
GRÓF BETHLEN MIKLÓS BÉCSI FOGSÁGÁRÓL 
(1708—1716) 

ÉS ARIOSTO »ŐRJÖNGŐ ROLAND«-JÁNAK EGY 
XVII. SZÁZADBELI FORDÍTÁSA. 

Gyermekkoromban, mikor a kolozsvári református collegiumba 
jártam, szokás volt ottan, hogy a szünidőről visszatért ifjak otthon 
talált régi írásokat, nyomtatványokat és könyveket hoztak magukkal, 
és azzal kedveskedtek a magyar irodalom professorának, ki buzgón 
gyűjté azokat az iskola nagykönyvtára számára. így jött vissza 
egyszer 1892-ben sok-sok poros, egérette írással egyik társunk a 
mezőségi Vajda-Kamarásról. Úgy beszélte, hogy a Bethlen grófok
nak egy elhagyatott régi kastélyának padlásán találta azokat egy 
feldöntött, nagy vaspántos láda alatt szerteszéjjel szórva. Java
részét ez írásoknak oda adta tanárunknak és úgy, a mint maga 
is csak vaktában markolta azokat ki e sok közül — néhányat 
nékem is juttatott belőlök. Mifélék azok, a miket a coUegiumnak 
ajándékozott, bizony nem tudom. Mert bár később sokszor kértem 
ama tanárunkat, ki azóta meg is halt, Szabó Sámuelt, később 
pedig Török István tanár urat, ki tőle a könyvtárosságot átvette, 
az írásoknak többé nem bírtam nyomára akadni. Pedig jól emlék
szem, volt közöttök egy nagy királyi pecsétes oklevél, német 
vasasok fizetéséről szóló összeírások, magánlevelek és hivatalos 
akták, melyek szintoly érdekesek lehetnek, mint a melyek a vak 
véletlen folytán hozzám kerültek. Midőn e helyen ez utóbbiakat 
akarom ismertetni, főleg a Vajda-Kamaráson maradt levéltárra, 
és a kolozsvári collegium könyvtárában kallódó írásokra akarom 
a szakemberek figyelmét felhívni, meg levén győződve, hogy 
Erdély egyik legjelentősebb és irodalomtörténeti emlékekben bővel
kedő levéltárát fogják ott feltalálni. 

Azt gyanítom ugyanis, hogy ott lappang gróf Bethlen 
Miklós »Önéletírásáénak eredetije, melyet későbbről való másolat 
alapján ugyan kiadott 1858-ban Szalay László a Történelmi 
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Tár II. és III. kötetében, de a melyről maga mondja az elő
szóban, hogy a nyelvész sajnálni fogja, hogy nem az eredetinek 
hű mását veszi tőle, minthogy a XVIII-ik század másolói bizony 
felületesen szoktak elbánni az eredetinek nyelvezetével és írásmód
jával. Itt kell legyenek továbbá mindazok a levelek és okiratok, 
melyekre Bethlen minduntalan hivatkozik e művében és a melyek 
egyszersmind kiegészítik csupán 1704-ig menő művét. Maga írván 
első könyvének 288. lapján is: »az akkori diariumomban jobban 
meglátszik ez« — és művének a végén: »Reliqua vide in actis«. 

Itt gyanítom Freytag Ádám németből fordított Architecturá-
jának kéziratát, melyet Hollandiában tanulóévei alatt fordított 
Bethlen. És talán még egyéb irodalmi munkái mellett, itt kell 
legyen végül a többi része azon töredéknek, mely az én gyűjte
ményemben vagyon és a mely bizonyára legrégibb magyar fordí
tása Ariosto »Őrjöngő Roland«-jának. 

Mind e feltevésekre a birtokomban lévő az a pár levél indí
tott, melyek az 1708—1716 közti időből valók és melyek közül 
Ötöt írt maga Bethlen Miklós, hatot felesége, gróf Rhédei Julia, 
kettőt fia és egyet a leánya. Más két, nem sajatkezüleg írt levél 
szintén Bethlen Miklóstól való, melyek egyikét Du Jardin báróné
nak, Mihály fia özvegyének, a másikat pedig vejének, gróf Teleki 
Sándornak írt. 

