
A már-már a lelkét kilehelő
Erdély halálsikolya
A királyi szó pecsétje alatt kibocsátott Diplomában egyetlen pont sin-
csen, amelyet vagy az Udvari Tanács, a Kancellária, vagy a Hadita-
nács, de legesleginkább a Kamara és a neki alárendelt szervek ne vál-
toztattak volna meg, ne sértettek volna meg, és ennek bizonyítására,
noha sokszor és még annál is többször felszólaltunk Őfelségénél, éve-
ken keresztül, úgy, hogy erre igen nagy erőfeszítést áldoztam, mégis,
sürgetésünk ellenére sem értünk el semmit, ezért a Diplomából há-
rom pontot fogok kiemelni, a többit ezúttal félretéve, amelyek által
talán a legesleginkább nyög a súlyos terhektől Erdély, mégpedig:

1. A Diploma szerint Erdély köteles fizetni a háború idején min-
den évben 400000 rajnai forintot hozzájárulás gyanánt, a saját had-
serege biztonságára, béke esetén pedig 75000 rajnai forintot, amit hogy-
ha pontosabban összeszámolunk, az 1687. esztendőtől, amikor a német
betette a lábát hazánkba, egészen a béke idejéig, azaz 1698-ig, mini-
mum 25 millió, azt a 400000 forintos hozzájárulást különbözőképpen,
különféle ürügyek alatt átkeresztelt elnevezéssel, és így a jelen pil-
lanatig a különböző címen kizsarolt pénzek felmennek 9 millióra, ez
összesen kitesz 34 milliót, ami nagyon sok egy olyan tartománytól,
amely szinte mindennemű pénzügyi bevétel nélkül szűkölködik.
Hogyha ezt a pontos vizsgálódást tovább folytatjuk, akkor a kinyo-
mozandó ügyállás hasonlóképpen igaznak bizonyul. Negyven mil-
liót tesz ki az az összeg, amit a szerencsétlen Erdély a megállapított
summán felül kifizetett, vagy ki kellett volna fizetnie; ha ténylege-
sen összevetjük a török uralom alatt az egész keresztyénség ellen-
ségének évente leadózott kötelező adóval, azt az összeget, amit éven-
te Őfelségének rendesen kifizettünk, még azt is felülmúlja 3 millió 600
ezer rajnai forinttal, és ez egyébként nem volt rendes megállapodás
szerinti dolog, ahogy ezt már mondottam, és ha ezt még összeadjuk
a mindezeken felül kizsarolt összeggel, s azt az összeget összevetjük
a török portától megkövetelt szégyenteljes adóval, akkor annyira rúg,
hogy a töröknek ezt 333 évig kellett volna fizetnünk.

Ó, szégyen! Akkor, amikor reméltük, hogy egy keresztyén feje-
delem irgalmasságát élvezhetjük egy királyi szóval megerősített szer-
ződésben, valamint bízhatunk a hazai jog szilárd megtartásában, azt
kellett tapasztalnunk, hogy mindennek az ellenkezője történik.

2. Továbbá óvakodtak attól a Diplomában, nehogy véletlenül is
említés történjék egy Erdélyben felállítandó kamaráról, ezt a pon-
tot erőszakkal megsértették, mégpedig hat éven át a Palm-féle1 párt
által Erdélyben és az ugyanott felállított Bizottság által, amelyek min-
den hazai törvény ellen cselekedtek, és az utóbbinak tevékenységét
minden irat igazolja.

BETHLEN MIKLÓS

1Johann David Palm, udva-
ri tanácsos, kamarai titkár,
erdélyi működéséről lásd

Bethlen Miklós levelezését.
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3. Továbbá pedig semmiféle hadak bevonulása nem engedé-
lyeztetik semmiféle indok alapján Erdélybe, se keresztyén fejedele-
mé, sem a török birodalomé, hacsak nem engedélyezi Őfelsége telj-
hatalmú megbízottja, a fenséges Lotharingiai Herceg2 révén, hogy
a mi országunk az évszázadokon fennállott fejedelemség formájá-
ban megmaradjon, minden kiváltságában, mind ami a fejedelemre,
mind ami az országra vonatkozik, és amelyet teljhatalmú megbízottja
révén Ő Szent Felsége Diplomájával megerősített. De ó, jaj! Nem sok-
kal később nyomorult hazánk mindennek az ellenkezőjét tapasztalta,
amikor befogadta a katonaságot.

Nincs annak semmiféle emléke, hogy Erdély önként vetette ma-
gát alá, de annak sem, hogy a hadsereget és annak betegség által meg-
fertőzött és éhségtől meggyötört tagjait, akik szinte már meztelenek
voltak és nyomorultak, atyai öleléssel fogadta kebelére.

