
HO ADATTÁR 

nyitja, hogy én eddig praetendált eszemnek csekélységivei az emberi 
társaságnak semmi hasznot nem hajtottam, sőt inkább (nem irtózás 
nélkül emlékezem) sokszor folyó saeculumnak veszedelmes prindpiunjá-
val megrészegétett észnek tréfáival örökkévaló igazságnak ellentállván 
sok gyengébbeket talán botránkoztató gondolatokra hoztam. Igaz, hogy 
azt most társalkodásom által jóra .kellene hozni, de oly romlott az igye 
a világnak, hogy kivált a társaságban igazságot - keserűnek talál és a ki 
annak pártját fog — unalmas barátnak hirdeti; és így vagy én a tár
saságnak vagy pedig a társaság nékem unalmot okoz. Istentől reánk 
bízott ajándékinak világra származandó hasznait talán jobban magá
nosságunkbul mintsem társaságunkbúi dirigálhatjuk. Harmadszor azt mon
dod, hogy körülöttem lévő világ szándékomrúl azt fog étélni, hogy vagy 
félek vagy contemnálom a szent társaságot. A mi az elseőt illeti, magá-
nosságombúl is lészen módom benne azon praejudiciumot a világnak kivetni, 
annyival is inkább, hogy senkit, a kinek a magánosság terhnek lát-
szatik, annak elviselésére nem kötölezem. Az előbbeni in excessu társal
kodó életem senkit arra gondolatra nem bocsájt, hogy valakit társalko-
dásomra méltatlannak tartanám, sőt inkább tudom azt, hogy engemet 
annak tartani fog a világ, de az által gondoló lelkemet kerékvágásábúl 
csak ki nem veti. Utolszor, barátság és társaság nem egy rubrikának 
positioi, noha igen egymás mellett vannak. Democritus Abdera városát, 
születésinek a helyét elhagyván Hypocratessel való barátságát annál 
szorosabban öszvekötötte. 

Pluribus exemplis silentio missis. Tégy próbára hozzád való barát
ságomat, sed cum tuo, non cum meo interessé, és azután étéld, vájjon 
a magánosságban gondoló ember barátságnak kötelességirül is gondol-é 
valaha. 

Magánosságom iránt tett planumnak a gyönyörűségeit nem is ter
jesztem szemeid eleibe, mert az számtalan; társaságnak gyönyörűségei 
rövidek állhatatlanok per consequens soha keserűség nélkül valók. Hoz
zám való barátságodnak kápolnát szenteltem fel szívemben, meghatároz
hatatlan aestimatióm annak áldozatja lészen, Istennek áldása pedig a 
bérje. Bid.1 

Közli: BAROS GYULA. 

GRÓF BETHLEN MIKLÓS BÉCSI FOGSÁGÁRÓL. 
Az Irodalomtörténeti Közleményekben (XV. évf. 158—173. 11.) 

Géber Antal ugyanilyen czím alatt értékes adalékokat közölt Bethlen 
Miklós bécsi fogsága idejére vonatkozólag, melyeknek értéke azért is 
nyilvánvaló, mert Bethlen életének e korbeli viszonyai meglehetős homá
lyosak, sőt ismeretlenek; jelen közlésünk néhány nem értéktelen adalékkal 
kivan hozzájárulni e szerencsétlen államférfiú bécsi fogsága idejére nézve. 

Mielőtt közlésünket megkezdenők, legyen szabad fogsága okáról 

1 Valószínűleg B-vel kezdődik s i-vel végződik a név. 
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néhány szóval megemlékeznünk; erről különben Géber is ír (i. h. 159— 
160. 11.). Szerinte elfogatásának oka az »Olajágat viselő Noé galambja«1 

etc. czímű röpirat volt, mely arról szólt, hogy »miként lehetne az általa 
szerzett leopoldi diploma kijátszásával eltiport Erdély önállóságát ismét 
visszaadni« Anglia és Hollandia kezessége mellett. Erre a feltevésre, mely 
egyébiránt köztudattá vált, már 1887-ben megfelelt Torma Károly,2 s 
szerintünk az ő értelmezésében teljesen megnyugodhatni. — »Még az 
akkori irányadó birodalmi politika elfogultsága mellett sem indokolta 
volna, — írja Torma, — vagy legalább alig tévé vala ajánlatossá a 
nagybefolyású államférfiú s főleg az uralkodóház oly határozott hívének, 
mint a korlátnok, a kinek eszére, ügyességére s befolyására az irányadó 
körnek továbbra is szüksége vala, politikai teljes megsemmisítését. De a 
rámért súlyos büntetést még érthetetlenebbé teszi az a nyilvánvaló tény, 
hogy inkrimináltnak állított tervezete nem is involválta Erdélynek az 
ausztriai háztól való teljes elszakadását, hanem csupán az új Erdély 
jogainak, alkotmányának, egész lételének europailag, államközileg leendő 
biztosítását. Buzgalmát vallása s hitsorsosai iránt, a mely őt projektuma 
határainak megvonásában vezette, midőn protestáns államok garantiáját 
indítványozza a protestáns fejedelem kormányzata alá vetendő ország 
érdekében, sem róhattak fel hibájául.« — Torma szerint Bethlen Miklós 
fogságának oka a XIV. Lajos franczia királylyal folytatott levelezése 
volt, kitől hazája sorsának jobbra fordulását várta s kihez egy »tervező 
irat«-ot is nyújtott be. (Ezen iratok a negyvenes években még megvoltak 
id. gr. Bethlen Lajos kerlési levéltárában, hol azonban 1848-ban az oláhság 
megsemmisítette.) 

Bethlen Miklós bécsi fogsága, mint ismeretes, 1708 május hó 
elsejétől 1716 végéig (valószínűleg október 16-ig) tart; ebből az idő
szakból való az az alább közlendő 16, kettőnek kivételével sajátkezűleg 
irott levele, melyeket Bethlen László gr. küküllőmegyei főispánnak (megh. 
1717.), II. Apafi Mihály sógorának írt. Valamennyinek eredetije a gr. 
Bethlenek keresdi levéltárából való. 