Nálam van továbbá egy felség-folyamodványnak latin fogal
mazványa is. 

Ismeretes, hogy Bethlen, midőn kitört a Rákóczy-féle szabadság-
harcz és a kuruczok ügye diadalmasan haladt előre, 1704-ben egy 
brosürát írt »Olajágat viselő Noe galambja etc.« czímen Fridericus 
Godefridus Veronensis álnév alatt és azt egy Pano István nevű 
görög ügynök által megküldé a titkon Rákóczit pártoló holland és 
angol követnek. Egy projectum volt az, hogy miként lehetne 
az általa szerzett leopoldi diploma kijátszásával eltiport Erdély 
önállóságát ismét visszaadni a nevezett két protestáns hatalom 
kezessége mellett. A gyanakvó császári tábornok, Rabutin azonban 
elfogja ügynökét és Bethlent fogságra veti. 1704-től 1708-ig tar
tott szebeni szigorú fogsága, a miről még ír Önéletírásában. Ekkor 
hanyatlani kezd a szabadságharcz csillaga — Erdélyből kiverve 
a kurucz és Bethlen tekintélyes hívei okvetetlenül követelték volna 
szabadonbocsáttatását. De mivel Rabutin még mindig félt, hogy 
mások példájára Bethlen is át fog pártolni Rákóczihoz és mivel a 
Resolutio Alvincziana Art. 4. szerint a hazaárulási, hűtlenségi és 
felségsértési perekben az ítélkezés egyenesen 0 Felségére tartozott, 
titkon erős katonai fedezettel 1708. május 1-én Bécsbe viteti fel. 
Ugyanekkor április 25-én értesíti a gubernium, hogy a períratok 
is felküldettek Bécsbe. A következő év márczius 12-én értesítik, 
hogy a döntés elhalasztatott, hogy a védekezésére szükséges ira
tokat beszerezhesse, valamint a kiküldött bizottság is kutat Erdély
ben, hogy nem találna-e még gyanús iratokat. Leveles ládáit 
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Bethlen-Szt-Miklóson ekkor átkutatják és lepecsételik. Erre az érte
sítésre felel amaz fentemlített, birtokomban levő latin memóriáiéban 
1709. márczius 16-án. 

Nem kétli ugyan, hogy Ő Felségének ez az intézkedése 
merő jóakaratából származott, mégis úgy jött neki, mint a villám
csapás. Honnét szerezzen ő be iratokat ? —- hiszen úgy emlékszik, 
hogy a gubernium mindent felküldött és ő maga mindent benyúj
tott. A bizottság is semmi gyanúsat sem találhat már Erdélyben, 
hiszen azt is elégszer kérte, hogy bármit találnának, csak küld
jék fel Ő Felségének. Hogy mi eredménye volt kérelmének, nem 
tudja. De raboskodása immár a hetedik esztendőbe menvén át, 
sírva, könyörögve borul a trón elé és kéri Ő Felségét, hogy kegyel
mezzen meg neki, avagy könyörüljön feleségén, gyermekein, uno
káin, házán, mert e nélkül csak több nyomorúságnak néz elibe. 
Bár sohasem volt gazdag, mégis mindenét oda adta Husztra, hol 
mint kapitány őrséget, diákot, postát mindent a magáéból tartott, 
hogy 0 Felségét szolgálhassa. Mások, kik szabadok, ilyesmiért 
Ő Felségétől vagy a kincstártól kárpótlást nyertek — csak ő nem 
kap semmit, mivel hogy fogoly. Kezesek érette a haza, Isten, 
vagyona, családja — és vén kora. 

