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RETTEGI GYÖRGY 
EMLÉKIRATÁBÓL 


Minthogy gyermekségemtől fogva szerettem mindenféle 
írásokat olvasni, akár históriák, akár egyéb írások lettek lé- 
gyen is; sőt csak egy privatus emberhez mások által hozzája 
küldött leveleit is nagy aviditással szerettem olvasni, ha kivált 
régi volt, annál inkább, ha valami nevezetes dolgok dietim avagy 
csak annuatim valakitől felíratván, kezembe akadtanak, sok 
históriáknál inkább szerettem olvasni, mert abból mind az 
akkori szokásokat közönségesen, úgy mint: temetésekben, 
lakadalmakban, keresztelőkben, religiónak, ország dolgainak, 
emberek szokásainak s egyéb házi dolgoknak módiát (a mint 
most szokták hivni) ezen hazában lakó népek között kitanul- 
hattam, melyeket a mostanival összevetvén, sokakban álmél- 
kodásra méltóképen külömbözőnek (találtam): hogy én is azért 
az én maradékomnak (ha isten megtartja) ezen következendő 
írásom által holmi mostani dolgokat és occurentiákat által- 
adhassak, leírtam mind ez hazában, sőt másutt is történt dol- 
gokat, a mennyire végére mehettem, megírván. Elsőbben is 
születésemnek napját és óráját, azután felneveltetésemet 
etc., minden dolgaimat az jelen való napig... 


A mi azért e nyomorusággal és sokféle változásokkal 
megrakodott világra való születésemet nézi, az volt ezen tizen- 
nyolcadik saeculumnak tizennyolcadik esztendejében, idest anno 
1718 die 31-ma Martii, hétfő nap éjszaka 11 órakor, midőn a 
hold a kos-jegyében volt, Páncélcsehen. Nemző édesatyám 
volt Rettegi György, ki is 38 esztendős korában viceispánságban 
holt meg Kis-Budakon az édesanyjánál szárazbetegségben 
szeptemberben; engemet akkor kereszteltek meg ugyan az 
atyám nevére Györgynek. Ennek az édesatyja volt Rettegi 
István; ugyan viceispánságában ment volt be Havasalföldébe 
Tököly Imrével, ki is fejedelemséget vadászott s Bukaresten 
megholt. Édesanyja pedig Csegezi Judit, Csegezi György leánya 
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feleségétől Ébeni Ilonától, az kiről is sok úri és nemesi rend 
atyánkfiai vannak, kiket ide írnom hosszasnak tartom. Ennek 
az Rettegi Istvánnak édesatyja ugyan Rettegi István volt, 
Rettegen lakott nemes Belső-Szolnok vármegyében, főbiró 
volt s úgy is ment volt Rákóczi György fejedelemmel be Len- 
gyelországba hogy már a lengyel királyságnak megszerzésére, 
melyre valamennyire invitatus is volt; erről Bethlen János, 
akkor élő főember írt; de mind maga az fejedelem szándéká- 
ban megcsalatkozott, mind a vele kiment nemesség, számtalan 
ott maradván, szerencsétlenűl jártak; a fejedelem ugyan 
visszajött kevesedmagával, de az nemesség, kik között az én 
említett szüleatyám is oda maradott; kinek is felesége volt 
Almádi Kata, Almádi Mihály és Nagyfalvi Kata leánya. Ezen 
Rettegi Istvánnak az atyja volt Rettegi Máté, kinek nevét 
úgy is láttam, hogy Zeöczhi Máténak irták régi irásban, mely 
is Szőcsöt-e vagy Szőcsit, vagy Zeőczit tészen, nem tudom. 
Elég az, hogy mi soha sem éltünk Rettegi nevezeten kivül más 
névvel. Ezen Zeőczi Máté volt a szamosujvári praesidiumhoz 
akkori időben fegyverekkel szolgáló, háromszáz számból álló 
darabontságnak főhadnagya, a mint valami írásból kitanultam, 
Bethlen Gábor fejedelem idejében; ezen drabantok igen nagy 
nemesi szabadsággal ajándékoztattak volt meg Báthori Gábor 
fejedelem idejében, a melyben inserálva vagyon a Zeőczi 
Máté neve is... 


Szülő édesanyám volt Dobai Klára, Dobai Péter leánya, 
amaz mostan is jó hirrel-névvel fénylő szilágyi Dobai régi 
familiából való. Édesanyja volt Tarsoly Judit, kinek jussán 
birjuk a túri, puszta-egresi, apahídi és vásártelki portiókat. 
Az édesanyám nem osztozott senkivel, mivel csak egyedül volt. 
Elsőbben ment volt férjhez a kuruc-világban, midőn a nemesség 
kifutott volt Magyarországra, Urai Miklós nevü főemberhez, 
ki is két esztendő mulva egy Sándor nevü fiacskájával együtt 
megholt pestisben; ugyanakkor csakhamar vette volt el az 
édesatyám Rettegi György, kitől is születtünk négyen... 


[Édesatyám halála után anyámat] sok becsületes, jó 
emberek kérték, úgymint Szeredai Imre, Jeddi Pál s mások, 
jó, életrevaló emberek, de nem mene egyikhez is, hanem in 
anno 1724 eljöve egy Kolosvári Dániel nevű haszontalan, 
semmirekellő gazember, kinek az apja pap s püspök volt, Igen- 
ből, az hová is házasodott volt, valami Visolyi nevezetü jó 
embernek özvegyét elvévén, azután mint gazember az szegény 
árvákat mindenekből kipusztítván, végtére az szegény feleségét 
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halálig vervén maga semmirekellőségét ottan körül mindeneknek 
megmutatta, s ide jővén a mi bűneinknek büntetéséül az szegény 
anyámat édesatyja s anyja híre nélkül eljegyzé s el is vevé, 
nekünk holtunkig tartó kárunkra s gyalázatunkra... Midőn 
magát s édesanyámat minden jószágból kipusztította volna, 
a szegény anyám is odahagyta s kijött ide hozzánk; ő Deésen 
lakván arra jutott, hogy házanként kéregetett s úgy élt, mig 
osztán egy pincében, az hol lakott (mivel emberséges ember egy 
házban vele nem ülhetett) ezelőtt négy esztendővel megholt... 
Hat esztendős voltam, mikor az édesanyámat elvette... 
azután csakhamar Köblösről általjövén Páncél-Csehre a nagy- 
anyám, vele idejöttem Köblösre, soha többször a mostoha- 
apám s édesanyám kenyerét nem ettem s csak egy ingét is nem 
viseltem. 


Azon esztendő után, idest in anno 1725 Kolosvárra, az holott 
már az két bátyám volt, engemet is bevitt a nagyatyám. Volt 
szállásunk Farkas-utcában, Veresegyháziné (kinek ura míg élt 
typographus volt) házánál, Dobai János és Zsigmond uramékkal 
együtt. Legelső praeceptorom volt Éltető András, igen nagy, 
jóforma, erős ember, primarius deák, azután zilahi notarius- 
ságában hala meg; a felesége Bányai Kata, most itt lakó Bog- 
dán Józsefnek felesége. Igen nehezen vettem magamat a tanu- 
lásra, de osztán hogy Dobai János bátyám is külön számon kért 
tőlem a szálláson a leckéről, megijedtem a kétféle praeceptortól s 
tanulásra adtam magamat. A szegény Éltető kimenvén a colle- 
giumból, lett praeceptorunk egy Almási István nevű derék deák 
1728-ig, a midőn is a szegény nagyatyám meghala 28-a Apr. s 
akkor mindjárt második árvaságra maradék, mert annakutánna 
a szegény nagyanyám csak a nagy búnak adván magát, se 
minket, se egyebeket nem igen curált, az édesanyám s haszon- 
talan mostohaapám nem is ügyelt reánk, mintha a világon se 
lettünk volna, de a mellett a nagyanyámat szüntelen mocskolta, 
gazolta, külömb-külömbféle injuriákkal illette s mortificálta 
azért, hogy miért nem adja kezére a jószágot. Ugyancsak ezen 
interregnumban is valamennyire igyekezett a szegény nagy- 
anyám taníttatni s 1728-tól fogva 1731-ig a collegiumban tar- 
tott, de nem continuo; mely kevés idő alatt volt egy Kőrös- 
pataki Mihály nevű deák praeceptorom, kemény ember, de 
igen jó tanító, azután akadémiákra menvén ott holt meg. 
Akkor grammatista voltam s szintén készülünk examenre, és 
midőn másnap syntaxisra promoveálódtam volna, imhol jöve 
be az collegiumba az nagyanyámnak egy Györgyi nevű oláh 
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kocsisa, ki is felkeresvén Rettegi Zsigmond bátyámmal, ki is 
akkor syntaxista volt s ment volna által a poesisra, azt mondá, 
hogy a nagyanyánk utánunk küldött kocsival, hanem menjünk 
ki. Ó soha eléggé meg nem siratható, szerencsétlen napom s 
gyermeki bolondságom! Azonnal, senkinek hírt sem tévén, 
a szállásra menénk s kocsira ülvén Apahídára kimentünk! Soha 
azután tanulásnak okáért a kolosvári collegium kapuján be 
nem mentem. Írta a szegény, Istenben elnyugodtt Kőröspataki 
uram ugyan, hogy vigyenek be, mert engemet syntaxisra, bátyá- 
mat poesisra, ha jelen nem voltunk is, promoveált, mert ugyanis 
a censurán általestünk volt már; de csak nem küldött be ben- 
nünket a nagyanyánk, hanem csak a sok sopánkodás s veje 
Kolosvárira való panaszolkodással töltötte idejét; nékem pedig 
arra való eszem nem volt, hogy magam javáról tudtam volna 
valamit gondolni, mivel 13 esztendős voltam csak; annyira 
elhagyattattunk volt, hogy még csak jóakarónk vagy atyánkfia 
sem találkozott, a ki valami tanácscsal éltetett volna tanulá- 
sunknak tovább való continuátiójára, hanem itthonn haszon- 
talanul töltöttük a drága időt. 


A bátyámat ugyan akkori főispán Bánffi György úr mellé 
szerezte volt be a nagyanyám, engemet pedig a szegény Viski 
Péter bátyám Bánfi Farkas úrhoz, hogy már a fiaival, az holott 
több szegény nemes emberek gyermekei is nyomorgottak, én 
is tanuljak; s egyszer kihozván Kolosvárról az úrfiakat oly 
reménységben voltam, hogy mikor beviszik, engemet is be- 
visznek, s hát mikor az az idő eljő, csak elhülök bele, hogy 
engemet künnfelejtenek, melyért mindjárt instáltam az úrnak, 
de azt felelte, hogy annyi inast nem tarthat a fiai mellett, mert 
ezeket is nagy költséggel tartja Kolosvárt, — és így én a cipész- 
ség mellett maradék! Igen nagy és súlyos, s nem aetásomhoz 
való szolgálatom volt; mert nem volt elég tálainak, tángyérai- 
nak felmosása mindennap kétszer, hanem asztal körül is minden 
inasi szolgálatot véghez kellett vinnem. Volt ugyan egy Csató 
Ferenc nevű inas, de annak nagyobb gondja volt a k....ákra, 
melynek in fine-finali meg is adta az árát. A mi pedig legkeser- 
vesebb volt, melyet nem szoktam mind e mai napig meg, egy 
Pál nevű, beteges, 3 esztendős hitván gyermekének dajkájává 
tett az asszony, mely miá felette igen nagy bajom volt, mint- 
hogy nem tudtam úgy is a gyermekkel való bánáshoz mint a ló; 
annak felette majd minden héten feredőt kelletvén főzni az 
uraknak, nem volt annyi gratiám, hogy mást rendeljenek vizet 
hordani a Szamosról, hanem nekem kellett a nagy lóitató cseb- 
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reket emelnem, melynek alkalmatosságával valami jég közzé 
suhadván az egyik lábom, a mint a rúd vállamon volt úgy eről- 
tettem magamat kihúzására, akkor érzettem s máig is érzem 
az oldalomnak fájdalmát. Azonkívül is az asszony, minthogy 
csak nemes-leányból lett urasszony volt, teljességgel nem sze- 
rette a nemesember gyermekét, sokat mocskolódott mind reám, 
mind azokra, az kik a fiai mellett voltak; ruházatot egy pár 
csizmán kívül másfél esztendő alatt nem adott, innét hazul 
is senki semmivel nem segített; egyszóval nyomorúságos álla- 
potban lévén, megúntam azon udvari állapotot, s egy jó reggel 
a kapuféltől vevék búcsút s eljövék haza. 


De itt sem derék conditióm volt, mert semmiképen reá nem 
vehettem a nagyanyámat, hogy taníttasson; szüntelen csak azt 
felelte, hogy taníttasson a mostoha-apám, mivel ő bírja a jószá- 
got; és így én a sok apa s anya között tanulás nélkül maradék. 
A testvérbátyám sem volt arra való ember, hogy még csak jó 
tanácsát is velem közölje, pedig már akkor cancellarián lakott 
Kún Zsigmondnál, hanem inkább egyéb roszra, úgymint bor- 
italra-mire szoktatott. 


Vagy két esztendőt azért ily haszontalanságban töltvén, 
láttam, hogy szándékomban semmiképen nem boldogulhatok 
(pedig ha akarták volna, csak utentiára is beszerezhettek volna 
a collegiomba), olvasásra és irogatásra adtam magamat; s 
minthogy a nagyatyám tisztviselő ember volt, igen sok levelek 
s egyéb holmi írások gyűltek volt hozzája, melyek mind az 
házhijján állottak, melyeket én felhányván ha hol szép írást 
találtam bennek, magam eleiben tévén pro exemplari tartottam 
s a mi tiszta papiros volt, azt mind befirkáltam; ezt pedig mind- 
addig continuáltam, míg mind az írásba, mind az olvasásba 
alkalmasint belekaptam. Sokszor haragudt a szegény nagy- 
anyám reám, de csak nem hagytam félbe. 


Történik pedig egyszer, hogy a szegény Rhédei József 
idejött, s kelletvén az öccsének Rhédei Pálnak egy olyanszerű 
szolga mint én, magához hivatott (Bogdán Józsefnél volt 
szállva) s aziránt velem beszélett, s úgy concludált, hogy minél 
hamarébb tudósít; melyet én nem győzvén várni, minthogy 
alig vártam mehessek valamerre, írtam a szegény úrnak, hogy 
tudósítana már, hogy s mint vagyon a dolog; melyre mindjárt 
azt izente, hogy menjek le Dobokára. Lemenvén azért azon szól- 
lott, hogy maradjak mellette, mivel igen nagy szüksége vagyon 
olyan emberre, az ki irogatna is egyszer-másszor. Én nem igen 
akartam, mert erősen vágytam Rhédei Pál úrfihoz, mivel 
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ifjú-legény lévén, nem igen lakott otthon, hanem szüntelen 
nagyurak között járt-költ s én igen vágytam arra, gondolván 
azt, hogy a sok járás-keléssel csak többet tanulok s experiálok; 
külömben is igen jó ember volt, e pedig kemény haragos ember 
s udvara sem épen helyén való, mivel feleségül is csak akkor 
vévén el az Henter Jánosné, Gyerőffi Kata Bíró Mósestől mara- 
dott leányát, Bíró Katát, a gazdaasszonysághoz nem sokat 
értett; egyszóval én bizony nem szerettem azért is, hogy nem 
e praecipuis vala még akkor a szegény úr, a mint egyszer a 
szegény Kún István meg is mondá: «öcsém, ha nemesembert 
akartál szolgálni, miért nem jöttél hozzám, hiszem én is ... ect.» 
De a szegény Ördög István bátyám addig incselkedék utánnam, 
míg ottmaradék. 


Három esztendei elég sanyarú szolgálatom volt, de kivánt 
szegény tanítani, a mint hogy az én cancelláriám nála volt sze- 
génynél, s ha Isten éltette volna, bizonyosan tudom, hogy eddig 
promotiót ért volna s nekem is szolgált volna; de szárazbeteg- 
ségbe esvén 1744-ik esztendőben meghala. 


1739. esztendőben hagyván el Rhédei József urat, haza- 
jöttem; de már a nagyanyám megholt volt; a mostoha-apám 
minden jószágot ki akart kezünkből venni, hanem erőszakosan 
a rődit, apahídit s köblösinek egy részét kiragadók a kezéből, 
s négyen Rettegiekűl felosztottuk. De én abban is megcsalód- 
tam, mivel nekem a rődit adták, az hol egy szép allodiatura 
sincsen, s mind e mai napig is abban vagyon, csak készülünk 
az finalis divisióra; de Rettegi István uram, minthogy fél tőle, 
jórendin eladván a maga részét, mégis annyit s még többet bír, 
mint mi, nem akarná és azért csak firkol-farkol; Isten tudja, 
lesz-e vagy nem osztozásunk valaha. 


E szerint itthonn mulatván kevés ideig a bátyám házánál, 
nem tetszett az állapot, mivel akkor vevén el ezt az feleségét, 
Somai Sárát, akkor sem sok esze volt (minthogy most sem sok 
vagyon, pedig már vén), megúnván helytelenségét, elszántam 
magamban, hogy ismét szolgálatra menjek. S vágytam erősen 
Hunyadvármegyébe, minthogy a szegény ángyom, Rettegi 
Miklósné asszonyom oda ment volt férjhez Csáki László nevű 
jó emberhez, a leányit is mind oda adta volt férjhez, s azokat 
kivántam látni, minthogy nem láttam volt soha őket. Keczeli 
János és Andrással való atyafiságos barátságban élvén, egy 
alkalmatossággal hozzájok megyek Tötörbe, hát szinte ott 
vagyon Barcsai János úr, ki Hunyadvármegyében lakott, de 
akkor a felesége anyjához, Toroczkai Péternéhez feljött volt 
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Tötörbe; onnat csak hozzája állottam s Martiusnak 22-ik 
napján vele együtt igen nagy árvizeken s nagy sárokon mentünk 
le Csórára. 


Ennek is scribája voltam, de megúntam volt, mert rette- 
netes hígeszű, sok gyermeki dolgú, levis ember volt szegény; 
külömben generositás is elég volt benne, de csak nem szerettem 
nyavalyást, mert nem tanulhattam semmit is tőle. Észrevévén, 
hogy nem szeretem, nem hordozott magával, hanem csak kül- 
dözött hol egyik, hol a másik jószágába, mivel szép lakóhelye 
volt Csórán, Padon, Nagy-Barcsán s Zalasdon, az holott vas- 
bányája és hámorja is volt; vagy a feleségénél hagyott, kivel 
nem sokat lakott egy portán, mert az ő sok gyermeki dolgaiért 
a felesége sem szerette. 


Az idő alatt, hogy nála laktam, az atyámfiaival megismer- 
kedtem ugyan, de történt olyan bajom, hogy Déván cseréltem 
volt egy Zarándvármegyeben Pesterán lakó oláhval egy szürke 
lovat, melyet ismét adtam volt egy szászsebesi cigánynak, ki 
is adta a szeredahelyi mészárosnak, ennél lopott lónak talál- 
tatott és így a szavatyosság reám is kerülvén sok bajom volt, 
míg szavatyost adhattam, mert mikor cseréltem, elfelejtettem 
volt megkérdezni lakását, nevét az embernek, de ugyancsak 
utánna kellett indulnom az embernek. Mikor azért Kéméndre 
érkeztem volna, az hídast a Maroson onnat felől találtam, 
a mely felől mentem, de révész sohult sem volt, a falu is távol 
volt oda; én minthogy siettem mert estve is volt már, bíztam, 
hogy általhajthatom az hídast, be vivén azért a lovamat, meg- 
akasztám s derekasint általhajtám szintén a tulsó szélire a víznek 
a hídast, de felette nagy lévén a víz, confudálódtam is, s nem 
is bírhattam vele, s csak elszántam magamban, hogy leeresz- 
kedjem a hídassal a vizen, a mint hogy már jó darabot a falu 
irányáig lementem volt s csak attól oltalmaztam, hogy ne ütköz- 
zék a partba, a rúddal, gondolván, hogy vagy túl, vagy innét 
a vizen kivetődöm valahol; de szerencsémre a templom nagy 
dombon lévén Kéménden, szintén akkor jöttek ki a reformá- 
tusok a templomból s megláttak, hogy mendegélek az hidassal 
le a Maroson, s úgy futottak oda s megszabadítának e vesze- 
delemtől. Még ezen kívül forgottam egy dühös eb mia in anno 
1738 a szegény Rhédei Józsefnél laktomban ily ijedségben. 
Nem lévén ott az úr, én a háznál maradtam volt Tasnádon; 
egy alkalmatossággal éjszaka az kopók rettenetes rútul mardo- 
sódtanak, melyet én nem szenvedhetvén, kimentem az udvarra, 
onnat az utcára, gondolván, hogy netalán valami dühös kuasz 
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jött be s a mardossa a kopókat; midőn az utcáról más ajtón az 
udvarra bekerültem volna, igen szép hold- s hóvilág lévén, 
láték egy Sípos nevű kopót hogy az udvar közepin áll s nevén 
szólítván egyszer nékem futamodik s rútul kapdosni kezd 
hozzám, a kezemben lévő puskával hozzá akarván lőni, a ser- 
penyőben fellobban ugyan a por, de el nem süle a puskám, 
melyen felette igen megijedtem, mert erőszakosan csak reám 
akart ágaskodni a kutya, a puska is kétrét horgadott volt a 
mint vertem hozzá; már nem tudtam hová lenni, hanem kiál- 
tani kezdém a kolcsárt: «Sólyom István, Sólyom István!», ki 
is egy házikóban egy Kosztán nevű sütővel lakván ott közel, 
szerencsémre mindjárt meghallá s kijővén a házból kérdé: 
«mi dolog, mi dolog?», én azzal megrugaszkodván, amaz is 
látván a dolgot, előttem be, én is utánna a házba, a kutya 
mindenütt az inamban, s mikor az ajtót becsaptam utánnam, 
a nyakát az ajtóba szorítottam s ott tartoztattam, míg a sütő 
egy hasáb fával agyonverte. Emlékezem még egyszer, hogy 
feredés közben Apahídán szinte belehalok vala a Szamosba, 
ha a szegény Bába Aleksza, odavaló bírája a nagyanyámnak 
ki nem fogott volna az örvényből. 


Ugyan Barcsai Jánosnál laktomban mentem volt ki az 
asszonynyal Váradra az feredőre a szegény Lészai István és 
veje Inczédi Sámuel urakkal; négy hétig laktunk ott, de el- 
mondhatom, hogy soha sem éltem olyan jól, mint ott azt az 
négy hetecskét. Ugyan nála laktomban esett reám az hideg 
Octoberben valami baracktól s egész esztendeig lelt. 


In anno 1740 elhagyám, jóllehet nem hagytam volna még 
el, mert készült Csehországba az armadára, az hová igen sze- 
rettem volna magam is elmenni vele, de a betegség nem engedte. 
Ő szegény ugyancsak elment, mert nem volt contentus a maga 
szép caracterével, jószágával ect., hanem bízván princ Lobko- 
viczhoz egy jó jószágát elsőbben eladá s azzal felmene, de nem 
éré meg vele, hanem mind az négy lakóhelyét obaerálá. Lob- 
kovicz az hunyadvármegyei főispánságot, mely akkor vacan- 
tiában vala, nekie offerálá, de nem volt contentus vele, mert 
katonaságra — melyre nem született volt — vágyott, s ahhoz 
képest valami nationalis militia lévén akkor Erdélyben, a közzé 
mene kapitánynak, s nem sok idő mulva nagy szegénységben, 
mert a felesége sem vette számba, ő sem a feleségét, meghala 
nyavalyás Szebenben; szerencséjére gyermeke nem maradott. 


Minekutánna pedig én is az hidegből kiépültem, igen nagy 
s jó katona-világ támadott ez hazában, mert hadakozván a 
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francia felséges asszonyunk ellen, sok új regimentek, batalliák 
állíttattak mind Erdélyben, mind Magyarországban s minthogy 
akkor olyan szándékom is volt, hogy az collegiumba tanulás- 
nak okáért visszamenjek, de az országban uralkodó pestis nem 
engedte, mind azon gondolkoztam, hogy s mint lehetnék katonává 
valami kevés promotiócskával, a mint hogy mind Rhédei József 
úrnál laktomban az mostani generális Gyulai Ferenccel, mind 
Barcsai Jánosnál laktomban az atyjával Gyulai István gene- 
rálissal esméretségem volt. Barcsai Jánosné asszonyom által 
már munkába vétettem volt, hogy valamelyik mellé applicál- 
jam magamat; de meg nem alkhattak felettem, mivel az öreg 
azt akarta volna, hogy melléje menjek, az ifjú pedig azt, hogy 
maga mellé. 


S midőn az alkalmatosságnak jobb idejét e szerént vártatta 
volna velem gróf Gyulai Ferenc, azalatt Kecsetbe menék a 
szegény Váradi Zsigmond bátyám látogatására; ki is kezdé 
tőlem tudakozni, micsoda szándékom lenne magam állapotja 
iránt? Jelentém, hogy két esztendőtől fogva mind ott járt az 
eszem, hogy tanulni visszamenjek a collegiumba, noha egy kis 
szégyen nélkül meg nem esett volna, de mindazoltától fogva a 
pestis miá azon szándékomban elő nem meheték, arra nézve 
már csak katonaságra szántam magamat. Ezen discursus 
közben mondá szegény: «édes öcsém uram! ezen az világon 
igaz, hogy esze, kardja s házassága után boldogul áz ember, 
s arra nézve javallom kegyelmednek, hogy vegye el Aczél 
Salomét, mert igen jó szerencse lenne kegyelmednek.» Azzal 
általmenénk a szegény Diószeginé asszonyomhoz, ki is tartotta 
akkor (nem egyébért, hanem hogy pénzének hasznát vehesse, 
a mint hogy vette is) s hozák elé ott is a dolgot; melylyel úgy 
megzavarodék az eszem, hogy azután nem a tanuláson, vagy 
katonaságon, hanem a házasságon járt az eszem. Lévén akkor 
23 esztendős, mintegy szégyenlettem házasságra adni magamat. 
De ugyancsak a következendő 1742-dik esztendőben Martius- 
nak 21-dik napján eljegyzém a szegény idvezült feleségemet 
Aczél Salomét, s ugyanazon esztendőben 2-da Junii lett öszve- 
kelésünk. 


Az anyám az édesatyja, Dobai Péter köblösi vén házát 
ideengedte, hogy a feleségemet vigyem bele; de semmim nem 
volt két lovamnál, egy tehenemnél egyéb, az is csodálatosan 
jött volt kezembe; külömben is igen szűk idő volt. De a sze- 
gény feleségemnek valóban sok jutván e világi nyomorúságok- 
ban, nagy békességgel eltűrt mindeneket, contenta volt az én 
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szegény sorsommal. Pénze volt szegénynek készen vagy három- 
ezer forint, de az az tökéletlen Diószegi Mihály elköltötte volt; 
szégyenlettem is mindjárt kérni, de ugyancsak necessitas fraxit 
legem. Kevés idő mulva megírtam Diószeginé asszonyomnak 
szegénynek, hogy ha feleséget adott, adjon egyebet is, mert 
roszul élünk semmiből; úgy osztán küldött hol ötven, hol 
hatvan forintot, s nem csinálhattam semmi fundust hogy olyan 
csupogva-csepegve adta kezünkbe. Én mindazonáltal, tudja 
Isten, eléggé igyekeztem a dolgot compendizálni, splendide sem 
éltem, cifrán sem jártam, de mégis elkölt a pénz; szerzettem 
mindazonáltal itt Köblösön s Felső-Tökön valami másfélezer 
forint ára jószágocskát, jóllehet a szent-mártoni részt nem azon 
pénzből szerzettem, hanem perceptorságomban vettem, mely- 
nek megfizetésére magam industriám által szerzettem fundust; 
ha Isten éltet, meg is fizetek a nemes vármegyének. 


In anno 1744 die 13-tia Januarii született egy kis fiacskánk 
épkézzel-lábbal, de a sok tanácsadó s azok között Péntekiné 
néném szüntelen azt tanácsolta a szegény feleségemnek, hogy 
vegye maga mellé a gyermeket s ott altassa éjszaka is, mert 
így nő s amúgy nő; ő a szegény az eszin tartván azt, egy vasár- 
nap reggel maga mellé vévé s megszoptatá, s elaluván mind ő, 
mind a gyermek, én is tél-túl aluttam, de szemmel tartottam 
őket más ágyban feküvén; egyszer midőn gondolkoznám arról, 
hogy a gyermek szokása felett akkor igen sokat alutt, oda- 
megyek, hát az anyja befordult a fal felé, a gyermek be lévén 
pókálva utánna fordult s a párnában megfulladván halva 
találom. Oh Istenem! mely nagy, véletlen szomorúságom 
érkezék egy félóra alatt! A szegény anyja alutt, nem tudtam 
soha, felköltsem-e vagy még elhagyjam, tartván attól, hogy 
ha oly hirtelen tudja meg szerencsétlen esetét, magának is 
nyavalyája következik; ugyancsak felserkenvén észrevette 
ily példás szerencsétlenségét. Elgondolhatja akármely istenfélő 
ember, mely nagy és súlyos csapása volt ez Isten kezének ez 
rajtunk a mi ifjú állapotunkban. Uram őrizd meg a te híveidet 
az ilyen véletlen példás szomorúságoktól! 


Azután vigasztalt meg az Isten, ismét egy fiacskát adván 
anno 1745 die 21-ma Octobris. Kereszteltettem Mihálynak. 
Ennek egyik szeme kissebb volt ugyan a másiknál, de igen szép 
állása volt ábrázatjának, egyébaránt igen ütött Aczél uramhoz. 
De szerencsétlen voltam ehez is, mivel egy Szakmári nevű 
szegény nemesember temporizált akkor télen nálam feleségével, 
gyermekével együtt, egy kis Gondos Gyuri nevű árvát is tar- 
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tottam, kinek az apját katonának küldöttem volt s odamaradt; 
ez minden igaz ok nélkül meghimlőzik, a megnevezett Szak- 
márinak is lévén két gyermeke, kinek egyike az enyimmel egy 
idős volt, az anyjok Szakmáriné gyakran járt ki az említett 
árva gyermekhez, míg az himlőben feküdt; egy alkalmatos- 
sággal mondja a Szakmári nagyobb fiacskája az anyjának: 
«anyó, ne járj ki Gondoshoz, mert az himlő Zsigóba csipesz- 
kedik (ez az kisebb fia volt) s onnat Misuba s osztán meghal;» 
igaz dolog, hogy gyermek jövendölése volt s számba sem vettem, 
de úgy lett, mert azután csakhamar meghimlőzék az ő gyermeke 
s meg is épüle, de az enyim himlőzése után 11 napra elaluvék; 
az egész faluban senki házánál himlő nem volt, senkinek nem is 
holt meg gyermeke, csak a miénk. Ez volt 1747 31-ma Januarii. 


Ugyanezen esztendőben akarván magam lakásomat figálni, 
kivántam volna az édesanyámtól azt az vén házat magamnak 
örökösen megszerezni, a mint hogy száz forintot s Tökön egy 
jó házhelyet igértem volt szegénynek; ide is adta volna, de 
a testvérbátyám Rettegi István uram mint azelőtt, akkor is, 
úgyszintén most is mind abban, mind egyéb dolgaimban keresz- 
tülállott; a levele, melylyel az anyámat dehortálta ma is kezem- 
nél vagyon. Most nem régiben szintén úgy jártam vele, midőn 
Simon Jánostól Újfaluban egy Ébeni-házhelyet ki akartam 
volna váltani; megtudván, alattomban azt írta neki, hogy 
ki ne bocsássa nékem ect. Másképen gondolkozván azért azon, 
feladtam; hanem Keczeli uramék anyjának (a ki most Kabós 
Ferencné, Szodorai Anna) lévén itt sessiója, Keczeli János 
uramtól appropriáltam ea conditione, hogy ha nekem 120 frtot 
letészen, melylyel is ő kegyelme nekem adós, tehát tartozzam 
itt Köblösön azt a házhelyet, mely a contractusban expressálva 
vagyon, ő kegyelmének általadni s azután örökös csere legyen 
benne; mely szerént az említett sessiót megszerezvén, azon 
esztendőben az Úrnak nevében fundust kezdettem csinálni 
kőhordásra, más esztendőben pedig s 1748 21-ma Maii Cristian 
Faurbach nevű hollandus kőművessel hozzáfogattam; eléggé 
nevettettem az atyafiaktól, s nemhogy valamelyik csak egy 
darab kővel vagy csak jó szavával biztatott volna, vagy segített 
volna, hanem az hol kellett is, az hol nem is, szüntelen csak az 
én építésem forgott szóban közöttök annyira, hogy a sok elegy- 
belegy híreket s csúfságokat hallván, szintén belehagytam, el- 
keseredvén lelkem is, de a szegény idvezült feleségem, kinek 
elméje s prudentiája sok férfiakénál elébbvaló volt, szándékomat 
végbevinnem nem engedte, hanem continuálván a munkát 
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in anno 1750 die 8-va et 9-na Januarii [befejeztem], a midőn 
tudniillik nagy ecclypsis esett volt a napban, de én azt azután 
advertáltam, s mindjárt nem jót jövendőltem belőle. 


A mint hogy (in parenthesi in anno 1748 die 10-ma Aprilis 
születtetett egy fiacskánk, kit is Zsigmondnak kereszteltettem 
volt; keresztanyja Kún Istvánné, Keserű Zsófia asszonyom, 
nagy gazdagságú, de igen magának való, fösvény vén asszony 
vala szegény, de már elmaradott tőle vagy 8 esztendőtől fogva. 
Ennek oly szerencsétlensége történt, hogy midőn az szegény 
édesanyja rajazott volna, a szülésben felkölt a székre, a midőn 
is ellévén a gyermek az szék alatt való cseberbe beesett s az 
ajakát jobbfelől megütötte a cseber szélében, az akkor mindjárt 
megdagadván ez mai napig is úgy maradott; igen gonosz, 
ártalmas nyavalya, mert hacsak egy állapotban maradna, nem 
sokat gondolnék vele kivált mikor néha megapad, de ottan- 
ottan megdagad, a midőn is nagy hevülése és egésségének vál- 
tozása vagyon a szegény gyermeknek; sokszor kesereg a lelkem 
miatta, mert soha oly nyavalyát másokon nem láttam, sokat 
is költöttem reá csak eddig is, de semmit sem használt még 
eddig, mindazonáltal abba nem hagyom; a gyermeket is úgy 
kivánom informálni, hogy medicinát tanuljon, hogy ha ez 
országban nem is, ha Isten a felső országokba felviszi, talám 
orvosa találkozik; magának a gyermeknek is nagy hajlandósága 
vagyon reá, különben is az édesanyjának testvére, Aczél Gábor 
uram medicinae doctor lévén, thecájával együtt — ha Isten 
élteti — maradjon reá a doctrinája is, külömben is jó tanuló s 
az ő deformitásához képest csuda mint szereti mindenféle 
ember; vivat usque ad aras! most szinte 11 esztendős jó gram- 
matista) be is teljesedék rajtam, mivel a következendő 1750-egye- 
dik esztendőben 21-ma Januarii meghala a szegény feleségem, 
12 óra mulva, hogy szülte Salomé leányomat. Kit is harmadnap 
mulva tisztességes halotti solemnitással a templomba tétettem 
oly szándékkal, hogy a rakott-sírt elkészítvén nagyobb tisztes- 
séget tegyek szegénynek; a mint hogy egy toronynak funda- 
mentumához fogatván, szép rakott-sírt, vagyis boltot csinál- 
tattam, de több ceremoniát nem tétettem, így tetszvén a sógor- 
nak, Aczél uramnak is, hanem csak betétettem egy estve. Adjon 
az Uristen neki boldog feltámadást! Vagyok is oly reménység- 
ben, hogy az megboldogíttatott szentekkel ez órában is örven- 
dez a mindenható Istennek dicsőséges szent színe látásában. 


Ezen Istenben kimult feleségemnek azelőtt mintegy három 
esztendővel igen súlyos fulladozó-nyavalyája volt, a bátyja 
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asthmának mondotta, melyet akkor ugyan meglábola s rit- 
kán jött reá, de hogy ezen megírt gyermekszülésnek ideje el- 
következett, hogy megszabadult, mindjárt obruálta s oly hir- 
telen, beszélgetés közben, de a mellett szép fohászkodási kö- 
zött elalutt. 


Eredetét vette volt néhai tekintetes nemzetes Aczél Tamás 
uramtól, ki is Magyarországból a kuruc-világ után származott 
volt be; úgy mondják, hogy Szepesvármegyében vannak most 
is derék emberek, kiknek is familiájából való volt. Édesanyja 
pedig Diószegi Erzsébet, de nem a Diószegi Mihály familiájából 
való, jóllehet mind az ketten, úgymint Diószegi István, ez 
mostan is élő báró Diószegi urak nagyatyja és Diószegi Dániel, 
az én napam édesatyja Magyarországból, úgymint ez Váradról, 
ki is alias Diószegi Joó, a másik Diószegről származtak volt 
be s mind az ketten egy-testvér atyafit, úgymint néhai idősb 
Katona Mihálynak leányit, Katát Diószegi István, Ilonát — 
a mint jut eszembe — Diószegi Dániel vették volt el feleségül. 
Erről való atyjafiai azért az én gyermekimnek: Sarmasági 
István, László és György gyermekei; nemkülönben Kornis 
Péterné, Sarmasági Julia asszony leányinak gyermekei; úgy- 
szintén Katona Mihálynak (leányával), az én gyermekeim szüle- 
anyjokkal, Katona Ilonával egy-testvér voltak. 


Termete nevezett idvezült feleségemnek alacson, szépsége 
középrend, magaviselése másoknak is példa a jóra, elméje ritkán 
találtató minden asszonyban ha két akkora lett volna is, isten- 
félő, jóllehet haragja is nagy szokott volt lenni. Vettem volt el 
18 esztendős korában, midőn én 24 esztendős voltam. Éltem 
együtt 8 esztendeig és 8 hónapig szép csendes életet magunk 
között, jóllehet a sátán s az én gonoszakaróim eléggé igyekeztek 
megzavarni minden úton-módon, de csak nagy volt hozzám 
való hívsége, úgy, hogy 8 esztendőnek s 8 hónapnak alatta 
soha csak egyszer sem visszálkodott ellenem, pedig megvallom, 
hogy nem mindenkor jártam a lineán, de sem költésemben, sem 
magamviselésében nem keresett hibát és zenebonát. 


Az édesatyja bírt negyvenezer forinttal, elég maradott 
volt az édesanyjára is, de nem ülhete végig az özvegységben, 
hanem mint az én szegény édesanyám, úgy ő is férjhez ment 
volt m[edicinae] doctor Pápai Ferenchez, kinek az apja, mint 
az én mostohaapám apja egyidőben enyedi pap- vagy profes- 
sorok voltak; ez valami jószágot Magyarországban Füreden 
keresvén, többet elköltött húszezer forintnál a felesége pénzé- 
ből; gyermekei voltak ugyan, de mind megholtak; magok 
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is in anno 1740 megholtak. A jószág Aczél uram kezénél mara- 
dott volt ugyan, de minthogy ő kegyelme nem sokat tudott a 
törvényhez, a mellett az az politicus Diószegi Mihály is Váradi 
Zsigmondné mellé csapván magát, ki is Pápainak vérsége lévén 
a füredi jószágban succedált, de úgy, hogy Aczélt contentálni 
kellett volna: itt sok hamislelkűség ment végbe, mert ötezer 
forinttal kiszúrták a szemit, azt is a magok ládájából vette ki 
Diószegi, mivel plenipotentiáriusának constituáltatta volt ma- 
gát Aczél urammal. Denique mind ő s mind az maradéka elkop- 
pant tőle. 


Ezen 1750. s 51-dik esztendőben tétettem perceptorrá, 
vagyis viseltem perceptorságot, melytől még máig sem mene- 
kedtem meg, mivel akkor Bethlen Gábor a mostani cancellárius 
úr lévén főispánja Doboka vármegyének, nem olyan contribuendi 
systema volt mint most, hanem annyit repartiáltak, a mennyit 
akartak, s minthogy a főispán uram egebat aeris, sub titulo 
eventualium necessitatum háromezet frtot repartiáltatott a végre, 
hogy neki is abból maradjon; de perceptorságomnak elein fel 
kelletvén Bécsbe menni, a pénz mind kezem alatt maradott, 
melyet bárcsak adtam volna ki kölcsön interesre, de kit oly 
helyekre adtam, hogy soha sem látom, ha látom is, semmi hasz- 
nom nincs utánna, kit pedig elköltögettem, de mindazonáltal 
ha Isten ő szent felsége éltet, nem hagyok a maradékomnak 
aziránt semmi bajt, mivel alkalmasint vagyon fundusom reá. 


Azalatt kárt is sokat vallottam, mert egy Simonka nevű 
jobbágy-inasom volt, ki is igen gonosz, istentelen, részeges és 
lopó volt, sok pénzt s ládabeli portékát lopott tőlem; neveze- 
tesen egy aranygyűrűt, melyben csak egy gyémánt volt, de 
igen szép, 22 aranyat megért volna, a szegény feleségem adta 
volt nekem jegyben; azért írom ide, hogy máig is az a gyanúm 
iránta, hogy itt a faluban vagyon valamelyik atyafinál, a poste- 
ritásom ezeknek posteritásinál vigyázza ha ki tudja, ha reá 
akad, mert ilyen dolog történt még az én időmben. Két sor 
igen szép, jóféle gyöngyömet pedig szemem láttára fűzé fel 
Bogdán Józsefné a leányával együtt, melyet ezen leányával 
adott volt Kolosvárra Újhelyi Zsigmondnak; de nem sokáig, 
csak valami négy hónapig éltek együtt, meghala a menyecske; 
de az én gyöngyöm csak odavan máig is. 


Felette-igen megúnván azért az ilyenekre s egyéb alkalmat- 
lanságra nézve az özvegyi életet, házasságról kelle gondolkoz- 
nom. Lévén pedig Gyulatelkén egy özvegyasszonyka, Pekri 
Gábor leánya, ki is Jakabházi Zsigmondhoz ment volt férjhez, 
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de nem sokáig éltek együtt, elmentem nézésére. Igaz, hogy sem 
személye, sem magaviselése, mivel igen lágy és sunda vala 
szegény, nem tetszett, de szép jószágocskája lévén, bizony csak 
elveszem vala, mert tüzesen ángyom, Ördög Istvánné s húgom, 
Ketheli Lászlóné asszonyomék által kérettem, de — Isten 
áldja meg — nem jöve hozzám, mivel unitária lévén, nem akarta 
vallását változtatni, én pedig jó lelkiismerettel Krisztus-tagadó 
mellé soha sem fekhettem volna. 


Azután a szegény Váradi Zsigmond bátyám addig jára 
utánnam, hogy a felesége testvérét megkérte számomra; de 
minthogy a nagyobbikat, kit azután Pécsi László elvett, nem 
szerettem, az utánna valót, Sombori Annát említette az napájá- 
nak, Sombori Péterné asszonyomnak; de azt felelte, hogy ha 
gyermekem nem volna sem adná a kisebbiket a nagyobbik 
előtt. Én megtudván, azt feleltem, hogy jól teszi, mert úgy lát- 
tatnék az asztagot a feneke felől megkezdeni. A leánynak 
volt kedve pedig, a mint nekem egy confidens asszonyember, a 
kinek magát a leány kiadta, beszélette; meg is ijedett volt 
szegény (mivel szebb korát már eltöltötte volt), hogy férjhez 
nem mehet, de ugyancsak tavaly férjhez mene háromszéki 
Gyárfás Pálhoz, kinek is egy szeme hályogos. 


Azután Boros-Bocsárdon lévén egy híres Boér Kristina 
nevű leány, a sógorhoz, Danczkai Józsefhez indulván s útamban 
lévén, betértem volt hozzája, ott is háltam a Somai Sándorné 
asszonyom házánál; jó szívvel látott; azután a sógort kérésére 
küldöttem, jóllehet nem igen javallotta (talán azért is, hogy 
az anyját, Danczkai Sámuelnét akarta volna velem elvétetni, 
hogy annál hamarébb a bátyja jószága is jusson kezére; nem 
vallottam volna semmi kárt benne, mert igen derék asszony, 
jól is bírta magát; azután a szolnokvármegyei főbíró, Mósa 
László sógor vevé el, de ő rosz feleségtartó ember lévén, roszul 
is él vele), mindazonáltal szeretvén boros helyt bírni, a mellett 
időtöltöttöcske volt ugyan, de jóforma dáma lévén, csak elvet- 
tem volna, maga is hozzám eljött volna, de a leveleimet mind 
elfogták, még csak egy sem ment kezébe, a mint annakutánna 
maga, minekutánna már Fosztó Zsigmondhoz ment volna, 
mondotta, ki is egy kis szurdi-burdi, kopasz ember. De ezen 
sem búsulok. 


Annakutánna Kalota-Szentkirályon akkori viceispán Zámbó 
Ferenc uramnál megfordulván valamely ugyanott lévő két 
sessióm iránt, láttam, hogy alkalmas leánykája, 16 esztendős, 
forgódik; ki is megtetszvén, ugyanakkor meg is kértem s ide 
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is igérték ugyan, de én nem akartam sietni, kivánván, hogy 
menjenek végére ki vagyok s mi vagyok. Ugyan végére is 
mentek, mert míg én másodszor felmentem a szegény Viski 
Péter bátyámmal, addig minden rosszal bevádoltattam, hogy 
tudniillik korhel, részeges, vesztegető s k..vás ember vagyok; 
melyet midőn tudakoztam, hogy kitől hallotta s nem akarta 
volna megmondani, én is így felelék: «Édes jó uram! ha hallo- 
mást kell beszéleni, és is hallottam ezeket kegyelmed felől: 
1-mo hogy a kegyelmed familiájában mindenféle személy, 
úgymint gyilkos, lopó, parázna, szabó, kovács, lakatos talál- 
tatik; a mellett 2-do kegyelmedhez délután nincs miért jőni 
tanács kérdeni, mert kegyelmed mindenkor részeg; 3-tio ha 
a kegyelmed gyermekei megosztoznak, alig jut két-három ház- 
hely egyik-egyik gyermekének; de én azzal nem gondolok, 
mindazonáltal kegyelmed lássa.» Vagy harmadnapig ott evénk- 
ivánk s mind csak azon esküdt a szegény Zámbó, hogy Isten 
őtet úgy segélje, az ő Justinája nem lészen másé, hanem enyim, 
mert úgy szeret, mint a maga gyermekét; de én arra nem sokat 
hajtottam s nem is bíztam, hanem a mostani feleségemet elmát- 
kásítottam volt már. Egyszer a szegény Viski Péter bátyám küldi 
a Zámbó uram levelét, melyben azt írja, hogy vegyen reá enge- 
met és vigyen fel magával, mert már ideadják a Justinát, de 
úgy alkalmaztassa a dolgot, hogy én ne lássam a levelet; ördö- 
göt! ő alig várta szegény, hogy hozzám küldje, de késő volt 
már, mert — a mint írám — már a mostani kedves feleségem- 
mel mátkás voltam. Mindazonáltal nem voltam egy kis bokro- 
sodás nélkül, mert erősen megszerettem volt, pedig nem volt 
olyan, mint a feleségem; nem is nyertem volna egyebet benne, 
hanem igen emberséges és becsületes emberek szülei s egész háza- 
népe. Hogy úgy esett dolgom, köszönöm a Kabós-háznak; 
vettem is észre, mert midőn másodszor ott voltam, odajöve 
Kabós Sándor a Szilágyba menő útjának színével s ott hála; 
tudom, miért haragudt az öreg Kabós Ferenc reám, de ok nél- 
kül; a dolgot ide nem írom, miért concipiált ellenem haragot, 
elég az, hogy soha sem nézett jó szemmel míg élt. Azután 
nem régiben 21 esztendős korában férjhez mene elég jó familiá- 
ból való emberhez, úgymint Szécsben lakó Gúthi Miklóshoz; 
a mint most Kalotaszegen jártomban értém, roszul élnek, nem 
is csoda, mert olyan rút, fekete ember a szegény Gúthi, hogy a 
sátorbeliek között számba lehetne venni, a mellett sunda maga- 
viselése is. 


Ezen mostani feleségemet pedig gyermekkorában tartotta 
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Árpástón az anyja testvére, Balog Zsigmondné; hogy megholt 
az, ugyan az anyja testvére, Alsó Jánosné asszonyom tartotta, 
az honnan az maga testvérnénje, Enyedi Istvánné elvitte magá- 
hoz Kis-Iklódra, az hol is csakhamar felserdülvén, minden 
ember bátorkodott kérni azon okból hihető, hogy szépecske 
is volt s aberráló ember házánál is tartatott. Azok között Almádi 
András öcsém sokat kérte, de se sógora, se nénje nem akarta 
jobb embernek adni magoknál. És így egy Zilahi nevű deési 
embernek fia odamenvén egyszer Diószegi Ferenc urammal, 
kilobbanták nyavalyást s akkor mindjárt meg is eskették; 
melyet felette-igen megbánt, de nem tudott mit tenni, mert 
se atyja, se anyja számba sem vették mintha nem is lett volna, 
nemhogy dolgát igyekeztek volna másképen fordítani és illendő 
szerencséjét munkálódni. Hanem Décsei Zsigmondné asszonyom 
egy alkalmatossággal odamenvén, feltette az hintajába s magá- 
hoz vitte, az honnat osztán elválásáról gondolkozván, sokat 
fáradozott mind Décsei Zsigmond bátyja s bátyám, mind az 
asszony, melyet magam is tudok, mindaddig, míg osztán valami 
három esztendőre elválaszták. De én akkor ingyen sem gondol- 
koztam arról, hogy elvegyem, sőt ha valaki javallotta is, nem 
szántam volna arculcsapni, ez okon, hogy oly helyen volt 
Décseiné asszonyomnál, az hol jót is, de bizony többet roszat 
tanulhatott; s féltem mindenekfelett attól, hogy inbibálja azt, 
hogy az urát meg ne becsülje; attól is, hogy hallogattam egyet 
is mást is felőle, hogy lakadalmakban így s amúgy, több efféle. 
Minthogy szépecske volt, kapott a szem rajta, különben is: for- 
mosae famosae. De mindazokat posthabeálván, gondolkozni 
kezdék iránta, mert személyét, termetét, magaviselését igen 
szerettem; de még sem hirtelenkedtem, hanem consuláltam 
Keczeli uramékat, kik is közelvaló atyjafiai, s Somai Sándor 
uramat s másokat is. 


De azalatt őtet is kéregették, megvallom nálam jobb 
emberek, úgymint: Kakucsi Imre, Rácz András — ez ugyan 
oláh, de derék, emberséges ember, katona is volt, hadnagy —, 
ifjú Kabós Ferenc. Hogy ide is beírjam, Kakucsihoz azért 
nem ment, hogy egy alkalmatossággal Décseiné asszonyomnál 
Csapón lévén, Kakucsi egy pár fűzőt akart neki ajándékba venni, 
s a mint tréfából mondotta volna, hogy hosszú fűző kell s a 
mellett vállának hosszát akarván tréfából megmérni, az hasá- 
hoz nyúlt, s a miá megunatkozott iránta. Rácz Andrásnak 
natiója obstált, de csak hozzáment volna végtére, de én elébb- 
jártam. Kabós Ferenchez pedig azért nem ment, hogy ő szegény 
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szintén-szinte világtalan lévén, nem szerette; különben is nehéz 
háznép lévén a Kabós Ferenc uram háza, irtózott tőle. 


Mikor pedig meghallották volna, hogy én akarom elvenni, 
mind maga Kabós Ferenc, mind a felesége (pedig atyámfia 
volna nekem is) azt mondották, hogy akárkinek adják Décsei 
uramék, csak nekem ne adják. 


Ugyancsak in anno 1753 die 17-ma Septembris elhozám 
18 esztendős korában. Egy atyámfia sem jött el velem, ide- 
haza sem jött egy is házamhoz Somai Gergely öcsémen s fele- 
ségén kívül utánna. Pedig mentem Rhédei Józsefné asszonyom 
ő nagyságával s Clara kisasszonynyal s Ketheli László öcsém 
s felesége — húgommal együtt, kik ide is elkísértek házamhoz, 
Isten áldja meg őket. 


Ki is vette eredetét édes atyjától dályai Kandó Ferenc 
uramtól, ki nemes Udvarhelyszéknek, míg pennáját bírta, 
dicséretes notáriusa volt, tanult, értelmes, törvénytudó, de 
igen jámbor, alázatos s nem világi ember, kivált a mostani 
világhoz épen nem alkalmatos, mindazonáltal szép respectusa 
vagyon a cifra világ előtt is. Édesanyja Kénosi Éva, kinek atyja, 
Kénosi Zsigmond; annak atyja Kénosi Ferenc, ország direc- 
tora, édesanyja pedig Szodorai Borbára, ki is Szodorai Zsig- 
monddal, a Kabós Ferencné, Szodorai Anna asszony édesatyjá- 
val egy-testvér volt; innét bírnak egy oszló-jószágot Árpástón, 
Középfalván, Omlásalján Szolnokvármegyében, Poklostelkén, 
Igricében, Hosszú-Macskáson, Gyulában, Pósán Dobokavár- 
megyében, Magyar-Macskáson, Kis-Petriben, Valkón, Oláh- 
Köblösön, Topa-Szt.-Királyon, Tamásfalván, Nyércén Kolos- 
vármegyében; de minthogy atyja-anyja él, semmit sem adott 
egyik gyermekének is, kiházasítására nem sok gondjok volt, 
és a szerént csak vékony készülettel vettem el. Ide ki való 
jószágira sem magok gondot nem viselnek s a szerént veszik 
a hasznot is belőle, sem kezünkbe nem bocsátják, pedig bizo- 
nyosan jól esnék, ha bár a macskásit bocsátanák kezünkbe. 
Ám lássák. Én, míg Isten éltet s feleségemet élteti, igyekezem 
tisztességesen tartani s ruházni, mert hatodik esztendeje, mióta 
együtt lakom vele, de soha csak visszálkodó szavát sem tapasz- 
taltam. Jámbor, istenfélő, tiszta erkölcsű (melyet soha sem 
hittem volna), magamra, gyermekeimre, házamra, cselédeimre 
jó gondot viselő, — egyszóval mindenütt becsületet és nem 
kisebbséget vallok vele akármely dolgait consideráljam; jól- 
lehet vannak olyanok is, a kik engemet is sajnállanak tőle, őtet 
is tőlem. De gyermeket, élőt, Isten ő szt. felsége nem adott még 
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eddig, pedig eddig már öt volt, de egy sem él, jóllehet annak 
rendi szerént könnyen, hiba és defectus nélkül születtetnek, de 
mindjárt meghalnak, némelyik megkeresztelést sem ért. Isten 
tudja, lesz-e élő gyermeke, vagy nem? 


Eredetemet, születésemet, felneveltetésemet, tanulásomat 
házasságomat s abban változásomat, s sok keserűségeken való 
általmenetelemet eddig, a mint tudtam, leírtam. Már szándékom 
az, hogy staturámat, személyemet, erkölcsömet, szokásomat, 
természetemet, — verbo: vitia, quae plurima sunt, et virtutes, 
quae perpauca sunt, leírjam, ha találnám, mert a szegény 
Benyiczki-ként: «Könnyű mást inteni, vétkéről feddeni s 
keresni hozzá gáncsot; De magát ismérni nehéz, vétket tudni 
satöbbi. Különben is nehéz lecke az az: nosce te ipsum; 
mindazonáltal: quod natura tulit, nemo negare potest. Én is 
bizony mind jót, mind roszat, a mit magamban tudok, el 
nem tagadok, mely szerént a posteritás látván a mi jó volt 
bennem, kövesse, a mi kivető, távoztassa; melyre Isten ő szent 
felsége segítse, nehogy de vitiis in vitia succedant, seu incidant, 
hanem de virtutibus in virtutes, míg Isten arra segíti maradé- 
komat, hogy olyanok legyenek, a minéműek akarnak, azaz: 
mind Isten, mind emberek előtt kedves, kellemetes és hasznos 
emberek lésznek. 


Staturám azért középszerűnél valamivel nagyobb, idest 
három singnyi. Ábrázatom teljes és piros, kerek, barnaszeg; 
szemem, szemöldököm is barna, szakállam is olyatén, hanem a 
bajuszom egy kisség világosabb. Hajam szintén fekete volt, de 


Jam mihi canities, pulsis melioribus annis, 
Venit et antiquas miscuit illa comas. 


Kövérségem nem felettébb való, melyet harminckét-harminc- 
három esztendős koromban kezdettem gyűjteni. Járásom nem 
lassú, kivált ifjabb koromban, és ahoz képest a vadászatot igen 
szerettem, melyhez is csak mediocris szerencsém volt. Egyéb- 
féle betegséget soha sem kóstoltam, áldassék az Úrnak szent 
neve érette, hideglelésen kívül; hanem 16 esztendős koromban 
voltam pleuritisben, melyben mind az két bátyám is feküdt; 
akkor közel voltam az halálhoz, de Isten ő szent felsége a ter- 
mészetnek jóvolta által meggyógyíta! 


Experiálni s nyelvek tanulására, melyre jó ideám volt, 
örökké igyekeztem, de nem vala szerencsém, hogy az országtól 
messze távozhassam, nem is jártam az országon [t. i. Erdélyen] 
kívül Szakmár, Debrecen és Váradon kívül. Hogy megházasodtam 
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nem lévén reménységem, hogy másképen tanuljak, ha csak néme- 
tül is, olvasásra adtam magamat, elsőbben csak egy trilinguis 
Catoból, azután Orbist szerzettem; nem igyekeztem pedig 
egyébért már most a német nyelv tudásán, hanem minthogy 
felette igen szerettem az olvasást, melyben életemnek jó részét 
töltöttem el eddig is, tudtam, hogy sok szép könyvek vannak 
német nyelven s azon kaptam, bárcsak megérthessem, melyet 
Isten jóvoltából el is értem; beszélni is csak félesztendeig lenne 
praxisom jóllehet már: felicior aetas terga dedit, temuloque 
gradu venit aegra senectus, de tudnék perfecte beszélni. 


Nyelvem, kivált mikor haragudtam, nem folyvást beszélő; 
nótám, vagyis canteriám alkalmas, melyért az éneklést ifjabb 
koromban igen szerettem, mások sem gyűlölték. Bátorságomat 
nem volt hol experiálhassam, mindazonáltal úgy gondolkozom 
magam felől, hogy magam szelétől nem ijednék meg most is. 
Az igazat mindenütt szerettem kimondani, melyért nem is 
minden ember (s kivált a hamisságtól nem irtózó) szeretett. 
A hamislelkűséget s lelkem ismeretének megsértésétől s mást 
megcsalni tudva felette igen irtóztam. A lopást gyűlöltem. 
A szegényt és a nyomorodott embert annyira szántam, hogy 
ha módom másképen nem volt, hogy szolgálhassak publice, 
titkon is alkalmatosságot kerestem, melyben, ha egyébbel nem, 
tanácsomat, a mennyiben tudtam s értettem, vele közöltem. 
A szomorúkkal szomorú voltam s minthogy én is igen sok 
szomorúságot kóstoltam, keserves dolgokon könnyen sírtam, 
mert különben is igen szánakodó voltam. Annyira szerettem 
a kit hozzám sincerusnak tapasztaltam, hogy véremet, becsüle- 
temet érette kockáztatni nem irtóztam; csakhogy igen kevés 
vagyon már olyan az egy Kolumbán Mihályon, ha megmara- 
dott volna, épen helyette Pénteki László komámon kívül, 
a kit gondolhatnám, hogy tiszta szívet visel hozzám, jóllehet 
Keczeli János bátyámban sem igen kételkedem, Keczeli Sándor 
uramban pedig tapasztalva-tapasztalom, nem egyszer-kétszer 
megcsökönt, mert: veritas odium parit ect. 


A vigasságot is annak idejében szerettem s gyakoroltam 
is, jóllehet phlegmaticus, vagy sangvinico-phlegmaticus vol- 
tam valamennyire; egynéhány esztendőtől fogva egy kis 
hypocondriaca-melancholiát is tapasztaltam magamban, melyet 
a sok olvasásban s egyedülvalóságban kaptam, mert a nyájas- 
ságot és sok emberek között való lételt igen-igen szerettem 
volna, de abban nem volt szüntelen módom, és arra nézve olva- 
sással kellett töltenem az időt. 
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Gazdaságom s gazdagságom nem nagy, mert generose 
szerettem élni — a midőn kitölt; eddig, áldassék az Úrnak 
szent neve érette, ő felsége kiparancsolta ételemet-italomat 
érdemem felett. A pénz épen kezemnél, vagy ládámban nem 
hevert, hanem vagy megszorult szegénynek kiadtam kölcsön 
azért is, hogy imide-amoda hasztalanul el ne menjen tőlem, 
vagy valami olyan dologra költöttem, melyből hasznot re- 
ménylettem. 


Cifra köntösben nem jártam, hanem első házasságomra 
csináltattam volt egy zöldselyem készületű rókanyakas mentét 
s hozzávaló dolmánt s veres nadrágot, s egy kapornyaszín 
rókatorkos, paszomántos köntöst, de nem viseltem el azt is; 
mióta pedig a szegény feleségem megholt, azóta feketében járok. 


Hogy ha pedig úgy tudtam volna élni, mint némelyek, 
bizony a vármegyében sem lenne a magam rendemen tehetősebb 
ember, de a mint írám, eskünni pénzem mellett s varga-módon 
élni se úton, se itthonn nem szerettem. 


Urak körül hízelkedni, hazudozni, ajtajokon sompordálni, 
gratiájokhoz bízni irtóztam, levesök s tángyérjoknak nyalása 
sem kellett soha, ha csak asztalához mennem nem parancsolta, 
nem is mentem. 


A jó lovat, jó kopót, jó vizslát, jó karulyt, jó flintát halál- 
ban szerettem, volt is néha-néha szerencsém mindenekhez. 
Muzsikán is kaptam, de az kar-hegedűmet mikor tanultam 
volna egy olá fattyú barátom ellopá és öszverontá, azután 
csak flautálni tanultam. 


Religióm amaz Christus evangelioma szerént való tiszta 
tudományon fundáltatott igaz evangelica, vagy reformata, 
melyet mind a szentírásból, mind pedig más tudós emberek, 
úgymint: Czeglédi, Pécsváradi, Pósaházi Catalogus testium 
veritatis, Hammerstedius, Spanhemius, Burmannus s mások 
tudós s controversiás s egyéb polemicus könyvekből Isten szerént 
való vallásnak s idvességesnek, a mostani sok elegy-belegy 
vallások felett legigazabbnak lenni tapasztaltam; oly buzgó- 
sággal is vagyok religiómhoz, hogy inkább halált szenvedni, 
mint azt megváltoztatni kész vagyok, annál inkább világi 
promotióért elhagyni még csak meggondolni is irtózom. Hálá- 
kat adok azért az én Uramnak és jóltevő Istenemnek, hogy 
engemet keresztény szüléktől ebben az igaz vallásban születtet- 
nem engedte, annak igazságát velem megismertetni méltóz- 
tatott és az ő vigasztaló szent lelkének hathatós erejét meg- 
számlálhatatlanul velem közlötte; kérem is az én Istenemet, 
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hogy ennekutánna is tartsa meg én bennem azt az kicsiny 
szikrácskát, sőt nevelje s adjon erőt, tehetséget mindvégig az 
ő útaiban való megmaradásra, hogy minden e világi kisérteteken 
győzedelmeskedhetvén, adattassék nekem is amaz új név és fejér 
kövecske, szerelmes szent fiáért, az úr Jesus Cristusért, Amen. 


De ellenben természetem volt az is, hogy hirtelen meghara- 
gudtam s olyankor excedáltam is, és arra nézve egyéb dolgok- 
ban is sokszor hirtelenkedtem, melynek sokszor kárát vallot- 
tam; kivált ifjabb koromban mindjárt igértem akárkinek akár- 
mit, a mim volt, melyet hol megadtam, hol pedig elmellőztem. 
Haragomban sokszor káromkodtam, teremtettével ugyan éle- 
temben sem szitkozódtam valami tíz- vagy tizenkettőnél töb- 
bet, de egyéb mindenfélét bővön szórtam. Állhatatlan és gya- 
korta változó elmével is bírtam, kivált a kétséges kimenetelű 
dolgokban. Szándékomat hamar megváltoztattam; hamar hit- 
tem, hamar reá vettek holmire, de nem olyan dolgokra mind- 
azáltal, melyek lelkem ismeretét megsértették, hanem egyéb, 
vagy cserélés, vagy vásárlás, vagy egyéb compositionalis dol- 
gokra. Senkinek kárára soha nem igyekeztem, inkább szerettem 
magam szenvedni mástól, mint más tőlem szenvedjen, sőt 
mintsem szántóföldemet, kaszálómat a máséval szaporítsam, 
inkább elszenvedtem, hogy más az enyimből elcsipjen, melyért 
élhetetlennek is mondattam némelyektől. Egyéb emberi gyarló- 
ságokra is hajlandó voltam. Ifjabb koromban az italt és veszte- 
getést [pazarlást] gyakorlottam, de soha sem voltam kétszer- 
nél többször oly részeg, hogy ne tudtam volna, mit csinálok; 
ittas állapotomban proclivis voltam amaz bűnre, melyben 
az egész világ fülig-farkig hever; semmiféle vétkimmel nem 
is bántottam meg az én Istenemet oly tetemesen, mint azzal, 
melyért minden szempillantásban belső lelki fájdalommal kérem 
ő felségétől bocsánatját azon vétkemnek; hiszem is, hogy ő 
szent felsége az én ifjúságomnak vétkét meg nem említi, hanem 
ingyen való kegyelmességéből több megszámlálhatatlan vét- 
keimmel együtt azt is megbocsátja s kegyelmébe vévén, az 
örökké tartó boldogságból több szegény megtérő bűnösökkel 
együtt ki nem rekeszt és nékem is részt ád a mennyeknek 
országában, szerelmes szent fia, az Úr Jesus Kristus drága 
érdeme által, mely iránt az Kristus Jésusban vetett gyenge 
hitemnek általa reménlek, hiszek és szívesen is várok. 


Hogy az világot megismértem emlékezem, hogy ezen 
országban gubernátor volt gróf Kornis Zsigmond úr; statuum 
praesidens Vesselényi István úr, gubernialis consiliariusokra 
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nem emlékezem többre, hanem gróf Kornis István úrra, ki 
supremus provincialis commissarius is volt, báró Kemény László 
úrra, báró Bánffi Zsigmond úrra, Naláczi Józsefre, Szentkereszti 
András, ki itélőmester is volt, csak igen szegény-legényből 
ment volt elé; ugyan itélőmester volt Sándor Gergely; tabulae 
assessorok Wass Dániel, Maurer Gábor, Balog Zsigmond, ez 
két utolsó unitarius volt; főtiszteket értem Hunyadvármegyé- 
ben Jósika Zsigmondot, Kornis Antalt, Macskási Pétert, Jósika 
Lászlót, most pedig Balog László, ki főbíró vala nemrégiben 
Küküllő vármegyében, magának való fösvény ember; Fejér- 
ben Kornis Istvánt, Bethlen Ádámot, most Mikes István; 
Küküllőben Sárpataki vagyis Keresztes Mártont, ki is paraszt- 
ember volt s fia nem maradott, most Kornis Ferenc; Tordában 
Bornemisza Ignác, most Huszár József; Kolosban Petki Dávid, 
most Máriaffi Dávid, ki azelőtt Maxai Dávid volt s propter 
zelum et amorem erga Beatam Virginem bérmáltatta magát 
Máriaffinak; Dobokában Bánffi Györgyöt, Kemény Sámuelt, 
Bethlen Gábort, Bethlen Imrét, Bánffi Dienest, most Teleki Pál; 
Belső-Szolnokban Torma Miklóst, Lázár Jánost, Mikes Istvánt, 
most Haller Pál senior; Közép-Szolnokban Vesselényi Istvánt, 
ki statuum praesidens is volt, most a fia Vesselényi Ferenc úr; 
Krasznában Bánffi László urat, most a fia Bánffi Ferenc úr; 
Fogarasföldin főkapitánt Toroczkai János, Szentkereszti András, 
a consiliarius fia, Teleki Pál, most Bethlen Miklós úr; Kővár- 
vidékin Teleki János, Bethlen Imre, Haller Pál, most Gyulai 
József; háromszéki főkirálybírónak értem Mikes Ferenc, Apor 
Pétert, most Mikes Antal úr; csíki főtisztnek Haller Jánost, 
Kálnoki Ferencet, most gróf Haller Pál junior; Udvarhelyszékin 
Korda Zsigmond, Gyulaffi László, most Dániel István úr, ki is 
a mint egy alkalmatossággal Gáldtőn nála létemben maga mon- 
dotta, az szegény édesatyámnak igen jóakarója volt s lelki 
barátja; Marosszéken Keresztúri Miklóst, most Berzenczei 
József, Aranyosszéken Orbán Eleket, ugyan Orbán Eleket a fiát, 
most Bethlen Pál úr. Gubernatorrá pedig Kornis Zsigmond úr 
után lett volt Haller János, most Kemény László. Statuum 
praesidenssé Vesselényi István úr helyett Bethlen Ádám úr, 
most Lázár János úr. 


Az én értemre officiolatusok vagy dicasteriumok állottak 
fel: thesaurariatus, supremus exactoratus, directiva commissio, 
continua tabula. Thesaurariusnak értem Toroczkai Jánost, 
most Bornemisza Ignác; supremus exactoratus praeses Teleki 
Mihály, Kemény László urat, most vacál; assessoroknak Antos 
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György, Gáborffy István, Türi László, Bálint Pál, Daniel 
Hutter. Tabulae praesesnek Bálintit György, azután Lázár 
János, most Bánffy Farkas úr; tabulae assessoroknak mióta 
a continua tabula felállott, a parte reformatorum Bánffy Ferenc 
úr, ki is most krasznavármegyei főispán, gróf bethleni Bethlen 
Sámuel, ki is azután gubernialis consiliarius lett, de meghalt, 
ugyan gróf Bethlen Sámuel de Iktár, báró Szilágyi Sámuel, 
kinek is az apja enyedi r[eformatus] pap volt, Némai Márton 
(ki is unitarius vallásban született és nevekedett, nagy korában 
lett reformatussá s igen híres procuratorrá, s abból tabulae 
assessorrá lett volt; sok szép jószágot acquirált volt, mert 
Petét egészen, Ombóznak felét magáévá vette volt; felesége 
Jánossi Mózes leánya, kinek is az anyja Almádi leány volt, 
nékünk is atyánkfia, de igen rosz erkölcsű volt, magtalan is 
volt; ez olyan ember volt, hogy a hol vagy egyszer jól tartották, 
mindjárt annak testálta a jószágát; itélőmesterséget is szinte 
ért vala, de minthogy alacsony statusból való vala, el nem érheté, 
melyre nézve főtisztségre vágyván a szegény Máriaffinak jubi- 
latióját machinálta, melyre patronussinak fogadta a tövisi 
trinitarius barátokat ea conditione, hogy ha effectuálhatják, 
tehát holta után minden jószága maradjon reájok, de medio 
tempore meghala, nem érheté a mit akart; ugyancsak a jószágát 
vi ejusdem testamenti a barátok elnyerék, a felesége semmi 
jószágában nem részesült; holta után ezt mondották felőle: 
natus unitarius, vixit qua reformatus, mortuus est catholicus 
vagy inkább atheus), Szentkereszti Sámuel, báró Korda György 
úr, ki is most kolosvármegyei adjunctus főispán, mely officium 
eddig nem vala in usu; catholikusokat értem Béldi Jánost, Apor 
Lázárt, Mikes Antalt, a ki most háromszéki főtiszt, Miske Imrét, 
Székely Eleket, gróf Teleki Károlyt, báró Dániel Lőrincet, ezek 
négyen propter mutationem religionis reformatae in catholicam 
in meriti remunerationem kapták, különben is megérdemelték 
volna, mert mind az három [sic] derék ember, Henter Ádám; 
supernumerariusok sokan vannak, kiknek neveiket most fel 
szokták a calendariumba tenni, azért innét kihagyom... 


Nem akarom kihagyni ezen írásomból, hogy micsoda módi 
volt az én értemre az emberek között, midőn tudniillik én az 
világot megkezdettem ismerni. 


Midőn azért az emberek egymással találkoztanak, nagy 
becsülettel köszönvén, egymással kezet fogtanak mind férjfiak, 
asszonyok, leányok s egymást úgy kérdezték: «mint vagyon 
kegyelmed?», most nem az a módi, hanem ha találkozik két 
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ember együtt, nagy ceremoniával hajtogatván egymásnak ma- 
gokat, kézfogás nélkül így szólnak: «szívesen örvendek friss 
jó egészségének látásán», vagy így: «örülök, hogy jó egészségben 
láthatom», így is: «hála Istennek» — vagy «akarom, hogy jó 
egészségben láthatom». A mellett az kik jó barátságban vannak 
egymással, egymást nem becsülik, hanem csak «te s tu». Az én 
értemre még a grófot, bárót sem igen nagyságolták, hanem 
«az úr», vagy «az úrnak ő kegyelmének», most az grófokat, 
bárókat nem nagyságolja valaki, sacrilegiumnak tartatik, a kivel 
pedig az ember nem igen esméretes, annál inkább nem confidens, 
urazza, amaz is vissza, — egyszóval most ugyan alávaló módon 
viselje magát akárki, hogy az úri titulust elkerülje, némelyik 
ugyan kapva-kap rajta, mintha valamit hozna a konyhára, én 
örökké gyűlöltem, meg is kaptam elégszer titulum sine vitulo. 


A férjfiak [t. i. az úrak] öltözete a nemesekével majd egy 
volt, hanem ennyiben külömbözött, hogy a nemesek nagy ezüst 
gombokat viseltek, az urak pedig csak selyem-készületű kön- 
tösöket viseltek, annakutánna a nemesség is letevé az ezüst 
gombokat s selyem-készülettel viselték ők is. 


Értem azt is, hogy alávaló embernek tartatott, a kinek 
szárközépig s alább is érő hosszú deák-toga forma mentéje nem 
volt, még a cancellisták közűl is sokan viselték; annak felette 
minden nap dolmánt őtöttek fel s arra öveket kötöttek, régen- 
ten csak olyant, a kin öt vagy hat, idest igen kevés gomb volt, 
azután osztán az öveket húsz s negyven gombbal is gomboz- 
tatták a kitől kitölt. 


A régiebbek télben-nyárban báránybőr kucsmát viseltek. 
Csizmákat pedig a minéműeket a vásárban kiki kapott. 
Nem sok embernek volt ugyan szolgája kivált liberiás, 


hanem ha útra ment a derék ember, egy paraszt-embert elvitt 
magával ha kellett, de most másképen van. 


A mi a köntös dolgát illeti, majd cifrábban jár most afféle 
cameratikus tisztecske, cancellista, vagy egyéb efféle, mint az 
igaz kamarán költ úri vagy nemesi renden levő ember; igaz, 
hogy sok nemes emberek járnak s oly pompával élnek, hogy úr 
sem nagyobbal, elég nemes ember is vagyon mostan, hogy sok 
báróval s úrral nem cserélne. Már most dolmánt, övet épen 
nem viselnek, hanem télben-nyárban mentét s leiblit vagy 
melyrevalót, melyet külömb-külömbféle módon szoktak viselni, 
némelyek selyem-, némelyek szőr-materiából csináltatják. 