Arra sem emlékeznek, hogy olyan hadsereg érkezett, amely na-
gyobb volt, mint a kikötött létszám, úgyhogy ők különböző jogcí-
meken hatalmas összegeket zsaroltak ki, azáltal, hogy az erdélyi kincs-
tár 16 regimentet tartott és szállásolt el téli szálláson, Ausztriába pedig
jó néhány hordónyi pénzt hurcoltak ki.

Továbbá semmiféle említése sincsen annak a több száz köbölnyi búzá-
 nak és zabnak, amelyet fölhalmoztak a raktárakban, és azon a címen vit-
 tek el, hogy majd megfizetik, ám mind a mai napig tartoznak az árával.

Semmit sem mondanak azokról az alkalmakról és eszközökről sem,
amelyekkel Erdély hozzájárult az országon kívüli hadviseléshez. Mi
van a munícióval? Mi van mindazzal a hadi felszereléssel, amelyet a
kialkudott költségeken kívül követeltek? Hol vannak a hadszállítási
költségek? Hol vannak azok a költségek, amelyek az Erdély belsejé-
ből messzebb történt szállításokat illetik, ilyen helységek: Lippa,3 Lugos,4

Karánsebes,5 Mehádia,6 Orsova,7 Palánka,8 Bocsár,9 Sidovár,10 Nova[?],
Arad,11 Szeged, Várad,12 Gyula, Belényes,13 Halmágy14 stb. Hol van
mind az a költség, amit építésekre követeltek, azon felül, amiben meg-
állapodtunk? És hol van a kegyes emlékezetű fejedelemnek és az or-
szág előkelőinek a tekintélye? Amelyet ugyanis a garázdálkodó ka-
tonaság tüstént, napról napra elkezdett megcsonkítani? Hol van a
Diploma megerősítése? Amelyet nem korábban, mint négy [tizennégy!]
éve, azaz 1690-ben bocsátottak ki,15 és amelyet sohasem birtokolhat-
tunk volna, hacsak be nem üt az országba Thököly?

Ez a Diploma, melyet nem is annyira Őfelségének kell tulajdoníta-
nunk, hanem inkább az előbb említett Thökölynek. De meg kell mon-
danunk, hogy Őfelsége keresztyén és kegyes fejedelem, de azt sem sza-
bad elhallgatnunk, hogy sosem volt a mi pártfogónk, mivelhogy amit
Őfelsége nekünk megígért, akár nyilvánosan, akár magánemberként,
azt részleteiben soha nem tartotta be, és tette ezt akár őfelsége, akár alá-
rendeltjei, végső soron nem elégítettek ki bennünket. És ki nem elé-
gíttetvén, biztatván ugyan Őfelsége minisztériumai, hogy kérvénye-
ket adjunk be, azonban nem segítettek bennünket, a múltban sem és
most sem, és így ehelyett azt voltunk kénytelenek tapasztalni, hogy ha-
sonló trükkök révén szándékosan fosztogatják továbbra is vagyonunkat

2Károly Lipót, Lotharingiai
herceg (1643–1690), a

török elleni hadműveletek
vezetője. 1687-ben vonult

be Erdélybe, ahol a
balázsfalvi egyezménybe
foglaltakkal gyakorlatilag
bejelentette Erdélynek a

birodalomhoz való
csatlakoztatását.

De az egyezményt
az idő felülírta.