A következő évről nem tudunk semmit. Nálam van azonban 
1711. jún. 19-én (?) kelt csonka levele, melyet alábbiakban szó 
szerint közlök: 

Isten vígasztallyon s- aldgyon meg Édes Feleségem. 
A közelebb Diószegi es Tzollenstain Uramek által 9—23 es 27 

May költ leveleidet, es Diószegitől minden állapototokról egeszsz Tanú
ságot vettem, noha velle szánt szándékkal szembe lenni nem akartam, 
azért hogy mivel énnekem semmit vétkül itt sem vetnek hanem tsak 
a Galambot, es azt sem annyira hogy irtam, hanem azt, hogy miért 
nem küldöttem igyenessen a Császárnak mint azelőtti Irasimot hanem 
az Anglus es Hollandus kö[ve]tekhez. Minthogy azért Diószegi eppenn 
oda megy . . . most tanulni, nem akartam sem őtet sem maga[mat] 
gyanúba hozni hogy ne fogjak rá hogy en . . . követem s — valami 
baya ne legyen. Mast tarn volna akar az Szállásomra vettem 
volna, m[ert hfjszem mostis a te Japonicadot kalapot mit az . . . vettem 
Szabó, kereskedő Emberek ide jöttek hozzam ugy választottam mind a 
Japonica külső belső Matériát alkuttam vásárlottam véllek itt a magam 
hazába Szabadonn, meg ollyan halgato Nemet Pásztor sem jött az Házba 
véllek, azért a velle való szembe nem letelemenn vagy ha valamit talált 
volnais Írni kettseges vagy kedvetlen dolgot, azon meg ne ütközzél 
semmineg, mert imez az oka; Azonn az ükonn se ütközzél meg, mert 
noha en azokat a Nagy Hatalmas Meltosagokot meg nem mertem 
találni, meg is az Isten ugy fel indította őket az érettem való Töreke-
desre, hogy azt az Istennek sem en sem Te meg nem köszönhettyük, es 
ennek az en dolgomnak immár jo vege leszen es minél későbbre halasz
tani latszik Isten, annál örvendetesebb tisztességesebb es nekem s-nektek 
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annál jobb es hasznosabb leszen, meg nyugutt elmevei légy rajta kevés 
napok alatt meg tapasztalod. 

Diószegi neveddel követett engemet eggy Leveledről. Elhiszem a 
9dik May irt Leveledet erted, de Lelkem énnekem semmit sem vétettél 
nagyobbat vetett volt a Sz. Job Felesege Jol. 2. 9. En követlek inkább 
hogy en miattam sokat sírtál böytöltél es magadot azzal elrontottad, 
meg bocsáss mindazáltal bizony énnekem abba semmi vétkem sintsen, 
mert mindezeket az Isten tselekedtte. A Proiectumot az Isten dütsösse-
geért irtam en. Az en Vallásom, Hazám, Nemzetem, a Tsaszar es Con-
federatusi jovara tzeloztam. Soha bizony azt az Ördög nem súgta, 
ha[nem] az Istennnek Lelke. Ha igy jártam velle, az semmi, az is 
a[nnak] rendeléssé. Dan[iel] az Isten Haz[aja, Nemjzetejert való 
buzgólkodásával esett volt az Oroszlán Verembe. Az 3. Iffju a Tüzes 
kementzebe, de kijöttek. Bizony ugy [bijzom Istenbe hogy enis ki 
megyek. Regenn Huzzát megölte az Isten, hogy az Frigy Ladahoz 
nyúlt, nem azért mert azt az eséstől tartani jo dolog volt, hanem azért, 
hogy miért töttek volt a' Ladát ökör szekérre, mint a Philistaeusok, 
miért nem vitték az Vállokonn az Isten rendelete szerent. Enis az Isten 
Ladáját akarám az Eséstől oltalmazni s- meg estem, de nem ugy, mint 
Huzza, mert semmi vétkem nekem abba, ha mások eleitől fogva az en 
akaratom ellen Ökör Szekérre töttek, vagy ugyan magok felrúgtak vagy 
döytöttek. Azért tartotta meg az Isten tsudalatosan az en Eletemet ennyi 
veszedelembe mind ez mai Napig Eletemet Erőmet Egessegemet minde
neknek s- magamnak Tsudajara mert ditsekedem az Istenbe, semmibe 
sem érzem alább magamot mint szintén het esztendővel, hanem tsak 
az Uiyaim akarnak meg köszvényesülni, hogy nehezebben irhatok mint 
azelőtt de mégis ugy hiszem esztendő alatt irtam be magam kezemmel 
tiz kontz-Papirossat, de nem irtam Galambot ne felly tolle. Egy reszet 
most be kültem a Professoroknak. írtam igassagom oltalmazására való 
sok momorialet, Nagy Halom Nagy rakás ez. Az en Imadsagimot Sok 
üldözések alá vettetett világi Eletemet, de ennek meg hiya vagyon 
egy kevés. 