Csizmákat pedig minden ember maga lábához mondva 
csináltat. 
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Kucsmát télben sem visel derék ember, hanem az egy 
Décsei László bátyámat látom télben-nyárban kucsmában, 
hanem most vagy tengeri-görény-, vagy nest-, vagy egyéb fes- 
tett-, vagy báránybőr igen jó készülettel való süvegeket viselnek 
télben, némelyek pedig télben is kicsiny süveget tesznek a 
fejekbe s arra felyül kalapot. Az ilyen kicsin süvegnek az én 
értemre még híre sem volt, de most minden embernek vagyon 
többire. 


Nyakravalóson is kevés derék embereket értem, de most 
minden ember azt visel. 


Hasonlóképen háló-süvege sem volt senkinek, most minden 
embernek vagyon többire. 


Abán kivül más posztóból való köpenyeget talán Apaffi Mihály 
fejedelem sem viselt, de most ugyan alávaló ember, a kinek 
fejér-aba köpenyege vagyon. A régi időben egész télen tábo- 
roztak egy dolmánban, mentében s aba-köpenyegben az derék 
emberek is, sőt az én értemre is magyarnak bundát hírül sem 
láttam, mostan pedig nem tartja magát embernek, hacsak 
farkasbőr bundája nincsen, az alábbvalóknak pedig mind fejér 
és fekete báránybőr. 


Németes inget sem viseltek, de most már kevéssen vagyunk, 
az kik magyaros inget viselünk. 


Az kuruc-világ után mintegy 24 vagy 25 esztendeig kevesen 
viseltek kardot, a kik viseltek is vékony, hosszú kardokat 
viseltek társoly nélkül, de az törökkel való hadakozás alatt 
annyira felvettük vala a kard s tarsoly viselést, hogy ritka 
ifjú ember járt a nélkül, még pedig nem hosszú, hanem rövid 
széles kardokat viseltünk a mineműeket a régi magyarok visel- 
tenek, de most igen letették a köz-nemesség, hanem az urak s az 
hivatalokban lévők viselik. 


Csákó-süveget is viseltek sokan s nekem is volt, most azt 
sem viselik, nem is emberséges embernek való. 


Asztalok nem volt cifra az uraknak is csak az én értemre 
is, hanem széltiben felvitték a káposztát, répát, murkost, 
kaszáslevet s több eféle régi magyaros jó étkeket, de most 
soha sem tudja az ember az uraknál mit eszik, mert egy tál 
étekben húszfélét is egybehabar s úgy főzi. 


Értem azt is, veres fazékból sokan ittak az urak közzül, 
de most mind üveg pohárokból isznak még az nemesi renden 
lévők is. 


Felette igen gyönyörködtek az emberek a felettébb való 
boritalban úgy, hogy némelyek addig ittak, hogy meg is holtak 
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bele, egyessel egymást erőltették, két-három hétig is elittak, 
torbézoltak egymás végtében; de most nem úgy vagyon: 
akármely nagy conversatíóban is ritkán lát az ember részeg 
embert, az is ha megjózanodik, ha csak orcája vagyon, nagy 
szégyennek tartja, hogy részeg volt, a szegény nemes-embert 
bár ne lássa valami úri-ember részegen, mert annak bizony 
részeges, korhel lesz híre-neve; és így a mostani aetásban ez 
az egy a legdicséretesebb, hogy a ki jó hírét-nevét akarja meg- 
tartani, az részegeskedésről le kell mondani. 


Az úri-asszonyok külömbözőképen jártak a nemes-asszo- 
nyoktól. Fekete hosszú fátyolt, vagy borzos-féketőt többire 
csak a fő-asszonyok viseltek, a nemes-asszonyok pedig majd 
mind fejér fátyolt. Derekakon klaris, ezüst lánc, vagy parta- 
öveket is viseltek, de most az olyannak híre sincs, hanem arany 
láncot a kinek van felköti a derekára. Magyar csizmát viseltek, 
még azt is többire patkó nélkül, már most kevesen viselnek azt, 
hanem német cipelűst s strinflet. Mely-tartót, vagy a mint most 
híják laszli, vagy maszli, vagy mi-ördög nyakszorítót tudom 
mikor senki se viselt, hanem 1733 táján kezdének csak igen 
keskeny nyakszorítókat, vagy pántlikácskákat az ifjú leányok 
és asszonyok viselni, de már most oly széleseket kötnek a nya- 
kokra, mint az férjfiak nyakravalója, kell is némelyeknek, 
mert olyan hosszú nyakok vagyon, hogy azzal el nem lepetnének, 
benne egész dísztelenséget mutatnának. Azelőtt szép magyaros, 
róka-torokkal vagy nesttel béllett mentéket viseltek a magyar 
úri és nemesi renden lévő asszonyok, de most, kivált az úri- 
asszonyok mind német kantust viselnek, ez is szükséges sok 
görbehátúaknak, mivel ez mind egyenes-, mind görbehátat 
egyformán mutat. Valami nagy keszkenő-forma fekete selyem 
materiából való cedelét is vetnek az úri-asszonyok nyakokba, 
melyet mantlinak hívnak, a nemes-asszonyok még e félével 
nem fertéztették meg magokat. Bóbitát is tésznek elől az 
homlokok tetejére, mely akármely szép személynek is dísz- 
telenséget ad, ezt sem láttam egy becsületes nemes-asszonytól is, 
még mondom egyszer a főispánnénknak gróf Teleki Pálné, 
Haller Borbára asszonynak: «ne féljen nagyságtok, mert ezt 
az módit nem veszik fel nagyságtoktól a nemes-asszonyok. 
Sokféle encsembencs módi vagyon még az úri-asszonyok között, 
melyeket az ördög sem győzne elészámlálni, én is abba hagyom... 


Adjiciálom (melyet oda fel a mostani módinak leírásában 
elfelejtettem volt) mi formában celebrálták a lakadalmi, vagy 
menyegzői solenitásokat. 
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Midőn azért az házasulandók között a jegyváltás és esketés 
is végbement, egy bizonyos napot tettek a menyasszonynak 
hazaadására, a midőn a vőlegény maga jóakaróit, atyafiait, 
baráttyit azon napra egybehívta; annakutánna a mely öregebb 
és becsületesebb volt atyafiai, vagy jóakarói közzül, násznagy- 
nak tette, az ifjak közzül ismét a ki közelebb atyafi volt a vő- 
legényhez, vőféjnek; a leányzók és asszonyok közzül nyoszolyó- 
asszonyt és nyoszolyó-leányt tettek. Igy osztán nagy sereg- 
gel megindultak török-sípossal, akinek volt s egyéb musiká- 
sokkal, úgymint: hegedűs, gardonos és cimbalmosokkal oda, 
az hol a menyaszszony szülei, vagy maga lakása volt. Az 
hová is elérkezvén nagy ceremoniával, a násznagy a lakadalmas- 
házhoz, a ki gazdának tétetett ahoz felizent, érkezésekről tudó- 
sítván, a ki is visszaizent hasonló ceremoniával s mindjárt 
küldött le ételt-italt a nász népének (mivel azt már olyankor 
annak hívták), kik fruhstuk, vagy magyarosan fölöstökömezvén, 
nagy lövődözéssel, de szép renddel a lakadalmas-házhoz fel- 
mentek, az holott az ház ajtaja előtt a kiadó-gazda (mert az 
is volt) obviálván a násznagyot, ki is elől szokott menni, utánna 
a vőfély, utánna a vőlegény, azután a nyoszolyó-asszony és 
leány, annak utánna pedig a több násznépe. A násznagy 
köszönt s nagy paresiával perorált, s emlékeztette az annak 
előtte megesett mátkaságra s eljegyzésre, mely esett a házasu- 
landó személyek között, a kiadó-gazda pedig, sok tréfás cavil- 
lumokkal élvén, a nász népét tartóztatta, de midőn a násznagy 
csak azon lenne, hogy a mely leányzót ez s ez (megnevezvén 
a vőlegényt) eljegyzett, adják ki, elsőbben kimutattak valami 
alávaló, együgyű személyt, vagy cigányleányt s még néha 
kecskét is (mely megesett az én első házasságomkor is, szúrta 
volna meg, a ki cselekedte), de utolyára ugyancsak vagy maga 
a kiadógazda kiadta a menyasszonyt, vagy a vőfélynek meg- 
engedte kiválasztani a leánysereg közzül (mert a menyasszony 
részére is sok vendégeket szoktak hívni), melyet kezénél fogva 
az nász népe közzé vitetett. Annak utánna a násznagy, a gazda 
jóakaratját megköszönvén, elbúcsúzott, de nem eresztetett, ha- 
nem megmarasztván öszveegyveledtek a két rendbeli vendégek, 
de ugyan csak a praecedentia a táncban kivált a menyasszony 
részére való vendégeké volt. Olyankor szoktak volt öröm- 
mondókat is előre küldeni, kik is a násznagy szavával a gazdát 
köszöntették, kiket is az házba, vagy színbe bevivén szörnyű- 
képen igyekeztek megrészegíteni s meglopatni vagy magát, 
vagy lovát, s ha ugyancsak a szolgák, kik velek mentek jól 
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nem vigyáztak, vagy pistolyát, vagy kengyelét, vagy egyebét 
ellopták, mert azokat is szüntelen itatták. Az is megesett, 
hogy az ilyen öröm-mondó lova s....be tyúktojást dugtak, 
s mikor a lovára felült s megindult, kiszottyant a lova s....ből, 
mely nagy nevetséget okozott, inter[ea] amaz haragudt, de 
nem tehetett róla. Az is meg volt, hogy a menyaszszony részé- 
ről kimentek jó paripákon, kik közzül egynek a keziben perec 
volt, kik eleibe menvén a nász népének, invitálták, hogy ki 
meri magát biztatni s velek futtatni, akkor osztán megindultak 
a kik magokat biztatták amazok után, s néha beérték, néha 
pedig nem, olykor pedig, mikor látták, hogy be nem éri a nász 
népe közzül való futtató amazt, egy kecskét tartottak készen 
az útjában, melyet jutalomul adtak neki, de nem vette el a rosz 
futó, hanem inkább szégyenlette, külömben nem is azért kinál- 
ták vele, hogy elvegye, hanem hogy annál nagyobb mulatság 
legyen. Az is meg volt, hogy mentől magosabb fenyőfát találtak, 
azt ásták fel, annak tetejébe egy kereket tettek, arra egy rend- 
beli köntösnek való posztót, egy-két aranyat, egy kulacs bort, 
s azt a ki elakarta nyerni, oda fel kellett mászni, de azt ember- 
séges ember nem próbálta, hanem aféle köznép olá. Mikor 
pedig asztalhoz ültenek, a vőlegény a menyasszonynyal egy- 
más mellé ültek, de a menyasszonynak nem volt szabad enni, 
hanem nagy alázatossággal kellett ott ülni míg felköltek, 
azután hogy felköltek nagy táncok voltak. Utolyára valami 
különös házban a vőlegényt lefektették, annak utánna a nász- 
nagy megfogván a menyasszony kezét apja, anyja s atyjafiai 
eleibe állítván nagy hosszas peroratióval elbúcsúztatta, meg- 
köszönvén nevelését, vele való dajkálkodását szüléinek e. c. t.; 
azalatt pedig a nyoszolyóasszony és leány egymás kezét fogván 
táncoltak, nemcsak ők pedig, hanem mások is mind meggyuj- 
tott (ha nagy pompa volt) fejér viaszgyertyákkal táncoltanak. 
Elvégezvén a búcsúzást, a vőfély a menyasszonyt kezére vévén 
kettőt-hármat vele fordult s mentől sebesebben lehetett kikap- 
tak oda, az hol a vőlegény feküdt, kit is otthagyván, magok 
azon módon gyertyástól visszamentek s ha tetszett még ittak 
s táncoltak, ha nem kellett, elmentek kiki maga szállására. 
Másnap osztán a nyoszolyóasszony felmenvén a hálóházba, 
a menyasszonyt felkontyolta s azután a vőfély kezénél fogva 
kivezette a vendégek közzé, az holott mindennek kellett tán- 
colni a menyasszonynyal, némelykor pedig úgy, hogy pénzt 
kellett adni érette a ki mennyit akart adni a menyasszonynyal 
való táncolásért, mely is az musikásoké volt, néha pedig 
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a menyasszonynak adták jobb részét. Annak utánna ismét 
asztalhoz ülvén ettek-ittak; azután elindultak a menyasszony- 
nyal a vőlegény házához, ott is ettek-ittak, táncoltak, néha 
veszekedtek, verekedtek s meg is vagdalkoztak. 


Ilyetén ceremoniával vette s vitte az ember vagy az Isten- 
nek nagy áldását, vagy nagy átkát a maga házára és fejére. 


De már most ezeket mind lehagyták, hanem ha a vő- 
legény sokadmagával megindul is, semmi ceremoniát nem tar- 
tanak, hanem beszállván mind ülések, mind egyéb dolgok 
elegyesleg vannak; az vőlegényt s menyasszonyt, hanemha 
mástól kérdezi meg, de a ki nem ismeri meg nem tudja kik, 
asztalnál sem ülnek egymás mellé, el sem kapják, hanem csak 
valami közelebbvaló atyafiai-aszszonyok alattomban a vőlegény- 
hez bekisérik, apja-anyjától el sem búcsúztatják. 


N. B. A táncolásban tudom az én értemre, hogy mikor 
hozzáfogtak elsőbben sétáló, vagyis lassú táncokat húztak, 
annakutánna szaporább magyar táncot, e mellett bundás-, 
tőkés-, tolvaj-, borbély-, tapsi-, egeres-, reverentiás-táncokat 
nagy mulatsággal jártunk; most lengyel-, stajer-, német-, 
minuet-, olá- és cigány-táncokat nagy hebehurgyáson járnak, 
a szegény kővári-nótának híre sincsen, azelőtt pedig híres volt. 
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HALMÁGYI ISTVÁN 
AZ OLÁH ÉS SZÉKELY HATÁRŐRSÉG FELÁLLÍTÁSA 


Én nem tudtam eddig ezen militia dolga miben légyen s 
noha bizonyoson most sem tudom, mindazonáltal az mennyiben 
a következett dolgokból kihozhatom s a bizonyosabb relatiókból 
nyomozhatom. felteszem, reménlem az eventussa is meg fogja 
bizonyitani. Buccow resolváltatván erdélyi generalis commen- 
dánsnak, ki sagax, eleven elméjű, nyughatatlan ember, és kiről 
gr. Károlyi Antal generális első béjövetelekor nékem mindjárt 
beszéllette: vigyázzon magára Erdély, mert ez novarum rerum 
avidus [újitásokat kivánó], nagy projectista [tervezgető], ki 
Csehországot is egy oly regulázott és minden elviselhető terhet 
kéntelen magára vett országot, sok projectumival, ha el nem 
hozzák vala, szinte confusioba hozta, bizonyoson Erdélyt is 
öszvezavarja. Bé is telék, mert resolváltatván, mindjárt akkori 
gubernialis secretarius Bruckenthal Sámuel urral barátságot 
vetvén, ezt fenn hagyván, lejöve; kezdé Bruckenthalné asszo- 
nyomat frequentálni és más dámák felett distingválni, melyért 
az ország előtt is magát gyanuba hozá. Sok szó volt iránta... 
Lejöve az ura is, mint gubernialis consiliarius, resolválva volt 
bárónak is, mivel generalis és püspök bárózta. Kit mind magát, 
mind az asszonyt mások felett bölcseknek és legokosabbaknak 
tartott a generalis. Lejövén mint generalis commendans és in re 
Valachorum deputatus regius plenipotentiarius commissarius, 
kezde az oláhok lármájának lecsendesítéséhez, melyet az inte- 
rimalis generalis Montoja igen sokra engedett volt menni: egy 
Soffronius haszontalan kalugyer elvonván csak nem az egész 
oláhságot a bizonyosnak tartott uniótól. Czoborokat [zsinatokat] 
tartott 5—6 száz oláhból, Károlyvárt, Fogarast s másutt, 
annyira, hogy az károlyvári és szamosujvári commendans, 
féltették töllök a várat, az unitus [görög katolikus] papokat 
néhol felprédálták, tisztekre s másokra fenyegető izeneteket 
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tettek, a militiára reá támadtak etc., melyekről való relatio 
felmenvén Bécsbe, már rebelliónak gondolták. Ezeknek fészke, 
mivel a zalathnai dominiumban volt, oda mindjárt egész batta- 
liont és lovaskatonát küldött, megcsendesitette, szebenszéki 
falukra, perinde Fogarasba és másutt szerte széllyel meg ugy. 
Azután az unitusokat és nem unitusokat conscribáltatta, lőn 
140 ezer nem unita [görög keleti] familia. A templomokat 
köztök felosztá és sok unitus pap ecclésia nélkül marada. Külde 
ő felsége püspököt is nékik. Soffroniust salvus conductusra 
béhivá, eljöve, vélle sokáig járt. Midőn a gubernator mondotta: 
oly pacis publicae turbatort, miért nem fogatja el; felelé: 
a vesszőt az atya, hogy a gyermek féljen, az ablakba teszi, 
midőn megigazodik s javul a gyermek, egybetöri. Talám észre 
vette, mert a végét nem várván ő is elébb álla. Az oláhok dol- 
gában commissioba rendelték mellé br. Dietterich camerae 
consiliariust és actuariusnak br. Möringert, de ezekre nem haj- 
tott, hanem pro suo arbitrio [saját feje után] cselekedett min- 
dent. Foga osztán az schismaticusok az uniora való téritésé- 
hez és 1-mo: contra regias ordinationes megengedé vagy paran- 
csolá a nem unitus püspöknek, hogy minden papon 30 frt-ot 
vonjon, a népen pedig 15, 30, 45 krt s egy frtot, hogy ő felségé- 
nek százezer frtot adjon, melyért hallgatói előtt suspitioban is 
jött, mintha tecte unitus volna s megunatkoztak felőle. 2-do: 
15,000 nationalis militiát parancsolván ő felsége felállittatni 
székelyekből és oláhokból, hogy inkább reá vegyék, sok igére- 
teket tettek, hogy a ki katonává lesz, adót, désmát nem ád, 
jobbágyságból szabadul, nemes ember lesz, etc., melyen a 
parasztság kapván sok számmal és sok faluban reá vette magát 
és mivel nem unitust nem acceptáltak, ezért a schismát néhány 
ezeren odahagyták; az unalom is, mint feljebb, reá vivén őket. 


Ezen nationalis militiához accedál, hogy a beszterczei oláh 
districtus vagy is Radna völgyén lévő oláh vidékben levő 23 faluk 
mind oláh lakosi a beszterczei magistratussal adó, jurisdictio, 
allodium felett sokáig veszekedvén, jobbágyságot praetendálván 
[igényelvén] a magistratus hozzá, noha mint e productis nem 
azoknak lenni a gubernium megítélte, hogy a szászoktól meg- 
menekedjenek, készek voltak az oláhok akármit tenni s annál 
örömestebb mindegyik az nationalis militiat amplectálták, 
hogy a fenn irt igéreteket consequálhassák. Felvették osztán 
a fegyvert és négyezer legelőször conscribáltatta magát, német 
és pápista tiszteket kértek, meg is lett. Noha azután a tisztek- 
nek pompás quartélyokat épitvén, egyéb szolgálatokat is tevén, 
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strására járván, a mundurnak ára rajtok desumáltatván, adót 
is reá vetvén főre és marhára, az igéretek is füstbe menvén, 
s állapotjok nehezedvén, kezdettek az uraságra reá unni; de 
mivel négynek ötnek sem volt szabad egybegyülni, a sem volt, 
kinek panaszolkodjanak, hanem a beszterczei vásáron talál- 
kozván, ott sóhajtoztak s jelengették, a mit talám magokban 
elszántanak. Annyira is ment a dolog, hogy egy vagy két német 
tiszteket meg akartak ölni, detegáltatván pedig, nehányan 
megvesszőztettenek. Megválik ezután mi lesz? mivel a fenn irt 
pátenst is aligha ott nem kapták... 


Ezen a nyomon, midőn a székelyeket próbálgatták, elsőb- 
ben keményen tartották magokat, hogy különben nem decla- 
rálják katonáknak magokat, hanemha 


1-mo. Régi szabadságokat visszaadják. 
2-do. Az országból ki nem viszik. 
3-tio. Régi törvények szerint bánnak vélek. 
De utoljára br. Bornemissza Pál csiki, gr. Mikes Antal 


háromszéki főtisztek, oberster Schrőderrel addig beszéllének 
nékiek, mig ugy kezdének menni, mint a juh a sóra, sőt fele- 
ségek akaratjok ellen is vitték az urokat katonáknak. Ugy hogy 
4 holnap alatt 15,000 embernél spontaneusokat többet kaptak... 


Elmene a generális [Buccow] Haller Gábor generálissal 
Udvarhelyszékre, hogy az ott való székelyeket is inducálja a 
nationális militiára, de haszontalan jára, mert azok többen 
ezernél egybegyülvén a mezőre, midőn parancsolta a generális, 
hogy egy faluból legfeljebb tizenként jöjjenek, mind rakással 
jöttek a szék házához, holott a generális volt és elsőbben köve- 
teket küldvén bé, midőn ők a feljebb irt conditiókat allegálták 
és arról ő felsége diplomáját, subscriptióját kérték s az egész 
munkát generálisénak tulajdonitották, történt, hogy oberster 
Schroeder látván a más házba menő generálisnak kedvetlensé- 
gét, egyik követet pofonverte, kapitány Sambier haját tépte 
a másnak; midőn ezek referálták, hogy jártak, szörnyü lárma 
lett; Samblert, ha vicetisztek el nem iktatták volna, talám 
megölték volna, rakással bé akartak rontani a generálisra is, 
hogy az oberstert, ki az ő követeiket violálta, adja ki nékik, az 
administratort, ifj. br. Dániel Istvánt, tartóztatni akarván, ugy 
megtaszitották, hogy hanyattán esett, Borsai István vice- 
királybiró nagy nehezen csendesitette le, hogy ne rontsák el 
magokat etc. Melyre nézve nem vévén tréfára a generális a dol- 
got, re infecta [dolgavégezetlen] onnan eljött. Kinek semmi 
nehezebben nem esett, mint hogy délelőtt a kihányt márjás, 
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peták, garas, poltra új pénzét szedték a székely[ek], délután 
pedig midőn a conditiókat kimondták, hogy a capitis taxát 
[fejadót] fizetik s azonkivül midőn minden 7-ik holnapban a 
szolgálat reájuk kerül, fizetést vésznek, simplex negativát 
[egyszerűen nemleges választ] adtak, nemcsak, hanem elhányt 
pénzihez is akkor senki nem nyult. 


Megjövén a generális, proponálá a guberniumban, minémü 
vakmerő emberek azok, a tisztek sem arravalók, hogy regál- 
hassák, melyért az ő felsége szolgálatja elő nem mehet. Vala- 
mint ezért ennekelőtte első szék volt Udvarhely, megérdemli, 
hogy ezen praerogativáját elveszesse és Csik praeferáltassék, a 
natio pecsétét is, mely eddig ennél állott, amannak adják; 
ennek felette, mivel ennek filiálissa Bardóczszék a militiát 
amplectálta, ez is tölle vétessék el és adassék Háromszék mellé; 
melyről ő felségének relatio tétessék. 


Elsőbben nagy hallgatás lőn, de azután megmondák, hogy 
a nem lehet, mert a nemesi rend, kire néz a praerogativa, 
ebbe nem vétkes, és a szabad rend hibájáért nem szenvedhet, 
hanem lehet más büntetést találni, mint másszor, midőn a 
fidelitate recedálván egy bástyát építtettek velek, talám Csik- 
Szeredában, vagy Bereczkben. Ezzel elmulék. 


Vevé osztán elő némelyeknek specificatióját, kik okai vol- 
tak azon tumultusnak, és factiojuk miatt nem forrhatott meg 
a dolog, kiket azért el kell fogatni. Melyre nézve szándékozik 
Udvarhelyre egy battalion gyalogot, Almásra pedig egy com- 
pánia dragonost küldeni, hogy azokat elfogják... Erre mondák 
némelyek: jobb volna elsőbben a tiszteknek parancsolni, és 
militiát nem küldeni; de nem teneált, azért nevezetesen, hogy 
had érezzék meg a quartély terhét és lássák meg, mely nagy 
különbség légyen a katona és a contribuens [adózó] között. 
Monda erre gr. Bethlen Miklós úr: talám jobb volna a militia 
küldését elmellőzni, mert hátha attól az megkeseredett néptől 
valami injuriája lészen? Erre excandescálván a generális mondá: 
ha legkissebb lárma lesz, mind agyon lövöldözteti, jobb egy 
jobbágya se legyen a királynénak, mint oly erős nyaku enge- 
detlen; ha az a militia nem elég, többet is küld, maga is kész 
oda menni commendirozni. Senki sem secundálá, abba marada, 
és a militia elmene, de a mint bizonyosan értettem oly orderrel, 
hogy ha csak a puska végét nem fogja a székely, semmi lárma 
és lövés ne legyen... 


A nationalis militiának mindenfelé a sok fegyvert kivitték 
Besztercze felé, Háromszékre, Csikba, Gyergyóba, melyeket 
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nagy részént ki is osztottak; de talám némelyek az Udvarhely- 
székiek példájáról varrván himet, kezdettek zugolódni, neve- 
zetesen Csikba, Gyergyóba. Elmene a generalis Beszterczére, 
onnan Csik, Gyergyó, Háromszék felé. Beszterczén ugy hallom 
formála két regementet, Gyergyóba menvén onnan, ott senkit 
sem talált, mind elszéledtek az erdőre, ugy, hogy ha az gyergyó- 
szentmiklósi örmények nem segitették volna, vorspannt [elő- 
fogatot] sem kapott volna a kijövetelre. Csikba elévoltak 
ugyan az emberek, de nagy lármával kardot, patrontást vissza- 
hányták, de a puskát, elvett fegyverek bonificatiójára eltar- 
tották. 


Béjövén a generális referálá, némely haszontalan emberek 
minémü lármát csináltak hazug hirekkel a székelyek között, 
azokat kik sponte amplectálták [felvették] a militiát, attól 
elidegenitették, végre némelyek megbánván cselekedeteket, 
magok kimondották, kik minémü hazugságokkal detereálták 
őket, kiknek neve irásba nálla és inquisitiot is peragáltatott, 
meg fogja látni, mit kell azokkal cselekedni... Háromszéken 
pedig Antos István vicekirálybiró jól viselte magát, ott meg- 
esküdtek az ő székiben mindnyájan; a több résziben Háromszék- 
nek kezdenek jőni, ugy a mint relatiot vett; már Csikban is 
tizenegy falu megesküdt. Praeterea már egy regiment dragonos 
oláha és más regiment székely huszárja, több mint kellene, de 
mindeniket szaporitja még öt-öt százzal... 


Ugyanekkor jöve Csikből három követ, kik azt referálták, 
hogy Csikba többire minden faluba 10—15 executorok mentek 
ki új katonákból, hogy az nem katonákat a katonaságra cogálják, 
vévén mindenik egy-egy peták patkópénzt, melyért Tapolczán 
a nem katonák a katonákat mind agyon akarták verni, 
azt mondván, látják azon kivül is veszni kell és hazá- 
jukat elhadni, inulte [bosszúlatlan] nem mennek el. Sándor 
László perceptor és királybiró az Isten nevében kérték őket, 
hogy csak addig csendesedjenek, míg ezen követek visszatér- 
nek. Azt is mondták, azzal fenyegetik a székelyeket, hogy valaki 
katona nem lesz, mind elveszik házokat és németeknek adják. 
Ugyan szép spontaneitas!... 


19-a Nov. [1763.] ujabb követek is jöttek Csikból, de az sza- 
bad rend is küldött; mit hoztak, nem tudom. Szóval beszéllették, 
hogy ha meg nem igazitják, rossz dolog lesz, mert azok vették 
fel a fegyvert, kik a tiszteknek borsot törtek az orrok alá s fél- 
nek a processustól, vagy pedig garázda részeges emberek, a kik 
a többibe garázdálkodván félnek agyon ne verjék egymást. 
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Kiktől mind militaris, mind provinciális tisztek tartanak és 
secretarius Cserei Elekné asszony is töllök való féltekben jött 
bé. Nincs is már nemes embernek mit keresni, mivel fenyegetik, 
sőt az jobbágya is megizeni: vélle nincs semmi dolga, mert már 
katona világ vagyon etc... 


Idő mulva a generalis, Bethlen Miklós, Bruckenthal fel- 
menének Bécsbe. Maga [Buccow] praeses gubernii lőn, Brucken- 
thal cancellarius,.. 


Még le nem érkeztek, midőn mindenek idegenségét láttam 
és gr. Lázár János praesidenstől hallottam, hogy a két urnak, 
generalisnak és cancellariusnak [Bruckenthal] a nevétől is irtózik, 
ha hallja; de azután mind maga, mind mások odamentek, 
valahová akarták. A cancellariustól magától hallottam mon- 
dani: eddig azt mondták a magyarok a szásznak, csak szász, 
de most szeretné látni, ki meri mondani. Gr. Haller Pál Cserei 
Eleknek, ő nekem mondá, azt is beszélte volna: eddig a magya- 
rok akarták a szászokat jobbágyoknak tenni, de megmutatja: 
a magyar lesz a jobbágy... 


Lázár István csiki nemes ember gubernialis cancellista, 
szava bévehető, azt beszéllé nékem: midőn a generalis Csikba 
járt és Gyergyóba, Sz. Miklóson reá vágták a kaput és kertet 
a székelyek és csak egyik biztatta volna agyon verték volna. 
Most pedig egy recenter jött jobbágya azt beszéllette, hogy 
szörnyü nagy confusio van Csikba, Gyergyóba, üldözik nemcsak 
a katonák, hanem a német tisztek is a nemes embert, öt ara- 
nyat mit igérnek a tisztek, hogy a nemes embereket fogják el és 
néhányon kivül kerülik a házokat s készülnek Oláhországra. 
Ő pedig mikor benn volt, mind Caratto obristlieutenanttal, 
mind másszor egy kapitánynyal beszéllett s az efféle insolen- 
tiákért annyira convincálta őket, hogy átkozták a generalist, 
miért csalta le; mégis másszor árulkodnak és persequálják a 
nemes embert; sőt mikor a generalis benn volt, akárki igazán 
vagy hamisan vádaskodott a nemes emberre, mindennek 
három-három aranyat ajándékozott... 


Beszéllé Baló László, szava bévehető ember, hogy a Mező- 
ségen jártában observálta, hogy a jobbágyok is széltiben men- 
nek katonának és urak udvarába s házába süvegfeltéve men- 
vén impertinenskednek, fenyegetődzenek, sőt Csánból Gerendi 
Sándor udvari birája általa és még két véle lévő társai által 
izente az urának: menjen most oda, mert elsőben orrát, fülét 
elvágják, azután nyársba vonják. Pinczékre reá mennek és 
hordók fenekébe lövöldözvén, isznak, prédálnak. Sőt gr. To- 
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roczkai Sigmondot és praefectussát maga házába katona job- 
bágyi körülvevén, ha kimentek volna, agyba-főbe verték volna 
s csoda, hogy az házba is rajtok nem mentek. 


Consiliumba proponálá a generalis, hogy gr. Toroczkai 
praefectussa egy praetendált jobbágyát, ki katonának állott, 
Egerbegyen megfogatván megkötöztette mundurba és a vizen 
által vontatta s nadrágát letojatván annyira verette, míg a 
farából a vér kijött és kénszeritette magát obligálni, hogy a 
katonaságot elhagyván jobbágyképpen szolgálja; mely szörnyü 
aususért, azon Pünkösdi nevü praefectus megérdemelné, hogy 
az első fára felakasztatnék, vagy feje vétetnék és ha agyon- 
lőtte volna, vagy nyakát elvágta volna azon katona, nemcsak 
megdicsérte volna, hanem tiz aranynyal megajándékozta volna. 
Melyre nézve egy kapitányt rendele maga, a gubernium pedig 
thordavármegyei viceispányt Vas Sándort investigatiojára [ki- 
vizsgálására] azon dolognak s megmondá, hogy ha ugy lészen, 
nevezetes exemplumot statuál. 


Proponálá azt is, hogy csik-szépvizi és a más szomszéd 
két vagy három falubéli lakosok nemcsak a militiat nem amplec- 
tálják magok, hanem másokat is attól ijjesztéssel, sőt erővel 
is elfognak. Melyet midőn exponáltak nékiek és repraehendál- 
ták, enormiter feleltek, sőt egy földet is puskaporért eladtak, 
adott nékik is egy nemes ember. Melyből következhető con- 
sequentiának eltávoztatására szükségesnek látja, hogy azok 
in debitum ordinem redigáltassanak, a Laudon battalionnyát 
odaküldje főstrásamester Froelichhel és commissiot adjon 
nékie, hogy mivel ő impartialis és a nationalis militiával köze 
nincsen, investigálja azon dolgot; szükség azért, hogy a guber- 
nium részéről is valaki adjungáltassék e statu civili, melyre 
Bors Tamást jónak látja. Kérdi Cserei urtól: jó ember é? 
Felele: jó volt. Elneveték: ugyan csak meglőn. Egy lármázó, 
szeles ember. 


Olvasá előttem registrator Baló Antal uram testvérbátyja 
csiki notarius Baló István uram levelét, melyben irja az oda 
bévaló nagy confusiot, egyik székely a másikra támad, min- 
denik male contentus, nemesekre, kik ott kevesen vagynak 
irigykednek, fenyegetik őket, tisztektől nem függnek etc. Mely- 
nek nagy oka a [gyergyó-] szentmiklósi esperest, ki a cathedrá- 
ból kénszeritette őket a katonaságra, a templomon kivül is, a ki 
nem akart katonává lenni, rebellisnek nevezte; már pedig reá 
unván a katonaságra, valamint az előtt szerették ugy meg- 
gyülölték, árulónak, ördöggel béllettnek tartják, kiáltják. 
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Gr. Teleki László úr beszéllé, melyet most érkezett gr. Lázár 
urtól hallott, hogy az udvarhelyszéki székelyek bizonyos idők- 
ben egy helyre egybegyülnek, consultálódnak és minden extre- 
mumra resolválták inkább magokat, mintsem katonák légyenek. 


Gr. Bánffy Dienes ur exciája beszéllé nékem: azt nem 
szereti, hogy a székek nagy részint vetés nélkül maradván, 
mások pedig marhájokat lóért adván, ezt is halálig nyargalván, 
koldussá maradtak s tart, hogy a szegénység extremumra ne 
vigye őket... 


Secretarius Cserei urnak irták, hogy a jobbágyi semmit sem 
szolgálnak, azt publicálván a tisztek, hogy János király idejétől 
fogva valaki jobbággyá lett, ezen katonaság által mind mene- 
kedik. Az nem-katonákat executióval, mindennel kénszeritik 
a katonaságra; épittetnek vélek, szolgáltatják, csak hogy 
katonaságra vehessék és minden órán extremumra megyen a 
dolog, melyeket a generalisnak is megmondott, ki felelte: non 
credat, non sunt vera et si vera essent vicecolonellum cassarem 
et reliquos ad profosones mitterem etc. Mondá, bizonyosabb 
relatiot vár etc. Ezen urat ugyan eleinte vagy kétszer meg- 
riasztván megijesztette vala a generalis, de osztám szemügyet 
vévén az efféléket kijelentette. Ennek tulajdonitom azért, 
hogy fundata relatiok jövén Csikból, azt mondotta generalis: 
nem Csikba irták azt, innen ment a bé, jól tudja az auctorát 
is etc. Kétségkivül czélozott Cserei uramra... 


Jövének relatiok privatusokhoz Csikból, hogy ott a dolog 
a nationalis katonákkal hova tovább mind alább. Nem dolgoz- 
nak semmit, marhájokat eladták, az árát elkorhelkedték, mivel 
élni nincsen, kinek még maradott, rendre megeszik s isszák etc. 
Sőt már portáznak Háromszékre, néhány nemes embert fel- 
prédáltak, Dombi, Biálisra is izentek, készülnek rajtok menni. 
A vicekirálybirákat egy parochiába, közönséges dolgokban egybe 
gyülvén, a katonák megrekesztették, senkit ki nem bocsátottak 
azt praetendálván, hogy a mi adót a anno 1754 vettek rajtok, 
adjanak reversalist, hogy visszafizetik. Valami gyermeknek 
raktak czédulát a fenekére, úgy küldték egy kancsó borért és 
küldötték a somlyai gvardiánhoz, hogy szabaditsa ki őket. Ki 
nyargalva lóháton ment az obristlieutenanthoz és referálta, 
ez is odament hozzájuk, de semmit nem tehetett a népnek, 
mind addig, mig a kivánt reversalist meg nem adták. Volt oly 
szó közöttök, hogy a nem-katonákat támasszák az obsideáló 
katonákra, de nem tartották tanácsosnak. Történt az is, hogy 
a nemkatonákra a katonák reá támadván s prédálni akarván, 
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amazok emezekre támadtak, sokat egybe vertenek s egy talám 
megholt közűlök; egy szóval minden ember rebeg. 


19-a Januarii [1764] menvén én egyéb dologban a cancellarius- 
hoz, maga hozá elő, hogy a székelységen rosszul van a dolog, magok 
tisztekre is, id est vicekirálybirájokra feltámadván. Már Ernst 
cum plena activitate kiküldetett, militiat is disponálhat, mely 
egy battalion és két compania Csik-Szeredánál vagyon, hogy 
azon lármát csendesitse és őket büntesse. Mondám én, azt nem 
szeretem, hogy elkorhelkedvén mindeneket s nem lévén mivel 
élni, félek paupertas extrema cogitabit [végső elszegényedés 
fenyeget], arra kellene vigyázni, hogy legyen miből élni. De 
ennek felette a capitis taxa esik nékik nehezen, azt kellene vagy 
elengedni, vagy módot találni, hogy egyéb facultásokra oszol- 
nék fel. Meg is érdemelné 17,000 katona, hogy azon capitis taxa 
elengedtetnék. Mondá: azt ugyan reménli meg lehetne nyerni, 
de nem javallaná, mert így mint adózó népet, kárában forogván 
az udvarnak, inkább praeserválja a veszedelemtől, ha pedig 
semmit sem adnak, csak ugy bánnak véllek, mint az horvátok- 
kal, minden veszedelemre tartják. Maga azt jovallotta a gene- 
ralisnak, hogy semmit a bellicum részéről maga ne expediálna, 
hanem a püspök, praesidens, generalis, Haller és gr. Teleki 
László consensussából, melyben maga is jelen lehetne: addig 
pedig menne bé maga jó securitással, vinné bé gr. Lázárt, 
Hallert, Telekit és engemet s akasztatná, büntetné, dicsérné, 
praemiálná őket, ha igy sem succedálna, osztán nem tudja 
mihez kellessék fogni. Ment ezen consiliummal a püspökhöz 
s azt végezték, hogy mig Ernst probat és relatiot nem tészen, 
addig halasszák. Részemről nem vágyok azon expeditiora. 


Beszéllék azt is, hogy a beszterczei oláhok is csak tavaszt 
várnak, akkor azok is tentálni fognak valamit, mert a szászok- 
tól menekedvén, gólyára akadtak a békák. Hallám azt is, hogy 
a beszterczei biróknak Ernst aranylánczot, sok székelyeknek 
és egy parasztnak is monetát hozott ő felségétől; adja Isten 
jó végét, de tartok haszontalan lesz... 


De éppen akkor jöve kedvetlen hir, mely szerint a katonák 
ugyan ott [Csíkban] a nemességre felkelvén Bors Tamást és 
még más hét nemes embert felprédáltak, nevezetesen Borsnak 
ajtait, ablakit, almariumit is mind egyberontották, melyért 
onnan kiköltözni kénszerittettek. Melyet maga is elérkezvén, 
Bors Tamás affirmála. Hozá elő a generalis a guberniumba, 
de oly dolgot, mint a mi nem fér a fejébe, mivel a militaris 
tisztek mind ellenkezőt irnak, hogy mind Háromszékben, mind 
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Csikban megcsendesedtek és mióta a suspensus tisztek intro- 
ducáltattak, azóta ugy lehet vélek bánni, mint a gyermekekkel. 
Nagy dolog nem hinni, rerum testimonia adsunt, de még na- 
gyobb dolog, midőn a nemes ember maga hajlékából kimenni 
és bujdosóvá lenni kénszerittetik. 


Beszéllék azt is, hogy egy katona Háromszéken egy embert, 
más pedig Csikban az atyját megölvén, vesszőzéssel béérték; 
mely jele, hogy nem leszen belőlök szent had. Néhányan öszve- 
vagdalkoztak és ágyba ejtették egymást, melyre a generalis 
mondta, hogy van curasijok, jó katonák válnak belőllök. 


Rendele a generalis egy commissiot, general cavalleriae 
gr. Kálnoki Antalt, gr. Nemes Jánost, szeles, ambitiosus. és 
szegény embert, oberstlieutenant Ernstet és a főtiszteket mind 
Háromszékre, mind Csikra, odaküldvén az general auditor 
lieutenantot Franckot is, cum plena potestate és militiával, 
hogy a differentiákat complanálják, csendesitsék a népet, bün- 
tessék, a ki megérdemli. 


Jöve Bornemisza Pál csiki főkirálybirónak levele, hogy ő 
a parancsolat szerint bément Gyergyóba, papokat, nemeseket, 
militaris tiszteket vévén maga mellé és az első faluba convocál- 
ván a népet, kivánta persvadeálni a juramentum letételére; 
de felette durván bántak véle, azt mondván, menjen el onnan 
és a ki az ő véreket elárulta, affélére ne kénszeritse, mert onnan 
még békével elmehet, de ha Csikba megyen, roszszul jár. 
Melyre nézve visszatért Abafájára és kéri dispensáltassék a 
bémeneteltől. 


Válasza lőn: in modo agendi hibázott, miért nem ötönként 
és hatonként hivatta és persvadeálta az embereket s mivel az 
afféle haszontalan lárma félelmet nem érdemel, menjen Három- 
szék felé Kászonba, holott találja a commissiot és ki fog néki 
is securitást adni. Igyekezzék a commissioval edgyütt a népet 
csendesiteni és exasperationem aminor sedálni, nem sokat 
hajtván most ha esküsznek-e vagy nem? mivel azután könnyű 
abban módot találni... 


Beszéllék, hogy Várdotfalvában in publicis egybegyülvén 
a szék tagjai, a militaris lakósok a plébániát körülfogták, két 
nap éjjel nappal obsideálták s annyira fenyegették őket, hogy 
némelyik gyónni készült. Izentek nékik a nem-katonák, hogy 
ha kivánják felkelnek mellettek és összevagdalják a katoná- 
kat. Mondta Bors Tamás: hamarébb vége lesz, ha reá szaba- 
ditják, de Sándor László és kiknek több eszek volt, ellenzették. 
Addig nem is solválták az obsidiot, mig reversalist nem adtak, 
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hogy valamit titulo salgamalium fizettek, mind megforditják 
nékiek, úgy egyebeket is. Kezest is állitottak érettek. Melyek 
repraesentáltatván a guberniumnak, parancsolt a gubernium 
az odaküldött commissioknak, mely állott cavalleriae generalis 
gr. Kálnoki Antal, gr. Nemes János, vicecolonellus Ernst, gene- 
ral auditor lieutenant és a főtisztből, hogy az auctorit azon 
cselekedeteknek exquirálják, mindeneknek panaszit investi- 
gálják, az elvett marhákat restituáltassák és kinek kinek satis- 
factiot impendáljanak s igyekezzenek, hogy a tranquillitas fel- 
állván, több affélék ne történjenek. Azon reversalist pedig a 
gubernium cassálja s hogy a regimentek commendánsi elvévén 
a katonáktól, a tiszteknek visszaadják. Ugy Bors Tamásnak 
is satisfactiot adjanak, az auctorokat, kiket ő felád, investigál- 
ják, examinálják, ugy a mit Bors ellen is feladnak, recipiálják 
s meghallgassák... 


Kifordultam vala néhány napra Fogaras földére, béjövén, 
sok ujságot hallék, mert br. Bornemisza Pál a csiki commissioba 
rendeltetvén, bément volt egy szél faluba, szinte pórul járt ott 
is, de csak megintették, bé ne menjen Csikba, mert elvész. etc. 
Melyről talám feljebb irtam. Kijöve szegény, beira ide, hogy 
menni nem mér. Reá parancsolának, hogy menjen. Elindula 
sirva, de azalatt érkezvén a commissio tudósitása, hogy életbe 
ki nem jő, ha bémégyen, Udvarhelyről revocálák és interim 
bizák a dolgokat gr. Nemes Jánosra, a commissio membrumára, 
hogy cselekedje mint főtiszt, quae ad operationum acceleratio- 
nem pertinebunt. 


Megijedt volt elsőben a commissio is, ugy hallom ököllel 
fenyegették magát a generalis Kálnokit... 


Irta a commissio azután, hogy csendesednek, a fegyvert, 
a kik letették is, kezdették felvenni; nem is a községbe volt az 
hiba, hanem némely nemesek ámitották el, nevezetesen Bors 
Tamás és Csedő Dávid, melyért mindenik citáltatott ide bé- 
jőni; azt mondá a generalis: kezében a fejek. Sok szó volt, ha 
a commissiora bizzák-é az exament, vagy elfogassák? Végre 
citálák... 


A csiki hirek nem csendesedvén, a fenn irt lármák iránt 
mondá a cancellarius nékem: nem szereti azokat. Én mondám: 
jobb volna magokra hagyni és a katonaságtól dispensálni, mert 
vagy nagy lármát kezdenek ex desperatione, vagy általmennek 
Moldovába, igérvén a vajda nékik, amint hallatik, mind helye- 
ket, mind privilegiumok confirmatioját. Azt mondá: ha az 
udvar nem urgeálná, örömest lemondana rólok a generalis, 
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másként már a békességgel regementek jövén bé, nem lehet 
tőllök tartani, ha pedig elmennének, semmi kár benne, sőt az a 
czél, mert sok personálé lévén az armádán, melynek hely kiván- 
tatnék, azokat collocálnák és nagyobb haszonnal helyekbe. El- 
hülék a dolgon, de nem tudék hozzá szóllani. Megválnék, ha 
ugy találna történni, ha az általment emberek engednék-é 
békével birni elhagyatott jószágokat idegen nemzetnek... 


Jöttek feles székelyek panaszra, hogy őket erőltetik a kato- 
naságra veréssel, fogsággal, executioval etc. Kérik, parancsol- 
janak iránta, hogy ne erőltessék. 


A szokott válasz kimene, hogy senkit erővel nem visznek, 
de a ki egyszer katonává lett, többé nem recedálhat attól... 


Száz egy néhányan menvén által Moldovába a székelyek, 
egy sem volt benne katona, hanem nem conscriptusok és job- 
bágyok, azért nem igaz az hir, hogy a katonaság miatt menné- 
nek. Holott azok azért mentek, hogy nem győzték a terhet 
hordozni, elunván a vorspant és militaris tisztek szolgálatját. 


Jöve rescriptum, hogy general feldtmarschal-lieutenant 
Siskovits jőne, mint general quartély-mester, hogy valamint 
más országok belső statussát kitanulta, ugy Erdélybe is infor- 
málja magát... Jöve privatusoknak is informatioja, hogy ugy 
jőne, mint regius commissiarius a székelyek dolgának megtudá- 
sára. Okozott is nem kevés perplexitast a generalisnak és cancel- 
lariusnak. Huszárokat rendelének eleibe és szállást a generalis 
quartélyára. Megválik mit fog tenni... 


Béérkezék Siskovics, szálla a generalis commendanshoz 
azon szobában, melyben a gubernium tartotta karácsontól 
fogva maga sessioit. Mely némelyeknek nem csinált jó opiniót. 


Eljárá a nagyobb urakat, azon reménségét vették, hogy 
haszontalan lejövetele nem lesz. Bizonyos parancsolatja van, 
hogy némelyeket meghallgasson. Jött véle adjutantnak kapi- 
tány Magdeburg, ki gr. Teleki Józsefet tanitotta és a gubernator- 
nál is esztendeig mint secretarius lakott. Professori ember, ki 
nékem igen jó barátom volt. Ez elsőben practicansnak insinér 
főstrásamester br. Rebenhez ment, ott nem succedálván, Vitt 
regementjében hadnagy lett, most már első kapitány a general- 
stabnál. Pomerániai, magyar, oláh, deák, francia, német [nyel- 
veken beszél]. Melyet igen akarok, talám használni fog valamit... 


Siskovics eljöve Fagarasba, oly véggel, hogy a székelységre 
menjen, ott megbetegedék. Béhivata engem is gr. Bethlen 
Miklós ur exciája, hogy véle szemben juttasson; harmadnapig 
ott mulaték, de nem lehete szerencsém, ott beszéllék adjutant 
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Magdeburggal a székelyek iránt, ő azt mondá, akármint legyen, 
katonákká kell lenni s mivel a nemesek lázasztották fel, ők is 
vagy katonáskodnak vagy adóznak etc. Csuda dolog, Siskovics 
mind biztatta az magyarokat, e [t. i. Magdeburg] mind ijjesz- 
tette palam publice, melyről moneáltatott Siskovics [által] 
néhányszor, hogy vigyázzon reá, ő pedig azt felelte; nem fél 
tőle, sőt inkább sok dolgoknak megyen általa végére. Rész 
szerint nem csudállom, mert maga dicsekedett véle, Magdeburg, 
hogy Buccow vicecolonellusságot sollicitál számára ő felségétől. 
Ki másként tud a házban járni és nem tudom mit itéljek felőle, 
mert maga beszéllette nékem, hogy Erdélyben laktában, sokat 
látott hallott Erdélyben a magyaroktól olyakat, melyeket ha 
előre elláthatták volna, hogy ily formán Erdélybe béjön, affélé- 
ket előtte nem beszéllettek volna. Nem is capialhatom, mi 
instructiója lehet principalisának, mert ez creditumával prin- 
cipalisa előtt dicsekedik, még is contrariumot beszéll mindenkor 
és talám oly bátran nem szóllana, ha valami nem volna a dolog- 
ban. Accedál, hogy Siskovics betegsége miatt megtérvén Fagaras- 
ból Szebenbe, sürün jöttek a székelyek, hozzá panaszra. Kik 
Fagaras felé térvén vissza, referálták, hogy nékiek minden jó 
szót adott, panaszokat ő felségének felküldte, kimenetele iránt 
pedig azt mondotta, hogy mivel ő sokkal másként találta a dol- 
gokat, mint sem az udvar tudta lejövetelekor, instructiója 
annyira nem extendálódik, hogy bajokat orvosolhassa, hanem 
bővebb parancsolatot vár s azután kimegyen. Közönséges opinio 
volt s én is azt tartom, a czél a volt, hogy vagy opprimálják a 
székelyeket és a horvátországi lábra pure militarisnak csinál- 
ják, a nemességet is onnan aboleálván a sok violentiák által, 
vagy pedig a rebelliora kénszeritsék és az egész népet kiirtván, 
más néppel rakják meg földöket. Melynek mind tisztek, mind 
mások csaknem nyilvánságos jeleit adták... 


Referálá ezen sessióban gr. Bethlen [Miklós] maga három- 
széki expeditióját, hogy a gubernium instructiója és pátense 
szerint proponálta: hogy csendesedjenek le, a ki letette a fegy- 
vert dependeáljanak a szék tiszteitől, a többi pedig a kinél még 
a fegyver van, viselje ő felsége resolutiójáig. Melyre reá is igér- 
ték magokat, csak hogy békét hagyjanak nekiek... 


Osztán Magdeburggal töltöttem kevéssé az időt. Hozám 
elé a székelyeket, azt mondja: reménli ugyan, mivel nem érde- 
mesek, letétetik vélek a fegyvert, de contributióval és quar- 
téllyal ugy megrakják, hogy megemlegetik. A közte lakó nemes- 
séget is, mivel már a subordinatusok nem katonák és ők aba- 
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lineáltak ab illo statu, hasonló adózó tánczra fogják vonni. Én 
mondék keveset in contrarium s abban hagyám. Ő pedig con- 
tinuálván, monda: mi dolog az, hogy mihelyt a gubernium 
patensének subscriptióját látták, vagyis hallották, mindjárt 
mondották, hogy ők annak nem hisznek és gróf Bethlen maga 
neve alatt való assecuratiójának több hitele volt? Nonne est 
crimen laesae Majestatis? [Nemde ez felségsértés?] etc. De gr. 
Bethlen is, mondá, abból gloriát csinál magának etc. Defendá- 
lám, hogy ad majus malum evitandum [nagyobb baj elkerü- 
lésére] okoson cselekedte, mert különben mind letették volna 
a fegyvert, kik még eddig megtartották is... 


Magdeburg beszéllé, hogy a két magyar commissarius urak 
absolute secretarius Cserei uramat akarták actuariusnak [bizott- 
sági jegyző] kérni, de generalis Siskovics, ismervén már passio- 
ját ezelőtt béadott irásából, minden uton módon evitálni 
akarta, az udvarnak is megirta, engemet miért kivánt s vévén 
alkalmatosságot Cserei uram absentiájából, annyival inkább 
siettette a commissiot, hogy engem kénszeríttessenek kérni. 
Én nem vágytam reá, légyen Isten akaratja. Mondá azt is: ő 
felségénél minden erdélyi urak conduit listája megvan; minde- 
niknek qualitása inserálva. Kérdezte a generalis tőle báró 
Szentkeresztit, mit tart felőle. Mondotta állhatatlannak, kiben 
bizni nem lehet. Felelte a generalis: ugy van feltéve a király- 
nál is... 


Külde brigadiros Ernst ujabb relatiot, hogy Turi Elek, 
ki Brassóból elszabadult s meg volt sententiázva, 80-van male- 
ficiatusokkal Háromszéken grassál és egy Tamás Ferencz nevü 
káplár a limitrophusok [határőrök] közül Moldovába szökvén, 
50 emberrel a plájokat [határszél] aggrediálta, kénszeriti mind- 
kettő a népet a fegyver letételére, excedálnak, praedálnak, etc. 
azért nem javalja, hogy mint determináltatott, a militiát onnan 
kivigyék. Proponála a gubernium mindenikért külön-külön 20 
arany praemiumot, a ki elfogja. A tiszteket pedig keményen 
megdorgálta, hogy sem erről, sem egyéb publicumokról ezen 
esztendőben semmi repraesentatiot nem tettek... 


Jöve egy Hallerianus tiszt Csikból in curier, irá mind a 
csiki commissio, hogy ottan a fegyvert letett nép ugyan csen- 
desen van, de abban az egyben éppen nem birnak vele, hogy 
plájok őrzésekre menjenek, azt mondván elég katona vagyon 
és ők tartanak, hogy ha ők is mennek, ismét a militaris juris- 
dictio alá vonattatnak. A fegyvert megtartott néppel pedig se 
magok tisztei, se mások nem birnak, persequálják a nem- 
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katonákat, fogdossák, kinozzák, huzzák, vonják. Némely helyt 
magoknak külön birákat, külön hadi tiszteket tettek; mások 
elvégezték magokban megkérdeni a commissiot, ha a salga- 
malis és egyéb praetensiokat megfizettetik-e nékiek; ha meg, 
jó, ha nem, menjenek Sándor László perceptorra, és vegyenek 
satisfactiót magoknak. A katona több valamivel, mint a nem- 
katona; amazok fegyveresek és nem lehet vélek birni. Szöktek 
eddig által Moldovába Csikból valami 270 gazdák, most is vad- 
nak még az erdőkön etc. Küldetének ujabb patensek Csikba, 
kemény fenyegetéssel elegyesek. Parancsoltaték a főtiszteknek 
is bémenetele. Megválik, mi haszna lészen. Az legtöbbet fog 
tenni, a mit Siskovics ur beszélle a commissioban, hogy maga 
megirta Caratto vicecolonellusnak, hogy non refert [nem szá- 
mít], többen vagy kevesebben legyenek katonák, hanem csak 
a csendességre vigyázzon. Ugyan azért, a kik magoknak satis- 
factiót mit akarnak venni, felette excessivusok etc. és fenyege- 
tődzők, hogy inkább leteszik a fegyvert, mintsem ezt amazt 
szenvedjék, vagy ne cselekedjék, vegye el a fegyvert és resig- 
nálja a szék tisztei jurisdictiója alá. 


Késvén ezeknek expeditiója, újabb relatiok érkeztek. 
Háromszékről Ernst lármázott, hogy oda valami fejérmegyei 
3 nemes ember bémenvén, azok a népet a katonaságtól idege- 
nitik, esketik, feleltetnek, etc. A nép a substitutus főtiszt 
Antosra menvén rakással, kénszeritette, hogy generalis gyülést 
hirdessen, a nép gyülekezik hol ide, hol amoda, fegyverrel s a 
nélkül. Turi s Kovács Ferencz mutogatják magokat felesed 
magokkal és által nem láthatni minémü tumultusra akar a 
dolog kimenni. Másfelől pedig az Háromszékről jött emberek 
és regius perceptorok minden csendességet hirdettek, hogy 
semmi lárma nincsen, a nép csendesen vagyon, de keresve 
keresik a militaris tisztek mind a zavarást, mind pedig a hazug 
hireket. Csikba perinde irt Caratto, hogy ott is sok insolentia, 
confusio vagyon, a nép lármára inclinál. A tisztek contrarie, és 
hogy a sok injuriát a militarisoktól szenvedni nem győzik. 


Jöve valami Csorai nevü nemes ember hozzám is, aper- 
táztata egy 3 pecsétü relatoriát, kéré olvasnék benne vagy 
két fatenst, megolvasám. Csudálva látám benne főképpen bri- 
gadieros vicecolonellus Ernst káromkodó szavait, publice Hen- 
ter István asztalánál beszélvén: hogy (Isten bocsássa meg) 
ha szinte az Isten nem akarja is, mégis a székelyeknek kato- 
nákká kelletik lenni, mert az elvégeztetett Bécsben, adatott 
néki rajtok jus vitae et necis. Addig nem nyugszik, mig néhány 
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nemes embert fel nem akasztat, mert addig csendesség nem 
lesz etc. Ki jött az is világoson, hogy két nemes embernek né- 
hány tiszt előtt mondotta, hogy az erdélyi urak mind rebelliora 
inclinálnak és mindnyájan perduellisek [hazaárulók], nem veszen 
ki senkit közülök, sem Bethlen Gábort, sem Lázárt, sem guber- 
niumot, nem bánja, ha megirják, vagy megmondják is etc. Kér- 
dém tőle: mit akar azzal a relatoriával. Mondá: midőn gróf Bethlen 
Miklós ur Háromszéken volt, szemibe mondta Ernstnek azokat 
a beszédeket és tagadta, már azért jött, hogy maga beszédjét 
ő excellentiája előtt megbizonyitja és osztán a guberniumnak is 
béadja. El is vitte a gróffnak, de bé nem vette, hanem készitett 
egy memorialist a guberniumhoz a háromszéki nép nevével, 
melyben a militarisok insolentiáit in generalibus declarálta. 
Készeknek irattak benne a katonaságra, de régi szokások és 
privilegiomok szerint és különben nem. A zászlót, dobot az 
idegen nemzettől repetáltatni és restituáltatni kivánta, a német 
tiszteket revocáltatni. Ernst magát székelyek főkapitányának 
irván, az ellen protestált etc. etc... 


A gubernium pedig megfontolván mind a feljebb valókat, 
azon volt, hogy a commissio azon dolgoknak lecsendesitésére 
késedelem nélkül kimenjen. Kivált a püspök maga eloquentiája 
szerint repetálván mind azokat és declarálván azt is, hogy azon 
ember a fenn irt memorialisát, minekutána ő excellentiája cum 
argumentis adhortálta volna, hogy afféle expressiókkal ő fel- 
ségét ne terhelnék, megbánta cselekedetit és azt mondotta: 
látja, hogy édes atyjok, hogy javokra czéloz, hogy szives gondja 
vagyon reájok, arra nézve nemcsak a memorialist visszakéri, 
hanem ennekfelette igéri magát, hogy visszamenvén minden 
úton módon a népet csendesíteni, sőt ő excellentiájának rela- 
tiókat is tenni el nem mulatja. Ki noha akkor a memoriálist 
visszavette, de másnap ugyancsak béadta. Kérdettetvén, 
miért felejtkezett el tegnapi igéretéről? felelte: megbánta 
cselekedetit, mert instructioja ellen vette vissza és hozzá a néptől 
ujabb expressusok érkezvén, azok őtet kénszeritik béadására 
etc. Azért conclusiot formálván mind ezekből, hogy most sokkal 
rosszabbul lévén a dolog, mint midőn ő felsége a commissariusok 
siető kimenetelét parancsolta, idejét látja, hogy késedelem nélkül 
menjenek, nehogy, midőn egymást agyba főbe verik, vágják és 
egyéb insolentiára vetemednek, késő legyen, mely casusban 
ment akar lenni, mivel mind a guberniumnak, mind különösen 
magának is ő felsége a csendességre való gondviselést szorosan 
parancsolta. Ezt mondták mindenek. De gróf Bethlen meg- 
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mondván, hogy ha maga gróf Lázárral kimennének is, de gene- 
ralis Siskovics declarálta magát, hogy ő mindaddig mig a fel- 
küldendő planumra resolutio nem jő, addig nem mozdul, 
hanem jónak látná, ha egy gubernialis consiliarius, mint Három- 
székre, oda is kiküldetetnék. 


Communicáltatván ennek felette Siskoviccsal a három- 
széki nép fenn emlitett memorialisa pro danda opinione, olyat 
adott, melyet nem approbáltak, végezték azért, hogy holnapi 
sessioban a guberniumban concertatiora invitálják. 


Én azalatt délután commisso dolgában Magdeburghoz ki- 
menvén és egyéb másról beszélvén, általláttam, hogy ha rajta 
állott volna, az egész székelységet szerette volna extremumra 
vinni és elébbeni cselekedeteket perduellionak kivánta volna 
magyarázni, de több esze lévén principálisának, ez moderálta 
csendesen a dolgot, noha nem mondom olykor való különös 
discursusi a bal vélekedésre néki is alkalmatosságot nem 
adtanak... 


Siskovits a consiliumba feljövén, proponálá a püspök, 
mint praeses, a tegnapi dolgokat, hogy azokra nézve a guber- 
nium, maga pedig főképpen azon lett volna, hogy commissio 
kimenni a székelységre siessen, de már azon opinioját maga is 
változtatta, mivel mind a perceptorokat, mind más azon ré- 
szekről jött embereket meghallgatván, az egy apróság és perso- 
nalis privata injuriákon kívül a közönséges csendességnek semmi 
háborítását referálták. Béhivattattak azért a csiki perceptorok, 
kik ezt in consilio is megmondották. Kérdezték osztán: hát a 
fegyvert letett embereken a contributiot felszedték-e? Felelvén 
nem, azt mondá Siskovits: azt malitiának lehet magyarázni, 
mert ha kivánták volna ő felsége hadi szolgálatját közöttök 
secundálni, mindjárt azonnal szorgatni kellett volna tőlök a 
contributiot, hogy annyival inkább maradtak volna a többi 
fegyver mellett. Nehezen esett a szó, de elnyögték, hanem 
helyesen excusálák magokat, hogy azok csak most pünköstbe 
tették le a fegyvert, az akkor publicált pátensbe is csak az volt, 
hogy ő felsége további rendeléséig függjenek a székbeli tisztektől 
azért, mivel ez által nem egészen eximáltattak e statu militari, 
parancsolatjok pedig arról, hogy az adót felvegyék, nem ment, ily 
rövid idő alatt nem is lehetett... Concludáltaték azért, hogy a 
commissio bé ne menjen. Csikba menjen vicecolonellus Schwartz 
4 compagniával, kette Szeredába, ketteje közel hozzá... 


Declarálá a püspök, hogy Besztercze vidéki hat oláh faluból 
jöttenek circa 45 oláhok in suis et reliquorum omnium in districtu 
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Valachorum nominibus. Panaszoltak az unitus papokra, hogy 
azok katonákkal járván, kérdezték, ki unitus, ki nem? A ki 
magát nem-unitusnak mondta, azt fogdosták, exequálták, 
huzták, vonták, verték, etc. Sokak erdőkre szaladtanak, azért 
ők declarálják, hogy ők soha unitusok nem voltak, nem is 
lesznek, a papokat nem szenvedik, a plájokat pedig, mint az- 
előtt, megőrzik. Kérdte a püspök tőllök: mi az unio? Felelték: 
nem tudják. Hát mit hisznek? Felelték: a mit a cáre [az 
ország]. Sok discursus után arra vitte őket, hogy csak Áron 
püspök adjon nékiek más papokat és foglyaik szabaduljanak, 
megelégesznek. De ezalatt a nem-unitus püspöknek béadott 
instantiájok communicáltatván véle, azt felolvastatá in translato 
latino, rettenetes sok inség recenseáltatik benne, esküsznek, 
hogy soha unitusok nem voltak, se nem lesznek. Lelkek, testek 
elveszett, ha nem orvosolja, gyermekek kereszteletlen, magok 
temetetlen és communicatura nélkül halnak etc... 


Vicecolonellus Luchsensteint oda küldvén Siskovits Besz- 
tercze vidékére, hogy azoknak lármáját investigálván, róla 
informatiót tenne: ez megirá, hogy egy falubelieken kivűl a 
többi mind megcsendesedett, nem is lett volna semmi tumultus, 
ha némely antesignariusok nem lármázták volna fel a népet, 
kiknek nagy része Szebenbe lévén, jónak látná, ha nyakon 
ragadnák őket. 


Ujabb concertatio lévén a guberniumban Siskovitscsal, 
megmondá, hogy ő a religio dolgában nem szóll, hanem a meny- 
nyiben a felvett fegyvert letették, méltónak tartja, hogy mind 
megfogattassanak; a gubernium nagyobb lármától félt. Deni- 
que ugyancsak a generalis commendo tizet elfogatott közülök, 
a többi haza ment, melytől tartanak, nehogy nagyobb tumul- 
tusra adjon alkalmatosságot... 


Midőn a generalis azt irta a királynénak [Mária Teréziának], 
hogy az oberster és főtiszt relatiójok szerint sponte conscribál- 
tatták magokat és mérték alá adták a székelyek, azért quod 
fuit antea voluntatis vagy spontaneitatis, debet esse necessi- 
tatis: azt válaszolta ő felsége billét által néki, hogy azt ő 
felsége nem tartja, sőt parancsolja, hogy spontaneitásra indu- 
cálják a népet, mert coactus nem kell. Ha azért eddig sponta- 
neusoknak tartotta is, de a mustrán reclamáltak, hogy 500 frt. 
büntetés, fejek, jószágok elvesztése alatt gyüjtettek egybe, 
conscribáltattak, állittattak mérték alá oly praetextussal, 
hogy megmutassák ő felségének minémü szép emberek légyenek 
etc. és különben katonák nem is maradnak, hanem ha, 1-mo, 
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diplomát hoznak, hogy soha adót nem adnak, 2-do, a hazából 
ki nem viszik, 3-o, nemzetekből tiszteket adnak etc. Ekkor 
legalább meg kellett volna érteni, hogy nem spontaneusok és 
referálni kellett volna ő felségének, mert ő felsége, ki azt tudta, 
hogy spontaneusok, mégis amugy irt, mint feljebb irám, hát 
ha ezeket tudta volna, hogy parancsolt volna? Kiparan- 
csolván pedig Buccow, hogy minden commendans maga legióját, 
kapitányok compagniajokat quoquomodo a conscriptusokból, 
mely szerint fel voltak osztva, kicsinálja, meg lehet őket itélni, 
hogy ezek rajtok mindent véghez vittek, csak hogy magoknak 
kenyeret és gratiát szerezhessenek, melyeket én nagyra be- 
csültem, hogy mind ezeket, mind többeket érthettem tőle... 


Hozódott elő Buccow egyebek iránt is, én megmondám 
a mit tartottam, hogy ő nagy ember, csak hogy igen sietett és 
nem jó uton indult el, mert a bizonyos, hogy a székelyekkel 
praeter viam gubernii, idegen nemzetü nyelvü tisztek által, 
violentiákkal és ezeknek conniventiájával, több igéretekkel, 
mint sem megadhatni hatalmában lett volna, felette rosszul 
fogott a dologhoz... 


Rettenetes sok panaszok jöttek Háromszékről és Csikból 
a limitrophusok excessusiról és vice versa ezektől amazok ellen, 
melyek naponként communicáltattak Siskovitscsal, ő általa is 
a guberniummal a militarisoké. Ezekről azt mondá: egyiknek 
csak annyit hiszen, mint amazoknak. Csikban mégis vagyon 
vicecolonellus Schwarcz, ki mint regularis desinteressatus és 
csak azt irja, a mit maga comperiál, most azon vagyon, hogy 
egy hasonlót Háromszékre is küldjön. Azt sajnálja hogy a régi 
turbulentiájokat ő felsége megengedte volna, ha gr. Bethlen 
Miklós benjárása és gubernium patensének publicatioja után 
megcsendesedtek volna, de hogy most is lármáznak, nagyon 
tart, hogy ő felsége kedvetlenségét magokra ne huzzák... 


Keserves dolog történt, mert jöve egy rescriptum, hogy 
udvarhelyszéki vicekirálybiró Borsai Istvánt, assessor Váradival, 
és procurator Simonnal fogják el. A vádnak summája csak ez, 
hogy a vicesedriában menvén az adózó rend, egy protestatiot 
adott bé, hogy a juris correctionis opust nem admittálják és 
valamint ők erre mindnyájan megesküdtek, le is tette volna 
az hitet, Sebestyén nevü perceptor contradisputálta osztán és 
úgy akadott meg. Előre pedig öszvegyülvén a nép, a vicekirály- 
birák instruálták, mit cselekedjenek. Váradi urgeálta volna az 
hitet és Simon adta bé a protestatiot. Az accusatorok voltak 
regius perceptor Sebestyén, ugy hallom hitehagyott, másik 
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Török, 3-dik Árvai incerto patre genitus gazember. Igen ember- 
séges, szelid csendes, jámbor ember Borsai, 40.000 frt. érő 
facultásu, minden ember sajnálta... 


Generalis gr. Rédei a praetorianusok [testőrök] hadnagya 
benn jára, egy éczaka hála Szebenbe. Beszéllé, hogy a bécsiek 
csudálkoznak az erdélyieken, miért ijesztette meg ugy őket 
Buccow, mert ha bátran beszéltek volna, oly zürzavart nem 
okozott volna. Mondám: ugy jött bé, mint regius plenipoten- 
tiarius commissarius in negotio militiae, semmit ő felsége in re 
nationalis militiae a guberniumnak nem communicalt, hanem 
hogy őtet secundálják keményen parancsolta és igy akármit 
nomine regio mondott, mindent kellett hinni és cselekedni. 
Praeterea menykövekkel jött, mert a gubernatort és másokat 
jubiláltatott, másoknak is igérte s mindnyájan megijjedtenek 
és szólni nem mertek. De hiszem a cancellaria szembe ágaskodott 
véle, még sem tehetett semmit, azt itt tudták s látták haszontalan 
akármit cselekedjenek, mig utoljára a sok törvénytelenséget 
megunták és szemek szájok felnyilt az uraknak. De most is 
hiszem ad facti rationem citáltatott Bécsbe, még is ide ér a keze, 
midőn a nemes ember elfogattatását ő felsége előtt véghez 
vitte. Monda erre: semmi az, lehetett volna a felől feladni, hogy 
törvénytelen igyekezete. Kivel Bécsben is majd mindenek 
nem contentusok, sokan eszelősnek tartják és kivált Lichtenstein 
herczeg magyarországi generalis commendans palam mondja, 
hogy minden dolga bolondság volt eleitől fogva és minden 
projectumaiba belésült, s egyebet confusiónál, mint itt is, nem 
csinált. Nem is hiszi, hogy lejöjjön többé... 


Beszéllé ennek felette, hogy a püspökre a magyarok igen 
haragusznak, kivált a primás és a camerae praeses, hogy ezen 
dolgoknak ellene nem állott, nemcsak, hanem secundálta és 
secundálja is. Ott eszik nála ebédet, de megmond mindeneket. 
Mondám én: a mint értette a praepostja Biró, a ki nem régen 
hala meg, mind reá izent, mind reá irt, hogy néki a canonok 
facultást engedtek, a püspököt, mikor az utról kitért, corripiálni, 
arra nézve ki bizta a püspökre, hogy a papokkal ex cathedra 
Csikban verboáltasson? ki bizta, hogy a Clerust magát is a 
katonai és a világi dolgokba annyira belé meritse? nem tudja-é 
a világ mely változó, változhatik az uraság is és a birodalom 
és ha néhány papokat le találnak vagdalni, a maga lelke ád szá- 
mot róla. Melyet midőn szóval is canonicus Szeredai proponált, 
azt felelte: jobb egynehány papnak fejét elveszteni, mint a 
király parancsolatjának végbe nem menni. Megirta vala a sze- 
gén pyraepost azt is, hogy ha nem emendálja magát, keres utat, 
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miképen authoritate superiorum in ordinem reducálja. De 
meghala szegény, nagy örömére a püspöknek. Megjöve ebédről 
gr. Rédei, mindjárt indult kifelé, sokan is voltak nála, melyre 
nézve egyebet nem mondhata, hanem hogy ugyan oda beszél- 
lett... 


Beszéllé [Siskovits], hogy vadnak némely halálravaló rabok 
Besztercze vidékén, kiknek executiója iránt parancsolat is jött, 
de maga javallotta akkorra halasztani, midőn a commissio 
oda megyen. Ezt vették magok is a lakósok észre és oly enge- 
delmesek azolta s szelidek, mint a bárányok. Ugy kell to- 
vábbra lenni a székelyek között is, hogy a commissio facultál- 
tassék ő felségétől, hogy a kik akármi képpen opponálják mago- 
kat, akár nemesek, akár más félék, ott mindjárt a commissio 
törvényt tegyen és executiót peragáltasson, melyet még senkinek 
nem jelentett. Én mondám: a nem lehet. Kérdi: miért? 
Felelém: a törvény tett ordinarius birákat, praescribált pro- 
cessust, engedett időt kinek kinek maga defensiójára, a com- 
missariusok a törvényre hittel kötelesek, nem hiszem, hogy arra 
menjenek; legfeljebb is elég, noha az is törvénytelenség, hogy 
elfogattatván juris ordine prosequáltassanak. Mondá: nem 
elég, praesentissimum exemplum statui debet, ő felsége dispen- 
sálja a törvényt s megparancsolja a commissariusoknak, hogy 
meg kell lenni. Mondám: hogy lehessen az és mennyi időt 
foglalna, mely nagy bajt csinálna, hogy mind azok, a kik deferál- 
tattanak, a commissio által judicáltassanak? Felelé: az eddig 
valók menjenek amnestiában, hanem a kik az ő felsége ujabb 
parancsolatainak, patenseinek publicatiója után még is magokat 
opponálják, a népnek a katonaságot disvadeálják, tanquam 
in facto delicti depraehensi vigore edicti regii megsententiáz- 
tathassanak. A kik törvény szerint felülni nem akarnak, vigore 
articulorum halállal büntessenek, ha egész falu opponálja ma- 
gát, megdézmáltassék [megtizedeltessék] etc. Mondám: azok 
felettébb való keménységek lennének. Felelé: Qui vult finem, 
debet velle media, ha status monarchiae et salus publica kivánja, 
hogy állandó militiát tartson az udvar, nyolcz ezer katonáért 
lehet két ezeret sacrificálni. Eliszonyodám s abban hagyám; 
Isten őrizzen tőle. 


