
Dólgoknak is Végezésére ! 'sok, sok szóval mi sziik
ség· e.lő számlálnunk speciesenként a' dolgókat 
mellyekkel Nagyságod err·e juttatott bennünket, 
holott már a! Reresztény Világnak nagy része en
nek tsak hallásától is írtódzik. -.. 

Hogy azért Nagyságod egyszer- categorice 
megértse, a' Nagyságod Porta ellen való tseleke
deti, minket annyiban hoza e mellyet nogy mind 
ennyi veszedelmeknek elköveté~éjg elazenvedénk, 
nem kevés nyak.szakadással áUhatunh vala ellene>, 
hogy immár· azokból könnyen ki nem meneked
hetünk, és azt 'tsak pro Lege statuta et publico 
Dec~to kell tartanunk mind addig, míg Isten 
az Hatalmas N emzelnek szívét hozzánk fordítv.án, 
engedetlenaégün~el elvesztett szabadságunkat hely
re állítja. 
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Hogy maga szabadságának helyre állatásáball 
nem munkálódhatott a' Nemes Or~zág mostani 
Sebessi elmúlt Gyülé1ében, valóban siralmas; de 
ennek is tsak az az .oka, hogy felejtette Yelünk 
maga dólgát, a' Nagyságod személlye ellen való 
gyiilölsége az Hatalmas Nemzetnek; és az -0kon 
réánk következendő veszedelemnek elhá-rításáról 
való szorgalmatoskodásunk, nem akarván mind 
ezekben ujjabban vesznünk Nagyságod miatt. - . 

> 

Hogy 11lyen szoros Igyünkben ~ agyságodat 
elidegeníteni akartuk vólna erejével, és köttsé
gével való segíttségétöl, senki azt dólgainkból jó 
lelkiesmérettel nem concludálhatja; hanem ha 
~em értvén tészen ítéletet Mert ugyan is a' mi
liez valaki eleitől fogván soha nem bízhatott, 's 
nem lételét tsalhatatlanúl experiálhatta, azt mind 
ide.geníthette el Jnagától? Erejét nem hogy Nagy
ságodnak, de ·akármely Reresztény Monárkának' 
is . kitsinynek itéljük az l~entöl fejünk felett fel„ 
vont' és Világi eröv.el, ditsösséggel felemelkedett 
Hatalmas Nemzet ellen, valamíg Isten ennek Pe
riodussát fenn 'tartja. Annál "inkább értekéhez 
Nagyságodnak mit bízhatott· a' Nemes Ország már 
egyszer kiadott Válasz tétele után; mely a' Nagy
ságod Hittel tett· Relatiója szerént harmintz vagy· 
negyven ezer Tallérnál többre nem extendálta
tott még ez előtt két esztendővel is, ha szintén· 
abban ennyi Hadaira e4dig semmi el nem költ 
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vólna is? Ezt ha magától elidegenítette is) igen. 
kitsiny kára lett benne, · sőt ha cont~nálta is J. 

mert az mitsoda a' mi óltalmunkra való m~diu. 
moknak Keresésében meg · n~m akadályozna; így 
ha vesznénk is könnyebb vólna. De e' nehéz: 
Már negyedik íztől fogva nevelvén, és hízlalván 
e~ a' szegény Haza Nagyságodat, mind ennyi sok 
jovai' vétele után is, átoknál szítoknál . egyebet 
nem hall, · romlá&ára való igyekezetet · experiál. · 
Rötelessége ellen ez Haza semmit Nagyságoddal 
nem tselek~ett Contractussában, is semmit Porta.' 
annuentiája kívül nem ígért, · Nagyságod. Is Re
reszteny Ember lévén-óllyat végső veszedelmiink
re nem kivánhatott vólna, nem is k:Wánhat. Jó
szágiban való kárát sajnálja·Nagyságod, mi pedig 
-Országúl vesszünk el Nagyságod miatt; Szabados 
Emberekből Rabokká lennénk , mellyen hogy · 
Nagyságod bánkodnék, és keseregn~, nem látjuk;. 
sőt inkább a' hellyett az Ország ront6 latrokkal 
Világ sepreivel minden alkalmatossággal vígan 
lakik. -