1. 
Bécs. 1708, november 3. 

Édes Öcsém Uram ! Kglmed Péterváradjárói 15 Octobris költ levelét 
becsülettel vettem. Isten áldja meg kglmedet, hogy vén rab atyjafiáról 
megemlékezett. Én mind testemre nézve jó egészségben, mind lelkemre 

1 Különös, hogy e nagybecsű röpirat még mindig kiadatlan; pedig kéz
iratai meglehetősen ritkák; azt hiszszük, hogy az írod. Közlemények, vagy a 
Tört. Tár szívesen kiadná! 

2 Két nevezetes okiratgyűjtemény nyomai. Századok. 1887. 348—51. 11. 
Irodalomtörténeti Közlemények XVI. ü 
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nézve Istenemmel jó csendességben vagyok, tudván miért szenvedek és 
hogy az én jutalmam nagy. Ha ez a szüret ki ne vonja az én com-
missiomra rendelt embereket, eddig úgy hiszem, kieresztettek volna ebből 
a kaliczkából, már az hó behajtja most őket és úgy hiszem, kevés nap 
véget vet dolgomban egészen jól. 

Magamon én keveset törődöm, csak a feleségemet szánom, kinek 
is kérem segítséggel, vigasztalással kglmed ne sajnálja lenni és a jószá
gomat protegálja; úgy látom, vagyon gondjok és adja Isten, ne legyen 
még sok hátra a közönséges nyomorúságok napjaiba. Én penig kglmednek 
Istentől kívánok Szent Lelket és tudom, azzal együtt ott leszen minden 
jó. Amen. Béts. 3 Novembris. A. 1708. Kglmednek igaz jóakaró atyjafia 
és ha arra való leszen, szolgája is 

Rab Bethlen Miklós mp. 

Kívül: Méltóságos Gróf Bethlen László uram kedves bizodalmas 
öcsém uramnak adassék Szebenben. (Záró pecsét.) 

2. 
Bécs. 1709. mdrczius 5. 

Édes Öcsém Uram! 23 Januarii bővön irtam kglmednek; most 
csak recommendalom kglmednek azt, a mit akkor irtam és mint új materiát 
Bethlen Sámuel árváit. Feleségemet, gyermekimet, jószágomot. Én még 
talis qualis rab vagyok, de úgy hiszem, rövid nap minden ember azt 
fogja mondani: Tandem bona causa triumphat. Ajánlom Isten kegyelmébe 
kglmedet. Bécsben. 5. Mártii Anno 1709. Kglmed igaz jóakaró atyjafia 
és maholnap szolgája 

Bethlen Miklós mp. 

Kívül: Méltóságos Gróf Bethlen László kedves öcsém uramnak 
adassék. (Záró pecsét.) 

3. 
Bécs. 1709. mdrczius 18. 

Édes Öcsém Uram ! Mivel ez a Gyulai Ferencz uram embere sírt, 
sokat nem irhatok, csak kérem kglmedet, legyen segítséggel a feleségem
nek ; én bízom Istenbe, maholnap alkalmatos leszek a kglmed szolga
latjára. Ha kglmetek én mellettem törekedik elbocsáttatásom felől, magának 
használ többet vélle, mint nekem, kivált Reformata Ecclesianak. Ajánlom 
Istennek kglmedet. Bécs. 18 Mártii Anno 1709. Kglmed köteles atyjafia, 
talis qualis rab szolgája 

Bethlen Miklós mp. 
Kívül: Méltóságos Gróf Bethlen László kedves bizodalmas öcsém 

uramnak adassék. (Záró pecsét.) 

4. 
Bécs. 1709. július 28. 

Édes Öcsém Uram L Kglmed 10 Maii költ levelét vettem becsü
lettel. Az én kglmedhez igaz indulatból tett írásommal tartoztam; higyje 
kglmed, kft Isten tud, majd úgy kivánom kglmed boldogulását, mint a 



ADATTÁR 83 

gyermekemét, az Isten házáért, az hazánkért, az famíliáért, de féltem 
kglmedet, úgy ne vágassék idő előtt ki, mint a többi. Ezt penig csak a 
mértékletlenség szerzetté azoknak nagyobbara mind. Mennyit éltek a 
régiebbek, nem tudom, de a kiket zászlók czimerekrol és per aliam 
certam notitiam tudok, másfél száz esztendő alatt egy Bethlen sem érte 
az 67. esztendőt, még penig ilyen erőbe és egészségbe, mint én (mert 
az mint én vagyok, magamnak s minden ismerősömnek csudája). Az én 
nagyatyám Bethlen Farkas élt 58 esztendőt. Az atyám 64, Bethlen 
György nagy erős iható ember 47, második Bethlen György 43, Bethlen 
Mihály annak a fia 3 8 ; a kglmed nagyatyja Bethlen Ferencz 52, a 
kglmed atyja 40, Bethlen Gergely 56, Elek 53, Bethlen Sámuel 44, 
Bethlen Pál 40, minapi Ferencz 36, Mihály 32. •— Félek, János sem 
őszül meg. Discite o fratres, o filü, o mihi carissimi discite saltem meo 
exemplo sobrietatem. Durate et vosmet, rebus servate secundis, conservate 
vos patriae, ecclesiae et familiae ac liberis et amicis vestris. 

Hallom hírit a deputatusok és vicecancellarnak, szánom, siratom 
kglmeteket közönségesen; hogy hogy vagyon, senki sem tudja-e, mint vala 
a deputatio ezelőtt 20 esztendővel et quod ad numerum et quod ad personas 
et nationes etc. Hogy hogy annyi okos, szűkös, másként élni, gazdagulni 
kívánó ember nem tudta elékérni az archívumból azt a decretumot, melyet 
én de bonis tunc profugorum impetráltam volt in a. 1690. Et argumegitando 
(így!) a simili, nem tudta in summa megkérni usque ad finem belli az 
profugusok jószágának usus fructussát, praefektust, tiszttartókat tenni és 
esztendőnkint fizetésre és táplálására venni és consulalni una fidelia Deo, 
caesari, patriae, legibus, miserae plebi rusticae et ipsis profugis fratribus, 
brevi caesaris et patriae bonis servis et fidelibus futuris. 