Buccow felmenvén Bécsbe, nagy hire futamodék, hogy 
többé le nem jönne. Igaz is, hogy már determináltatott in 
consilio status és helyében Hadik resolváltatott is, de felérkez- 
vén gr. Nemes Ádám, ennek testimoniuma annyira ponderált 
az egész ország fontos repraesentatioi ellen, hogy az elébbeni 
determinatio megváltozván, viszont ide küldetett. Felvitte volt 
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a fiát Nemes Ádám, kinek, mivel engedelme a felmenetelre nem 
volt, megizente a cancellarius, hogy az udvarhoz ne menjen, 
de ennek Buccow eleit vévén, másnap admittáltatott, ki le- 
érkezvén, a cancellarius ellen igen sokat beszéllett, előszámlál- 
ván, mely impertinenter bánt ő excellentiájával. Ki hitte, ki 
nem. Dicsekedett azzal is, hogy a militaris commissio opinioja 
füstöt vetvén s reprobáltatott és a Buccow projectuma állott 
meg, mely nem igaz, mert a commissio opinioja mindenben 
ratihabeáltatott. Igaz ugyan, hogy Siskovicsnál mind a Simon 
projectuma, melyben épitette a magáét Buccow, mind pedig a 
Buccow planuma communicáltatott volt, és ez ugy moderálta 
a commissiot, hogy az hol csak lehetett, véle egy értelemre 
vezette, de nem mindenekben épitettek azon, noha ezt a concom- 
missiáriusok nem tudták, mert másként nem könnyen hajlottak 
volna reá és én is azután tudtam meg. Nem is bizá ő felsége 
Buccowra a militia erectióját, hanem a commissiora, mind 
Buccowtól, mind guberniumtól independenter és még csak nem 
is correspondenter. Udvartól is jöttek hozzá az ordinatiok 
directe, és ez is odatette immediate relatioit, noha ez nem sokáig 
tartott, mert osztán per gubernium kezdének jönni az ordinatiok 
csakhamar és megparancsoltaték, hogy a commissio is maga 
repraesentatioit az udvarhoz per gubernium tegye, hogy ez is 
maga reflexioit tehesse, a minthogy ugy is ment és az ő felségé- 
hez való relatioinak copiait a guberniumnak mindenkor acclu- 
dálta. Mindazáltal az is igaz, hogy azelőtt is Siskovicsnak a 
commissio operatiojáról való relatioit kellett communicálni 
Buccowval, de ezt is tudva a több concommissariusok előtt 
nem volt. Nem mindjárt ment ki a Buccow megérkezése után a 
commissio a székelységre, mulatott még azután is egynéhány 
holnapot Szebenbe. [Itt félbeszakad a napló, a további esemé- 
nyeket lásd H. Conrad M. önéletrajzában.] 


Ez a holnap [1764. május] nevezetes lőn generalis Buccow 
úr excellentiája halálával, melyet némelyek ugy tartanak, 
hogy a szebeni kőfalról lett leugrásától fogva éppen esztendőre 
történt. A dolog igy volt, hogy bővebben leirjam egy ilyen nagy 
embernek halálát és annak alkalmatosságát. 


7-ma hujus a gubernium sessiojában jó kedvvel volt; más- 
nap lévén provincialis cancellarius br. Bruckenthalné asszony 
születése napja, a nagyját az uraknak invitálta volt Freckre. 
Maga még az nap ki akarván menni előre, nem késik a guber- 
niumban; midőn hintón sebesen menni ki, az ország házának 
kapuján egy kőbe első kereke megütközik és ott mindjárt a 
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kapu előtt 5—6 lépésnyire darabokra romlik. Hintaja feldül, 
homlokát megüti, annyira, hogy egy petáknyi sebet holtig 
visele belé. Kihuzák a hintó ablakán, mivel megszédült, vagy 
talám meg is ijjedt volt, keveset késett, míg recorrigálta magát; 
offerálá hintóját gr. Bethlen, de gyalog mene el. Még az nap 
kiindulván Freckre, az utba szekerének tengelye ismét kettőbe 
törék, mindazáltal ugyancsak Freckre elérkezék. Azon az 
éttzaka 4 uj márjás elvész a zsebjéből, melyet a cammerdinerek- 
nek tisztitani kiadott volt. Reggel nem találván, kérdi, hol az 
pénz? Amazok felelik, hallottak valamit a zsebbe zörgeni, de 
ők nem is tudják mi volt, annál inkább el nem vették. Veretni 
kezdi kegyetlenül őket, de csak in negativis perseverálták; a 
generalis mondván, a 4 márjást nem sajnálja, de sok kárai 
estek s azért napfényre kell jőni a tolvajnak; elől meg elől 
kezdette a veretést, de haszontalan. Mondja azonközben egy 
valaki a generalisnak, az egyik laufere nagy melanchóliával és 
sóhajtással jár a cammerdinerek mellett, valjon nem a lesz-é a 
tolvaj? Elé mindjárt őtet is, az első pálczázásra tagadja, a má- 
sodik rendbélire megvallja, hogy ő lopta el. Kérdetvén, hová 
tette? feleli: egy embernek adta. Hivják azt, ki tagadja. Ujra 
verik a ficzkót, mert ifju volt. Mondja, a budába hajtotta. Ki- 
merik, uj lévén az épület. Ott sincs. Szégyenlvén a generalis, 
hogy ki nem tudja tanulni, mindaddig verette, míg elé adta, 
nemcsak, hanem 6 ezüst kalán s más egyéb lopásait is kival- 
lotta. Egyszer hirül viszik a generalisnak, hogy torkig dagadt 
a laufer a sok verés miatt és kétséges élete. No már a sok con- 
fusiójához, mérgéhez ez is accedálván, azalatt pedig a vendégek 
is érkezvén és felette excessive tévén az italt a generalis, a 
már felforrott vér annál jobban megháborodott és orbánczba 
magát az orra mellett kiütötte. Béjövén 10-ma Szebenbe, 
11-ma praesideála, nem gondolván semmit az orbánczával. 


15-ta következék Sophia napja, ugyan Bruckenthalné asz- 
szony nevenapja, ekkor ismét sok vendégeket invitált, a nagyok 
nevezetesen kimentenek, maga előre kimenvén, ugy hallom, 
ebédre ki nem ment, hanem szobájában maradott, de ugyan 
csak ebéd után meglátogatta, mind in communi, mind különö- 
sön kit-kit maga szállásán. Javallotta dr. Hutter, ne jöjjön ki 
szobájából és kivált Szebenbe ne siessen, de arra nem hajtván 
a generalis, hintójának üvegét sem vonván fel, Szebenbe béjöve 
17-a hujus, 18-va reggel nadrágát, strimphlijét felvonta, fel- 
költ, ugy kisérte ki Montóját, de érezvén lába, feje gyengeségét, 
lefeküdt. Consiliarius Hutter urnak committált néhányféle dol- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


97 


got az nap reggel. Én reggeli 11 óra előtt valamivel ugyanakkor 
Siskovicshoz menvén, panaszolni kezdi, a generalis commendans 
Borbély cammerdinere mint megbolondult, láttatván ugyan is, 
mint vagyon? azt izente bolondul vissza, hogy már a szava is 
elállott és semmi reménség nincs hozzá, mintha ő reá bizták 
volna. Hallom aztán másoktól is, hogy reménség nincs hozzá. 
Bruckenthalné asszonyom ott volt délutánig mellette, mig a 
pater superior elkészitette és az extrema unctiot feladta, akkor 
pedig kérte, menjen el onnan, mert ott már nincs mit keresni, 
s nehezebben halhat meg. Némelyek azt is mondták, karját 
fogta volna és úgy vezette volna ki. Elég az, 3 fertály estvéli 
8 órára meghala. Kevesen szánták, igaz a’ és ha egy-két 
cselédjét, 4—5 szászt és 3 magyart kiveszünk, talám senki sem, 
de azt sem mondhatom, hogy publice valaki örvendett volna 
halálán, mivel az képzelt öröm helyett admiratio és stupor 
foglalta el az embereket, itt is némelyik elébb értvén halálát, 
mint betegségét. 


Meg kell vallani, serény, fáradhatatlan és sagax elméjű 
ember volt. Főczélul tartotta a királyi szolgálatot és azt tüzön, 
vizen segitette; törvényt, privilegiumokat, nemesi szabadságot 
nem sokban állitván. Igaz ugyan az udvar parancsolt a törvény- 
beli hibák orvoslásáról és az igazság kiszolgáltatása aka- 
dályinak elháritásáról, de a mint nékem Siskovics lelkére mon- 
dotta, hogy sem ő felségétől, sem csak egy ministertől észre 
nem vette, hogy a fundamentalis törvény változtatására czélo- 
zott volna az udvar, ... s nem kivánta, hogy egyik natio a másik 
felett terheltessék. Ha azért a generalis egyenes lábbal mehetett 
volna ezekbe elő, a mint maga kivánta és hitte, sok jó dolgot 
vitt volna véghez; de mivel még előre mindjárt az akkor Bécsbe 
levő szász ember [Bruckenthal] a magyarokat mind fekete szin- 
nel festette le előtte és azért nemcsak nem hitt ezeknek és sem- 
miben sem consulálta, sőt gubernátort s másokat jubiláltatott, 
az udvarnak is ugyanazon hamis principiumokat inculcálta, 
az udvar is cancelláriát tolláltatni akarta etc. és magát egyedül 
a szászoktól regáltatni engedte: nem csuda, ha ezek mind tör- 
vénybe, mind contributióba, mind egyebekbe cum oppressione 
personarum et nobilitatis, praerogativae, contribuentiumqe in 
2 nationibus, indiscreto zelo, magoknak kivántak használni, a 
mint hogy ad individiam usque használtanak. Volt nagy emolu- 
mentuma a szász contribuenseknek, romlása a többinek, sokat 
reménlett 4 vagy 5 szász in privato, de a többi sokat szenvedett. 
De ezekről talám acta quoque publica jövendőben többet szólanak. 
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Temetése végbemene 24-ta szép solennitással, 3 bataillon 
gyalog, 3 schquadron vasas és néhány huszár parentála, három- 
szor ezek lövének, egyszer sütöttek ki hat ágyut. A testet 
vitték Disznód-utczán fel és Nagyfegyver és Mészáros-utczán 
lehozván, vivék a jesuiták templomába. A test után ment a 
gubernium, mágnások etc., azután a többi dicasteriumok, fekete 
fátyoloson, praecedálta és claudálta a solennitást a militia. 
Volt felette deák oratio és német praedicatio. Az orator mint 
nagy embert illendőképpen in generalibus megdicsérte, vitézi 
cselekedeteit rendre előhordván, sagacitását in cognoscendo, 
egyenességét in judicando, generalibus terminis illette, in reliquo 
ad particularia nem ment és senkinek privata injuriát nem tett. 


Minekutána kinyujtóztattatott, semmit egyebet háza confu- 
siojánál nem hallott az ember. A cammerdinere, kit sokat cujoni- 
rozott, emlegette, hogy néki sokat igért s imhol semmit sem 
cselekedett. Wollmann a város hadnagya, ki a frecki házak 
építése körül kezdetétől fogva hivatalja és maga oeconomiája 
neglectusával töltötte idejét, béjövén kérdi: hol az a ló, melyet 
néki a generalis igért? Melyet nevettek a cselédek... 


Referálá a gubernium is halálát ő felségének, de Cserei 
uram igen jejune irta, semmit egyebet nem tévén belé, hanem 
hogy T. T. megholt, méltóztassék ő felsége a praesidiumról 
parancsolni. El is jöve osztán, hogy az első consiliarius ad ulte- 
riorem usque ordinationem praesideáljon. Beszéllették, hogy sok 
adóssága maradott volna és hogy Dobosinétól is 15,000 frtot 
vett volna fel kölcsön, de a szász natio evictiójára. Azt én is 
bizonyosnak tartom, hogy sok mesterembereknek adóssá mara- 
dott és talám senkinek accurate nem fizetett. Nevezetesen a 
frecki háza és kerti, mely másnak 20 ezer forintban felkerült 
volna, magának talám alig állott harmadában. A fundus, 
melyen épült cancellarius Bruckenthal uré, az épület Buccowé 
volt. Contractusok nem volt, testamentum nem találtatott, 
praetendálta az asszony Bruckenthalné asszonyom... 
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BÁRÓ NALÁCZI JÓZSEF 
EMLÉKIRATA 


Ha szintén oly értelemmel birnék is, mint Famianus Strada, 
kinek mind az élete leirásában, mind pedig munkájának folytá- 
ban egy historia irásához oly tökéletes útasitások vannak, aminél 
különb ritka lehet; nem célom mégis historiát irni, időm sem 
lévén arra. 


Nem akarok egyebet, hanem már Isten jóvoltából öregségem 
küszöbéhez jutván, életembe eddig ért némely érdemesebb tör- 
téneteket emlékezetemhez és együgyüségemhez képest, jegy- 
zésbe tenni; leirják mások a nagyobbakat illendőleg, akik ma- 
gasabb helyről néznek. Én nevezetesebben éltem alatt inkább 
csak a hazánkat [Erdélyt] illető olyan dolgokat vettem tárgyul, 
amit mások, mint csekélységeket meg sem látnak, elég foglala- 
tosságot adván most Európában mindazok, amik a 18-ik század 
végén és a 19-ik kezdetén folytak és folynak, amiknél nagyob- 
bakat emberi nyom nem ért s emlékezetben sem tett a világon. 
Méltónak tartom itt a fennemlitett Famianus Strada nagy- 
elméjü historicusnak azt a nagylelküségét is emliteni, hogy 
jezsuita létére tökéletességének nagy bizonyságára, nem irtó- 
zott historiájának mindjárt kezdetén ugy vélekedni, hogy a bel- 
giumi akkori nagy vérontásoknak vagy inkább az egész európai 
háborunak főbb oka az ötödik Károly császár által rendelt 
püspököknek törvénytelen szaporitása volt Belgiumban. Noha 
mint jezsuitának, neki is leghivebb testőrzőnek kellett lenni a 
római pápa mellett, de mégis inkább volt az igazság barátja. 
Tudván s nyomozván azt, amit Tacitus régen már megmondott 
volt: Superstitiorum fovebant, quia honor sacerdoti firma- 
mentum potentiae assumebatur: gyarapitották a buzgóság 
vakságát, mert a papi méltóságot a hatalom bátor uralkodása 
erős gyámolának tartották. Et nos pomanatamus. Uszkálunk 
mi is almákul. A többször emlitett nagy irónak ha az árnyéká- 
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hoz közelithetek se tárgya, se dicsőséges munkájára nézve, de 
ezen csekélységben is (melyet ezen egyszeri lefirkálásnál többre 
érdemesnek nem tartok, amiből senki semmit sem tanulhat, 
mintegy inkább a hazánkbeli maradéknak mulatságára irt apró- 
ságból) a tökéletes igazságot követni kivántam, hogy semmit 
ide ne irjak, amit vagy magam bizonyosan ne tudjak vagy való- 
ságnak nem hallottam, minden mellesleges indulatok ösztönét 
is elnyomva. De sokalván már az eddig való készületet is, sietek 
a végére. 


Sokat levont ezen igyekezetemnek tökéletesebb voltából 
az is, hogy sok állapotokról megfeledkeztem, hogy most arra 
is jutottam, hogy szemeim s kezeim gyengülésével egyfolytában 
nem dolgozhatom és hogy szemeim s kezeim kimélése miatt 
mással kell iratnom, öregségemnek enyhitésére, amidőn egyebet 
nem dolgozhatom, már is igen alkalmatlan állapotban, magá- 
nosságomban, hosszas időm töltésére. 


I. 


(Ebben van eredetem, születésem, tanulásom ideje.) 
Ha magamról, a nemzetségemről valamit emlitenem kell, 


vagy az idő tája, vagy valami azzal egybekötött előfordulás 
viszen rá. Kedves szülőim voltanak: az édes atyám báró 
Naláczi István. A kurucvilágban esvén neveltetése, a testvér- 
bátyja Lászlóval együtt, mindketten a háborgó idő miatt a 
tanuságban az elegendő nevelések hibázott. Az édes atyám 
megélemedett korában mégis annyira ment, hogy deákul jó- 
hasznavehetőleg megtanult. — Katonának azután a gróf 
Gyulai István gyalogregimentjében tiz esztendeig szolgált; 
kapitányságot ért. Az idő alatt mind Lombárdiában lévén, 
többet Mántuában, olaszul szintén ugy tudott, mint magyarul. 
Németül is alkalmasint. Quietálván megházasodott. Egy 
nehány esztendők mulva ország és vármegyék akkor gyakori 
gyülésein oly kedvet nyert, mérséklett barátságu, szép külső 
termetü, okos itéletü, magaviseletü férfi lévén, hogy Bécsből 
jó urai s az agenstől is a hunyadvármegyei ürességben lévő fő- 
ispánságra már szerencséltető leveleket is vett. De egy történet 
bizonyosan a megye kárára elrekesztette, amidőn a mondás 
szerint: melius est optimo viro regi, quam optimis legibus: 
Jobb egy jó ember által igazgattatni, mint a legjobb törvény 
által. 
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Egy áldott természetü, tökéletes szivü, szorgalmatos, em- 
berséges ember lévén, a szegény atyám, a dolog igy történt. 
Régen szokásban volt, hogy a mely vármegyén a commandirozó 
generális valami dolgában általutazott (a megyéknél lévén akkor 
a domestica cassa is) száz arany volt az ajándéka; de már akkor 
el volt tiltva. Generális Braun volt az akkori commandirozó. 
Beszterce felé menvén, megszáll Radnóton, Küküllővármegyé- 
ben. Volt akkor egy ott birtokos, Balog László nevezetü főbirája 
a megyének; udvarlására megyen Braunnak, a tilalom ellen is 
száz arannyal a markában; általadja neki. Megköszöni a gene- 
rális, azt kérdi tőle, hogy miben szolgálhatna néki? Mondja 
néki (képzelem) kucorgó hunyászkodással Balog László, hogy 
a Hunyad megyei főispánság ürességben lévén, segitné arra a 
hivatalra; minthogy ő pápistává is lett, mely az akkori időben 
sokat tett, a ki a volt. (Valamint most is gyakran megvilágoso- 
dásunk mellett, ugy hogy alig lehet most is nem pápistának a 
törvényes mérsékhez jutni a hivatalokban.) Braun megigéri a 
reménytelen 100 aranyért, felir sietve Bécsbe, hogy nincs olyan 
ember több a hunyadvármegyei főispánságra, mint Balog 
László. Csuda fogja a cancelláriát is az ismeretlen emberen 
a cabinetből jött végzésre s irják az atyámnak, hogy nem 
tudják honnan vette elé magát egy Balog nevezetü, a ki 
előtte elnyerte. 


Ennek a Balognak az eleje Radnóton az első Apafi Mihály 
fejedelemnek a kulcsárja volt, bizonyosan a szülőatyám Naláczi 
István alatt, a ki a fejedelem főudvarmestere, tanácsosa s több 
hivatalokat viselt ember volt, nemes Hunyad- és Zaránd- 
vármegyék főispánja, a dévai vár kapitánya. A kisebb fia pedig 
János, a ki maradék nélkül halt meg, 2-ik Apafi Mihálynak test- 
vér-sógora volt, ketten tartván a fogarasföldi főkapitány és 
tanácsúr Bethlen Gergely leányát; Apafi: Katát, Naláczi 
János: Máriát. 


Nem gondolta volna szüleatyám, hogy az unokájának eleibe 
áll a kulcsár maradéka száz arannyal. Vétek igaz ugyan egy 
érdemes szegény legénynek a szerencséje gátlása, melyre hazánk- 
nak igazságos bölcs törvényei is tágas utat nyitnak a parasztokra 
nézve is, ha megérdemlik a nemesitést. Innen következik (a mint 
egy most is élő szegény legény bölcs ember megjegyezte,) hogy 
nem csak a hivatalosok, hanem a főtanácsosok is tiszteletben 
nem tartatnak; alius respectus dignitatis, alius generis. 


Ez a Balog László főispán korában Algyógyon a felesége 
Borbély-jusson birt jószágán egy szép uri házat épitett. 
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Egy felsőszilvási Góla nevezetü szegény nemes ember va- 
lami bajában hozzá menvén, kérdé tőle a nevét; mondja, hogy 
Góla (a mely oláhul üreset tészen), s látván, hogy semmit sem 
hozott, összeszidja s mondja neki válaszul: Gol áj vényit, gol 
tyi dutse — azaz: üresen jöttél, üresen méssz el — ilyen amo- 
lyan. A szegény nemes ember kiszalad a házból, azonban meg- 
látja Balog az olajos korsót a karján az ablakon által; kiáltja, 
de nem tér meg, s mind a kettő vigasztalatlan válik el. Ezt a 
most is élő szolgabiró unokájától többször is hallottam, hogy 
az öreg nagyatyjától Gólától sokszor hallotta. Ennyi emlékezetes 
elmésségét tudjuk a száz aranyos főispánnak. 


Az édes anyám volt gróf Toldalagi Zsuzsánna; az édes 
anyja Inczédi Zsuzsánna; erről a nagyanyja Liptsei Kata, 
Liptsei György és Csókási Katának a leánya. Nem ok nélkül 
menyek fel emlitésem szerint a genelogiáján, csak egy emléke- 
zetben nem lévő történetért. K[ároly] Fejérváron a mostani 
erősség kerületében, a fejedelmek idejében feles főembereknek 
tulajdon házuk volt, amint ma is látszik a nagy városházon a 
Mikó familia cimere. A mi Naláczi familiánknak minden leveleit 
tartom ma is a k[ároly]fejérvári házról, de csak aval vagyunk, 
azt sem tudom mely helyt volt; vagy talán valamely vár árka 
lesz most is a helyén. Igy az édesanyám szüleatyjának Liptsei 
Györgynek is volt a várban lakháza, a kiről a Compillátában [az 
erdélyi törvénykönyvben] is van emlékezet, a ki főarany- 
váltó volt. 


A háza népe s lehető mások is tudták, hogy sok kincsü 
embernek kellett neki lenni, a minthogy ugy is volt; de ő azt 
nem mondotta, kivált abban a villongó időben, hallgatott vele. 
Egykor hirtelen megüti a gutta. Senki a házában nem votl egy 
gyermeken kivül; szólni nem tudott többet hanem mutatott 
a tüzhelyre. Mig a gyermek kiszaladott hirt adni, s futott be, 
az alatt meghalt; halva találták. A gyermek megmondotta, 
hogy a tüzhelyre mutatott; de senki nem is ügyelte; a kemen- 
czét azért meghagyták. Többesztendők eltelése után, hogy 
az uraság házait kifizették, vagy minden kárban maradott — 
mert semmi nyomát nem láttam nem hallottam — hogy VI. 
Károly császár a k[ároly]fejérvári erősséget épitette, Liptsei 
György háza is a vár árka folytában esvén, lerontották, s mikor 
a tűzhelyhez jutottak a rontással, kiömlék belőle a sok arany, 
nemcsak pénzben, hanem pogácsák és vertaranyakban. 


Az időben commendirozó generális lévén Steinville, fel- 
olvasztotta inzsinyér tisztekkel, s ebből gazdagodék, nem a mi 
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herceganyi falunk határán kezdett bányából, melynek maig 
is fenn a neve. Igy telik be a szentirás szava a gazdagon, hogy 
a gyüjtött kincs kié lesz? Feles ezüst portékájának is kellett 
lenni, mert ennyi felé oszolva, nekünk is maradott az anyánkról 
egy nehány darab. 


Áldott emlékezetemben van ma is: az idvezült édes anyám 
engem (talán gyöngélkedett is ebben) mindenik testvérem fölött 
szeretett. Maga is szoptatott Kata nénémmel együtt, gróf Mikó 
Ferencnével. Haton voltunk testvérek; és az utolsó özvegysé- 
gében tett kevés keresményét nekem akarta testálni; én min- 
denkor lebeszéltem róla, hogy lesz idő még. A mi felesebb költ- 
séget tett reám, elé adtam halálakor, hogy részembe jöjjön belőle 
csak az én részem. Meg is adtam érdemlett tiszteletét, mert 
már házas, gyermekes koromba szivemből sirattam sok napo- 
kig, s nem felejthettem, egyedül az az indulatom is vigasz- 
talhatott. 


Házánál mindent jó szivvel látott tehetsége szerint, de már 
az akkor ugynevezett pallérozott világba soha sem ment; én 
votlam minden kedve. Igen takarékos jó gazdasszony volt, s 
nem hiába nevelte őt esztendős árvaságától fogva egy igen bölcs 
anyja-testvére Inczédi József, itélőmester. Sokszor álmélkodtam 
fontos férfi-beszédein, édes anyai oktatásain, melyek most ezt 
irva és gondolva, könyben lábbog szemem, láttam és most is 
látom az imádságos könyvében a mindennapi érettem mondott 
imádságát elviselve, szaggatva. Boldog isten! hány van most 
ilyen atya és anya, a ki ezt is megkacagja; de keserves az olyan 
dolga, mert az ő tulajdon magzatja is visszakacagja. Egy ritka 
szépség volt. 43 esztendős korában maradott özvegyen, 11 esz- 
tendős koromban magam is emlékezem még akkori szépségéről. 
De beszélték, hogy b. Miske Imréné, b. Naláczi Józsefné s To- 
roczkai Borbára az egész házban hárman voltak a legszebbek; 
de bizony mind a kettőnél szebb volt az anyám. 


Szép volt az érzékeny kegyessége is. Egykor a házasságról 
beszélgetvén ketten, azt mondja nekem: 


Fiam, ha valakit temetni látok vinni, érzem, s boldogulását 
kivánom, azt mondom, hogy megadta zsoldját, s megnyugszik. 
De ha egy pár embert esketni látok menni, meghatott indulattal 
vagyok, s mondom: hogy micsoda inséget érhetnek ketten 
még ezek! 


Mégis, ha annyira nem várt volna szegény házasságomra, 
melyben kedvét akartam tölteni, nőtlen volnék talán még ma 
is, ha ifjúság nélkül is. 
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TANULÁSOM. 


Még a szegény édes atyám életében az enyedi ref. kolle- 
giumba vittek, 1755-ben, 7 esztendős koromban, a bátyám Elek 
mellé, aki nálamnál 5 esztendővel volt idősebb, ami nekem igen 
rosszul esett, mert szüretre nem vittek haza. Emlékezem jól 
arról a szüretről a mi csoda esett: a szőlőszem mind nyüves 
volt benn a magva mellett, anélkül, hogy künn a szőlőszem haján 
valami juk lett volna, amint szokott az almán, körtvén lenni; 
hanem mint a szilvában, benne termett. 


Akkor tanultam mi a microscopium; de ez különös készü- 
letü is volt, nem lapos a másféle, hanem mint egy cseresznye- 
vagy megyszem szárastól és száráról nyult fel egy drótocska 
épen egyenlőleg a gombjával, melyben valami tisztitott viz, 
vagy spiritus volt. A szőlőből való nyüvet a drótra tették s ugy 
nézték a mozgását. Irtóztak sokan szőlőt is enni, de mi gyermekül 
megettük. Azután csodálkoztam, hogy honnan szaporodott annyi 
ilyen microscopium, de hihető a felsőbb országokban hama- 
rébb észrevévén a phoenomenont, sokat csináltak, s lehozták, 
mert a diákoknak is elég volt. Hogy a bor megforrott, s levet- 
ték, nem kellett miscroscopium, mert a seprő tele volt döglött 
nyüvel, még pedig felpuffadva két akkorára, mint egy zabszem. 
Hordongán, mindenütt utálásig volt. De a borát dicsérték az 
emberek s egy epocha lett a termés. Sokáig éltek vele, hogy 
«akkor, mikor nyüves bor volt». Méltán is, mert azótától fogva, 
már 58 esztendő alatt nem is értünk ilyen addig is hallhatlan 
termést. Utolsó pontját érte talán akkor a mi földünk meleg- 
sége, s mind száll azóta. Gyermekkoromban Lőrinc napon túl, 
mely mindenkor 10-ik augusztusban esik, vége volt a dinyének; 
Kalára napján pedig 12. aug. zsendült szőlő volt. Oda jutunk 
mink valaha, mint Sibériában, ahol igen meleg országba termő 
elefántok fogait találják, amiket soha oda nem vittek, hanem 
ott termett valamikor. 


Az 1755-ik esztendőtől fogva 1764-ig a nevezett kollegium- 
ban töltvén az időmet, semmi olyan nevezetes dolgot jegyzésbe 
nem tehetek azon kivül, hogy 1762-ben igen nagy rémülés vala 
a hazában a muszkatatároktól, folyván akkor a 7 esztendős 
prusszus háboru felséges Mária Therézia és Nagy Fridrik között, 
amidőn a muszka cérné, a nagy Katharina minket cserben 
hagyván, a prusszus király mellé állott. Igaz volt, hogy 80 ezer 
tatárból való népe készen is állott a bejövetelre, de már ekkor 
Silesiának elvesztésével is készült a békesség (aminthogy 1763- 
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ban meg is lett) s avval elforditá isten szegény hazánkról az insé- 
get, ami különben meg lett volna. 


Tordáról dolgai miatt a már özvegy édes anyámnak (mert 
1760-ban hala meg az édes atyám Bábolnán, Hunyad megyében) 
a baczka-madarasi jószágába kellett menni egy nehány napra. 
A két testvér nénémet egy igen jó öreg asszony-emberrel Tordán 
hagyván az anyám, engem vitt el magával augusztusban cani- 
cula-vacatio idején. Az igen ügyes öreg asszony-ember a köz- 
hirből a félelem elcsendesitését megértvén, mondja a testvéreim- 
nek: No kisasszonyok, az éjjel mind szakálban háltak a tatárok. 
(Szakál egy jó nagy falu a Mezőségen, nem messze Tordához.) 
A testvéreim már szinte eladó leányok lévén, sirni, rémedezni 
kezdenek, ugy mondja az öreg asszony csendesitésekre, hogy a 
tatár mindig szakálban hál, mert szakálasok s azután vigasztalja 
meg a jó hirrel. 


Az alatt Backa-Madaras szomszédfalujából Szent-Benedek- 
ről jön egyszer az unokaöccse gróf Toldalagi János, s mondja 
az anyámnak a hirt, hogy édes néném ne ijedjen meg, mert ve- 
szedelem még nincs, hanem a dolog ebben van. Tanácsol, hogy 
mit csináljon, s azt végzik, hogy én kisérjem el az anyámat Tor- 
dáig, onnan a nénémmel együtt Kolozsvárra, mert ő is beköltöz- 
tetvén a háznépét, künn maradt velem együtt, hogy eleségről 
miről majd gondoskodjunk irántok. Már akkor 14 esztendős vol- 
tam. Kapitányságában a Kálnoki regementjében ellenség előtt 
volt Toldalagi János, s a francia háboruban szolgált. Nekem egy 
igen jóféle ember praeceptorom volt, háromszéki ilyefalvi Benkő 
László nevezetü, a kinek sokat köszönök. A természet ifjak neve- 
lésére készitette volt, szelid, elmés, jó kedvü tanitó. Adjon 
isten most is sok olyan gouverneur vagy hoffmeistereket a milyen 
a vala, a mostani cultura stilusa alatt nevelkedő ifjaknak is. 
A logicában publicus praeceptorom is volt; hét esztendeig ne- 
velt. Ugy volt, hogy ez is mellettem maradjon, a mit érünk. 


Jó két lovam vala, még az édes atyám választva szerzette 
volt az egyiket nekem. (Ugyan azon lovon vitete ki Bábolnára 
1759-ben, minthogy a Maroson nem lehet járni szekérrel kará- 
csony előtt s Bokaj felé sem, lovon kellett jönnöm nagy örö- 
mömre 12 esztendős koromban. Óhajtott erősen a szegény atyám 
látni utolsó betegágyában, aminthogy 1760-ban, februarius 24-én 
vizkórásgban meg is halt, ritka készséggel, könyörgés alatt, 
melyet maga kivánt, mihelyt asztaltól felköltek gróf Bethlen 
Gergely feleségével, a testvére leánya báró Naláczi Borbára s 
más vendégeivel a 86-dik zsoltárnak ezen verseit: «Szolgád 
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lelkét vigasztald meg, uram kérésemet halld meg» maga is éne- 
kelvén az ágyon ülve s hogy végezte a párnákra dülvén, kimult 
a világból. Szintén azon időtől fogva járok Isten jóvoltából, 
utazok most is 68 esztendőm végén, hosszu utakat télben, 
nyárban — melyet minden férfiembernek ereje megtartására 
javaslok, — télbe jó öltözettel. 


Félbehagyám a tatárfutás elbeszélését, régen szegény 
Erdély hazánk lakósainak sokszor előfordult inségét. Felkészü- 
lünk a szegény édesanyámmal; társzekere s béresszekereire 
felrakatván a jobbacska egyetmását, a kamarákat, pincét 
felesborral a kolcsárra bizván. 


B.-Madaras szép népes magyar falu. Hallván a lakósok 
is a rossz hirt s látván az anyám készülését, indulását, nagy 
rémülésbe jöttek. Az anyám nehány ládáját a marosvásárhelyi 
várban gondolkozván hagyni, egy hordócska jó madarasi bort 
tétetett fel a katonatisztek számára. Sebes hajtással reggel jó- 
kor beértünk. A Mezőségen akartunk menni Tordára. A város is 
nagy félelemben volt. Én a praeceptorommal elmegyek a várba. 
Egy igen öreg Müller nevü kapitány volt a commendans a Gyulai 
regimentjéből. Eléadjuk a kérést; a társzekér utánunk jött 
a borral s a ládákkal; kináljuk a kapitányt az ajándékkal, de 
nem fogadja sem a ládákat, sem a bort s azt mondja: Uram! 
tisztelem őnagyságát... [Itt féliv ki van szakadva.] 


II. 


(Ebben van a kancellárián létem.) 
Hogy nemes Magyarországon ma is még oly lábon áll a 


törvény, ha igen is sokakban sérelme lett is, annak lehet kö- 
szönni, hogy ma is oly virágban van a deák nyelv, melyben 
az élet boldogságának és tudásának minden volta gyökerezik. 
Egész Európában csak egy nép sincsen, amelyben olyan isme- 
retlen lenne a görögöknél gyakorlott s onnan a rómaiakhoz 
származott élet tudománya. 


Valamint, hogy fennebb emlitettem, hogy én historiát irni 
nem akarok, minthogy arra való elégséges készületem nincsen, 
szintén ugy emlitem most is, hogy egy tökéletes rendbe hozott 
történetek annalessit tőlem várni nem lehet, mert mióta ezen 
jegyzékhez hozzá kezdettem is, feles esztendők töltenek el s 
most már koros voltomban, Isten jóvoltából 73 esztendős korom- 
ban, magános lakásomban, a midőn öregségem miatt a szemeim 
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annyira meggyengültek, hogy szükségemben is alig irhatok egy 
levelet s ezeknek irására is estvéli órákon más iróra szorultam 
időtöltésemre. Ha mi még azért eszembe jut, amikről még emlé- 
kezem, rendetlenül, összefüggés nélkül csak azt irom, ami ver- 
senként eszembe jut s összetoldozhatom, nem közreadásra, 
hanem, hogy az én házamnépe között legalább maradjon emlé- 
kezetben. 


Azon időtájban, mikor én mintegy 9—10 esztendős voltam, 
értem gubernátornak gyerőmonostori gr. Kemény László urat, 
kinek felesége volt gr. Teleki Kata. Hogy Csombordról Tordán 
keresztül Kolozsvárra mene egykor, én is mint gyermek a város 
házához mentem s meglátván a grófné az udvaron, amint leszál- 
lottak magához szólít, kérdi: ki vagyok? Mondom a nevemet. 
Lehajol hozzám s megcsókol és mondja a körülállóknak, hogy 
ez nekem atyámfia. Ugy is volt, de távolról, minthogy az ős- 
anyám nagyercsei Toldalagi Mihályné Stépán Erzsébet volt, aki 
Teleki Katát tartotta feleségül az öreg Teleki Mihálynak a 
testvérét. A volt a régiek szokása, hogy ötöd izig is ismerték, 
tudták az atyafiakat. Ilyen gyermekségemben nem ügyelhet- 
tem én a nagyobb dolgokra; annyit tudok, hogy gróf Kemény 
László ur pápistává lett volt, hogy a gubernátorságot elérhesse; 
a grófné mindhalálig megmaradott a vallásában. Jubiláltatván 
pedig a gubernátorságából, a gubernátorságot is a komendirozó 
generálisok viselték értemben: báró Bukov, aki alatt kezdő- 
dött a nemes székely nemzet katonának való felállitása és az 
unitus oláhok, amiről unitus katona nevet vettek. Gróf Kemény 
után leve végre báró Brukkental Sámuel gubernátor; hogy ez 
is jubiláltatott, ugy lőn gróf Bánffy György ur ő excellentiája. 


A nemes székely nemzet felállását irta meg Diurnale neve- 
zet alatt Halmágyi István, aki a székelyek felültetése alkalma- 
tosságával vitte a comissión a secretáriusságot. Igen szép munka, 
maga néhai marosszéki főtiszt Halmágyi István urtól kaptam 
volt olvasásra. Annál több talán nincsen is. 


Az enyedi collegiumból jöttem ki 1764-ben, egy kis disser- 
tatiót defendálván, melyet irogattam volt a fenn megnevezett 
praeceptorom Benkő László manuductiója alatt — De officio 
hominis, erga se ipsum. [Az embernek önmaga iránti köteles- 
ségéről.] — Mentem a gróf hidvégi Nemes Ádám ur kancellá- 
riájára mintegy 16 esztendős koromban. Voltunk kancellisták 
atyafiak b. Josintzi Lajos, Fekete Ferenc, Vér László, b. Szent- 
kereszti György, gr. Vas Ádám. Szokásban volt, hogy mikor 
asztalhoz mentünk, a tányérral a többi actualis tábla-asses- 
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sorok [ülnökök] háta megé állottunk udvarolni, pedig minden- 
kor teritettek nekünk is; addig mégsem ültünk le, valameddig 
nem parancsolta a praeses: hogy üljenek le kemetek. Ez a 
spártabeli ifjak nevelési módja szerint volt, melyet olyan szépen 
megirt Bartlémi az Ifjabb Anacharsis utazásában, amely munkát 
25 esztendők alatt készitett 50 személyből álló társaival együtt. 


Meghalván gr. Nemes Ádám ur ő excellenciája, aki az édes 
atyámnak igen kedves barátja volt, sok időt töltvén együtt 
N. Rápolton Bábolna mellett, át mentem a b. csernátoni Domo- 
kos Antal itélőmester ur caucelláriájára; a felesége b. Jósika 
Judith, aki testvér volt Naláczi Györgynével a nagyanyámmal, 
unoka gyermek lévén az atyámról való nagyanyám b. Jósika 
Zsuzsánnával s az édes anyám részéről a nagyanyámmal b. Int- 
zédi Józsefné b. Jósika Máriával. 


Az ordinárius cancellisták kötelessége volt a bárónét a 
templomba kisérni az imádságos könyveivel a hónya alatt. Sok- 
szor kisértem Maros-Vásárhelytt a plébániába, minthogy katho- 
lika volt. Megvártam, mig kijött s a könyveket a hónyom alá 
vevén a székből, megint haza kisértem. Tisztességének tartotta 
akkor minden ifju ember, mind mágnás, mind equestris [nemes] 
születésü, ha az öregebbekhez tisztességnek jelét adhatta. Vol- 
tam az akkori hires procurator mező-madarasi Medve Mihály 
urnál patvarián, a felesége Veress Zsuzsánna atyafia volt az 
édes anyámnak valami távolról. 


Sokszor teritettem az asztalát, kötöttem a szekerit s tar- 
tottam, mikor Tordáról egy ott való kis házától Szengyelbe 
kisértem az ott való jószágába. Ilyen szokás volt akkori időben 
az ifjaknál. A kocsi postilion eszünkbe se jutott, akinek módja 
is volt benne; lóháton kisértük, vagy mentünk a szekere előtt 
a principálisainknak. Egy rendbeli fejérneműt, ünneplő köntöst 
hordozott a lovászunk, ugy nevezett montlizsákjában; a fegy- 
veres huszárunk egy más lovon; így jártuk össze az országot 
mindenfelé. A büszkeség a magát ajánló tisztességes viseletben 
állott. Azután jöve módiba az egyenlő gavallérkodás, annál is, 
aki vargáskodott othon, mig az Isten feljebb nem vitte álla- 
potát érdeme után, ami minden szegény emberrel köz, hazánk 
gyökeres törvénye után: Docret. Trip. Part. I-ae Tit. 4: 
Vera nobilitas, usu, disciplinaeque militari, ac caeteris animi 
corporisque dotibus, et virtutibus acquiritur, hogy senki ne 
irigyelhesse, se ne panaszolhasson kirekesztéséről. Az ifjúság a 
vigasságokban az idősebbekkel nem táncolt, valamig a ház gazdája 
le nem tétette vélök a kardot, mert mind kardosan jártunk. 
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Nagy baja volt a német uraknak az uri asszonyokkal, kis- 
asszonyokkal. Az egész országban senkit sem ismertem mást, 
aki németül tudott, hanem csak generális gróf Gyulay Ferenc- 
nét, gróf Haller Karolinát, gróf Teleki Pálnét, a Doboka vár- 
megyei főispánnét; a gavallérok közül is csak azok tudtak, 
akik vagy katonák voltak, vagy akadémiákon jártak. Az uri 
asszonyok — dámák — hosszu fátyolban felkontyolva, a kis- 
asszonyok jó féle gyöngyös pártában porozott hajjal, a régi 
elejektől maradott külömbféle bársony, arany filegrán munka, 
vagy nagy kalárisos gombos mentében; a közrend hosszan 
lefolyt hajjal s lebocsátott külömbféle pántlikákkal jártak. 


Bejöve azonban egy Bordoli nevezetü olasz; mind fölcse- 
rélé a finom arany, rubintos gyémántos s más drága kövü bog- 
lárokat, ugynevezett quasidorral azaz, mintha arannyal; a jóféle 
gyöngyöket ugy nevezett kokkal azaz: viaszra öntőtt nagy 
üveg gyöngyökkel, elannyira, hogy 1791-ben, mikor Kolozsvárt 
felséges II. Leopoldus császár és királynak az országgyülésen 
megesküvénk, s kisasszonyaink a nagy nemzeti igyekezetben 
magyarosan akarának öltözni, a kisasszonyok pártát nem kapá- 
nak, alig volt egy nehánynak; a testvérem gróf Mikóné eladó 
leányát, gróf Mikó Katát, most pedig gróf Bethlen Farkasnét a 
feleségem segité ki egy igen szép orientális gyöngyös pártájával, 
minthogy maga akkor egyik gyermekünkkel gyermekágyban 
feküdt. Pedig a szegény édes anyám sok szép gyöngyös porté- 
kával adta volt a testvéremet férjhez, mind a bátyám Fekete 
Lörincnét aki dispenzatióval vette el Ágnes nénémet, mint hogy 
az édes anyja Toldalagi Mihály leánya volt, aki testvér volt a 
nagyapám Toldalagi Jánossal; mind pedig gróf Mikó Ferenc- 
nének Katának, a gróf Bethlen Farkasnénak. 


Mint feljebb irtam, az uriasszonyok is mind kisasszonyok- 
kal együtt, magyar köntöst viseltek. 


Erdélyben a német főkötőt gróf Teleki Pálné tette fel, gróf 
Haller leány, másnak senkinek sem volt. Hanem télben közön- 
ségesen kezdettek volt viselni egy kantusnak nevezett öltözetet, 
egész német szabásút, bélelve s drága prémesen. 


Az urak is mind magyar köntöst viseltek, s azután csak- 
hamar, nehány esztendő mulva öltözének kaputba, stiblibe s 
miaffélébe. Bajusztalan senki sem járt, mihent megemberedett 
és megnőtt a bajusza. 


Már akkor a református papok elhagyták volt a szakállat, 
de még én is értem egyet, vagy kettőt, a hidvégi papot Kolos- 
vármegyében [?], ahol mi is laktunk; s Felenyeden volt még 
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egy; Háromszéken több is volt; szakál-papoknak is nevezték 
az ifjabbak. A falusi szász papok mind szakállasok voltak; jó 
előkelő nemes emberek is voltak szakállosak; s igen sokan 
beretvált fővel s egy bogos üstökkel. Igen gyermek koromban 
értem meg egy Bánffyt is, a szüleimmel háltunk nála, de olyan 
öreg volt, hogy már ágyából fel nem is költ. A togatus diákok- 
nak már azelőtt jóval meg volt tiltva a turcica rasura [török 
hajviselet]. 


Jól emlékezem igen gyermek koromban, hogy falukon elég 
öreg embert értünk s többniyre majd mindeniket, aki ha kér- 
deztük a kuruc világot, historizált Rákóczi Ferencről; más azt 
mondotta, hogy akkor ökörhajtó gyermek voltam. Voltak még 
olyanok, akik Tököli Imréről eleget beszéltek. Már svadronyos 
kapitány koromban a házánál is voltam egy gróf Teleki leány- 
nak, a gróf Teleki Mihály leányának, Horváth Andrásnénak, 
aki generálisa volt Rákóczi Ferencnek, s beszélte, hogy a harcon 
is volt, a hintója körül vagdalkoztak a kurucok a labancokkal, 
mikor a görgényi fogságból váltották fel velek a német asszo- 
nyokat. A szegény nagyatyám Naláczi György, mind az anyám 
részéről Toldalagi János kurucok voltak, de hogy észrevették 
a kurucok bolondságát, abbhagyták. 


A nagyatyám Toldalagi János asztaláról eszem ma is min- 
dennap a házamnál; ma sem adnám egy akkora mahagonifa- 
asztalért, amely olyan drága, hogy sokan a hazánkban feles 
adósságát fizethetné vele; nekem sohasem volt csak egy pipám 
is belőle. Ezt a házi portékát is Bordoli olasz hozta volt bé; 
sok ezer [forint] ment ki érette a hazából. 


1766-ban a bátyám Fekete Ferenccel, kedves barátom s 
kollégámmal bémenénk együtt Szebenbe, hogy az édes atyám- 
nak hozzak egy ugynevezett pirotselt azaz hintót. 250 m. forint 
volt az ára 18 esztendős koromban, s egy rendbeli 6 lóra való 
hámot, ennek 60 m. forint volt az ára 50 kr.-ból álló; annyi 
rajta fityegő cifrasággal, amely akkor módi volt, hogy ha rossz 
volt a ló, még a bokrétát, amely disznósertéből volt, festve ele- 
gyesen kéken, veresen, kinek ahogy tetszett, hámot is alig birta. 


Mikor a kommendirozó generális Hadik András kapuja 
előtt megyünk, a bátyám, jóbarátom Feketével, mondom neki: 
hallod-e! most mindjárt bémegyek a generálishoz s gárdának 
ajánlom magamat. Arra mondja nekem, hogy tudja-e az édes 
anyám? Felelem, hogy nem tudja, de azt is tudom, hogy valami 
előmenetelemre szolgál, semmit el nem tartoztat, mint javamat 
kivánó édes anyám, s ha nem tetszenék abba hagyom, de ennél 
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jobb alkalmatosságot nem találok. Fel is megyek ő excellen- 
tiájához. Ez a nagy ur nem csak a hadban volt nagy, hanem 
a haza dolgaiban is olyan értelemmel birt, hogy sem a deák- 
ban, sem a magyarban ékességét senki is az egész hazában utól 
nem érte, mely most is tulajdon munkáiból megtetszik. Neve- 
zetesen magyarul ugy tudott, hogy a közbeszédben is olyat 
nem lehetett hallani. Jelentem ő excellenciájának szándékomat 
s azt mondja nekem igen kegyesen: én közelebbről is szemlél- 
vén kigyelmedet a társaságban, azonnal annyira jutott az 
eszembe, hogy kigyelmednek magam akartam előhozni, hogy 
javasoljam kemednek a testőrző seregbe való menetelét, annyi- 
val is inkább, hogy ismerem a kigyelmed familiáját. Sokszor 
voltam Bábolnán b. Nalátzi Józsefné asszonyomnál, gyakran 
láttam a kigyelmed édes atyját b. Nalátzi István uramat, házok- 
nál is voltam, Szászvároson quartélyozván; igen örömest tel- 
jesitem a kigyelmed jó szándékát, s mindjárt is teljesitem. 
Szólítja a maga regementjéből való adjutánsát kapitány Jes- 
virsot, s mondja neki: Kapitány uram! menjen le kigyelmed, 
méresse meg a báró ő kegyelmét, ha üti-e a mértéket. S hogy 
megmérete s visszamenénk együtt ő excellentiájához, s mondja, 
hogy igenis üti a mértéket a báró, még pedig feljebb is mert 
5 sug és 8 tzol, azaz öt láb és 8 hüvelyk volt a gárda mértéke, 
én pedig 5 sug és 10 tzol voltam. Azonnal parancsol a kapitány 
urnak, hogy készittessen egy levelet a gárda főkapitánya Eszter- 
házi Miklós ő hercegségének irántam; a passusomat készitesse 
el, s maga subscriptiója alatt kiadatá. 


Szebenbe voltunk julius vagy augusztusban. Hogy haza 
menénk Batzka-Madarasra, jelentém az édes anyámnak, ked- 
vesen is vette. Onnan Tordára menénk, s végezvén a készülete- 
met, még Szebenből hozott assignatióval azon esztendőben 1-a 
szeptembris megindultam egyes-egyedül, 18 esztendős korom- 
ban, egy Ernyei Gergely nevezetü nemes ember szólgámmal 
Tordáról, aki mellettem volt még Olaszországban is. 


Fel is érkezvén Bécsbe gr. Rhédei János generálisunkhoz, 
bevitt a herceghez, s hogy épen ekkor Erdélyi vacantia nem 
volt, bévevén magyarországi vacantiára is, s 9-dik novembris 
publikálának. A szegény édes anyám száz formális aranyat ada 
az utamra. 


(1818. április.) 
[Itt az emlékirat félbeszakad.] 
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BEVEZETÉS 


Erdély rövid, másfélszáz éves fellendülése után, ami alatt 
megtalálni vélte történeti hivatását a német és a török világ 
között, egyensúlyát veszítve a nagyobb erő nyomásának volt 
kénytelen engedni. A XVII. század első felének virágkora után 
jön a tragikus századvég és a sors gúnyja, hogy a magyar nem- 
zetet a török alól felszabadító akarat Erdélyt nyomorba taszítja, 
egy új és a multjával ellenkező világ kényszerzubbonyába öltöz- 
teti. Az 1691-ben kiadott leopoldi diploma nemcsak Erdélynek 
a Habsburg-birodalomhoz való viszonyát szabályozta, de egy- 
úttal olyan utakat is jelölt ki számára, amelyeket akarva, nem 
akarva, az eljövendő század alatt követnie kellett. 


Erdély a XVIII. század első felében leszegényedett, ki- 
használt, koldussá tett ország. A század elejének harcai, majd 
a súlyos járványok és később a nagy adó megbénítják gazda- 
sági fejlődését, szellemi életét pedig lassúvá, tapogatózóvá, 
bizonytalanná teszik. Egyébként Erdély nemcsak a saját vál- 
tozásai válságában kénytelen vergődni és utat keresni, hanem 
ugyanakkor a nagy európai változások részese is. A XVIII. 
század a nagy változások és a bátor kezdeményezések kora. 
A bomladozó régi és a kibontakozó új világ eszméi teszik e 
századot problémákkal és válságokkal telítetté. Az új kort 
előkészítő erők egyelőre sokirányúak és egymással ellentétesek, 
de egyben öntudatlanul is megegyeznek és egyirányúak, hogy 
a régi világ életformái döntő átalakulásra szorulnak. Az európai 
történetírás a XVIII. századot a «felvilágosodás századának» 
nevezi, de e fogalom ellentétes erőket takar és lényegét csak 
azoknak tárja fel, akik azt a maga sokféleségében és mélyrétű- 
ségében képesek felfogni. Az európai felvilágosodás minden nem- 
zetnél más formában jelent meg és ugyanakkor minden 
nép lelki életét is ellentétes irányokban indította el, tette új 
eszmék termőtalajává. Alapelve a racionalizmus volt, ami már 
önmagában is a középkori világszemlélet ellentétét jelentette. 
Az új szellem mérsékelt megnyilatkozásaiban még vallási gyö- 
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kerü, de a század második felében a szociális szándék forradalmi 
átalakulások elindítója lesz. A korszak elején még építő és a 
régit tatarozni óhajtó új irány így válik romboló erejűvé és a 
régi barokk életszemlélet főellenségévé. Az Európát irányító 
francia szellem az irodalmon és az új életformákon át egy el- 
jövendő utopisztikus világ naiv életlátását teszi európaszerte 
általánossá. A «Ráció» és a «Humanum» francia megfogalmazása 
látszólag régi és ártatlan fogalmak tiszteletét terjeszti, de való- 
ban egyetlen lánccá kovácsolja a különböző utakon új világot 
keresők ellentétes táborát és a régi világ tekintélyének gyors alá- 
ásását eredményezi. A francia szellem távoli hullámai behatolnak 
a magyar főúri kastélyok és nemesi kúriák ébredező világába és 
a Nyugattól elmaradt nemzet gyors ébredésének válnak fontos 
tényezőivé. A racionalizmus éppúgy megtermékenyíti a modern 
teológiát, mint az újkor jellegzetes gazdasági elméleteit és 
ezúttal is a Nyugatot-járó magyar diákok és utazók hozzák 
magukkal a békés haladás eszméit. Bár Mária Terézia meg- 
nehezíti a protestánsok külföldi tanulását, mégis ebben a szá- 
zadban, hasonlóan az előző korszakhoz, a protestánsok tovább- 
fejlesztik nyugati kapcsolataikat. Az erdélyi protestánsok elő- 
szeretettel keresik fel a nagy holland és svájci egyetemeket 
és az egyházi felvilágosodás termékeny gondolataival térnek 
haza. Leyden, Utrecht, Franeker és Genf új szellemi útkeresé- 
sek elindítói. A tisztán vallási alapon nyugvó evangélikus tudo- 
mányos felvilágosodás tágabb láthatárú, európai kitekintésű 
tudósokat nevel. Az irodalomtörténetírás első magyar elindítói : 
Cwittinger, Rotarides és Bod a holland-francia szellemű új 
teológia neveltjei. De a szaktudományok új útjait járók eszmei 
hatásán kívül ezúttal is nagyjelentőségű főuraink külföld- 
járása. A Franciaországot, Svájcot és Németországot beutazó 
főurak nemcsupán a francia nyelv tökéletes tudását hozzák 
magukkal, egyúttal a felvilágosodás híveivé is válnak. A főúri 
felvilágosodás a francia irodalom és életformák utánzásán át 
szivárog mind mélyebbre és a barokk életszemléletet háttérbe 
szorítva, egy új, szkeptikus, deista életfelfogás előtt nyit tárt 
kapukat. A «Siècle de la Lumière» szellemét szívják magukba 
utazóinkon kívül a Bécsben élő testőrök, katonatisztek, főurak 
és hivatalnokok. A francia könyvek gyüjtése éppúgy divattá 
válik, mint a nyelv ismerete, melyet a magasabb érvényesülés 
egyik elengedhetetlen eszközének tartanak. Voltaire, Rousseau 
és az enciklopédisták eszméi a Dunántúl és Erdély főúri osztá- 
lyaiban hívőkre találnak, de ennek a divatnak veszélyét csak 
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az 1789 utáni évek nagy belső válsága tárja fel: a Martinovics- 
összeesküvés, mely a régi felfogásában megrendült társadalom 
nagy belső töréseire mutat rá. 


Erdély a felvilágosodás századában nem marad távol a kor 
eszméitől, de erősen rendi szelleme ezúttal is megóvja a túl- 
zásoktól. A nagy európai eszmék távoli viharainak csak a 
csendes hullámai jutnak ide, a sokféle belső ellentét között 
megtörik a forradalmi szándék és a kor nagy lelki és szociális 
válságában Erdélyre inkább a csendes résztvevő szerepe jut. 
A XVIII. század második felében Erdély ugyanis éppúgy 
mostohagyermeke a bécsi politikának, mint a század elején. 
A történeti három nemzet tovább él és átmenti régi életszem- 
léletét az új formák közé. De a régi ellentétek továbbra is ott 
kísértenek a mélyben. A protestáns-katolikus, a szász és 
magyar, a főnemes és nemes ellentéteit a század második 
felében a román probléma is szaporítja. És ha Erdély tár- 
sadalmi viszonyait nézzük, igazat kell adnunk Szekfű Gyulá- 
nak, hogy az «erdélyi kényszerű együttélés» mögött «a sze- 
mélyi, testületi, vallási és nemzeti surlódások végeláthatat- 
lan szövedéke húzódik meg». A politikai vezetés Erdélyben a 
főnemesi osztály kezében van, de a hatalomban részesednek 
többé-kevésbbé a többi történeti osztályok, nemzetek és a be- 
vett vallásfelekezetek is. Erdély gubernátori méltóságát egymás- 
utáni sorrendben Gr. Bánffy György, Gr. Kornis Zsigmond, 
Gr. Haller János és Gr. Kemény László töltik be. 1762 után 
egy darabig Erdély vezető méltósága császári tábornokok kezébe 
jut (Buccow báró, gr. Hadik András, O’Donnel), majd Bru- 
kenthal Sámuel és gr. Bánffy György következnek. A hivatalok 
betöltésénél mindvégig a rendi szempont a döntő, de a jelentős 
hivatalok továbbra is a főnemes családok szinte öröklődő domi- 
niumai. A magyar főnemesek mellett jelentős szerepet játsza- 
nak a székely és a szász urak is. A vallási szempont természete- 
sen ezúttal is állandó probléma a kis és nagy hivatalok betöl- 
tésénél egyaránt. Erdély viszonylagosan kiegyensúlyozottabb 
társadalmi alkatának köszönhető, hogy a főnemesi és nemesi 
osztály között nem volt sem gazdasági, sem társadalmi téren 
olyan nagy az ellentét, mint Magyarországon. Az erdélyi főúr 
egyháza és iskolája lelkes anyagi támogatója és sokszor szellemi 
vezetője is. A magyar nyelv pedig házi nyelve, bár a francia 
és német nyelv tökéletes ismerete minden nagy erdélyi főnemesi 
családnál megvan, de ez részint divat, részint a társadalmi 
érvényesülés alapfeltétele. 
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Erdély életének e században is fontos tényezője a szász- 
ság. A leopoldi oklevél utáni félszázadban a szászok politikai 
súlya rendkívül megnő. Erdély és Bécs között ők alkotják a 
művelődési és gazdasági hidat, egyébként társadalmi életüket 
a hagyományos merevség és elzárkózottság jellemzi. Számuk, 
mely e század folyamán is stagnál, nem áll arányban politikai 
jelentőségükkel. A magyarsággal való viszonyuk a két nép 
érdekterületeinek szigorú elhatárolásán és a szerzett jogok félté- 
keny őrzésén alapszik. A század utolsó két évtizedében a vezető- 
szerepet lassanként átveszi a magyarság, melynek művelődési és 
politikai emelkedését főként a kormányzóság Szebenből Kolozs- 
várra való áthelyezése jelképezi. II. József rendeletei súlyosan 
érintik a szászságot is, azonban a románság törekvéseivel szem- 
ben őket is egyaránt a rendi szempont állítja a magyarság mellé. 


A XVIII. század erőviszonyaiban beálló szomorú változás 
a magyar erő gyüjtőmedencéjének: a székelység népi rétegei- 
nek hanyatlása. A századeleji járványok, majd a mádéfalvi 
zendülést követő nagy kivándorlás a székelység erős gyöngülé- 
séhez vezet, de ugyanakkor megbomlik annak régi társadalmi 
rétegződése is. Szekfű szerint: «A XVIII-ik században az egy- 
kor egyetlen vonalban álló nemzet, a rendi tagozódás minden 
fokozata szerint megoszlik, a székely urak grófi és bárói címek- 
kel ékeskednek, a szegénység jobbágysorban él vagy kivándorol. 
Újból bebizonyosodik, hogy a rendiség idején a rendi korláto- 
zások mögött nem működik a nemzeti öntudat és soha egy szó 
nem hallatszik a magyar faj azon szomorú pusztulásáról, minő a 
székelység szétzüllésében megy végbe.» Az 1764. évi mádéfalvi 
vérfürdő és Buccow erőszakos kormányzása felébresztette ugyan 
a székelység ellenálló szándékát, de az egyenlőtlen küzdelemben 
ezúttal is a hatalomnak a magyarságot meg nem értő és idegen 
lelkű letéteményesei győznek. A székelység nagy társadalmi át- 
alakulásáról rajzol megdöbbentő képet Halmágyi István és 
Heidendorfi Conrad Mihály emlékirata. Mindketten az esemé- 
nyek tárgyilagos leírói. Szemtanúk, akik az utókor számára köte- 
lességüknek érezték a történeti események és folyamatok lerög- 
zítését. Halmágyi István latin szavakkal tüzdelt, de ízes magyar 
stílussal eleveniti fel a határőrség szervezése körüli bonyodalma- 
kat, amik felkavarták a székelység nyugalmát. A besztercei oláhok 
nagy többsége — írja Halmágyi — örömmel állott be katonának 
a határőrezredekbe, mert ez számára a jobbágyi terhektől való 
megszabadulást jelentette. Ugyanakkor azonban a határőri 
ezredek felállítása, ami a románság felemelkedését szolgálta, 
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a székelység régi jogainak megcsonkítását jelentette. A Buccow 
erőszakos módszereinek ellenálló székelység harcát Halmágyi 
a kortárs és magyar ember őszinte együttérzésével, de ugyan- 
akkor szigorú tárgyilagossággal írja le. Az ellentétek kiélező- 
désének főokát Buccowban látja, aki szerinte «nem jó úton 
indult el». Halálát nem is sajnálta senki Erdélyben «Kevesen 
szánták — írja Halmágyi — és ha egy-két cselédjét, 4—5 szászt 
és 3 magyart kiveszem, talám senki sem». Halmágyi és Conrad 
emlékiratai nem csupán a látható és mindenki által észrevehető 
külső eseményeket örökítették meg, ugyanakkor mélyen be- 
világítnak az uralkodó, a kormányzat szerepébe és feltárják, 
elénk vetítik a nagy átalakulás igazi mozgató okait is. 


Erdély harmadik nagy tényezője: az erdélyi románság, mely 
ebben a században lép a nemzeti öntudatosodás útjára és válik 
Erdély életében most már számításon kívül nem hagyható, az 
eseményeket befolyásolni tudó tényezővé. A fejedelmi kor pro- 
testáns világa sokat próbálkozott a románság reformációjával, 
de eredménytelenül. A leopoldi oklevél után az előretörő kato- 
licizmus próbálja minden erővel hatalmi körébe vonni az ortho- 
dox oláhságot. A románság hosszú időn át az állam és egyház 
számításaiban fontos tényezővé kezd válni, ami magával vonja 
öntudatosodását és az egyházon keresztül nemzeti szerepvállalá- 
sának szükségét is. Micu Klein püspök már a harmincas években 
megerősíti ezt a folyamatot azon elméleti állításával, hogy a 
románság római származású és ezt az elméletet kovácsolják a 
századvégi erdélyi román történetírók egyre élesebb fegyverré. A 
tudomány és a hit így válnak a románság ellenállási szándékának 
kifejezőivé, eszközökké a nemzeti felemelkedés érdekében. Ter- 
mészetesen az egészen jelentéktelen számú román értelmiség és 
a nép között óriási a szakadék, de ezt a szakadékot átíveli a fél- 
műveltség és a babona szilárd hídja, amelynek ebben a század- 
ban válnak először erős oszlopaivá a már említett ködös és fél- 
tudományos dákó-román elméletek. A XVIII. század folyamán 
vallásilag kettészakadó erdélyi románság egységében veszít 
ugyan, de öntudatában erősen gyarapszik. Az új helyzet a 
románság kettős arcát: a Rómára és a Moszkvára tekintőt for- 
málja ki. Így válik lassanként tényezővé az az erdélyi román- 
ság, amely eddig a politikai elgondolások «elhanyagolható 
mennyiségének» számított. Az erdélyi görögkatolikus románság 
hatalmas szellemi központja, a következő évszázadban oly 
nagy szerepet játszó Balázsfalva ekkor épül ki a Nyugatra 
tekintő román művelődés erős fellegvárává. De ugyanakkor a 
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politikailag háttérbe szorult görögkeleti egyház is új erőre kap 
és mialatt a görögkatolikusok lelki támaszt Rómából, politikai 
összeköttetést Bécsből remélnek, a román ortodoxia a havas- 
alföldi hitsorsosaitól nyert támogatást és a távoli Moszkva 
segítségében reménykedik. A szerb és román ortodox egyház 
különválnak, ami a román ortodoxia nemzeti jellegének meg- 
erősödéséhez vezet. Így kap román püspököt 1783-ban Nikitics 
Gedeon személyében a román görögkeleti egyház, amely ezután 
csak dogmai szempontból marad a karlócai szerb érsekség be- 
folyása alatt. A század végén pedig az ortodox egyházat törlik 
a «megtűrt» egyházak sorából és ezzel szinte egyenrangúvá teszik 
Erdély többi történeti egyházával. 


A románság szociális helyzete sokkal jobb, mint a fanariota 
uralom alatt szenvedő fajtestvéreié. A két román fejedelemség- 
ből állandóan Erdélybe áramló románság észrevétlenül meg- 
szerzi azt a nagy többséget, amin már a következő század sem 
változtat sokat. A század elején, 1700 körül az erdélyi románság 
száma 250 ezer (a szászoké 100, a magyaroké 150 ezer). A szá- 
szok stagnáló és a magyarok rendes szaporodása mellett a román- 
ság természetes szaporodása és a nagy bevándorlás az arányt 
csakhamar a románok javára változtatják meg. 1765-ben Erdély 
egymillió lakosából már 550 ezer a román, 1772-ben 667, 1784-ben 
787, 1811-ben 950 ezer. Ezt a nagy változást és erőeltolódást 
Erdélyben sokan észreveszik ugyan, de a számok mögötti nagy 
veszélyt kevesen ismerik fel. A század végén Erdélyben járó 
Kisfaludy Sándor fájdalommal tapasztalja, hogy a magyarnak 
hitt Erdély mennyire elrománosodott, de sem az ő, sem a mások 
hangja nem változtat a rendi felfogás közönyösségén. Az erdélyi 
románságból mindössze 900-an tartoztak a nemesi osztályhoz. 
A jobbágyok helyzete nem volt rosszabb a magyar jobbágyoké- 
nál és hogy mégis közülük indult ki az 1784-es véres paraszt- 
lázadás, az több körülmény összejátszásának tulajdonítható. 
II. József uralma és az uralkodó sajátos politikája nyujt elő- 
ször tápot a román mozgalmak kitöréséhez. Az uralkodó ugyanis 
szóbaállt az erdélyi románok vezetőivel, akik Bécsből hazajőve 
úgy látták és a nép körében azt a hitet terjesztették, mintha 
II. József egyetértene magyarellenes törekvéseikkel. Az 1784 
őszén kitört lázadás központja az Erdély és a Partium közötti 
hatalmas erdőshegyes vidék : a románság legnagyobb erő- 
forrása, a különböző irányú vándorlások gyüjtőmedencéje. 
A II. József által elrendelt határőrvidék kiterjesztését szolgáló 
intézkedések még jobban fokozták a román jobbágyság nyug- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


XI 


talanságát és növelik a bizonytalanságot. Szekfű szerint: 
«Ebben az általános bizonytalanságban a zalatnai és offenbányai 
fiskális uralom speciális viszonyai robbantották ki a véres fel- 
kelést». «A félművelt vezetők a babonás és műveletlen románság 
szociális elégületlenségére támaszkodva, de az orosz ügynökök 
segítségét is elfogadva, állítják romboló munkához népüket.» 
«Valóságos nemzeti törekvések — állapítja meg helyesen Szekfű — 
messze felülmulták volna a lázadók szellemi színvonalát», mert 
a felkelésben alig vett intelligens ember részt. A véres paraszt- 
lázadásba a katonaság eleinte nem avatkozott bele, ezért a 
megyei nemesség saját maga gondoskodott védelméről, amint 
azt Vitán Sándor és más kortársak írásaiban olvashatjuk. A vé- 
dekezés központja Déva vára, ahonnan kiindulva szorították 
vissza a lázadók csapatait a felfegyverzett magyar nemesek 
mindaddig, amíg Kray ezredes székely határőrcsapatai véget 
nem vetettek a havasi románság esztelen vérengzésének. Krisán 
öngyilkos lett, Horát és Kloskát kivégezték. A külföldi felvilá- 
gosodás hívei szociális és nemzeti mozgalmat láttak a Hora- 
lázadásban és általában rokonszenveztek a lázadókkal, de a 
tisztán elméleti síkon mozgó, álhumanista külföldi írókkal szem- 
ben a valóságot a kortárs és szemtanú Mátisfalvi Götffy Borbála 
leírásai tárják elénk. A tragikus eseményeket átélt szemtanú, 
akinek családját nagyrészt kiirtották a lázadók, a szerencsés 
véletlen és néhány jobbérzésű román segítségével kerülte el 
övéi rettenetes sorsát. Közelről látta és élte át a borzalmas ese- 
ményeket és azok tárgyilagos leírásával mélyen emberi doku- 
mentumot hagyott az utókor számára. De ez a leírás, amit a 
tárgyilagosságon kívül az egyéni élmények őszintesége tesz 
maradandó értékű forrásmunkává, egyszersmind figyelmeztetés 
is a művelt világ felé : «Lássátok a zenebonában — írja könyve 
mottojában — milyen iszonyatosan kegyetlenkedik azon nem- 
zet, mely magát a békesség alatt ki nem művelte.» 


Az elcsendesült Hora-lázadás után mégegyszer lép a román- 
ság — ezúttal szelidebb formában — a politikai jogkövetelések 
területére. A «Supplex Libellus Valachorum», melyet Adamovich 
Geraszin és Bobb János román püspökök nyujtottak át az ural- 
kodónak, tőle az erdélyi országgyűléshez kerül elintézés végett. 
Az erdélyi három nemzet a románok követelését egyhangúlag 
visszautasította és ezzel újólag az erdélyi rendi összefogás erejé- 
ről tett tanubizonyságot. 


Ami Erdély műveltségét a magyarországival összehasonlítva 
jellemzi, az elsősorban erősen magyar jellege. A nemzeti fel- 
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újulás előtti kor sivár művelődési viszonyai között is ott él még 
a fejedelmi kor nemzeti nyelvű műveltségének emléke. A latin, 
német és a XVIII. században divatossá váló francia nyelv csak 
cifra öltözet az erdélyieknek, «náj módi», de lelkük, érzésviláguk, 
szokásaik, beszédük és lelki kifejezési formáik mélyen magyarok 
maradtak. A szatmári békétől a nemzeti ébredés koráig eltelt 
50 év alatt Bod Péter és Mikes Kelemen jelképezik ezt a sajá- 
tosan erdélyi magyar művelődést. De míg Mikes hazájától 
távol írja leveleit és számára csak az utókor elismerése marad, 
addig Bod itthon, a hazai röghöz tapadva próbálja csaknem 
egyedül nemzedékek el nem végzett tudományos munkáját 
pótolni. És mindezt egy Isten háta mögötti kis faluban, Magyar- 
igenben végezte Bod, könyvtáraktól, művelődési központoktól 
távol, egyedül református hitére és nemzetszeretetére támasz- 
kodva, «Bod Péter — írja Mikó Imre — szegénynek született, de 
lelkében nagyratörő hajlamok gazdag csiráit bírta, mint árva 
csaknem nyomorban növekedett fel, de már jókor fényessé 
tették szegénysége homályát feje és szíve nemes tulajdonai». 
A korán árvaságra jutott Bod Péternek — mint annyi szegény, 
de tehetséges székely diáknak — az enyedi kollégium adott haj- 
lékot, munkára serkentő lehetőséget. Önéletírása elénk tárja 
a külső eseményekben szegény, de belső eredményekben annál 
gazdagabb erdélyi tudós életpályáját. Ízes magyarsággal irott 
egyszerű és díszítések nélküli stílusa nyomán megelevenedik 
előttünk az 1719-es székelyföldi borzalmas pestis-járvány. Az 
enyedi diákévek, a külföldi tanulmányút, az Árva Bethlen Kata 
melletti papi élet, majd a tudósi szándék akadályt nem ismerő 
előretörése. Műveinek csak egy részét tudta kiadni, a többi: 
mintegy 2—3 ezer oldalt kitevő kézirat vagy halála után jelent 
meg, vagy ma is kiadatlanul hever Erdély levéltáraiban. Fő- 
műve: a «Magyar Athenas» (1766) belekerült az egyetemes 
magyar művelődés köztudatába, mert az irodalomtörténetírás 
terén ez a legelső magyar nyelvű mű, a későbbi nagy nemzeti 
önismeretkeresés első irodalomtörténeti állomása. «Szándékoz- 
tam ezen írásom által — írja munkája bevezetésében — a mi 
előttünk, Hazájoknak hasznokra s ékesítésekre és Isten Dicső- 
sége terjesztésére élt jó Embereknek a feledékenység által el- 
temetett Emlékezetüket amennyire lehetett megújítani.» A 
Magyar Athenast Bod Péter «A Hazádat és Magyar Nemze- 
tedet igazán szerető kegyes olvasónak» ajánlja. 


Bod Péter egy vigasztalan és jövőt nem látó nemzedék 
gyermeke, de munkássága híd, amelyik összeköti a fejedelem- 
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ség Erdélyének magyar kultúrtörekvéseit a felújulás nagy nem- 
zeti szándékaival. A multhoz épp azért fordul, a kallódó emlé- 
keket csak azért jegyzi fel, hogy a multba temetődött értékeket 
fel tudja mutatni és kortársai elé állítsa azoknak a régi magyar 
íróknak munkásságát, akiknek «emlékezeteket is eltemette a 
veszedelmes idő». Apáczai lelke élt benne és az ő akadémia- 
törekvését újítja tulajdonképen fel más, a század szellemének 
megfelelő formában, amidőn 1756. szept. 20-án Ráday Gedeon- 
hoz írt levelében felveti egy magyar tudós társaság alapításá- 
nak gondolatát. De Bod szerepe — miként Kelemen Lajos 
írja — «még csak olyan mint a hajnalcsillagé, mely maga fényes, 
de az éjt nem teszi azzá, s csak előjele a bekövetkező világos- 
ságnak. Erdélyben korának úgyszólván egyedüli szélesebb látó- 
körü és sokoldalú írója». Mikó szerint pedig Bod «egész nemze- 
dékek helyett» érzett és dolgozott. De ez a hősi munka nem volt 
eredménytelen. A halála utáni években gyorsan ébred a nem- 
zeti érzés Erdélyben is. A kor általános behatásain és a magyar- 
országi hatásokon kívül Erdély elért művelődési eredményeit 
magyar gyökerű és magyar nyelvű életformáinak köszönhette. 
De döntő szerepe volt az erdélyi magyar művelődés kivirág- 
zásában Erdély ősi kollégiumainak is. Hiszen ha csupán Nagy- 
enyedet vesszük például: a tudósok hosszú sora igazolja állí- 
tásunkat. Az enyedi Bethlen kollégium adta e század legkiválóbb 
erdélyi tudósait és íróit a magyarságnak. Bod Péter, Aranka 
György, Báróczi Sándor, Barcsay Ábrahám, Hermányi Dienes 
József, Benkő József, Sipos Pál és Naláczi József ugyanannak 
a magyarságért égő protestáns szellemnek neveltjei. Mind- 
annyiuk munkássága külön méltatást érdemelne, de e rövid 
tanulmány célja nem a tudósok egyéni munkásságának mélta- 
tása, hanem a létrejött nemzeti művelődési intézmények ismer- 
tetése. 