Nekem most mas szallassam vagyon Penzenn fogadttam, de igen 
jo. Kettönelis. jobb az elsőnél mégis felényi drága. Ket nagyobb ket 
kisseb haz. Magam különn konyhám. Szakácsnak kamarája. Különn jo 
Pintzem. Ket ennyinn három ennyinnis elférnénk jol. Költséget Isten 
adott, mindennap En, Tartzali, s- három szolga, ket nagy, s- öt kis 
kutya Egy Mókus, mellyis nem regenn jött ide s- ollyan Sziligy massat 
nem láttam, jol lakunk, mégis Szegény embernek is jut benne. Bizony* 
sag a nektek küldött Vasarlasis. Diószeginek is adtam 50 Rhenes frtot. 
Az Hertzeg Aszszony Gyulai Ferentz Uram szépen adtak igen neki. 
Eddig való költséget ki tudvann, mégis, . . forintal gazdagabban ment 
ki Betsböl, mint ide jött. Alumniatis sz[epenn . . . . ,]da fel neki. Oh 
Édes Lelkem ha te elhitethetned az te A ba gyengeségedet . . . . 
menel . . tolled . . . szemed előtt bizony io ember lenne Josefböl, es nem 
te tar . . . fet, hanem eö tégedet s- engemet, tehetnem tsak Diószegihez 
tsak [eszjtendeig, meg lenne Illyés es Elisaeus' a' Liszt es Olay Sz[appan]. 

Irodalomtörténeti Közlemények. XV. 11 
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Josef tanittasarol irtam magának, Praeceptorának Caposi Urnák, 
meg mutattya a [Praejceptora neked a Levelemet az mellyet neki irtam, 
aztis magával es az Praeceptorral magyaraztasd meg előtted. Az a 
Legény megvesz, és eggy roszsz ember, es tégedet meg szomoritto leszen, 
ha az három közzül legalább eggyik meg nem leszen. 1. Vagy Fejer-
varra adod Kaposi Uram keze alá, hamar penig ha az haboru engedi. 
2. Vagy ide en mellem küldöd, ha ugyan itt fenn kell laknom. 3. Vagy 
oda fel Diószegi melle. Ha ez eggyik sem leszen bizony feltem, tudom 
en az 17 esztendős Gyermek Legény dolgát. Ha ez hamar eggyik sem 
lenne bar tsak Mohatsit fogadnád Száraz Dajkának neki, Mohatsinet 
Öreg Aszszonynak, ez a Leányok hazából ki űzne, Amattól meg inkább 
félne mint sem a Praeceptoratol, irtam en Mohatsinak eggy levelet felőlié. 
Igen jo volna az is ha Zilai András Uramat meg fogadhatnátok ugy 
Praedicatornak az mint en magának es Caposi Urnák irtam felőlié. 
Lássad Lelkem az mire Isten vezérel es segitt . . . vessed azt, talám 
Isten addgya en nekemis több módom lesz ezeknek io rendbe való hozására. 

Az Aporne Aszszonyom dolgába hogy adoss levelet nem adtai, 
jol tselekedtted. El igazittom en azt, es ha lehet annak a jo Aszszony
nak kara nélkül, mert az jo indulattyat en tudom betsülleni. Atyám 
fiais levenn, de ez utannis semmi Irast ne adgyatok. Ha Nemes Embere
ket vagy Deákokat vagy mit küldene is hozzatok semmi igiretet ne 
tegyetek hanem tsak ilyen választ adgyatok Ertem Uram eö kegyelme 
eligazittya; szóval ugyan megmondhatod eö kegyelmének hogy en mint 
fellyebbis iram ha lehet szolgálni kivanok ugyan inkább mint kart 
tenni neki, de erről sok beszednek kell lenni meg elébb eö kegyelmevei 
s- Corda Urammal. 