Hogy hogy vagyon annyi református ember, meg sem említi a 
Püspöki Péter sollicitatióját itt a kglmes király és bölcs minisztérium 
előtt, hiszem ez a Tarczali azt kicsin fizetésecskért, mint én azelőtt is, 
qua curator adattam neki, mind tapogatná. Az Isten adjon zelust, chri-
stiana fortitudot vallásához és prudentiát kglmeteknek. Nem szóllok magam 
aránt, mert az Isten engem az onnét jövő intercessiók nélkül is meg
szabadít, de szánom, siratom a kglmetek abjecta pusillanimitását. Aporért 
a katholikus, Szász Jánosért a lutheránus bizony in tali casu szól-
lott volna. 

Kglmed házasságát értem. Adja Isten, bár csak olyan legyen, mint 
az enyim volt, mind az első, mind a második kiváltképpen; oda nem 
értvén afflictiones a mundo nobis inflictas, mert az nem az házasság 
vétke, hanem inkább amoris et fidei lidius lapis volt. Kérem protegálja 
kglmed szegény feleségemet, sokat szenved a meggyesi szomszédoktól is. 
Ajánlom Istennek kglmedet. Bécs. 28 Julii Anno 1709. Kglmed igaz 
jóakaró atyjafia és maholnap szolgája 

Bethlen Miklós mp. 
Kívül: G. Bethlen László öcsém uramnak. 

(Külső borítója elveszett.) 

G* 
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5. 
Bécs, 1709. január 23. 

Édes Öcsém Uram! (Első néhány sora szórói-szóra ugyanaz, 
mint az 1708 nov. 3-án kelt levelében olvasható.) Gubernátor és Haller 
uram betegségét hallom és inkább szánom, mint ő kglmek engemet; 
csudálkozom, hogy anno 1708. 25. Április ex gubernio secretarius írása 
által tött válaszok szerint én mellettem ő felségének nem írtak; engem 
ugyan Isten megszabadít és én az Mi Atyánkot tisztán mondom el minden 
nap ő kglmek aránt: Bocsásd meg etc. sőt bizony imádkozom ő kglmekért, 
de féljenek ő kglmek az én nagy Prokatoromtul és nagy Birámtul, a 
Birák Birájátul, az kinek szemefényit szúrták meg, a mint maga mondja 
Zacharias által. Én ezért úgy írom, mint ő kglmek igaz keresztyén 
atyjokfia, mondja meg köszönetemmel együtt kglmed (mert én szolgá
latomat most senkinek, sőt talán soha is nem ajánlhatom). Juvenis potest 
cito móri, senex diu non potest vivere. Talám én soha ő kglmeket nem 
látom, akármelyikünk haljon meg, ezt én keresztyéni tisztemnek tartottam 
megírni in quemcunque utriuslibet nostri eventum, hogy a Vindictat én 
a Jesus Christus lábához töttem és Isten az ő kglmek életét az árva 
hazánkért is terjeszsze; de ha meg talál akármelyik, is halni, az én 
Vindictámtul, ha módom lenne is benne, maradékit ne féltse, mert bizony 
annyi jót kívánnék inkább tenni véllek, a mennyi gonoszt én velem 
elkövetett, kivált az úr, Gubernátor uram. Viszont ha én meghalok, 
melyet a 67. esztendő sugton súg fülemben, lelkekre is kénszerítem ő 
kglmeket, hozzák helyben maradékimnak a jóval azt a gonoszt, a melyet 
én rajtam, igaz atyjokfián méltatlan elkövettek, melyet én részemrül a 
Christus parancsolatjára szíbül megbocsátok, ha én vétettem ellenek, ők 
is megbocsássanak. Ez az írás és kglmed legyen kis biró Isten s ez világ 
előtt, hogy én részemrül elkövettem, az mit Üdvezitőnk parancsolt Mat.: 
5. 23. 24. 25. 26. Kglmednek penig Istentül kivánok Szentlelket és 
tudom, azzal együtt ott lészen minden jó. Bécs. (Dátum hiányzik.) Kglmed 
jóakaró atyjafia és ha arra való lészen, szolgája Rab B. M.1 

Alatta: Ezt én kglmednek Sándor Gergelytől akartam küldeni, de 
bizonyos okokra nézve akkor elhagytam; kérem kglmedet, ha úgy itíli 
kglmed is jónak, mutassa meg Haller István uramnak, én most is abba 
az értelembe vagyok. Nagyra becsültem én azt, hogy a mikor kedve 
ellen az arestumot indicalá nekem, alig tartotta sirását. Conrad uram 
penig zokogva sírt. Isten mind a kettőnek fizesse jóval s örömmel meg 
azt az én hozzám való compassiojokot. Wesselényi István és két Bánfi 
öcsémnek, Lázár Györgynek mutassa meg kglmed, én igyenes keresztyén 
indulattal írtam, s írom most is ő kglmeknek ezt mindnyájan, kit az 
Isten tud s lát. Bécsbe 23 Januarii 1709. 

Bethlen Miklós mp. 

Külön borítékon: Méltóságos Gróf Bethlen László uramnak, kedves 
bizodalmas öcsém uramnak ő kglmének adassék. (Záró pecsét.) 