3Lipova, RO

4Lugoj, RO

5Caransebeș, RO

6Mehadia, RO

7Orşova, RO

8Bačka Palanka, SRB

9Bociar, RO

10Jdioara, RO

11Arad, RO

12Oradea, RO

13Beiuş, RO

14Hălmeag, RO

15Szövegromlás? Másolói
hiba? Esetleg már egy

jóval korábban elkezdett
szöveg véletlenül

megmaradt emléke?
16Jean Louis Rabutin de

Bussy (1642–1717), fran-
cia származású császári
tábornagy, 1696 és 1708

között volt Erdély
főhadparancsnoka.
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és minden birtokunkat. Hogy százezer dolgot más módokon is ki-
zsaroltak tőlünk, és úgy ítéljük, hogy ami még hátra van és a minket
érintő végrehajtásra céloz, az együttesen a mi tönkretételünkre és el-
pusztításunkra törekszik. Hol itt a keresztyénség? Hol a lelkiismeret?
Beszélnek-e úgy nemcsak a fejedelemségek, hanem a királyságok is,
hogy meghallgathatja a gyóntatójuk? Hol van annak a sok ezer né-
metnek az emlékezete, akit az erdélyi kincstárból mesterségesen kizsarolt
pénzből gazdagítottak meg; valóban megérdemelte volna Erdély, hogy
Őfelsége őt, mivelhogy a kereszténység védőbástyája volt az ő felfo-
gása szerint is, az ő irányítása alatt álljon, és ne bízza őt mások gond-
jára. Amikor Magyarországon kihirdették a nemzeti fölkelést, Erdélyt
arra szólították fel, hogy védelmezze magát, akkor felajánlottak a Tá-
bornoknak [Rabutin]16 25 ezer insurgenst, akikkel a hazát megvédhetné
a betörésektől. Ezt a felajánlást a tábornok teljességgel visszautasítot-
ta, mondván azt, ha Erdély adna neki 100000 forintot, akkor ő az egész
tartományt megszabadítja az összes becsapástól és minden elkövet-
kezendő bajtól. És íme: amikor az aláírt kiutalás után megkaphatta vol-
na a teljes összeget, akkor nekikezdett annak, hogy különböző végre-
hajtásokkal ki is csikarja ezt, a beszedésre semmi haladékot nem enged,
megszegve ígéretét, végül pedig a háborúról mit sem gondolva, pa-
rancsot adott, hogy mégis ragadjanak fegyvert, de csak kis számban.
Azokat, akiket az előbb említett végrehajtás már nagyon elkeserített,
azokat táborban helyezi el, de német katonák nélkül, és ők, mivel nem
értek fel egy egész nemzeti hadsereggel, különböző helyeken veresé-
get is szenvedtek. Közülük a legfőbb foglyok át is álltak a nagyságos
fejedelem, Rákóczi alá. A Tábornok viszont mit sem törődve az ő sor-
sukkal, hanem elrendeli, hogy ezeknek minden javát, ingóságaikat és
ingatlanjaikat, kúriáikat és falvaikat égessék el, és a Rendek pedig —
minden hazai törvénnyel ellenkező módon — ítéljék el őket. Ó, fájdalom!
Ő nemcsak javaikat, hanem lelküket is, mivelhogy erőszakos és őrjöngő,
el akarja veszíteni, midőn azon mesterkedik, hogy erőszakosan elítélje
őket. Hogy ezen mozzanat mellett ne hallgatással menjek el, az alul írott
helységeket égette fel:

Borberek17 és Alvinc18 híres mezővárosokat,
Torockó19 mezővárosát, amely a Torockai család birtoka, négy fa-

luval együtt
Zalatna20 mezővárosát, öt faluval együtt, ez a királyi kincstáré
Győr várát, négy faluval együtt21

Folt22 várát, négy faluval
Enyed23 városát, amely igen híres helység, várával, kollégiumával

és templomaival együtt, ahol is mindenkit, aki futva nem tudta éle-
tét megmenteni, tűzzel-vassal kiirtott24

Somlyó25 mezővárosát hat faluval
Dézs26 városát és környékét, hat faluig
Aranyosszéket hat faluval együtt, meg a mezővárost, ahol csupa

nemesek laktak27

Udvarhely28 várát, együtt a várossal és negyven faluval, amelyet
majdnem teljességgel nemesek laktak (Istenre esküszöm, hogy

Bethlen Miklóst a
guberniummal erőszakkal

halálra ítéltette, de császári
akarat a kivégzést megtil-

totta és Bethlen négyévi
raboskodás után, 1708-ban
Bécsben fogolyként, majd

házi őrizetben, aztán
annak is feloldá sával

szabadon élt, de Bécset
nem hagyhatta el.

17Vurpăr, RO

18Vinţu de Jos, RO

19Rimetea, RO

20Zlatna, RO

21A Győr melletti Koroncó-
nál 1704. június 13-án

Heister császári tábornagy
mért súlyos vereséget For-
gách Simon tábornagy ku-
ruc csapataira. A kancellárt
június 20-ra virradó éjsza-
ka tartóztatták le, a csata

híre még eljuthatott hozzá,
s beleírhatta a fogalmaz-

ványba az esemény és
pusztítás hírét, s kiküldhet-

te Salláti András nevű
szolgájával Bécsbe,

illetve Magyarországra.