Erdély franciás műveltsége és a külföldi utazások nemzet- 
formáló szerepe kétségtelenül nagy. A külföldet járó erdélyi 
azonban nem válik idegenlelkűvé, Erdély vonzása nem engedi 
el magától távolra szakadt fiait. A három Teleki gr. termékeny 
eszmék terjesztőivé válnak nyugateurópai útjuk után. Gr. 
Teleki Ádám a Cid-et fordítja le és adja ki 1773-ban az idegen 
ízlésen csiszolódni óhajtó magyar írók kedvéért, gr. Teleki 
József Rousseauval és Voltairrel levelezik, de magyar hagyo- 
mányszeretete a hazai talajhoz szelídíti idegen író-eszményképei 
forradalmi szándékait. Teleki Sámuel gr. pedig a Teleki-tékát 
hagyja nagy szellemi örökségként Erdély magyarjaira. 
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Az Erdélyből és a Partiumból Bécsbe kerülő írók idegen- 
ben is a magyar szellemiség legelső vonalaiban küzdenek és 
ezt a nemzeti érzést, a magyar nyelvnek ezt a romantikusan 
lobogó szeretetét Erdélyből viszik Bécsbe. Ugyanekkor az otthon 
maradottak sem ülnek tétlenül. Batthyány Ignác püspök, a 
gyulafehérvári Batthyány-könyvtár és csillagvizsgáló meg- 
alapítója nemcsak megbecsülhetetlen értékű gyüjteményt ha- 
gyott nemzetére, hanem ugyanakkor újból felveti egy erdélyi 
magyar akadémia gondolatát is. 


Az erdélyiek művelődési szándékai nem jelentenek elkülö- 
nülést, az anyaország szellemi életétől, minden tervező (Bod, 
Batthyány, Aranka) egyaránt a magyarországiakkal együtt 
óhajtja terveit megvalósítani. A magyar írók ezt az erdélyi 
szándékot meg is értették : Kazinczy, Kármán éppúgy Erdély- 
rajongókká válnak, mint Csokonai V. Mihály, aki a «Maros- 
vásárhelyi gondolatok» c. költeményében Erdélyt az európai 
kultúra keleti őrtállójának tekinti és csodálattal nézi az ár ellen 
küzdőket. Az erdélyi és a magyarországi nemzeti újjászületés 
párhuzamos törekvéseket szül és bár az erdélyiekben még erősen 
él örökölt transzilván öntudatuk, mégis érzik, hogy csak a két 
«testvérország» együttes munkája tudja a magyarságot jobb 
jövője útján elindítani. Az «Unio» gondolata természetesen csak 
csirájában él még, de az írók és tudósok együttműködése már 
az eljövendő irányt mutatja. 


Az erdélyi nemzeti ébredésre döntő hatással vannak a poli- 
tikai események is. II. József halála után elemi erővel robban 
Erdélyben is ki a nemzeti érzés, de míg Magyarországon a fel- 
világosodás szélsőséges elemei és az ellentétes politikai erők 
megbénítják egymást, addig Erdély kiegyensúlyozottabb poli- 
tikai ösztönétől vezetve nem döntő, de maradandó értékű mű- 
velődési intézmények létesítésére képes. A magyar akadémikus 
és színészeti törekvések Erdélyben érnek el először sikert és ez 
egyúttal útmutatás az anyaországnak is. 


Az erdélyi nyelvművelő és akadémikus mozgalom feje 
Aranka György volt, aki Kazinczyhoz hasonló szerepet vállalt 
Erdélyben. Az eszme, amit Aranka 1791-ben felvet, nem új. 
A testőrök legelső munkáitól kezdve ott él jóformán minden 
magyar író lelkében. Bessenyei, Révai, Báróczy más-más for- 
mában, de azonos céllal fogalmazzák meg a magyar nyelv védel- 
mét és fejlesztését szolgáló gondolataikat. Az akadémikus-gon- 
dolatnak különben Erdélyben nagy multja van. A XVIII. szá- 
zadban Apáczai Cseri János veti fel először az eszmét, de a meg 
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nem értő kor a nagy erdélyi tudós látnoki szándékát nem való- 
sítja meg. A XVIII. század közepén, 1756-ban Bod Péter fejezi 
ki óhaját egy erdélyi magyar akadémia létesítése érdekében. 
A nyolcvanas években pedig Batthyány Ignác erdélyi püspök 
próbál újra e cél érdekében mozgalmat indítani. A sok siker- 
telenség után végül Aranka viszi diadalra a régóta vajudó aka- 
démiai törekvéseket. Terveit elősegíti a II. József halála után 
elemi erővel feltörő nemzeti ellenhatás. Az 1790—91-i erdélyi 
országgyűlésen a közélet vezetőiben felébredő nemzeti öntudat 
találkozik az írók vágyaival. Aranka a helyes történeti pillanatot 
felismerve, 1791-ben kiadta az «Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Tár- 
saság» létesítésére irányuló tervét. A nyelvművelő, az akadémikus 
és a muzeális gondolat egyesül munkájában, mely a kor leg- 
átfogóbb erdélyi művelődési programja. Javasolja, hogy vagy 
Kolozsvárt, vagy Marosvásárhelyt építsenek házat az egyesület 
számára, ahol az elhelyezheti gyüjteményét. A magyar nyelv 
megtisztítása érdekében egy jó magyar szótár és nyelvtan meg- 
iratását véli szükségesnek, de ugyanakkor a magyar nyelv 
hivatalos használatának kiterjesztését is fontosnak tartja. 
Aranka nem csupán saját elgondolásait foglalja programba, 
hanem jórészt a nyelvújítási harc addig kikristályosodott ered- 
ményei. Programját igazán értékessé az teszi, hogy az általános 
magyar szempontok mellett abban a sajátosan erdélyi feladatok 
domborodnak ki. «Ébredjünk fel álmainkból» — írja rajzolata 
végén — igyekezzünk azon, hogy mi már más nemzetekkel ne 
csak az «ősi vitézség pálmaága felett vetekedhessünk». «Egye- 
síteni kell minden jót és jóra törekvőt.» 


Az erdélyi országgyűlés 1791-ben a 45. sz. törvényben ki 
is mondta, hogy a magyar nyelvnek nagyobb eredménnyel való 
művelésére társaságot szándékozik alapítani. A király azonban 
a törvénycikket nem erősítette meg. Arankát ez a félsiker nem 
kedvetlenítette el, hanem Bánffy György kormányzó segítségé- 
vel «Próba Társaságot» alakít, 1793. decemberében Marosvásár- 
helyt. A Nyelvmívelő Társaság első ülését 1793. dec 3-án tar- 
totta, az utolsót 1800 június 17-én. Minden ülés akadémiai jellegű 
volt. A nyelvművelés terén a társaság figyelme kiterjedt a 
magyar művelődés egész területére. Anyagi fedezet hiányában 
a társaság csak egy könyvet tudott kiadni, de viszont egész 
sereg egészséges tervet vet fel és részben meg is valósít. A növé- 
nyek, ásványok és másrészt a történelmi emlékek gyüjtése mel- 
lett támogatják a kolozsvári színház működését, gyüjtik a régi- 
ségeket, feljegyzik a népszokásokat, a gazdasági és egészség- 
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ügyi ismeretek terjesztését előmozdítják, de legfőképpen Erdély 
multjának és jelenének ismeretére törekszenek. Az erdélyi mult 
emlékeinek összegyüjtésére és kiadására Aranka külön társu- 
latot létesít, de az 1791. május 13-án megalakult «Kézirat Kiadó 
Társaság» tevékenysége és az elért eredmény is kisebb, mint a 
Nyelvmívelő Társaságé. Aranka művelődéspolitikai elgondolásai 
a század enciklopédikus szellemét sugározzák magukból. Eszmei 
programjából nem marad ki semmi, ami korában a haladást 
és az önismereten alapuló nemzeti felemelkedést szolgálta volna. 
Természetesen az eszmei szándék és az elért eredmény nem 
állott egymással arányban. De ez nem Arankán és lelkes társain 
múlott, hanem a mostoha századvég külső és belső nehézségein. 
A nyolc éven át tartott gyűlések mégis a problémák folytonos 
hangoztatásával sokirányú és maradandó hatást gyakoroltak. 
A közel félszáz akadémikus gyűlésen felolvasták a társaság 
erdélyi és magyarországi tagjainak tudományos közléseit, ismer- 
tették a beérkezett ajándékokat és megvitatták a korszerű 
tudományos kérdéseket. Így kerül szóba már 1796-ban a török- 
magyar nyelvrokonság kérdése is. A társaság Arankát megbízza, 
hogy a Székelyföldet járja be és az ottan található értékes régi 
kéziratokat és okmányokat gyüjtse össze. A társaság 27-ik 
ülésén Aranka beszámol a különböző gyüjtemények gyarapo- 
dásáról és különösen a régészeti gyűjtemény és a kézirattár 
növekedését emeli ki. Ugyanakkor a társaság új felszólítást 
küld régiségek gyüjtése és a természeti jelenségek megfigyelése 
és feljegyzése érdekében, majd felszólítja a francia és török 
háborúban résztvett katonákat, hogy nevezetesebb élményei- 
ket közöljék a társasággal. Tervezik egy nagy magyar szótár 
megírását és Erdély földrajzának feldolgozását is. 1798-ban 
Arankától Teleki Mihály veszi át a társaság vezetését. Aranka 
elkedvetlenedik és ekkor írja a társasághoz intézett búcsúját 
«Az én testamentumom a Magyar Nyelvmívelő Társasághoz» 
címmel. «Azt kívánom — írja Aranka — hogy a társaságnak 
majdan idővel leendő virágzása, fénye és dicsősége tegye éjsza- 
kába az én nevemet és csak mint egy régiséget, úgy emleget- 
hessék a következendő boldog utódok, hogy valaha egyszer 
volt a társaságnak egy jó barátja és első titoknoka: Aranka 
György.» 


A Nyelvmívelő Társaság 1801-ben szűnik meg, de érdeme, 
hogy a XVIII. század utolsó és talán legválságosabb évtizedé- 
ben Erdélyben és részben Magyarországon is nem hagyta ki- 
halni a tudományos érdeklődést, állandóan hangoztatta a nagy 
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nemzeti problémák megismerését. A társaság és Aranka érde- 
meit a kortársak és elsősorban a XVIII. század végének nagy 
magyar tudósai és írói mind felismerték. Hadd idézzük Csokonai 
Vitéz Mihályt, aki megkapóan szép szavakba önti a Nyelvmívelő 
Társaság iránti rokonszenvét az 1798 augusztus 4-én írt levelé- 
ben: «El vagyok csüggedve a szomorú idők miatt. Nálunk 
nem a hazának fiai változnak el, hanem a haza. Boldog vagy 
kisded Erdély, bár a csinos Európának legvégsőbb szélén fek- 
szel is. Te fogod be a legutolsó magyarnak szemeit, mikor mi 
már vagy öszterreicherek vagy rusznyákok leszünk az Árpád és 
hét kapitányának a sírja felett! Éljetek szerencsésen magyar 
Helvécziának szerencsésebb polgárai. Mi csak igyekezni akarunk, 
nektek munkálkodni is lehet. Munkálkodjatok!» Ráday Gedeon, 
Csokonai Vitéz Mihály, Bacsányi János, és Kazinczy Ferenc 
és annyi más magyarországi író levelei mutatják, hogy a szel- 
lemi «híd» Erdély és Magyarország között megvolt. Ennek a híd- 
nak erős oszlopait építették a Királyhágón innen és túl írók és 
tudósok egyaránt. A két magyar haza párhuzamos szellemi 
törekvései segítik elő a XIX. század első felének ekkor még 
csak kevesektől megálmodott szent törekvését: Erdély és 
Magyarország egyesülését. 


A Nyelvmívelő Társaság példát mutató tevékenysége mel- 
lett a századvég Erdélye még egy intézménnyel tett tanúbizony- 
ságot az egységes magyar művelődés mellett. Ez az intézmény 
a kolozsvári magyar színház volt. A sors különös véletlene, 
hogy az erdélyi magyar színjátszás és Katona József ugyanegy 
napon született. 1792. november 11-én látta meg először a nap- 
világot Kecskemétnek egyik kicsiny nádfedelű házában a leg- 
nagyobb magyar drámaíró és ugyanekkor a kolozsvári gr. 
Rhédey-család házában játszotta el az «Erdélyi Nemes 
Magyar Jádzó Társaság» a «Titkos ellenkezés vagy Köleséri» c. 
darabot. A két egybeeső évszám valóban kiindulópontja a dia- 
dalmas útján elinduló magyar színészetnek és drámaírásnak. 
Nagy Lázár egykori feljegyzései vetnek világot a vajudó erdélyi 
színészet küzdelmes éveibe. Az erdélyi színészet létrejövetelé- 
ben nagy szerepe volt Aranka Györgynek, de mellette Bánffy 
György kormányzó és ifj. Wesselényi Miklós báró buzgólkod- 
tak a magyar színészet meggyökereztetésén. A színészgárda 
részint a Magyarországból jöttekből, nagyrészt azonban azok- 
ból az enyedi diákokból tevődött össze, akik még 1792. szept. 
18-án Enyeden önképzőkört alakítottak és azon több klasz- 
szikus víg- és szomorújátékot adtak elő. A kolozsvári magyar 
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színészet már működésének első éveiben nagy népszerűségnek 
örvendett. A siker jórészt Kolozsvár megnőtt művelődési sze- 
repének köszönhető, ahová Szebenből sok főúr és tisztviselő 
nemes költözött a kormányzóság székhelyének áthelyezése után. 
A főurak szórakozási kedve az írók és tudósok nyelvművelő 
szándékával párosulva megteremtette a színészet fejlődésének 
anyagi és szellemi feltételeit. Hamarosan felmerül egy állandó 
színházi épület felépítésének a gondolata is. Az országggyűlés 
1795. március 20-án az eszmét magáévá teszi azzal a mély nem- 
zeti érzésből származó indokkal, «mivel minden nemzetnek 
tökéletes fennállását annak nyelve fenntartásából lehet meg- 
ismerni s ugyanezért minden virágzó nemzetek nyelveknek mű- 
velésére és pallérozására gondoskodásukat különösen fordítot- 
tak, ... ezért a nemzetnek java és dísze megkívánják», hogy a 
kolozsvári színház megfelelő anyagi támogatásban részesüljön. 
A színház építésének és felszerelésének ügyét leglelkesebben viszi 
előre ifj. Wesselényi Miklós báró, de a munka befejezését az 
állandó háborúk folytonosan akadályozzák. A lelkes adakozók 
munkájának első gyümölcse a színház alapkövének 1804-ben 
történt elhelyezése. Erdély ugyanakkor kezd «ércnél maradan- 
dóbb» hajlékot emelni nemzeti művelődésének, amikor európa- 
szerte dúlnak a földrészünket alapjaiban megingató háborúk 
és bizonytalanná válik minden békés működést szolgáló nemes 
szándék. 1804-ben tehát megindul az építés nagy munkája, 
ugyanabban az évben, amidőn a francia forradalom romjain, 
véres csaták után, a császári trónra lép Napoleon. De ekkor 
már közel másfél évtizedes mult áll a kolozsvári színház mögött. 
A kor népszerű íróinak darabjai mellett ekkor adják elő- 
ször magyar nyelven Shakespeare-t is. A kolozsvári színészek 
pedig Erdély fővárosán kívül bejárják nemcsak Erdély, de a 
magyar Alföld nagy városait is és mindenüvé elviszik a színpadi 
műveltségen át a magyar nyelv szeretetét. A kolozsvári színház 
érdeme, hogy egész sereg nagy színész művészi kiérlelődését 
lehetővé tette. A Jancsó Pálok, Fejér Jánosok és Kocsi Patkó 
Jánosok nevei ekkor válnak örökértékű nemzeti fogalmakká. 


A kolozsvári színészet felvirágzása és később állandó hajlé- 
kának létrejövetele e korszak erdélyi magyar művelődésének 
egyik legnagyobb eredménye. A siker nagyrészt annak tulajdo- 
nítható, hogy Erdély magyar vezető rétegeit, nemeseket és pol- 
gárokat egyaránt egy addig nem tapasztalt lelkesedés, a meg- 
született polgári és nemzeti érzés sajátos ereje tette egységessé, 
legalább ebben a kérdésben, amelyikben minden kortárs többet 
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lát, mint pusztán a színészet ügyét. Erdély akkori magyarsága 
a színészet és a nyelv ápolásán át a színház épületében saját 
érzéseinek emelt maradandó templomot. 


Szigligeti Ede a kolozsvári színház érdemeit három pont- 
ban foglalja össze: főjelentősége, hogy első volt a magyar szí- 
nészet állandó hajlékai között, a második, hogy a Bánk bán 
megszületését elősegítette, harmadik, hogy létrehozta azt a nagy 
színészgárdát, amelynek kiváló művészei járultak hozzá nagy- 
részt a pesti állandó színház megteremtéséhez. Mindez termé- 
szetesen már a XIX. század első évtizedeinek eredménye, de a 
bátor kezdeményezés, az első nehézségek közötti elindulás még 
a XVIII. század utolsó éveinek nemzeti érzéséből fakadó büszke 
siker és szent hagyomány a következő korszak számára. 


A XIX. század első felének minden nagy erdélyi művelődési 
törekvése nem más, mint többé-kevésbbé tudatos folytatása az 
előző század végén megindult szellemi mozgalmaknak. 


A halott Sipos Pál, Báróczi Sándor, Aranka György, Benkő 
József helyére a két Bólyai, Döbrentei Gábor, Bölöni Farkas 
Sándor és Mikó Imre állanak és a század közepén a régi erdélyi 
hagyományokat folytatva megteremtik, diadalra juttatják az 
egész magyarság haladását szolgáló nagy erdélyi művelődési 
intézményeket. 


JANCSÓ ELEMÉR 
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GÖTFFY BORBÁLA 


NÉHAI GÖTFFY LÁSZLÓ HÁZNÉPÉNEK 
HÓRA PÓRHADA MIATT ESETT ROMLÁSA 


Néhai édes atyám, Mátisfalvi Götffy László, 1784. Erdély- 
ben, Hunyad V[árme]gyében, az Ilyei Járásban Rectif. Bíztos, és 
ugyanezen Helységben fekvő Branyicskai Urodalom’ Birtoko- 
sainak Jegyzőjök volt; ’s ezen hivatalánál fogva, az irt Ura- 
dalomban, Ilye mezővároshoz közel, Szirbben lakék. Kinek 
lakása’ kapújánál, az akkori Rendelések’ nyomán, éjjel nappal 
két falúsi Adózó állott őrt, eggyfelől azért, hogy az akármelly 
időben, akárhonnan oda érkezett hivatalos Parancsolatok hala- 
déktalanúl teljesítethessenek; másfelől azért, hogy a’ falúban 
semmiféle Idegen, hír nélkűl ne mulathasson, és azon által ne 
mehessen. 


Ezen szoros vígyáztatásra annyival elkerűlhetetlenebb 
szükség vala; mivel azon időben, képek’ árulgatásának színe 
alatt, az Oláhok között sok gyanús Oroszok lappangottak. 
Kiket azok igen szívesen fogadván, és ápolgatván, velek titkon 
beszéllgethetni igyekeztek. Melly hibáért, az Oláhokat ha meg- 
feddették Előljárójik, ez azoknak nemcsak nehezen esett, hanem 
még merészeltek ezeknek így feleselni: «Hijában intetek ben- 
nünket, hogy a’ Muszkákkal ne társalkodjunk, mert mí ezt 
ezentúl is fogjuk tenni; állhatatosan meglevén győződve 
azeránt, hogy Isten ellen vétkeznek mind azok, kik minket az 
Oroszokkal való eggyüttlételtől eltiltanak; kikben megbecsül- 
hetetlen jó szív ver, és a’ kikkel mí eggy valláson vagyunk.» 


Az Oláhoknak illyetén magok’ viseletekből minden közöttek 
lakott Magyarok rosszat jövendöltek. Melly be is teljesedett az 
említett eszt. Nov. és Dec. holnapjaiban! Midőn a’ Magyar-vért- 
szomjúhozó Hórának pórhada által, édes Nemzetünknek szám- 
talan idős, értt-korú, fiatal és kisded Fijai és Leányai kegyetlenűl 
megkínoztattak, és azok, kiknek a’ Gondviselés a’ megszabadu- 
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lásra csudaképen útat nem mutatott, iszonyatos módon kiol- 
tattak az életből. ’S minden előtalált Nemes Vagyonok fel- 
dúlattak, és Helységek felégettettek!!! 


E’ siralmas történet’ alkalmatosságával szerencsétlenségre 
juttatott Magyar Nemzetségek között a’ n. édes atyám’ ház- 
népének romlása a’ figyelemre legméltóbb. Melly állításom’ 
valóságát láthatni az itten következő soraimból. 


A’ n. édes atyámnak, mint Rectif. Bíztosnak, az akkori 
sinórmérték szerint, tiszti kötelességéhez tartozott, a’ maga 
Kerületében találtatott Adózóktól az adót felszedetni, és elkül- 
deni az illető Szolgabírónak. Mellynek felhajtatása végett, 
oldala mellett két Apsitost tartott. Kik közűl eggyik Magyar- 
országi Reform. Magyar, keresztnevére Mihály; másik Tógya 
Todor nevű Szirbi Oláh vala. Ezeket valamint azelőtt, úgy a’ 
feljegyzett év’ Nov. l-jén saját lovain kiküldötte volt a’ keze- 
alatti falúkba, a’ Bírákhoz, ezeknél a’ felgyüjtött adónak be- 
vitelét, a’ felgyüjtetlennek pedig felszedését sürgetni. 


A’ most mondtam hó’ 4-dikén, Csötörtökön déltájban a’ 
megnevezett Apsitosok igen nagy sebességgel a’ n. édes atyám’ 
lakásának udvarára be, ’s innen a’ ház’ tornácza’ elébe vágtattak; 
midőn a’ pitvarajtóban velem eggyütt álló n. édes anyám, 
Kovásznai Márkus-Deák Judit őket e’képen szóllítá-meg: 
«Mi oka a’ Kegyelmetek’ szokatlan, szerfeletti nyargalásoknak, 
melly miatt a’ lovak egészen vízben és tajtékban vannak! ’S 
miért keltek-ki magok is képjeikből?» Melly kérdésekre azok 
szívek’ mélyéből e’ként sóhajtottak-fel: «Az Isten’ szerelméért! 
oda vagyunk, mindnyájon oda vagyunk!!» Erre a’ n. édes 
anyám és énmagam nagyon megrémülvén, kértük azokat, hogy 
beszéllenék-elő; «Hol mit láttak, kitől mit hallottak, vagy ta- 
pasztaltak?» Ekkor ugyanazok e’szerint folytaták szavaikat: 
«Mí ma reggel Bezsánból Bikóba utaztunk, mellybe beérkezvén, 
egyenesen a’ Falúsbíró’ háza felé lovagolánk. Menésünk’ köz- 
ben hirtelenűl azt vettük-észre, hogy bennünket eggy csoport 
Oláhság követ. Mellyet megpillantván, úgy vélekedénk, hogy 
az azért sereglett-öszve, hogy minket meglátott jőni, és siet 
vinni adóját a’ Falúsbíróhoz; ’s ez okért csak léptettünk. Azon- 
ban az Oláhok magunkat beértek, körűlkerítettek, és tüstént 
kezdének kérdezősködni tőlünk azeránt, hogy: «mí mikor indul- 
tunk-el hazunnan, micsoda falúkban jártunk, és gyüjtöttünk-e 
sok pénzt? ha igen; az nálunk van-e?» Kiknek mí röviden: 
«Jól tudjátok tí azt, hogy az adópénzt nem mímagunk, hanem 
a’ Falúsbírók szokták a Rectif. Bíztoshoz vinni;» ’s bementünk 
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velek egyetemben a’ Falúsbíró’ udvarára, hol a’ sűrűség miatt, 
mellybe a’ Falúsbíró is kiállott volt, a’ lovakról le nem száll- 
hattunk, és lóháton-űlve hallgattuk ki azoknak e’ beszédeket: 
Annak vége, hogy mí több adót fizessünk! Vége a’ Magyarok- 
nak is! Van már nekünk eggy ollyan jó Királyunk, a’ szent 
Hóra, ki maga is Oláh levén mint mí vagyunk, bennünket adó- 
fizetéssel nem fog terhelni; és a’ ki nemzetével öszveesküdt, 
hogy a’ Magyarokat mind megölje, ’s ezeknek minden vagyon- 
jaikat a’ maga felekezetének adja. A’ mi új dicső Királyunk, a’ 
szent Hóra, Zaránd V[árme]gyében a’ Magyarok’ meggyilkoltatá- 
sokat szerencsésen el is kezdte. Hol sok Nemesek megölettek, ’s 
felprédáltattak minden előkapott Magyar-jószágok. Különösen 
Gyálú-Márén a’ B. Józsika Antal’ pálinkafőzője is feldúlatott és 
hamúba borítatott. E’ lovakat, mellyeken űltek, mí jól ismer- 
jük, és tudjuk, hogy azok a’ Rectif. Bíztoséi, tudjuk, hogy ez is 
Magyar: ezért azokat tőletek elvesszük, títeket pedig arra intünk, 
hogy, mint volt Katonák, gyalog, szépszerint takarodjatak-ki 
a’ falunkból, csak hamar, mivel különben porul jártok.» Mind- 
ezeket megértvén, titkos eggymás’ szemébe-nézésünkkel eggy- 
másnak az elszaladásra jelt adtunk, ’s a’ lovakat eggyszerre 
sarkantyúba kapván, a’ Fellázadtak közűl észrevehetetlenűl 
kivágtatánk. Kik hogy czéljokat a’ lovak elvételére nézve meg- 
semmisítve látták, iszonyatos dűhösséggel utánunk eredtek, 
kövekkel, galyakkal hajgáltak, égre-kiáltó szitkokkal illettek, 
és fenyegetőztek keményen, ha meg nem állunk, a’ lovakat 
nekik általadni. Minket-űzések ezen falú’ határáig tartott, hon- 
nan rettenetes káromlások között visszatértek. Mí pediglen a’ 
rajtunk történtek’ előmondása végett haza siettünk; ’s ímezért 
vagyunk mind mímagunk ijedt-képűek, mind a’ lovak izzadtak 
és habosok.» 


Melly borzasztó hírnek hallása n. édes anyámba és belém 
annyival nagyobb félelmet önte, mivel n. édes atyám hívatalos 
foglalatosságai miatt, az elött két nappal Maros-Brettyére, 
Ribiczey József Szolgabíróhoz elutazott; és fiatal-szerű testvér- 
bátyám, István Oct. vége felé az említett pálinkafőzőben kifőtt 
ital’ számbavételére küldetett volt. Kire nézve rebegtünk, hogy 
annak zsákmánylása’ ’s porrá-égetésekor, ő is kivégeztetett! 


A’ n. édes nyámnak tűnődése alatt, az ötlött eszébe, hogy 
ha az öccse, Donáth Antal, a’ B. Józsika Dániel’ Branyicskai 
Udvari-Tisztje előtt ennyi szörnyűségek tudva nem volnának, 
hozzá elmenjen, a’ hallottakat neki elbeszélleni; nehogy őtet, 
a’ nemtudás miatt, szerencsétlenség érje. E’ végre lóra űlt, és 
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Mihály Apsitost is lóra ültetvén, maga mellé vette, és Bra- 
nyicska felé, melly Szirb’ szomszédságában fekszik, elindult. 


Énmagam hatodfél esztendős testvérhúgommal, Máriával 
otthon maradtam. Hol engemet, vagy amazt valahányszor 
látták a’ kapúnál állott Strázsák, mindannyiszor nagy nevetésre 
fakadtak, és nagyon, hogy halljuk, mondogatták: «Vége már 
mindennek.» Továbbá szüntelenűl sugdosodtak és kaczagtak 
Mária nevű Szirbi Oláh Szolgálónkkal, kinek én javasoltam, 
hogy a’ kaczaj-ütés helyett jóbb volna, ha dolgához látna. 
Mellyre az imígy nyilatkoztatá-ki magát: «Én nektek többet 
nem dolgozom.» ’S néhány szempillantatok mulva elillant. 


Azon nap’ vecsernyekor a’ n. édes atyám, és nyomban a’ n. 
édes anyám haza érkeztek. Ki annak hallottára, az Apsitosokkal, 
az előadott történetjeket elbeszélltetvén, maga elmondotta a’ 
Branyicska felé tett útazását e’képen: «Minekutána a’ fele- 
útat megtettem, eggy nagy csoport Oláhot találtam-elő, melly 
részint fenn-állott, részint a’ földön hevert, részint ült; min- 
deniknek kezében vagy hosszú-nyelű fejsze, vagy vasvilla, vagy 
bot, dorong volt. Ezek között elmentem, és tőlek a’ köszönet ’ foga- 
dásán kivűl, semmit nem hallottam. Odább haladtomban eggy- 
más Sokaságra akadék, melly az elsővel mindenben megeggye- 
zett. Ennek közepette mikor mentem volna, némelly Oláhok, 
a’ köszönet-fogadás után, imígyen szóllítának-meg: «Asszony! 
hová akarsz menni?» Kiknek válaszolván én; «Branyicskára:» 
Ők nekem illyen intést adának. «Ott nincsen mit keressz, mert 
onnan a’ Tisztek, Uraságok mind elszöktek. Minekokáért csak 
térj vissza; mivel megeshetik, hogy az előttünk levő Sereg, ha 
közébe méssz, nem fog ollyan becsűlettel bánni veled, mint 
a’ millyennel az eddig valók bántak.» Ekkor szemesebben 
nézvén Branyicska felé, felettébb megiszonyodtam, a’ temérdek 
eggybegyűlt Oláhok’ csapatjaik’ látásán! ’s azoktól elbúcsuz- 
ván, visszatértem. Kik bucsuzásom’ fogadása után ezt kívánák, 
hogy; «az Isten engem’ és háznépemet minden rossztól őrizze- 
meg.» Mikor az első Csoporthoz visszajutottam, eggynéhányan 
ezen kérdést terjeszték elömbe: «Miért nem mentél tovább is, 
hiszen talám nem csak eddig indultál volt?» Mellyre én: «Bra- 
nyicskára szándékoztam vala menni, de, minthogy az előttetek 
lévő Csoportbeliek azt erősíték, hogy az, kihez indultam, nincs 
otthon; visszafordultam.» E’ szavaimra viszontaglák ők: «Tud- 
tuk mí mind azt, hová? mind azt, kihez akarsz menni.» mind 
azt, hogy Az, a’ kihez indultál, úgymint Donáth Antal, szeren- 
cséjére jóeleve elszökött. Azonközben neked azt óhajtjuk, hogy 
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az Ég téged’ is, háznépedet is mentse-meg minden gonosztól.» 
Ezektől is elbúcsuzván, haza felésiettem, és, midőn ezen falú’ 
végénél voltam, eggy idevaló Gornyikkal (vármegyei Politzáj- 
szolga) találkozám, kinek ezen kérdésére, hol jártál? elmondám, 
hová vágytam menni, ’s mi okáért gátoltattam-meg? és így 
esdeklettem: «Mond-meg, kérlek, jó Ember, miért gyűlt-öszve 
illyen szokatlan módon az a’ teméntelen nép?» Mellyre az: 
«Tudja Isten én nem tudom: elég, hogy ebből, mint látom, 
veszedelmes dolgok fogják magokat kiütni. ’S bár adná a’ 
Mindenható, hogy temagad és házad’ népe a’ következhető 
rossznak áldozatjai ne lennétek; mert férjed, rajtunk éjjel nap- 
pal kész levén segíteni, nekünk nagy könnyebbségünkre és 
hasznunkra volt.» 


Csak hamar magam is előadtam, hogy édes Szüléim’ jelen- 
nem-létekben, az Őrök- és Szolgáló mimódon hahotáltak, sug- 
dostak, ’s miket fedeztek-fel; és hogy ez azolta a’ háztól 
eltünt. 


Ezek e’szerint megesvén, a’ n. édes atyám magához hívatá 
a’ Falúsbírót, Bózán Juont és az Eskütteket, kiknek a’ nála 
volt, felhajtott háromszáz Rfr. adópénzt és az ezzel járó Irást 
általadván, tőlek ezeket kérdette: «Mi okon gyültek-öszve min- 
denfelé olly’ sokan az Oláhok, és igaz-e, hogy Zaránd V[árme]gyé- 
ben Magyarokat öldöstek?» Kinek a’ Falúsbíró: «Azt, mi lesz 
ezután, nem tudom; de azt javallom, hogy a’ jövő éjszaka 
itthon ne hálljatok. Jó leszen hálni hozzám, a’ falú’ végére 
jönnetek; meglátjuk, holnap reggelig mi fog történni. Itthon 
hagyjatok mindent bezárva, az Őrzők’ gondviselések alatt. 
Én is harmad magammal itten maradok, hogy títeket elkísér- 
jünk, a’ többi menjen haza.» Kik el is menének. 


Most a’ n. édes anyám mindent zár alá tett, és mind maga, 
mind a’ n. édes atyám, mind pedig én ’s a’ húgom téliköntöseink- 
be felöltöztünk. Énmagam a’ fejemre eggy keszkenőt kötvén, 
flanelruhámra a’ bundámat kiöltve felvettem, és ezt más kesz- 
kenővel a’ derekamon általővezém. Illyen öltözködésem’ köz- 
ben nekem, gyermeki-ésszel-bírónak, eszembe jutott, hogy, 
noha édes Szüléim nem vacsorások, de én és a’ húgom majd 
ennénk jó szívvel, ha volna mit; ezért eggyik asztalfiókból 
fél-kappansültet, eggy darab tömlő-túrót és két darab czipót 
vevén elő, eggy asztalkeszkenőbe bebanyalítottam, tarisz- 
nyába tettem ’s magamhoz vevém. Ez alatt az idő beszürküle- 
dett. Mí azonban mindnyájan a’ házból kijővénk, és n. édes 
anyám a’ külső ajtókat is becsukta. 
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Igy felkészülve elindúlánk; velünk jöttenek: a’ Falús- 
bíró, az Esküttek, és Tógya Todor, ki ölében vitte a’ húgomat, 
’s utánam Mihály Apsitos, ki a’ tarisznyát kérte tőlem, de én 
nem adám oda; hanem gyermekségből a’ nyakamba vetettem. 


Midőn eggy kis dombról, a’ mészárszék mellett, a’ patakba 
ereszkedtünk, ’s ezen általmenvén, a’ mellette volt sövény’ 
lépcsős bejáróján a’ Jernyila Todor’ kertébe behágtunk, és 
itten eggymás kicsiny dombon felfelé mendegéltünk volna; 
hirtelenűl minden felől sűrű jeladó füttyentések hangzottak, 
de szó eggy sem: ezután nagy földdobogtatás, kemény karó- 
törések, és a’ kertek’ sövényeiknek iszonyú ropogtatásai ver- 
desték a’ levegőt. Ekkor a’ n. édes atyám kérdezőleg így kiál- 
tott-fel: «Megálljatok, kik vagytok, és mi bajotok van?» De 
a’ felelet helyett, őtet kegyetlenűl ütni, verni és rongálni kez- 
dették, kinek keserves jajgatásait, és az élő Isten’ szent nevére 
való reménykedéseit, hogy ne kínozzák, mert semmi rosszat 
nem követett-el, azonnal hallottam. ’S mingyárt Tógya Todor’ 
tolvaj-kiáltását, ’s a’ n. húgom’ sikoltásait; és a’ n. édes anyám 
keserves jajszavait ’s szívreható könyörgéseit. (Mihály Apsitos- 
nak eggy szavát sem hallottam. Könnyen megeshetett, hogy 
valamelyik Vérengező eggyszerre úgy megütötte, hogy tüstént 
szörnyű halált halt. Mert őtet azután soha senki nem látta). 
Mellyeket jól meglehetett különböztetni és érteni, mivel a’ 
Gyilkosok még eggy szót sem szóllottak. 


Ezalatt énmagam felfutottam a’ domb’ tetejére; hol lát- 
ván, hogy három Oláh, kik közűl kettő dorongokkal, eggy pedig 
vasvillával vala felfegyverkezve, utánam iramodott; imide, 
amoda kanyarodva mint tőlem kitelhetett, szaladtam elöttek. 
De csak hamar az eggyik beért, és úgy megütötte a’ tarkómat, 
hogy mingyárást féltérdre rogytam; azonban meg nem jajdu- 
lék, mert a’ legelső füttyentés’ hallásakor, ijedtemben fogaim 
bekapcsolódták volt. Két három pillantat mulva felemelkedvén, 
ismét futásnak eredtem, ám az eggyik Gyilkoló viszont utól- 
érvén, hátba olly’ keményen megsujtott, hogy a’ balfelemmel 
eggyszeribe a’ földre leestem; ollyan szerencsésen, hogy a’ 
gyermeki játékból nyakamba-vetett tarisznya a’ benne volt 
száraz eleséggel, csudálatosan a’ fejemre felfordult. És így a’ 
Kegyetlenkedők’ irgalmatlan ütéseik jódarabig nem a fejemet, 
hanem a’ tarisznyát érvén, az az öszveagyalástól még most 
megmentődett. Mellyet észrevevén az Öldöklők, eggymásnak 
ezt sugdosák, (mert nagyon nem beszéllettek,) hogy a’ tarisz- 
nyában pénz vagyon, és én elakartam vele szökni: ezért azt 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


155 


az eggyik megragadta, hogy tőlem elvegye, de a’ mellynek 
szíja az államban megakadott, és magam felfelé emeltettem. 
Én is azt eggyik ujjommal az állam alól halkal-kitaszítván, a’ 
tarisznyát a’ benne képzelt kinccsel a’ Fosztogatóknak által- 
engedém, és megint visszahullottam balfelemmel a’ földre. 
Mellyet azok a’ fejemnél frisen kibontottak, és, kétség kivűl 
azért, hogy benne pénzt nem kaptak, eggyik ollyan csapást 
tett a’ fejemen, hogy ez mingyárt betörött, mellynek helye 
annak tetején ez óráig látható: és a’ bundámnak eggyik szár- 
nyát dühösen megmarkolá, hogy attól megfosszon, de a’ mellyet, 
minthogy az jól magamhoz volt szorítva, és én haltként hever- 
tem ottan, rólam könnyen le nem húzhatott. Mellyet a’ más 
kettő látván, társoknak lassan ezt sugák: «Hagyd-el a’ pokolba, 
mert régen meghalt. ’S siess velünk jőni, mivel a’ többi már 
rég’ a’ Bíztos’ lakházában vagyon.» Erre az tüstént eleresztette a’ 
bundámat, de jóbb fülem felett fejemet betörte, mellynek helye 
hasonlólag látszik maig is. Ezzel mind a’ hárman elnyargaltak. 


Kiknek eltávozások után, felállottam, de megintlen vissza- 
estem, fejem’ kimondhatatlan szédülése miatt, mellyet csak 
akkor éreztem, midőn talpon voltam. Újólag próbálám a’ fel- 
kelést, ’s ismét visszaestem! Sok próbáim után, végre lábra 
állottam ’s elindultam onnan; azonba lépdelléseim közben a’ 
nagy elgyengülés miatt ottan ottan térdre rogyám, ’s eggyszer 
hirtelenűl ezt érzém, hogy a’ homlokomon le a’ szemeimre, 
innen az orromra és szájamra valami forró nedvesség kezdett 
folyni, ollyan bő mértékben, hogy a’ miatt nem is láthattam 
szemeimmel, mellyeket két kezeim’ hátaival alig győztem 
törölgetni, hogy eggy eggy keveset láthassak. Ez a’ nedvesség 
a’ fejemen volt mély sebekből csorgott meleg vér vala! 


Illy’ kínos állapotomban megpillantám a’ velem szembejövő 
szolgálónkat, kit, hozzám érőt, mind a’ két kezeimmel meg- 
ragadtam, és gyengén lihegve így esedeztem neki: «Mária! 
az Istenért, rejts-el valahová, mert öszve vagyok agyalva, ’s 
félek, megölnek a’ Lázzadók.» Ki ezt felelé: «Nincs hová 
rejtselek, hanemha ide a’ Jernyila Todor’ háza mellett bekerítve 
levő szénakalangyák közé.» Erre én: «Reszketek hogy majd, 
mikor enni adnak a’ marháknak, reám akadnak, és belém verik 
a’ vasvillát.» Mellyre a’ lyány: «A’ Gazdák nincsenek itthon, 
és a’ marhákat még nem tették jászolyra.» És a’ szénakalangyák 
melletti sövényhez vezetvén, erre felhágni segíte, de ennek tete- 
jéről beszállani nem: mert megharagudt, hogy őtet tele töltöt- 
tem vérrel. Honnan én, erőtlen, leestem a’ földre ’s nagy- 
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nehezen a’ szénakalangyák közé betérdeltem, ’s lefeküdtem 
eggyik mellé. Hol borzasztó félelem és fájdalmak között hal- 
lottam szegény édes Szüléim’ keserves nyögéseiket! De n. hú- 
gomnak semmi sikoltását nem. 


Engemet, lefektem után, ájulás nyomott-el jóideig; szinte 
pitymallott, mikor magamhoz jőttem. Reszkettem, mint a’ 
nyárlevél, a’ hideg miatt, ’s fejemen, a’ véremben megázott 
keszkenő megfagyott volt. Ekkor a’ n. édes Anyám’ jajgatásait 
nem hallottam, de igen a’ n. édes Atyáméit az oláh Pap’ háza 
felé. 


Immost valamelly újabb borzadás futott-szerte ereimben, 
’s jónak gondolám, onnan csak hamar elmenni; és a’ szénás- 
kertből az úczára nagy bajjal kihágván, a’ B. Józsika Dániel’ 
malma felé elindulék. Mikor a’ malomkerekekre folyó víz’ 
hídján ballagtam volna, hátulról rettentő dobogást hallottam, 
hová hirtelenül visszatekintvén, láték az erdőhátság felől jövő 
úton ugyanazon malom felé nagy sereg Oláhot nyargalni. Én 
is ezért minden erőmből a’ malomházhoz siettem, mellynek, 
midőn a’ kapujához érék, az ezzel általellenben volt malom’ 
tornáczában véghetetlen zajgó Oláhot láttam állani. Kik sze- 
rencsémre! meg nem pillantottak. A’ kapútól a’ malomház’ 
ajtójához iparkodtam, melly be levén zárva, annak megnyitása 
eránt nem mertem szóllani, nehogy az Oláhok ottan-létemet 
megtudják. Hanem eggy közel és üresen állott lúdolba be- 
buttam. Kevés idő vártatva a’ Molnárné két leányaival a’ 
házból kijőtt, és engemet a’ lúdól körűl mindenfelé keresgéltek, 
mellybe be is néztek, de nem láttak-meg, mert én annak ajtója 
mellé jól bevontam volt magamat. Azonközben hallván, hogy 
a’ Molnárné leányainak ezt sugá, «annak, ki az ajtóra ment 
volt, itten kell lenni;» a’ gerendákon által szertetekintettem 
kikémlelni, ha a’ Molnárné’ háznépén kivűl nincsen-e még más 
is ottan? és látván, hogy nincsen, lassú hangon megszóllítottam 
a’ Molnárnét. Ki engemet ezen okból, hogy kinn hideg van, 
a’ házába behívott, ’s bíztatott, hogy semmitől se tartsak, mert 
nála senki idegen nem tartozkodik. És benn a’ szobájában 
ezeket mondá nekem: «Tudtam, mihelyt az ajtónál a’ járást 
hallám, és szót nem hallék, hogy ottan közűletek valamellyik 
van, ’s ezért mentem-ki, reá akadni. 


Nov. 5-dikére, péntekre virradólag a’ Molnárné engem’ a’ 
kamarájába csukott-be, melly rakófából és tapasztatlanúl 
levén öszvealkotva, keservesen nézellettem, miként hordották 
az Oláhok reg olta estig az említett országúton Ilye felől részin 
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szekereken, részint lovakon, részint hátokon a’ feldúlt por- 
tékákat! 


Ugyanezen nap’ reggel kilencz óra tájban a’ malomház’ 
udvarán nagy zsinat kezdődett. Hová a’ boronák között ki- 
tekintvén, a’ helybeli Falusbírót két Esküttekkel a’ ház előtt 
állani láttam, és hallottam, hogy amaz hangosan e’ szókat 
adá-ki: «Jer-elő Molnár, ’s hallgasd meg az Oláh Nemzet’ új 
Királyának, a’ Szent Hórának parancsolatját.» Mellyre az 
Örlő előállott. A’ Falúsbíró pedig így folytatá kiábálását: «A’ 
mi új Királyunknak, a’ Szent Hórának az a’ parancsa, hogy; 
valamelly Oláh, Magyart rejtett-el, vagy ezután elfog dugni, 
és ezt étellel, itallal napról napra táplálja, mihelyt a’ dolog 
kitudódik, legottan a’ háza’ elébe felütendő nyársba fog hú- 
zatni: a’ háznépe pedig az illyen bünös Oláhnak, az elrejtett 
Magyarral eggyütt betétetik a’ házba, mellynek ajtója és ablakai 
kivűlről beczövekeltetnek, és reájok köttetnek, ’s a’ házfedélre 
még eggyszer annyi szalma tetetendik mennyi rajta találtatott. 
És az meg fog gyujtatni, hogy a’ Magyar, a’ mí halálos ellensé- 
günk elvesszen, az Oláh háznéppel egyetemben, melly hívebb 
volt ahhoz, mint tisztelt új Királyunkhoz, a’ Szent Hórához.» 
Ezeket a’ Molnár mély megilletődéssel kihallgatván, a’ Falús- 
bíró előtt letérdepelt, és minekutána a’ föld felé hajtott fejjel 
léve, magára keresztet vetett volna, az ég felé emelte kezeit ’s 
ezen igékre fakadt-ki: «Éljen a’ mi új Királyunk, a’ Szent Hóra! 
én esküszöm minden Szentekre, hogy háznépemmel eggyütt 
minden rendeléseit teljesíteni fogom.» Ezután mindnyájan 
bementek a’ házba, hol tüstént a’ mí megkínoztatásunk’ és 
feldúlatásunkról kezdettek beszéllgetni, és azt forgatni, hogy 
csupán az édes atyámat tudják, eggyberontva az Oláh Papnál 
fekünni, a’ többiről pedig semmit sem tudnak. ’S épen ezért 
kellett ugyanazon nap’ reggel korán a’ falúsiakat a’ harangok’ 
félreverésével felkölteni, hogy a’ patak mellett volt fűzbokrok 
sűrűjében le egészen Maros-Brettyéig, annak mind a’ két part- 
ján minket keressenek-meg azért, hogy, ha a’ meleg vér eggy 
darabig elvitt és meghaltunk, vagy eggy gödörbe temessenek-el, 
nehogy sertéseik reánk akadjanak és megegyenek, és majd 
azokat ők egyék-meg. Ezzel eloszlottak. 


A’ Molnárné pontban nálam terme, ’s ezeket mondá: «Tel- 
jességgel nem tudom, mitevő legyek veled, mert vagy eggyszer, 
vagy máskor észre találják venni, hogy nálam vagy, és osztán 
mind kettőnknek halál a’ fejünken.» Erre én: Talán bizony 
a’ Gyilkosoknak kiakarsz adni! nem jut-e eszedbe, melly házink 
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voltál? — — — Mellyre a’ megilletődett Asszony: «Én ki 
nem adlak, sem háznépem; sőt ha beesteledik, házamtól, és így 
a’ veszedelemtől távolabbi, bátorságosabb helyre rejtelek-el: 
addig pedig elmegyek, az édes atyádat meglátogatni.» Mellynek 
teljesítésére őtet én is igen szépen megkértem, ’s eggyszer’smind 
arra is, hogy az édes atyámnak, hollétemet magyarúl (a’ mol- 
nárné Zaránd Vármegyében, Lunkojon, a’ G. Gyulay Udvar- 
ban mint Jobbágyleány, konyhaszolgáló volt, és ezért tudott 
magyarúl beszélleni) mondjameg, és hogy én, eggybeagyalt ’s 
teljes vérrel, édes atyai kezeit ezerszer csókolom, ’s az édes anyám- 
ról és húgomról nem tudom, hol legyenek?» A’ Molnárné elment. 


A’ ki visszajöttével nekem e’ keserves hírt hozá: «Az édes 
atyád a’ Pap’ háza’ közepén eggy a’ maga köppenyegével 
beterített csomó szalmán sinlődik, feje alatt a’ mentéje van, és 
bundájával takartatik. A’ teste igen nagyon eggyberongál- 
tatott, az álla letöretett, a’ szemei akkorák, mint eggy eggy 
tyúktojás, és kidüllyedve állanak, az erek bennek tele töltek 
vérrel, ’s e’ miatt látása megrövidült. Továbbá szüntelenűl 
szomjúhozik, énmagam míg ott voltam, sokszor adtam neki 
innia eggy új víztartó faedényből, ’s kérdeztem, miért iszik 
ollyan sokat?» Ki felelé, hogy rendkivűl való forrósága van, 
és úgy ég belől, mintha behevített kemenczében volna.» Azt is 
tudakozám tőle, mimódon jutott a’ Paphoz? «Igen nagy bajjal, 
monda, mert alig tudott négykézláb oda felmászkálni, (mint- 
hogy a’ jóbb lábszár’ csontjába eggyik Gyilkos a’ fejszéjével 
halálos sebet ejtett volt) és, midőn felért, a’ Pap nem akarta 
a’ házába beereszteni, és csak hosszas könyörgéssel nyerhette- 
meg bebocsátatását, ezen feltétel alatt, hogy onnan kevés idő 
mulva eltakarodjék.» Végre kijelentettem neki, hogy te nálam 
vagy, és azt mit általam izentél, és hogy anyád ’s húgod hol 
legyenek, sem én, sem te nem tudjuk. Mellyet megértvén, 
véres könycseppeket hullatott szemeiből, ’s engemet erre kért, 
hogy reád jó gondot viseljek, puhatolozzam édes anyád’ és 
húgod’ hollétekről, ’s holnap reggel menjek ismét hozzája.» 
Míg ezek e’ként folyának, különböző helységekből érkezett 
Oláhok jőttek édes atyádhoz ezen szín alatt, mintha a’ hátra- 
maradt adópénz’ mennyiségét akarták volna megtudni; kik- 
nek az minden kérdéseikre pontosan megfelelt.» A’ Molnárné 
alig mondá-el ezeket, ’s elhagyá a’ kamarát. 


Kihez épen ekkor érkezék tíz Oláhok nagy zajgás között 
ezekről okoskodtak. «Miként boríthassák hamuba Dévát; 
mert szólltak ők, ha az eggyszer birtokunkban leszen, egész 
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Erdély’ meghódúltatása kevésbe fog kerűlni.» Különösen 
eggyik így kezdett eszeskedni; «Dévát éhséggel könnyen meg- 
verhetjük, tudniillik a’ városnak tüzet adunk, és a’ sánczokat 
elfoglaljuk, ’s fenn a’ várban (ezen vár adott menedékhelyet 
a’ Hunyad és Zaránd Vármegyei szaladó Nemesség’ nagy 
részének, és védelmezte, hogy az a’ fellázadt Oláhok által 
mind ki nem oltatott!) levő Magyarok a’ táplálat’ nemléte 
miatt éhhel fognak elveszni.» Mellyre eggymás ezen ellen- 
vetést gördíté — elő: «Igen, de hátha midőn a’ város’ felgyúj- 
tása’ és sánczok’ elfoglalásában foglalatoskodnánk, a’ Vár- 
beliek minket ágyújikkal öszevelődöznek?» Erre egy harmadik 
felrikoltott: «Attól nem félek, mert a’ várban nincsenek lövő- 
szerek.» «Jobb volt volna bizony, szólla magába szállva eggy 
negyedik, nekünk ehhez nem fognunk: mert tegyük-fel, hogy 
Dévát bevesszük, mit csinálunk a’ többi Városokkal, mellyek 
annál nagyobbak?» Ekkor eggy Ötödik: «Hajtsuk csak birto- 
kunk alá Dévát, a’ többi Városoknak falaikat botjainkkal 
mind lerontjuk.» Tüstént eggy hatodik: «Halljátok! tí csak 
beszélletek, és e’ dolognak következését meg nem tudjátok 
fontolni.» «’S mi lehetne ennek egyéb következése, mint az, 
hogy mí minden Magyarokat megölünk, és ezeknek vagyon- 
jaikat elfoglaljuk?» monda büszke hangon az előbbeni. «Paj- 
tás! azt mí el nem érjük; mert én forgottam mind ezen mí 
Országunkban mindenütt, mind pedig Magyarországon, hol 
mennyi a’ fűszál és falevél, annyi Magyar vagyon, és mindenik 
ollyan erős, hogy, ha közűlek tizen jőnek falunkba, lóháton 
kivont karddal, minket mindnyájunkat, mint a’ káposzta- 
torzsát, öszvedarabolnak. ’S azt meg se kell gondolni, hogy a’ 
Magyarok, mihelyt meghallják mózdulásainkat, ellennünk fel 
ne keljenek. Lázzadásunknak pedig híre négy, öt napok alatt 
mindenüvé elrepül, ’s akkor osztán azon veszedelmet, mellyet 
mí a’ Magyar Nemzet ellen készíténk, ez a’ torkunkra forrasz- 
tandja. Jóbb volt volna valóban, nekünk tudatlanoknak és 
gyengéknek ezen tanult és kemény Nemzet ellen fel nem támad- 
nunk.» Ezen mondásra a’ többiek kimondhatatlanul zajogni 
indultak. Eggy rész az elkezdett plánum’ tökélletességre vihe- 
tése utáni boldogságának előérzésével kérkedett; más rész 
átkozá a’ támadásnak, mindenek felett a’ gyilkolásnak még 
csak Meggondolóját is. Így meghasonlva szerteoszlottak. ’S az 
idő is alkonyodásnak eredt. 


A’ Molnárné nagy sebbel lobbal hozzám bejővén, monda: 
«Én téged’ innen elviszlek B. Józsika Dánielnek, a’ malmon felűl 
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levő bekerített szénakalongyáji közé.» Kinek én: «Hát ha 
azokat, mint Uraságéit, a ’Dúlók elfogják onnan hordani? 
akkoron belém vasvillát vernek!» «Vigyázni fogok én reád, 
bíztata a’ Molnárné, és mikor észreveendem, hogy a szénát 
onnan el akarják vinni, jóelőre egyebüvé foglak elrejteni.» 
Erre magam: «Jól van, de ha ollyankor jövendenek a’ szénáért, 
mikor te nem léssz jelen, vagy meg nem tudod az ők mozdúlato- 
kat?» «No csak jer, szólla ő haragos hangon, mert én tégedet 
a’ házamnál tovább nem tarthatlak.» És reám eggy oláh inget, 
‘s erre a’ bundámat feladá ’s a’ többi köntöseimet magánál 
marasztotta. Ezalatt a’ Szolgálónk oda jőtt, kit kértem, hogy 
engemet kísérjen-el, de a’ ki vonogatózott, mondván, hogy 
nem merészel: azonban a’ Molnárné’ kérő és bíztató szavaira 
felfogadá, hogy velem, félénkkel és öszveagyalttal eljövend. 
Ekkor tüstént elvezettek a’ Molnárné és Szolgálólyány a’ széna- 
kalongyák közé. Hol újra esedeztem annak, hogy a’ széna’ 
elhordása’ idejére szoros ügyelettel legyen; vagy inkább ott 
ne hagyjon; mert, ha az ő vigyázatlansága miatt valami 
újabb nyomorúság érend, tudja-meg, hogy Isten megveri.» 
Mellyre az megilletődve: «Ne félj, szerencsétlen leányka, ne 
félj, mert bizonnyal ígérem és fogadom, hogy a’ széna’ elhor- 
dása előtt elviszlek innen: csak mostan a’ házamnál tovább 
nem tarthattalak, mivel a’ Vérengezők azzal fenyegettek-meg, 
hogy minekutána anyádra, reád és húgodra sehol sem akad- 
hattak, nálam keresnek-meg benneteket, szentűl hivén, hogy 
tí az én hajlékomban bujkáltok. — Legyetek itt mind ketten 
csendesen és sehová se mozduljatok innen; én nem soká 
megint ide jővök.» ’S azonnal ott hagyott. 


Félóra mulva az eső permetezni kezdett, mellynek álomra 
ingerlő lassú zúgását, a’ szénakalongyákkal általellenben volt 
Oláh Pap’ házánál hirtelenűl támadt zajgás és lárma megzavará; 
’s szívem újabb félelmektől marczongoltatott. A’ mellettem 
elszenderedett, Szolgálólyányt felserkentettem, kinek mondám, 
melly keményen zajognak a’ Lázzadók az Oláh Pap’ házánál, 
és talán a’ szénáért akarnak jőni. «De bizony tám az édes atyádat 
akarják megölni, monda sohajtva az, mert ma délben azt hal- 
lottam, hogy őtet, mihelyt beesteledik, a’ házból az udvarra 
kihuzzák, és itten vagy agyonverik, vagy meglövik.» E’ szavait 
még el sem végzé a’ lyány, ’s tüstént hallottam a’ terhes ütéseket 
és reszkető hangon való keserves jajgatást, mellynek tovább 
tovább gyengülése után eggy lövés esett, és minden nyögés 
megszünt! 
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Épen elégtelen vagyok leírni ekkori állapotomat! A’ szol- 
gálólyány ottan ottan megrázott, illyen szókra fakadva: «Az 
Istenért! jőjj eszedre, mert miattad én is rosszul járok.» Azon- 
közben újabb lárma, ostorok’ csattogtatása és szekerek’ haj- 
tása hasogatá a’ levegőt. Midőn én a’ lyányt megragadván, neki 
ezt rebegém: «Most bizonyosan a’ szénáért jőnek:» mellyre az: 
«Meglehet, mert nagyon közelítenek.» ’s íme a’ Molnárné vélet- 
lenűl megfogta jobbomat, szóllván: «jer frisen, mert itten van- 
nak a’ szekerek, a’ szénát elhordani.» De én magam’ erején 
nem mehettem! Ezért engemet a’ Molnárné és Szólgáló húz- 
tak-ki a’ szénakalongyák közűl ’s emeltek-fel a’ sövényre, melly 
mellet kivűl felől állván amannak fija, a’ hátára vett és vitt 
eggy oldalon felfelé ennek tetejéig, itten letett, ezt adván okul, 
hogy nem bír tovább emelni. Innen, megragadván a’ Molnárné 
eggy, a’ Szolgáló másfelől a’ karomat a hónam alatt, bizonyos 
távolságnyira vittek. Midőn én egészen érzéketlenné válván, 
kezeimnél fogva magok után a’ földen húztak valami messze- 
ségre; a hol a’ Molnárné’ fija megint felvett a’ hátára, és elvitt 
eggy cziher mellett lakott Oláhnak gyümölcskertébe, és itten, 
az aszalószín’ ajtója mellé letett. Hol a’ Molnárné e’képen 
szólla nekem: «Légy itt nyúgalomban, mert nekünk el kell 
menni, látni a’ széna’ elhordását. Ennek végrehajtása után 
viszont hozzád fogok jőni, és meglátom, mitevő leszek erántad.» 
Ekkor mindnyájon elhagyának. A’ Szolgálólyányt sem az én, 
sem a’ Molnárné’ kérései nem tudtak arra bírni, hogy velem 
maradjon! 


Egyedűl, mint bódult hevertem a’ sötétben a’ földön. De 
nem sokára valamelly emberi járás’ hangja csapá meg füleimet, 
’s úgy tetszett, mintha valaki az aszalószín’ ajtóját kereste 
volna; midőn én még csak lélekzelni sem mertem. Azonban a’ 
Molnárnénak e’ szavait hallám: «Itt kell neki lenni, mert én 
őt csak imént hagyám itten;» és azonnal reám bukván, e’ként 
bátoríta: «Ne búsulj már olly nagyon, mert az édes anyád is 
itt vagyon, és ezentúl nem léssz csupán magadra.» A’ szenve- 
dések’ ezen sűrű homályában reám is, édes anyámra is legottan 
a’ vígasztalásnak eggy kicsiny világa kezdett pislogni, hogy 
eggymásra akadtunk! 


Itt a’ n. édes anyám, ezen kérdéseimre, hogy, csötörtök 
olta hol volt, és hogyan jutott a’ Molnárnéhoz? e’szerint felelt: 
Én csötörtökön este a’ gyilkoló helyről, az Öldöklők’ eltakaro- 
dások után, Jernyila Todor’ házához vontam magamat. Hol 
látván, hogy az ajtó be van zárva, szertetekintettem, magam- 
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nak eggy zugolyt kinézni, hová elrejtőzhessen. És megszemlél- 
vén eggy, a’ házhíjára feljáró helyhez feltámasztott lajtorját, 
ezen tüstént felmentem a’ hiúba és a’ kémény megé elbuttam, 
hol szinte mostanig kínlódám. Honnan nappal nem szállhattam- 
le azért, hogy a’ Gazda gyermekei otthon levén, ezeknek láttokra 
nem akartam magamat kijelenteni; este pedig mihelyt bealko- 
nyodott, a’ tüzet vízzel kioltották, az ajtót bezárták és hazunnan 
mindnyájan elmentek; és így nem volt, ki a’ fellejárótól elvett 
lajtorját ide visszaemelje. Mostan végtére a’ hiú’ szájához 
mentem, illyen czéllal, hogy valami módon onnan leereszkedvén, 
a’ Molnárnéhoz vegyem magamat. Tünődésem közben észre- 
vettem a’ ház’ Gazdája haza-jövetelét, kit, az udvaron állót, 
meg szóllítottam, a’ ki riagatólag ezt kérdé, «ki legyek?» Mellyre 
nagyon megfélemlettem, de hirtelenűl megbátrodván, felelék: 
«Én vagyok a’ Biztosné.» «‘S mikor hágtál-fel oda?» folytatá kér- 
dését. «Csötörtökön este;» válaszolám én. Erre ő durva hangon: 
«Hogyan mertél engedelem nélkűl a’ házom’ híjára felmenni?» 
Mellyre én: «Csak úgy, édes Jernyilám, mint a’ki az én veled és 
háznépeddel (Néhai édes anyám Jernyilának álló esztendeig, 
ágyban sinlődött feleségét étellel táplálta volt, és egyéb szíves- 
séget is mutata háznépéhez) közlött jótéteményeimért bíztam 
bennetek, ’s reménylettem, hogy ezen nyomorult állapotomban 
tí is hasonló Jók lesztek hozzám. Kérlek is, emlékezzél-vissza 
az én veletek közlött jóságomra, ’s jusson eszedbe kiváltképen 
ez, hogy van Isten, ki téged’ és háznépedet a’ háládatlanságért 
meg fogja büntetni.» E’ szavaimra ő meglágyult és így szóllott: 
«No mit kívánsz tőlem, hogy veled cselekedjem?» Kinek én: 
«Tégy ide eggy lajtorját, hogy szállhassak-le, kísérj-el a’ ma- 
lomig, és ne mond-meg senkinek, hogy én hol voltam és hová 
mentem.» Erre ő nagyot sóhajtva monda: «Sokat kívánsz 
egyszerre tőlem!» «Én még többet tettem veletek;» viszonozám 
én. Utoljára oda hozá a’ lajtorját ’s e’képen szólla: «Jer-le 
bátran, és tőlem semmit se tarts.» Én is onnan azonnal leszáll- 
ván, vele a’ malom felé elindultam; de, a’ merre ő akart vinni, 
valamelly sokaság zajgott, ezért újra imígy esdeklettem neki: 
«Jó ember! ne vígy szántszándékkal a’ veszedelembe.» Ezenre ő: 
«Most sötét van: senki sem lát-meg; csakugyan ha félsz, jer 
másfelé.» És minden baj nélkül elvitt a’ Molnárnéhoz.» 


Nov. 6-dikára, Szombatra már hajnallott. Midőn a’ Mol- 
nárné bennünket a’ gyümölcskertből kivezetett; és velünk az 
erdőhátságról Ilye felé vivő országúton általmenvén, eggy sö- 
vényhez érénk; mellyen mind kettőnket általhágni segíte és 
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attól minteggy ölnyi messzeségre volt sűrű bokrok közé le- 
ültetvén, ezen ígérettel, hogy nekünk, mihely megvirrad, élel- 
met hozand, onnan elmene. 


Szombaton egész nap’ ezen helyen veszteglettünk; de a’ 
Molnárné minket meg nem látogatott. Napestig nézellettük, 
miként vitték az Oláhok a’ feldult portékákat Ilye felől az erdő- 
hátság felé. Minden szempillantataink rebegések között teltek- 
el, félvén, hogy a’ Dúlóknak kutyájik reánk akadnak, ’s azok 
által amazok! Óhajtottuk az éjt, hogy onnan felebb, és így a’ 
sűrűségbe belebb mászkálhassunk. 


Mire besötétedett, onnan elindultunk, és a’ tömött bokrok 
között, mint a’ helyet nem-ismerők, mindenfelé bódorgánk. 
Ottan ottan lerogytunk a’ gyengeség és ágbogok’ sűrűsége 
miatt, ’s új bundáink a’ tövisek’ tűji között tetemesen elfosz- 
lottak. Hajnalhasadtkor eggy domb’tetejére értünk-fel. Hon- 
nan szertetekintvén, ijedtünkben eggyszerre a’ földre leomlot- 
tunk, a’ mindenfelé lángoló falúknak és elpusztított helységeknek 
szomorú látásáért. És megmaradhatásunk eránt minden re- 
ménységünk elveszett! 


Nov. 7-dikén, Vasárnap reggel ugyanazon domb’ tetején 
a’ n. édes anyám valami tömött bokrokat kiválasztván, így 
szólla: «Édes leányom, rejtsük-el magunkat ezek közé, ’s innen 
ne mozduljunk-meg, ha éhhel kell is itt elvesznünk. Ha még 
élő napjaink lesznek, az Úr Isten majdon mutat nekünk útat 
a’ megszabadúlásra.» Ekkoron mind ketten behelyheztettük 
magunkat a’ sűrűségbe, és itt kínlódtunk Nov. 18-dikáig, Csö- 
törtökig. Hol éjjel nappal űltünk vagy feküdtünk ollyan félel- 
mek között, hogy jó formálag szuszogni sem mertünk. A’ leg- 
lassúbb madárreppenés, a’ legkisebb levélzördűlés újabb, újabb 
rebegést önte szíveinkbe. Az idő többnyire nedveshideg volt, 
ritkán sütött valami parányi napfény. Nappal is, de kivált 
éjenként igen fáztunk. ’S bundáinknak megmaradott részei 
szüntelenűl vízben állván, ’s e’ miatt azoknak bélléseik nagy- 
részint elrothadván, nem vala, mi óvjon a’ dértől. Az ételt 
nem kívántuk, de nagy fájdalmainknak miatta mindég szom- 
júhoztunk. Melly tartós szomjúságunkat a’ sárga falevelekről 
lehullongott égiharmattal és esőcseppekkel enyhítgettük. Cso- 
mónként gyurtuk-be szájunkba a’ vizes faleveleket, ezekről a 
nedvességet felszívni: mellyért mind kettőnknek szájunk 
kivűl, belől megsebesedett, nyelvünk a’ durva cserfahajhoz 
hasonló lett. A’ torkomat, eggybe-szorulva érzettem. — A’ n. 
édes anyám a’ napoknak ottani ottani számítgatása’ közben 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


164 


ezeket mondogatá: «Tízennégy napok alatt meg kell halnunk, 
mert étlen (Nov. 4-dike olta sem én, sem n. édes anyám nem 
ettünk volt. Noha magam Nov. 5-dikén a’ Molnárnénál vol- 
tam, de még sem ettem; mert ő nem kínált, nekem pedig 
épen nem jutott eszembe az evés) tovább nem élhetünk; 
mellyet örömestebb választok én, és válassz te is életünk’ el- 
enyészésére, mint, hogy az élelem’ megszerzése végett magun- 
kat kimutassuk és a’ Gyilkolók kegyetlenségeik’ áldozatjaivá 
legyünk.» 


Szirb’ közepéről a’ nagy beszéd’ hangja hozzánk elhatott. 
Melly az említett napok’ lefolyása alatt gyakron megtörtént. 
Különösen nov. 8-dikán, Hétfőn est felé rendetlen zajgás volt 
benne, melly közben illyen kiáltás hangzott: «Jaj! oda va- 
gyunk: mert az idevaló Magyarok’ segítségére annyi idegen 
V[árme]gyei Magyar jőn, a’ mennyi fűszál és zöldlevél van 
(Kit ij járbá si frunzá. Az Oláh nyelvben gyakron előfordúló 
hasonlatosság, valamelly roppant sokaság kifejezésére). Jaj 
nekünk; mit csináltunk; azok, a’ haragosok, bennünket mind- 
nyájunkat feldarabolnak.» ’S ezek után nagy emberek’ és kis 
gyermekek’ sírásaik hangzottak. 


Nov: 18-dikán délelőtt mintegy tíz órakor, tőlünk nem 
messze járni hallottunk valami Vadászokat. Kiknek kutyája 
keményen kezdett felénk hajtani. ’S mint voltunk oda, midőn 
a’ felvert róka fekvőhelyünk mellett, elöttünk elszaladván, az 
ezt nyomozó eb erántunk, velünk szembe megállott, ’s ben- 
nünket ugatni kezde! ’S a’ Vadászok is sebesen hozzánk nyar- 
galtak, vizsgálódni, hogy ottan meglassadt kopójok miért 
csihog?! Kik minket meglátván, tőlünk nem kevésbbé rettentek- 
meg, mint mí tőlek. Ezek ketten, édes eggy testvérek valának, 
kik közűl a’ nagyobbik kezében puskát tartott, a’ kisebbik pedig 
vállán fejszét emelt. Amaz tüstént illyen módon szóllíta-meg: 
«Ki és mikor vezetett títeket ide? és kicsoda táplált?» Mellyre 
mí, megijedtek, gyenge hangon ezt feleltük: «Azon csötörtökön 
éjjel, mikor öszveagyaltattunk, vetődtünk ide (nem akarván a’ 
Molnárnét kiadni) csupán magunkra az Isten’ vezérlése által, 
‘s azolta semmit nem ettünk és ittunk, mert nem volt mit, 
mostanig embert sem láttunk.» Ennek hallására mind ketten, 
de kivált az öregebbik szerfelett megilletődvén, ezeket adá-ki: 
«Ugyan az Isten’ szerelméért, hogy nem haltatok-meg éhhel? 
(keresztet vetve magára) tí valósággal valamínt a’ Szentek a’ 
levegőben, táplálat nélkül éltetek. Nagy csuda ez! Azonban 
meghiszem, mert tí ollyak vagytok, mint a’ régen meghaltak; 
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szemeitek’ pilláji, és ajkatok nem úgy látszanak, mintha azokat 
emberek mozgatnák, és hangjaitok valami machina’ csikorgásá- 
hoz hasonlítnak.» (Az ifjabbik eggy szót sem bocsátott-ki száján, 
hanem válláról levevén fejszéjét, ezt kezével forgatgatta, és 
bátyjának beszédé közben haragra gyúlt arczaival ottan ottan el- 
árulta gyilkos indúlatját; melly miatt fájdalmas szíveinket újabb 
gyötrelmek sebesíték!) Továbbá az idősebb még ímezeket 
mondá: «Az Istennek szentséges nevéért! ha eddig ki nem 
múltatok, itten már tovább ne nyomorogjatok; hanem vere- 
kedjetek be Ilyére, hová a’ Magyar-lakosok nagyrészint vissza- 
mentek. Haza tért a’ B. Bornemisza Údvar Bozsnyák nevű 
Árendásának Udvarbírója is. Menjetek ehhez, kivel, tudtom 
szerint, mindég jól éltetek, ’s ennélfogva hiszem, hogy mostani 
nyomorult sorsotokon megfog esni szíve. Abrúdbánya és Za- 
lathna körűl lakó Magyarok is haza telepedtek, és Oláh vallásra 
általállottak, ’s ezért senki sem bántja őket. Egyebütt is 
azt, ki Oláhvá (óhitűvé) leszen, senki nem illeti rosszal. Dévánál 
a’ Magyarok teméntelen Oláhokat konczoltak-le, különösen 
Branyicskai lakost tízenötöt. (N. édes Anyám felé fordulva) 
Az öcséd Donáth Antal, és a’ fiad igen mérgesen vágták az 
Oláhokat, és vágják most is, hol csak eggyet találhatnak. Azt 
zúgatják, hogy megszámlálhatatlan Székely-Katonaság jőn, 
mindnyájunkat feldarabolni. A’ férjedet megtámadtatástok utáni 
nap’, pénteken este valami Gyilkosok kihurczolták a’ Pap’ 
házából ennek udvarára, és itten megölték. A’ kis leányodat, 
mint értettem, Tógya Todor rejtegeti.» Melly beszédre mí illyen 
formán felelénk: «Ha a’ többi Magyarok Oláh vallásra állottak, 
mí is által fogunk állani, készek levén azt tenni, mit a’ nagy 
világ tett. Csak kérünk tégedet, jó keresztyén, vigy-ki minket 
ezen cziherből, és vezess-bé Ilyére; mert mí ha különben nem 
lehetne, mászkálva is kimennénk innen; de teljességgel nem 
tudjuk, merre fogjunk.» Erre az Előbbeni: «Még nem merészlek 
Ilyére bemenni. Hanem legyetek még itten eggy-néhány napig, 
és ezalatt ki fogom kémlelni, hogy, miként segíthetnék rajtatok 
úgy, hogy sem magatoknak, sem nekem semmi bántódásom 
ne legyen. Addig pedig ételetekre és italotokra gondom lesz’, 
’s bizonyosan nem hagylak, hogy éhhel vesszetek-el; mert tí 
beteg feleségemet étellel és orvossággal esztendeig tápláltátok.» 
Kinek szíves ígéretét megköszönvén, esedeztünk neki, hogy, 
mivel hólyagokkal tele levő szájunknak fájása miatt nehezen 
hisszük; hogy ehessünk; hozzon eggy korsó vizet, nagy szom- 
júságunk’ eloltására. ’S bíztatása szerint vigyen-bé Ilyére, ha 
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nappal nem merne, éjjel, és senkinek se jelentse-ki, hogy mí 
hol vagyunk? Ezeknek utána mind ketten eltávozának tőlünk. 
Mí pedig a’ nagy félelem miatt súlyosan gyötrettettünk. És 
csupán az nyujtott enyhülést, hogy megöletnek vélt testvér- 
bátyám Dévára bemehetett, és a’ húgom életben megmaradott!! 