Úgy vagyon, a' Nemes Ország Nagyságod
nak tsak egy Hóld földét is a' Porta Parantsolat
jára mindjárt ·el nem foglalta·, kedvezvén Nagy-

. ságodnak mindjárt maga veszedelmével is; mély. 
lyet ha tselekedett vólna is„ semmi Injuriája-Nagy
ságodnak nem lehetne: Mert valyon m~llyik Nem· · 
zettségéröl szállottak mind azok Nagyságodra? 
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Bzáinlálja el& mellyik Nemzete ssólgMt · Nagy1á-
80dnak azért a' szegény Hazának? De mivel fi
zetett egyébbel Igánál, Törvénytelenségnél, Rab
ságn!l, végre sok képpen való elvesztésünknél? 
és. hogy ·ha Háládato1ságának ílly' kételenséggel 
való elvételéért ujjabb romlásunkra nem igyekez
nék, meggondólván, ha mi kárt vallaná is itt 
iniathink, azt dupláúl megfi~ettük más·uu, holott 
a' mennyi Urasága a' ;Nagyságod familiájában vólt 
Attyának Fejedelemségre való közinkbe jöveteié.; 
nek '.előtte Magyar Országban, ez a' Hama két 
annyit is · keresett azon Magyar Országban Nagy
ságtoknak: Mert ugyaa is merié Nagyságod mon· 
.dani , hogy valaha Erdély nélkJíl Munkátsnak , 
„okajnak, Etsednek Uraságá,t obtinéálhatta ~ól

na? Ítélje mes lsteii. e~ temérdek nagy Háládat
lclnsá6at. 

'Hogy a' Porta erről való parantsolatját az 
Ország, vagy talám tsak privatus is sollicitalta , 
eleitől fogva mondotta Nagyságod; de · annak el
hitelére még tsak valami gyanító jelt . is nem mu
tathatott; ebből mi sziikség magunkat mentenünk 
a' kö falnál. Megmenthet Országostól a' Felséges 
Monárkának , Romai Császárnak Ö Felségének 
bírni Erdélyben, ólly' Válas1d vett a' Fényes Por
tától, hog,- ha a' Felséges Monárkáeak tekinteti 
nem. lett vólna, ·életének elvesztesével concludál
ta vólna a' béli Követtségét, és InstántziájaL Ítél-

, 
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je meg azért a' Reresztény Világ. ebből is; mint 1' 

a' Nagyságod rancorából szármozott Intimatio
jából az egész dolognak valóságos Igazság~t • 

. Rözinkben való }ál'tatáa'8ak Interdiotióját is 
Nagyságod méltán nem, neheztelheti; mert a' ki
nek rabsága alá . estünk, annak kell ell8ednünk: 
.mely alól Nagyaágod ki nem szabadíthatván; en· 
gedelmességünket nem impediálja. -

. . 
. . Országunk' veszedelmére való dolgokban jár~ 

tat é' nem é. Nagyságod? megfelelhetni a' tapas~ 
talt dologból , holott ezen ,úUal mostan is azt 
eftieiálta: A' mely hatalmas Monárkának ár~yé~ 

kában maga ia nyugodni, annak Levelét interCi
piáltatván, Levél vivő Atyánkfiait fogság)>~n. tart
ja: minket mindenkor kötelezett Ígéretünk Nagy.: 
aágodhoz; ·de Nagyságod akái,-mit tselekedjél< As
aecuratioja ellen is, azt senkinek Kérdésben sem 
kell hozni. 