1 A levél eddig idegen kéz másolata. 
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6. 
Bécs. 1709. januarius 23. 

Édes Öcsém Uram! Isten az új esztendőt áldja meg kglmednek 
inkább 1 

Tarczali uram monda, kglmed levelébe emlékezik róllam, Isten 
megáldja kglmedet érette. Mind az én, mind a közönséges dolgokról úgy 
hiszem, ő írt kglmednek. Engemet most csak a bellicus praeses kösz
vénye vetett egynéhány nappal hátrább, hogy ebbe a históriát érdemlő 
hidegbe künn ne járjak, mert másként bona causa triumphavit, melyről 
kglmed brevi particularia intelliget. Én inkább szorgalmatoskodom 
kglmeteken, az én édes hazámon és ott az Isten házán, mintsem 
magamon, de adjon hálát kglmetek az Istennek, a ki a király szivét 
arra hajtotta, a mit resolvált most. Si Deum timebitis, si sapietis et vos 
vobismet non deeritis, bizony még egyszer talpra állíthatjátok az hazát. 
Tálam bono omine Isten lelke vezérletéből vette a szegény üdvezült 
gubernátor teste koporsóba tételekor fel Zilahi uram a textust, Zách. 13, 7. 
Az Isten fordítsa rátok az ő kicsinyeire az ő irgalmasságának kezét; 
mert bizony kicsinyek vagytok sok tekintetekre és ártásotokra nézve. 
Bibliád legyen, ha az én levelemet akarod olvasni. Nem tölte be Erdély
ben Esai. 3. caput egészen. Nem tölte be Hos. 8. 4.- Ezectíl 21. 25. 
26. 27. Olvasd meg az erdélyi dolgokot, hiszen apád legjobban leírta 
volt, vizsgáld meg 170 esztendőtől fogva. Hul a király ? Hol vadnak a 
fejedelmek ? Gubernium, tanács, sőt még csak a tanácsadó őszes vén is 
hul vagyon ? Tálam az egész országba sincs főrenden való fejér szakáll. 
Számos szép ifjúság. A sok özvegy. A sok árva. Az Isten legyen atyátok, 
fordítsa kezét az ő kicsinyeire. 

Kglmedet penig, mint a mű familiánknak egy oszlopát, öcsémet, 
mint fiamot kérem s intem: Disce iam vir esse. 30 esztendő volt régen 
az Istentől is rendelt üdő a papságra való. Mondd meg Teleki Lászlónak 
is: Discat iam et agat virum, hiszen ő a 40 felé jár. Discite ambo, sive 
omnes, discite minus bibére, minus loqui, minus eredére. Temessétek el a 
szegény gubernátor sírjába azokat. Kinszky egyszer arra tanít vala: 
Domine apud nos ars est tacere et facere. 

Az Istenért ezt a Sárpatakit tisztességessen hivassátok alá innét 
minél hamarább, ne prostituat mittentes, se et totam pátriám. Még a 
császárral szembe sem volt, a mikor már nemcsak a conferentiám resol-
válva, hanem expediálva és talám subscribálva volt ő felségétől a válasza; 
addig járt Posonba a cardinálhoz grófságért, már a választ nem akarja . 
elvinni s azért kellett curirra bízni. Én bizony nem haragra, hanem 
csudára, szánásra és nevetésre méltó vanitásit hallom; én bizony csudál-
kozom az úr Haller uramon is, hiszen ha ugyan csak catholicust akart 
küldeni, Torma Miklós, Balog Ferencz, Kászoni tisztességes emberek, 
hiszem ott voltak. Bizony comes, baro s szegény nemes ember, egy 
deák mind egyet teszen itt. Mi haszna költséggel terhelni azt a koldusnál 
koldusabb, miserabilisabb hazát! Küldjék fel a levelet, bizony végbe 

1 Olvashatatlan szó. 
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viszi ez a cancellaria az hazának arra a pénzére, a melyet azon kívül 
is fizet nekiek. És ez a Tarczali, ha parancsolnak neki közönségessen, 
melyre kérem disponálja kglmed magát és másokot. 

Ezt az accludalt part* én kglmednek in fine Octobris írtam volt, 
de bizonyos okokra nézve akkor el nem küldtem; kglmed, ha úgy 
tetszik, mutassa meg Haller István uramnak, én most is abba az érte
lembe vagyok. Ajánlom Istennek kglmedet. Bécs. 23 Januarii Anno 
1709. 

Kglmednek nem világice, hanem ha veszi, theologice atyjafia 
jóakarója és maholnap szolgája 

Vén Gróf Bethlen Miklós mp. 

Jobb ide most senkit sem küldeni, mintsem olyan drágán vesze
kedést venni magának his rationibus: 1.) Csak a deputatusok confir-
matiójáért nem szükség, mert ahoz sollicitatio nem kell, az mindjárt meg 
leszen, mert az már in substantia resolváltatott, circa personas sem igen 
kell sollicituskodni, csak ott legyen jó móddal a candidatio et de per-
sonis scribatur id, quod verum est, tamquam in re ad parvum tempus 
duratura nem leszen difficilis az udvar, nec quod ad personas, nec quod 
ad numerum úgy hiszem, saltem quod ad primores et potiores, csak 
adassék jó ratiója, quare tot, quare sic ? quare hi ? quare non hic, vei 
ille ? Osztán ebbe a cancellaria itt sokat tehet, én is legalább imád
ságommal Isten előtt, sőt úgy hiszem, akkor az emberek előtt is segít
hetek valamit. 2.) Egyiket akármit is most sollicitalni usque ad erectionem 
gubernii sem publica, sem privata lehetetlen. 3.) A költséges derék 
követség akkorra való, mikor a gubernátor és több nagy és kisebb 
vacantiakra lejendő diaetalis, candidatio meg leszen és a confirmatio 
kívántatik. 4.) Tálam nincs már aemulatio inter religiones et nationes 
és egyiknek is ujabb praetensioja, mert hiszem mind a catholikus, mind 
a szász atyjafiak assequalták már mind, a mire igyekeztek, nem tudom, 
mi lehetne hátra; én bizony nem hiszem, az udvar is többre menjen az 
eddig valóknál. Ha penig vagyon mégis afféle 5.) én ha catholicus 
volnék, soha a református követ miatt üstököt nem vonnék, tudván 
azt, hogy ha maga Calvinus jőne is ide követségbe, a császár és a 
minisztérium ugyancsak catholicus. És ágens Hevenesi uram. 6.) A szász 
atyafiak iránt is felettébb őrizkedni nem tudom, mi haszna, mert ők a 
német nyelv, generalis és Hozmán uram által, ha csak akarnak, örökké 
faraghatnak vélem (?), ha tíz magyar követ volna is itt, de az ellen az 
országot Isten után megoltalmazza a minisztérium bölcsesége, diploma ct 
ratio status és Szentkereszty Simon Mihály uramék. Sap. satis. 