22Folt, RO

23Aiud, RO

24Enyed városát és
református kollégiumát
Báró Johann Karl Tige
ezredes 1704. március

13-án rombolta le és
égette fel. Ennek a pusz -

tításnak elejét akarta
venni Bethlen a Rabutin
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semmi okot nem adtak rá), jelen volt akkor Tige báró ezredes is, aki,
mivelhogy tisztában volt azzal, hogy ártatlanokról van szó, a Tá-
bornok kétszeri parancsa ellenére sem akarta azt felgyújtani, és ezért
egy küldöttséget vezetett a Tábornokhoz az említett szék nemesei-
ből válogatva, akik ki akarták fejezni hűségüket, ám a Tábornok, épp
hogy le nem csukatta őket az ezredessel együtt, aki végül is a har-
madik parancsra kénytelen volt engedelmeskedni.

Hozzá kell tennem, hogy miként bánt azokkal, akik a legkisebb
gyanúra sem adtak okot, mivelhogy az ő oltalma alatt voltak Sze -
ben ben,29 de őket sem kímélte meg a gyújtogatásoktól, és sokat meg
is szervezett. Azt sem szeretném elhallgatni, hogy magának a gu-
bernátornak is 56 asztagát fölgyújtatta, azonkívül mások 14 asztagját
is elégettette Boncidán,30 úgyhogy körülbelül 10000 köböl gabona
pusztult el, hasonképpen ugyanazon a helyen 4000 köbölnyi szénát
is fölgyújtatott. Ezek Pekri, Kálnoki urak, valamint a püspök, és Mi-
kes úr volt, akik mégiscsak őfelsége szolgálatában álltak; hogy ezek-
kel az akcióival mit akart kifejezni a Tábornok, azt csak a Jóisten és
talán néhányan tudják. Arról sem akarok hallgatni, hogy az Erdélyben
létező Kamarai Bizottság, mit is csinált mindenki felháborodására,
elég annyit említeni, hogy Ekler úr31 zsarnokságot gyakorolt, még-
pedig Palm úr támogatásával, közreműködve nem csupán az egész
nemesség, hanem az összes jog gyökeres kiirtásában. Az országot tör-
vénytelen cselekedetek végrehajtására kényszerítette Őfelsége ne-
vében (ahogy egyébként Magyarországon is cselekedték), és így suba
alatt, bűnös módon uradalmakat kezdtek kialakítani. És ezért, ha-
csak az égiek Őfelségét Rákóczi fejedelmet nem rendelték volna arra,
hogy fegyvert ragadjon a nemzeti szabadság visszaszerzésére, ak-
kor várhatnánk még ki tudja meddig, hogy visszaszerezzük örök-
ségünket, amely külföldiek kezére jutott.

Ezenkívül eme Bizottság pártja különböző ürügyek és címek alatt
állandóan veszedelmes viszályokat szított, mivelhogy nem hagyta
a főurakat békében élni egymással.

A kincstárhoz kötött állapotban lévő nemesek és parasztok vég-
rehajtásoktól szenvedtek, végül is beadtak különböző kérelmeket,
amelyeket a Fenséges Udvar visszautasított, elégtételt nem kaptak,
elszegényedtek, és koldusbotra juttatva mai napig is nyomorognak.

Ezenkívül feltétlenül be kell vallani azt, hogy azon erdélyi uraknak
a törekvése egyáltalán nem volt kicsiny, akik el akartak szakadni az
Ausztriai Háztól, de őket olyan okok késztették erre, amelyeknek föl-
sorolására most időnk nincsen, de a maga idején, a legkisebb dolgo-
kat is az egész világ tudomására fogjuk hozni, nyilvános formában.

Az egész ország nevében fellebbezünk Isten ítélőszéke elé, akitől
minden elégtételt várunk. Ezen okokból mi soha többé nem akarunk
alattvalói lenni az Ausztriai Háznak, hanem végső leheletünkig ra-
gaszkodván a Szabadsághoz és a Fejedelemséghez, védelmezni akar-
juk őket utolsó csepp vérünkig, és nem állunk meg addig, amíg el
nem jutunk a fentebb megjelölt célig.

tábornokkal való
beszélgetések során, aki

tiltakozott az ellen, hogy ő
ilyet elkövettetne, s meg
is feddette a kancellárt a
gondolatért, s Bethlen az
események után is szóvá

tette neki a dolgot, s
a generális újra tagadta,

hogy valami köze
lett volna hozzá.

25Șimleu Silvaniei, RO

26Dej, RO

27Aranyosszéket 1703-ban
égette fel Tige ezredes.

28Odorheiu Secuiesc, RO

29Sibiu, RO

30Bonșida, RO

31Georgius Eckler, az
Udvari Kamara által

Erdélybe küldött Johann
Friedrich Seau pénzügyi

szakember vezette
kamarai bizottság tagja.

Szörényi László
fordítása
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