lm a' ,Manirestumat is ki botsátotta Nagysá
god, nem tudjnk mi végre; mert mi úgy e~pe• 

riáltuk, hogy a' Keresztény Nemzetek között a' 
fel tett dolognak Hövete hellyett szokták az oly
lyant exmittálni a' . végrt-, hogy ha az Int@sn'ek 
engednek, a' dolog elébb ne meqnyen, Nollgysá„ 
god pedig annak kibotsátása elölt nagy részét el
követte rajtunk feltett szándékának. 
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Hérdi Nagyságod: mivel érdemlette, hógy 
ílly' Notorius légyen elöttiink? Félre tévén ma
gunk siralmas állapotunkat (mert egy 's két 1 s t
v á n fi, vagy Bonfinius elég nem lehetne 28. 
esztendők alatt szenvedett, és e' két Esztendő
ben ugyan perfectióra ment nyomoruságo~ ve
szedelmünknek leírására~, erre t~ak azt feleljük: 
Nem mi töllünk, hanem a.' Portától ( még ha szin
tén mi Notoriusnak pronunciáltuk vólna is Nagy• 
ságodat, mellyel tag~dunk), kérdje azt meg Nagy· 
ságod. Hidje el Nagyságod valamíg a' Fényes 
Portát nem compl,nálja, minket ez illyen dolog
tól addig tsak híjában arcéál. Tsudáljuk inkább 
hogy nem· szánja Nagyságod Hazánkat a' Portá
hoz való engedelmességünkel ujjabb veszedelem„ 
ben ejtem. -

Tagadhatatlan· dolog, kivánnyák a' pénzt tii-
. lűnk, de· nem azt·, a' mit mi, .,vagy · mások ma

gunk nevével igértek ; hanem azi , a' mellyel 
Nagyságodhoz való adháesionkért ré4nk vetének 
büntetésül; nem vádolhatván jó •lelkiesmérettel, 
ez aránt a' Tőröket, ki szokása felett jára utan. 
nunk; de Nagyságod miatt nem engedheténk mél-

' tó Kívánságának. Ez aránt compelláljuk a' Nagy-
ságod Lelkiesméretét; ha azt a' mit mi .semmi 
úton a' Portának meg nem igérénk, úgy mint , 
Jen9t, vallyon nem tsak Világi büntetés, de még 
más Világra tartozó átok · alatt i.8., · nein adta vót: · · 
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'flil é Nagy1,god oda, ha JúvMnták vólna Fejede 
lemaégbe való megmaradásáért. Erre tzélozó sza· 
vait hozhatnók_ elö Nagyságodnak; de a' szó köny
nyen megtagadtathatik azt nem halló előtt; ha
nem. mostan is nálunk ":agynak ,Nagyságod Rega
. lissi, ·mellyekkel a' tavallyi Fejérvári «;7yülésre 
hivata bennünket, abban majd szóról szóra eze
ket iátjuk inseralva: Jenön~k is dolga fenn fo. 
rogván, Országé lévén, mi nem adhatjuk nem ia 
adjuk. -

Ezt nem tagadhatja Nagyságod, .mert scrip
ta manent: ~ég is. minket Nagyság~d nem 
által azzal criminálni a' mit rabságos állapotunk-. 
ban réánk vetettek' holott az Írás megmútatja 
nyilván akkori szándékát Nagyságodnak, ha az 
Ország annuált vólna • 

• Hittel tsaltuk é meg Nagyságodat? Ítélje meg 
az Isten , holott a' mi fogadásunk fundáltatott 
mindenkor a' . Porta engedelmén. Ezt mi is tud
juk; hogy Nagyságod Hittel kötelezte magát ln
auguratiojakor; de osztá~ mint Jobbágyit, söt mint 
Rabjait, úgy bíra bennünket, mellyel a' két 0-
.láh Országnál alább való állapotra juttata. ~ 