Jó idején mint ifjú, Erdélybe nagy szerencsét várható embernek 
jovallom kglmednek az öreg emberek tanácsát, barátságát, most proxime 
Pernyeszi Sigmond, Biró Sámuel, Etsedi Péter, Kaposi Sámuel, Enyedi 
István professorokét és Köleséri uramat. Nem bánja kglmed meg, ha 
intésemet megfogadja. 

1 Az előbb közölt okirat. 
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7. 
Bécs, 1710. május 31. 

Édes Öcsém Uram! Kglmed 27 Mártii költ levelét 26 Maii vettem 
becsülettel, hogy rab atyjafiáról el nem feletkezett, kiváltképpen az mint 
Tarczali uramnak Maiix írt leveléből látom, köszönöm, Isten fizesse meg 
kglmednek és minden jóra czélozó atyámfiainak. Én a kglmetek jováért, 
gonoszáért szenvedek, valamíg Isten parancsolja; magának szolgál én 
bennem kglmednek. Menyemasszony súlyos betegségéből való megfordu
lását örömmel értem, kivált hogy terhe is megmaradóit, mely nagy 
csuda abba a nyavalyába. Talám eddig szaporodott az familiánk, melyet 
adjon Isten kglmednek és mindnyájunknak örömére. 

De publicis írja kglmed, hogy kivált a pénz miatt nagy inség 
vagyon; mégis hallom kglmetek nagy liberalitását, de mivel mundus 
mihi M A L E , quando ego illi V A L E diximus, hagyom abba. Generalis 
olyan ment, ha kglmetek jól él véle, Veterani leszen, az mint hallom. 

Az én dolgaimról tudakozik kglmed, szegény Haller uram tudná 
legjobban megmondani, ha szólhatna. Én vagyok az Istennek nagy vigasz-
talásával, mindenek és magam csudájára való egészséggel, erővel. És a 
világ szokott biztatásával. Hamar jó végem leszen. Kglmedet kérem 
1.) igyekezzék kglmed a Bethlen János és Elek jó hazahozásokba. 
2.) Hadd tanulhassanak a gyermekink Fejérváratt, kik között a Bethlen 
Sámuel árváira is viseljen gondot kglmed. 3.) A SzőlÖsi uramtól csinált 
szentmiklósi vérferedőt szaraszsza meg kglmed. Féltem azt a falut és 
mindnyájan familiástól magunkat a sokától. (így!) Ajánlom Isten oltal
mába kglmedet. Bécs. 31 Maii Anno 1710. 

Kglmed igaz jóakaró atyjafia, mindnyájatoknak érettetek imádkozó 
szolgája 

Bethlen Miklós mp. 

Kívül: Méltóságos Gróf Bethlen László uramnak, tit. nekem kedves 
bizodalmas öcsém uramnak adassék Szebenbe. (Záró pecsét.) 

8. 
Bécs. 1711. márczius 18. 

Mint kedves bizodalmas öcsém uramnak, ajánlom kglmednek Isten 
előtt való szolgálatomat és ü Felségétől kívánok kglmednek minden 
áldásokat szerelmesivel együtt. 

6. Februarii költ kglmed levelét becsülettel vettem. Isten áldja 
meg kglmedet, hogy ilyen vén rab atyjafiáról megemlékezett és hogy a 
Kapusi dologban is szolgált. És hogy tovább is igíri jóakaratját, én 
abba megnyugszom és az én ritka példájú romlott házamat kötöm a 
kglmed lelkére; annak és az egész famíliának már kglmed lehet atyja, 
az Isten hozza rneg kglmed fáradozása által János és Elek öcsémet is. 

Ádám házasságát én tavaly is jovallottam. A genealógiát ugyan 
Verbőczi megpiszkálhatná talám, ha Cathol. Romanusok volnánk, de 

1 A í.ap száma hiányzik. 
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másképpen műnket az nem illet, sem kötelez, úgysem látnék akadályt, 
mert 1.) Kemény Boldizsár. 2.) Kemény Anna. 3.) Bethlen János. 
4.) Bethlen Sámuel. 5.) Bethlen Ádám. A más ágon. 1. Kemény Bol
dizsár. 2.) Kemény Kata. 3.) Bethlen Gergely. 4.) Bethlen Clara. 5. Bánfi 
Clara. Tudom, némelyek disputálják, hogy a truncust oda nem kell 
számlálni, de még itt az is sokat teszen, hogy Kemény Anna s Kemény 
Kata nem egy anyától valók voltak. Az Szentírás és az mű vallásunk 
szerént ez a két Bethlen ág öszveházasodhatnék, mennyivel inkább 
imezek. A kglmed Getzije elveheti a Josef leányát, kinek kglmed örömére 
való nevekedest kívánok, adjon Isten többet is kglmednek. A pestis 
szünésének örülök, csak Isten vissza ne küldje. 

De publicis sokat szólhatnék, írhatnék, sírhatnék; az két elsőtől 
Isten engem eltiltott, az harmadikot szüntelen követem ő felsége előtt és 
bízom, ad Isten még Zorobabel és Nehemiasokot kglmeteknek, csak 
térjen meg kglmetek, melyre is Isten segítsen mindnyájunkot. Amen. 
Kglmed vén rab atyjafia 

Bethlen Miklós mp. 
Bécs. 18 Mártii 1711. Nézze meg kglmed Gal. 5. 15. . 

Kívül: Méltóságos Gróf Bethlen László kedves bizodalmas öcsém 
uramnak. (Záró pecsét.) 

9. 
Bécs. 1711. május 2. 

Édes Öcsém Uram! Nagy szeretettel és bizodalmoson kérem kglmedet, 
az én feleségemtől és fiamtól requiráitatván kglmed a máramarosi dolog 
iránt, legyen segítséggel kglmed. Istennek, vallásunknak, hazánknak, annak 
a vármegyének, maga famíliájának, nekem, gyermekemnek szolgál kglmed 
aut nunc, aut nunquam. Rá tegye kglmetek elméjét s kezét, szép gyöngye 
Erdélynek Máramaros. Sap. Satis. 