Az Megyesi s- Caposi dolgot ercem, nem tehetünk rolla, ha ugyan 
tsak téged akarnak Portioztatni Országot Deputatiot es kivált Generalis 
Urat kell rolla meg találni. Ugy ertem Fiam Uram leveléből most is a 
Generalis azt mondotta volt, hogy maga is ir mellettem ide fel jo aka
róinak. Valóba nagy eggyügy üseg tölletek Fiam Urammal hogy mind-
gyart nem kaptatok rajta; hadd irt volna a Tsaszarnak felőliem, Ugy 
. . . . ten Uram nem bonthatta volna el, melylyenis ne busully 
az Haller Uram irasa me szabaditt. Isten eo meg jutal
mát. En a Gonosz kö helyenn kenyérrel hayttom ... . ad kerelek 
oda haza is Josefet szoktasd Serre Kafera most különn azért kültem 
neki eggy Süveg Nadmezet az Istenért kérlek végy Cafet neki Szoktasd 
rá, inkább magad is igyál kelletlenis, bizony felek eggy részeges roszsz 
Ember leszen, es tsak hamar Bethlen Mihály es a teobb részeges Battyai 
utann megyén, mert a Bethleneket bizony mind a bor öli meg. 

Egesseged romlassann búsulok, de bizony lelkem a te babonás 
böjtöd az oka, az Istenre kérlek had el, ha érettem nem a Gyermeki
dért, mi haszna ha osztann meg suketülsz, sem Isten Igéje, sem Embe
rek társasaga holt eleven leszeszsz. Samu szakatsot szánom, de törvény
től nem oltalmazom, latszik ugyan nem rósz szándéka volt mert az mint 
az karjába verte a kést anyi eo[rövel] mellyebe hasába is verhette volna. 
Rendszerént: a ki embert akar ölni késnél nagyobb fegyverrel forgódik. 
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Erdélybe oltalmazza tor — io borbély talán meg tartotta volna 
ha penig meg kell halni Isten üdvezittse — en a vert magamra es 
Hazamra nem veszem. Cse . . . . halyt oltalmazni méltó; Lovász Györgyöt 
rendeld Josef m[el]lé jarjjon velle mindenkor lovonn bizony bannam ha 
tsak ollyan « * 

A míg Bécsben fogva tartják Bethlent, otthon a távol Erdély
ben pusztul háza, gazdasága. Feleségét perrel támadják meg az 
adósai, Mihály fiának özvegye, a rákóczista Vay Ádám leánya 
pedig férjhez megy egy Du Jardin nevű német colonellushoz, 
avval belehelyezkedik első férje javaiba, sőt hogy azt tovább is 
élvezhesse, leányát eljegyzi mostoha fiával, az ifjabb Du Jardin 
báróval. »Porokatort nem kaphatok sohol •.— írja felesége Rhédei 
Julia 1712 júl. 29-én — mert látják, hogy Isten megalázót, nincs 
betsületünk, ez világi ember bizony nem szolgál nyomorus[ág]ba 
•esett embernek, mert attól nem várhatja előmenetelét.« Hiába ír 
ő maga is a menyének, megakarván akadályozni unokájának 
tervezett férjhezadását, mert —• úgymond reá fog jönni az ifjú 
Du Jardin is, hogy jól mondja a magyar : Könnyebb házasodni, 
mind napjában kétszer főzetni és ha mind csak az unokája hozo
mányából akarnak majd megélni, bizony az is csak annyi, mint 
kilencz medvének egy erdei vaczkor — a házasság létrejött és 
még a fia is alig bírta tőlök visszaperelni a flági birtokokat. 

E közben, a szatmári békekötés után lassan megcsöndesült 
az ország, lecsillapulnak a gyanakvó kedélyek és felesége Örömmel 
tudatja vele 1712 decz. 16-án, hogy sok könyörgésére: »az 
gyeneralist ő ektselliája igerte garatsijajat, hogy ír kegyelmed 
mellett. írt is az elmúlt postán.* Ő maga is ír 1713. aug. 12-én 
a generálisnak és az erdélyi kormányszéknek. Végre szeptember 
30-án boldogan írhatja haza: 

Isten meg aldgyon Édes Felesegem benneteket, etc. 
írhatom, Istene a Dütsősseg, a kinek kezébe vágynak a Királyok 