Noha Országunk végezése, és a' fenyegető 
Parantsolat szerént N.a~ságod közöttünk járó 
tzólgait eddig. megllelleU vólna fognunk; de nem 
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hogy szólgait, de még TÓlvajit is, kiket tudtunk 
Nagyságodéinak lenni, nem bántottuk, türö szem- -
mel nézvén tolvajlásoka.t, marháinalt prédáltatását. 
Azomban Nagyságod mo~tan is Hazárildiai köz
ziíl egy néhányat fogva -lartott; és vallyon ~zűnt 
é valamit e' Tilalmazásunkal nem tsak a' llözink
be való jártatás; -hanem a.' nyílván való TolV"ajlás, 

- . . 
prédálás, ~s ~arha hajtás • 

. Protestál Nagyságod, és egyszersmind azon 
Protestátiojában p~rantsol ib, ha mit ~rtatlanok 

szenvedni fognak; Nagyságodnak nem tulaj do..; 
níttatnék. Az ártatlanok nyo:rnorgatása ·, ·hogy 
vétkfil tuiajdoníttassék vagy nem? nem· a' mi dol
gun~; Istené Ö Felségéjé, ki nem ftlgg senkinek 
parantsolatjától, mellyel minthogy mostan is min
den órában tselekszik Nagyságoddal, amaz Istent 
utáló> öt-et szemtől szembe káromló lator Vitézi 
.~tal; -elhihetik"; ezután, is minden alkalmatosság
gal elköveti, noha a' mi Ítéletiink szerént, tsak 
egy nyomorúlt Nemzet ltöz21Ül két ízben két száz 
ezer .ioo,ooo. ·Lelkeknek iszonyu rabságra, 's 
halálra való. menetelek elégséges vólna; sőt egy 
lélekre; ha · Angyali Lélek vólna is,, :rettenes [le
hetne íllyen tePéhnek rakása, annál inkább hor
dozása, 's róla számadása, bár ottan semminek 
ítéltetnek is az ezen kivfil lévő Országbeli ártat
lanok' szenvedései. Mind az által, ha úgyai1 tsak 
az ártatlanok' nyomGrgatásá.t tette {el Nagysagod 
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-azándélcában , ottan tsak azoknak, kiket N agysá
god ártalm~soknak tart ( valóban pedig azok is 
igen ártatlanok ) ~ hagyna békét; de úgy látjuk, 
azoknak. is szintén úgy ke~vez, mint az ártatla
noknak. 

V érinek meltettünk \'aló kióntását ajánlja 
ét"ettünk Nagzságod, mellyet mi soha. is nem ki· 
vántunk N agyságodtól. Azt siratjuk mi mostan 
is; hogy vérrel kezdé Nagyságod ta,rtani ezt a' 
Hazát , mellyel békességgel , és engedelemmel 
mególtalma~hatott vólna ;- jól lehet a' Magyart 
nem tsak kiontástól de tseppenéatöl is valóban, 
kímélték még azok is, kik nagy Assecuratioval 
igérték vala ( értik a' Jerieieket ) , ltik is vérrel 
nem engedelmessJggel al<arván óltalmaztatni, szá
jokban esék. keserű ízi velünk eggyütt. · Joszá
gaihan való kár vallásért, elakart , benm'inket 
rontani, 's még is vérével kiméll . 

.Atokkat írja Nagyságod, nem :kivánnya sze~ 
gény Hazánknak romlását; ki kételkedik ebben" 
ugyan· is, hat, vagy hét ezer Jobbágyat bírván 
benne, ha megengedné ·a' Fényes Porta , i1ly' 
nagy kárával, hogy "'ffectuálná, kiváltképpen lát
ván, hogy Fejedelemségét nem bírhatja, ha in
kább átokkal Nagyságod elakarja keriílni, nem. 
a' ~aga hasznáért szánnyon bennünket, mert azt 
akár~ .is megteelekszi. Akkor mutatja meg Nagy~ 
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aágod igaz Rereszténységét, mikór az Haza meg~ 
marad~sáért nagy kárával sem gondol. 