A fejérvári collegiumot és Kaposi uramat segíttesse kglmetek az 
enyedi collegium pénzéből, Istenért is kérem. Ajánlván Istennek kglmedet. 
Bécs. 2 Maii Anno 1711. Kglmed köteles atyjafia szolgája 

Bethlen Miklós mp. 
Kivált Pernyeszit recommendalom kglmednek az adstaturára, bono 

jure supremus comes substituit. 

Kívül: Méltóságos Gróf Bethlen László kedves bizodalmas öcsém 
uramnak. (Záró pecsét.) 

10. 
Bécs. 1711. szeptember 8. 

Édes kedves bizodalmas Öcsém Uram! — 6 Julii költ kglmed 
levelét régen örömmel és kglmedhez való nagy kötelességei vettem, válasz 
tételemet halasztotta Pongrácz uram után való várakozás. 

Isten áldja meg kglmedet és az egész méltóságos deputatiót, hogy 
a régens császárnénak ő felségének írt mellettem, de ő felsége mindeneket 
Caroly király ő felsége jövetelére relegal,' kit Isten hozzon hamar dücső-
ségessen, mely is reméltetik Octoberbe. Arra kérem azért én kglmedet, 
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és kglmed által a deputatiot, sőt ha gyűlés lenne, a statusokat, hogy a 
király előtt instáljanak mellettem, mind Írással, mind ex bono ordine 
naturaliter ad congratulandum et testandam fldelitatem felküldendő követjek 
által. Kinek is választásába prudenter cautusok legyen kglmetek; ne 
szánja költséget, jobb 3 küldeni, ha külömben nem lehet, mintsem egygyel 
hazánkot és az 3 religiot koczkáztatni. Ehhez a cancellariához kglmetek 
semmit se bízzék, Szentkereszti uramhoz signanter semmit se; sok 
esztendőkig látta kglmed már ezt a cancellariat és kivált Szentkereszti 
uramot, de csak látta, nem ismerte. Az ágensnek nemcsak a nevet, hanem 
a praxissát is dedignálják, sem országért, sem religioért azt fel nem veszi, 
kivált komám. Zelál a catholicus a magájáért, zelál a szász a natióért. 
A jámbor Simon Mihály elerőtlenedett, csak árnyék. Még in a. 1697. 
vette vala ezeket eszébe a szegény üdvezült gubernátor és ha ez az 
háború ne legyen, megorvosolni igyekezi vala; sem cancellarius, sem 
itílő mester nem lévén Erdélybe, nagy promotiot érdemelne Szentkereszti 
uram. Isten kglmeteket igazgassa; azonban kérem kglmedet, noha ez az 
én senkinek véteni nem kivánó levelem igaz kglmetekhez való indulatból 
vagyon, .ne mutassa senkinek. 

Hogy kglmed az én adósságommal eddig várakozott, Isten kglmedet 
érette áldja meg, annak hasznát kglmed megtalálja mind ezen a földön 
az én hazámba, mind az égbe. Kérem kglmedet, igyekezze kgmed maga 
alkalmatossá tenni az én hazámot a kglmednek való megfizethetésre, 
kivált az én huszti és maramarosi dolgaim aránt. Husztot ugyan az 

35 , 
camara visszaigíri, látván, hogy én — Rh. forintnál is többet adtam 
érette, de az ő dolgok lassan jár. Nekem az volna szándékom, Jósef 
elhagyván a scholát, introducáltassam a máramarosi tiszteimbe; kérem 
kglmedet, nézze meg a donatiot és az instellatoria párját és éltessen 
tanácsával, jóakaratjával. Kglmed a maga házát építi akkor, a mikor 
az enyimet. 

Én édes öcsém uram, az Isten a ratio status és az sátán, vagy 
vádló rabja vagyok; mert ez a felséges udvar jól tudja, hogy én ártatlan 
vagyok. Az Isten kglmeteket tanitja, látogatja és próbálja én bennem és 
engemet, mint Jobot, vagy Pált, megkoronáz. A ratio status az Isten 
nállam levő két girácskát nézi; a sátán a vallást, de mindezeknek jó 
vége leszen. Én már 70-dik esztendőbe világ csudájára jó erőbe, egész
ségbe, Isten örömébe élek. Isten adjon annyit (melyet soha csak egy 
Bethlen sem ért), de örvendetesebbet kglmednek. Bécs. 8 Septembris 
Anno 1711. Klgmed köteles atyjafia szolgája 

Bethlen Miklós mp. 

Oldalt megjegyezve: Itt az híre, noha én nem hiszem, hogy 
Kornis és Szentkereszti uraméknak, qua cancellaria a király eleibe kell 
menni, jó volna Tarczalit mint ágenst ex publico odasegíteni. Ez bizony 
országnak, vallásnak most is többet szolgál amazoknál. 

Kívül: Méltóságos Gróf Bethlen László uramnak kedves bizodalmas 
öcsém uramnak adassék. (Záró pecsét.) 
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11. 
Bécs, 1711. október 21. 

Édes bizodalmas Öcsém Uram! Nem akarván kglmedet három 
lineával haszontalan papirossal terhelnem, a méltóságos deputatiot kglmed 
által köteles szeretettel köszöntöm és kérem kglmedet bizodalmoson, ezt 
a part vegye elméjére és protegálja a szegény Máramarost. Ajánlom 
Istennek kglmedet. Bécs. 21 Octobris Anno 1711. Kglmed köteles atyjafia 
szolgája 

B. Miklós mp. 

Kívül: Méltóságos Gróf Bethlen László uramnak, nekem kedves 
bizodalmas öcsém uramnak adassék. (Záró pecsét.) A levélben említett 
másolat az alább olvasható következő levél: 