Szivei, Kiis a mii Kegyelmes Császár és koronás királyunk szivet erre 
hajtotta az Felséges Ministerium egeszsz megeggyezesevel, hogy en töllem 
Reversalist vegyenek, hogy az eő Felsége hire es kegyelmes akarattya 
nélkül Szállásomról es az Varosból ki nem megyek, es ezt megadvann 
en, ez utann Szóidat engem ne strásállyon. En ezt a Reversalist meg
adtam ma, ihol vagyon a Párja, es a Strassakot, ezen oraba el is vivek 
a Szállásomról, [Ho]gy ennyire szabadonn vagyok az [Istennek] haala. 
Ez ugyan meg nem tellyes szabadulás, de olyan megkoszonhetetlen 
sengeje az Isten es a Császár Kegyelmességének, hogy annak bő tellyes 
Aratásáról nem kell kételkedni. 

Addgyatok hálát Istennek es örüllyetek, de velle felette ne ditse-
keddgyetek, ne hiredttsétek, elmeteket kivált roszra velle ne emellyetetek, 

1 A levél többi része elveszett. 
11* 
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hogy valamint alkalmatosságot ne addgyatok, az en szabadulásomat nem 
kivano Irigységnek, hogy eő Felsége elkezdett kegyelmességet bontogassa,, 
es akadályozza szabadulasomot, mint eddig. Eszetek legyen es Szilidenn 
halgassatok. 

Az Huszti Pénz Interresétis ismét elvégezte a Camara Praeses, az 
arról való Decretumot most irjak, remelem a jövő szerdai Postann el 
küldhetem hozzatok. Ebből addgy Betlen Laszlo Urnák. 

En az enyimekkel jo egessegbe vagyok. A Betegsegis itt kissebedik. 
Istennek legyen haala. Eő Felségek is itt jo egessegbe vadnak. Utolsó, 
leveletek hozzam keölt 10. 7 bris. A tü Supplicatioitokot eő Felségek
nek be adattam, jo indultak valujann. Isten mindeneknek jo veget adgya. 
Ezt a levelet kiváltképpen meg tartsatok. Isten tovabbis vigasztallyon 
Édes Felesegem s- Fiam minnyajann benneteket. Bets 30. Septembris 
A. 1713. 

TÖkelletes Férjed s- Édes Atyád 
B. Miklós m. p. 

Reversalis Párja. 

Postquam Sacratissima Caesarea Regiaque Catholica [Maiestas Dominus] 
naturaliter Clementissimus Christiana misericordia erga me mota benigne 
annuiset: Ut vigiliae militares, quae jam a 9 annis ante portám Hospitii 
mei, veluti Arresti custodes continuo stabant, tandem amoverentur, Ego 
Comes Nicolaus de Bethlen prostratus in terram, sicque actis Pro hac 
dementia gratus; simul fide mea Christiana et nobili voveo et juro 
Sacratissimaeque Caesareae Regiaeque Maiestati sub Poena debit? mei 
Homagii promitto, e meo Hospitio, minus ex hac Urbe viennensi me 
nunquan sine praescitu altefatae Suae Maiestatis Sacratissimae et beni-
gnissima dispositione consequente egressurum. In cuius rei majorem fidem 
Reversales hasce manu propria . . . . subscripsi, et solito meo Avitico 
Sigillo confirmavi. Datum Viennae 30. Septembris A. 1713. 

C. N. de Bethlen m. p. 

0 
Kivül a levélre azt írta reá Rhédei Julia: »A. 1713. írta 

uram ő kegyelme 30 septembris vöttem 9 oktobris. ír valami 
kevés vigasztalásáról, áldot legyen Isten örökké, az ki csak ennyi 
vigasztalássát nyújtotta is.« 