Ezt Nagyságod eleitől fogva gyakran szolda 
mondani; kivántatik már egyszer valaha' hitesse 
el nem tsak velünk, hanem a' Reresz'tény Világ„ 
gal is: végyen ottan példát, bár tsak némely po-

. gány Fejedelmekről, kik ·nem tsak károkat, de 
még tsak életeket is semminek tartották 
megmar~dásáért. Nagyságod Reserüségünkre vólt 
eddig is, hogy bennünket ólly' bövségesen ki· 
nált, azomban Nemzetünknek legszebb, és virág
zóbb részét Tatár kezében ejtvén, egészlen való 
kiszaditására is, az fellyebb való Írás szerént, 
harmintz vagy negyven . {'zer Talléránál több 
nem vólt. 

· A' :Kereszténységnek ·is regulája nem az ~ 
hogy valaki betsületéig éljen; hanem Lelkiesmé· 
re.lének tisztáságáig, mely nem néz világi kár 

- Vallásra, vagy betsületre; hanem az Istenben va
ló Szent szer~tetre 1 's maga megalázására. Es 
noha Nagyságod láttatik felette vigyázni betsü}e„ 
tére ; mindazonáltal 'értünk mi ólly' időt Ország' 
ha~aival két ízben oda hagyta a' betsületet' 's 
életét megtartotta hol szalad.ássa), hol jó idején 
való elköltözéseL 

- l<érjük azért Nagyságodat még is Rereszté· 
nyi sinceritással, továbbra is ne igyekezzék Te· 
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szedelmün1cre; alázza meginkáhb magát· a' Fel
séges· Istennek Rezei alatt; szünnyék még is in
gerleni Ő Felségét. Mivel az Ur Isten az ö Hi
veinek minden ohajtásokat megszámlálla, 's köny
hµllatásokat tömlöibe szedte: Bizony bosszú.t áll 
az Isten Nagyságodon; nyomorgató vesszőket (ér
tik a' Rák ó t z i hadait) a' tüzre teszi, neoi szen
vedvén sokáig az iszonyu koborlást. Ha . pedig 
Nagyságod magát megtsendesítí; Hatalmas Jl~ Is
ten,. 's ·Nagyságodat ujjabban felemeli ll' Poeni- l 

tentzia tartás utárm., (mert ugyan is nem bosz
szúállásra v~ló igyekezet; hanem igaz poeniten
tzia tartás kivántatik ehez) mint Manassét,- no
ha Isten ~g Nagyságodat Manassénak állapotjá
ra nem juttatta, mellyel eltáv-0ztatni szívből ~í

vánunk ; ha Nagyságod is e' méltatlan tselekede
teitöl megszűnik. 
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·x. S ZÁM. 

'Az. Egri Pasaa Levele az Hajduaághor,, hog 

Rák ó t z i mellöl állanának el. -

Mí, az Hatalmas, és Gyözhetetlen Csátzárunk 
Eger, Szólnok, és Hatvan Vég Várainak, Tisza, 
és D~na között lévő Heliyeinek, és Hadainak 
Gond visel!) Ura Nagyságos Huszeim Passa, min
den . mi Hozzánk illendő tisztességes dólogban a
jánljuk szomszédságos Baráttságunkat. 