12. 
Bécs. 1711. október 21. 

Szolgálok és Istentől áldást kívánok kglmeteknek! Ez includalt 
copiákból kglmetek informatiot vehet magának, én a mit lehetett, elkö
vettem és ezután is elkövetek. Az bizonyos, Ín politicis civilibus juridicis 
kglmetek Erdélytől függ; azon kell lennünk ratione commendae in Huszt, 
et ratione cameralium, quod ad salis fodinam, hogy az erdélyi generál 
commendans és az erdélyi thesauriatustól függjünk, ha ratione magni 
quanti a magyarországi repartitioba esünk is, de ha lehet, ezt is Erdélyhez 
kell szakasztanunk. Most ugyan sem Magyarországnak, sem Erdélynek 
bizonyos állandó quantumot nem determinálhat ez a felséges udvar, non 
tantum propter absentiam Suae Majestatis, sed etiam propter circum-
stantias bellorum, hanem pro tempore kell csak provideálni, de subsistentia 
militiae, mely bizonytalanság micsoda káros legyen, én tudom, de arról 
nem tehetünk. Deo et tempori et regi obediendum. Elhiszem kglmeteket 
ebbe a temporaria repartitioba bizony Posonba el nem felejtik, odakül-
deni emberét talám késő is, tálam haszontalan is; ha küld valakit, levele 
által velem correspondeáljon onnét, de ide haszontalan költeni, ne jöjjön 
a király lejöveteléig, mert bizony minden csak héjába; de már hamar 
idejő, mert császárnak választatott és Olaszországba jött Spanyolországból 
és nem késhetik. In substantia egész vármegyéstől a kglmetek megmara
dása ebben áll, akár Magyarországból palatínus militaris generál com 
mendanstól, kassai kamarától, egyszóval akárhonnét legyen bántódása, 
annál is instálhat ugyan, de principaliter mindenkor mindenekbe recur-
ráljon panaszával az erdélyi guberniumhoz, hogy az törekedjék itt kglmek 
mellett az itt levő cancellaria által. Higyje kglmek, nagy fundamentum 
ez, melyet ha elmulat, nagyot vét maga ellen és elrontja a vármegyéjét. 
Én Erdélybe is recommendaltam a kglmetek dolgát és mig Isten Ő Fel
sége itt tart, én is kglmekhez való köteles szeretetemnek megfelelek. 
Istené az áldás, kinek oltalmába ajánlom kglmeket. Bécs. 21 Octobris 
Anno 1711. Kglmetek szolgáló atyjafia barátja 

G. B. Miklós mp. 

Kívül: Máramaros vármegyének. (Az egész levél másolat.) 
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13. 
Bécs. 1712. január 13. 

Örvendetes új esztendőt kívánok édes bizodalmas öcsém uram 
kglmednek szerelmesivei együtt. Bizodalmason recommendalom kglmednek 
árva házamot és személyemet, ne felejtse kglmetek recommendalni a 
koronázatra jövő követei által ő felségének. Avval a követségválasztással 
kglmek siessen, mert az a híre, a költségtelen és egyenetlenség miatt 
talám nem is, avagy csak simplex követséget küld, ha az udvar paran
csolja, érdemét, gratiáját veszti el. 

Bizony ex 3 nationibus et 4 religionibus kell annak lenni, kik 
által az mint Erdély solenniter ő felségének megeskeszik, úgy ő felsége 
is a diplomára és az haza törvényeire, szabadságára iuxta consvetudinem 
aliorum regnorum et provinciarum haereditariarum. Én ugyan már exul 
mundi effélékhez nem szólok, de evvel tartoztam csak kglmednek írni. 
Ajánlván Istennek kglmedet. Bécs. 13 Januarii Anno 1712. Kglmed 
köteles atyjafia szolgája 

G. Bethlen Miklós mp. 
Circa 25 praesentis fog ő felsége ideérkezni. 
Kívül: Méltóságos Gróf Bethlen László uramnak (Tit.) kedves 

bizodalmas öcsém uramnak ő kglmének adassék. (Záró pecsét.) 

U. ott más kézzel: Receptae 17 Februarii 1712. 

14. 
Bécs. 1712. niárczins 9. 

Édes bizodalmas öcsém uram! Kglmed 3 Februarii költ levelét 
becsülettel és szeretettel vettem. Az hazán levő Isten csapasin sír a 
lelkem, imádságnál és sóhajtásnál egyébbel nem segíthetek, azt mindennap 
elkövetem tehetségem szerént. 

Az én Jósefemhez való kglmed atyafiságát köszönöm és kérem, 
menjen végére kglmed csak tacite in genere absque nominatione rei et 
personae: hogyha kinek valami derék dologról decretuma vagyon üdve-
zült Leopoldus császártól, mely a guberniumnak szóllott, és az avval 
való élés in arbitrio gratiati hagyatott, hogy akkor éljen vélle, a mikor 
neki tetszik és benne vagyon: non expectatis aliis nostris mandatis. 
Ennyi császár és gubernium változása lévén, ez a deputatio cseleked-
hetik-e az olyanba valamit; mert én attól félek, hogy a guberniumnak 
szólló olyan. Kivált régi levelet, mint az az Jósef instellatiojáról való, 
fel sem szakasztanak és semmit sem cselekesznek reá, hanem arra rele-
gálnak, ujjitassam meg, melybe nagy akadályoktól félhetek, mert arra 
nagy magyarországi urak vágynak. Jár az elmém ott. Csak a "donatiot 
kellene producalni és az instellatiot memóriáiéval a deputatiótól kérni, 
melyet ha akar, szabadon megcselekedhetik, mert az instellartorium man
dátum non pertinet ad essentiam rei, csak superfluum. Az instellatorok 
az instellatiokor csak a donatiot szokták elé adni olvastatni és pro-
credentia a gubernium, vagy deputatio vármegyének szólló levelét, melyet 
is ugy stilizálhatni: 
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Látván T. T. kglmes urunk donatioját etc. És in conformitate 
illius az atyja T. T. fiának való cessioját. Azért küldöttük T. T. atyánk
fiait, Facite, quod in donatione mandatur etc. Itt penig sokat teszen 
etiam pro deputatione az a clausula a donatioba: Cunctis etiam aliis 
cuiusvis status officii gradus etc. Énnekem erre az utolsóra hajol inkább 
az elmém. Kérem kglmedet, beszéljen János öcsémmel és tudósítson 
kglmednek maga tetszéséről, addig sietni az propositioval nem kell. Az 
szentmiklósi égetéről (így!) irtam régen a feleségemnek. 