A levélben említett supplicatio fiának ügyére vonatkozott, 
a kinek a máramarosi főispánságot kérte, mely megyében 1689-ben 
örökös ispánságot nyert, 1715 szeptember 3-ikán írja neki a 
felesége: »vajki sokszor írám, hogy suplikalja kegyelmed ő felséget, 
ha kegyelmed mint rab nem mert volna is suplikalni, meg is írtam 
en kegyelmednek suplikaljon kegyelmed az en nevemmel, de nem 
fogatta kegyelmed. Mások is megírtak kegyelmed sokan, hogy 
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oda fel vigye véghez kegyelmed, nyertünk mar benne mint bertok 
az csikba. Kegyelmed tsak az gubernijomra igazitot, en eleget 
suplikaltam, fél pénz arat sem szolgáltak, hiszen az ki mit akar, 
Betsbe viszi dolgát először véghez, mi ördög hatalma van mar it 
az gubernijomnak, bizony töb van egy falusbirónak.« 

E szerint hát rab volt még két évvel is ama reversalis után, 
sőt 1716 február 22-én is Bécsbe ír neki József fia, április 14-én 
pedig a leánya — ezek az utolsó levelek gyűjteményemben. — 
Halálát ez év október 16-ikára teszik. Utolsó levelének a hátára 
azt írta a fia: »A Császár Decretumát lehozták.« Vájjon szaba
dulására vonatkozott-e ez? és ha igen, viszontláthatta-e vájjon 
még egyszer gyötrődő hitvesét, messze hazáját, melynek legviha
rosabb korszakában volt egy félszázadon át egyik legkiválóbb 
államférfia, bizony nem tudom. Kortársait túlélte, barátai, csúfolói 
mind porladoztak már. Erdélyt, az ő általa készített diploma 
kijátszásával, elnyomta a betolakodott idegen, német katonaság. 
Ő valószínűleg ott pihen, mint haláláig rab, a nagy császárvárosban. 

Visszatérek azonban, ama töredékre, melyet feljebb említettem 
volt, az »Őrjöngő Lóránt« fordítására. Tizenhat negyedív oldal 
az egész. Kezdődik a második ének 27-ik és végződik a har
madik ének 13-ik versszakával. Prózában van ugyan, de az 
eredeti strófáinak megfelelően tagolva és számozva. Czímlapja és 
rajta a fordító neve hiányzik, a törlések és kiigazítások világosan 
mutatják azonban, hogy eredeti fordítás, nem másolat. írásából és 
nyelvezetéből következtetem, hogy a fent közölt levelekkel közös a 
szerzője, azaz szintén Bethlen Miklós gróftól való, csakhogy vagy 
ötven évvel korábbi eredetű. Tudjuk ugyanis, hogy Bethlen még 
Erdélyben tanult külföldi nyelveket. A mint maga írja »vagy 4 
nyelven kezdek érteni — nagy seminis thesaurus volt jövendőre.« 
Leydaban 5—6 hétig tanult angolul; járt Németországban, Hollan
diában egyetemre; utazott Francziaországban és Angliában — 
és ha nem ekkor fordította volna azt német vagy francziából, 
könnyen meglehet hogy az olasz eredetit is ismerte. Hiszen 1665 
januárban Velenczébe megy, hogy kardját felajánlja a török ellen, 
azonban, a háborúnak vége szakadván: »hogy hiába ne jöttem 
legyen oda, olasz nyelvmestert fogadék s belékapék abba a nyelvbe.« 
A strófák szerint való széttagolásból is azt látom, hogy egyenesen 
az olaszból fordította, mert bár prózában ír, néha a mondat ketté 
szakításával is átviszi a következő versszakba azt, a mi az 
olaszban már a következőben van. 

Könnyen lehetséges azonban, hogy Bethlen csupán tanulás 
czéljából fordította Ariostot — és épen ezért csak prózában, sőt 
talán nem is az egészet — és ez a valószínű oka, hogy sehol 
nem tesz róla említést Önéletírásában. 
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Ez azonban mitsem von le Bethlen érdeméből, ki e fordítá
sában legalább is nyelvészetileg felette érdekes emléket hagyott 
az utókorra. 

Alábbiakban adom e töredéket hű másolatban: 

27. Szüvét eltolvayló szeretője keresésének alkalmatosságaitól, nemis-
tselekedet életébe egy dolghot kedvetlenebül mint ezt de enghedni kell 
az Császárnak, azért mindyart készül kevés órák alatt Calesbe nyarghal 
és ugyan azon nap az Tenghere száll. 