A’ Vadászok’ elhaladása után kevéssel nagy favágást hal- 
lottunk. Melly miatti szorongattatásunk közben, a’ sűrűség 
között valakit sebessen felénk ügetni hallánk. Elégtelen vagyok 
ekkori búnkat kifejezni. Azonban, mint a’ hajótörést szenve- 
dőknek, a’ sűrű homályban a’ remény’ csillaga; úgy tünt 
előnkbe a’ nagyobbik Vadász nyájos tekintettel. Ki nekünk 
eggy, jó forma-nagyságú odvas fát hoza tele vízzel, és imígy 
szóllott: «Netek, szegény Elhagyattattak! igyatok; oda alább 
szép tiszta öblös pázsitos hely vagyon esővízzel tele, mellyet 
mihelyt megláttam, azonnal levágám ezen odvas tőkét, ’s 
abból megmerítvén, ide hozám, hogy addig is, míg hazunnan 
eggy korsó vizet, kenyeret, és, ha lehet, szalonnát hozhatnék, 
legyen szomjatok’ enyhítésére.» Mí a’ vizet, melly minteggy 
négy kupányi vala, mind megittuk, és előtte jóságáért szívünk’ 
háláját kiöntvén, arra kértük, hogy ottan létünket eggy lélek- 
nek se nyilatkoztassa ki; és ehhez adtuk, hogy az öcsétől 
nagyon félünk. Mellyre ő e’képen bíztata: «Az öcsémtől sem- 
mit ne féljetek, kit én átok alatt megeskettem arra, hogy felő- 
letek senkinek semmit ne szólljon.» ’S tüstént ott hagya minket. 


Minteggy óra mulva a’ tömötség között viszont hallot- 
tunk valakit nagy sebességgel felénk jőni, kit remény és félelem 
köztt váránk. ’S hirtelenűl megpillantván, hogy a’ mí Jóltevőnk 
közelget, fojtó fájdalmaink valamennyire tágultak. A’ ki eggy 
korsó vizet, két darab kenyeret, eggy darab málét és három 
veres-hagymát hozván, monda: «Ezeket, lopva hoztam-el a’ 
házamtól, hogy meg ne lássák, mivel sokan lakunk eggyütt; 
szalonnát nem hozhattam, mert az a’ házhíján van, és ide 
illyen hamar fel nem hághaték.» Kinek rólunk keresztyéni 
gondoskodását újólag megköszönvén, a’ vizet szemeláttára 
megittuk, és őtet arra kértük, hogy este hozzon még eggy kor- 
sóval, és eggyszer’smind vigyen-el Ilyére bennünket. Mellyre ő: 
«Ilyére még két, három napokig el nem vihetlek, de ételekről 
és italotokról gondoskodni fogok.» ’S ezzel tőlünk ismét eltávo- 
zott. 


Ekkoron az evést próbáltuk, de még egy falatot sem rág- 
hattunk-meg. Azonközben a’ n. édes anyám, ki a’ sors’ csapásait 
keményebb volt tűrni, és a’ megszabadúláshoz inkább bízott, 
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mint én, ezt mondá: «Édes leányom, nekünk nem tanácsos 
tovább itten mulatnunk, hanem eggy Isten adta szerencsére, 
ha mászkálva is, induljunk-el innen. Majd meglátjuk, merre 
vezérlend a’ Gondviselés!» Kinek én: «Tőlem a’ menetel tel- 
jességgel ki nem telik, mert a bokáimon alól a’ lábaim meg 
vannak merevedve, hanem menjen-el édes anyám maga, és ha 
Isten Ilyére bevezérli, talán kap ottan vagy eggy Keresztyént, ki 
érettem jövend.» Erre a’ n. édes anyám: «Én tégedet itten 
semmi módon nem hagylak.» Mellyel a’ nekünk hozott ételt 
ottan hagyván, a’ holdvilág’ gyenge fényénél elindúltunk. 
Néhai édes anyám lábain ment, én térdeimen mászkáltam, és 
ottan ottan lerogytam az erőtlenség és fejem’ szédülése miatt, 
’s a’ hol leomlottam, ott hevertem jódarabig. E’ nyomorúságos 
haladásunk közben eggy szekérút mellé jutánk, mellyen a’ n. 
édes anyám engemet maga után kezdett hurczolni, mert az 
erőm annyira elveszett volt, hogy még csak nem is mászkál- 
hattam. Illymódú utazásunk alatt az eggyik kerékvágásban 
valamely fejér fényesség tünt véres szemeimbe, mellyet jól 
megvizsgálván, úgy tapasztaltam, hogy ottan, valami fejér- 
agyagos téren víz gyült-öszve, mellyet onnan mind felszürcsöl- 
tem; melynek megívása közben, a’ torkomon valami sűrűség 
ment-le, de mégis az nekem igen jól esett, és azt képzelém, hogy 
annál az egész világon jóbbízű ital nincsen, és nem is lehet. 


Nem soká eggy völgybe értünk-le. Hol könnyebben mász- 
kálhattunk; mivel eggykevéssé megnyúgodtunk, és a’ föld 
lágyabb volt, mint a’ cziher között. Jó darab mászkálásunk 
után, ezen mezőben eggy sövénybe ütközénk, melly körűl ide 
‘s tova eleget járt a n. édes anyám kitalálhatni, hogy az miféle 
kertet veszen-körül? de ki nem találhatta; mivel a’ hold sűrű 
fellegek megé rejtőzvén, vak homály ereszkedett volt alá. 
Ezért kénytelenítetett tisztelt n. Szűlőm engemet valami nagy 
bajjal feltaszítani a’ sövény’ tetejére, mondván, hogy ragadjam- 
meg a’ karókat, míg általhág, hogy segéljen magamat, beszáll- 
hatnom. Azonban én a’ sövényről a’ földre lehullottam, és itten 
hosszason hevertem. Honnan, minekutána eggy parányi erőt 
érzettem magamban, mind ketten tovább kezdénk mászkálni. 
Ujlag más sövénybe ütköztünk, mellyen általmenetelünk az 
előbbihez hasonlított. Eddigi mászkálásunk alatt egész éjjel 
sok ebugatást és kakasszót hallottunk. Most emberszót is kez- 
dettünk hallani. Míg ezen helyen pihentünk, pitymallani, és 
nem soká annyira kezdett világosodni, hogy a’ helységet ismer- 
nünk lehetett. ’S melly kimondhatatlan örömünk lőn egyszerre, 
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hogy a’ Gondviselés bennünket éjszaka Ilye felé vezérlett! 
És hátra vetvén szemeinket, megláttuk, hogy a’ sövénnyel 
bekerített hely, mellyel sokat bajoskodánk, marhaakol volt. 


Ódább mászkálásunkban, Ilyéből néhány Oláhokat pillan- 
tottunk-meg kiszállingozni, és jöddegelni az úton Szirb felé. 
Kiktől, felénk közeledőktől, felette megijedvén, felállottunk, ’s 
eggybefogózva és az említett sövényből kitörött vesszőkkel 
magunkat segítve, Ilye felé velek szembe mendegelénk. Leg- 
előbb néggyel találkoztunk, kik eggyberánczolt homlokkal 
és elundorodott tekintettel nézvén reánk, e’ként szóllítának- 
meg: «Kik voltatok, hol mulattatok eddig, és most hová men- 
tek?» Kiknek mí így válaszoltunk: «Mí szolgálók voltunk, eddig 
az erdőben bujkálánk, ’s mostan Ilyére szándékozunk.« «’S oda 
kihez?» kérdék ők. «A’ Hajósmesterhez,» felelénk mí. «Ottan 
nincsen mit keressetek,» mondának ők és elhaladtak. Ezeket 
két Oláhok követték, kik hasonló módon bajoskodtak velünk. 
E’ kettőt három, vasvillákkal felfegyverkezett kísérte, kik 
minket szinte fejbe verének, mondván, hogy ők Oláhok éret- 
tünk Magyarokért szenvednek, ’s ezért nem engedik-meg, hogy 
az ők Városokba Ilyére bemenjünk. De hirtelenűl ugyancsak 
városi Oláhok érkezvén oda, amazokat nagyon kezdették szídni, 
hogy nekünk, elalélt lelkeknek miért nem hagynak békét? és 
magokkal elvitték. Épen a’ Város végén akadtunk végre eggy 
csoport akadékoskodó Oláhra, kik nem hivén-el, hogy szolgálók 
voltunk legyen, ’a bemeneteltől elakartak zárni. 


Ennyi bajoskodás’ és veszedelem’ közepette, azon nap’, 
Nov. 19-ikén, pénteken délelött minteggy tíz óra után bever- 
gődtünk a’ Hajósmester’, Janka’ házába. Hol megtudván, kik 
legyünk, sokáig némákként állottak körűlünk, ’s bámész sze- 
mekkel nézellettek minket, ’s későre kezdettek a’ többi hozzánk- 
tartozók eránt tudakozódni. Nekem itten a’ lábaim rendkivűl 
megdagadtak, mit szült a’ külső levegőről a’ belsőre bemene- 
telem: a’ csizmáimat azokról le nem húzhatták, hanem kény- 
telenítettek lehasogatni. Mezitlen dagadt lábaimat azonnal 
hideg vízbe tették, hol azok megszederjesedtek, és rajtok eggy- 
eggy diónyi hólyagok ütöttek-ki. Mellyeknek kiütések miatt 
amazok keservesen kezdének fájni egész testemmel eggyütt. 
Ezért én elájalva feküdtem a’ ház’ közepére leterített szalmán 
estig, midőn magamhoz jöttem ugyan, de iszonyú fájdalmaimért 
nem beszéllheték. 


Ekkoron n. édes anyám könnyekben lábbogó szemmel 
reám tekintvén, szólla: «Édes leányom, a’ Hajósmester ben- 
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nünket a’ maga házánál többé meg nem szenved, és el akar vi- 
tetni az Árendás’ Udvarbírójának házához.» Ki alig adá-ki 
ezen igéjit; ’s engemet legottan eggy Oláh Cseléd az ölébe fel- 
vevén, az ajtón kivitt, és a’ félig szalmával megtöltött, készen 
állott terehhordó-szánra, melly elébe négy ökör volt fogva, fel- 
tett és lefektetett. Hová a’ n. édes anyámat is feltette két Oláh. 
Ez alatt sok Oláhok és maga a’ Hajósmester is gyujtott lámpá- 
sokkal körűlállották a’ szánt. Melly megindítatván, mí szentűl 
hittük, hogy a’ marosba fogunk bevettetni. Azonközben 
minteggy fertályóra’ eltelése után, azt vettem-észre, hogy enge- 
met valaki ölbe felvevén, a’ B. Bornemisza Udvar’ Árendásá- 
nak Udvarbírójához, Torjay Sámuelhez a’ házba bevitt. Hová 
hasonlóul bevitetett a’ n. édes anyám is. Engemet az Udvar- 
bíróné eggy számomra készült ágyba fektetett, mindenképen 
ápolgatott, ’s ételemre különös gondja volt. De én egész nap’ 
is alig ehettem-meg félcsésze levest. Ha az ágyból mozdulnom 
kelletett, a’ térdeimen és kezeimen kellett mászkálnom, mivel 
a’ hólyagok miatt teljességgel nem léphettem. A’ n. édes anyám’ 
lábainak illyen nagy mértékben nem ártott volt a’ zordon idő. 
Ezen szálláson, a’ mindég háládatossággal említett és említendő 
jószívű és felebarát-szerető Magyar Gazdáinknál mulattunk 
Nov. 29-dikéig, hétfőig. 


Itteni mulatásunk’ ideje alatt, Nov. 28-dikán, Vasárnap’ 
est felé eggy ilyei Oláh jőve hozzánk; ki ezt mondá n. édes 
Anyámnak, hogy ő Szirbben járván általa Tógya Todor ezt 
izente, hogy a’ kis lyányka életben vagyon, és az édes anyám 
küldjen valakit érette. Ki annak imígyen szólla: «Menj-el te, 
idvességes Hírmondó, Szirbbe, innen mind a’ kis leányomat, 
mind a’ Molnárnétól a’ nagyobbik leányom’ flanel-köntösét el- 
hozni. A’ mit kérsz, azt fogok adni; és fáradságodnak leendő 
megjutalmaztatása eránt legkisebbet se kétségeskedjél, mivel 
az Udvarbíró be fog izenni Dévára Donáth Antal öcsémhez, 
hogy jőjjen érettünk, és ekkor neked is megfizetend.» Az Oláh 
vonogatá magát; hanem az Udvarbíró unszolására csakugyan 
megígérte, hogy öt Rforintokért a’ maga lován másnap el 
fog menni. Mellyet be is tellyesített a’ sokszor említett Nov. 
29-dikén, midőn délelötti kilencz órára a’ húgom’ és köntösömet 
Szirbből elhozta. Ez mihelyt meglátott bennünket, keményen 
kezdett sírni, és panaszolkodni e’képen: «O Istenem! mint 
szántam én édes atyámat, anyámat, és nénémet! Szemeimmel 
láttam, mikor az Oláhok az édes Atyámat eltemették; kinek, 
mint eggy cseber, akkora volt a’ feje: mellyre a’ gödörben, 
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eggy nagy követ tettek, és az azok között megjelent Oláh Pap 
reám nézvén, így szólla: «Ámu dáke ácz omorit serpele hel 
máre, omoricz si puju.» (Már ha megöltétek az öreg kígyót, 
öljétek-meg a’ magzatját is.») De az engemet ölében tartott 
Tógya Todor velem hirtelenűl az erdőbe elszalada. 


A’ húgom’ szavaira függesztett figyelmünk’ az őtet-hozó 
Oláh félbeszakasztotta ’ím e’ borzasztó felkiáltásával: «Jaj, 
az Istenért, és minden Szentekért! a’ Hórák megint fellázzad- 
tak. Több, mint hat, hét száz siet Városunk felé. Már fele 
útjánál vannak; kik közűl eggynémellyek épen a’ Város’ 
végéig kergettek, tőlem a’ lyánykát elragadni.» Mellyre a’ 
húgom: «Azok keményen nyargaltak utánunk, és kiáltozták 
ennek, az engemhozó jó Embernek, hogy ne szaladjon a’ Magyar 
Gyermekkel, mert erre nekik szükségek vagyon.» Pontban 
nagy sebességgel befutottak az Udvarbíró és Udvarbíróné, a’ 
házba, ezen kiáltással: «Az Istenért, futnunk kell! a’ haran- 
gokat félreverték. A’ Városiak mindnyájon a’ Maros mellett 
vannak portékájikkal, hogy ezeket a’ vizen általköltöztessék, 
és magok a’ várost a’ felgyújtás ellen oltalmazzák.» Ezzel ki- 
szaladtak; kiket mí soha többé nem látánk! 


E’ zürzavarban a’ n. édes anyám nekem: «Édes leányom, 
állj lábaidra, ha a’ hólyagok mind kipattagzanak is, és siessünk 
mí is a’ maroson általmenni.» ’s lábaimra tüstént holmi ron- 
gyokat kötözvén, hogy ne legyek egészen mezítláb, mert nem 
volt lábbelim, ’s ha legyen is, azt lábaim daganatja miatt fel 
nem húzhattam volna, elgyengült húgomat ölébe vette, és ki- 
indúltunk. Azonban én dagadt és hólyagos lábaimmal, az azelőtti 
éjszaka volt hideg szél miatt keményen megfagyott sárnak 
éles, hegyes és szúrós göröngyein igen bajosan haladhattam, 
’s haladhatásomat a’ hóval vegyes sanyarú boreász’ fuvása is 
nehezíté. Midőn illy keserves lépdelléseinket a’ rév fele intéz- 
tük volna, eggy Bóta Juon nevű Ilyei Oláh a’ kezében tartott 
puskáját felemelvén, minket czélba vett, és nagyot rivalkodott, 
hogy meg ne próbáljuk a’ révhez közeledni, mert mingyárt 
fejbe lő. De mí, mint csak lehetett, ballagtunk a’ rév felé. 
A’ ki látván közel-menésünket, újra nekünk rivalkodott, hogy 
álljunk-meg, mert eggyszeribe tüzet ad. Ekkor a’ több városiak 
kiragadták kezéből a’ puskát, és különösen kettő a’ két karját 
megfogván, nekünk ezt kiáltották, hogy siessünk a sajkába 
belépni, mert ezt mingyárt megindítják, és mostanság oda 
vissza nem fogják hozni, mivel már a’ Lázzadók itten vannak. 
Mí ezen szók alatt is teljes erőnk szerint lépegettünk, de hirte- 
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lenűl a’ sajkához nem érhetvén, ezt szinte indítani akarták; 
mert a’ mí rimánkodásainkra nagyon keveset hajtottak. A’ 
Szaladók között jelen volt a’ Hajósmester is, kinek a n. édes 
anyám szívszakadva reménykedett, hogy, mivel a’ sajkáig 
eggy darab porondon vízben kellett menni, lenne ollyan istenes, 
tétetne avvagy csak engemet a’ sajkába bé, mert különben a’ 
lábaim megvizűlnek, és még veszedelmesebb fájdalmak’ szen- 
vedése alá esem: de ő e’ kérelemre mit sem ügyelve, igen durván 
ezt felelé: «Az én cselédeimnek egyéb dolgok vagyon, nem jár- 
hatnak senki’ bajában.» Ennélfogva kénytelenek valánk a’ 
vízbe bemenve a’ sajkába behágni. 


Melly sajkából midőn a’ maros’ tulsó partjára kiszállattunk, 
a’ ruhák lábaimra fagytak volt. Itten viszontag könyörgött 
a’ n. édes anyám a’ Hajósmesternek, hogy engedje-meg, hogy 
valamellyik szekerére felcsipeszkedhessünk; de még hallani 
sem akarta kérelmét. E’ miatt kényteleníttettünk csupán ma- 
gunk elindulni a’ parttól, honnan bús szemeinket a’ maroson 
általvetve, láttuk a’ sok dúló Oláhokat Szirb felől Ilye felé 
menni. Kiknek nézellése miatt annyira elfogódott szívünk, 
hogy sokáig nem éreztük sem fájdalmainkat, sem a’ csipős 
hideget, melly ellenségként dühösködött. Az elöttünk a’ török- 
búza-földeken által a’ Dobra felé vivő-országútra sebessen 
elhajtott szekerek’ nyomán lassan-lassan botorkázgatva a’ 
most jegyzett útig jutottunk, mellyen a’ maros’ mentén lefelé 
vaktában eggy falú’ széléhez értünk, hol velünk szembejőtt 
serényen eggy Oláh, bottal, és bennünket mord hangon e’szerint 
vona kérdésre: «Kik vagytok és hová mentek.» Kinek mí 
e’ként: «Szolgálók voltunk, Ilyén feküdtünk, és, minthogy 
onnan a’ Lakosok mindnyájon elfutottak, már most menyünk 
ide e’ falúba, talán lesz itten vagy eggy Keresztyén, ki minket 
bebocsátand a’ házába, hogy a’ hidegben meg ne fagyjunk.» 
Ekkor az Oláh felemelvén pálczáját, imígy fenyegete-meg: 
«Halljátok! én ezen Breznyik nevű falúnak Bírója levén, e’ 
kezemben levő bírói pálczámra tiltalak títeket, hogy e’ mí 
falúnkba be ne menjetek, mert meg fogtak öletni, mint Magya- 
rok; mivel az Oláh Nemzet a’ Magyarnak halálos ellensége. — 
Ezen az országúton akár alá, akár fel mehettek, Isten’ hirével.» 
Ez alatt eggy kis dombról lefutván eggy magos-termetű sovány 
Oláhné, oda jőtt, ki tüstént ezt kérdé tőlünk: «Tí honnan sza- 
ladtatok-el? talán Ilyéről?» «Igenis» felelénk mi. «Kik vagytok?» 
tudakolá ő. Mellyre szintolly választ adánk, mint millyent a’ 
Falúsbírónak adtunk volt. Ekkor ugyanaz megsóhajtá magát, 
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és monda: «O Szegények, be nyomorultak vagytok! (ujjával 
előre mutatván) látjátok ama’ dombot, és ennek tetején a’ há- 
zat, ez az enyém; menjetek-fel oda, hová minekutána felmász- 
káltatok, űljetek-le a’ tűz mellé melegedni, mert, a’ mint ve- 
szem észre, félig megvagytok fagyva.» 


Mí a’ kimutatott hely felé elindúltunk; de a’ Falúsbíró, a’ 
haragra-gyúladt, újra erősen kezdett tiltani, és fenyegetni 
pálczájával, hogy megver, ha parancsolatja ellen cselekedéndünk. 
Azonban az Oláhné, mintha valami mennyei malaszttól lelkesült 
volna, szelíd tekintetet vetvén reánk, így bátoríta: «Ne hall- 
gassatok senkire; fogadjátok-meg azt, a’ mit én mondok és 
javaslok. Én Katonáné vagyok, ez pedig (a’ Falúsbíróra ujjal- 
ván) a’ Parasztok’ Bírója, ’s ezért nekem nem parancsol. Az 
első futáskor is tartottam Magyarokat házamban, és most is 
tartok. Melly az én szabad akaratomtól függ, nem a’ Parasztok’ 
Bírójától.» Magunk szakadatlanul iparkodtunk a’ domb felé; 
mellyet látván a’ Falúsbíró, utánunk akart eredni; de az 
Oláhné őtet mellybe ragadván, hátratartoztatá. Utoljára a’ 
dombra felmászkáltunk, bementünk a’ házba, és itten a’ föld- 
színre csinált kemencze alá, a’ tűz mellé letelepedtünk. 


Szinte félóra mulva a’ Gazdasszony is haza jőtt: ki tüstént 
jó tüzet gerjeszte, és nagyon bosszankodott a Falúsbíró’ gorom- 
baságán, mondván: «E’ falúnak eggy része Szélbeli Katonaság 
[határőr], más része pedig jobbágyság: következőleg ennek ama- 
zétól külön Bírója vagyon: mégis a’ Parasztok’ Bírója nekem 
parancsolni akar! Mellyért, ha a’ férjem a’ Commandóból, kit 
várok ma estre, haza jőn; kérdőre vonatom őkemét. (Hozzánk 
közel jővén) Tí melegedjetek-meg jól, és semmit ne búsúljatok, 
mert ha a’ férjem haza jőn is, tí azért itten ellehettek, mivel 
az igen jó ember. Noha sok gyermekeim vannak, mégis elférünk 
itt mindnyájon. Az ezelötti futáskor is tartottam én házamnál 
eggy Ilyei, Hedviga nevű Nemesnét két leányaival két hétig.» 
Ennek végén kiment a’ házból. 


Kinn sok asszonyi beszéd kezdett folyni. Melly között 
eggyik a’ Gazdasszonyunktól ezt kérdé: «Kik vannak nálad?» 
«Valami Szolgálók:» felele ez. «Ne hidd, felszólla másik, mert 
azok Nemesnék. Hát nem láttad, millyen szoknya vagyon a’ na- 
gyobbacska lyánykán?» 


Ezután csak frisen bejőtt a’ Gazdasszony, ’s tőlünk azeránt 
tudakozódék, ha már megmelegedtünk-e? Kinek mí: «Már 
valamennyire kezdjük a’ melegséget érezni.» Ekkor ő reám néz- 
vén, szólla: «Te, úgy látom, nagyon, rosszul vagy. — Csak- 
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ugyan keressetek magatoknak más szállást, míg be nem sötétedik, 
mivel a’ Férjem nincsen itthon, ’s ennek híre és akaratja nélkűl 
senkit a’ házamba be nem fogadhatok.» Mí legottan észrevettük, 
hogy őtet a’ kinn eggybesereglett Asszonyok csábították-el; 
’s ezért igen szépen kértük, hogy «engedje-meg avvagycsak 
más nap regig nála maradnunk: mert jól látja, hogy mind- 
nyájon erősen elaléltok vagyunk. Kiváltképen engemet lábaim’ 
kegyetlen fájdalmai miatt melly kínok gyötörnek! és a’ kis 
lyányka is elszenderedett.« De ő előbbi szavától el nem állott. 
És megintlen kiment. 


Mí, a’ vad sors’ üldözöttjei, meghatároztuk magunkban, 
hogy onnan teljeséggel meg ne mozduljunk. Mert láttuk, hogy 
a’ gazdasszonyunk’ szíve nemes, hanem holmi haszontalan 
szószátyárok tanácsolták-le önként ígért jóságának végrehaj- 
tásáról; ’s erős hiedelemmel voltunk azeránt, hogy ő arra 
nem fog vetemedni, hogy minket házából kihányjon. A’ ki 
néhány perczek mulva viszont befutott, és reánk nézve száno- 
kozólag, szólla: «Mihelyt a’ gyermek felserken, keressetek más 
szállást, mert én a’ jövő éjre itt nem tarthatlak títeket.» Mí 
ismétlen esdeklettünk neki mindenre, a’ mi Szent, hogy legyen 
kegyes, bennünket más napig magánál megszenvedni. Mellyre 
ő Nem-et mondván, viszontag kiméne. 


Valami három fertályóra’ elfolyása után, a’ Gazdasszonyun- 
kat eggy férfival beszélleni hallottam. Melly beszédre szoros 
figyelmemet fordítván, hallám a’ Gazdasszonyt, az ajtó felé 
közeledve így szóllani: «Én megint befogadtam három Magyar- 
nét, kik igen betegek.» Erre a’ férfiú haragosan: «’S miért 
ne fogadtad volna be szegényeket?! Mikor érkeztek ide?» «Ma 
délben;» felelé a’ Gazdasszony. «Hát enniek adtál-e? folytatá 
kérdéseit a ’Férfi, mert azok ehesek, és szégyenlenek kérni.» 
Mellyre a’ Gazdasszony; «Igenis adtam mingyárt, mihelyt 
ide jőttek.» Ekkor a’ Férfi: «Jól van; jer már menjünk-be, 
hogy lássam-meg én is őket, ’s azután készíts vacsorát, hogy 
egyenek ők is mivelünk.» Mindezeket én a’ n. édes Anyámnak, 
ki az álmából felébredt húgommal bibelődvén, máshová nem 
figyelmezhetett, hirtelenűl elbeszéllettem, hogy ha a’ Férfi, 
kit szavai a’ Házi-Gazdának hagytak gyanítani, bejövése után 
tőlünk ezt tudakolja, hogy a’ felesége adott-e ennünk? mond- 
hassunk Igen-t, nehogy ez hazugságban maradjon, mivel nem 
adott volt! és reánk megnehezteljen. 


A’ Gazdasszony és Gazda tüstént bejőttek: ki minket jól 
megnézvén, igen szépen megköszöntött, mellyet mí is hasonló 
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becsűlettel fogadván, így szóllottunk hozzá: «Édes jó Urunk! 
mí ma reggel Ilyéről, mint mások is, életünk’ megtartásáért 
kénytelenek valánk elfutni, és, midőn sok keserves mászkálá- 
sunk után e’ falú végéhez érkeztünk volna, a’ te Hitesed ollyan 
szánakozó Keresztyénné volt, hogy bennünket önnként felkül- 
dött ide, mit neki eléggé meg nem tudunk hálálni. Már most, 
ha Isten tégedet haza vezérlett, könyörgünk neked, szenvedj- 
meg házadnál eggynéhány napokig, ’s enyhítsed pártfogásod 
által elhagyatott szerencsétlen Felebarátnéid’ szíveiknek mély 
sebeit, mert a’ Teremtő megáld magadat, feleséged’, és gyermekei- 
det jólelkűségedért.» Mellyre a’ Gazda: «Én, édes Asszonyaim, 
a’ tí kinézéseitek’ és beszédetekből sajdítom, hogy nem vagytok 
és nem voltatok dib-dáb személyek. Nekem, kedves Asszo- 
nyaim, alkalmatlanságomra nem vagytok, és nem is lesztek, 
és innen, ha akarnátok, sem mehetnétek-el máshova, mert én 
el nem bocsátanálak. Maradjatok itten békességesen, míg 
Isten lecsendesíti ezen zürzavart, azután a’ Mindenható’ sege- 
delme által visszatérhettek lakhelyeitekbe. Én most épen nem 
akarom tudakolni, kik voltatok? mert hiszem, hogy az három, 
vagy négy napok mulva önkéntesen ki fog kerűlni. De azt kér- 
dem, a’ feleségem adott-e ennetek?» «Igenis adott, Isten őtet 
áldja-meg érette;» válaszolánk mí. Ezután a’ Gazda feleségé- 
nek így szólla: «Kedvesem! készíts jó vacsorát, hogy együnk 
mindnyájon; mert nekem az ételem akkor esik legjóbban, 
mikor idegennel eggyütt eszem az én kevés szerzeményemből. 
Azután vess ágyat e’ nagy szenvedés alá vetett lelkeknek, 
hogy nyúgodjanak csendesen velünk eggyüt az én békesség- 
szerető hajlékomban.» 


Dec 2-dikáig, Csötörtökig minket mindennap’ háromszor 
tápláltak jószívű Gazdáink. De ezen nap’ délesti órájiban igen 
szomorúak kezdettek lenni, és többet kinn, mint benn ültek. 
’S valahányszor a’ házba bejőttek, mindenkor bús szemeket 
vetettek reánk, és bennünket mély sóhajtások között bíztattak, 
hogy «fájdalmaink mellett csendesen nyúgodjunk, és ne tart- 
sunk, semmi bántódástól, míg őket elevenen fogjuk látni. Ha- 
nem az ők halálok után szánjuk-el mí is magunkat a’ kimulásra.» 
Szemeik a’ sok sírás miatt kiveresedtek volt; mellynek okát 
ki nem találhattuk. Minekutána est leve, a’ Gazda néhány karót, 
két nagy botot, és ugyan ennyi vasvillát a’ házba beemelvén, 
azokat az ágya alá bevetette, és három fejszét az ajtó megé 
helyheztetett. Mí erősen rebegtünk! Azonban a’ Gazda minket 
keményen bíztatott, hogy semmit ne féljünk, míg ő életben 
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maradand; mert az ágy alá és ajtó megé lerakott szereket ház- 
népének és mínekünk oltalmazására hozta be. «Kitől kellene 
tartani? kérdém én, talán bizony rossz emberek akarnak reánk 
ütni» Melyre ő szomorúan: «Nem, de ha történetből valamelly 
kötelőző rossz ember találna ide bejőni, szükséges, hogy legyen, 
honnan eszközt elővenni annak kiűzésére. Ne féljetek, édes ked- 
ves Vendégnéim, ne-féljetek, míg én életben leszek.» Végzé, ’s 
azonnal kiment a ’marhájinak kostot adni. 


Gazdánk kevés idő vártatva bejőtt, kinek homloka’ rán- 
czait a’ gond’ és bánat’ fellegei lepték volt el. Gyermekeit a’ 
velünk általellenben volt ágyára eggymás mellé leülteté. Maga 
és felesége a’ tűz mellé ültek-le, ez velünk, az az ajtóval szembe. 
Kik eggyről is másról is csendesen és megfontolólag beszéllgettek 
eggyütt. Azonközben kilencz és tíz óra között kinn némű be- 
széd kezdett hangzani, mellynek hallására a’ Gazda tüstént fel- 
pattant és kiszaladt. A’ Gazdasszony pedig e’ként bíztata ben- 
nünket: «Ne ijedezzetek semmit, mivel mí el nem hagyunk 
títeket.» De sűrű könyűk csorgottak-le bágyadt szemeiből! 
És mí ezer meg ezer következhető szerencsétlenséget forgatánk 
elméinkben! 


A’ Gazda kinn sokat vetélkedett az odajöttekkel, és küldötte 
őket haza menni; de ők keményen tusakodtak a’ házba be- 
jőhetni. Melly későre meg is lőn, illyen formán: «A’ Gazda 
bejőtt elől és leült előbbi helyére, ezt követé három izmos Oláh, 
kiket az ajtó felől letelepíte. Ezeknek látásakor mí jó formán 
szusszanni sem merészeltünk. Csak hamar a’ Bejöttek közűl 
a’ Magosbik űlőhelyéből felemelkedett, kit a’ Gazda mingyárást 
megszóllíta, kérdvén, hová akarna menni? Mellyre az így szóllt: 
«Vizet keresek.» Ekkor a’ Gazdasszony Vojkicza nevű kisded 
leányának parancsolá, hogy a’ korsót adja oda a’ Szomjúnak. 
A’ ki a’ Gazda’ intésére előbbeni helyére leereszkedék, de a’ neki 
hevenyében oda-nyujtott korsóból nem ivott. És mintha valami 
gonosz lélektől ingereltetett volna, ismét felállott, ’s egyenesen 
felénk indúla. Azonban a’ Gazda férfiasan szólla neki: «Hal- 
lod-e! mit akarsz? és miért nem ülsz a’ kimutatott helyeden? 
vagy, ha nem tetszik, lódulj haza.» «Meg akarom nézni, kik és 
mifélék vannak nálad?» váloszolt a’ Kígyószívű. Kit a’ Gazda 
visszalökött, ’s harsogtatá felemelt szavait: «Ártatlanvér- 
szomjuhozó! nem megmondottam, hogy légy becsűletes ember, 
ha bejőssz a’ hajlékomba? Mi bajod van nyomorult beteg Ven- 
dégnéimmel? Ha Isten nyúgodalmat engedett nekik ezen kis 
hajlékomban, azt miért irígyled? Te kárhozott pára! minek 
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jársz az Eggyházba, és miért böjtölsz? különösen mért böjtö- 
löd most a’ Karácsoni szent böjtet? ha illyen megromlott, ve- 
szett szíved vagyon.» A’ Vadérzésű még tíz versen próbált hoz- 
zánk jőhetni, de kit a’ Gazda, a’ mí Védangyalunk, mindannyi- 
szor visszatartoztatott. A’ más két Oláhok a’ történetet gú- 
nyolva nevették, gúnyolva nevették a’ Gazdasszonyt is, a’ 
szüntelenűl sírót, kinek csúfolódva mondának: «O te boldog- 
talan miért és kikért pityeregsz? A’ Magyarokért! ezekért 
nem kell, mert ezekről gondoskodni fog az Oláh Nemzet, és 
ennek dicső Királya, a’ Szent Hóra, hogy rövid időn mindnyájon 
idvezűljenek. — Asszony, gyenge-eszű Asszony! csudálkozunk 
hiú buzgóságodon!» 


A’ ház’ Gazdája öszveszedte minden férfierejét, és katonai 
űgyességgel elutalá hajlékából a’ mí életünkre törő Gyilkosokat. 
Továbbá a’ benn volt karókkal az ajtót belől erősen betámasz- 
totta, a’ vasvillákat és fejszéket az ajtó mellé tette, és őmaga 
’s a’ felesége az ajtóküszöbnél keresztűl feküdtek; amaz lefek- 
tében ezeket mondván nekünk: «Imádkozzatok Istennek, 
hogy én életben megmaradjak, mert úgy tí is élni fogtok. Én 
ide senkit be nem bocsátok. Jaj annak, a’ ki erőszakot teend 
szegény, de nyúgalomszerető hajlékomon!» Ez éjjel még csak 
a’ gyermekek sem aludtak. 


Hasonlólag virradtunk-fel Dec. 4-dikére, Szombatra is. 
Midőn a’ falúbeli Oláh Papnál volt Ribiczey nevű Ilyei Nemes 
hozzánk jővén, ’s látván, melly erőtelenek vagyunk, kivált 
énmagam minő halál’ leánya vagyok, n. édes Anyámnak ezt 
javaslá, hogy «fogadjon szekeret és menjen-be Dévára, hová az 
elutazás, (mint hiszi,) már bátorságos; mivel a’ Vármegyébe 
feles Székely-Katonaság érkezett, és az Oláhok nem mernek az 
útakon és falukon annyira dühösködni, mint eddig.» Kinek n. 
édes anyám: «Vaj ki örömmel indulnék be gyermekeimmel 
eggyütt Dévára, csak akadhatnék ollyan istenes emberre, ki 
minket fizetésért oda bevinne. Melly fáradságáért akármennyit 
is kivánna, azt Donáth Antal öcsém, ki most Déván van, jó 
szívvel kifizetné.» Erre a’ Nemes: «ezen utazásra jóbbat és 
alkalmatosabbat sem keresni, sem kapni nem lehet a’ ház’ 
gazdájánál. Ki Katona-léttére leghívebb szekeres és őrző lehet 
az úton.» 


Mind mímagunk, mind a’ Nemes a’ ház’ Gazdáját kérni 
kezdettük, hogy eddigi meghálálhatatlan keresztyénségét koro- 
názza-meg azzal, hogy bennünket, kegyetlen kínzásokat, hide- 
get, éhséget kiállottakat vigyen-be Dévára. Ki eggy előre vono- 
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gatta magát, de minekutána eggynéhánszor reánk nézett, így 
szólla: «Ám legyen, elmenyek, ha feleségem’ és gyermekeimhez 
vissza sem jővök többé. Elég örömemre válik nekem, hogy rajta- 
tok, ártatlan Szenvedők! segíthetek, kiket szívem, lelkem sajnál, 
hogy illyen keserves állapotra jutottatok. De az elindulás hol- 
nap, mivel vasárnap lesz, meg nem eshetik, hanem holnap- 
utánra marad.» 


Dec. 6-dikán, Hétfőn reggel, midőn a’ Gazda szekerét az 
útra mindenképen elkészítette volna, eggynémelly oda termett 
falúbeli Oláhok őtet e’ként kezdették letanácsolni: «O szeren- 
csétlen! téged’ a’ Magyarok meg fognak ölni: ezért jó leszen, 
ha elindulásod elött meggyónsz, és az utolsó kenetet is fel- 
veszed.» (E’ beszéd alatt oda jőtt volt a’ felebb írt Nemes is, 
látni a’ mí elindulásunkat.) Melly koholmányok a’ Gazdát 
annyira megtántorították, hogy hozzánk ígyen szóllana: «Én 
szánlak títeket, de veletek el nem menyek, mivel azt mondják 
ímez Oláhok, hogy engemet Déván megölnek a’ Magyarok.» 
«Ne hidd, édes Megszabadítónk, o ne hidd! mert a’ Magyarok 
még örvendeni fognak azon, hogy te illy nyomorult Magyar lel- 
keket viendesz közökbe. ’S ezért azoktól dicséretet és ajándé- 
kokat is fogsz nyerni:» mondánk mí; és velünk eggyütt a’ 
Nemes. Mellyre a’ Gazda megnémult. 


«No mit hallgatsz? felriasztá a’ Gazdasszony férjét némasá- 
gából. Ha te el nem méssz, elmenyek én. Eggy szempillantat 
alatt kétfelé fésülöm hajamat, és üstökbe kötöm. Ezután fel- 
veszem a’ te más rendbeli Katona-köntösödet. Fejemre kesz- 
kenő helyett kalapot teszek-fel, és ezt a’ szemeimre jól be- 
vonom, ’s elhajtom én az ökröket.» Midőn a’ Gazda: «Elég, 
feleség, elég; ismétlen érzem, hogy férfi és katona vagyok. — 
Édes Asszonyaim! íme én beviszlek títeket Dévára; hanem 
nektek is gondotok legyen ám az én életemre, mint nekem volt 
a’ tiétekre.» Ennekutána minket a’ legjóbb móddal felhelyhez- 
tetvén szekerére, ezt elindítá. 


A’ nagy havazás után jól megtöretett úton izmos ökreit 
sebessen hajtván a’ Szekeres, csak hamar, a’ Veczel’ terébe 
jutottunk. Hol eggy, ezen falúsi Szélbeli Oláh Katona, ki 
négy ökörrel nagy szán gabonát vonatott, (mint maga azután 
erántunk létekor kijelenté) Dobra felé örölni. Ez szekeresünket 
távolról e’ként szollítá meg: «Hová, hová, Pajtás?»! Kinek 
emez: «Dévára.» «No hát ha oda indultál, folytatá amaz szavait, 
meggyóntál-e előbb otthon Papodnak, elbúcsuztál-e feleséged’ 
és gyermekeidtől? mert te Déváról soha többé vissza nem fogsz 
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jőni. (Ezalatt a’ két alkalmatosság eggymás mellett elhaladt, 
a’ Katonák pedig az eggybetalálkozás’ helyén az út’ közepén 
megállottak eggyütt beszélleni.) Ollyan időre jutottunk, mely- 
ben nem tudja ember, miféle Nemzetnek adja-ki magát; mivel, 
ha a’ Magyar Oláhot talál elő, levágja; ha pedig Oláh akad 
Magyarra, ezt az fejbe üti.» A’ többit nem érthettük, mivel a’ 
Szekeresünk által meg nem állított ökrök előre elsiettek. 


Minekutána messzire elhaladtunk, a ’n. édes anyám eggy 
a’ szekérlészából kihúzott vesszővel az ökröket érintgetni kezdé, 
és ezek eggynéhány perczenetek alatt annyira elvonák a’ sze- 
keret, hogy Szekeresünket alig láthattuk. Ki minket mikoron 
beért, így szóllott: «Ezer szerencsétek, hogy az ökrök meg nem 
állottak: mivel az örölni ment Pajtásom annyira reábeszélt 
volt, hogy a’ Dévára való bemenetelről mondjak-le; hogy, ha 
ottan közel legyetek, a’ szekérről az út’ közepére letettelek 
volna. — Bizony még most is gondolkozom, mitevő legyek, 
mert nagyon féltem az életemet.» Kinek mí érzékenyűl: «Hát 
ugyan te, merő feddhetetlen szív és jó lélek, reá vetemedtél 
volna azon kegyetlenségre, hogy minket félhaltakat, e’ dérben 
a’ puszta mezőben az országút’ közepére letégy, és itten hagyj?» 
Erre ő nem tudott mit felelni, hanem reménykedett nekünk, 
hogy őtet ne engedjük, hogy a’ Magyarok megöljék. Mellyre mi: 
«Ingyen se gondold, jó Keresztyén, hogy azok tégedet bántsanak, 
midőn te az ők rokonjaikat szabadítod meg a’ haláltól, és viszed 
a’ veszedelemből bátorságos helyre.« «Jól vagyon, hogy most 
menet nem fognak hozzám nyúlni, folytatá ő habozását, de 
visszatértemben megfosztandnak életemtől, ’s kedves hölgye- 
met és gyermekeimet nem ölelhetem többé!» «Ettől se tarts 
semmit monda lágyígéjivel a’ szíven uralkodni tudó n. édes 
anyám, mert az öcsém Donáth Antal a’ Vármegye Tiszteitől 
számodra Passzuszt fog venni, mellyel bátran haza utazhassál.» 
Ennek hallására vídámság ömlött-el arczain. 


Midőn a’ Dévai Vár megetti Kepies nevű hegy mellé, mellyen 
ma a’ Királyi Urodalom’ derék szőllője vagyon, jutottunk, a’ 
Ribiczey Ádámné’ szül. Horváth Máriának a’ város’ végén 
volt Majorja felé kezdénk figyelmesen nézni, hol, az e’melletti 
magos kőhídon eggynéhány Katonák, és ezeken idébb bizonyos 
távolságra eggymástól három csapat vitézek valának. Kiket a’ 
Szekeres hogy megpillantott, újolag rebegni kezdett, mondván: 
«Azok bizonyosan Székely-Katonák, kik az Oláhokra erősen 
haragusznak. ’S ezért jaj nekem!» Kibe mí minden módon 
lelket igyekeztünk verni. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


179 


Azonban a’ vigyázó Katonák keményen siettek felénk köze- 
ledni. A’ hozzánk közelebb volt első-rendbeliek a’ szekeret csak 
hamar körülvevék. És ezt, hogy a’ hozzánk terjesztett kérdé- 
seinkre gyenge-hangú feleleteinket jóbban megérthessék, eggy 
kevéssé megállíták. Kik megtudván, hogy a’ Szekeresünk 
Oláh, ezt mindnyájon rendre megcsókolták, ölelték, simogatták, 
dicsőítették, és áldották úgy, a’ hogy a’ romlást nem-ismerő 
szíves, lelkes Székely-Magyarok szoktak áldani! 


E’ Vitézek Szekeresünket felültették a’ szekérre, és az ökrö- 
ket magok kezdették hajtani, ’s a’ közeledő második Csapatnak 
harsogni: «Ide, ide, Atyafiak! lássatok csudát, eggy Oláh 
Magyarokat szabadít-meg az Oláhok’ kegyetlenségétől, és isten- 
telen meggyilkolásától!» Azok is oda jővén, az előbbiekhez ha- 
sonlólag bánának Szekeresünkkel. Kit, nem-különben a’ tőbbi 
mezőn volt, és frisen a’ szekérhez tolakodott Katonák emberi 
szent szeretettel öleltek-által. És közönségesen ezt hangoztaták: 
«Szegény Magyar Véreink, hol és miként nyomorogtak annyi 
idő olta, bámulásra-méltó, hogy meg nem haltak eddig. De, úgy 
tetszik nekünk, hogy itten semmi nem olly’ csudálatra méltó, 
mint az, hogy őket Oláh szabadítja-meg az Oláhok’ dühétől?» 
Illyetének hallására Szekeresünk örömében magán kivűl ragad- 
tatott! 


Azon nap’ délutáni két órakor a’ város’ végéhez érkeztünk. 
Hol, az ottan állott Székely-Katonaság hasonlatos felebaráti 
érzések között idvezlette Szekeresünket, és bennünket mind- 
nyájon elkísért a’ szállásunkig. Mellyet n. Donáth Antal Atyánk- 
fiának, (kinek saját házában őmaga és a’ Principálisa n. B. Jó- 
zsika Dániel valának szállva) n. Fejérváry Istvánné nevű Gazd- 
asszonya’ Vám-úczában volt házánál kívántunk eggy-előre sze- 
rezni. Hol beemeltek minket eggy szobába, mellynek földjére én, 
ki lábaim’ irgalmatlan nyilaldozásai miatt sem nem állhattam, 
sem nem ülhettem, letétettem magamat, és itten lefeküdtem. A’ 
n. édes Anyám n. húgommal a’ tűz elébe ült, és a’ Gazdasszonyt 
erre kéré: «Hogy Donáth Antalt hívassa oda. A’ Szekeresnek 
pedig mutasson jó helyet, hová marhájit beköthesse és elhely- 
heztethesse szekerét.» Mellyre a’ Gazdasszony így szóllott: 
«Pontban minden meglesz.» 


Azonban véletlenűl betoppant n. Donáth bátyám hozzánk 
a’ szobába. Ki minket, elalélt lelkeket, meg nem ismervén, 
e’ként szóllott a’ Gazdasszonyhoz: «Hát Kendnek micsoda 
Betegjei vannak újra?» (tudván, hogy még fekszik azon szo- 
bában eggy Dömsödi nevű nőtelen szabómester.) Melly kér- 
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désre sem a’ Gazdasszony, sem édes anyám semmit nem mon- 
dott. Hanem én kevés idő vártatva elkezdém: «Már édes 
Bátyám Uram! nem ismer bennünket.» A’ Kí ennek hallására 
nagyot jajdult, és kiszaladt a’ szobából; ’s nem soká viszont 
bejőtt erősen zokogva. Kinek a’ n. édes anyám: «Ne sírj, 
szeretett kedves Öcsém! mert már mindenen túl vagyunk. 
Hanem tégy rendelést, hogy ez a’ mí megbecsűlhetetlen jó 
Keresztyén, Breznyiki Szekeresünk, ki magamat és gyermekei- 
met Nov. 29-dike olta a’ maga hajlékában táplálta, gyámolí- 
totta és őrzötte ma regig; és saját szekerén ide behozta: sem 
ő maga, sem ökrei semmi fogyatkozást ne szenvedjenek. A’ ki 
a’ holnapi korányig itten maradand. Akkor őtet fizesd-ki szí- 
ved’ nemességéhez képest, és ma készítess számára törvényes 
Passzuálist, melly nélkűl fél visszatérni.» Eggy perczenet mulva 
annyi jó ételt és válogatott italt tétetett n. tisztelt Bátyám a’ 
Szekeresünk’ elébe, hogy ez azt sem tudta, mellyikhez fogjon 
előbb? 


Dec. 7-dikén, Kedden reggel n. B. Józsika Dániel a’ Sze- 
keresnek húsz Rftokat küldött ezüst pénzben, és Donáth Antal 
Bátyám hasonlóképen húsz ezüst forintokkal ajándékozta-meg 
azt. Kinek továbbá általadta a’ Menedéklevelet, és útravalót, 
bort eggy, pálinkát félvedret, két nagy fejér czipót, és néhány 
font halat. Mellyeket elvevén a’ Szekeres, e’ szavakat adta-ki: 
«Az Oláh Nemzetet gonosz-lelkű Hitegetőji arra vették, hogy 
azon szent kötelességet, az engedelmességet, mellyel tartozik 
az a’ Nemes Magyar Nemzetnek, ne teljesítse. ’S eggyszer’smind 
arra ingerelték, hogy a’ legdühösebb vadállatok’ módjára szag- 
gassák-öszve a’ kegyes Magyar Nemzetnek szelíd fijait és szelíd 
leányait. Szentséges Egek! álljatok méltó bosszút a’ Csábító- 
kon, és azokhoz, kik ezek által megvesztegettettek, küldjetek 
Szent Lelket alá, mely tisztítsa-meg őket, és terjessze azoknál 
ez igazság’ világát, hogy csak az a’ Nemzet boldog, melly a’ 
maga becsűletét szereti, és híven teljesíti törvényes tartozásait. 
Én, én, sokképen Szerencsés! melly megelégedéssel fogom hir- 
detni zenebonás Nemzetem’ fiainak a’ dicső Magyarok’ jószívű- 
ségét és nagylelkűségét! ’S melly büszkén gúnyolondom-ki 
mind azokat, kik engemet holmi koholt szín alatt le akartak 
tanácsolni nemes kötelességem’ teljesítéséről, le akartak taná- 
csolni, hogy vetkezzem-ki az emberiségből, és ezeket, ezeket 
a’ nyomorult Betegeket, (reánk mutatván,) ne tápláljam, és 
ide Dévára ne hozzam-be. Istenem! mint örűlnék, ha e’ meg- 
pirítás jó útra téríthetné a’ Kegyetlenkedőket!» — — — Többet 
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is akart szóllani, de szívében elfojtódott, ’s érzékeny elbúcsúzása 
után útnak eredt, részünkről örvendetes visszautazás’ kívánása 
között. 


Ugyanezen napon a’ testvér-bátyám, Mátisfalvi Götffy 
István is eggy szomszéd falúból előjővén, a’ mí röviden elszóllott 
szenvedéseinken lett kimondhatatlan megilletődései után, a’ 
maga Dévára való beverekedhetését e’szerint adta-elő: «Engem’ 
a’ Gyálúmáréi pálinkafőző’ feldúlása és égetése elött, eggy 
Bányász, ki az Oláhoknak istentelen készületeiket megsajdította 
volt, valamelly űrűgy alatt magához hívott, bányászköntösbe 
felöltöztetett, és magával ide Dévára behozott. Hol szüntelenűl 
Donáth Antal’ bátyám oldala mellett valék.» 


Halhatatlan-emlékezetű Donáth Bátyám a’ maga házával 
általellenben, hová a’ tudva-levő okért be nem fogadhatott, 
a’ Lépa Demeter nevű Városi lakos’ házánál szegődett szállást 
nekünk, és bennünket ide ugyancsak ezen napon el is vitetett. 
Hol mindnyájon n. Farkas Mihály’, Hunyad V[árme]gyei Orvos’ 
keze alá adattunk. Ki legelőbb is az én és n. édes Anyám’ fején 
volt sebek’ kitakarítása’ és orvoslásához kezdett, mellyek mind 
addig takarítatlanok és gyógyítatlanok valának. Néhai édes 
Anyám három holnapi fekvése után felgyógyult. Magam egész 
esztendeig feküdtem, mellynek első negyedében ollyan súlyos 
beteg voltam, hogy minden pillantatban kimulásom látszott 
közeledni. A’ második negyedben az életre visszafordultam. A’ 
harmadikban kezdett valamennyire gyűlni az erőm; és így 
a’ negyediknek vége felé kezdettem eggy-eggy keveset járkálni 
a’ szobában a’ pálcza’ segítségével. Az ártatlan húgom a’ bal- 
vállán lett nagy csomója, szenvedett sanyarú hideg és ijedség 
miatt szárazbetegségbe esett, és kilencz holnapokig tartott 
ágyba fekvése után meghalt! 


Kinek terhes betegeskedése alatt Tógya Todor Dévára 
hozzánk bejövén, 1785. Jan. 6-dikán, délelött arról ezeket beszél- 
lette: «A’ mult év’ Nov. 4-dikén este, midőn Hóra’ Drabantjai 
mindnyájunkat megtámadtak volt, és én tolvajt kiáltottam, és 
ez az ártatlan kis lyányka sikoltozott; eggyik Vérengező enge- 
met a’ mellyemen keresztbe ütött; melly ütés a’ gyermeknek 
balvállát is érte, és ez volt fő szülője mostani nyavalyájának. 
E’ kapott sebekkel elszaladtam, megtarthatni mind a’ magam, 
mind a’ kicsinyded’ életét. ’S e’ végre más nap’ reggel ezt kez- 
dettem felőle elhiresztelni, hogy őtet húgomnak fogadtam, ’s fel 
kívánom nevelni: de így sem volt bátorságos, vele a’ falúban 
benn hálnom, hanem az erdőben hol eggy, hol más helyen, 
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mivel szüntelenűl leselkedtek utánam a’ Vérontók. És ez így 
folyt mind addig, míg a’ Kisdedet Ilyére elvitték.» 


Továbbá ugyan Tógya így folytatá szavait: «Minthogy 
mostan bátorságban vagyok dühödt Nemzetem’ bosszúállásától, 
kijelentem nektek, jó Asszonyom és kedves Nevendékek! hogy 
Szirbben, valamint egyebütt is, minden rossznak fő Kigondolóji, 
és hathatós Segítők, hogy az kivitethessék, az Oláh Papok vol- 
tak. Kik ottan ottan az Eggyházakba gyüjtötték a’ népet, és ezt 
arra kívánták ingerelni, hogy a’ békesség’ és nyúgodalom’ arany 
lánczait szerte tépjék, és a’ vad tigrisekként vért ontsanak. 
Nem volt ollyan helyek az Eggyházaknak, melly dugva nem 
volt volna holmi lopott fegyverekkel, sőt még a’ szent Képek 
is megfertéztettek az által, hogy ezeknek hátok megé némelly 
apró gyilkok rejtettettek-el. Melly istentelenség már régolta 
gyakoroltatik, ’s ezért igen csudálkozom, hogy az okos Magyar 
Nemzet illyen későre ébredett-fel! — A’ néhai kedves-emléke- 
zetű Biztos Götffy Úr is a’ Szirbi Oláh Pap’ sátáni gonosz lelki- 
ismerete miatt veretett halálra és öletett-agyon a’ mult Nov. 
5-dikén. Ugyanis ez ingerelte-fel a’ maga hasonló gazember fiát, 
ifjabb Jernyila Juont, Szirb Tagyert, Nyikula Juont, Rugyán 
Tagyer és Rugyán Petrucz testvéreket, Átyim Ketyincsent, 
Molnár Pétert, Burze Pászkot, Pusa Vasziliát, Kejenáncz Ta- 
gyert, Száva Urszot, az Oláh Diaconust Deák Jánost, ki leg- 
nagyobb gyilkos volt, Bolka Joszivot, Bogye Tagyert, Petrucz 
Péternek fiát, Kozma Pászk’ fiát, Pétrészk Kosztángyint, Pávelt, 
Szirbi lakosokat, és Vályelunge nevű falúbeli Bolka Juont, hogy 
a’ tiszteltem n. Urat végezzék ki az életből. Kit azok mihelyt 
meggyilkoltak, a’ Pópa azokat az Eggyházba vitte, ’s tömjénnel 
megfüstölte azért, hogy, ha a’ Megöletettnek ördögi vére (mert 
ez vala kifejezve az Oláh Papok által a’ Magyar Nemes’ ártatlan 
vére eránt!) reájok cseppent volna, annak erejét az gyengítse- 
meg, és nyissa-fel a’ Mennyország’ kapújit számokra.» 


1785. Máj. 12-ikén, Déván esni szokott vásár’ alkalmatossá- 
gával azon Ilyet Oláh, ki 1784. Nov. 29-ikén Szirbből a’ húgo- 
mat és köntösömet Ilyére elhozta volt, bennünket felkeresett. 
Kinek n. Donáth bátyám tizenöt Rftot ajándékozott, és így 
három annyit, mint a’ mennyi az alkú vala. 


Ugyanekkor a’ mí Breznyiki Jótevőink, a’ férfi Forró János, 
és ennek hitese Flórinka minket legelőször meglátogattak ’S a’ 
Férj szíves beszédei között különösen ímezeket mondá: «1. A’ 
mult esztendőben, Dec. 2-dikán, délután, szerfeletti búsulásunk- 
nak e’ volt az oka: »Engemet, mint Gazdát, az Oláh falúsi 
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törvényes szokás szerint, a’ Parasztok’ Bírója, neki a’ falúsi 
paraszt Közönségtől letett két pénzbeli díj mellett, ennek nevé- 
ben megintett erre, hogy títeket adjalak-ki, hogy ők öljenek- 
meg. Mert ha nem, jaj leszen mind nektek, mind háznépemnek! 
Illyen környűlállások között én is a’ Katonaság’ Bírójának két 
pénzt adván, a’ Parasztok’ Bíróját visszaintettem, hogy a’ keze- 
alatti Paraszt Közönségnek adja tudtára, hogy se rajtam, se 
háznépemen, se Szállóimon, se pedig hajlékomon semmi erőszak 
ne tétessék, mert esküszöm, hogy életével fizetend, a’ ki a’ 
mondottakat sérteni fogja. Mellyeket nektek akkor ezért nem 
adtunk tudtotokra, hogy még jóbban is meg ne ijedjetek.» 


2. Az Úr Isten háznépemet és títeket megőrzött a’ veszély- 
től; de a’ pogány Falúsbírót, érdeme szerint megbüntette. 
Mivel ő, a’ tí falúnkból lett eljöveteletek után, két holnappal 
megdühödett, és nagy kínok között kiadta dagályos lelkét. 
Kinek illyen szörnyű kimulása’ okául a’ falusi népség ezt tevé, 
hogy ellenetek, ártatlanok ellen, ollyan istentelenül törekedett! 


Ezen mí örök hálával említett Breznyiki Jótevőink’ életek’ 
fogytáig minden esztendőben gyakron meglátogattak bennün- 
ket. Kiknek szelíd arczaikon megelégedéssel legelő szemeink 
mindég tisztelettel nézellették az eggykori hív ápolás’ mennyeit! 
Nyúgodjanak szent poraik békével! És kedves maradékaik 
láthassák azon boldogságnak valódi beteljesedését, mellyet 
ígér Isten a’ második parancsolatnak eme’ szavaiban: És irgal- 
masságot cselekeszem ezer íziglen azokkal, a’kik engemet szeret- 
nek, és az én parancsolatimat megtartják.» 
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AZ ÍRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 


BOD PÉTER, felsőcsernátoni, 1712-ben született Felső- 
csernátonban, atyja Bod Márton székely kisnemes, anyja 
Sólyom Eufrozina volt. Tanulmányait szegénysége miatt csak 
nagy küzdelmek között tudta folytatni Nagyenyeden; többek 
között Bethlen Kata grófnő pártfogolta. 1739-ben a nagyenyedi 
iskola ösztöndíjával és jótevői adakozásából a leydeni egye- 
temre iratkozott be. Négyévi tanulás után hazatérve, Bethlan 
Kata hevizi birtokára ment udvari papnak, onnan 1749-ben 
távozott magyarigeni református lelkésznek. 1767-ben az erdélyi 
református egyházkerület főjegyzőjévé választották. 1769-ben 
halt meg Magyarigenben. Óriási irodalmi munkásságából ki- 
válik «Magyar Athenás» c. könyve (Nagyszeben, 1766.), mely 
az első magyarnyelvű magyar irodalomtörténet. De írt bibliai 
lexikont, egyházjogi kézikönyvet, megírta az erdélyi református 
és unitárius egyházaknak, az erdélyi románoknak, a székelyek- 
nek történetét, a református püspökök életrajzait, Tóthfalusi 
Kis Miklós életét, átdolgozta Pápai Páriz Ferenc latin szótárát, 
anekdóta- és sírversgyüjteményt adott ki stb. stb. Műveinek 
nagy része kéziratban maradt. Részben magyarul, részben latinul 
írt önéletrajzát Jancsó Elemér adta ki «Erdélyi Ritkaságok» c. 
sorozatában, Kolozsvárt, 1940. Életrajzát megírta gróf Mikó 
Imre: Bod Péter élete és munkái, Pest, 1862. 


RETTEGI GYÖRGY, kisbudaki, 1718-ban született, atyja 
György, anyja Csegezi Judit volt. Doboka vármegyének előbb 
pénztárnoka, majd 1768 és 1711 közt alispánja volt. 1786-ban 
halt meg. Emlékiratai (1718—1777) a XVIII. századi nemesi 
családok életét, sok genealógiai adattal, érdekesen festik. Torma 
Károly adta ki a Hazánk c. folyóirat I—III. évfolyamaiban. 
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HALMÁGYI ISTVÁN 1719-ben született Szilágysomlyón, 
atyja István, anyja Décsei Zsófia volt. Iskoláit a kolozsvári 
református kollégiumban végezte és 1740-ben, mint fogalmazó, 
az erdélyi főkormányszék szolgálatába állt. 1752-ben gr. Teleki 
László kancellár rábízta fiának, Pálnak külföldi tanulmányútján 
való gondviselését s így másfél esztendőt tölthetett külföldön, 
jórészt Göttingában. Már erről az útjáról részletes és érdekes 
naplót vezetett. 1753-ban a főkormányszék registratora, majd 
1762-ben titkára lett s ilyen minőségben vett részt a székely 
határőrség felállításában, melyre vonatkozólag naplói a leg- 
jelentősebb forrást képviselik. 1772-ben a királyné a királyi 
tábla rendes bírójává nevezte ki, 1775-ben pedig Marosszék fő- 
királybírójává választották. Pályafutásának csúcspontját Há- 
romszék vármegye főispánjává történt kineveztetése jelenti 
(1784), de mielőtt még hivatalát elfoglalhatta volna, kormány- 
biztosként kiküldetett a Hora-lázadás okainak kinyomozására. 
E vizsgálat befejezése után rövidesen (1785. május 1.) meghalt. 
Naplói és iratai a Monumenta Hungariae Historica c. sorozat 
38. kötetében jelentek meg (Budapest, 1906.). 


CONRAD MIHÁLY, heidendorfi, 1730-ban született Med- 
gyesen, ahol apja Dániel polgármester volt. A marosvásárhelyi 
gimnáziumban tanult. Előbb az erdélyi főkormányszék hivatal- 
noka, majd szülővárosa jegyzője volt. 1775-ben városi tanácsos, 
1786-ban királybíró lett. II. József uralkodása alatt Szeben 
megye alispánja, utóbb főtörvényszéki tanácsos volt. Az alkot- 
mányos élet helyreállításakor mint kormánybiztos a szász 
székek újjászervezését vezette és medgyesi polgármesternek 
választották. 1816-ban nyugalomba vonult és 1821-ben halt 
meg Medgyesen. Öntudatos szász ember létére baráti kapcso- 
latokat tartott fenn kora magyar tudósaival, sőt A Magyar 
Nyelvmívelő Társaság Munkái-ban (Szeben, 1796.) egy kisebb 
értekezése is megjelent. A szász nemzet történeti jogaival fog- 
lalkozó német- és latinnyelvű munkái kéziratban maradtak, 
önéletrajza az Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landes- 
kunde XIII—XVI. és XVIII. (1876—78.) évfolyamaiban látott 
napvilágot. 


NALÁCZI JÓZSEF, báró, 1748-ban született, atyja István, 
anyja Toldalagi Zsuzsánna volt. A nagyenyedi kollégiumban 
tanult. 1766-ban Hadik András tábornok pártfogásával a nemes 
testőrség tagja lett. Bécsben, Báróczi és Bessenyei társaságában 
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kedvet kapott az irodalommal való foglalkozáshoz, verselgetett 
és francia szerzőkből fordított. 1788-ban kilépett a testőrség- 
ből és az erdélyi kormányszék tagja, rövid időre a Kálnoky 
huszárezred kapitánya, majd zarándmegyei főispán lett. 1796-ban 
a nagyenyedi kollégium főgondnokává választották. 1791-ben 
1000 forint alapitványt ajánlott fel elsőnek egy magyar tudós 
társaság létesítésére. 1822-ben halt meg Batizon. Töredékben 
fennmaradt önéletrajzát előbb a Kolozsvári Hetilap 1853. év- 
folyama közölte, majd Kelemen Lajos adta ki a Napkelet (Ko- 
lozsvár) c. folyóirat 1920—21. évfolyamaiban. 


KIS ANDRÁS és DOMOKOS FERENC hunyadvármegyei 
nemesek résztvettek a Hóra vezetésével fellázadt oláhok elleni 
harcokban. Közelebbi életrajzi adataikat nem ismerjük. Közölt 
levelük a «Hazánk» c. folyóirat 1885. évi folyamában jelent meg. 


VITÁN SÁNDOR, bajesdi, mint hunyadmegyei szolgabíró 
résztvett a Hóra vezetése alatt fellázadt oláhok elleni harcok- 
ban. Később Hunyad megye táblabírája lett. Emlékiratát 
K. Papp Miklós adta ki a «Kolozsvári Naptár» 1866. évi 
folyamában. 


GÖTFFY BORBÁLA, mátisfalvi, 1770-ben született a 
krasznamegyei Kémeren. Atyja, László hunyadmegyei adó- 
szedő volt és 1784-ben a Hóra-lázadáskor meggyilkolták. Ő maga 
is sok szenvedésen ment keresztül, de megmenekült. Később 
Ponori Thewrewk János táblabíróhoz ment feleségül, fia József 
neves író lett. Emlékírása, «Néhai Mátisfalvi Götffy László ház- 
népének Hóra pórhada miatt esett romlása», 1823-ban jelent 
meg Pesten, az első magyarnyelvű nyomtatott adalék az akkori 
eseményekhez. 
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FELSŐCSERNÁTONI BOD PÉTER 
ÖNÉLETIRÁSA 


I. §. Én, Bod Péter, Erdélynek abban a részében, amely 
Moldvára tekint, a szántóföldben, rétekben, erdőkben, vizekben 
és más természeti javakban bővelkedő Felsőcsernáton község- 
ben, Kézdi székben, a székelyek között születtem az 1712-ik évi 
február hó 22-ik napján. Atyám, Bod Márton, tisztes és ipar- 
kodó férfiú volt, aki azokban a szerencsétlen időkben, amikor 
Erdély, mivel Rákóczi Ferencz Magyarországon zavaros moz- 
galmakat támasztott, különféle rázkódtatásokat szenvedett, 
beiratkozott katonának. Anyám pedig Felsőtorjai Sólyom 
Euphrosina volt, Sólyom István és Albisi Bod Anna leánya, 
akit atyám, miután Magyarország királya és a magyarok között 
megköttetett a béke, az 1711-ik évben ősi telkére visszatérve, 
leányként vett nőül. Ő Alsócsernátoni Damokos Péter özvegyé- 
nek udvarházában nevelkedett, akivel rokonságban volt. Ebből 
a házasságból maga Péter volt az elsőszülött. 


II. §. Atyám nemesi családból származott és megvan az 
ugynevezett címeres nemeslevél, amelyet én, mivel már tűz 
és víz is veszélyeztette, nehogy valamikor teljesen elpusztuljon, 
a Gyulafehérvári Tisztelendő Káptalannál tettem le és az ok- 
mányról a következő törvényes másolat kiadasát kertem: 


Mi Károlyfehérvári Káptalan Erdélyben. Emlékezetébe 
ajánljuk a jelen levelünk rendjén mindenkinek, akit illet, hogy mi 
Mária Teréziának, ... legkegyelmesebb úrnőnknek ... levelét, 
mely Tiszteletes és Jeles Bod Péter, jelenleg magyarigeni helvét 
vallású egyház papja részére Ő Szent Felsége bírósági pecsétje 
alatt adatott ki, ... a köteles hűséggel és illő tisztelettel vettük 
e szavakban: Mária Terézia stb. kedvelt hiveinknek, a Károly- 
fehérvári Székesegyház Tisztelendő Káptalanjának császári- 
királyi kegyünket. Előadatik Felségünknek Tiszteletes Bod 
Péter, a magyarigeni református egyház pásztora személyében, 
hogy ő még a dédősapja, Felsőcsernátoni Bod Pál lófő által nyert 
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címeres nemeslevelet, amelyet Rákóczy György, Erdély feje- 
delme Kolozsvár városában az Úrnak 1640-ik évében adomá- 
nyozott és amely a következő évben, az Úrnak 1641-ik 
évében, január hó 3-ik napján a három székely szék, 
Sepsi, Kézdi és Orbai gyűlésén kihirdettetett és minden ellen- 
mondás nélkül Nemes Tamás, a nevezett három székely szék 
akkori kapitánya által kiadatott és nékünk a maga eredetijében 
bemutattatott, a Ti káptalanotok sekrestyéjében vagy levél- 
tartó helyén kívánná eredetijében elhelyezni és bejegyeztetni és 
annak szövegét káptalani pecsétetek alatt átírásban kiadatni. 
Ezért e levelünk rendjén szigorúan megparancsoljuk, hogy e 
levelünk vétele után a kérelmezőnek említett címeres nemes- 
levelét a sekrestyétekben vagy levéltartó helyeteken helyezzé- 
tek el, tegyétek le és annak másolatát káptalani átírástokban 
kiadni mindenképen tartsátok kötelességeteknek. Vigyázzatok 
azonban, hogy valami csalás és tévedés ne történhessék. Más- 
ként ne cselekedjetek. Kelt Szeben szab. királyi szász városunk- 
ban. Az Úrnak 1750. évében, május hó első napján. 


Mi tehát Ő Szent Felsége kegyes megbízásának és paran- 
csának mindenben, (ahogy mindig kötelességünk) a legalázato- 
sabban engedelmeskedni óhajtván, és a köteles foganatosításnak 
eleget tévén, az említett törvényesen készült és kibocsátott 
címeres nemeslevelet káptalanunk sekrestyéjében elhelyeztük és 
annak másolatát jelen levelünkbe belefoglaljuk. Ennek szö- 
vege a következő: 


Mi Rákóczy György stb. Emlékezetébe ajánljuk a jelen 
levelünk rendjén mindenkinek, akit illet, hogy ... Felsőcserná- 
toni Bod Pált, aki ennek a mi Erdély országunknak, és tör- 
vényes fejedelmeinek, a mi elődeinknek és nekünk is minden 
alkalommal és hadjáratokban, a tehetsége szerint, a többi 
székely lovasok között szolgálván, hűséges szolgálatokat vég- 
zett és a jövőben is kétségtelenül végezni fog, ... mint más- 
különben is székely lófőt, aki azonban még nincs kitüntetve 
nemesi címerrel, ... ismét és újból Erdély országunk igazi és 
kétségtelen nemesei sorába iktatjuk stb. Igazi nemessége jeléül 
e címert adományozzuk: Háromszögű pajzsot, veres színben, 
amelynek mezejében egy páncélba öltöztetett emberi kar egy hü- 
velyéből kivont tőrt látszik felfelé irányítva tartani. A pajzs 
fölé zárt katonai sisak van helyezve, amelyet drágakövekkel és 
gyöngyökkel tetszetősen felékesített királyi fejék borít be, 
amelyből ismét az előbbihez hasonló emberi kar látszik kivont 
tőrt ragadva kiemelkedni. A sisak tetejéről innen is, onnan is 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


3 


leomló különböző színű foszlányok igen szépen körülfogják és 
diszítik a pajzs mindkét oldalát... 


Kelt Kolozsvár városunkban, december hó 10-ik napján 
az Úrnak 1640-ik évében. Rákóczy György sk. Szalárdy János 
vice titkár sk. 


A káptalani átírás kelte: Az Úrnak 1750-ik évében. A pün- 
kösd utáni tizedik vasárnap előtti ötödik köznapon. 


Pálnak, aki e címeres nemeslevél által nemesíttetett, az 
atyja András volt, fiai pedig György és István voltak; ez 
utóbbi maga után hagyta Ferencet és Miklóst, s a leányát, 
Annát. Ferenc egész házanépével, feleségével és gyermekeivel 
elragadtatott az 1719-ik évi pestis által és épúgy Anna is, aki 
egyetlen és pedig törvénytelen sarjat hagyott hátra, Sámuelt. 
Miklósnak több fia volt, akik közül Mihály, Miklós és Elek élet- 
ben vannak, a többiek gyermektelenül haltak el. 


György, Pálnak legidősebb fia, feleségével, Szaniszló Anná- 
val két fiút nemzett, Tamást és Dánielt. Ő maga elkísérte 
Rákóczy György fejedelmet az 1657-ik évi szerencsétlen lengyel 
hadjáratba és a háború áldozata lett, gyermekeit kiskorúságba 
hagyván árvaságra, akik azután, minthogy gyámjuk gondtalan- 
sága folytán majdnem minden segélyforrásuktól megfosztattak, 
szerencsétlen helyzetben nevelkedtek fel. Dániel egy férfi örököst 
sem hagyott hátra, hanem négy leányt, Zsófiát, Katalint, Ilonát 
és Borbálát, akik idővel férjhez mentek. 


Tamás, Györgynek idősebbik fia, feleségével, Alsócsernátoni 
Tsipő Zsuzsannával, három fiú- és ugyanannyi leánygyermeket 
nemzett, Zsuzsannát, Mártont, Györgyöt, Andrást, Ilonát és 
Klárát. Zsuzsánna és András gyermekek nélkül haltak meg. 
György több gyermeket hagyott hátra, akik közül most élet- 
ben van Bálint és Anna, Ilona, aki Tsiki Lászlóhoz, Klára, aki 
Nyujtódi Tsüdör Mihályhoz ment férjhez és több gyermeket 
hagytak hátra. 


Atyám nem volt tudományosan képezve, hanem minden 
tanulság híjával lévén, gyakran panaszolta szerencsétlen sorsát 
és neveltetését. Ezért annál nagyobb szenvedelemmel szánt 
engem arra, hogy jártasságot nyerjek a fínomabb tudományok- 
ban. Az 1718-ik év vége felé rábízott tehát az iskolamesterre, 
hogy bevezessen a tudomány elemeibe, de a dolgok hamarosan 
bekövetkezett változása és a beállott különféle szerencsétlen- 
ségek minden törekvést majdnem a csirájában fojtottak el. 


III. §. Az 1718-ik év ugyanis vagy semmit sem jelentő vagy 
nagyon csekély termést hozott Erdélyben, különösen pedig a 
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Székelyföldön, amiért azután a legnagyobb gabonaínség állott 
be. Ezért történt, hogy a székelyek legnagyobb része Erdély 
más vidékeire és Havasalföldre, meg Moldva szomszédos tar- 
tományaiba szóródott szét. Akik pedig a helyükön maradtak, 
különféle módon küzködtek az éhséggel. Megkísérelték ételek 
készítését az éhség csillapítására alkalmatlan anyagokból. 
A kőrisfának összezúzott kérgét keverték a liszthez: kevéssel 
megfelelőbb volt az a kenyér, amely a mogyorófa sarjaiból ké- 
szült úgy, hogy két rész sarjat egy rész gabonához kevertek és 
ekként alakították kenyérré. Összezúzott és egybegyúrt szal- 
mát is tettek a füstölőbe, de elkészíteni nem lehetett, mert a 
tűz elhamvasztotta. Mivel pedig széna sem termett, a barmok 
számára a haszontalan maglapél [Atriplex L.] nevű növényt 
gyűjtötték sokan, akik midőn az éhség még nagyobb erőre ka- 
pott, ennek cséppel kivert magvait búzával keverve készítettek 
kenyeret. Ez igen fekete, de az oly nagy szükséghez képest 
ízletes kenyér volt, amilyent akkoron néhány napon keresztül 
én is kénytelen voltam enni. A bengének [Rhamnus L.] és más 
erdei fáknak a gyümölcsei valahogyan fenntartották az éhezők 
életét, míg el nem erőtlenedtek. Sokan szerte bolyongtak mint 
az árnyékok vagy félholtak. Hallottunk szerencsétlen anyáról 
is, aki saját gyermekeit falta fel. Nem kevesen eladták magukat 
örökös szolgaságra; az eladók és mások ha vevőket találtak, 
legalább a saját és családjuk életét fenntarthatták. 