Ez elmúlt napokban innet alól Boros Jenő, 
és Diszna Várai alól, Hatalmas Császárunk, Tö
rök, Tatár, , Rozák, llavasalf'óldi, és Móldovai 
számlálhatatlan Hadai közzül ( érti a' Fő V ~zér
rel való Hadat, mely Jenőt megvette, és a' Ta
tár Rám Hadait, mellyek a' fellyebb való Eszten
dőben Erdélyt pusztították vala ) Hatalmas Csá
szárunk parantsolatja szerént, a' velünk való 
Hadakkal ide Szólnok Várában érkeztünk, ugyan 
tsak akkor hamar mind fejenként a' kevés H~jdú 
Városi Hapitányokat Levelünk által Embersége
sen megtatáltuk vala, a' végre; hogy Hatalmas 
Császárunk parant~olatja szerént számkivettetett 
Rák ó t z i tó 1 elállanának; de LevelŰnkre , tsak 
óllyan Válaszunk lett, hogy Rákótz'ival eggyütt 
akartak hadakoz.ni, mely minékünk igen tsudás 
dolognak látszik. · 
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lm azért intünk még is egyszer benneteket, 
mint Atya 's Anya Édes magzatit, · mind azért; 
hogy sok aprok vagynak köztetek, kik ártatlanok 
elveszni, és Jtleghalni, mind pedig azért, hogy 
hatalmas Császárunk Jobbágyi vagytok, és a' 
mostani tíjj Fejedelem is· ollyan fogadást tett , 
hogy melléje állanak, és meghódólnak az Hajdú 
Városok mert ha ollyan fogad~st nem tétt vólna, 
eddig a' Hajdú Városoknak heÜyeit szél fújta 
vólna el. Vegyétek eszetekb en hát magatokat , 
~ert Rákótzinak .sem a' Német Császár, sem 
a' Lengyel Hirály, és a' Svecus is, semmi segí
tséget nem adnak, mert óllyan hitván ·Emb~erért 
Országokat el nem rontják, hij~a bízik azokhoz. 
Miért bíztok hazugságinak, holott hatalmas Csá
szártól is a' Tatár Hámnak megvagypn parantsól
va; valakik Rákó tzi t úralják, minden erejét 
réájok fordíttsa. Miért rontanátok hát magato
kat, holott jól . nem tehet veletek, Ti sem Ö véle. 

Azt kérdjük azért, akartok é me~hódólni, 
avagy nem? Ezt pedig nem egyébér_t tselekesszük, 
hanem a' sok láb alatt való szegénységnek siral

. mokért. Ez Leveliinket azért nem petsételtii~ 

bé; mert fogadástok tartja, hogy petsétes Leve
let meg nem ólvastok, míg nem azt számkivetett 
Rákótzinak nem viszitek. De jó akaró szom
széd Barátink ! minden akaratunkat Levélben ineg. 
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nem írJ,atjuk; azért Hitünket Betsületünl<et ad
juk zálogúl, hogy mi méltán ne átkoztassunk, 
hanem ditsértessünk. Valamely 1íton hé jövénd 
emberetek hozzánk, Török Hitünkre fogadjuk, 
ismét azon úton vissze. botsátjuk. Egyébb aránt 
ha szót nem fogadtok, Hatalmas Császárunk a
k~ratjából a' Fö Vezér; és más sok H~lybeli Bosz- , 
nai, Ranosai, Budtti, Szilisztrai eröss V eg Vár
beli Hadai< rendeltettek, Isten segíttségéböl et
érkezyén, ma Hólnap bövön meglátj6.tok. Rölt 
Szól~ókhan 5-ta Januarii 1<i~. 
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XI. SZÁM~ 

".Acatizi1 Bart1ai Dei Gra#a Princepa Tran

af/.,,aniae, pf!.rlium Regni Íl_ungariae · 
D<>minu~, 1#.t Sicu!Qrum . C_o'me1 ! . 

. . . . . 

Spectabiles, Ma~&ei, Gene~si, Egregii,- ~-~ .No
biles, A·giles, fideld\ nobis sinoere. dilecti. .Salu-. 
tein et gratiam nostram. Az elébbi Méltóságos Fe· 
jedelem · al<arv~n a' szegény Ha" romlásának 6-
kát másokra háríttani, azt állatja mostan itt; hosr 
cnnek az Országnak semminémű ·romlása, és ve
szedelme ö Na·gysága FeJedelemségébe nem-, 1ett, 
és nem következ-ett' hanem miólta' mű állattal~ 
tunk az Fejedelemségbe, attól fogva lött az· · Or„ 
szágn'ak romlása-, ·'s az Hazafiainak ve8zedelme, 

· vádolván mind minket, mind Regyelmeteket Or• 
J ezágúl közönségesen ·háládatlaneágnak vétkével,. 