Örülök, hogy Isten kglmed által szaporítja famíliánkat, Isten nevelje 
* jobb üdőkre őket. Isten áldja meg kglmedet, hogy atya módra házasítja 

az árva atyjafiait, azért tette Isten kglmedet az házba most fővé. Azont 
kövesse el kglmed Jóseffel és az én leányommal, onokáimmal is, melyért 
Isten kglmedet megáldja. Szánom a vetus és neofidelis nevet Erdélybe és 
különöző követséget. Isten szánja meg kglmeteket. Pál apostolt nézze meg 
kglmed. Gal. 5. 15. És az 133 soltárt. Ajánlom Istennek kglmedet. Bécs. 
9 Mártii Anno 1712. Kglmed köteles vén atyjafia szolgája 

Bethlen Miklós mp. 
Jegyzet: A levél borítéka, mely külömben gr. Bethlen Lászlónak 

szól, elveszett. . 
15. 

Bécs. 1712. május 12. 
Édes bizodalmas Öcsém Uram ! A én fiam állapotjár ól nekem írt 

kglmed atyafiságos levelére régen tettem választ, de arra kglmedtol 
választ nem vettem. Kérem azért kglmedet bizodalmoson, penes pro-
ductionem solius donationis Leopoldinae quo citius melius procurálja 
instellatióját. Mit írtam a deputationak, kglmed látja. Vallásának, hazájá
nak, famíliájának, annak a vármegyének consulal kglmed, mikor az én 
gyermekemet segíti, ki is nem lészen háládatlan. Én penig koporsóba 
készülő vén kglmed atyjafia imádkozom kglmedért és házáért. Ajánlván 
Istennek kglmedet. Bécs. 11 Maii Anno 1712. Kglmed köteles atyjafia 
vén rab szolgája 

Bethlen Miklós mp. 
Arra a tisztre magyarországi urak vágynak. 

Kívül: Méltóságos Gróf Bethlen László uramnak (Tit.) kedves 
bizodalmas öcsém uramnak ő kglmének adassék. (Záró pecsét.) 

16. 
Bécs. 1714. mdrezius 31. 

Édes bizodalmas kedves Öcsém Uram! Kglmed 14 Mártii költ 
levelét becsülettel s kedvesen vettem. 72 esztendős bilincses kezem keveset 
írhat. János öcsém uramnak és Jósef fiamnak mit írtam, kglmed látja. 
Isten segítse kglmeket. Kglmed Getzi fiába esett szomorúságának bizony 
compatiálok. Istók bátyja is kglmednek abba hala meg. Méreg a bor 
a gyermekeknek. Isten kglmeteket vigasztalja, több szomorúságtól oltal
mazza. Nekem is egy Getzim abba hala meg. Hát 17 gyermekembe 
hány vagyon. De Christus Urunk mit mond Luc. 18. 16. Bocsássátok 
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én hozzám a gyermekeket. Ajánlom Istennek kglmedet. Bécs. 31 Mártii 
1714. Kglmed szolga (így!) vén rab atyjafia 

Bethlen Miklós mp. 

Kívül: Méltóságos Gróf Bethlen László uramnak, nekem kedves 
bizodalmas öcsém uramnak ő kglmének adassék. (Záró pecsét.) 

Közli: LUKINICH IMRE DR. 

TIZENHETEDIK SZÁZADBELI PASQUILLUSOK. 
Kassa városa lakosságát a tizenhetedik század első felében a val

lás kérdésé tartotta forrongásban. 
A hivatalos Kassa, tehát a város tanácsa és közgyűlése, mióta a 

városban a reformáczió gyökeret vert, Luther tanításához ragaszkodott 
s a vittenbergai akadémia theologusainak hitmagyarázatát fogadta el 
zsinórmértékül. Ha ebben a hitbeli meggyőződésnek főrésze volt is, a 
politikus városi tanács azért is ragaszkodott az 1549-ik évben I. Ferdi
nánd király elé terjesztett s általa approbált hitvalláshoz, az u. n. 
confessió pentapolitánához, mert erre az alapra állva, diadalmasan szállt 
szembe azzal a követeléssel, hogy Kassán Luther követőin kívül más 
vallásfelekezet tagjai is állíthassanak templomokat és iskolákat. 

Ez a követelés pedig a tizenhetedik század derekán mind türel
metlenebbül kopogtatott a lutheránus orthodoxia makacsul elzárt ajtaján. 

A (római katholikus) klérus mindig résen állt, hogy a városban 
régi helyét elfoglalhassa. Eger eleste után az 1597-ik évi országgyűlés 
Kassára helyezte az egri káptalan székhelyét. A város lakossága kezdet
től fogva ellenséges indulattal viseltetett a pápista papok iránt s az 
1600-ik évben megakadályozta a káptalant, hogy a szokásos úrnapi 
körmenetet a város utczáin megtartsa.1 

Az 1603-ik évben a tanács a sz. Mihály kápolnát hajlandó már 
részükre átengedni,2 de Rudolf kormánya a sz. Erzsébet templomon kívül 
a parochia s az összes egyházi vagyon visszaadását követelte. 

A katholikus egyház az 1604-ik év január hó 6-án a fegyver
hatalmával hódította vissza régi örökét s ugyanez év januárius hó 18-án 
pedig már híre járt, hogy a nagyszőllősi jezsuitákat a városban telepí
tik meg.3 Midőn Bocskay előtt a város kapui feltárultak, a katholikus 
egyház ismét elhanyatlott; de a fejedelem halálával ismét hírek szál
longtak. »Az pápista pap felől a mit ír kegyelmetek, abban semmi nin
csen, nem is volt minálunk, csak az Úristen ezután is oltalmazzon meg«, 
nyugtatja meg pozsonyi követeit az 1609-ik évben a városi tanács.4 

Az 1613-ik évi országgyűlésen követelte a klérus, hogy a római katho-
likusoknak a vallás szabad gyakorlata Kassán is megengedtessék, azt 

1 Kassa város levéltára. 4849. sz. a. 
a U. o. 5056. sz. a. 
8 U. o. 5099/27. sz. a. 
4 U. o. 5323/13. sz. a. 