IV. §. Az éhség és a szokatlan étel miatt az ember nedvei 
szükségképen elromlottak; ezért az 1719-ik évben, a tavasz 
beálltakor a Székelyföldet akkora pestis támadta meg, hogy 
egy év lefogása alatt több mint százezren pusztultak el. Ez a 
közös csapás atyámat is elragadta két gyermekével, Krisztiná- 
val és Mózessel; engem is levert a pestis mérge, de Isten kegyes- 
sége által visszaadatván az egészségem, felgyógyultam és két 
nőtestvéremmel, Zsófiával és Judittal árván maradtam özvegy 
anyám gondjára. 


V. §. A szükséget akkora gabonabőség követte, hogy a 
mező terményeinek összegyűjtésére hiányoztak az emberek. 
Több helyen, ahol a megelőző évben nem vetettek, mégis bő 
aratás volt. Ez úgy történt, hogy a megelőző évben a silány, 
vékony és a földből alig kiemelkedő búzakalászokat nem lehetett 
learatni, vagy kitépni, s a vadállatokra maradtak letaposásra; 
azután a szemek valahogy a földre estek és százszoros termést 
hoztak. 


VI. §. A következő esztendőben anyám, mivel így kívánták 
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a rokonok és jóakarók, férjhez ment Vég Jánoshoz, egy nemes 
és becsületes férfiúhoz, akitől két fiút szült: Jánost és Istvánt. 
István rövidesen befejezte földi életét, János pedig férfikorba 
jutott. 


Én tehát anyámnak és mostohaapámnak a gondoskodása 
folytán újból elkezdtem az iskolába járni, csakhogy szerencsétlen 
útmutatókat nyervén, lassú haladást tettem, míg eltelvén a tél 
és még egy másik is, (tavasszal és nyáron kénytelen voltam 
ugyanis vagy marhákat legeltetni, vagy más mezei munkákat 
végezni) az alsóócsernátoni iskolában Szathmári Gábortól kapott 
oktatás mellett leraktam a tudomány első alapjait. 


VII. §. A legnagyobb hévvel viseltettem a tudományok 
iránt, de hiányzott a tanulásra való alkalom. Végre, amiért oly- 
annyira vágyakoztam, az 1724-ik évben, ősz táján, a nagy- 
enyedi kollégiumba mentem. Ott Ördög Gábor diák oldala mel- 
lett a tanulásra alkalmat szerezvén, nekifeküdtem a tanulmá- 
nyoknak, de az ő fösvénysége miatt gyakran kellett az éhséggel 
közködnöm. Ezt a nyomorúságot mégsem éreztem oly nagynak, 
mint amekkora volt, minthogy a tanulmányok édessége, amelyek 
iránt a legnagyobb szeretettel viseltettem, valahogyan könnyűvé 
tette a bajokat. 


Az irántam annyira kegyes Istennek gondviselése folytán 
kegyébe jutván Bán Sárának, Horvát István enyedi polgár 
özvegyének, aki valahogyan tehetős volt, az ő kegyére támasz- 
kodva az 1726. és 1727. években folytattam a klasszikus tanul- 
mányokat. Közben a klasszikus tanulmányok ideje letelvén, 
mivel Felsőbányára meghívást kaptam, az 1729. év április 15. 
napján aláírtam az ottani iskola törvényeit. A gyermekek 
tanításával megbízottan 3 évet töltöttem el ott, magam pedig 
közben elolvasván a könyveket, amelyekre szert tehettem, vala- 
melyes tudományos kincset gyüjtöttem. Végül ruhát és egy 
kevés pénzt szerezvén, amiből egy ideig fenntarthatom magam 
Enyeden, újból Enyedre jöttem és itt az 1732. év május 8. nap- 
ján aláírtam a kollégium törvényeit. 


VIII. §. Az enyedi kollégiumban a bölcseleti tanulmányok- 
ban Vásárhelyi Tőke István, a kiváló férfiú, volt a vezetőm, 
a theologiaiakban pedig Szigeti Gyula István, a hírneves theo- 
logus. Mivel a nyelveket senki sem tanította, mint Felsőbányán 
többnyire, itt is a saját erőmből tanultam. A kegyelmes Isten 
megélhetésem módjáról is reményemen felül gondoskodott: 
az 1733. évben ugyanis egy nemes férfiú, Tűri Mihály, a kollé- 
gium gazdatisztje, egyetlen fiacskájának, Sámuelnek tanítását 
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reám bízta, ami avval járt, hogy az ő asztaláról kaptam élelme- 
zésemet a kollégiumban. Azonkívül ugyanennek a nemes 
férfiúnak a közbenjárására méltóságos Bethlen Katalin grófnő 
táppénzt (alumnia) ajánlott fel, évenként harmincz forintot. 


IX. §. Viseltem a kollégium kebelében néhány tisztséget is. 
Igy az 1736. évben a kollégium könyvtárának gondozásával vol- 
tam megbízva, az 1737. évben pedig mint a héber nyelvben 
első (praeses) azt a feladatot kaptam, hogy a diákoknak adjam 
elő Sichardus nyelvtanát. 


Ugyanabban az esztendőben, mivel a theologia tanára, 
Szigeti István, a superintendensi hivatalba lépett elő, a kollé- 
giumban bizonyos változások történtek. Engem Szebenbe kül- 
döttek ki a kollégium dolgainak beszerzésére a reformátusok 
nagytekintetű consistoriumánál. Közben a kollégiumban is 
voltak tanítványaim: Komáromi Elek, Talaba József, Vas 
Sándor, Tűri László, Bobik István nemes ifjak. 


X. §. VI. Károly császár háborút viselt a törökök ellen a 
szomszédos Oláhországban, amely alkalomból sok vesződségem 
volt a kollégium könyveinek biztonságba helyezésével. A há- 
borút pestis követte és néhány református mágnásnak letartóz- 
tatása, ami mind nem kevés rémületet okozott. Az 1738. év 
június 11. napján egész Erdélyben érezhető földrengés is volt. 


XI. §. A szászvárosi egyháztól meghívást kaptam az 1739. 
évben az ottani virágzó iskola vezetésére. Ezt azonban nem 
akartam elfogadni, hanem lassanként magasabb dolgokra ké- 
szültem. A szászvárosiak igyekeztek a szék nyilvános jegyzői 
tisztére is meghívni és abba beállítani, de én már az egyházi 
szószékre szenteltem magam és óhajtottam a tanulmányok ked- 
véért a külföldi akadémiákat meglátogatni. Igy tehát az enyedi 
kollégium jeles tanárainak, Ajtai A. Mihálynak és Borosnyai 
Zsigmondnak tanácsával élve megfolyamodtam és megkaptam 
a leydeni akadémiai alapítványt, minthogy Leydenben az 
enyedi kollégiumból ketten tartattak el közköltségen. 


XII. §. Végre az [1740.] évben megkaptam a kollégium 
tanáraitól és gondnokaitól a következő ajánló levelet: 


«Légyen kegyelem és békesség mindazoknak, valakik sze- 
retik a mi Urunk Jézus Krisztust és az ő Felsége országát. 
Amen. 


Akiknek elméjükben a bölcselkedésre való vágyódás mé- 
lyebben vert gyökeret és fészket, igyekeznek serénységgel a 
tudománynak nagyobb mértékére és a Sz. Dávid szerint nyere- 
ségéről, erőről erőre menni, míg jutnak az Isten házába való 
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tiszteletnek és sz. szolgálatnak munkájának elérésére, s gyakor- 
lására. 


Ilyen indulattal lévén e levelünket praesentáló kedves 
tanítványunk, kinek Bod Péter a neve, collégiumunknak feles 
esztendők alatt rendes és hasznos bibliothecariusa, nem lehetett 
nem ajánlanunk őt az Isten dicsőségét szerető és terjeszteni 
kívánó szenteknek ilyen okokon. 


Ugyanis mind a természetnek, mind a kegyelemnek aján- 
dékaival Istentől megajándékoztatván oly serényen és nagy 
előmenetelekkel tanuságit collégiumunkban folytatta, hogy 
mind előttünk, mind mások előtt kedvességet és dicséretet 
nyert magának és méltónak itéltetett, hogy szép tudományára, 
s kiváltképen ritka szelid, alázatos, kegyes és fedhetetlen erköl- 
csére nézve a külső országokon lévő academiákra tudományá- 
nak öregbitése végett kiküldetnék és ottlévő nevezetes alumniá- 
val is felsegíttetnék. Annakokáért mindezen érdemlett dicsé- 
reteire való tekintetbe bátorkodtunk őtet egész bizalommal 
kibocsátani ez hazában a Mgs. Pátronusok és Patronák kegyes- 
ségeknek vételére. 


Találjon kedvet azért mindenek előtt a szabad akarat sze- 
rint való jótéteménynek, Isten dicsőségére elszánt alamizsnának 
kisáfárlásában és háladatossággal való szedésében, bizonyosan 
elhivén minden, aki szivét és kezit bé nem zárja, vele közöltetett 
jótétemény felől az Apostolnak ama szavát: Aki bőven vet, 
bőven is arat, 2. Kor. 9.6. Mely igéretet a jó cselekedeteknek 
gyümölcséről és megjutalmaztatásáról, hogy Isten ő Felsége 
töltsön be a kegyes adakozó szentekben, mind a jelenvaló, mind 
a következendő életben tökéletes szívvel kivánjuk. 


Költ N. Enyeden, 
MDCCXL-dik esztendőben 


Boldog Aszsz. havának 
26. napján. 


A N. Enyedi Collégiumnak Professora 
Vásárhelyi Tőke Istvánn m. p. 


Borosnyai N. Sigmond Th. Dr. mp. 
Ajtai A. Mihály mp. 


Aprobálja e szándékot és ajánlja a kegyes kezeknek segít- 
ségének Szigeti Gyula István Erdélyi Reformata Eklezsiák 
Superintendense, m. k.» 


A jelen ajánlólevelet helybenhagyja és megerősíti a bentírt 
kollégium gondnoksága. 
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Miután összegyüjtöttem a szokás szerint valamelyes ala- 
mizsnát és mindent elkészítettem az útra, az 1740. év május 23. 
napján elindultam végre Enyedről. Főként méltóságos Bethlen 
Katalin grófnő pártfogása által nyertem segítséget, aki 50 ma- 
gyar forintot adományozott és nemes Tűri Mihály uram által, 
ki ugyancsak 50 magyar forintot adott és azonkívül a felesége 
is 50 magyar forintot. 


XIII. §. Mivel a pestis még nem szünt meg mindenütt, a 
Szebenben felállított Egészségügyi Bizottság levelével kellett 
menni. Ennek elnyerése után minden lépésnél figyelve és körül- 
tekintve, a biztosok tanusítványával Károlyba jöttünk méltó- 
ságos Károlyi Sándor grófhoz, s az ő levelével megerősítve 
Debrecenbe és innen Pestre, majd átkelvén a Dunán, Székes- 
fehérvár felé fordítottuk útunkat és Mór községben, a Vértes 
hegy lábánál, kényszerültünk megállani és ott vesztegzárban 
maradni. Itt tizenkét napi késedelmet szenvedtünk. Öten vol- 
tunk; hárman debreceniek: Kardos István, Kulin Demeter, 
Losonczi János és mi ketten enyediek: Bodoki József és én. 
Öten nem költöttünk többet, mint 22 forintot, habár mindent 
drágán vásároltunk. Ennek pedig az a magyarázata, hogy a 
körülfekvő református egyházak bennünket úgy pénzzel, mint 
természetbeliekkel gazdagon segítettek. 


XIV. §. Kiszabadulván a vesztegzárból, egyenesen Bécs 
felé indultunk, ahova július 3-án be is léptünk. Miután megláto- 
gattuk a császári könyvtárat és más megtekintésre érdemes 
helyeket és megvásároltuk az útra szükséges dolgokat, egy be- 
csületes ifjú, Dömjén Gergely közbejöttével, aki akkoriban 
Tarczali Zsigmond ügynök mellett behajtó volt, július 7-én 
a nürnbergi követtel útra keltünk és Melken, Linzen, Passaun, 
Straubingon és Regensburgon át végre július 14-én Nürnbergbe 
érkeztünk, ahol mindent meglátogattunk, ami megtekintésre 
méltó volt. E tekintetben sok hasznunkra volt a bécsi Ab Ein- 
bach Antal báró, aki mint jártas ember, amit tapasztalhattunk, 
segítségünkre volt. Nürnbergben voltunk a Hornmann-féle 
rézmetsző műhelyben; egy bizonyos hídon egy óriási kőből 
való ökör volt felállítva ezzel a felirattal: 


Omnia habent ortus, suafiue incrementa, sed ecce 
Quem cernis nunquam Bos fuit hic vitulus. 
(Mindennek megvan a maga eredete és növekedése, de 


ime ez az ökör, melyet látsz, sohasem volt tinó.) 
Itt a szegények templomában van elhelyezve a császári 


korona a kormánypálcával egy faládába zárva, amelyet 25 
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arany lefizetése ellenében meg szoktak mutatni annak, aki 
kívánja. 


Nürnbergből távozva Würzburgon át Majnai Frankfurtba 
érkeztünk, ahol hallottuk az ottani híres közmondást: Refor- 
mati pecunias. Lutherani regnum, Catholici ecclesias Franco- 
furti tenent, (Frankfurtban a pénz a reformátusok, az uralom 
a lutheránusok, a templomok a katholikusok kezében vannak), 
mert a [katholikus] papoknak nagyszerű templomaik vannak 
az uralom a lutheránusok kezében van, a leggazdagabb keres- 
kedők pedig reformátusok. Ezeknek azonban nincs templomuk 
a városban, hanem távol a várostól. Itt tapasztaltuk a leg- 
tehetősebb kereskedőnek, De Verhagen Jánosnak az embersé- 
gességét, aki nemcsak ingyen bort ajánlott fel, hanem minden 
módot felhasznált, hogy minél jobban ellátva bocsásson el 
bennünket. 


XV. §. Frankfurtot elhagyva, Mainzba, innen a Rajnán át 
Koblenzbe, Bonnba, Kölnbe mentünk. Itt szintén a legtehető- 
sebb kereskedőnek, De Beche Walthernek, akihez De Verhagen 
ajánlott be bennünket, tapasztaltuk az emberségességét. Ő 
gondoskodott arról, hogy hajóval vitessünk Nimwegenbe. Ott 
a jezsuiták könyvtárában egy óriási földgömböt néztünk meg, 
melynek párját sohasem láttam; egy bizonyos herczeg számára 
készült, a könyvtárba pedig ajándékképen került. Mainztól 
velünk jött egy bizonyos Spitzbub, egy titkos tolvaj, aki Hausz 
Jánosnak mondta magát és a mannheimi herceg titkárának; 
alig birtunk túljárni a ravaszságán. Ez aztán, mikor észrevette, 
hogy nem bízunk benne, mint hivatlan és kelletlenül fogadott 
vendégben, néhány könyv és a fűthető szoba kulcsának ellopása 
után távozott. Mi Nimwegenbe igyekeztünk tehát, de a Rajnán 
vihar támadván, alig kerültük ki az elmerülést. Nimwegenből 
kocsin mentünk Utrechtbe, ahol akkor a következő magyarok 
voltak: Szigeti Gyula István, Rétyi István, Losonczi Ist- 
ván, stb. 


Egy napi késedelem után Amsterdamba érkeztünk, ahol 
akkor ott tartózkodott még Cajanus, az óriási termetű svéd, 
akinek akkora volt a teste tömege és magassága, hogy ujjaim 
legvégével sem értem el a vállait, ő pedig kezével ütögette a 
mestergerendát, melyet én felnyújtott botommal nem tudtam 
elérni. Magas termetének megfelelő volt a kövérsége, de nagyon 
bódult volt. Egyebek között láttunk óriási magas struccmadarat 
és oroszlánokat. 


Amsterdamból Harderwijk felé tértünk kitünő barátom- 
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mal, Jancsó Mihállyal. Itt a theologia tanára Cremer Bernát 
Sebestyén volt, a történelemé pedig Struchmejer János, mind- 
ketten a magyaroknak igen nagy jótevői. Az ő üdvözlésük 
után végre augusztus 6-án beléptünk Leydenbe. Itt akkor a 
következő magyarok voltak: Császár Péter, Bardócz Pál, 
Sófalvi József, Deáki Sámuel. 


XVI. §. Hollandia és Wesfrisia tekintélyes és hatalmas 
rendei theologiai kollégiumába a növendékek sorába az 1740. 
évi augusztus 23.-án felvétetvén, lelkem legnagyobb gyönyö- 
rűségével három évet töltöttem el tanulmányok közt. A tekin- 
télyes rendek theologiai kollégiumában és az akadémián Schul- 
tens Albert tanítását hallgattam, aki a kollégium igazgatója, 
az akadémián pedig a keleti nyelvek és a zsidó régiségek tanára 
volt. Látogattam az előadásait a héber, arameus, azaz szír 
és khaldeus és az arab nyelvből is; felolvasásait a zsidó régi- 
ségekről Reland vezérfonala alapján; nyilvános fejtegetéseit 
a biblia héber, valamint a Septuaginta és Homeros görög szö- 
vegéről; theologiai előadásait a Catechesis Palatina szerint, 
valamint Van Til Salamon kinyilatkoztatott theologiájának rend- 
szere után. Tollba mondotta a héber nyelv lexikonát, amely 
hogy végre napvilágot lásson, azt a tudományos világ Schultens 
János Jakabtól, Albert fiától és hivatalában utódjától kívánja. 


A kollégium aligazgatója akkor Knibbe Dávid, leydeni 
lelkipásztor volt, aki az esti órákban az asztalnál fejtegette 
a görög újszövetséget és a benne előforduló görög vagy zsidó 
régiségeket és bőven tárgyalta a haladni kívánóknak nagy 
hasznára. 


Az akadémián a theologiát tanították: 
Vesselius János, egy tiszteletreméltó öreg, aki a 73. évét 


már betöltötte, de egészséges és erőteljes. Ő Pictet Benedek 
theologiai tanításait olvasta fel. Őt két éven át hallgattam. 
Van den Honert János, Taco Hajo fia. Ennek theológiai rend- 
szerét három éven át hallgattam, azonkívül a jövendölt theo- 
logia magyarázatát, tipikát, katechetikát, valamint egyház- 
történelmet Lampius F. A. nyomán, nem különben egyház- 
szónoklati módszertant. 


Alberti János. Ennek úgy a rendszeres theológiai, mint a 
hitszónoklattani magyarázatain három éven keresztül jelen 
voltam. 


Esgers János. Ezt nem látogattam. 
A jog tanárai voltak: Vitriarius J. Jakab, Rucher János 


Konrád, Scheltinga Gerlacus, Schwartz Joachim. Vitriarius taní- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


11 


tását Grotiusnak a háború és béke jogáról szóló munkájáról 
két év lefolyása alatt látogattam. Schwarztól kétszer hallottam 
Justinianus Institutióit. 


A bölcsészetet tanították: Van Musschenbrock, akit a fiziká- 
ból és Euclidesről hallgattam és megnéztem a kísérleteit a fizikai 
előadóteremben. Gravesande P. Jakab és végül ennek utóda, 
Lulofs János. 


A történelemnek, szónoklattannak, görög és római régisé- 
geknek tanárai voltak: Van Oudendorp Ferenc, akinek fel- 
olvasásait Tursellinus történelmi vezérfonaláról látogattam. 
Hemsterhuis Tiberius. Őt is látogattam néha, amikor az új- 
szövetség görög szövegét fejtegette és a görög régiségeket adta 
elő. Havercampius Sigebertus a legelső régiségbúvár. A neve- 
zetteken kívül láttam Albinus Bernát Siegfriedet holttesteket 
boncolni, Gambius Jeromos Davidot, amint vegytani kísérleteket 
végzett és Lulofsot a csillagok és a hold foltjai bemutatásánál. 


XVII. §. Ezek azok, akiknek a tanításával élve igyekeztem 
valamelyes tudományos kincset gyűjteni. Ők, midőn az aka- 
démiából távoztam, habár érdemetlenül, mégis ajánlásukkal 
díszítve akartak elbocsátani. Ezt emlékükre itt is fel akarom 
jegyezni. 


Igy tehát a nagyon elfoglalt Schultens röviden ezt írta 
«Schultens A. legszívesebb üdvözletét! 
A kiváló ifjú, Bod Péter úr, miután bevégezte nálunk tanul- 


mányait, vissza akarván térni hazájába, megérdemli, hogy ná- 
lunk végzett lelkiismeretes és kitartó munkájának tanusítvá- 
nyával bocsáttassék el és a legjobb érdemjeggyel ajánltassék. 
Kétségtelenül úgy az akadémiának, mint a theológiai kollégium- 
nak egyik legméltóbb tagja volt és mivel kötelességeinek min- 
denben eleget tett, sohasem mulasztotta el ismeretei kincsét 
növelni és gyarapítani. Távoztakor avval a legszebb reménnyel 
kisérem, hogy tudományával és életével mások előtt világítani 
fog és a tudós világ és az egyház díszét növelni fogja. 


Kelt Leydenben, az 1743. évben, július 23. napján.» 
Honert pedig a következő ajánlólevéllel látott el: 
«A mi Urunk Jézus Krisztusban az olvasónak legszivesebb 


üdvözletét mondja van den Honert János, T. H. fia, a theológia 
tudora és ugyanezen tudományoknak, valamint az egyháztör- 
ténelemnek rendes tanára a Leydenben lévő németalföldi aka- 
démián. 
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Hogy az Igazság elnyerje a tekintélyét, az erény pedig a 
jutalmát, én mindazok előtt, akiknek valamely módon érdeké- 
ben áll, hogy megtudják, tanusítom, hogy a kiváló és érdemes 
férfiú, az erdélyi Bod Péter, akadémiánk egyik legkedvesebb 
tagja, az én különféle tárgyú theologiai tanításaimat úgy az 
akadémián, mint otthon oly nagy szorgalommal és serénységgel 
látogatta, hogy annál nagyobbat sem kívánni, sem kifejteni 
nem lehet. 


Azokat a kétségtelenül nagy és dicsérendő eredményeket, 
melyeket innen szerzett, nemcsak minden adott, de általa a leg- 
buzgóbban keresett alkalmakkor is, feleleteivel, beszélgetéseivel, 
vitatkozásaival nem csupán előttem, hanem nagyszámú más 
tekintélyes férfiak előtt is elég bőségesen bebizonyította. Fedd- 
hetetlen, s theológushoz igen méltó életet élt. Mivel ez így van, 
igen könnyen megnyerte szeretetemet, előttem becsült, min- 
denki előtt kedvelt volt. A jóságos nagy Istent könyörögve 
nagyon kérem, hogy törekvéseit kegyesen támogassa és őt a 
hazájában lesujtott egyházunk hasznos szolgájává és az örök 
üdvösség biztos részesévé tegye. 


Kelt Leydenben, az 1743. évben, július 15. napján.» 


Alberti a következőt adta: 


«Üdvözlet az olvasónak! A kitünő férfiú, Bod Péter, Erdély- 
ből való magyar, míg e három éven át a nématalföldi akadémián 
tartózkodott tanulmányai előmozdítása céljából, más jeles 
férfiakon kívül, akiket hallgatott, az én, úgy nyilvános, mint 
magán theologiai előadásaimon is részt vett, nemcsak mint 
serény, szerény, tapasztalt hallgató, hanem mint született, gya- 
kori és fürge vitázó (actor) is. A jó és keresztyén férfiú minden 
feladatának eleget tett nálunk (amennyire tudva van) és fára- 
dozásainak elég bőséges gyümölcsét nyerte el, amiről előttünk 
különféle vizsgálatokon bőséges tanuságot tett. Hogy őt e 
bizonyítvánnyal díszítsem és midőn övéihez visszatérni készül, 
szerencsekívánataimmal kisérjem, örömest tettem és kötelessé- 
gemnek tartottam. Adja a jóságos nagy Isten, hogy megkezdett 
fáradozásai majdan az egyháznak hasznára és vigaszára vál- 
janak. Őt minden jó embernek a legmelegebben ajánlani 
kívánjuk. 


Kelt Leydenben, 1743. július 7.-én. 


Alberti J. a theológia tudora és rendes tanár.» 
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Schwartz, a jog tanára: 


«Üdvözlet a kegyes olvasónak! Ennek a levélnek a tulaj- 
donosa, Bod Péter, a nemes és jeles férfiú, ebben a mi akadé- 
miánkban nemcsak a theológiát, hanem (amit magam bizonyít- 
hatok) a polgári jogtudományt is dicséretre méltó buzgalommal 
tanulmányozta Iustinianus Institutioiról tartott előadásaimon 
és feleleteivel magát képzettnek és igyekvőnek mutatta. Hogy 
ez neki necsak díszére, hanem előnyére is váljék, igen kívánom. 
Szorgalmának és előhaladásának ezt a bizonyítványát kértére 
nemcsak nem tagadhattam meg, de nem is akartam. 


Kelt Leydenben, Hollandiában, július 2.-án az Üdv. 1743. 
évében. 


(P. H.) Erényeinek nagyrabecsülője 
Schwartz Joachim, magdeburgi szász, 


a jog rendes tanára.» 


XVIII. §. Miután barátainknak, pártfogóinknak és jóaka- 
róinknak búcsút mondottunk, az 1743. év július 24. napján 
este eltávoztunk Leydenből mi ketten, én és tanulmányaimnak 
majdnem gyermekkoromtól, most pedig vándorlásomnak társa: 
Berzétei József. 


Az akadémia az alábbi útlevelet állította ki: 


«Üdvözlet az olvasónak! 


E levelemmel bizonyítom, hogy Bod Péter úr a leydeni 
akadémiának törvényesen beírt tagja volt, amint ez a beirat- 
kozások könyveiből előttem nyilvánvalóvá lett. Mivel most hazá- 
jába visszatérni szándékozik, ismételten kérem, hogy útjában 
ne érje semmi akadályoztatás és semmi késedelemnek ne legyen 
alávetve útja megtételére szükséges felszerelésével, hanem 
ellenkezőleg bőségesen részesüljön mindazon emberséges szolgá- 
latokban, melyeket az utasoknak szokás megadni és ezt annál 
inkább, mivel a mi földünkön, ahonnan elutazik, semmi ragá- 
lyos betegség sem dühöng. Hogy ezen levelem nagyobb hitelt 
nyerjen, aláírtam nevemet és reányomtam a leydeni akadémia 
kisebb pecsétjét. 


Leyden, 1743. július 20. 
(P. H.) Scheltinga Gerl 


az akadémia tanács jegyzője.» 
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Amsterdamból július 29. napján elindulván, életünket és 
vagyonunkat a tengerre bíztuk és mivel kedvező szelet kaptunk, 
augusztus 4. napján Hamburgba érkeztünk. Itt két napig tar- 
tózkodtunk, s a királyi póstával Berlinbe utaztunk. Miután 
megnéztük a várost és a könyvtárat, az Odera melletti Frank- 
furtba és innen, miután megtekintettük, amit szükségesnek 
láttunk és a honfitársaktól segélypénzt kaptunk, augusztus 15. 
napján Boroszlóba értünk. Ugyanazon a napon értek Bo- 
roszlóba a könyvesládák, melyeket vizen Amsterdamból még 
két hónappal az elutazásunk előtt előre küldöttünk. Bányai 
István későbbi pataki tanár ládái 15 és fél mázsát tettek ki, 
Berzétei Józseféi 8, az enyémek 7. Ekkor az Amsterdamból 
Boroszlóig való szállításért 94 tallért fizettünk és így végre 
visszakaptuk könyveinket. 


XIX. §. Boroszlóban a legnagyobb unalomban majdnem 
öt hetet haszontalanul töltöttünk el, mert hiányzott az alkal- 
matosság, amellyel könyveinkkel együtt biztonságban utaz- 
hattunk volna Magyarországba. Végül a nyilvános vásár alkal- 
mával hírt vettünk egy Molten Léhner Lőrinc nevű, ev. luthe- 
ránus vallású tokaji kereskedőről, aki állítása szerint gyakrab- 
ban vezetett Belgiumból hazatérő tanulókat holmijukkal együtt 
Boroszlóból Magyarországba. Azt vélvén, hogy az ég küldötte 
őt, tárt karokkal fogadtuk és kértük, hogy legyen mellettünk 
a lengyel határszélen át Magyarországba leendő utazásunk köz- 
ben, mikor ő is visszatér Magyarországba. Ő még többet ajánlott 
fel, mint amennyire felkértük és bennünket reménységgel és 
igéretekkel töltött el. Igy örvendezve, hogy végre már véget 
vethetünk a bosszantó késedelemnek, szeptember 17.-én elindul- 
tunk Boroszlóból Oppeln felé. Kalauzunkat, hogy annál híveb- 
ben szolgáljon bennünket, egy arannyal díjaztuk és azonfelül 
megigértük, hogy, amíg velünk lesz, mi fogjuk eltartani. Hama- 
rosan megbántuk azonban igéretünket és tettünket; ez az 
Eudio annyira fösvény és fukar volt ugyanis, hogy a magáéból 
sokáig semmit sem költött eltartására, a mi társaságunkban 
azonban, midőn a fizetés reánk esett, egy nap alatt több ételt 
fogyasztott, mint amennyit három paraszt kapálás után bírna 
elfogyasztani. Ezért még ez az arcátlan ember is elszégyelte 
magát és bár senki sem késztette, avval mentegette magát, hogy 
néha olyan betegségben szenved, hogy bármennyit rak a gyom- 
rába, sehogysem bír jóllakni. Azonfelül különféle módokat eszelt 
ki útközben a megsarcolásunkra, különösen végre Bielitzben és 
Lengyelország határán. Különféle hazugságokkal környékezett 
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meg bennünket abból a célból, hogy minél tovább velünk lehes- 
sen és a mi költségünkön éljen. Még szekeresekről sem gondos- 
kodott, akikkel Magyarországba mehessünk. Ezért annak a 
fogadónak a zsidó gazdája, ahol laktunk, észrevevén az ő csala- 
fintaságát, jóakarattól indíttatva szekerest keresett, akit fel- 
fogadván távozhassunk. Ezt észrevéve Molten Léhner, végre 
maga is velünk jött és miután felfogadtuk a szekerest, átraktuk 
hozzá a könyves ládákat. Mi pedig gyalog kelvén útra, Neustadt 
(Novitargum) felé indultunk, miközben Lőrinc a maga lován 
kísért bennünket. Az út közepe táján újra el kezdett bennünket 
gyötörni, hogyha nem adunk neki ajándékba néhány rhénes 
forintot, előre megy és a harmincadon feladja könyveinket, hogy 
bármily tartalmuk legyen is, vegyék el őket tőlünk. Ennyi 
gazság a részéről már annyira elkeserített, hogy alig bírtam 
magam visszatartani, hogy el ne verjem; mégis fékeztem indu- 
latomat és miután egy rhénes forintot adtunk neki, ez a hűtlen 
és kapzsi Eudio eltávozott tőlünk, hogy soha viszont ne 
lássuk. 


XX. §. Mi pedig kocsin utaztunk Neustadtba, ahol október 
4.-én a zsidók a sátoros ünnepet (Festum Tabernaculorum) ünne- 
pelték a házak bejáratára tűzött gallyakkal. Itt alig kerültük 
ki, hogy le ne leplezzenek bennünket, hogy tanulók vagyunk, 
akiket a lengyelek, mihelyt megcsípik őket, minden jog és mél- 
tányosság ellenére könyörtelenül meg szoktak adóztatni. Lands- 
feld Keresztély találkozván velünk a piacon, a maga szállására 
vezetett bennünket, nehogy a harmincados szemébe tünjünk, 
előbb azonban egy semmirekelőt, aki el akart bennünket árulni, 
ajándék adásával hallgatásra bírtunk. Innen a késmárki Lands- 
feld kíséretében és vezetése mellett Liptómegye felé indultunk 
útnak és a havasokon és igen magas hegyek gerincein át Kés- 
márkra mentünk, ahol egy napot pihenésre szántunk, majd 
Lőcsére és innen Eperjesre mentünk. Itt néhány napi tartózko- 
dás után visszakaptuk ládáinkat, de nem károsodás nélkül, 
mivel néhány könyvet, valamint néhány porcellán-edényt a 
harmincad főnöke jogtalanul megtartott magának. 


XXI. §. Eperjesen az iskolamester, Longai János és a tót 
egyház lelkipásztora, Bahen Mátyás vidám arccal fogadtak 
bennünket és az annyi vesződség által kifárasztottaknak sok 
vigasztalást nyujtottak. Otlik Pál, egy származása és jósága 
által kiváló férfiú, Demetéről hozzánk, Eperjesre utazva, 
hasonlóképen cselekedett. Különösen segítségünkre volt Berze- 
viczi György, akinek a házában voltunk vendégek. Végre a 
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könyveket zsákokba osztottuk szét és Eperjesről október 20.-án 
bizonyos debreceni emberek útján Debrecen felé küldöttük. Mi 
magunk gyalog kelvén útra, Somosra érkeztünk, ahol a refor- 
mátusoknak egyházuk és papjuk volt. Itt összetalálkoztunk a 
debreceni kocsisokkal és együtt kelvén útra, tettük meg ki- 
tűzött útunkat és október 24.-én minden vagyonkánkkal együtt 
sértetlenül keltünk át a Tiszán. Debrecenben kénytelen voltam 
néhány napig tartózkodni; végre egy szekeret bérelve Álmosdra 
mentem, innen Várad felé a Lakságra, ahol Hagymádfalván 
Balkó László fiai, István és Zsigmond, szívesen fogadtak és 
támogatásukkal Élesdre továbbítottak, innen viszont Bessenyei 
Gábor ő kegyelme az élesdi uradalom jószágigazgatója Zen- 
telkére Kalotaszegen. Végre Gyalun és Tordán át november 
29. napján könyveimmel együtt épen Enyedre értem, ahonnan 
három évvel azelőtt távoztam. 


XXII. §. Enyeden, miután üdvözöltem jótevőimet és párt- 
fogóimat, megtudtam a kiváló Ajtai Mihálytól, hogy megbízása 
van meghívni engem méltóságos Bethlen Katalin grófnő, néhai 
Széki Teleki József római szent birodalmi gróf özvegye, egy 
minden keresztényi erényekkel ékes és majdnem páratlan 
úrnő udvari hitszónokául, sőt a meghívást hozzám el is kül- 
dötte, amit azonban én nem kaptam meg. Miután megtudtam 
a méltóságos grófnő kívánságát, mivel máskülönben is nagyon 
lekötelezettnek éreztem magamat mint aki a kollégiumban az 
ő segélypénzével nyertem eltartást, beleegyeztem, hozzá men- 
tem és az 1743. év december 29. napján egyházi beszédet tar- 
tottam e helyről: 3 Joh. X. 1, 2, 3. tekintettel a méltóságos és 
kiválasztott úrnőre, akinek előrelátó gondossága által Hévíz 
község lakóinak nagyobb része a szentháromság ellenes vallásról 
a helvét hitvallásra tért. 


XXIII. §. A közzsinat az 1744. évben június 25. napján 
Nagybaczon községben tartatott meg az erdővidéki kerületben. 
Itt az erdélyi református egyházak szokása alapján én is jelen 
voltam és vizsgálatnak lettem alávetve, végre kézrátevés által 
június 17. napján felavattattam és megkaptam a felhatalmazást 
Krisztus Urunk szentségeinek kiszolgáltatására és az Úr Igéje 
törvényes szolgájának minden tiszte végzésére. Az ott kiállított 
bizonyítvány, melyet formátának neveznek a következő: 


«Mi Deáki Jósef, Erdélyben a helvét hitvallást követő ma- 
gyar és némely szász és oláh egyházaknak püspöke, Pelsőczi 
János a szt. közzsinat hiteles jegyzője, Szent Annai Mihály, 
Köpeczi József és bizonyos egyházmegyék többi esperesei, 
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mindazoknak, kik jelen levelünket látni és olvasni fogják, üdvöz- 
letünket küldjük és köteles szolgálatunk felajánlását. Minthogy 
bármely egyesületben, a kézművesekében is, szokásos és sza- 
bállyá tétetett, hogy a közös társaságba újonnan felvett tanulók 
mindegyike az egyesület nyilvános bizonyítványával díszíttes- 
sék, amely által a köznépi és közönséges erkölcsű emberektől 
megkülönböztessenek és bárhol és bárkinél biztos iparuknak, 
tisztes életüknek és beszédjüknek hitele legyen. Mennyivel 
inkább van szükségük az Úr Igéje szolgáinak, midőn első ízben 
küldettek ki az egyházak irányítására, hogy püspökeik nyilvá- 
nos bizonyítványával láttassanak el, egyfelől, hogy megkülön- 
böztessenek a tévelygőktől és csalóktól, akik biztos és állandó 
lakhely nélkül ide-oda kóborolnak és az egyházakat nem egyszer 
ravaszul meglepve zavarokat támasztanak és megfertőzésükre 
különös véleményeket és hamis hiteleveket terjesztenek el, más- 
felől hogy bármely egyház tagjai lelkipásztoraiknak, akik őket 
már vezetik, vagy vezetni fogják, törvényes ténykedéséről és 
egészséges tanításáról, nemkülönben erkölcseiről és feddhetetlen 
életéről meggyőződést nyerve nyugodtan fogadhassák és buz- 
góbban hallgathassák, táplálhassák és tarthassák el őket. 


Mivel pedig ez a becsületes, kegyes és tiszteletre méltó 
férfiú, Bod Péter úr is azok sorából való, akik jeles erényeik 
miatt bárkiknek méltán ajánltatnak és az egyházak vezetésére 
hasznosan léptettetnek elő, sőt erkölcseire nézve hitelt érdemlő 
emberek által kifogástalannak minősíttetik és arra nézve, hogy a 
keresztény istenfélelem alapjainak és öszvességének és az evan- 
gélium tiszta tanainak illően birtokában van, nyilvános vizsgá- 
lat által bizonyságot tett és ünnepélyes esküvel igérte állhatatos- 
ságát az igaz tanításban, s hűségét és szorgalmatosságát a 
hivatalában, az apostolok szokása szerint nyilvános felavatással 
reáruháztatott Jézus Krisztus evangéliuma tanításának s az 
általa alapított szentségek hivatott kiszolgáltatásának tiszte. 
Ennek megerősítésére mi magunk az egyháznak ezt a tekintélyt 
élvező nyilvános bizonyítványát közönségünk szokásos pecsét- 
jével ellátva kiadandónak határoztuk, miként ki is adjuk. Szív- 
ből kívánjuk, hogy az olvasók a legjobb egészségben éljenek 
az Úrban. 


Kelt a Nagybaczonban összegyült közzsinatunkból. Az 1744. 
év június 14. napján. 


Kiadatott Pelsőczi János, 
a szt. közzsinat hites jegyzője által s. k.» 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


18 


XXIV. §. Az udvarban a szent szolgálatban működve több 
évet töltöttem nem minden haszna nélkül magamnak és mások- 
nak. Az Isten jósága eszközölte ugyanis, hogy a grófnő irántam 
a legkegyesebb lélekkel viseltetett és mások is megbecsültek. 
Ez a helyzet előttem is majdnem teher nélkülinek tetszett és 
kellemes életet éltem, mely azonban nem volt tudományos mű- 
ködés nélkül való. Rendes munkáimon kívül, melyek az 1746. 
évtől megkétszereződtek, Hévíz községben is vállaltam a papi 
szolgálatot és ekként egyszerre udvari és községi egyházi hit- 
szónok voltam, megírtam és kiadtam néhány könyvet. Elő- 
ször az emblematikus és példázoló theológia és a bibliai régisé- 
gek lexikonát, melyet Kolozsvárt adtam ki az 1746. évben ne- 
gyedrét alakban. Másodszor a biblia történetét, melyet Szeben- 
ben adtam ki az 1748. évben nyolcadrétben. Harmadszor Judás 
apostol levelének gyakorlati magyarázatát, mely kiadatott 
Szebenben 1749-ben nyolcadrétben. 


XXV. §. Barátaimnak, főkép pedig méltóságos pártfogó- 
nőmnek a tanácsára az 1748. év február 29. napján eljegyeztem 
a kitünő és nemes hajadont, Enyedi Sámuel, nemes férfiú és 
fogarasi polgár, akkoriban Brencovan de Bessaraba Konstantin 
fejedelem erdélyi jószágainak igazgatója, leányát, Enyedi 
Máriát, akivel március 19. napján Fogarason tartottam meg az 
esküvőmet. 


A méltóságos grófnő, az én pártfogónőm, átlátta az ő lelké- 
nek kivételes adományait és ezért nem szünt meg nekem ajánlani 
és tanácsolni a vele való házasságot, míg reá is vett. Ő jámbor, 
okos, szemérmetes volt, felékesítve mindazon erényekkel, ame- 
lyek nemének részéül eshetnek, kiváló nevelést kapott a szent- 
írásból és azonkívül nemcsak a magyar, hanem az oláh iroda- 
lomban is nagyon jártas volt, élénk szellemű, erős emlékező 
tehetségű, modorának kedvességével mindenki előtt szeretetre- 
méltó. Mialatt az udvarban a méltóságos grófnőnek ismételten, 
napról-napra is hallotta kegyes tanítását mindazon dolgokról, 
amelyek a tisztességes úrnőnek díszére válnak, rövidesen példás 
és páratlan okosságú úri asszonnyá vált. Halandó életünknek 
azonban csak rövid ideig tartó örömeit éltem át vele. Az első 
szűlésnél ugyanis, az 1750. év február 3. napján, annyira le- 
gyöngítették a szülés fájdalmai, hogy azontúl más és egymást 
követő betegségekbe esett, amelyektől öt hónap alatt elerőtlenít- 
tetve, végre tüdővészt kapott és az 1750. év június 9. napján 
csendesen elaludt az Úrban. Hogy lelkének milyen szilárdságá- 
val, türelmével, ájtatosságával, az Istenhez intézett könyörgé- 
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sekkel, a szolgákhoz intelmekkel tűrte betegségét, azt leírni 
nem lehet. Bizonyára minden szavából, minden cselekedetéből 
a Szentlélek kegye világlott ki és ezért emléke bárki előtt ál- 
dott volt. 


XXVI. §. A leányka, akit szült, a keresztségben Katalin 
nevet kapott méltóságos Bethlen Katalin grófnő neve után, 
aki őt magához fogadta és akinek kegyes gondviselése alatt 
nevelkedik születése percétől fogva. 


XXVII. §. Minden várakozásom ellenére történt, hogy meg- 
hívást kaptam a magyarigeni egyházhoz, előbb méltóságos 
Váradi Intzédi József erdélyi itélőmester úrtól, majd az egész 
egyháztól is. 


A méltóságos itélőmester levele a következő tartalmú volt: 


«Tiszteletes Kedves Jóakaró Uram! 


Sok fatalis dissensiok után velem együtt megegyezett a 
M.-Igeni Ekklesia, hogy ha Istennek tetszik és annak bölcs 
igazgatásából Kegyelmed adsensusa accedal, az oda való pap- 
ságra Tiszt. néhai Püspök Pelsötzi uram helyibe Kegyelmednek 
adjanak solemnis vocatiot; de minek előtte e meg lenne, kért 
engemet az ottani eklezsia, tudakozzam meg a Kegyelmed 
elméjit, nehogy üres válaszszal bocsássa Kegyelmed az ex- 
pressusokat. Nékem Kegyelmed ex intima et sincera fiducia 
megírhatja, mi tetszik; a Méltóságos Aszszony ellen véteni 
piaculumnak tartom, de tudom az Aszszony is bölcsen meg- 
itélheti, nem lehet Kegyelmed örökké udvari pap, a sparta 
olyan, melyre cunctatio nélkül elmehet akárki is, a hely nyugal- 
mas, a micsoda laboriosus ember Kegyelmed, ott csendesen 
continualhatja tudós meditatioit, egyéb jeles munkák körül is, 
de legnagyobb, hogy erősen óhajtja Kegyelmedet unanimi con- 
sensu az egész gyülekezet excepto superintendente nostro, aki 
ma egy hete oda menvén és azt mondván, hogy Kegyelmed el 
nem menne, más candidatusokra voxoltatott, és casu quo Ke- 
gyelmed recusalna, azok közül kell hivni, de ha Kegyelmed biz- 
tatna az előbbeni votatio szerint Tsejdi uram után (kit unice 
a Consistorium commendatioja s intimatumára nézve kelleték 
nem negligálni) Kegyelmedre volt több vox, és ahoz az akkori 
votatiohoz ragaszkodnak most is örömestebb. Igazgassa Isten 
Kegyelmedet jó válaszadásra, melyet is a Méltóságos Asszony 
remélem elküld ide az én és kegyelmed tekintetiért, a fiam 
azután consumálja a dolgot, egész instructiot hagyok néki, 
mivel magamnak holnap indulnom kell Medgyesre, ha Isten 
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békével felvirraszt. Minden áldásoknak szíves kívánásával 
maradok 


Kegyelmed jóakaró szolgája 
M. Sz. Király 9. 9-bris 1749. 


Intzédi Iosef.» 


Miután megkaptam ezt a meghívást, nem volt könnyű el- 
döntenem, hogy mit kell cselekednem, mivel a Méltóságos 
Grófnőnél az ő udvarában sokáig a legnagyobb kegyet élveztem. 
A grófnő végre nehezen arra szánta el magát, hogy elenged és 
nekem azt tanácsolta, hogy fogadjam el a meghívást, mivel ő 
különféle betegségek által legyengítve nem hiszi, hogy sokáig 
fog élni és ezért dolgaim tekintetében az irigyek rossz lelkétől félt. 
Ehhez járultak méltóságos Széki Teleki László római szent biro- 
dalmi gróf, az irántam kiváló jóindulattal viseltető férfiú, méltó- 
ságos Váradi Horvát András és mások ösztönzései. Végre de- 
cember 2.-án búcsút mondtam az udvari papságnak és 5.-én 
átköltöztem Igenbe. Akkor nyilvános hitszónoklattal kezdtem 
el működésemet. 


XXVIII. §. A folyó 1749. évben a sáskák Erdélynek sok 
részében igen nagy károkat okoztak a vetésekben. Az előző év 
július hónapjában néhány sáskaraj érkezett Moldvából Erdélybe, 
amelyek nemcsak károkat okoztak, hanem a föld üregeiben 
és lyukaiban szerte elhelyezték tojásaikat, amelyekből kora 
tavasszal a nap melegének segítségével iszonyú sáskarajok kel- 
tek ki. Ezek annál ártalmasabbak voltak, hogy a repülésre 
alkalmas szárnyuk még nem nőtt ki, s lábukon mindenfelé 
folyamként özönlöttek mindent lelegelve és csak a puszta föl- 
det hagyva maguk után. Ezért a kormányszék parancsára ta- 
posták, égették őket stb. Azonfelül böjttel és könyörgéssel kér- 
ték az Istent, hogy a tartományt ettől a bajtól szabadítsa meg. 
Mint ahogy meg is szabadította a könyörületes Isten, mert mi- 
után szárnyaik kinőttek, különféle rajaik eltávoztak Magyar- 
ország felé és végül a hátramaradottak is elpusztultak. 


XXIX. §. Én pedig megúnván a magános élet alkalmatlan- 
ságait, ismét elhatároztam, hogy megnősülök. Kiválasztottam 
tehát tiszteletes Bányai Istvánnak, a benedeki lelkipásztornak 
és a gyulafehérvári egyházmegye esperesének leányát, Bányai 
Zsuzsánnát, akit jóakaróim közbenjárásával az 1751. év, február 
9. napján eljegyeztem és akivel ugyanazon évben, március 9.-én 
tartottam meg az esküvőmet. 


XXX. §. Ebben az évben sok árvíz volt és iszonyú jégesők 
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estek az egész tartományban. Július 7. napján Kőhalom szász 
székben és Hévízen, a szomszédos falvakban igen nagy súlyú 
jégdarabok estek, úgyhogy nagyságuk akkora volt, mint a liba- 
tojás és sok bajt és kárt okoztak a vetésekben. Nem mulaszt- 
hatom el, hogy fel ne jegyezzek itt két, a maga nemében egye- 
düli dolgot, amelyek szintén ebben az évben történtek. Az 
egyik az, hogy július 23. napján a szomszédos Igenpataka nevű 
községben, mikor éppen délben a juhok pásztorukkal együtt 
egy fa alatt feküdtek, az égből villám által sujtva 75-en el- 
pusztultak. Ezeknek a húsát semmiféle vadállat sem falta fel, 
hanem végül ott rothadtak meg. A juhok pásztorát is érte az 
égi tűz és tagjai erősen megsérültek, a ruháin azonban semmi 
nyoma sem látszott az egésznek. A másik az, hogy augusztus 
26. napján, naplemente után, midőn már beállott a sötétség, 
Miriszló, Enyed, Igen környékén és a szomszédos helyeken, 
keletről nyugat felé irányulva óriási fényesség támadt és egy- 
szersmind oly hatalmas mennydörgés, hogy az épületek is 
megremegtek. Hasonló hirtelen és ragyogó fényt az 1748. év, 
szeptember 29. napján, akkoron Fogarason, tartós elkáprázódás 
mellett esti 7 óra körül észak felé én is megfigyeltem és mások is, 
szerte a tartományban. 


XXXI. §. Méltóságos Bethlen Katalin grófnő parancsára 
feleségemmel együtt Sorostélyra vittek és innen Bolyára, novem- 
ber 14. napjára, méltóságos Szalontai Toldi Ádám temetésére. 
Az erre a napra következő éjjel akkora hó esett le, hogy teljesen 
elzárta az utat a közlekedéstől. Ugyanazon az éjszakán álmom- 
ból az oldalamban szúró fájdalom ébresztett fel. Ezt a betegséget 
mellhártyalobnak nevezik, s oly hevességgel támadt reám, hogy 
alig voltam képes lélekzeni és közel voltam ahhoz, hogy meg- 
halok. Pártfogónőm mindent megkiserlett, hogy a betegség 
erejét orvossággal leküzdhesse, ami Isten jóságából meg is tör- 
tént. Húsz napig vesztegeltem Bolyán az ágyhoz szegezetten, 
végre kocsin nagy gonddal vitetve Sorostélyra mentem át. Itt 
majdnem süketté és némává lettem a betegség hevességétől, de 
végre több nap mulva lassanként kezdtem helyrejönni és erőmet 
visszaszerezni. Végre december 13. napján innen Igenbe való 
visszatérésemet határoztam el, de a Maroson a jégzajlás miatt 
nem bírtam átkelni, hanem a Maros partján a nyomorúságos Béka 
faluban voltam kénytelen megállani. Itt gyenge, viselős felesé- 
gemet a döcögős úton való kocsizástól elővették a szülési fájdal- 
mak és világrahozta első szülöttjét. Ez, habár világrajövetelével 
megelőzte a szülés rendes idejét, mégis életben maradt és a 
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keresztségben Zsigmond nevet nyert. Miután hazatértem, ha 
későre is, teljesen felgyógyultam. 


XXXII. §. Az 1752. év nyári hónapjaiban nagy rettegés 
volt a rablóktól, miután néhány dologkerülő gazember Horvát 
András özvegyének, méltóságos Széki Teleki Borbála úrnőnek 
a házát éjjel megtámadva, azt felverte és kifosztotta. Hévízen 
is kikémlelték az udvart, de nem támadták meg, hanem a korcs- 
mában fizetés nélkül jócskán ittak. Akkora félelem fogott el 
mindenkit a tartományban, hogy alig lehetett őket házaikban 
visszatartani. Visszaélve ugyanis az emberek hiszékenységével 
sokan azt koholták, hogy itt vagy ott látták a rablókat, de több 
semmirekellő fel is támadt és másokon erőszakoskodott, míg 
végre egyesek alattomban meghúzódtak, mások Moldvába men- 
vén, megszabadították a tartományt a félelemtől. 


XXXIII. §. Méltóságos Széki Teleki László római szent biro- 
dalmi gróf azt vette elméjébe, hogy József fiát, egy igen szép 
tehetségű ifjút, hozzám hozva, Igenben, a theologiai és törté- 
nelmi tudományokban képezteti. Sokáig állottam ellen érvekkel 
ennek a szándéknak, de midőn céljától nem akart eltérni, és 
azonkívül méltóságos pártfogónőm is hathatósan sürgette ezt, 
beleegyeztem. Igy ő az 1753. év június 26. napján Igenbe jött. 
Szállást az iskolában és az iskolamester házában, étkezést és 
oktatást nálam nyert. Ő egyszerre tanulta a francia és német 
nyelveket és a mennyiségtant a Magdeburg Frigyes Károly 
pomeraniai greifswaldi jeles ifjú vezetése mellett. 


XXXIV. §. Ugyanazon 1753. év december 26. napján 
született Mária leánykám, aki a születése utáni harmadik na- 
pon, magán az ártatlan vértanuk ünnepén, eltávozott az ártat- 
lanok mennyei karába. 


XXXV. §. Az 1753. év későbbi részében júniustól fogva és 
a következő év elején egészen május hónapig igen el voltam 
foglalva, elhalmoztatván egymástérő és rendkívüli munkákkal. 
Végre Teleki József r. sz. b. gróf, aki vezetésem alatt nekifeküdt 
a tanulmányoknak, himlőbe esett. Mihelyt ezt megírtam szü- 
leinek, anyja, a méltóságos grófnő, Igenbe sietett és itt tartóz- 
kodott néhány napig. Ezenközben a legkisebb fia, Zsigmond, 
Szebenben, ugyanabban a betegségben, bizonyára himlőben, 
meghalt méltóságos szüleinek igen nagy fájdalmára. Ezért a 
legkedvesebb fiának a halál általi elvesztésétől lesújtott anya 
a fájdalomtól türelmetlenül Józsefet Igenből magához vitette. 


XXXVI. §. Az 1754. évben kétszer tartatott közzsinat: 
június 23. napján Marosvásárhelyt, ahol majdnem hat napon át 
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tárgyaltatott méltóságos Gyerőmonostori Kemény Ádám báró- 
nak és feleségének Rhédei Druzsianna grófnőnek a válópöre. 
A második alkalommal ugyancsak Marosvásárhelyt november 
12. napján, ahol hasonlóképen több napon át Ő Királyi Felsége 
parancsolatából tárgyaltatott Matskási Krisztina és Váradi 
István válópöre; ők nem kapták meg a válási engedélyt, hanem 
a zsinat itélete együttlakásukat rendelte el; az itélet azonban 
megfellebbeztetett a felséges Udvarhoz. 


XXXVII. §. Ugyanabban a hónapban temettetett el Ger- 
nyeszegen a hosszúéletű Széki Teleki Sándor római szent biro- 
dalmi gróf, akinek a temetésén jelen voltam. Ő az 1754. év 
szeptember 5. napján Gyulafehérvárt halt meg és midőn teste 
innen elvitetett és valami szertartás volt végzendő, Sárdon az 
elhunytnak a palotájában, Psalmi LXXXII. v. 6. 7. helyről 
tartottam beszédet fiainak és idegeneknek nagyszámú gyüle- 
kezete előtt. 


Ugyanabban az évben néhány gazember rabolni kezdett és 
szerte félelemmel töltötte be ezt a tájékot. Ezektől való félel- 
mében néhány embertől rábiratva Czelna községből a károly- 
fehérvári erdőbe ment, nehogy általuk zsákmányolásnak és 
bosszantásnak tétessék ki és így a halál zsákmányává vált, éle- 
tének véget vetett és elérte a halandók végcélját. 


XXXVIII. §. Déván, a hunyadi egyházmegyében tartatott 
az 1755. év június 15. napján a közzsinat. Itt beszédet mondot- 
tam Colos. II. 16. 17. helyről az egyház vallási szertartásairól. 


XXXIX. §. Ugyanazon hónapban a 28. napon fiam szüle- 
tett, aki július 3.-án a keresztségben Pál nevet kapott; na- 
gyobb testalkatú volt, jó erős tagokkal, s így, ha sokáig életben 
maradt volna, erőteljes és munkabíró férfiúvá válhatott volna. 


XL. §. A világ bölcs kormányzója az örvendetes dolgokat 
gyakran szokta szomorúakkal vegyíteni. Az örvendetesek kö- 
zött nem kevés jutott nekem is részemül, amelyek úgy támad- 
tak, hogy alkalmasok volnának a lelket lesujtani és a futót 
eltéríteni céljától. Visszariadtam állomáshelyem megváltoztatá- 
sától, ami közbe akart jönni. Midőn ugyanis Técsi Sámuel, a 
jeles férfiú, a marosvásárhelyi kollégiumban a theologia tanára 
e halandó világból elszólíttatott, nemcsak a kollégium polgárai, 
hanem Erdélyben az egyházi dolgok intézői is utódjául engem 
kértek fel kevesek kivételével, akik pártfogoltjaikra voltak 
tekintettel. Megkérdeztetvén az én pártfogónőmtől, Széki 
Teleki József r. sz. b. g. özvegye, méltóságos Bethlen Katalin 
grófnőtől, hogy a dolgok ezen változásában mit gondolok, mi 
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a szándékom és elhatározásom, észszerű okokkal kifejtettem, 
hogy attól a foglalatosságtól és iskola vezetéstől idegenkedem és 
mentségem a haza és az egyház között érvényesült. 


XLI. §. Eközben kedves fiacskáimat különféle betegségek 
gyötörték. Pált nemcsak egy ízben árasztották el, hanem még 
magához se jött, midőn szívbaj kezdte gyötörni és néhányszor 
majdnem elpusztította. Zsigmond ritkán volt testileg egész- 
séges. Még nem töltött be a születésétől egy évet, midőn az okos, 
erőteljes és vidám fiúcska, aki nem volt képes helyén maradni, 
hanem gyermeki módon, hol ide, hol oda hajolt, a mintegy két 
könyöknyi magasságú asztalról a vele játszónak gondatlanságá- 
ból leesett és eközben a szolgálóleány könnyelműségéből is 
jobb lábának a térdén megsérülve, nagyon sokat kezdett veszí- 
teni élénkségéből, s az azelőtt csacska gyermek most hallgatag, 
az azelőtti erőteljes, most gyenge lett. Megmaradt mégis, bár a 
betegségek majdnem minden neme megkínozta. Midőn már 
betöltötte negyedik évét, lelkének többféle adományát tárta 
fel. Amit valamivel előbb hallott, a maga mértéke szerint elbe- 
szélte; korát meghaladóan okos és szellemdús és ami ritka 
dolog, már játékaiba komoly dolgokat vegyítve gyönyörköd- 
tette atyjának gyakran az egyházi és házi gondokkal megterhelt 
lelkét. Különösen nem mulasztotta el önként az istentiszteletet 
látogatni, habár ez neki ismeretlen dolog volt. Sok órát töltött el 
atyja könyvei közt játszadozva és kieszelte a módot, hogy itt 
tölthesse az időt. Mikor tisztes férfiak voltak jelen, állandóan 
ott volt és mintha mással volna elfoglalva, hallgatta az elhang- 
zott szavakat, majd több nap vagy hét után emlékezetből elő- 
hozta. Sokat gyönyörködtetett kedves természetével, de ugyan- 
annyira szomorított lábának erőtlenségével, amely a térdében 
volt megsérülve. Méltóságos Bethlen Katalin grófnő módot 
nyújtott a gyógyításra a száldobosi ásványvízben; meg- 
hagyta, hogy a fiút vigyük Hévízre, hogy onnan magával vigye 
az ásványvízhez, mert remélte, hogy annak ivásától és a benne 
való fürdéstől helyrejön. Midőn abban voltam, hogy az útra 
előkészített fiút elküldjem, három vagy négy napon át meg- 
figyeltem, hogy erejét veszti és lassanként lepusztul. Néhány 
nappal később kezdett nyugtalan lenni, majd egészen legyen- 
gült és így az 1756. év, május 26. napján visszaadta lelkét terem- 
tőjének és megváltójának. 


Őt két nappal később, május hó 28. napján, követte Pál 
és így három napon belül megfosztattam két igen kedves fiamtól. 


Békétlenebbül viseltem el, mint ahogy illő lett volna. Midőn 
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ugyanis közel láttam őket a halálhoz, intézkedést téve eltávoz- 
tam Enyedre, hogy a tanulók nyilvános vizsgájával foglalva 
el lelkemet, fájdamamat enyhítsem. Kerestem a szórakozást 
fájdalmam csökkentésére, de nem voltam képes hangulatomat 
lerázni; igen gyakran, mikor a legkevésbbé sem gondoltam 
ilyenekre, az oly édes csacsogások visszatérve emlékezetembe, 
egészen ellepték azt és nem akartak elmúlni. Nincs semmiféle 
fájdalom, amelyet a hosszú idő ne enyhítene és könnyítene, és 
a lelket, amire az okosság nem képes, az idő folyása meggyó- 
gyítja. Az én fájdalmam azonban az idő multával időnként 
még erősödött és tartósan lefojtott bánatomat mint a tűznek 
hamuval takart hevét az időmúlás még rosszabbra fordította 
és betegségemet, mely kezdetben nem látszott meg rajtam, 
leleplezte. 


XLII. §. Augusztus hónapban lázba estem, mely minden 
tagom kínjával volt egybekötve; ez néhány nap alatt kimerí- 
tette erőmet és oly makacs legyöngülést okozott, hogy semmi- 
némű étel vagy ital sem ízlett... végre néhány hónap eltelte 
után visszanyertem előbbi állapotomat. 


XLIII. §. Szomorúságom, melyet gyermekeim elvesztése 
hozott magával az előbbi évben, kissé elmult ebben az esztendő- 
ben, midőn (1757) március 25.-én megszületett anyjának épség- 
ben maradása mellett az anyjával azonos nevű leánykám, aki 
midőn végre a szent forrásból kiemeltetett, március 30. napján, 
Zsuzsanna nevet kapott. Születése a boldogságos Szűz üdvözöl- 
tetése ünnepére esett, melyet a magyarok Gyümölcsoltó Boldog- 
asszony napjának mondanak, vagy azért, mivel itt van a tavasz- 
nak, a fák ültetésére alkalmas kellemes ideje, vagy mivel az 
angyal, Isten nevében a boldogságos Szűzhöz küldött követ, hírül 
adta a boldogságos Szűznek, hogy az emberi nem Megváltója 
már az emberi közösséghez kapcsolandó. 


XLIV. §. A lelkének és testének sok kiváló adományával 
jeleskedő férfiú, Fáy János, alvinci pap és a fehérvári tiszteletes 
kerület rendes jegyzője az 1757. évben elhunyt. Az ő helyébe 
a következő 1758. év január 31. napján az összes testvérek és 
Tekintetes és Méltóságos Egyházmegyei Gondnokok óhajából 
és szavazatával és ünnepélyes eskü mellett a tiszteletes fehér- 
vári egyházmegye rendes jegyzőjévé választattam és nyilvá- 
níttattam. 


Ebben az évben március hónapban jelent meg a magyar 
lexikon második, az előbbinél sokkal bővebb kiadása, amely 
saját költségemen... 
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XLV. §. Ezen esztendőben a gyógyi feredőre indultam 28. 
Maii vasárnapon feleségemmel és beteg kis Zsuzsánna leány- 
kámmal. Az útban Alvinczen felül feldöjtött a részeg, rossz 
ember kocsis igen alkalmatlanul, ahol a szekérnek is eltört a 
tengelye. Alvincen másnap szekeret fogadván, indultam Al- 
Gyógy felé. A Csóra patakánál pedig e világból kimult kedves kis 
leánykám 29. Maii. Vittem holttestét Al-Gyógyra s másnap 
ott eltemettettem a templomnak napnyugot felől való oldala 
mellé. Voltam a feredőn vagy négy nap. 


Mentem a generális synodusba Désre; onnan visszafor- 
dulván voltam Kolozsváratt. 


1759-ik esztendőben 4 Febr. született, épen mikor itt visi- 
tatio celebráltatnék, egy Zsigmond nevű fiacskám, aki a nagy- 
atyja esperes Bányai István uram által azon órában megkeresz- 
teltetett. Volt hitel felett nagy, izmos, jó forma gyermek, de 
másnap meghólt. 


Sár-Patakra hivtanak gróf Teleki Lajos úr temetésére, az 
holott prédikállottam d(ie) 24. Junii. Onnan mentem Székre 
a synodusba. 


Kimult e világból az én nagy és áldott emlékezetű jó patró- 
nám gróf Bethleni Bethlen Kata d(ie) 29. Iulii hosszas beteg- 
sége után Fogarasban. Voltam temetésén, s prédikállottam 
(maga rendelte volt életében) Fogarasban, ahol is eltemettetett 
d(ie) 25. Novembris. Felette sok jótéteményivel éltem ez áldott 
asszonynak életében. 


Született a halálnak 1760. esztendőben 10. Jan. egy ano- 
nyma leánykám, akit meg sem lehetett keresztelni; születése 
után elhólt. Harmadnapig kínlódott az anyja véle a szülésben. 
Ugyancsak az anyját Isten megtartotta, ő pedig elhólt a nagy 
megroncsolódásban. Volt ez is ép és igen nagy gyermek. 


Pünkösd harmadnapján predikállottam Konczán Kappron- 
czai György felett nagy halotti gyülekezetben. 


Volt M(agyar) Igenben 15. Iunii generalis synodus igen 
celebris. Itt választaték pluralitate votorum püspöknek T. Ve- 
restói György uram, már régtől fogva kolozsvári professzor. 
Generalis notáriusnak Zágoni Aranyka György uram, a széki 
esperes, nékem tanuló koromban a syntactica classisban esz- 
tendeig praeceptorom. Itt a generalis notariusságra én reám is, 
méltatlanra ment 17 suffragium. A synodus intertentiója sok- 
ban állott, de voltanak is segítséggel némely úri rendek; bort, 
búzát, bárányokat adtanak, s veteményt is. 


1761-dik esztendőben az elein végződött el a Sz. Heorto- 
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krates nyomtatása. Volt ezer exemplár; minden 3 árkust 
a den. 5, volt tizenkét árkus, az ára ment ad fh. 200, magam 
pénze költ reá. Itten Tiszt. Málnási László uram tette le pro 
interim száz forintját, amíg lefizetődhetik ő kegyelmének. 
Nyomtattatott Szebenben Sárdi Sámuel által. 


1761-dik esztendőben 1. Martii lett a nyakamon egy kelés, 
apostema calidum, amelyet melegítvén 12. napok alatt érlelők- 
kel, ért, amint ért, de az együtt lévén a Sz. Antal tüzével, cum 
igne sacro et erysipilate orbánczczal, melyet észre nem vettem: 
szerzett felette való fájdalmat, nyilalást, álmatlanságot, hecticát, 
plantasiát etc., kiírhatatlan kínt; feküdni is nem lehetett, s 
fenn ülni sem véle. Doctor Maxai Mihály uramat hivatván, ő 
kegyelme, amit tudott, elkövetett mindent nagy szorgalmatosság- 
gal. Végre semmi sem használván, mikor már igen meg ...... sztet 
tem az életet, eret vágatott. Nagy tányér vért kivett, s ez 
által fordította meg a nyavalya dolgát; lassan-lassan, sok helyen 
kilyukadván a nyakam, igen sok rút genyesség folyt ki belőle. 
Pünköst tájban kezdettem szolgálgatni. 


Volt partialis synodusunk a tövisi templomban 20 Maii. 
Voltam Déván a néhai méltóságos lib. baronissa Naláczi Sára 
asszony, Barcsai Gergelyné asszony temetésén 27. Maii. A vég- 
hez ment nagy czeremoniával, s nagy költséggel; volt pensilis 
charta czímer nyomtatva és ezüstből is csinálva. 


Onnan mentem az algyógyi meleg feredőre, az holott öt 
napokon ültem. Jelen volt tiszt. kedves emberem, Berzétei 
József uram, Vásárhelyi András uram, a szászvárosi decanus, 
sok nemesség urak, lib. báró Sz. Kereszti Sámuel úr, felesége, 
Szilágyi Sámuel úr, Kun István, Kun László, Győrfi Sámuel 
urak, Jósika Mózesné Weselényi Mária asszony, Josika Imréné, 
Bornemissza ...., Gyulai Józsefné asszonyok. Jöttem vissza 
házamhoz Igenbe 30 Maii. A nyakamon való csomót a feredő 
sokképen változtatta, de nem tollálta. 


Voltam Bögözben a generalis synodusban d(ie) 7. Junii, 
utána Betlen Ádámné asszony excellentiájánál; adott az igeni 
ekklésia számára az Úr asztalára egy szép takaró keszkenőt. 
Voltam Kereszturon Korda Zsigmondné Nemes Julia asszony 
ő kegyelménél, Hadfalván Bethlen Sámuelné Nemes Klára 
asszonynál, Bánfi Gáborné Nemes .... asszonynál, Korda 
György úr ő excellentiájánál. Társam volt Málnási István 
uram. 


1761. d(ie) 21 Novembris. Hirtelen az ábrázatom, orrom, 
fejem csomó darabonként tüzes forró dagadozással eldagadoz- 
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ván, nagy forróságba estem, amely az erőmből is kivett. Volt 
mellettem Dr. Pataki Sámuel uram, az öreg, akinek jovallásá- 
ból eret vágattam, laxativaval is éltem, az daganatot pedig 
kötöztem birsalmafa levéllel, melyet borba megfőztem; mos- 
tam a levével, kötöztem a levelével; nevezetesen használt. 
Nem meleg káposztalével is mostam. Későre állottam helyre, 
januáriusban, más esztendőben. 


1761. d(ie) 9 Oct. született éjszaka egy óra tájban egy 
fiacskám, akit 11 Oct. Herepei Nagy István uram, a sárdi pap 
megkeresztelt. Neveztem Péternek. A feleségem melle kifaka- 
dozván, dajkát kelletett melléje fogadnom és az által szop- 
tattatnom. 


1762. Mentem a gyógyi meleg feredőre d(ie) 2 Junii. Vol- 
tam ott ad 11., jelen lévén Berzétei uram is feleségestől. A fere- 
dés használt. 


Onnan visszajövén, 16 Junii indultam a generalis syno- 
dusba Sárpatakra. Ugyanazon időben mulattam Gernyeszegen 
is gr. Teleki László úrnál, az holott jelen volt a méltóságos 
br. Rádai Gedeon úr is. Volt a vizeknek mindenféle nagy ki- 
áradások, úgyhogy nagy félelemmel és sok bajjal lehetett járni. 
Akkor M(aros)Vásárhelyen a városban beléholt egy ember a 
templom felől alájövő patakba. Az hirtelen megáradván, szeke- 
rével együtt elvitte. 


Sárpatakon a loci domina igen jó szívvel látott s mindennel 
gazdálkodott. 


Bethlen Ádámné asszonyom, Bánfi Klára asszony pedig 
megajándékozott három hármas aranyakkal, mellyel segíteném 
magamat a könyvek nyomtatásában. 


Sz. Hilarius nevezettel nyomtattatván Szebenben egy ma- 
gyar könyvecskét, jött kezembe az exemplárjaiból elsőben 29. 
Novembris. Nyomtattattam ezer exemplárt. Kerültenek az 
exemplárok a typographus computusa szerint in fh. 170 den. 
50, melyeket nagyobb részén a magaméból fizettem ki. 


Ebben az esztendőben is sokszor nehézsége volt a fülemnek, 
s egyéb nyavalyákkal is bajlódtam, kivált a gyógyi feredésem 
előtt; de azután többire úgy voltam, hogy minden rendes szol- 
gálatomat folytathattam, mind pedig egyebet is dolgozgattam. 


1763. Predikállottam d(ie) 24 Apr. Diódon Biró József 
és Lajos testvér atyafik felett, kik harmadnappal egymásután 
meghalván, egyszersmind temettettek. Szörnyű fájdalma volt 
ott a szememnek akkor reggel, úgyhogy azt sem gondoltam, 
hogy a predikálást véghez vihessem, de osztán mások jóvoltából 
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boreczettel megmosván a szememet, azzal csendesett annyira, 
hogy véghez vihettem a halotti tanítást; ugyancsak tartott 
azután is, míg lassan, lassan elmult. 


Prédikállottam 1 Maii a Nyakó György fia felett ex Amos. 
III. 6., aki 28 Ápr. feldölvén a szekér, amelyen volt, a gyermek 
a vasvillába esett, mely a szemérem-testébe ment, s másnap 
megholt. Volt jó, serény, okos gyermek. 


Már azelőtt T. Kis Harsányi Sámuel uram felett, aki meg- 
háborodván holt meg, predikállottam a temetésén 6 Martii. 


Sajó Udvarhelyen jártam 5 Junii. Ott predikállottam a 
néhai lib. baronissa Brugier Karolina Vilhelmina asszony felett, 
néhai Gyerőmonostori Kemény János úr özvegye felett a nagy 
sokaság előtt. Vittek oda az asszony hintós lovain és Pilosselén. 


Ugyanakkor voltam Árokalján Bethlen Ádámné asszony 
ő excellentiájánál. 


Voltam a sinodusban d(ie) 19 Junii Ajtonyban, az holott 
volt szállásom a vármegye házánál az enyedi esperes Dési 
György urammal és notarius Aboth Márton urammal. Társam 
volt T. Ajtai Mihály uram, a borbereki pap. A sinodusban 
ordináltattak 29 papok. Némelyek ismét letétettek, egy Soly- 
mosi nevű udvarhelyszéki, Vas ugyan udvarhelyszéki, stb. 


A sinodusból a generalis notariussal Tiszt. Zágoni Aranyka 
György urammal mint sinodus követje küldettem Teremibe a 
temetésre 26 Juniira, amidőn temettetett el az néhai gener(alis) 
gróf Bethlen Farkas úr igen nagy solemnitással, az holott nagy 
részen jelen voltak az erdélyi főrendek, jelen voltak sok neme- 
sek, papok, deákok. 


Ez a generalis Bethlen Farkas hagyott testamentomban 
a M(aros)Vásárhelyi Református Kollegyiomnak nyolczezer- 
ötszáz (8500) forintokat, az udvarhelyszékieknek hatezer (6000), 
a teremi református eklézsiának kétezeret hagyott, másoknak 
is és jó szolgáinak. Minden felkelhetőjét, gabonáját, marháját, 
ménesét, borát, stb. hagyta a kollégyiomoknak; az atyafiai- 
nak maradtanak a jószágai. Épített volt szép házakat is Tere- 
miben. 


Volt a sinodustól reánk bizattatva 1. az agentiára tartozó 
pénznek általadása a főkurator uraknak. 2. A néhai B. Bánfi 
Farkas úr pium legatumának mozgatása. Ugyanis az úr átok 
alatt hagyott a szegény papok számokra ötezer forintokat, 
hogy azoknak esztendőnként kijáró háromszáz forint interesseket 
kiszolgáltatván, az osztassék fel a jól vénült szegény papok 
között. De mint eddig is ezen pium legatumot ki nem adták, 
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mostan pedig az uraknak elejekbe adván, fogadták a főkurátor 
urak, hogy igyekezik mozgatni és hogy folyjon az interes meg- 
indítani. 