· 6ok helyekre kdldözött Leveleibe. H<>gy asért 
. mind az mű, és ez szegény Haza' ártatlansága nap

fény.re mennyen2 az méltatlan vádlások ellen va. 
ló mentség több Reresztény · Nemzetek előtt is 
nyi1ván ~valóvá tétettessék, 's háríthassu}l elma. 
gunkról, ~egyelmetekkel eggyütt reánk költött 
helytelen okait , a' vádlásoknak, kegyelmesen 
parantsoljuk Regye!méteknek ez Leveliink me~ 
adatván a.21 egész Székben lévő minden falukban, 
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és V&rokban is cjrkáltassa fel igen diligenter hit 
szerént, az idvezült Fejedelem idösbik Rákótzi 

· Gylfrgy halála titán, ~ Móldovai, és Havasal
Jóldi expeditiókban, annak . utánna az ·Lengyel 
Országi hadakozásban mennyi számu emberek 
maradtanak; és vesztenek el utcumque, és az 
elmúlt esztendőben az idegeny ·ellenség béjövé
sének alkalmatostágával men:nyi súmuan vitette
nek rabságra, · mind. Férlio.~, · Asszony állatok, 
Gyermekek, 's fegyver miatt is hányan vesztenek 
el, 's azon béldogtalan állapotjokba ki .vplt · Re..: 
gens Fejedelem, az mi Pejedelemségünkben é ? 
vagy elébbi Méltóságos Fejedelem directiója a
latt löttenek mind ezek ? melyről külön külön 
regestrumot íratván Regye1m~tek fide mediante, 

• maga subscriptiója, és petsétje al~tt kü,gye . ·ke
zünkbe Regyelmetek mentül.· hamarébb. Secus 
non facturis. Quibµe de caet~o gratiose propen
si manemus. Datuia . Albae .Juliae Die :>-a Julii 
A~G 1659. 

1 

.A.chatius Bártsai. 1 
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Az író a' nyomtatás hellyétöl meszsze lévén, az 
abba esett hibák igy jobbittassanak meg ; · 

Hibák. Olvasd. Lap. Sor. 
sen esen 10 28 
rénznek [ernek •4 26 
ét ét 31 27 

Rákotii által mint Rákótzi mint gy&zedel-
gyózedelmea mea által 39 2 

kopiák kopják 44 24 
tettek ~m kc1l 47 :a6 

· Magamat azért agamat azért hivala a' 
68 28 · Vezér a' maga sátorába 

:Birtoknak Birtokuak 8:a 9 
Natsotska Nagyotska 91 20 

Rákoltzi Rákótzi 92 6 
A' vár A' Várat 93 s· 

nem kell 
. 

az egéac Várat 93 10 

vég segittségére . véd segittség~re 111 t4. 
tudománnyát tudománnya 134 11 
él ok kel „ élóktOI 134 111 
coelerique caeterique _141 :a 
revidetur revideatur 142 11 
maerorem moerorem 1« 16 
revenalih~s, quas Anno 1638 suae MagniGcen-

tiee dedimu1 speci6cata ~ quu el cer. 145 . 4 -
extraordinaria estraordinarie 1511 11 
értanak értenek 153 .• s 
az azt 156 '29 
reménységbe reméoyalgbe 163 111 · 
mint mind 163 17 
is éa 16, 9 
sánfz sattz 16g ·!~ az ér azért 171 
hit hiv .,s 19 
mind. mint J 2 17 
?<ilagyaágodon J ha ugyan nem akar meg-

szünni azokat a' 's a' t. 191 6 
biztok hisztek 193 15 -.... 
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