3. Esett értésére Tiszt. Püspök Uramnak, hogy méltóságos 
gróf Bethlen Elek úr kezén volna egy láda, amely gróf Bethlen 
Miklós úrról, mint nagyatyjáról szállott az úr kezére, amelyben 
volnának sok eklezsiákhoz tartozó levelek. Ezt kellene kézhez 
venni, s registráltatni az úr engedelméből; amelynek végbe 
vitelére rendeltetett e clero generalis notarius Zágoni György 
uram, e politicis tek. Kabos László uram. 


Jöttem vissza a sinodból és teremi temetésről d(ie) 28-dik 
estve sárosan, fáradton. Találtam Isten kegyelméből házamat 
tűrhetőképen. 


Amely munkácskát írtam de jure connubiorum, annak 
nyomatása végeződvén, vettem kezemhez benne kétszáz exem- 
plárokat Simon János, Teleki Sámuel úrfi praefectusa által (die) 
14. Aug. 1763. Azután mind kezemhez jött a 600 exemplár. 
Fizettem a tipografiába azokért fh. 110. 


Az úr, Székely Ádám úr őnagysága, akinek vagyon ajálva, 
ajándékozott fh. 120 d(ie) 25 Oct. 1763. 


Született egy leánykám 14 Oct. 1763 egy órakor délben. 
Kit 18. napján Oct. megkereszteltettem Juliának. Keresztelte 
tiszt. Batz István uram, a bocsárdi pap. Ezzel a feleségem 
mind nyomorgott egész hordozásának alkalmatosságával; de 
mikor az ideje eljött, könnyen megszabadult. 


1764. Voltam Szebenben az áldott emlékezetű g. Rádai 
Eszter asszony, g. Teleki László úr kedves házastársa koporsó- 
bététele alkalmatosságával. Vitt el magával postán a méltóságos 
úrfi, gróf Teleki Sámuel őnagysága. 


Voltam a d(ie) 21 Junii ad d(iem) 29 Junii a gyógyi meleg 
feredőre. Az alatt 23 Junii temettetett el Bardotz Pál ő ke- 
gyelme Szászvároson, oda való papságának 20-dik esztendejében. 
Jártam ide feleségemmel együtt a feredőre; nékem hasznos volt. 


Voltam Gernyeszegre, s prédikállottam a néhai asszony 
Teleki Lászlóné asszonyom őnagysága felett 17 Junii a nagy 
országos gyűlés alkalmatosságával. 


Hungarus Tymbaules nyomtatódott, s jött kezembe 9 Junii. 
A szüret alkalmatosságával Czelnán jelen voltanak a méltóságos 
gróf consiliarius Teleki László úr, Klára kisasszony és az ifjú 
úr Teleki József úr őnagyságok. 


Teleki Lajosné asszony, Julia és Borbára kiasszonyokkal. 
Teleki Miklósné asszony. 
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Igen-Patakán szüretre volt a méltóságos gróf asszony 
Horvát Zsuzsanna asszony Teleki Ádámné asszonyom és Teleki 
Ádám úrfi. 


Ebben az esztendőben voltanak ugyan egy néhány rend- 
ben terhes nyavalyáim, de Isten kegyelméből sokáig nem gyöt- 
röttenek. Mint a tavasz kélt, valami febris catharralis csak- 
hamar leejte a lábamról, de sokáig nem tartott. Isten helyre 
állatott. 


Szeptember elején pedig hirtelen fájni kezdett a jobbfelem 
az ágyékomtól fogva, az hol a nadrágot meg szokták kötni 
keresztül, annyira, hogy a jobblábamat felemelni, vagy elébb 
mozdítani a világ kincséért sem lehetett volna. Szörnyű kínban 
voltam, nagy fájdalomban, mintha a kutyák rágtak volna. 
Az ágyba felhágni, s lefekűni valami tíz napig teljességgel nem 
lehetett; a széken veszteg ülve kellett szunyokálnom. Két 
mankót csináltattam, azokon vontam magamat elébb elébb, 
de háttal. Szörnyen nyilalott az ágyékomba és a faromba. Kö- 
tötték ineresztő fűvel égett borba áztatván, s az kezdette eny- 
híteni a fájdalmamat, de az erőtlenség sokáig megvolt benne. 
A nyavalyát ki szélnek, ki fluxusnak mondja, Dr. Maksai uram 
reumatismusnak. Akármi volt, de igen kínos volt nékem, s 
dicsőség Istennek, aki elvette rólam. 


Szüretem gyengécske lévén, pénzen is a szokás szerint, kéte- 
leníttettem venni mustot, vedrit többire a den. 78. 


Teleki Lajosné asszonyom Czelnáról küldött 10 vedret. 
Enyeden 12. Oct. kotyavetyére tették a néhai Bardotz 


Pál uram könyveit és a kollegyiom bibliotékájából is holmi régi 
könyveket. Ott voltam én is és vettem felesen, melyeknek árok 
ment ad fh. 34 den. 66. Jelen volt az auction méltóságos gróf 
Teleki Sámuel úrfi is és vásárlott is sokat mint Erdélyben leg- 
nagyobb könyvekhez értő bibliopola. 


Ebben az 1764-dik esztendőben holtanak meg Erdélyben 
az oláh Püspök Petrus Paulus Aron Episcopus Graeci Ritus 
Unitorum de Bisztra, aki sokat munkálkodta, hogy az oláhok 
uniálják magokat a catholicusokkal. Holt meg A(brud)Bányán 
hozták Balásfalvára, s ott temették el. 2. Nicolaus Adolphus 
Buccow generalis commendans, aki Erdélyt sokféle bajba ejtette. 
3. L. B. Iosephus Iosintzi consiliarus, aki eszköze volt holmi 
dolgokban. 4. Ioh. Simon de Bibartzfalva Procurator, akivel 
új törvényeket irattak volt sub tit. Codex Theresianus. Volt 
ez prokátora a katolikus püspök úrnak; adott elő holmi utakat 
és módokat, miképen háboríthatná meg a hegyaljai nemeseket 
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és ekklésiákat. Melyet el is kezdettek a konfirmállás dolgaiban. 
még 1762-dik esztendőben. Most újabbat talált volt fel, hogy 
a püspök úr kérje meg magának a Ius Reluitionist a Hegyaljára: 
holott az nem egészen Fiscalitas, s az nem adattathatik neki. 
Ez az ártalmas ember 3-dik Novembris megbetegedett és 7-dik 
Novembris megholt a maga reménsége felett, sokaknak örö- 
mökre. Azt lehetne felőle megjegyezni, I. hogy tanult az enyedi 
kollégyiomban, s szép elméjű ifjú volt, az előtt mintegy 15 esz- 
tendővel, ment volt ki onnan Legeni Némai Márton, hires, de 
minden vallás nélkül való névvel református prókátor mellé, 
2. hogy ez prókátora lévén, csakhamar szép elméssége és ked- 
ves maga alkalmaztatása által nagy becsületre kapott és elmon- 
dották, hogy több vagyon ezer causájánál, minden perlekedő 
örömest őtet fogadta volna meg; jól is folytatta a causákat, s 
a mint előre megmondotta, igen a szerint lett kimenetele. Min- 
denek előtt volt nagy kedvessége. 3. Erdélybe jövén Buccow 
generalis, melléje férkezett volt valahogy és sokat adott elmé- 
jére, a melyek úgy tartattak, hogy haza romlására valók. A régi 
artikulusokat ő extractizálta és Felsőbbek parancsolatjokból 
új törvényeket írt, de azok nem publicaltattak, nagyobbára csak 
hirét hallották, de igen megirtóztak tőle, átkozták a hazafiai, 
s mikor megholt, mint utálatos, átkozott ember halálán örven- 
dettek. 4. A hire úgy volt, hogy protonotariusságot adott volna 
néki a Felséges Udvar, s nem sokára, ha élt volna, publicálták 
volna. 5. Vallására nézve externa professiora volt református, 
de akik közelebbről ismerték, úgy tartják, hogy semmi vallása 
nem volt, vagy amint ma hívják: emberséges emberek vallásán 
volt vagy naturalista. 


Deáki Pálnak Leidába küldöttem nyolc aranyat holmi 
könyvek vásárlásokra. 


Agens Tűri Sámuel úrtól 26 Decembris Bécsből vettem leve- 
let, hogy még a Baselben nyomtatott Historia exemplári Regens- 
burgban vagynak jó gondviselés alatt. 


Ifjabb gróf Iktári Bethlen Sámuel úrfi, édes anyja is, gróf 
Keresztes Borbára, nénje, Teleki Lajosné asszonyom gróf Beth- 
len Kata és Bethlen Domokos úr, arra kértenek a szüret alkal- 
matossággal, hogy tennék jelentést a méltóságos gróf consiliarius 
Teleki László úrnál Klára kisasszony iránt, hogy házastársul 
adnák. Tettem is Igenben. Az úr azt felelte: Köszöni a jó 
indulatot, de még a leánya olyan idejű, hogy elméjére sem 
adja. Azután is levelek által erre kénszerítettek, de oda 
nem adták. 
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1765. Ez esztendő kezdetében magamnak Isten kegyelméből 
jó egészségem volt, de a fiacskámnak, Péternek gyenge egészsége 
volt, úgy a leánykámnak is, Julisnak. Mindketten idejek felett 
való kedvességgel magokat ajánló gyermekek. 


4. Jan. Harsányi János uram vitte el Szebenbe a Praxis 
Fori-hoz a titulust, praefatiót és gróf T(eleki) L(ászló) úrnak 
a levelét. 


Vettem levelet 14 Jan. gr. T(eleki) L(ászló) úrtól a Klára 
kisasszony dolgában, akit magának kívánt volna gróf Iktári 
Bethlen Sámuel úrfi; nem egészen negativa, de ahhoz hasonló. 


Károlyváron d(ie) 13. Jan. meghalálozván doctor Maksai 
Mihály, elpredikállottam d(ie) 15 Jan. Még esztendőt nem töltött 
volt el felesége együttlakásával. 


21. Januarii és a más két napokon hányták auctiora a néhai 
B. Josintzi József úr könyveit Enyeden; ott jelen voltam az 
első napon magam is, az holott a válogatott jobb könyvek 
drágák nem voltanak. Vettem ott némelyeket magam is. 


22. Januárii éjtszaka volt villámás napnyugotra, amely 
látszott Igen körül késő estve. Még eddig ebben az esztendő- 
ben hó nem volt, fagy se sok, többire nappal szép napfény, 
éjtszaka köd, s oly forma idő, mint Martiusban szokott lenni. 


Sárdon partialis synodusunk lévén, 7-dik Febr. oda hozák 
Tit. Pávai Ferenc, M(agyar) Gyerő Monostori Kemény Simon 
úr őnagysága praefectusának levelét száz m. forintokkal együtt. 
Mely száz forintokat nálam lévén a mult esztendei szüret tájban 
a Méltóságos L. B. Kemény Simon úr, s látván holmi nyomtatott 
és nyomtatás alá készült munkácskáimat, igérte vala Istenhez 
való kegyességéből, melyet most már megteljesítvén, hálaadó 
szívvel elvettem őnagyságától. 


16. Febr. Hoztanak egy herbathéhez való szép ón ibriket 
Szebenből, melyet küldött a méltóságos gróf úr Széki Teleki 
László úr őnagysága hozzám való jó indulatjának megbizonyí- 
tására ajándékba. 


Holt meg Tiszt. Püspök Verestói György uram 6 Martii 
Kolozsváratt; temettetett ugyanott 21 Apr. szép solennitással a 
Farkas-utczai templomban, az holott magam is jelen voltam. 
23. volt a professor Pataki Sámuel uram házassága Szathmári 
Sárával, a néhai Szathmári Zsigmond uram leányával. Ott is 
jelen voltam. 


22-dik K(endi) Lónán jártam a méltóságos gróf General 
Teleki Ádám úrnál. Szálláson voltam Tiszt. Deáki Sámuel 
uramnál, mint jó uramnál, barátomnál. 
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Voltam algyógyi feredőre feleségemmel együtt. Volt ott 
katona Bethlen Gergelyné asszony őnagysága, Deáki Sámuel 
uram is feleségestől, gyermekeivel, Berzétei József uram. For- 
dultam onnan Bábolnára L. B. Nalátzi Józsefné asszony őnagy- 
ságához, Piskibe Dienesné asszony ő Excellentiájához. Mentem 
el 6. Maii Igenből, jöttem vissza 18. Maii Istenkegyelméből jó 
egészségben. 


Voltam a m(aros)vásárhelyi sinoduson 16. Iunii, az holott 
az urak generalis notariusságra uno ore denomináltak; mikor 
pedig a választásra ment a dolog, a vén esperesek magukat is 
kivánták választani. Post raliquam disceptationem candidál- 
tattek az esperes öregebbek közül is 3. Vas Gábor, Beregszászi 
Mózes, Dési György, az ifjabbak közül B(od) Péter, Deáki 
Sámuel és Incze István vásárhelyi professor. A vox ment na- 
gyobb számmal Dési György uramra és a hivatalba be is állít- 
tatott. 


Tiszt. Püspök Zágoni Aranyka György úr visitált Benedek- 
ben az esperes lakóhelyén 27. Iunii. Volt nálam is és osztán 
engemet magával elvitt visitálni a hunyadi traktusba, Dévára. 
Voltunk Bábolnán, Lib. Baronissa Nalátzi Józsefné asszonynál, 
Torotzkai Borbára asszonynál lementünkben, úgy szintén Piski- 
ben is mind lementünkben s mind feljöttünkben. Visszajöttünk 
Igenbe d)ie) 5. Iulii ebédre; ebéd után a generalis notarius Dési 
György urammal által kisértem Bocsárdra és a jobbágyokat 
egybegyüjtvén bemutattuk, hogy már az a földes urok, attól 
függjenek. 


Talált nagy rekedtség az utazásomban, amely alkalmat- 
lanná tett a beszédre, annál inkább a szolgálatra. 


Bécsi agens Tek. Tűri Sámuel uram volt nálam 18-dik 
Martii és következendő három napokon. Hozta a Pray Annal. 
Hung. 2-dik darabját. Én adtam őkegyelmének 12 aranya- 
kat, minthogy sokszor küldött könyveket. Vitt el tőlem 
magával: 


I.) Continuationem Hist. Huug. ecclesiasticae Libr. IV. 
közel kétszáz árkust oly véggel, hogy Belgyiomba menvén azt 
is, a mely Gerdes uramnál vagyon, kezéhez vészi és nyomtatásra 
valami bibliopolának adja által bona fide. 


2.) Redivivius Albertus Molnár Szentziensis, azaz Molnár 
Albert életének történetét, amely körülbelül 36 ívből (pla- 
gula) áll. 


3.) Rediviva Eliae Veresmarti memoria, aki Baranyában 
(Barovia) volt superintendens. Ezt, hogy a Breitinger I. Jakab 
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szerkesztésében Zürichben megjelenő Museum Helveticumba 
vétessék be, amazt pedig, hogy Schweiz-ban bizza rá valamely 
nyomdászra megjelentetés végett. 


Redivivus Albertus Molnár-nak copiája nálam nem mara- 
dott. Reménységem vagyon, hogy meg nem csalatkozom ezek 
iránt való jó szándékomban. Tűri uram eljár híven a dologban, 
a melyet vállalt is nagy indulattal magára. Ha cselekszik foga- 
dása szerint, Isten megáldja érette. 


Méltóságos gróf ifjabb Iktari Bethlen Sámuel úr igért volt 
még tavaly könyvnyomtatásra nékem valami pénzbeli segít- 
séget. Küldött kezembe a méltóságos gróf Teleki Lajosné asszo- 
nyom által d(ie) 28. Oct. 1765 fh. 100 száz m. forintokat. Melyeket 
vettem hálaadó szívvel. Az Úr Isten áldja meg érettem az ő 
nagysága majorkodtatását. 


Voltanak nálam Nagy Pál és Bodoki Péter pataki deákok 
3 et 4 Oct. Voltanak Patakon commissariusok 1. Oct. 1765, 
hat személyek, 4 politicus, két ecclesiasticus, jesuita Pintér; 
vizsgálták, micsoda fundamentomon áll a kollégyiom? Miből 
élnek professorok, praeceptorok, deákok? Hányan vagynak a 
tanulók, deákok, stb. 


Vettem levelet a méltóságos gróf Székely László úr őnagy- 
ságától 4. Oct., hogy az alamori ekklesiát, s papját akarja a 
tractushoz incorporaltatni; akinek conventióján kívül vetésre 
való földet és szénacsinálásra való rétet is conferált. 


VIII. Decembris. Predikállottam az első Ferencz Római 
Császár emlékezetére, aki holt meg 18. Aug. Az egész Erdély- 
ben a reformátusoknál mind azon a napon volt predikáczió arra 
az alkalmatosságra. 


27. Decembris. Indult Bécsbe gróf Teleki Sámuel úrfi Sárd- 
ról, aki is 8. Ianuarii felérkezett. 


Jó egészségem volt az esztendő végén Isten áldásából. 
1766. Az Úr Istennek kegyelmességéből az új esztendőt, 1766- 
dikat jó egészségben értem magam háza népével együtt; me- 
lyet a kegyelmes Isten áldjon meg nékem és más felebarátimnak 
is jó voltából. 


7-dik Ianuarii méltóságos L. B. Hadadi Vesselényi Farkas 
úrfi elmátkásította, s hittel is magához kötelezte gróf Bethleni 
Bethlen Iulianna kisasszonyt, bonyhai Bethlen Sámuel úrnak 
leányát, melyet az asszony gróf Bethlen Sámuelné asszonyom 
Nemes Klára asszony levele által hirré tett 22. Ianuarii. 


Ennek az esztendőnek kezdete kedvetlen vallásunkra nézve, 
minthogy minden felől kerestettenek és törvényre idéztettenek 
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azok, akiket vagy katolikus pap keresztelt, vagy valami elejek 
affélék voltanak, vagy katolikusok közül vallásunkra tértenek. 
Ami igen keserves, az sem volt, ki mozduljon mellettek. 


Miután elvégeztem az egyházak meglátogatását, egészsége- 
sen értem vissza február 7-dikén a házamba, ahol megkaptam 
M(álnási) L(ászló) barátomnak Szebenben a pártfogók parancsá- 
ból írott levelét, hogy összeirandók az egész tartomány egyházai- 
nak a sérelmei, a melyeket végre előadnak az Udvarban az e 
célból az Udvarhoz kijelőlendő követek. 


6-ik Aprilis a Püspökség és az ispán felgyüjtvén az embere- 
ket Sárdról és Igenből, mikor az isteni tiszteleten voltunk vasár- 
nap a korcsoma házra ment és alattomban beküldvén két embert 
bor kérésnek színe alatt, a hordómat kivágták volt, 44 vedres 
de nagyobb része elkölt volt. Félreverték a harangokat, s elker- 
gették a Püspökség embereit. 


Gróf Teleki László úr őnagysága jött ide 9. Aprilis; ült itt 
ad 12. Apr., akkor elment jó (egész)séggel. 


13. Aprilis. Indultam Szászváros felé, voltam Piskiben, 
Tordoson, Bábolnán; háltam visszajövet Alvincen, érkeztem 
haza 16-dik reggel. 


16. Aprilis vettem a könyveket, melyeket azelőtt régen 
Gerdes Daniel küldött volt énnekem; hozott le Szathmári 
Mihály uram Scrinii Antiquarii Tom. VII. et VIII. Parst. Flori- 
legium librorum rariorum. 


Aprilis 24-ik napján Piskibe küldöttem levelet bizonyos 
megtudandó dolgokra vonatkozólag. 


Aprilis 25-ikén Bábolnára Károly és Klára ügyében. 
Május 3-ikán Piskibe fontos ügyben. 


Voltam a gyógyi feredőre Iuniusban a d(ie) 16. ad d(iem) 26. 
Gróf Kendefi Rákhel Bethlen Gergelyné asszony őnagysága 
tartott ott. Jelen voltanak gróf Kendefi Elek úr hunyadvár- 
megyei főispán, Orbán Klára kisasszony. Fordultanak meg ott 
mások is —; ott volt a solymosi sótiszt Fritsch. 


Petrusnak az asszony, Kendefi Rákhel asszony ajándéko- 
zott ducat 2 fh. 20. Gyógyról küldött haza gróf Kun László úr 
a maga lovain. 


Voltam a generalis synodusban 2. Trin., az holott miképen 
folytanak a dolgok, nagy részén nekem nem tetszettenek. Ott 
létében többire voltam a méltóságos gróf asszony Teleki Lajosné 
asztalán. A szemem szörnyű fájdalomban volt szüntelen haza 
jövetelemig. Kezdett fájni még mikor Zalatnán jártam néhai 
Ungvári uram könyvei dolgokban, a midőn az árvíz oda szorí- 
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tott volt, s oda is hagyatta velem a kocsit, csak zabala szájon 
jöttem haza. 


Polikarpust Enyeden nyomtatták; ezer exemplár került 
225 m. forintokba. 


Tymbaules continuatust nyomtattattam Enyeden; nyomt. 
400 exemplárt, árkusát fh. 7 den. 40: mert az árok fh. 29 den. 
60. September havában. 


1767. esztendő. 
Erdélyi Feniks Tótfalusi Kis Miklós-t nyomtattam Enye- 


den; ezer exemplár került in flor. h. 48 den. 96, melyet Tiszt. 
Málnási László uram fizetett ki a száz forintból. 


Magyar Athenást nyomtatták Szebenben; ezer exemplárt, 
melynek ára mégyen ad fh. — Végeződött el májusban. 


Juliska kedves leánykám kezdett himlőzni 21. Maii, csak 
fonyolgott benne. Petrust pedig a harmadnapi hideg lelte. 


Az Athenást ajánlottam gróf Teleki József úrnak, Teleki 
Sámuel és T(eleki) Ádám uraknak. Ezért a gróf méltóságos 
Teleki Sámuel úrfi őnagysága ajándékozott nékem fh. 60, d(ie) 
11. Iunii jövén hozzám. 


Született Isten áldásából egy fijacskánk d(ie) 13. Iunii tizen- 
kettődfél órakor. Kit is megkereszteltettem 16. Iunii az édes 
anyja akaratából Eleknek. Keresztelte Tiszt. Batz István uram, 
a bocsárdi pap. Keresztatyák voltanak Tek. Dantzkai József 
uram, Bodor György, Gyulai Sámuel, Polik István, s feleségeik 
keresztanyák. Nevelje Isten a maga dicsőségére. 


Voltam nemcsak magam jóindulatjából, hanem a méltósá- 
gos Supremum Consistorium parancsolatjából is Kolozsváron 
d(ie) 16. Aug. a néhai m(éltóságos) Losonczi Bánfi Klára, néhai 
gróf Bethlen Ádám úr ő Excellentiája [felesége] temetésén, 
az holott feles számmal voltanak az úri rendek, atyafiak és 
egyebek. 


Nekünk pedig volt az a dolgunk Tiszt. Püspök úrral, hogy 
néhai Losonczi Bánfi Farkas úr testált volt az ekklesia számára 
ötezer forintokat, hogy interese járjon a szegény papok számokra, 
a melyet Bánfi Mihály és György atyafiak eddig nem esmértek 
meg, s nem is szolgáltatták ki; de már most kérésünkre fel- 
vállalták mindkét részről, hogy ennek utána interesezik, melyet 
fognak kezdeni a die 1. Ian. an. 1768. 


Gubernátor Bánfi György szegény papok számokra testált 
500 fh., akadémiákra menők számokra fh. 1500; ez vagyon a 
Iosintziaknál, vette kezére Váradi Intzédi József úr; de hát 
amaz hol vagyon? 
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Kézdi Vásárhelyen generalis synodust celebrálván az erdélyi 
református papság 2. Trin 28—30 Iunii és 1. Julii, ott válasz- 
tattam generális notáriusságra mindenkinek szavazatával és 
beleegyezésével, kivéve három szavazatot. A Supremum Consis- 
torium is jovallotta volt, hogy én választassam, de azt az atya- 
fiak nem tudták, minthogy a levélnek az a része fel nem olvas- 
tatott publice. De ezt csaknem az egész hazabéli emberek 
várták, s még a másvallásúak is. Ez előtt volt generalis notarius 
Tiszt. Dési Lázár György uram, az enyedi első pap és tractus 
esperestje, aki meghalván Tiszt. Zágoni Aranyka György püspök, 
a superintendensségre ugyanakkor succédált. 


Ezen sinodusban nevezetes nagy matrimoniális causák, 
mint másszor, nem folytanak. 


A vallásért háborgatottak panaszoltanak sokan, hogy meg- 
fogattattak, s el nem bocsáttattak addig, amíg a pápistaságra 
magokat nem kötelezték, vagy pedig kezességen. Kiknek ügyö- 
ket felvévén, s instancziájokat egybeszedvén, Szebenben meg- 
jelentettem a kurátor uraknak és Drassón gróf Lázár János 
úr ő Excellentiájának. 


Annak utána itthon Memorialist és Species facti-t elaborál- 
ván, Tiszt. Superintendens uram a synodus nevével subscri- 
bálta, s a fő kurátor uraknak ad 5. Aug. elküldöttük Szebenbe. 
Mely osztán más formában többekkel együtt rendbe szedetvén 
az Excelsum Guberniumnak 20 Septembris. Az adta a katonai 
főparancsnoknak; onnan azon hónapnak végén ment a szélbeli 
székely katona tiszteknek kemény parancsolatjok a háborga- 
tottaknak vigasztaltatásokra. 


Melyről tudósítottam a brassai postán T. Vásárhelyi János 
uramat, a sepsi seniort és Birtalan Andrást a f(első)csernátoni 
papot d(ie) 3 Octobris. 


Ugyanakkor vettem a tövisi templom dolgában a Sup(re- 
mum) Consistorium parancsolatját annak renovatiója iránt, hogy 
munkálkodjunk, melyet írt volt a Consistorium 22. Septembris. 


5. Octobris vettem tudósítást Birtalan Andrástól, a f(első)- 
csernátoni paptól, hogy akik fogva voltanak a vallás dolgában, 
azok elbocsáttattak kezességen, de nehezen. 


7-dik Oct. vettem levelet Bécsből gróf Teleki Sámuel úrtól, 
s a Pray Annales Regni Hungariae Tom. IV. Mely levélre vála- 
szoltam is azon napon és elküldöttem a memoralist, melyet a 
Guberniumnak beadott 20. Septembris a mindkét vallásnak, 
a helvét és ágostai hitvallást követő egyházaknak a gondnokai. 
Előbb, szeptember hónapban közöltem volt más kéréseket. 
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Méltóságos gróf Bethleni Bethlen Sámuel úrfi ő nagysága, 
aki ez előtt két esztendőkkel a méltóságos gróf Teleki Lajosné 
asszonyom őnagysága által, mint kedves testvérnénje, nékem 
pedig jó pátrona asszonyom által d(ie) 28. Oct. adott vala maga 
különös majorságából jó igyekezetemnek felsegillésére száz m. 
forintokat, s felpénzt. Mely jó akaratjáért az Úr Isten áldja 
meg minden majorságát, hogy segilthessen másszor is istenfélő 
embereket. 


Méltóságos gróf ifjabb Széki Teleki Ádám úr, minthogy az 
őnagysága nevére is inscribáltam volt a M(agyar) Athenást, d(ie) 
30. Oct. 1767-dik esztendőben küldött nékem fh. 30. Mely jó- 
akaratjáért Isten áldja meg őnagyságát. 


1768. Voltam Gy. Sz. Királyon Torotzkai Zsigmond úr 
őnagyságánál, ott lévén méltóságos Teleki László consiliarius úr 
Teleki József úr is az asszonnyal együtt 18—19. Feb. 


Megkaptam a Magas Királyi Kormányszék levelét a méltó- 
ságos Daniel István báró által küldött, s a Kormányszékhez 
juttatandó két példányra vonatkozólag; ezek pedig ugyanazon 
báró életrajzának példányai voltak. Kelt február 26-dik nap- 
ján, kézhez vettem márczius 4-dikén. Feleltem márczius 5-dikén; 
a könyveket és a levelet márczius 8-dik napján a sárdi küldön- 
czen küldtem el. 


Hivattattam predikállani Mihályfalvára Csulai Pálné Szi- 
lágyi Borbára asszony felett ad d(iem) 13 Martii. Mentem, jöt- 
tem szánon, mivel oly kemény csikorgó nagy hó volt, mint 
Januariusban az egész hazában a 3. Martii ad 15. Martii. Akkor 
kezdett olvadni. 


Őnagyméltósága Bethlen Gábor gróf úr, az aranygyapjas 
rend lovagja, Ő Császári Királyi és Apostoli Szent Felségének 
benső államtanácsosa, a Nemes Erdélyi Királyi Udvari Kan- 
celláriának kamarása, előbb a királyi udvar, végül őfensége 
Krisztina főhercegnő kancellárja, valamint nemes Erdély nagy- 
fejedelemsége és a hozzácsatolt részek legfőbb udvari praefec- 
tusa, ebben az évben megszünt élni. Ő miután hivatalaiból el- 
mozdíttatott és tekintélyében megrövidíttetett, állandóan meg- 
zavarodásban gyötrődött, a szél is érte és nyomorult életet élt. 


Megkapta a kijáró igen nagy ... 
Ebben az esztendőben többire sok változásokkal voltam; 


fő-, mell-, szemfájással, huruttal és testemnek erőtlenségével. 
30. Martii eret vágattam, mellyel könnyebbedtem is. De 9 Aprilis 
ilyen váratlan baj talála, mely alighogy végemet nem éré. 
Reggel bágyadozólag lévén, gondolám, hogy kimegyek a sző- 
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lőbe a munkásokhoz, hogy verjem magamot, s azután vissza- 
térvén a következendő napi prédikációkra készülgetek. 


A szőlőben egy szőlővesszőt kezdvén tisztogatni egy igen 
éles kaczorral, a bal kezemet erősen megvágám. Hamarjába be- 
köttetém a keszkenőmmel, s haza jövék, de idehaza a vérnek 
folyását meg nem állíthatván, reggeli tíz vagy 9 órától fogva 
estvéli majd 6 óráig elfolya a vérem úgy annyira, hogy már az 
életem utolsó órája is majd lefolyna. Élesztgetvén holmi spiri- 
tusokkal, s a szörnyű nagy izzadásban, s változásban a vér 
folyása is megállván, úgy kezdék helyre állani lassan. Kötötték 
sokfélével, végre gelesztákat szedvén és eczetbe, s égett borba 
vetvén, azokat kötötték a sebre, s úgy állott el a folyása. Szom- 
baton estvétől fogva nem is oldottam ki hétfőn reggelig; jól 
nyugodván alatta, az ágyban is kezdettem forrasztatni. Isten 
kiváltképen való kegyelmességének tartom, hogy akkor és 
ezen casus által meg nem holtam, mert bizonyosan rossz akaróim 
reám fogták volna, hogy magam öltem meg magamat és holtom 
után elmocskoltanak volna. 


A magamtól iratott és nyomtattatott könyvekről. 


1. A Magyar Leksikont írtam Hévízen, melyet elsőbben 
nyomtattatott ki kegyes pátronám, gróf Bethlen Kata asszony 
őnagysága, néhai Széki Teleki József úrnak istenfélő özvegye 
Kolozsváratt 1746-dik esztendőben 4 részben. Az exemplár volt 
számszerint négyszáz; papirosát maga adott, pénzt fizetett fh. 
270. Effelett a corrector volt Szathmári Pap Zsigmond; ennek 
és a könyvnyomtatónak is sok ajándék ment. 


Másodszor nyomtattattam ki ugyan Kolozsváron sok bőví- 
téssel 1757-dik esztendőben. Ötszáz exemplárt adott nékem 
a Páldi uram, a könyvnyomtató, én pedig fizettem őkegyelmé- 
nek fh. 265. 


Ebben neki segítségül nem volt, hanem jó pátronánk Beth- 
len Kata asszony őnagyságok elegyedett bele ... fh. 40. 


2. Biblia Históriáját nyomtatták ki kétszer; elsőben az 
asszony, B(ethlen) K(ata) őnagysága adott reá 1748. papirossat; 
de én fizettem érte fh. 117. 


Másodszor 1756-dik esztendőben nyomtattattam ezen 
könyvecskét. Ezer exemplárért fizettem a könyvnyomtatónak 
fh. 229. 


Ebből fizetett le a méltóságos gróf úr, Teleki László úr 
őnagysága fh. 54. 
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3. Judás Apostol levele magyarázatját nyomtattattam ki 
Szebenben 1749. esztendőben. 600 exemplárokért fizettem 
fh. 204. 


Dedicálván méltóságos gróf Teleki László úr őnagyságának 
és a méltóságos gróf asszony Pákai Eszter asszonynak, ajándé- 
koztak őnagyságok akkor fh. 50. 


4. Idvezült pátronám felett való prédikácziómat és életé- 
nek versekkel való leírását Tiszta fényes Bibor titulus alatt 
1762-dik esztendőben Kolozsváratt nyomtattattam, a mely 
került körülb. fh. 40. 


Gróf Bethlen Imre és Farkas urak ajándékoztanak akkor 
fh. 30. 


5. Szent Heortokratest, innepekről való traktácskát nyom- 
tattattam ki Szebenben (Oppenh. 1757) 1761-dik esztendőben. 
Ezer exemplárért fizettem a könyvnyomtatónak fh. 200. 


Száz forintját Málnási László uram tette volt le, de azután 
megfordítottam őkegyelmének. Ugyan ennek alkalmatosságával 
Tek. Dantzkai József uram ajándékozott tíz forintokat; az előtt 
is adott volt tizet fh. 20. 


Ugyanakkor méltóságos gróf Gyulai Ferencz obrister úr 
ajándékozott egy aranyat fh. 5. 


6. Báselben nyomtattattam ki az Ekklesiai Historiamat 
1760. esztendőben. Igért a könyvnyomtató 500 exemplárt, 
a melyet még eddig sem vettem, előre pedig megfizettem fh. 300. 


A correctornak és vecturáért, annak 3 aranyat, ennek 6-t, 
mely tészen fh. 45. 


Ennek alkalmatosságával adott generalis Bethlen Farkas 
úr kérésemre fh. 5. 


Obrister Gyulai Ferencz úr kéretlen fh. 5. 
Lib. Baronissa Nalátzi Sára, Bartsai Gergelyné asszony 


őnagysága könyvnyomtatásra fh. 50. 
7. Sz. Hiláriust, nyomtattattam Szebenben 1760 (valóság- 


gal 1762)-dik esztendőben. Ezen exemplárokért fizettem a 
könyvnyomtatónak fh. 170 den. 50. 


Ennek alkalmatosságával méltóságos gróf Bethlen Ádámné, 
Bánfi Klára asszony ajándékozott könyvnyomtatásra 3 hármas 
táblás aranyakat, a melyek tésznek fh. 44 den. 50. 


8. A Magyar Uj Testamentomat akarván kinyomtattatni 
a kolozsvári könyvnyomtatóval, Páldi István urammal, mely 
még tökéletességre nem ment előre fizettem 


kész pénzül ----------------------------------- fh. 100 
borúl pedig ----------------------------------- fh. 72  fh. 172 
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Ezek szerint az 1763-dik esztendő májusnak 3-dik napjára 
való költségeim, melyeket könyvek nyomtatásokra fizettem, 
mennek fel ad fh. 1742. Amivel mások segiltettek, tészen fh. 
303 den. 50. 


A többit pótoltam magamtól és az exemplárok árakból, úgy 
mint fh. 1438 den. 50. 


9. Kezdettem nyomtattatni Szeben 1763-dik esztendőben 
Synopsis Iuris Connubialist. Hatszáz exemplárt ád a könyv- 
nyomtató, melyért fizettem fh. 110. 


Ennek alkalmatosságával gróf Bethlen Imre úr őnagysága 
adott két belga aranyakat, melyek tésznek fh. 9 den. 95. 


Méltóságos gróf Rádai Eszter asszony, Teleki Lászlóné 
asszony őnagysága a fontatásának, szőteseinek haszna zsengé- 
jéből adott 12 hollandiai aranyakat, melyek tésznek hijjánosok 
lévén — — 


Ugyanezen Synopsist ajánlottam gróf Székely Ádám úrnak 
is, aki is küldött a nyomtatási költségekre 1763 okt. 25.-én 
fh. 120. 


Fizettem a typographusnak 600 exemplárokért fh. 110. 
Négyszáz exemplár bekötéséért a könyvkötőnek fh. 40. 
10.  Hungarus Tymbaulest nyomtattattam an. 1764. négy- 


száz exemplárt; fizettem érette árkusát nyomtatván pro fh. 7 
den. 40. in summa fh. 25 den. 90 pénzt. 


11.  Kezdették nyomtatni Szebenben a Praxis Fori Eccle- 
siastici-t 1764. esztendőben Augustusban. Az úr Bethlen Imre 
uram őnagysága Málnási László uram által ugyanakkor adott 
nékem könyvnyomtatásra száz m. forintokat, melyeket által 
adott még Tiszt. Málnási uram a könyvnyomtatónak Sárdi 
S(ámuel)nek. Elvégeződött ezer exemplár, kezembe is vettem; 
az árok ment; ki is fizettem, fh. 200. 


Gróf ifjú Iktári Bethlen Sámuel úr őnagysága küldött nékem 
a szüretkor 1765-dik esztendőben könyvnyomtatásra fh. 100. 
Melyért az Isten áldja meg. 


12. Nyomtattattam 1766-dik esztendőben Enyeden Sz. 
Polikárpust. Ezer exemplárt, árkosát fel portziájával fizetvén, 
mégyen fh. 225. 


Tiszt. Berzétei József uram adott bele fh. 5 den. 10. Küldött 
kezembe a méltóságos gróf Teleki László úr ennek nyomtatására 
217 m. forintokat, melyekről adtam ilyen recognitiót: 


A Méltóságos Római Sz. Birodalombeli Gróf Széki Teleki 
László úr őnagyságának, a Császári és Királyi Apostoli Felség- 
nek Erdélyi Királyi Guberniumában belső tanácsának és Erdély- 
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ben főpohárnok mesterének, b. e. kegyes házas társának, a néhai 
Méltóságos Gróf Rádai Eszter asszonynak. Édes férjének aka- 
ratja szerint tett testamentomi rendelkezésének gyümölcséből 
Smirnai Sz. Polikárpus nevű könyvecskémnek kinyomtatására 
adott a méltóságos feljebb nevezett gróf úr kétszáztizenhét, 
217 m. forintokat, melyeket hozott kezembe Tiszt. Szathmári 
Mihály uram. Melyet bizonyítok ezen írásom által keresztyéni 
jó lélekkel ezen áldott Igaznak örökké tartó emlékezetére. 


Küküllőváron a Generalis Sinodus alkalmatosságával Sz. 
Iván havának XI-dik napján, 1766-dik esztendőben. B. Péter. 


Gróf Kendefi Elek hunyadvármegyei főispán úr ajándéko- 
zott nékem könyvek nyomtatására fh. 100, száz m. forintokat 
d(ie) 27. Junii feredőn. 


13.  Tiszteletes Málnási László uram ajándékozott nékem 
könyvek nyomtatására a magáéból 1767. esztendőben d(ie) ... 
Maii száz m. forintokat 100, melyeket fizetett ugyan az Athe- 
násért, de azzal jött világra az Erdélyi Feniks, melyért fizettem 
fh. 48 den. 96. 


14.  A Magyar Athenást nyomtattattam, s jött világ eleibe 
1767-dik esztendőben. Nyomtattak 1000 exemplárt, fizettem 
érette fh. 300. 


15.  A Dictionarum Papaianum végeződött el ebben az 
1767. Septemberben. Nyomtatott a deákjában 6000 exemplárt, 
a magyarjában 3000 exemplárt. 
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ERDÉLYBEN VÉGHEZ VITT PUSZTÍTÁSA 
ÉS FELTÁMADÁSA OLÁH-HÓRÁNAK 


Ámbátor nagyon elfogott legyen minket az itt lévő tolva- 
joknak kergetése s vigyázása, mindazonáltal el nem titkolhat- 
tuk ezen foglalatosságaink között is, igaz baráti szívességünk- 
ből áradott levelünkben az itt Hunyad vármegyében és Körösben 
eddígelé történt viszontagságoknak valóságát (minthogy Szath- 
mári kedves barátunknak leveléből, az itt lévő dolgokról s 
történt vitézségekről nem igazakat hirdetteknek lenni olvas- 
tunk) röviden meg nem írni. 


A gonoszság kezdődött 1-ma hujus, dévai, halmágyi, ilyei 
és zalathnai dominiumhoz tartozó némely jobbágyoktól; kik 
is azon nap, s azelőtt harmadnappal a Körösben Mesztáken 
nevezetű falunak határára fegyveresen összegyűlvén s a za- 
lathnai dominiumhoz tartozó jobbágy, Hóra nevezetű hitegető- 
jöket s vezéröket elvárván, ki is lajblijára csillagot és keresztet 
varratván, magát ő Felségétől küldettetettnek, a keresztet 
s csillagot nagyobb hitelül ugyan ő Felségétől adattatottnak 
lenni nem átallotta, eképen a gondolatlan de gonoszságra haj- 
landó oláh nemzetet hitegetvén. Mikor mentenek volna Kuréty 
nevezetű falu felé, két körösi szolgabíró, úgymint: Naláczy 
Farkas és Gál Mihály uraimék Hórát elfogták: 2-da pedig 
Kurétyra bevivén, Hórának kiáltására támadás esett; holott 
is a nevezett szolgabírákat kegyetlenül kínozván, megölték. 
Innen nagy lármával, dühösséggel mentenek Kristyórra, ottan 
a Kristyóri familiából csak kettő maradhatott életben, kiknek 
az erdőben való szaladás mentette életöket. Ezen faluban 
(a mint kitanulhattuk) huszonnégy ölettetett meg; azonkívül 
csak egy nemesnek is háza, vagy egyéb java épségben nem 
maradott. Itt találtanak sok fegyverre, pénzre és puskaporra 
azon gyilkosok. Nem elégedvén meg ezen kegyetlen gyilkossággal, 
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vették útjokat Brádra: holott is a nemességet, a reformátusok 
templomában húzván magokat, mind megölögették; de mint- 
hogy mindennek nevét nem tudhatjuk, azt le sem írhatjuk, 
bizonyosan a megölettetteknek számát tizenhatnak mondják. 
Ezek között szenvedtek halált: a kőrösi volt főbíró, Brády 
Miklós, Nemes József uraimék és Ribiczey Albertné asszony, 
az elsőnek kínzását s megölettetését a szemérem megírni nem 
engedi. Ezeken kívül Bakcsy uramat, a református prediká- 
tort, a templom küszöbére húzván, ott vágták fejszével fejét. 
Innen Ribicére, Ribiczey József úrra menvén, azon úr ellen- 
állott és kilencet közűlök lövés által elejtett; de puskaporral 
hányatni kezdvén a házát, tovább bátorságosnak ott létét s 
ellenállását nem ismervén, háza ablakán kiszökött, kit is Isten 
ő szent Felsége csodálatos képen az erdőre vezérelt és meg- 
tartott. Itt puskaport, fegyvert felesen kaptanak. Ugy mond- 
ják, hogy a puskapor hat mázsa lett volna. Itt is a nemesek 
közűl felesen ölettettek meg, névszerint ezeket bizonyosan 
tudjuk: ugymint Ribiczey Gábor, Nemes Sámuel és Ferenc, 
úgy Madócsay uraimékat. Elvégezvén itt is égetésöket, gyilkos- 
ságukat és prédájokat, 3-tia mentenek Kőrös-Bányára, a hol 
(oh emberi természetet irtóztató dolog) a t. p. burgarusoknak 
templomába bemenvén s a ciboriumot kivivén és a sárba belé- 
öntvén, ezen szók között belétapodták: «Ez a magyarok Istene, 
ha segélhet rajtok, most segéljen.» A Boldogságos Szűz képé- 
nek elsőben szemeit kiverték, orrát levágták és a feszületekkel 
együtt a többi szenteknek képeit egyrakásba gyűjtvén, azokat 
összevagdalták, kiáltván: Acsészta Májká Precseszte ungu- 
rilor [Ez a magyarok Szűz-Máriája]. 


Végtére a kriptákból a holtaknak tetemeit helyökből ki- 
vévén, négy s több részekre darabolták. A templomot puska- 
porral annyira elhányatták, hogy kő a kövön (a mint mond- 
ják) nem maradott. Ellehet mindezen cselekedetökből pogány- 
ságokat és iszonyú kegyetlenségöket gondolni, azért minde- 
neket megírni szükségesnek nem itélünk. Itt hány ölettetett 
legyen meg, bizonyost nem írhatunk, hanem egy Burgarus 
Fraternek bizonyos megölettetését beszélik: azon kívül négy- 
nek. 4-ta hujus egy része a gyilkosoknak ment Ócs felé, más 
része pedig Branyicskára; holott is nemeseket nem ölhettek, 
mert már odaérkezésök előtt Ócsról Hollaky Antal úr a mltsgos 
ifjasszonynyal ide az udvarba jöttek, mltsgos Hollaky Pálné 
ifjasszonynyal együtt. Hollaky István úr pedig erre bátorsá- 
gosnak útját nem gondolván, Kozma Kelemen úrral s Andrássy 
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Józseffel Magyarországra mentenek: Branyicskáról pedig, 
mind báró Jósika Antal, mint pedig Jósika István urak Sze- 
benbe mentek. Elvégezvén itt is prédájokat s tolvajságokat, 
mentenek Illyére és ottan Krájnyik László uramat, egész háza 
népestől, tudniillik tizenharmad magával megölték, felesége 
nagyon terhes lévén, terhét méhéből kivágták, a csecsemőket 
elevenen vasvillába vették, más neki menvén, nyakát vágta, 
végre pedig darabról darabra vagdalták. Ezeken kívül Ribiczey 
Imréné asszony két gyermekeivel, a református predikátor hatod 
magával nagy kínok között haltanak meg. Guraszádán Sándor 
Mózesné asszony tiszttartónéját egy gyermekével: Szirbben 
Mátisfalvi Gőtffy László rectificátor commissariust megölték: 
Laposnyakon Muntyán Péter uramnak hasára tüzet tévén, 
akként kínozták, ezen kínok mián haltnak vélvén, elhagyták; 
de az isteni rendelés életben megtartotta és most Dobrán va- 
gyon. Az úr praeses Lázár Pál úr udvarházát felprédálták s 
mindent összerontottak. Ez nap érkezék ide Dévára titt. Simény 
főhadnagy úr 24 dobrai lovas és Kájáni főhadnagy úr mintegy 
50 gyalog idevaló limitaneus katonákkal. 5-ta virradólag a tol- 
vajok érkezének Solymosra mltsgos Barcsay Lajos úr udvarába, 
a hol elsőbben a házakat felvervén s egy szegig mindent elpusz- 
títván, elmentenek a pincébe, ott addig ittanak, a míg a bornak 
erejétől elszédültek, végre a tele hordóknak fenekeit bevervén, 
egy istállót elégettek. A lovakat, paripákat elfogták és akként 
prédálták. Hollaky Antal úrnak tiszttartóját megölték, ott is 
mindeneket egy szegig elpusztítottak. Megvirradván egy része 
ezen gyilkosoknak a Maroson fel Haróra ment, más része mltsgos 
Barcsay Lajos úr ménesének behajtásában és elfogásában szor- 
galmatoskodott. Itt harmadnapig folytatták dühösségöket. 
A kik Haróra mentenek, azok ottan a nemeseknek házokat 
egy szegig felprédálták, a református kántort megölték. Innen 
Kéméndre mentek, holott is hasonlóképen cselekedtek; már 
innen kezdődvén ezeknek gyújtogatások, olyan sietséggel ment, 
hogy fel Csóráig mindenütt a kastélyokat, udvarházakat, hol 
tűz, hol pedig egyéb felverések által semmivé tették. A Soly- 
moson maradtak 6-a jó reggel Németit annyira elpusztították, 
hogy még csak az üvegházbeli fák is összevagdaltattak, az ónját 
az ablakoknak magokkal elvitték golyóbisnak. Gróf Gyulay 
József és Sámuel urak boros hordóit mind összevagdalták: 
a falusiak pedig némelyek a bort magoknak vedrenként hor- 
dották. A Kőrösben Csiszár László urat négy gyermekeivel 
megölték, feleségét (úgy hirdetik), erőszakkal egy oláh legény 
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magával tartja feleségül és az oláh vallásra erőltették. 5-a estve 
nem állhatván ezen kegyetlen gyilkosságot, titt. főhadnagy 
Simény és Kájáni urak arra kérték Obristlieutenant Karp urat, 
hogy indulnának a Maroson innen elejökbe azoknak, kik felfelé 
mentek, melyre nehezen vehették, minthogy kevés számmal 
volt a katonaság, a nemesség is megmaradásokat kívánta; de 
mégis látván a veszedelmet, szavokat megfogadta, ezt mi észre- 
vévén, Simény úr commandója alá ajánlottuk magunkat és 
az nap, napnyugot után nagy sár, nagy esőzés között indultunk 
elejökbe, mely utazásunkban a lovakra nézve Piskiben nyu- 
godtunk s virradtunk meg. 6-a, mikor Szászváros felé közelge- 
nénk, előnkbe érkezék mltsgos generalis Simonyi úr, hogy már 
izentenek legyen a tolvajok a városba való bemenetelük iránt, 
azért csak sietnénk; lehet gondolni, milyen sietséggel mentünk. 
Szászvárosba való beérkezésünk után, mikor a tűz mián (mint- 
hogy sokfelé látszatott a tűz), nem tudnánk, merre vegyük 
útunkat, érkezék egy bizonyos ember, ki azt erősíté, hogy már 
Bencencre érkeztenek s prédálnak; egy kevés idő vártatva 
láttuk a tüzet s hitelt adtunk a dolognak s onnan délután 3 óra- 
kor Bencencre vettük útunkat. Ezen utazás között nem tudtuk 
mi tevők legyünk; mert minden hegyen az oláhság látszatott. 
Az itt lévő dolgot nem lehet leírni, mert sok volna; hanem 
legyen elég az, hogy a faluba beérkezvén, nem a tűz, hanem a 
gyilkosok kioltásán dolgoztunk, annyira, hogy 36 azon órában 
a faluban, mezőn elesett, a sebeseknek és elfogottaknak száma 
42, míg a foglyoknak Dévára való elküldésében szorgoskodtak 
a tiszturak, addig elsötétedett. Ujra nagy sárban, esőzésben, 
a nagy sötétben indultunk Csóra felé, a gyilkosok után (mint- 
hogy ott is elszéledtenek volt), hogy elkezdett dolgunkat foly- 
tatnók. Ezen az éjszaka 8 felé láttuk a nagy égéseket, mind 
tűzvilágnál masiroztunk. El lehet gondolni, mely nagy két- 
ségbe hozott, hol legyen több számmal való létök; mert ám- 
bátor kevés számmal voltunk, mind azt kerestük. Megérkez- 
vén a kenyérmezején lévő postához, tudakoztuk, hol legyenek 
a tolvajok? Ki is a kenyérmezei vizen túl levő fogadóban iga- 
zított, hogy ott innának; azért a gyalogságot előre küldvén, 
mi is lovasokul követtük. Az itt lévő dolgokról koncokat írhat- 
nánk; de rövidségnek okáért csak azt tartjuk szükségesnek 
megírni, hogy itt 10 elesett, 3 elfogatott, kik halálos sebeket 
kapván, az útban meghaltanak; a többi s. v. az árnyékszékbe 
szökdösött, s úgy szabadultak meg, mi észre nem vevén. Az 
alatt míg mi a veszedelem között szerencsések volnánk; 6-a 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


140 


este Déván, a Ribiczey Ádámné asszony város végén lévő 
mojorházát a Németiben maradott tolvajok elégették, ezt 
észrevevén a nemesek elejökbe mentenek és hatot közűlök elej- 
tettenek, a többiek elszaladtak. Másnap 7-a délután egy óra 
tájat ismét nagy sokasággal Dévára rohantanak, akkor előre 
csak hat legény térítette meg őket, kik közűl csak kettő szen- 
vedett lövést; egyik a karján, másiknak a mentéjéből lőttenek 
ki. Látván a nemesek a gyilkosoknak szaladását, bizodalmat 
vettek és lett azoknak száma 24, ezek szép diadalmat tettek, 
mert ad summum 206-ot elvesztettek; lövés és kard által 120-at, 
az elfogottak közűl decapitáltattak 36-ot, a félelem és a bornak 
nagy ereje, ha nem többet 50-ent a Maros vizébe vesztett, most 
is csak hozzák a rabokat, csakhogy exequálásokban a vármegye 
restelkedik, jóllehet 27-a hujus délután 22-nek vétették fejöket, 
és a fejöket az utak mellé karóba huzatták; ezek között egy 
öreg pap is volt. Mikor épen visszafelé tértünk, jő a hír, hogy 
Németinél 3000 tolvajok jőnének (ezt az oláhság az exequálás 
confusiójára cselekedte), kiknek bátor szívvel elejökbe szalad- 
tunk, mintegy 300-an a kotonasággal együtt, hát sehol sincse- 
nek, ekkor vettük észre a csalfaságot. Itt lehetett volna sok 
zokogásokat akkor mindenektől hallani. Kijött már ő felsége 
kegyelmes rendelése, hogy minden főnek elfogattatásáért 
30 pengő forint adatik. Hóra fogadott öcscsét kilenced magával 
elfogták, kiket Fejérvárott nyársba huzattak. Itt van nagy 
szomorúság, mert egyik atyját, a más anyját, vagy atyjafiát 
jajgatja. Itt a nagy szegénység, mert többnyire egy lábra- 
valóban, vagy ingaljban szaladván el, sem pénzek, sem egyebek 
nincsen: a gabona vékája 3 márjás. Egész Hunyad vármegyé- 
ben és Hátszeg vidékén egy ép nemes épületet nem találhatni, 
kivévén a városokat. Elhatott ez a rosz Magyarországra is 
Mária-Radnáig; itt kárt nem tettenek, mert ellent állottanak, 
hanem Soborsinban Forray úrnak mindenét elpusztították; 
itt 30,000 ezer forintig való kárt tettek. Itt nagy veszedelmekre 
ezen vármegyében lévő nemességnek bosszúállásra való indu- 
latját nem ismerhetjük, hanem magokat a várakba való húzással 
oltalmazzák és azért bosszúállásra való indulatjuk megaludt, 
hogy ők is rebelliseknek ő Felsége előtt ne láttassanak, holott 
26-a hujus hozzák meg ezen iszonyú kegyetlenségöket a gyil- 
kosoknak, hogy a mely nemes asszonyokat találtak, azokat 
mind Brádra vitték, oláh vallásra kényszerítvén, megkeresztel- 
ték és szörnyű kínokkal kínozták és kínozzák, ma pedig elevenen 
való megégetésöket a házzal együtt magok eltökéllették, melyet 
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észrevevén, említett s vitézségre született titt. Simény főhad- 
nagy úr, 27-a reájok ütni megindult Czigány kapitány úrral, 
hogy azon pogány dühösségtől meggátolhatnák. Abrudbányát, 
Topánfalvát a több falukkal együtt felverték, elpusztították, 
az ő felsége bányáját violálták. Most már a cigányokat össze- 
gyűjtvén, magoknak láncsákat s egyéb fegyvereket készíttetnek. 
Igaz, hogy katonaság most már itten elég vagyon, de mi haszna, 
ha kegyetlenségért kegyetlenséggel nem fizetnek. Sok volna, 
ha mindeneket le kellenék írni, de erre sem az idő, sem a papiros 
nekünk nem kedvezvén, többekkel szíves baráti kötelességünket 
nem bizonyíthassuk. 


A tekintetes nemes négy cancelláriának 


legkisebb szolgái, barátyi 
Kis András és Domokos Ferenc. 
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BAJESDI VITÁN SÁNDOR 


A DÉVAI MEZŐN A HORÁKKAL TÖRTÉNT 
CSATÁKNAK RÖVID DE IGAZ LEIRÁSA 


A régen elenyészett 1784-ik esztendőben November 5-dikén 
jó reggel Pópa Juon a Sztrigy Szatsali öreg jó hirü nevü Unitus 
[görög katolikus] Esperest hozzám eljővén, az illendő köszöntés 
megtétele után, azt a kérdést támasztotta, mondván: hogy 
tudok-é ujságot? amelyre midőn én azt feleltem volna, hogy 
semmi ujságot nem tudok, s nem is hallottam, arra ekképpen 
felelt, «ha a szolgabiró ur nem tud, mondok én olyant, hogy 
mind a két füle megcsendül bele, mert valami Körösi tolvajok, 
a Magyarok ellen támadván, azokat minden tekintet és irgal- 
masság nélkül agyallyák, ölik, házaikat és egyéb épületjeket 
s gabonájokat égetik, pusztittyák, boros és pálinkás hordójok 
fenekét bévágják, felkelhető vagyonjokat tolvaj módon elraga- 
dozzák, prédállyák, a Maroson túl mindent hamuvá, a földel 
egyenlővé tettek; már most temérdek sokasággal Károly- 
Fejérvár felé mennek.» Minekutánna ezen becsületes Papi 
ember töllem elbucsuzott, és házamtól eltávozott volna, azon 
rosz, és kedvetlen ujságon nagyon megütközvén, az anti actái- 
ból tudván az Oláhok roszra való hajlandóságokat, az egész 
dolognak hitelt adtam, azért kötelességemnek esmertem Tekin- 
tetes Substitutus Vice-Ispány Papp Miklós urnak (aki akkor 
falumban Kitidon, néhai Bóbik Ferencz Ur házánál bizonyos 
köteleségéhez tartozó dolognak végben vitelére nézve mulatott, 
ezen reménytelen ujságról jelentést tenni, a melyek szóról szóra 
tett elbeszélése után, a tisztelt ur Dévai szállása, vagy is háza, 
és Kasztenye kulcsait kezembe adván, olyan utasitással küldött 
Dévára, hogy készpénzét, és féltőbb portékáit kezemhez vévén 
V. Hunyadra vigyem, mivel maga is ott lészen, azonban házom 
népéről való gondoskodást magára vállalja, ennélfogva egy falusi 
gornyikot magam mellé vevén, délután tüstént el is indultam 
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Déva felé, de minekelőtte Sztrigy másképpen Sz. György hatá- 
rára érkeztem volna egy kis Oklosi Stefán Vilszán nevezetü 
öreg emberrel (a ki kalapjában mintegy jegyül szurva, az irt 
V. Ispány urnak Fő Szolgabiró, Berivoi János urtól egy patenter 
írott levelet viszen vala) találkoztam, a levelet elvettem, meg- 
olvastam, continentiája e volt. Hogy a tisztelt V. Ispány ur, vagy 
mások akárkik lennének azok, egyenesen Dévára vegyék utjo- 
kat, a lévén a Felsőbbség megállitása. Erre az emlitett emberrel 
Kitidre vissza mentem, a levelet a Vice Ispány urnak kezébe 
szolgáltatván haza mentem és a Dévára való elindulásról a 
szükséges rendeléseket megtévén, és mindeneket a mi féltőbb 
volt szekerekre rakatván mintegy 10. vagy 11. óra tájban éjfél 
előtt a többször is emlitett Vice Ispány urral, és Szabó Ádám 
bátyámmal, édes Anyámmal, Feleségemmel, és két kis gyer- 
mekeimmel elindultunk, és 6-a 9-brisz reggeli 9. óra tájban 
hálá Istennek szerencsésen béérkeztünk Dévára, amidőn is 
az egész város ollyan nagy sibongásban volt, hogy azt volta- 
képpen elébeszélleni, vagy leirni lehetetlen, a Horák [az 1784. 
évi nagy román parasztlázadásnak Hóra, Kloska és Krisán 
voltak a vezérei] érkezéséről való hirek egymást érték, úgy hogy 
az ember mit cselekedjék előre jól meg nem fontolhatta, elég az: 
hogy én is elég nagy bajjal szerezhettem a Dévai Vár sánczában, 
akkori Comendáns Főhadnagy Filtzky Urtól házat, a melyben 
házam népét bele szállitottam. 


Ugyan azon 6-ikán Novembernek naplemenetele előtt kevés 
idővel, a néhai Mlgos Ribiczei Ádám ur majórja mellett lévő 
kőhidhoz mintegy három, vagy négyszáz Hora Oláh katonái 
megérkezvén, darab ideig arról tanácskoztanak, hogy elkezdett 
céllyokhoz miként fogjanak, ez alatt történt: hogy Ord. Vice 
Ispány Mlgos Zejk János ur hozzám mint Szolgabiróhoz egy 
embert oly parancsolattal küldött le a Várból, hogy a vár őri- 
zetére küldenék egy néhány Nemes embereket, kötelességemnek 
megfelelni igyekeztem, de mindenik az az előtt véghez vitt 
cselekedetinek érdemével, melyeknek semmi bizonyos datumok 
nem volt, mentette magát, egyik se engedelmeskedett, s ennél 
fogva a dolog annyiban maradott, azonban a fenn emlitett 
Hora katonái, Majorhoz tartozó szalmás fedelű sertés ollat 
felgyujtották, azután nagy sebességgel a Bolgár Város felé 
vévén úttyokat, a Török András udvara kapuját egész bátor- 
sággal kezdették vágni, a mikor is a fenn emlitett Nemesek, 
a kiket az előtt a Vár őrizetére küldöttem volt, Horák cselekedetit 
szemlélvén szaladni kezdettek, meg szollitani el nem mulattam, 
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arra akkor azt felelték, hogy ők a Vár fokra a Vár őrizetére 
menni akarnak, de azt se cselekedték, sőt inkább magokat el- 
rejtették; ezeket a megirttak szerint látván, és tapasztalván a 
Dévai Vámházon alol sorban mintegy 30. személlyből álló 
Oláh Limitáneus [határőző] Katonákat (a kiknek azelőtt egy 
néhány minutummal Lupuj nevezetü Commendáns Nemzetek- 
béli Hadnagyok külön külön mindeniknek fülében nem tudom 
mit sugott), ezen szókkal szóllitottam meg: Vitéz Uraimék 
hiszem kegyelmetek azért katonák! hogy illy szinű esetekben 
a Nemes hazát oltalmazzák; miért engedik meg, hogy azok 
a tolvajok, ollyanokat cselekedjenek, miért nem támadják meg? 
az egyik közülök azt felelte arra: ne engedjék, támadják meg 
magok, mert ez magokért, nem pedig érettünk kezdődött, ekkor 
vettem észre jobban, hogy hány hét a világ, és hogy ezek, 
amazokkal egy értelemben légyenek, amikor is keserüségemben 
a mellettem megmaradott egy néhány Nemes embereket ily 
formán szólitottam meg: Nó édes atyámfiai, szomszédaim, 
és Barátim! mindezekből által láthatjátok az egész dolgot, 
azért Isten ő szent Felsége segedelmével rajta támadjuk meg 
azokat a gonosz embereket, bizzunk Istenben, ne csüggedjünk el, 
s ne essünk kétségben, ki tudja hát ha talám a Mindenható jó 
Isten a jelen való gonoszt rollunk elforditván, szomoruságúnkat 
vigasztalással és örömmel fogja megkoronázni, erre mintegy 
kilenczed magammal hozzájok rugaszkodván ütni, vágni kez- 
dettük, négyet közülök ott a kapu előtt a földre teritettünk, 
a többit pedig űztük, kergettük, mig őket a nagy setétségben 
szemeink elől elvesztettük. 


Az azután következő napon ugymint 7-a Mensis 9-bris 
hajnal előtt jó darab idővel egy városi ember a Szabó Ádám, 
és az én szállásomra jővén, ollyan hirt hozott, hogy a Horák 
az előtt kevés idővel mintegy negyvenen (a kik a Bolgár városi 
kertek alatt töltötték az éjszakát) a Városból kimenvén, a Föld- 
vár felé vették utjokat, azért ne késedelmezzünk, siessünk 
utánnok; mi is azon nogatásra lovaink nyeregbe, fegyverünk 
körülettünk lévén azonnal felmentünk a piaczra, és a dolgot 
az ottan talált Nemességnek elbeszéltük, és mintegy 15-tön 
egybe seregelvén olly czéllal, hogy azokat felkeressük, meg is 
indultunk volt, de mikor a Vár arányában voltunk, a Várbeli 
urak megszollitottak, hogy a Várba mennyünk fel elébb, 
azután utunkat követhettyük, felmenvén töltéseket adta- 
nak, és ugy indultunk el onnan; mikor a Révhez érkeztünk 
a Balatában lévő török-buzásban a Maroson tul, annyi Oláh 
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volt egybe gyülve, mint valami csókák ugy állottak, legalább 
ezer hat, vagy hétszázan voltak, ezeket meglátván kilencz 
lovas, és nyolcz gyalogos Nemes emberek, hajón által mentünk 
hozzájok, a kik is előre által látván szándékunkat, a mig mi a 
Maros tulsó szélére érkeztünk volna, már ők szintén Harónál 
tul voltak, azonban a Várból újra megszóllitottak, hogy térjünk 
vissza, ne hogy az alatt a Horák más felől a Városra ütvén azt 
felprédállyák, és igy visszatérni kéntelenitettünk, mely alkal- 
matlansággal a Maros mellett lévő fogadó pinczéjében (mellynek 
ajtaja ki volt nyitva) bé mentem, a holott találtam egy negyven 
vedres borral tele hordót, és egy szivó tököt, és egy kancsót, 
minthogy a hordónak nem volt csapja, tehát a lopóval egy ke- 
veset sziván, és a kancsóba töltvén megkostoltam, hát igen 
excellens Sollymosi Óbornak esmértem lenni, azután én is a 
többivel együtt a Maroson által lett menetelem után, találkoztam 
egy esmerős Gáts nevezetü Kálnoki Regementbeli Huszárral, 
a ki is Tisztyeitől egy Cserei Urnak szüretye bévégzésére nézve 
szabadságot nyert vala, megszóllitottam ezen szóval: Édes 
Gátsom! a mig mi a Földvárt megjárjuk, mennyen által a 
Maroson, és az ottan lévő fogadó pinczéjébe található hordó 
bort elhozatván légyen Markotányosunk; igen is jó szivvel 
magamra válalom ezen kedves kötelességet, azt felelte. 


A Földvári erdőbe lett megérkezésünk után széllyel oszol- 
tunk, jól emlékezem réá, hogy a többi társaim három Horát 
találván megölték, utollya felé egy füz bokor alatt én is akadtam 
egyre, kinél egy hosszu nyelü balta volt, felköltvén azt kérdeztem, 
hogy hová való és azon a helyen mit keres, azt felelte: hogy 
Lósádi Ferenczi Beniámin Jobbágya, és két elveszett ökreit 
keresi, arra azt mondottam, a nem igaz, mert ha ugy volna a 
mint mondod, azt a hosszu nyelü baltát nem hordoznád magaddal, 
erre a kardommal hozzá vágtam, de a fűz ágok sürüsége ellent 
vetvén, csak valamennyire a fejét sérthettem meg, és, midőn 
ujabb csapással szándékoztam köszönteni, Donát Antal meg- 
szóllitott, ne bántsam, hanem mint rabot vigyük bé Dévára, 
elejekbe vittem ugyan, de most nevezett Donát Antal mit gon- 
dolt mit nem, maga tudhatta egyedül; pistallyával úgy mejbe 
lőtte, hogy azonnal felfordult, és szemünk láttára meg is holt; 
meleg vériben hagyván a Város felé vettük utunkat, és mikor 
a Révhez érkeztünk, úgy láttuk, hogy a mi Markotányosunk 
a hordó bor körül, amig mi oda voltunk dicséretesen viselte 
magát, mert az emberek szinte ki is üritették volt: innen 
osztán a városba bemenvén, a Szolgabiró Szabó János engemet 
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és Szabó Ádámot magához ebédre hivott, lementünk, és igen 
jó szivvel látott, bor is minden volt, ebéd után jó kedvem eresz- 
kedvén énekelve continuáltam a bor italt, Szabó Ádám meg- 
intett, hogy ne igyam annyit, mert majd megtörténhetik, 
hogy a Horák ujra megtámadnak, és akkor részegen mit csi- 
nálok, azt feleltem: Bátya most ezuttal ugy nézzen a szemembe, 
hogy ha a Szabó János borát mind meginnám is, mégse tudnék 
megrészegedni. 


Hát azonban beszélgetésünk közbe a Várban egymás után 
hiradás végett hármat lőttenek, azután pedig a Harangokat kez- 
dették félre verni, arra tüstént felfegyverkezve lovainkra fel- 
ülvén, a Horák eleibe (a kik öt vagy hatszázan lehettek) a Város 
végére kimentünk, és a fennebb is érdekelt Ribiczei-féle Csür 
mellett lévő kőhidnál, és Sánczakban innen mintegy 22. Nemes 
megállapodott, de a Huszár Gáts, Szabó Ádám és én a Horákhoz 
közelebb mentünk, amidőn is közülők egy elsütvén puskáját, a 
Huszár balkarját találta, melyre igy szóllott: meglövének, de ép 
a másik karom, majd ha közökbe mehetek, bosszumat állani 
fogom rajtok; ezután más is elsütvén puskáját, a Szabó Ádám 
mentéjét, teste megsértődése nélkül, két helyen lyukasztotta 
ki, arra azt mondottam: atyafi bátyám, és barátom, mi hárman 
annyi tolvajnak meg nem felelhetünk, azért jobb lesz vissza 
térni, és a többivel együtt vállat vetve, egy szivel lélekkel azon 
törekedni, hogy gyözedelmet vehessünk rajtok. Visszatérvén a 
többivel egyesitettük magunkat, a Rebellis Oláhok azt látván, 
bizonyosan ugy gondolkoztanak, hogy megijedtünk, és azért 
szaladtunk el, mert nagy impetussal nyargalva inkább mintsem 
léptetve követtek minket ugy annyira, hogy a föld is ingott 
alattok, kik is minekutánna hozzánk közelebb érkeztenek, 
nagyobb része, a Maros mellett a Rév felé vették uttyokat, oly 
szándékkal, hogy a hajót (mely Déva felől volt) a Marosan 
tul Háróból vissza tért, és a Balátában megállapodott nagy 
számból álló Rebeliseknek által adván bennünket inkább 
megronthassanak; de a jó Isten ebbeli szándékoknak gátot 
vetett, mivel eleikbe állván őket lőnni közönségesen kezdettük, 
és noha a lövés közben közülök egy se esett el, mindazonáltal 
ugy megijedtek, és condudálták magokat, hogy három felé 
szakadtak, és egyik csoport az Ország uttya mellett, a második 
a Hothmarosban levő törökbuzás helly közepén, a harmadik 
pedig a Maros partyán lefelé szaladott; Huszár Gáts, Szabó 
Ádám, én és mások (a kiket névszerint most kinevezni nem 
emlékezem) a középső csoportot vágni, lőni, kergetni kezdettük, 
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ugy hogy ezek közzül életbe egy se maradott; ezen idő alatt 
történt az is, hogy amint üldöztük őket, előre tekintvén láttam 
hat vagy hét Oláhot, akik előttünk szaladtak is nem is, a mellyre 
Szabó Ádámnak, és Gátsnak azt találtam mondani, nézzék! 
az az egy nehány Oláh, akik amott szaladnak, töllünk ugy lát- 
szik nem igen félnek, de mutassuk meg nekik azt, hogy Magya- 
rok vagyunk. Erre sarkantyuba vévén lovainkat utánnok 
rugaszkodtunk, de mivel az én lovam a többijénél serényebb 
volt, őket hamarébb utól értem, és midőn töllök egy néhány 
lépésnyi messzeségre lettem volna, egyik közülök hirtelen letér- 
depelvén czélba vett, ekkor az ötlődött elmémben, hogy ha 
egyenesen réá megyek megcsufol, azért hirtelen lovamat meg- 
satkantyuzván egy kis keringést tettem, az alatt a puskája 
elsült és két posta golyóbis a bal Fülem, és bal karom mellett 
fütyölve ment el; három pedig a lovam nyakába megakadott, 
én közbül éppen megmaradtam, a nevezett Oláh a földről lett 
felkelésével mellett voltam, a kit ekképpen szollitottam meg, 
no tolvaj gondolod-é azt, hogy ezentúl lőhess még Magyarhoz, 
arra vállat vonitott, és nevetett, nem felelt semmit is, azonban 
én a karddal ugy megcsaptam a kopasz fejét, hogy a feje kopo- 
nyája kétfelé vált, azután a többit is üldözőben vévén, hárman 
azokat is a földre teritettük, ezek között tudom hogy egy nagy 
magas fejér czondráju Oláhot, kinek kezében hosszú nyelű 
balta volt, utol érvén azt kérdeztem tölle, hogy miféle ember 
legyen, azt felelte: hogy ő jóféle ember, arra azt viszonoztam, 
ha te jó ember vagy tehát mire való az a hosszu-nyelü balta 
a kezedbe, azt felelte, hogy azon balta nem egyébre való, hanem 
hogy azzal magát halálig oltalmazza, arra kemény hanggal 
megriasztván mondottam, no ha ugy vagyon kutyázom terem- 
tette takarodj és a mig ő még az előtt ellenem felemelt baltá- 
jával hozzám ütött volna, nagy hirtelen ugy megcsaptam 
nyaka-csigáját, hogy az eleibe esett. Ezt a földön hagyván a 
Dévai nagy udvar Sepi fogadójáig folytattuk utunkat, magam 
a fogadó udvarára bémenvén láttam két nyerges lovat a kert- 
hez megkötve, minekutánna én is az én lovamat azon kerthez 
kötöttem volna, a házakat, pinczét és az istállót megvizsgáltam, 
de semmit sem találván visszatértem a lovakhoz, a két idegeny 
lovat által engedtem használás végett két gyalogos Nemes 
embernek, azután lovamra felakarván ülni láttam, hogy kötő- 
fék szára a lovamnak nagyon véres légyen, azonnal vizsgálni 
kezdettem lovamat, hát a nyakába megkapom a három posta 
golyóbisokat, ekkor vettem észre, a mint fellyebb is emlittetett, 
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hogy a lovam meg van lőve. Innen a Maros parton felfelé foly- 
tattuk utazásunkat és mikor Dévai Szöcs Kosztandin Szigetin 
innen lévő Maros ágához érkeztünk, a többivel magunkat 
megint egybe csatoltuk, ott a Maros parton sok megöletett 
Oláhokat kaptunk (kik között férfi köntösben tizenegy léánnyal 
elegy asszonyok is voltak) ezek amint szaladtak a Magyaroktól 
való félelmekben a viz alá rejtették volt magokat, de sokáig 
nem állhatván a viznek hidegségét, ottan ottan felemelték 
fejeket a vizből, a mikor is a Magyarok karoknál fogva a vizből 
kirántották, és megölték. Ezeken kivül a felyebb emlitett 
Szigetben is volt 70 vagy 80 személyből álló sereg, a melly ottan 
a Maros parton a viz felé hajlott egy nagy nyárfát látván, 
nagyobb része arra felhágott oly reménységgel, hogy ha a nyárfa 
az arra fel nem hágott nehány ember által levágattatik, a haláltól 
szerencsésen megfognak menekedni, mert azt gondolták, hogy 
a Marosnak tulsó szélit egészen által fogja érni, de nagyon meg- 
csalatkoztak, mert minekutánna levágattatott a nyárfa, mind- 
nyájan belé vesztenek; azokat pedig akik az emlitett fát levág- 
ták, hozzájuk által menvén a Magyarok megölték. 


Azon fennebb emlitett nagy seregből csak négy ember 
szabadulhatott meg, kettő a Maroson által való uszással, kettő 
pedig az erdőbe való szaladással, lovaikat a feljebb emlitett 
nagy udvar fogadójába hagyván. 


Ezeken kívül több helyeken is, ugy mint: Fel-Pesten, 
Kernyesden, és N. Klopotiván, nem különben a Maros mellett 
Benczenczen, az emlitett Horákkal több csaták történtek, de 
minthogy én azokban személlyesen nem voltam jelen, azért 
azokat nem emlitem. 
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IDŐRENDI TÁBLÁZAT 


1762.A királynő elhatározza az erdélyi határőrség felállítását; 
a nemesség, jobbágyai elvesztésétől félve, gr. Kemény 
László gubernátorral az élén, tiltakozik. A gubernátort 
e miatt lemondatják és a kormányszék elnökségét br. 
Buccow Adolf tábornok veszi át, aki megkezdi a székely 
és román határőrség szervezését. A székely előkelők 
tiltakoznak, de a nép is csalódik, mert idegen tiszteket 
állítanak élére és az ígért adókedvezményeket nem tel- 
jesítik. Forrongás a Székelyföldön. 


1764. jan. 6. a Madéfalvára összegyűlt fegyvertelen székelye- 
ket Siskovics altábornagy katonáival éjszaka lemészá- 
roltatja (Siculicidium), az életbenmaradtak Bukovinába 
menekülnek. Máj. 18. Buccow halála. Erdély kormány- 
zását továbbra is császári tábornokok (köztük Hadik 
András) vezetik. 


1765. Mária Terézia Erdélyt nagyfejedelemség rangjára emeli. 
1769.«Bizonyos Punktumok» című rendelet szabályozza az 


erdélyi jobbágyszolgáltatásokat, azonban sem a jobbá- 
gyok, sem a földesúrak igényeit nem elégíti ki. 


1773. József trónörökös erdélyi utazása; szász kísérői a magyar- 
ság ellen hangolják. 


1777.br. Brukenthal Sámuel Erdély kormányzója lesz, min- 
dent megtesz a szászok igényeinek a magyarok rovására 
történő érvényesítésére. 


1780. Mária Terézia halála, utódja II. József. 
1781. II. József kiadja a türelmi rendeletet, melyben megszün- 


teti a nem-katolikus vallások sérelmeinek egy részét. 
1782. a magyar és erdélyi udvari kancelláriák egyesítése, első 


lépés az únió felé. 
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1783. rendelet a hivataloknak vallás-különbség nélküli betölté- 
sére. II. József újabb erdélyi utazása, jobbágypárti 
kijelentései a románokban túlzott reményeket ébresz- 
tenek. 


1784. a három erdélyi nemzet területi önállósága megszűnik, 
Erdélyt 11 megyére osztják. Hivatalos nyelv a német. 
Rendelet újabb határőrvidékek létesítése céljából tör- 
ténő népösszeírásra. A románság ezáltal hiszi jobbágy- 
sorból való szabadulását elérni s Hora, Kloska és Krisán 
lázitására okt. 31. zendülés tör ki, Zaránd- és Hunyad- 
megyék magyar nemességét gyilkolni kezdik. A császári 
katonaság késlekedik, az önvédelemre felfegyverkező 
magyarság Dévánál nov. 7. az egyik lázadó csapatot 
szétveri. A pusztításoknak 4000 emberélet és 133 fel- 
égetett község esik áldozatul. A végre megérkező székely 
határőrcsapatok dec. 11-ig leverik a lázadást, dec. 27. 
Horát és Kloskát román híveik árulása folytán elfogják. 


1785. febr. 28. Horát és Kloskát Gyulafehérvárt kerékbetörik, 
Krisán a börtönben öngyilkos lett. 


1787. gr. Bánffy György Erdély gubernátora lesz. 
1788. az osztrák-török háború során a törökök betörnek Hunyad- 


megyébe. 
1790. jan. 28. II. József halála előtt visszavonja alkotmány- 


ellenes rendeleteit. 
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HEIDENDORFI CONRAD MIHÁLY 
ÖNÉLETÍRÁSÁBÓL 


Nagy Frigyes porosz királynak a hétéves háboru szorult- 
ságában sikerült megnyernie a maga számára az akkori orosz 
cárt, második Pétert, — ez eredményezte azt, hogy a török 
Porta beleegyezésével és porosz tisztek vezetése alatt, mint 
beszélték, 100.000 emberből álló tatár sereg gyült össze a Krim- 
ben és annak szomszédságában azzal a szándékkal, hogy be- 
nyomuljon Erdélybe, s ennek elpusztítása után Magyarországon 
át a sziléziai határon a porosz sereggel egyesüljön, majd, hogy 
Ausztriába törjön, s igy kényszeritse a császárnőt békére. 
Erdélyt e veszély miatt rémület fogta el. A császári seregek 
ismét Poroszországban, Sziléziában és Szászországban állottak. 
Erdély maga nem volt megszállva. A török tartományokba 
vezető útakat ugynevezett plájások őrizték. Az udvar igy 
jónak látta, hogy Erdély biztonságáról gondoskodjék, s határait 
és szorosait katonasággal szállja meg. Igyhát elhatározták a 
határőrség felállitását. Az előterjesztést erre vonatkozólag 
az udvar tette, s Buccov generálist Erdélybe küldték. Ennek a 
határőrségnek azonban nemcsak Erdély határait kellett volna 
megvédenie, hanem az országon kivül is hadban szolgálnia. 
A Császárnőnek az akkori gubernátor, gróf Kemény László 
utján is tudtára adták azonban azt, hogy az ily határőrség fel- 
állítása a rendek beleegyezése nélkül való, s törvényellenes. 
Akik viszont a határőrség felállítása mellett voltak, azok meg 
azt adták elő a császárnőnek, hogy ő igenis jogosult a törvények 
értelmében erre, s hivatkoztak azoknak a kijelentéseire, kik 
legjobban ismerték az erdélyi törvényeket: a kancelláriusra és 
országbirákra, kiket itten protonotáriusoknak neveznek. Az 
igazságos és finomlelkü császárnő megparancsolta, hogy küld- 
jék fel Bécsbe a legtörvénytudósabb erdélyi embert. Erre 
Bruckenthal báró, aki Buccovval egyetértett, hirtelen kancellárrá 
lett, — az eddigi országbiró, Nemes pedig a Királyi Tábla 
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elnöke, az, kinek legjobban kellett ismernie az országos törvé- 
nyeket. Igyhát Bécsbe rendelték, s itt ő egészen nyiltan ki- 
jelentette, hogy minden erdélyi törvény szerint a határőrség 
mindenha felállitható, s hogy a székelyek is, kik közül való ő 
is — belevonhatók. A császárnő igy hát meggyőződött arról, 
hogy jogosan jár el. Talán helyénvaló itt az az adoma, melyet 
nekem Bethlen Farkas gróf nem egyszer beszélt el. Nevezett 
gróf Bethlen németországi egyetemi tanulmányai befejeztével 
Hollandiában, Angliában és Franciaországban utazott, — volt 
Párisban is, hol is követünk, gróf Kaunitz a szerencsétlen király- 
nak is bemutatta — végül is mint egy ruházatában is, modorá- 
ban is teljesen párizsi ember ugyanabban az időben jutott 
Bécsbe, mikor a már emlitett Nemes is éppen ott volt. Gróf 
Bethlen Kaunitz hercegnél, a követ apjánál, az első állam- 
miniszternél tiszteletét tette. Mialatt a hercegnél van, törté- 
netesen Nemes is bejelenteti magát a hercegnél. A herceg 
fogadja, — meghagyta azonban Bethlennek, ne mondja meg, 
hogy ő Bethlen, s hogy erdélyi. Nemes belép, Bethlent, kit 
nem ismert, s kivel a herceg franciául beszélt — teljesen idegen 
embernek nézi. A herceg megkérdezte Nemest, hogy vajjon a 
határőrség Erdélyben a törvények alapján felállitható-é, — 
hiszen néki, mint Erdélyben első jogásznak ezt tudnia kell! 
Erre emez pompásan kifejtette a herceg előtt a határőrség fel- 
állitásának jogosultságát. Ekkor a herceg néven nevezte Beth- 
lent, — Nemes olyan lett, mintha szél ütötte volna, amiatt, 
hogy e kijelentéseit egy erdélyi ember is hallja, s hogy 
igy érzelmei otthon is ismeretesek lesznek. Nemes távozása 
után a herceg igy szólt Bethlenhez: most már láthatja, hogy 
a császárnő jogosult felállitani a határőrséget, mondja el azon- 
ban Erdélyben is, hogy micsoda hazafiaik vannak. 


Ezzel meg is kezdték a határőrség felállitását a hegyalatti 
vidékeken, melyeket székelyek és oláhok laknak. Voltak ugyan 
ellenvetések, hogy pl. a haza megvédése polgári kötelesség, s 
mivel az oláhoknak nincsen polgárjoguk, nem vonhatók bele. 
Azonban könnyen tultették magukat e nehézségen, s maguknak 
az oláhoknak, mint elnyomott nemzetnek sem volt a hit meg- 
változtatásán kivül, a sok igéret miatt semmi ellenvetése. Ha 
szükség lett volna reá, s megengedték volna, talán egész Erdély 
oláh jobbágya határőrré lesz. A radnai völgy katonai megszer- 
vezésénél, az ottani 2. oláh ezred felállitásakor tanusitott ellen- 
állásnak, mikor is az oláhok megtudva azt, hogy sejtésük elle- 
nére országhatárokon kivül, vizen és szárazon egyaránt kell 
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szolgálniok, — megtagadták a zászlókra teendő esküt, s az 
ott jelenlevő Buccov generálist annyira megszorongatták, 
hogy gyorsan távozni kényszerült, — ennek az ellenállásnak 
nem volt további következménye, s mivel az emberek hamar 
beletörtek, semmi jelentősége sem. 


A székely nemzet, melynek hegyalatti székei: Csik, s 
Háromszék, emellett Aranyosszék szintén határőrséggé kellett 
volna hogy legyen, eddigelé nemesekből, szabad emberekből és 
jobbágyokból állott. A törvények értelmében mindnyájan köte- 
lesek voltak a hazát védelmezni. A 18. század elejétől kezdve 
azonban nem volt szükség reájuk. Az előkelő nemesség, amely 
mindig a szabad ember jogainak ellensége, a szabad embert 
elnyomta, a jobbágyot pedig a nemesekből kikerülő hivatalnokok 
felmentették az adóhozzájárulás, katonabeszállásolás és ellátás 
kötelezettsége alól, s így minden terhet a szabad emberre ve- 
tettek. A szabad székely ember elkeseredett ezért s nem is volt 
jó viszonyban a nemességgel, szeretett volna ennek vezetése 
alól kikerülni. Ezért a határőrségi rendezés alkalmát örömest 
ragadta meg, igaz, hogy csak abban a jogos, s a maga elgon- 
dolása szerinti formában, hogy t. i. csak a haza határait védel- 
mezi s nem szolgál országhatáron kivül. Ezerszámra követeltek 
közülük fegyvert s iratták be magukat az odaküldött tisztek- 
nél. Amidőn azonban látták, hogy a nemességet, amelyről 
tudták azt, hogy velök együtt tartozik küzdeni, nem vonják 
be a határőrségbe, sőt mikor megtudták, hogy nemcsak a honi 
határokat kell megvédeniök, hanem rendes ezredekbe osztatnak 
be, s idegen, kinevezett tisztek vezénylete alatt a hazán kívül 
is kell szolgálniok, akkor a már egyszer elfogadott határőrséget 
felmondták s ezrével adták vissza fegyvereiket a tiszteknek. 
Eszerint hát a székely székek nagy forrongásban voltak. Azokat, 
akik kitartottak a határőrség mellett, «Buccov katonáinak» csu- 
folták, ezzel azt fejezték ki, hogy az egész vállalkozás csupán 
a Buccov ügye. A nemességnek viszont, melynek nehezére 
esett az, hogy az új határőri rend miatt elvesziti vezetőszerepét 
a szabad székelység felett, s magát igy kiszolgáltatva látta a 
szabad ember dühének, — ez az új intézmény nem tetszett. 
Ezért a törvényszékeken és az udvarnál irásban s követségek 
utján panaszt emelt — könnyű volt különben a szabad emberek 
között is azt a véleményt érlelni, hogy ez az intézmény törvény- 
ellenes, s hogy a hazának, s magának a szabad székelységnek 
is kárára van. 


A szervezés munkájának megkönnyitése érdekében, minden 
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gátló körülmény elháritása céljából az udvartól ezekbe a for- 
rongó székekbe is kiküldtek egy, a két guberniumi tanácsnokból, 
báró Lázár János, akkori rendi elnökből és gróf Bethlen Miklós- 
ból, továbbá báró Schiskovits altábornagyból álló úgynevezett 
Főbizottságot. Hogy a határőrség felállitása körül egészében 
mit végzett e bizottság, nem az én dolgom leirni. Az irattár 
tartalmazza ezt. De bizonyosan meg is irták azt értelmes 
emberek a hazai történelem nyereségére. Én csupán önélet- 
rajzomat irom itten, s oly eseményeket, melyek azzal kapcso- 
latosak. Nem a publikum számára, hanem csupán utódaimnak, 
kik majd vesznek maguknak annyi fáradtságot, hogy elolvassák, 
s okulásukra méltassák. 


A Főbizottság 1763 decemberében jött le megbizásával 
Taplocára, felső Csikba. A székelyek még mindig abban a hi- 
szemben voltak, hogy a határőrség intézménye törvénytelen 
s csak Buccov vállalkozása, hogy a császárnő beleegyezése nélkül 
történik, s hogy maga a bizottság sincs kellőképpen felhatal- 
mazva, vagy legalább is nincsen teljhatalmú megbizatása. 
A székelyek igy hát elhatározták, hogy emiatt szót emelnek a 
Főbizottság előtt, s hogy ez minél nyomatékosabban történjék, 
s hogy a Bizottság is lássa, miszerint nem egyikük, vagy másikuk 
ügye ez, de az egész népé; a gyergyóiak és a csikiak, több mint 
ezeren, régi kardokkal, korbáccsal és kopjával felfegyverkezve 
összegyülekeztek falvaikban. A Bizottság ezt megtudva, elsőb- 
ben polgári alantasabb hivatalnokok és tisztek utján, végül 
is a csiki főkirálybiró, Báró Bornemissza Pál, e szelid és erély- 
telen ember közvetitésével figyelmeztette őket, hogy oszoljanak 
szét, megigérve, hogy a bizottság egyenként fogja fogadni őket. 
Ez azonban semmit sem használt. A követeket dacosan vissza- 
küldték, báró Bornemisza pedig egy pincébe rejtőzve alig tudta 
életét megmenteni, s aztán mégis törvény elé került megbiza- 
tásának elégtelen teljesitése miatt. A csikiak ezzel nem elé- 
gedtek meg, hanem követeket küldtek Háromszékre és Udvar- 
helyre, hogy a Főbizottsághoz beadandó közös kérelem számára 
őket is megnyerjék. Az udvarhelyiek, mivel ők akkor még nem 
voltak beosztva a határőrségbe, vagy pedig azért, mert a nem- 
sokára bekövetkezett véres esemény megfélemlitette őket, — 
nem jelentek meg. A háromszékiek azonban, mintegy ezeren 
a csikiak módjára felfegyverezve megérkeztek Csorja pro- 
kurátor vezetése alatt, aki a közös beadványt is megszerkesz- 
tette volna. A Bizottság e tömeg elé is követeket küldött Három- 
székbe, s fenti igéretek mellett felszólitotta őket, hogy oszol- 
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janak szét és térjenek haza. Azonban ez sem használt semmit. 
A háromszékiek 1764. január 2. és 3.-án a kozmási hegyi uton 
beereszkedtek felső Csikba, a szeredai várat megkerülve, a 
Csik és Moldva közötti hegyeken, Delnén keresztül, Mádéfalván 
és a szomszédos falvakban verődtek össze és egyesültek a 
csikiakkal. A Bizottság tisztek és polgári alkalmazottak utján 
ujólag felhivta őket a szétoszlásra, illetve a háromszékieket 
a hazavonulásra, — de mindez hasztalan volt. Azt felelték, 
hogy ügyüket a Bizottságnak követek és beadványok utján 
maguk akarják előadni. Valóban január 4.-én este egy küldött- 
séggel beadványt menesztettek Taplocára és mikor a Bizottság 
erre két huszár küldönc által sulyos következmények fenyegetése 
mellett késő este utoljára szólította fel őket, hogy oszoljanak 
szét, — ők ugyane huszárokkal egy más emlékiratot küldtek 
be, melyben tisztességtelen szavakkal azt kérték, hogy kiméljék 
meg őket a határőrségi katonáskodástól, különben semmiért 
sem felelnek: «mi semminek okai nem leszünk!», s hogy más- 
nap az egész nép meg fog jelenni kérésük támogatására, Tap- 
locán a Bizottság előtt a válaszért. Határozatot kértek, de 
nem kaptak mást, mint csak azt, hogy a Bizottság még egy 
küldöttséget fog hozzájuk meneszteni. E küldöttség, maga is 
súlyos fenyegetések mellett el is indult késő este Taplocáról 
Mádéfalvára, — felszólitotta a népet, hogy oszoljon szét, de az 
nem hajlott. A megelőző napi uttól a hidegben elcsigázva és a 
pálinkaivastól felhevülten egyre azt kiáltották, hogy holnap 
reggel maguk mennek a Bizottság elé, hogy beadványukra a 
feleletet elvegyék. 


A Bizottság, amely rendelkezett ugyan egy csapat német 
gyalogossal, egy szakasz német vértes katonával, ehhez szá- 
mitva még a fegyverüket és a határőrséget megtartott székely 
gyalogosokat és huszárokat, — felismerte a helyzet komolyságát 
és oly sok ezer összeverődött embertől való megcsufoltatásának 
veszélyét, ezért szükségesnek látta, a maga biztonságára és a 
nép könnyebb engedelmességre birásáért — őket megfékezni. 
Azt mondják, s ezt nekem a Főbizottság akkori levéltárosa, 
a derék Halmágyi, ki szintén az ülésszakban volt, később Brassó- 
ban maga is elmondta, — hogy Schiskovits generális tette azt 
az inditványt a Főbizottságban. Gróf Bethlen nem egyezhetett 
bele egy ilyen súlyos következményekkel járó büntetésbe és 
szelid jellemével enyhébb eszközöket ajánlott. Ellenben gróf 
Lázár Schiskovitscsal értett egyet, igy hát a katonai büntetést 
szavazati többséggel, s azzal a hozzátevéssel fogadták el, hogy 
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a háromszékiek, mivel a csikiak ügyébe avatkoztak és többszöri 
felszólitásra sem vonultak haza, — a csikiaknál is jobban meg- 
leckéztetendők. 


A megfenyitést igy hát előkészitették és végre is hajtották. 
A csapatok, azért, hogy megelőzzék a népet és hogy a Mádé- 
falvától csak félórányira levő Taplocára érkezésének elejét 
vegyék, január 6-án már hajnali három órakor megindultak 
körülfogták Mádéfalvát, amelyben a nép ittasan álmát aludta. 
A német gyalogság ágyúival részben a közvetlen Mádéfalva 
mellett elfolyó Olt innenső partján, az Udvarhelyszékbe vezető 
hegyi uton helyezkedett el, részben pedig a Mádéfalváról Tap- 
lócára vezető országuton. A német lovasság szintén a falu 
végén, a gyimesi szorosnál, majd az onnan Moldvába vezető 
uton állt fel. A székely huszárok pedig fenn a Gyergyó felé 
vezető utat zárták el, ahol a legkevésbbé várták a nép ki- 
törését. Még hajnalhasadás előtt elkezdődött Mádéfalva ágyu- 
zása Carato, akkori főhadnagy vezetése alatt, ki mint a Csikban 
felállitandó gyalogezred ujonnan kinevezett parancsnoka ezt 
a megleckéztetést kimondottan kérte is — és még Magdeburg 
kapitány, Schiskovits generális szárnysegédjének vezetésével. 
Az első golyó egy szobába csapódott be, s egy kemencét és egy 
gyermek függőágyát verte szét, innen a mellékszobába az ágy alá 
gurult, melyben a már emlitett háromszéki prokurátor, Csorja 
aludt. Ez felugrott s mialatt egyik ágyu a másik után szórta golyóit 
a falura, felkiáltott: az Istenért, mi ez? A nép is felriadt, nem 
tudta hová, merre legyen, egyrészük Udvarhelyre, másuk a he- 
gyek felé és a gyimesi szoros felé, mások Taplócára a Bizottság- 
hoz akartak menekülni, javarészük, különösen a háromszékiek 
pedig a hegyeknek. Az elsők szembetalálkoztak a gyalogsággal 
és azok tüzével. Azok, akik Udvarhely felé menekültek és az 
Olton akartak átkelni, a jég vékonysága miatt ott fulladtak meg. 
A háromszékiek nagyobb része, csikiakkal is vegyesen a német 
vértesekkel találta szembe magát, s ezektől kaszaboltatott le. 
A vérteseknek ezt kellett kiáltaniuk: ki háromszéki? Leg- 
többen, mivel azt gondolták, hogy ez kegyelemre szóló kérdés, azt 
felelték, hogy ők azok, mire a vérteskatona ezt orditva: három, 
három, három, — három csapást mért a fejére. Végül a gyalog- 
ság mindkét oldalról tüzelve benyomult a falu közepébe, hol a 
nép egyrésze még együtt volt. Ezt az oktalan csoportot igy 
aztán vagy megölték, vagy megsebesitették, elfogták, szétszór- 
ták. Nem is egy óra alatt mindennek vége volt. A holtakat, kik 
között volt bizonyosan Csorja is, mert többé nem került elő, — s 
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kiknek számát gondosan eltitkolták, de igy is tehető elég ponto- 
san úgy négyszázra, — Mádéfalván kivül egy magas kereszttel 
megjelölt domb alá temették. Mintegy száz sebesült foglyot a 
szeredai várba küldtek, a szétszórtak pedig tömegesen jelent- 
keztek a bizottság és tisztjei előtt s fegyvert kértek, úgy hogy 
alig lehetett eleget kiosztani. 


Mádéfalva innenső végén fekszik a Cserei nemesi kuria. 
Ugyane napon egy közembernek lett volna itt a menyegzője. 
A muzsikus cigányok a csatazaj kitörésekor egy nagy sütő- 
kemencébe rejtőztek el s megfuladtak az égő falu füstjében. 
A császári katonák közül egy sem sebesült meg, sem meg nem 
halt, bizonyságául annak, hogy a felkelők nem védekeztek. 


Miután a főbizottság ily módon Csikot határőrséggé tette, 
ugyanily szándékkal Háromszék felé és onnan tovább indult. 


A császárnő előtt nem maradhatott elrejtve az, ami Mádé- 
falván történt. Bánkódott annyi alattvalója véres elestén és 
a hosszú uralkodása alatt szokatlan borzalmas eset anyai szi- 
vébe markolt s a lázitók megbüntetésére inditotta. Igy tehát 
az udvarban katonákból és polgári személyekből álló vegyes 
bizottságot szerveztek, kinevezték hozzá a guberniumi embe- 
reket és ezt az udvarnál jóvá hagyatták, majd a zavargások 
bujtogatóinak és szitóinak kikutatására a székely székekbe 
küldték. Ugy terveztetett, hogy a bizottság felerészben kato- 
nákból, felerészben civil személyekből áll s alá van rendelve 
a főbizottságnak, melyen keresztül küldi jelentéseit a felette- 
seknek és az udvarhoz. Amiként a világ minden dolgaiban az 
örökkévaló Isten mindenható keze az eseményeket emberek 
és népek sorsává igazgatja és vezeti, ugyanigy ennek az isteni 
gondviselés végzett a székely nép sorsa felől is, jónéhány derék 
férfiunak a tagok megválasztása során a bizottságba bejutása 
által, s aztán az egész fontos ügy irányitásával is. A Bizottság 
elnöke báró Roth táborszernagy volt, egy evangélikusból 
katholikussá lett sziléziai, kinek apja az osztrák uralom alatt 
boroszlói első hivatalnok volt, majd Sziléziának a poroszok 
általi elfoglalása után, mint hű osztrák alattvaló, a király elől, 
vagyonának elkobzása után hazájából egész családjával ki- 
bujdosott. Fiatal korában maga is a német egyetemeken tanult, 
volt egy hitében megmaradt, férjhez ment nővére is. Nem volt 
tehát elfogult, s sziléziai hazája iránti ösztönös rajongása meg- 
tetszett rajta. Sok tudománya nem volt, szót sem tudott ma- 
gyarul, de anélkül, hogy lángész lett volna, talpig becsülendő 
férfi volt, aminthogy a sziléziaiakat mind annak is tartják. 
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Szenvedélyes játékos volt, s megteritett asztal mellett is, mig 
az ételeket feladták, kártyázni kellett vele. Az első tartományi 
tagja a bizottságnak gróf Teleki Károly volt, Belső Szolnok 
vármegyének akkori főispánja, utóbb Erdélyben királyi kincs- 
tárnok, egyike Erdély legtanultabb és legbölcsebb hazafiainak, 
nemzete jogaiért hevülő, kit az isteni gondviselés, mint a szé- 
kelység legkiválóbbját hivott el a Bizottságba, evangelikusból 
katholikussá lett ember. A második tartományi tag: báró 
Josintzi Mihály, egy megértő, jószivü református ember, ki 
fiatal korában a német egyetemeket járta, azután nehány esz- 
tendeig az akkor hirneves bayreuthi és lengyel szász udvarok- 
ban volt udvari lovag, s a királlyal előbb Drezdában majd 
Varsóban volt együtt. A harmadik tag Ribitzei Ádám volt, 
egy Zarándmegyében birtokos nemes, ki fiatalságában alaposan 
tanult, aztán katona lett s a teréziai örökösödési háborukban 
a felkelő katonságnál mint alezredes szolgált, ennek feloszlatása 
után pedig ribiczei birtokán éldegélt csendesen gazdag bányáiból. 
Mély vallásu, csöndes lelkületű embre volt, ki a tüzes gróf 
Teleki kirobbanásait titokban, csöndes beszélgetésekben a 
székelység javára bölcsen mérsékelte, s csöndben mintegy a 
bizottság lelke volt. Ebben az egész munkában, bizalmas, 
gyöngéd barátom volt, úgy hogy magánistentiszteleteinket, 
mivel vallásomat örömest kedvelte, — együtt tartottuk, s 
megigértük egymásnak, hogy abban az esetben, ha e katho- 
likus országban (Csíkban) érne a halál, egymásnak segitségére 
leszünk s egymás holttestét hazaszállittatjuk az övéihez. E két 
utóbbi hosszú ideig élt csendben birtokán, s nem hederintve 
semmiféle jelölésre, nem fogadott el semmi közhivatalt, igy 
hát nem törekedett arra sem, hogy kötelessége elvégzésén túl 
e munkában magának érdemeket szerezzen. Első katonai 
tagja volt a bizottságnak Schwartz, akkori német pelegrinus 
gyalogezred főhadnagya, utóbb generálisa, s mivel a brassai 
Herbertsheimnét, született von Seulent vette feleségül, «von 
Schwartz-Seulen»-nek nevezték, egy ruszti, született német- 
magyar evangelikus, ki is fiatalságában magyarországi patvarián 
az ügyvédségre adta magát, utóbb katona lett, s tolla révén 
ilyen sokra vitte. Eszes, egyenes, de száraz ember volt, ki kez- 
detben ugy tünt fel, mintha a tartományi tagokkal egyáltalán 
nem egyezne végül is fölfedte magát s egyértelemre jutott velök. 
Bizalmas barátommá lett. A második katonai tag Szilvássi 
János, Gyulainak akkori kapitánya volt, erdélyi nemes, refor- 
mátus, ifjuságától fogva katona, ki előbb talián országban volt, 
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s az itteni szokásoknak hódolt, kedvelte a játékot, s kinek sem 
képessége, sem kedve nem volt ily munkához. A harmadik 
katonai tag Scuthersberger, pelegrinus gyalogezredbeli százados 
volt, oly lusta és haszontalan ember ez ügyben, hogy csak nagy- 
ritkán volt az üléseken, s mindig az ülésterem előtt üldögélt, 
tubákolt, s mint katholikus a maga Officium Rakotzyanumát 
imádkozta. A Tartománytól e bizottságba egy levéltáros volt 
beosztva, jómagam, a katonaságtól pedig két hadbiró. Egyik, 
Baumann, cimzetes százados, talán a legkomolyabb és leg- 
szigorúbb az egész hadseregben, kinek már a külseje is félel- 
metes volt, s Sziléziából küldték ide a végekre. A másik Sag- 
müller cimzetes hadnagy volt. E bizottságnak utasitása volt 
arranézve, hogy a következőképen járjon el: A kihallgatandók 
többnyire székely emberek voltak, kik nem tudtak németül. 
A hazai törvényszékek a kihallgatási jegyzőkönyveket a fél 
anyanyelvén, magyarul, az udvari hadbiróság viszont eredeti 
forditásban németül követelte. Igy hát egy teljesen azonos 
német és magyar jegyzőkönyvet kellett késziteni. A tulajdon- 
képeni vallatást a bizottság megszervezésekor a katonaság tar- 
totta fenn magának, az előállitottak válaszainak az anya- 
nyelven való feljegyzését viszont a tartomány kötötte ki. 
A kihallgatások tehát igy folytak: A bizottság előtt, melynek 
tagjai magyarul részben, németül azonban mindnyájan jól 
tudtak, a kihallgatandót az ülés elé vezették. Az első hadbiró, 
Baumann megkérdezte tőle, pl. németül: hogy hivnak? A má- 
sodik hadbiró Sagmüller, jegyzőkönyvre vette: hogy hivnak? 
Én, mint levéltáros a magam jegyzőkönyvébe, magyarul irtam 
be: kinek hivnak? Az előállitott felelt, pl.: Báró Bornemissza 
Pál. Erre lediktáltam Sagmüllernek német jegyzőkönyve szá- 
mára: Felelet: Freiherr Paul von Bornemissza, én pedig a 
magam magyar jegyzőkönyvébe beirtam: báró Bornemissza 
Pál, — s igy tovább, az egész kihallgatás alatt. 


E bizottságban elvégzendő feladatokra 1764. március 18.-án 
indultam el, Nagyszebenen keresztül le Csíkba. Vidáman, egész- 
ségesen mentem, nem is tudva, hogyan és mikor fogok ismét 
visszatérni, s fogom-e még találni az enyéimet? A célból, hogy 
magatartásomra vonatkozólag közelebbi és élőszóbeli utasi- 
tásokat is nyerjek, nyomban elmentem az összes magyar és 
német guberniumi tanácsosokhoz, ugyancsak a parancsnokló 
generálishoz is, Báró Buccovhoz, aki ezidőben gróf Kemény 
helyében a gubernium elnöke lett. Hozzámenetelemkor a Bécs- 
ből immár hazakerült gróf Nemest, a királyi tábla elnökét nála 
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találtam, bizalmas beszélgetésben. Buccov, ki engem személye- 
sen ismert, Nemes távozása után többek között kérdést tett 
beszélgetésünk tárgya felől, fenyegetően felemelte összeszori- 
tott kezét, hogy én vajjon tudok-e igy tenni a magyarokra? 
Én sietve azt feleltem: Excellenciád, ha igaz az ügyem, s támo- 
gatni fognak, úgy igen. Erre azt mondta: ebben nem lesz 
hiba, legyen csak bátor. Elköszöntem, s őt itten utoljára 
láttam. 


Nagyszebenben csatlakoztam gróf Telekihez, s kocsimban 
vele mentem egész Kőhalomig, hová a bizottság többi tagjai is 
összegyültek, s hová a főbizottság is megérkezett a székely székek- 
ből, hogy a neki alárendelt nyomozó bizottságnak a reá tartozó 
akták mellett szóbeli utasitásokat is adjon. Mindkét bizottság pár 
napig Kőhalomban együtt ülésezett, én, mint levéltáros átvet- 
tem a nyomozó bizottság uj levéltárát, mely többnyire a határ- 
őrségi tisztek, javarészt Carato, a csiki gyalogezred parancs- 
nokának és Ernst, a székely huszárezred parancsnokának fel- 
jelentéseiből állott. A két bizottság Kőhalomban mindig egy 
asztalnál együtt étkezett. Én egyedül voltam szász, bár még 
fiatal, de nemzetem iránti hazafiusággal telve. Ahogy már itten 
Erdélyben az ilyen alkalmakkor ritkán maradhat el a szász 
nemzetről való élcelődés, itt is hallanom kellett egy nehányat. 
Egy alkalommal, mikor teritett asztal mellett a szó a különböző 
nyelvek ismeretére terelődött s a velem épen szemben ülő 
gróf Lázár elmondotta, hogy ő hány nyelvet ismer, s a szász 
nyelvet nem említette, — Schiskovits generális megkérdezte: 
hát szászul nem tud-é? Lázár fennhangon felelte: e nyelvet 
sohasem méltattam arra, hogy megtanuljam. Mindnyájan reám 
néztek, hogy vajjon mit fogok tenni? Forrt a vérem. Azt mond- 
tam a grófnak: a szász nyelv is német nyelv, csak egy külön 
tájszólás, melyet excellenciád fiatalkorában ugyancsak jól 
beszélt. Ugyanis fiatalkorában, mint azt mindenki tudta, sze- 
relmes volt a szász gróf Bauszner leányába, a későbbi Rosenfeld 
Jánosnéba s el is volt igérkezve vele, de aztán családja ösztön- 
zésére 5000 forint lefizetésével kártalanitotta a leányt s egy 
Teleki kisasszonyt vett feleségül. Erre a gróf elhallgatott s 
lenyelte. Schiskovits tetszését nyilvánitva fejével felém bólin- 
tott. Ugyanez a Schiskovits ugyancsak Kőhalomban egy más 
alkalommal ugyancsak népes asztal mellett azt mondta, hogy 
a szász nemzet a határőrség felállitásában a legkevesebbet tesz, 
s hogy többet kellene tennie. Erre én azt feleltem, hogy a nem- 
zet e célra szép radnai kerületét máris odaadta, s hogy maga 
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a nemzet egészen katonás, kőfalas városai, tornyai, bástyái, 
várai vannak s lakói társaságokba, s tizedességekbe vannak be- 
osztva s hogy mindjöknek megvan a védelmi helyük. Erre 
azt felelte: uraim ez még mind semmi, többet kell nyujtaniuk; 
az önök köztársasági alkotmánya ezekben az időkben haszon- 
talan. Más alkalommal, ugyancsak asztal mellett ő mondta e 
jelentős szavakat is, mikor a székely népről volt szó, s gróf Lázár 
védelmezte azt: a székely népen, hogy egészséges maradjon, 
minden évszázadban egyszer eret kell vágni. Ebben az évszázad- 
ban Schiskovits megtette Mádéfalvánál. Mindnyájan hallgattak. 


Kőhalomból dolgai végeztével a főbizottság Nagyszebenbe 
ment s innen tovább. A nyomozóbizottság az akkor még telje- 
sen hóval lepett oláhfalvi hegységen át felső Csíkba, Taplocára 
utazott s megkezdte itt utasitásai szerint feladatát. Még több 
feljelentést küldtek be a határőrtisztek, a szeredai fogságban 
levőket pedig, nagyobbára sebesült foglyokat, több mint százat 
Taplocán a Roth generális szállása előtti mezőn sorba állitották, 
kik között a bizottság a sok határőrtiszttel s magam is párszor 
fel s le jártunk s szemléltük a véres alakokat. Ez az előállitás 
annyival is félelmetesebb volt, hogy a generális házát és egy 
másik házat, az ülésházat ágyukkal biztositották négy szegelete 
felől, s a bizottság biztonságára az ittlevő német gyalogos csapat 
a tuloldalon felvonult, s különben minden bizottsági tagnak, 
nekem is, háza előtt fegyveres őrszem állott. Alapos megfontolás 
után fenti foglyokat, mivel büntetésüket sebeik s már három 
hónapja viselt fogságuk révén megszenvedték, — szabadon 
bocsátották, kivéve azokat, kiket a határőrtisztek felbujtóknak 
mondtak. Ezáltal a csikiakat akarták megnyugtatni, mivel a 
be nem fogottak és hazariasztottak közül Mádéfalvánál kapott 
sebeibe mindennap meghalt egy nehány ember s a különben 
is közelfekvő falvakban a halotti harangkongatás mindenfelől 
felhangzott s olyanná lett a csiki völgy, mint a halál völgye. 
Félelem ült az emberekre, kik azt gondolták, hogy a nyomozó- 
bizottság mindüket felakasztatja, kerébetöreti, vagy felnyársal- 
tatja, — mihelyt valaki miközülünk bizottsági tagok közül 
valahol mutatkozott, minden asszony és gyermek rohant és 
elrejtőzött. 


A nyomozóbizottság megkezdte hát ténykedését. A fel- 
adottakat sorban a bizottság elé vezették és az előirt módon 
kihallgatták őket. Kezdetben csak a kevésbbé terhelteket vették 
elő a szabad székelyek sorából, hogy kihallgatásukból, vallo- 
másaikból a lázongás szitóira esetleg a nemesek és főbb rendüek 
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közülieket is ki lehessen puhatolni. Ezen módon kezdetben 
több mint száz szabad székelyt hallgattak ki. Közülök egyesekből 
tettlegesen csikarták ki a vallomást. Többek között egyikük 
egy Getző nevezetü taplocai közszékely volt, ki is a későbbi 
udvari tanácsos Somlyaival egy apai nagyapától származott, — 
erre én anélkül, hogy tudtam volna azt, hogy utólag az unoka- 
öccse, az udvarbiró, kinek kezébe kerültek a szász referátumok, 
micsoda kellemetlenséget és szégyent fog nekem okozni, a bizott- 
ság döntéséből negyvenet mérettem rá. Végül aztán a gyanu- 
sitott főbbeket, nemeseket és lófőket is egymás után hallgatták 
ki. A csiki nemesség közül egy bizonyos Bors Tamást, Csik 
akkori vicekirálybiróját, ki alaposan meg is volt terhelve s 
vasra verve katonai őrség alatt a szeredai várba vettetett. 
Amikor gróf Teleki ezeknek a befogása miatt, mint törvény- 
ellenesség miatt tiltakozott a bizottságban, a tőle nem messze 
ülő Roth generális ennek fejére tette kezét, durván megrázta 
s azt mondta: a római császár ilyen esetekben sok választó- 
fejedelemnek fejét vétetheti, hát Mária Terézia egy ilyen tetves 
nemes emberrel ne tudná ezt cselekedni? A választófejedelem 
kisebb-é mint egy magyar nemes? Teleki azt felelte neki: a mi 
törvényeink szerint minden esetre több szabadsága van. Egy 
Lázár nevű, a guberniumi irodában levő fiatal helyes csiki nemes, 
kit is a gubernium elbocsátott s bizottság elé idéztetett, későn 
este hozzám jött vigasztalásért; azt megelőző napon, hogy a 
bizottság elé kellett volna állnia, még azon éjszakán Moldovába 
szökött, s csak néhány év multán, királyi kegyelemből térhetett 
vissza hazájába. Egy Borsai [István] nevü udvarhelyi fiatal, 
előkelő apától származó nemest a határőrségi tiszt feljelenté- 
sére Buccov szintén a székely zavargások szitásának vádjával 
hosszu ideig katonai őrség alatt Szebenben fogva tartott s aztán 
meghalt. Lázár Imre, csiki jegyző, e nagyon bölcs férfi, kit a 
csiki nemesség képviselői közül Bécsbe küldött, onnan vissza 
hivatva a bizottság előtt felelősségre vonatott, s kihallgattatása 
folytán jegyzőségéből, melyben kétszáz rénes forint fizetése 
volt, elbocsátották, a közszolgálatra alkalmatlannak minősi- 
tették, de mindjárt erre az özvegy gubernátorné gróf Haller 
ötszáz rénes forinttal jószágai kormányzójává tette. A csiki 
főkirálybiró, báró Bornemissza Pál annyira meg volt ijedve s 
elcsüggedve, hogy kihallgattatása alatt a kalapjában egy kis 
Máriaképet szorongatott s azt mindegyre elővette s csókolgatta. 
Az akkori udvarhelyi főkirálybiró, báró Dániel István, gazdag 
iskolázott derék ember, ki is később guberniumi tanácsnok lett, 
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s ebben a minőségben az 1789. évben meghalt, mielőtt a 
kihallgatásra elővezették volna, megelőző este titokban hozzám 
jött s megkért, hogy kihallgatásában az ő jellemének megfelelően 
olyan kiméletesen járjak el, ahogy csak lehet. Tudtára adtam, 
hogy ami tőlem telik, azt meg fogom tenni, azonban a kihall- 
gatást nem én végzem, hanem a hadbiró, — azt azonban mond- 
hatom, hogy a végső kérdés mindig az, hogy mit tud a vádlott 
a maga mentésére felhozni, s igy ő is mindazt, ami szivén van, 
bátorságosan elmondhatja, s úgy a maga, mint őseinek a haza 
érdekében tett szolgálatait felhozhatja, — én mindezt szivesen 
jegyzőkönyvbe veszem. Azt mondta, hogy e szerint fog iga- 
zodni. A következő napon kihallgatása végeztével a bizottság 
előtt ama utolsó kérdésre pompás beszédet tartott. Ezzel kezdte: 
Ira pincipis est mors subditorum, s hozzátette többek között 
azt, hogy ő a szolgálat előmozditása iránti lelkesedéstől annyira 
át volt hatva, hogy a hétéves háboru idejében is ebbeli buzgal- 
mában és a maga saját költségére 100 vezeték-lovat ajándéko- 
zott a császárnőnek, s hogy egyetlen fia és örököse császári 
katonai szolgálatban áll. E beszéd általam részletesen lejegyezve 
a jegyzőkönyvben található. A kihallgatás végeztével titokban 
ismét hozzám jött, s megköszönte a valóban kíméletes bánás- 
módot. Ugyanis mindjárt az első kérdésnél könnyitettem a hely- 
zetén azzal, hogy elsőbben magyarul szólítottam meg, — amit 
persze sem az elnök, sem a hadbirák nem értettek, a tartományi 
tagok azonban nagyon jó néven vettek, — hogy bár ismerem 
az ő fennkölt jellemét, származását és érdemeit, s hogy nem rossz- 
hiszeműségből van az, hogy a magam és az ő körülményei mér- 
legelése és összevetésével kötelességemet meg kell tennem, de 
nem térhetek ki előle, s hogy neki ezért meg kell bocsájtania... 
Ő aztán biztositott is engem későbben, mint előbb is titokban 
afelől, hogy sohasem fog erről megfeledkezni, s hogy másoknak 
is el fogja mondani, s hogy nincs e világon semmi, mit ha kér- 
nék tőle, ne törekednék azt teljesiteni. Erre én azt mondtam 
neki, hogy körülményeim olyanok, hogy egyáltalán nem tudom, 
ő, mint polgári ember valaha is segitségemre lehetne, de ha 
talán egyszer nemzetem, vagy a medgyesi szék, vagy gyerme- 
keim érdekében reászorulnék, bátorkodom majd mostani ígé- 
retére emlékeztetni. Sose fordultam azonban egyebekben őhozzá, 
csak egyszer, mikor is az ő birtokain egy evangelikus papi hely 
megüresedett s az lett ottan a pap, akit én ajánlottam. Külön- 
ben haláláig különbözőképen nagy barátsággal viseltetett 
irányomban. 
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A nemesség nem volt hozzászokva az ilyen bánásmódhoz, 
hogy egy katonai nem törvényes bizottság elé állíttassék, ahol 
is a bűnügyi eljárás módja szerint tekintet nélkül arra, hogy 
jól tudták, kik, s micsodák, atyafiságuk, neveik s nemzetségük 
felől faggattassanak. 


Nehány csiki plébános is belekeveredett a zavargás gyanu- 
jába, a delnei plébános, Zöld Péter, egy csiki nemes fia, mivel 
neki sem volt egészen tiszta a lelkiismerete, a bizottság megérke- 
zése előtt Moldvába szökött. A bizottságnak a vádlottakhoz 
intézett kérdései lényege az volt: miért nem akar határőr lenni, 
s ha már egyszer határőr lett, miért vetette el ismét a fegyvert? 
ki bujtotta fel erre, s ki ösztönözte arra, hogy Mádéfalvára men- 
jen? s végül, hogy mi célból verődtek össze ottan? A legtöbben 
azt mondták, hogy az idegenítette el őket, hogy nemcsak a 
hazán belül, saját fegyvereikkel, hanem azon túl is rendes 
katonákként, császári fegyverekkel is kell szolgálniok és emellett 
még adót is fizetni. Az ülés alatt az elnök egy tisztes öreg szé- 
kelytől megkérdeztette általam, hogy mit mentegetődzik az 
adóval, dézsmával, mikor a határőrszabályzat szerint adójuk 
egyrészét elengedték. Ugyanis a Szabályzat szerint tényleg 
a határőröknek adójuk egy harmadát elengedték. A tisztes öreg 
azt felelte: meg szeretném mutatni maguknak uraim, hogyan 
engedték el nekünk ezt az egyharmadot? Adjanak 9 szem pa- 
szulyt. Hoztak neki, — sorba tette azokat az asztalra s azt 
mondta: a szabályzat előtt az akkori adózási rend szerint 
9 forintokat fizettem, erre az új szabályzat alapján elengedték 
egyharmadát — ezzel elvett 3 paszulyt — maradt tehát fizetni 
való 6 forint. Azonban ugyane szabályzattal egy új adózási 
rendet is hoztak be és 3 forinttal többet róttak ki reám, — ezzel 
visszatette a három elvett paszulyt a többi hathoz — és azt 
mondta: most számlálják meg, hogy ugyan mit engedtek el 
nekem? Az elnök azt mondta, vegyem az egészet jegyzőkönyvbe, 
hogy az udvari hadi tanács is lássa s én igy cselekedtem. 


A felbujtás vétkét nem fogták lófő emberre, összesereglésük 
és beadványuk megszerkesztésének vétkét pedig azokra tolták, 
kiktől tudták, hogy Mádéfalvánál elestek, főleg Csorjára, s igy 
ezek közül senki sem volt előállitható, az előállitott nemességre 
pedig semmi lényegeset sem lehetett reáfogni. 


Ez a fontos és kemény elfoglaltság rendkivül sok munkát 
is adott nekem. Nemcsak a reggel 8 órától 3 óráig egyfolytában 
tartó üléseken kellett a kihallgatásokat jegyeznem, de ezen- 
kivül napi dolgainkról is külön jegyzőkönyvet vezetnem. 14 na- 
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ponként mindenkor jelentést szövegezni a főbizottsághoz vég- 
zéseinkről, megfogalmazni a szabványos hirdetményeket a szé- 
kely székekbe és elkésziteni a csapattestek és székek polgári 
közigazgatási szerveihez szóló rendeleteket. Igy hát munkámat 
kora reggeli 6 órával kezdtem el, mert a külön jegyzőkönyvet 
és egyéb fogalmazványokat s leveleket ülésen kivül szállásomon 
készitettem el — csak délután 3 órakor szüntem meg a munkától. 
A többi idővel üdülésemre szabadon rendelkezhettem. Annyira 
bele is jöttem a magyar nyelvbe, hogy magyar nyelvű jelenté- 
seimet már nem is kellett javitani. 


Nemcsak akkori, de egész életem legkényesebb munkáinak 
egyike, legkényesebb, mert egy egész nép sorsa függött tőle, az 
egész nép bünjelének, a főbizottsághoz beadott és annyi ember 
legyilkolását eredményező emlékiratnak magyarból németre 
való forditása volt. A császárnő és az udvari háborus tanács 
kivánta ezt látni és megitélni. Magyar nyelven volt. Lejött a 
parancs, hogy a nyomozó bizottság forditsa le és a magyar szöve- 
get is küldje fel. A forditás feladatát, mint levéltárosra, reám 
bizták. Ekkor láttam be igazán, hogy mily nehéz dolog a nyel- 
vek különbözősége mellett egyiknek igazi értelmét a másikba 
áttenni, s hogy mily kevéssé szabad csak forditásokra hagyat- 
kozni. Leforditottam hát, a bizottság felülvizsgálta és jóvá- 
hagyta, aztán az eredetivel együtt felküldetett. A piszkozat- 
jegyzőkönyv, a bizottsági jelentések és egyéb másolatok, mindez, 
mivel senki sem követelte, nálam maradt. Az emberi és a hazai 
történet levéltárában mindennek, mint fontos adaléknak fenn 
kell maradnia, talán éppen ezért hagyták mindezt hű kezek 
között, reám. 


Mi, tartományiak, a katonákkal együtt, kik született ma- 
gyarok és erdélyiek voltak, közös költségen együtt étkeztünk, 
ez alkalmat nyujtott érzelmeink összevetésére és egymásközötti 
barátság kötésére. Különösen gróf Teleki Károly, ki eleinte 
velem, mint szásszal szemben bizalmatlan volt, lett bizalmas 
barátom, vele később a haza igaz gondolkodásmódjáról sok- 
mindent bizalmasan megbeszéltem, s kinek barátsága akkor, 
mikor királyi kincstáros volt, nemcsak nekem, de a (szász) nem- 
zetnek is segitségére volt a fiskussal a szentmárton dézsma miatti 
kellemetlenségekben. 


Májusban egy különös eset történt, ami mindnyájunkban 
félelmet keltett. A fentebb emlitett Zöld Péter plébános Moldvá- 
ból egy pár odaszökött székellyel együtt álutakon, éjnek idején 
hazalopózkodott Csikba, mint azt később tisztázták: csupán csak 
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azzal a szándékkal, hogy a meneküléskor delnei papilakában 
hátrahagyott holmijait, könyveit magához vegye, s azokat 
magával vigye Moldvába, a menekült székelyektől ottan alapi- 
tandó egyházába. Miután szándékát éjnek idején keresztül 
vitte, de reávirradt a hajnal, mikor is már nem mert társaival 
tovább menni, egy egész napra elrejtőzött a falu előtti buza- 
földeken, s csak a következő éjjelen ment át holmijaival és tár- 
saival Moldvába. Ámbár lehetetlen, hogy a csikiak ne tudtak 
volna jelenlétéről, mégsem árulta el őt senki. Miután azonban 
eltünt, felfedezték a papilakból való eltünésének és a buzaföl- 
deken való tartózkodásának nyomait. Felnagyitották azon- 
ban a dolgot, mint ahogy valóban volt, előadták, hogy könnyen 
átjöhetnek az összes Moldvába szökött székelyek más zsivá- 
nyokkal egyetemben, hogy aztán valami gaztettet kövessenek 
el. A jó Roth generális, ki könnyen zavarba és rettegésbe esett, 
mindezt csupán oly célu kémkedésnek mondta, hogy több által- 
jövő emberrel a bizottságot vagy szétugrassák, iratait meg- 
semmisitsék, vagy talán az egész bizottságot is összefogják és 
magukkal hurcolják Moldvába. Roth generális tehát a maga és 
a bizottság becsületének megmentésére gondolt. A bizottság 
és a vele kapcsolatos ügynek a biztonsága a bizottságnál magá- 
nál levő katonaságban, aztán a Csik körül vont szük katonai 
gyürüben, övezetben, végül Roth generális katonai teljhatalmá- 
ban állott, mellyel szükség esetén a Maroson innen táborozó 
egész katonaságot mozgásba hozhatta volna a maga bizton- 
ságára. Roth generális oly jelentőséget tulajdonitott a Zöld-féle 
esetnek, hogy az Oláhfalván táborozó katonaságot hirtelen 
magához gyüjtette Csikba s az egész alája tartozó német gya- 
logságot és lovasságot Csikhoz közelebb vonta. Magam irtam 
ehhez a parancsot, mint bizottsági levéltáros. Különben akkor- 
tájt eléggé katonásan nyugtalan képet mutatott egész Csik. Min- 
den őrszemet megkettőztek, több ágyut állitottak fel a generális 
szállása előtt, s bizony, mig nem érkezett több katonaság Csikba 
s nem fedte fel a dolog valótlanságát, mindnyájan féltünk attól, 
hogy vagy kivülről, de még esetleg belülről is megcsufolnak 
minket. Nemsokkal ezután meghalt Szebenben a nyomozó 
bizottság létrehivója és munkájának sürgetője, Buccov generális. 
Futár jött és titokban meghozta Roth generálisnak a hirt és a 
magatartási rendelkezéseket, mialatt mi mindnyájan ülésben 
voltunk. Szokásától eltérőleg a generális semmit sem szólt 
affelől, amit a futár hozott, de arcáról és ijedtségéből semmi jóra 
nem következtethettünk. Titokban mindenki a császárnő 
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halálát sejtette. A generális feltette kalapját s egy negyed óra 
hosszat összefont karokkal hallgatagon és elgondolkozva járt 
fel és alá az ülésteremben, terveit szövögetve. Mindnyájan 
szorongattuk, hogy jelentse meg, ami szükséges minekünk is. 
Végül is megmondta, hogy Buccov halott, s hogy neki parancsa 
van arra, hogy a bizottság munkáját továbbfolytassa, s figye- 
lemmel legyen a székelyek mozgalmára, s eszerint rendelkezzék. 
A bizottság magyar tagjai nem titkolhatták el e férfi halála 
fölötti titkos örömüket. A generális parancsot küldött a szé- 
kely ezredek parancsnokaihoz, hogy mindenre legyen gondjuk. 
Jobb idők reményében azonban minden csendes és nyugodt volt. 
Mégis ettől kezdve észrevehetőleg több elővigyázatosságot 
lehetett tapasztalni. 


Hitvestársam, kit immáron 3 hónapja nem láttam, s remé- 
nyemet is feladtam, hogy egyhamar látni fogom, hacsak ő fel 
nem keres, az akkor harmadfél éves Zsuzsika kis leányommal 
német vértesek kiséretében, kiket a generális irántam való 
jóindulatából engedélyezett, épen akkor jött le, történetesen 
épen Oláhfalvára, mikor az ottani katonaság hirtelen éjnek 
idején útrakelt Csikba. 


A szóbeszéd, mely terjedve mindinkább nő, már elhiresz- 
telte azt, hogy Csikban nagy véres zavargások voltak, s hogy a 
bizottság, s igy az ő férje is odapusztult. Férfias lelkületü nőm 
mégis elhatározta, hogy lejön Csikba sorsomat osztani, vagy 
halálomat megsiratni. Mindjárt a katonaság után szerencsésen 
meg is érkezett, s még zavarunkat is láthatta. 


Csiki ittartózkodása alatt még egy borzalmas véletlent is 
átéltem. Julius 19-én d. u. 2 órakor félelmetes itéletidő kelet- 
kezett, kezdetben nem olyan erős. Estefelé barátommal Ribi- 
czeivel voltam. Egy villámcsapás alig 10 lépésre előttünk ketté- 
szelt egy testes füzfát. Mindjárt reá egymást érték a villám- 
csapások. Szilvássi kapitány hozzám sietett s fuldokolva mondta: 
maga itten, és szállása ime lángokban áll, szegény felesége nem 
tudja, mitévő legyen. Mikor odaértem, ugyan nem e ház, de egy 
hozzá közel fekvő tényleg lángokban állt. Feleségemnek volt 
annyi ereje, hogy gyermekünket és jobb holmijainkat saját kezü- 
leg a pincébe rejtette. Miután őt megnyugtattam, az égő ház- 
hoz mentem, megnézni, vajjon az én szállásom nincs-e veszély- 
ben miatta? 


A legtöbb bizottsági tagot ott találtam, s Schwartz alezredes 
mellett állottam, — éppen mikor a tüz egy nagy csűrt emésztett 
meg, s annak szarvazata izzva összedőlt és egy ujabb villám- 
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csapás sujtott az égő csűrbe és a lángok közé. Megijedtünk, 
Schwartz alezredes megjegyezte: nem tanácsos itten lenni, 
életemben sok ütközetben voltam már, de borzalmasabb tüzet 
ennél nem láttam. Elmentünk hát onnan, én sietve a szállá- 
somra, — már este volt, miközben egy apró kavicsokon folydo- 
gáló kis patakon keltem által egy vastag vasláncszemhez hasonló 
ujabb villám sujtott le előttem mintegy 10 lépésre, egy nedves 
szalmafödélbe, — ezt nem gyujtotta meg, hanem onnan le- 
gurult s előttem belevágódott a patakba s szerteszét precskelte 
a kavicsokat. A villámcsapástól a kalapom is leesett. Első 
gondolatom az volt: élek még, mert kalapomat fel tudom emelni. 
Sietve mentem hitvesemhez s ott maradtam. Az idő borzal- 
masabb lett, az eső hevesebb. A szélvész a villámtól vemhes 
fellegeket Csik egyik hegyoldalától a másikhoz csapta, s esővé, 
mennykővé és dörgéssé szakitotta azokat. Eszembe jutott az, 
hogy mivel a bizottság levéltára nálam van, a csikiak könnyen 
kihasználhatják a rémületet arra, hogy összegyülekezve elrabol- 
ják és megsemmisítsék a levéltárat, igy aztán a bizottságnak 
a munkája is megsemmisülhetne. Ezért minden zivatar és 
vihar ellenére Roth generálishoz siettem s előadtam a veszélyt. 
Megköszönte, riadót fuvatott s a katonaságot háza előtt gyüle- 
keztette, dolgait összecsomagoltatta, az udvarra hozott szeke- 
rekre rakatta, maga is lóra ült, s a katonákhoz ügetett. Családja, 
mely szintén vele volt, a szekérbe ült, hogy az udvaron a sza- 
badban a tüz ellen biztonságosabban legyen. Mellém hüséges 
katonai őröket adott, kikkel is a bizottsági levéltárat, hogy a tüz 
ellen biztosabban legyen, jobb holmijaimmal együtt, a pincé- 
ből és szobákból az udvarra hordattam, lefedettem, s melléje 
állitottam az őrséget, azzal a paranccsal, hogy őrizzék. A vihar 
félelmetesen tombolt tovább. Azután bezárkóztam a szobámba. 
Hogy legalább a villámlások ne rettentsenek, feleségemmel 
minden ablakot és nyilást bedugtunk. Gyermekem békésen 
aludt, én és hitvesem Istennek ajánlottuk magunkat, ő letér- 
delt a gyermek bölcsője előtt, én pedig imádkozva fel s le jártam 
a szobában. Néha kinyitottam egy ajtót, hogy megnézzem, 
őrzik-e még a levéltárat és holmiaimat? ekkor tapasztaltam 
meg a közkatona rettenthetetlenségét és hűségét. A szegény 
muskétások, kiknek akkor még nem volt köpenyegük, csak 
zubbonyuk és széles kalapjuk, leeresztett kalappal egészen 
átázva ott állottak felszuronyozott fegyverrel a reájuk bizott 
dolgok körül, s kérdésemre: hogy s mint? — bátran kiáltották 
vissza: semmit se féljen uram. Tőlünk senki ember fia el 
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nem vesz semmit! Csak reggel csendesedett el az idő, miután 
tizenkét órát tombolt. A bizottság összegyült az ülésházban, 
mely mellett a villámcsapások egy pár fát széthasitottak, s 
melytől nem messze hat agyonsujtott ló feküdt egymásra borult 
nyakkal. A bizottság elrendelte a hivatalnokoknak, hogy e 
borzasztó itéletidő következményeiről jelentést küldjenek be. 
Eszerint felső Csikban és Gyergyóban 72 villámcsapás esett, 
amit csak meg lehetett számolni, mindenik gyujtogatva, embert 
és barmot ölve. Egy 95 éves nemes embernél, Domokosnál 
voltam szálláson, ki is mint kuruc biztos ott volt Medgyes 
bevételénél, ez állitotta, hogy bár sok nehéz időt élt át, ilyet 
azonban még nem. 


Hogy valamennyire kipihenjem magamat s izgatottságomat 
csillapitsam és baráti kötelezettségemnek is eleget tegyek, egy- 
szer egy ismerős tiszttel kimentem Gyergyóba, a Szent Domokosi 
hegyoldalra, arra a helyre, ahol Báthori Endrét agyonverték 
s mely egy fakereszttel van megjelölve, kinek halála miatt a 
pápa száz évig tartó szerdai bőjttel sujtotta a székelyeket, 
amelyet egyesek anélkül, hogy tudnák miért, meg is tartanak. 


Egyszer a gyimesi szorosban az akkori vesztegzár igazgatója 
kedves hegyi remetelakában töltöttem a pünkösdöt s aztán, 
hogy a következő napi gyülést le ne késsem, egy kálnoki huszár- 
ral magunkban egész éjszaka lovagoltunk a szép hosszu lunkai 
völgyön és a közötte és Csik között fekvő hegyeken keresztül, — 
ugy hogy reggelre megérkeztem Taploczára, — ekkor láttam, 
milyen könnyű lehetett az előző évszázadokban a tatár hor- 
dáknak sok ezer számra betörni Erdélybe e sziklautakon. 


Egyszer Schwartz alezredessel a fiatalabbik hugomnak 
Georg v. Hermann brassai jegyzővel való eljegyzésére Brassóba 
is felmentem, hová hitvesem Csikból előre ment, itt aztán alkal- 
mam volt arra, hogy oly hosszú távollét után ez idegen és zord 
környezetből kiszabadulva, jó öreg szüleimmel és barátaimmal 
összegyüljek, két nap elteltével azonban vissza kellett mennem 
Csikba munkámba, hitvesem nélkül, ki is szüleimmel, aggódva, 
hogy nem fognak ismét egyhamar látni, visszament Medgyesre. 


Röviddel visszatérésem után befejeztük munkánkat Csik- 
ban és a bizottság mindnyájunk hő óhajára nyomozó munkánk 
továbbfolytatására szeptember végén a málnási hegyeken 
keresztül Kászonba utazott, ahol a kászoni Bornemissza család 
kuriáján éjszakáztam, amely a hozzátartozó birtokokkal együtt 
olyan jelentős, hogy a családnak évente 12 fogolymadarat 
szolgáltattak be, — azután a kászoni völgybe, és a Kézdivásár- 
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hely és Bereck között fekvő faluba Esztelnekre. Mikor Csikból 
a szebb Háromszékre értünk, az volt az érzésünk, mintha Szi- 
bériából a Paradicsomba léptünk volna által. A bizottság azért 
telepedett meg itten a Csikkal szomszédos vidéken, hogy azokat 
a háromszékieket, kik az idevaló népet arra birták, hogy Csikba 
menjen, annál könnyebben kinyomozhassa, miután nem kis 
részben az esztelneki ferencesek is gyanu alatt állottak. A vidék 
errefelé olyan kedves, hogy szobám ablakából, az asztalnál 
ülve egytekintetre Bereckből lefele az itteni hegyvonulaton 13, 
a Feketeügytől nem messze fekvő falut láthattam. Mily különb- 
ség az erdélyi Szibériához, Csikhoz viszonyitva! Több kényelmi 
szempontból azonban a bizottság Kézdivásárhelyre tette szék- 
helyét. De mivel a feljelentések többnyire olyan emberekre 
vonatkoztak, kiket mélyebben lent Háromszéken kellett fel- 
kutatni, s kikről a vezérkarával Sepsiszentgyörgyön beszállásolt 
székely huszárezred parancsnoka, Ernst, ki akkor nagyon be- 
csült ember volt, Károly herceg kegyence, később azonban 
Gyulafehérvárott tönkrement s Nagyszebenben halt meg nyo- 
morban, mint koldus, adhatott volna részletesebb felvilágosí- 
tást — a bizottság Uzonba ment, ahol Roth generális az itteni 
Mikes házban lakott, s a gyülések az alsó teremben tartattak. 
Én a Pünköstiek nemesi kuriáján laktam, hol még egy 80 éven 
tullevő aggastyán lakott, aki elbeszéléseivel sok gyönyörüséget 
szerzett nekem. A rebellis Rákóczy Ferenc alatt a kurucok 
ezeres kapitánya volt és egyike a legnagyobb elégedetleneknek. 
A Károlyi-megbékéléskor Bertsényivel és még egy nehánnyal, 
mivel nem kapott kegyelmet, nem tudván hova-merre legyen, 
elment az akkori legelső harcoshoz, XII. Károly svéd királyhoz, 
ennek szárnysegéde lett, s kijelentése szerint jelen volt, mikor 
ezt Friedrichshallnál agyonlőtték. Ő is azt erősítette, hogy ez 
csakis árulás folytán eshetett meg. A svédek ügyének letünte 
után Ágost, lengyel király udvarába ment, ennek közbenjárá- 
sára VI. Károly császártól végre megkapta az engedélyt, hogy 
hosszu bujdosás után hazatérhessen hazájába, azzal a megszo- 
ritással, hogy kicsiny birtokára húzódjék vissza, amit meg is tett. 
Rákócziról és Károlyiról való elbeszéléseinél könnyeit nem tudta 
visszafojtani. 


A bizottság elsőbben a háromszéki foglyokat vette elő. 
A feljelentettek egyikétől, egy köz-székely, Orosz nevü értelmes 
embertől, ki Csorja bizalmasa volt, remélték kicsikarhatni a 
felbujtás titkát. Semmit sem lehetett megtudni azonban, csak 
azt, hogy Nagyszebenben egy főurnál titkárként szolgáló kan- 
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cellista, kinek nevét azonban nem tudta megnevezni, az szer- 
kesztette Nagyszebenben a székelyek számára a katonáskodás 
alóli mentesség beadványát, s cimezte meg az erdélyi udvari 
kancellárnak, gróf Bethlennek, s ő, Orosz maga adta aztán 
postára azt. Ha Buccov nem halt volna meg, fontos körülmé- 
nyeket lehetett volna itten még tisztázni. Ez ember kihallga- 
tásának során a legkényesebb pontokon Isten gondviselése 
megint csodamód őrködött felettem és becsületem felett. Egy 
reggelen, mikor a megelőző napon Oroszt először hallgatták 
ki fontos ügyekben, mindjárt az ülés elején, mielőtt a kihallga- 
tások kezdetüket vették volna, az első hadbiró előadta a bizott- 
ságnak, hogy ez a gyanúsitott Orosz a tegnapi kihallgatás során 
már azon volt, hogy a keresett titkot kimondja. Azonban bizonyos 
jelekből kifolyólag, melyeket a bizottság levéltárosa, mármint 
én, adtam neki, elcsűrte kijelentéseit s más körülményekre for- 
ditotta, igy hát a bizottság munkája akadályoztatik. Mindenki 
elcsodálkozott ezen az előterjesztésen, legjobban én. Mivel 
teljesen ártatlannak tudtam magamat, kértem, hogy a bizottság 
azonnal vizsgálja ki az esetet, nekem pedig teljes elégtételt 
adjon, addig is leteszem levéltárosi tisztemet, s egy szót se 
szólok, se nem irok, — ezzel letettem tollamat és felálltam. Az 
elnök, a generális hallgatott, a hadbirák mindnyájan védel- 
mükbe vettek és biztositottak afelől, hogy ebben az egész mun- 
kában becsületes és hüséges embernek ismertek meg. Az ügy 
jótékony elsimitása mellett voltak tehát. Én azonban ártat- 
lanságom tudatában vizsgálatot és elégtételt kértem. Elhatá- 
roztatott tehát, hogy Oroszt azonnal eléállitják, közremüködé- 
sem nélkül kihallgatják affelől, hogy miért vallott igy és nem 
másként, s végül affelől, hogy vallomását tőlem kapott útmuta- 
tásokra, s milyen útmutatásokra tette? Orosz egészen nyu- 
godtan és higgadtan, engem értve alatta, röviden és érthetően 
felelt: ezt az urat, kit ő soha életében mostanáig nem látott, 
még kevésbbé beszélt vele, sem egy harmadik valaki által vele 
ismeretségben nem volt — teljesen ok nélkül vádolják, s hogy 
nem az én útmutatásaim miatt, de magának a hadbirónak bizo- 
nyos mozdulatai és kérdései miatt vallott igy s nem másként. 
Ha másként kérdezték volna, másként is felelt volna. Igy aztán 
napfényre került ártatlanságom, a gyanu meg visszahullt őreá, 
a hadbiróra. Az ügy aztán sok beszéd után azzal végződött, 
hogy miután azt kértem, helyezzék el e hadbirót a bizottságtól, 
s megrágalmaztatásomat magasabb helyeken is jelentsék, a 
hadbirónak tőlem nyilvánosan bocsánatot kellett kérnie. 
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Dacára Ernst beszédes sok kiválóságának, Háromszéken 
egyetlen nemes emberre sem lehetett reábizonyitani semmit sem. 
Azonban az a különös eset történt, hogy miután több plébános 
is gyanuba került, ezeket elsőbben Gyulafehérvárra hozták, 
innen egy állandóan zárt kocsiban Uzonba, s itt a nyomozó 
bizottság közreműködése nélkül, a gyulafehérvári káptalantól 
odajött két kanonok csendben kihallgatta, s aztán ismét vissza- 
vitték őket. Hogy kik voltak ezek, mit vallottak, hová kerül- 
tek, ez titokban maradt, én előttem is ismeretlen. Sejtették, 
hogy a már emlitett Zöld páter is közöttük volt, ki idő multával 
ismét plébános lett Delnén s az itteni káptalanságban esperes 
és cimzetes kanonok. 


Magánéletem Háromszéken és Uzonban sokkal kellemete- 
sebben telt, mint a szibériai Csikban, mert azonkivül, hogy itt 
jobban laktunk, étkeztünk, több társaságunk volt s az itteni 
gróf Mikes-féle kertben munka után jobban üdülhettünk, — 
minden szombat délután a vadregényes háromszéki és barcasági 
fensikokon keresztül Brassóba utaztam, vagy lovagoltam hugom- 
hoz, férjezett Hermann jegyzőnéhez, nagyszerüen szórakoztam 
és vigadtam jó társaságban, Seulerék, Herbertsheimék, és 
Himeschék házában s innen újult erővel hétfőn reggel vissza- 
tértem a bizottsághoz Uzonba. Hitvesem is felkeresett egyszer 
pár napra Brassóban. 


Mindennek ellenére a bosszantó munka és az immár 9 hó- 
napja tartó sok ülés nagyon megviselte egészségemet. December 
elején betegen Brassóba utaztam hugomékhoz, ki szerencsétlen- 
ségemre éppen akkor szüleinknél volt férjével Medgyesen. Halá- 
los forró láz lepett meg, ami borzasztó képzelgésben végződött. 
Hermannéknál sem orvosi, sem más gondozásban nem volt 
hiány, hála immáron többnyire elköltözött brassai egyházi 
és világi barátaim emlékének — és hála neked is, jó Dombi, 
akkori brassai tartományi biztos-segéd, — és hála neked is jó 
Himesch, brassai jegyző, s tinektek, a tartományi biztosság- 
ban, guberniumban, és nemzeti direktoriumban hajdani kollé- 
gáim, hála azért hogy egész napon késő estig nem hagytak ma- 
gamra, hanem minden dolguk ellenére, felváltva felkerestek — 
és aztán hála teneked is te kiváló Barth, ki mint papom, vigasz- 
talóm a halált még az enyéimtől távol is, s földi részemnek 
elporladását még ez idegen rögök között is olyan könnyüvé, 
édessé tetted. 


A kegyes istenfélő öreg Hermanné, leányom anyósa azzal 
is vigasztalni akart, hogy a nagy brassai templom oltára elé, 
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boldogult férje, volt brassai városbirájának kriptájába akart 
temettetni engemet, hol most boldogult hugom nyugszik. Beteg 
képzelgésem azonban ebben a ceremoniában sem talált vigaszra, 
s e felkinált helyet sötétségtől körülvéve képzeltem el s kiván- 
tam, hogy nyugvásom helye a medgyesi templomban legyen 
a kriptában atyáim mellett, hol is mindent káprázatosnak 
gondoltam el. 


A forrólázam megszünt, a képzelgéseim meg mindegyre 
sokasodtak, sőt méginkább gyarapodtak azáltal, hogy, mikor 
barátaim magamrahagytak este, a hosszu téli éjszakákon a 
nagy Hermann-féle ház felső emeletén, amelyet az akkor távol- 
levő hugom lakott, egyetlen szolgával, ki, mint fiatal ember 
sokszor elhagyott — egészen egyedül voltam, s képzelgéseim 
sokasodására még az emlitett öreg urnak, von Hermannak 
feletestét mutató mellszobra állott viaszos arcával épen az 
ágyammal szemben, ő hozzá, kit életében jól ismertem, egészen 
hasonlóan, fehér kabátjában, mit életében viselt, fején fehér 
parókájával, nyitott és mindig reámtekintő szemeivel egy át- 
látszó üvegszekrény alá rejtve — úgy hogy éjnek idején mindig 
egy halottnak a társaságában voltam. Senki sem jött az okos 
gondolatra, hogy e szomorú tárgyat előlem eltávolítsa, nekem 
pedig mint idegennek nem volt hozzá bátorságom, hogy ezt 
kérjem. Miután az ágyat elhagytam, a bizottság kivánta a mun- 
kába való visszamenetelemet, amely ezalatt szünetelt, azonban 
az orvos és barátaim visszatanácsoltak attól, hogy odamerész- 
kedjem. Igy hát a bizottság által a főbb helyeken kigyógyu- 
lásomig szabadságért folyamodtam és december 24.-én egy 
beteg számára elkészitett szekeren, orvossággal és müszerekkel 
ellátott orvos kiséretében hazamentem, hova is december 26-án 
érkeztem meg. Miután valamennyire felgyógyultam és a med- 
gyesi jegyzői munkákat úgy, ahogy el tudtam végezni, 1765 
márciusi napjaiban Nagyszebenbe utaztam az ottani orvosok- 
hoz, hogy teljesen kikuráltassam magamat. Ezek betegségemet 
magasfoku képzelgésnek nyilvánitották. Az akkori tartományi 
jegyző, Seiverth doktor szerint a legnagyobb hipochonder én 
voltam az egész környéken. Csak Isten a megmondhatója, s 
csak azok itélhetik meg szenvedéseimet, kik szintén a képzelgés 
démonaitól gyötrettetnek. Gyöngeségem ellenére az orvosok 
azonban mégis azt tanácsolták, hogy elmémet munkával foglal- 
koztassam, s miután nem az én gondolkozási módom az, hogy 
ily fontos munkát, melyben mindent előkészitettem, befejezése 
előtt félbehagyjak, s mivel ugy a nyomozó bizottság testületileg 
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mint különösen annak tartományi tagjai a guberniumtól he- 
lyembe kirendelt levéltárossal Kleinnel egyáltalán nem voltak 
megelégedve, áprilisban ismét visszatértem lóháton Háromszékbe 
és Uzonba, erősen vágyakozva már a tartományi bizottság 
kellemetes társasága és barátsága után. A munka legfontosabb 
része már előzőleg elvégeztetett, a bevádoltak legnagyobb 
részét már előző ottartózkodásom alatt kihallgatták, s ebben 
semmi jelentőset sem sikerült megtudni, Buccov generális pedig 
halott volt, így hát juniusban be is fejeződött e fontos, s reám- 
nézve szomoru vállalkozás. Az utolsó ülés végeztével a tarto- 
mányi tagok, különösen pedig gróf Teleki tudtával és belegye- 
zésével a gróf Mikes uzoni házának alsó termében, ahol az ülé- 
seket tartottuk, a két elülső ablak közé nagy latin betükkel 
odairtam: Tantae molis erat Siculam, te condere gentem! 
M. D. C. C. L. X. V., ami emlékeztetésül, talán még ott áll. 