28. noha minden hayos mesterek tettzése ellen, kik az Tenger
i e k természetit az üdő iarasat. Madarak szavát és Delfinek játékát] * 
háborodását latvan eggy szóval nem jovallyák vala de mindazokkal nem 
ghondol, mert siet hamar visszatérni. Az szél látván, hogy ily kevély ül 
csúfoltatik ugy fellázzasztá az Tenghert, hogy kitsin heiia hogy az 

llen megh nem feredének. 
29. Mindyart az okos hayos mesterek vitorlakot 

le vonszák s megh akarának térni az honnét oly merészen megh indul
tak vala. Az szélis mintha mondta volna: illy nagy bad 
szakattsághot, mellyet meghata vonitottatok, nem illik nekem 
el szenvednem neki hát fú, süvölt, zugh, hayo töréssel fenye-
ghetőzik, ha [ha minyart arra nem] mas felé mennek mint sem az mint 
eőket haytya. 

30. Hol az hayo orrára, hol farara nyomul az nagy hab, kegyetlen 
szél nem hogy szűnnék, inkább óránként nevekedik, eők penigh az apró 
vitorlákkal hol imide, de hol amoda haytoghatvánn az hayot hankodnak 
az nagy Tengherenn. De mivel nekem sok bordára fel ketett fonalam 
vagyon, mellyett mind megh kell szőnöm, mennyen békével Rinaldus 
Uram az vizigh szárazon, én viszsza megyek Bradamante láto-
ghatására. 

31 . és szollok amaz nemes hirű kys Aszonrul a ki keze által 
Sacripantes király mind lovastul földre terittetet volt, születéssé vala Ammon 
Herczegh és Beatrix tiszta ágyokbul, kiből való volt a vitéz Rinaldusis. 
Ez Leannak nagy ereje szive mind az egész Francia Orszaghnak, mind' 
Caroly Tsaszarnak kedveben vala, minthogy nem egy próbában Battya 
Rinaldussal egyerántunak tapasztaltatott vala. 

32. Szeretőié vala egy Cavalyer ki Agramantes királlyal Affricabul 
jütt vala, kitis Agolasa és szerelmes Leánya Ruggier nemes magvábul 
szült vala. Ezis az kys Aszony minthogy sem medvetül sem oroszlántúl 
nem [irto]zzott vala, illyen szeretőt [nagy] megh tála noha 
az eő szerencséjek látásnál beszélgetésnél többel . . . . . 
nem kedveskedett vala. 

33. Méghis el indul Bradamante (mert ez a neve ez nemes Dama-
nak) szeretője (kys az Apia nevet visely) kereséssére minden társasagh 
nélkül olly bátran, mintha ezerek őrzenék; a mint azért föllyebb mondot
tam, hogy Sacripantes király[al] legh első s utolsó Anyát megh csokol-

* Zárjelbe tett helyek az eredetiben törölve vannak. 
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tattá egy Erdőn megh az után egy hegyen által mene mindaddigh migh 
egy szép forráshoz juta. 

34. A forrás' egy szép pasitos rét közepin által foly vala, mely 
rétet öreg burkos fak [környes környül] árnyékozzák vala a patakis 
gyenge harsagássával az utón járókat ittalra és ott való mulatasra hija 
vala; Bal felől egy kis domb dely hevsegh ellen árnyékot tart vala ezen 
a réten meghalván Bradamante mihelt szép szemeit megh törle egy vitézt 
[lata] vön eszébe. 

35. Ki egy bokor árnyékába csergő high kristal virágos partyan 
halgatva és gondolkozva ül vala Payssa, Sisakja nem meszsze fügh egy 
bük fán a hol lovais megh vala kütve; maghának szemei lankattak 
alattnézők minden magha viseléssé szomorusaghot bagyotsaghot mutat vala. 

36. Minthogy pedigh minden embernek szokássa, hogy [a mitt 
kivan s a min búsul mástul arrul tudakozzék] mas nyavalyájáról s 
dolgairul tudakozzék kivána a kys Aszonis PZ vitéz [faidalmana'k] 
banattyanak okát tudny emez megh möndgya mind erre leven a kys 
Aszony szép beszéde s tekentetitül indíttatván mind kit első látassál 
nem egyébnek, hanem erős vitéznek gondolt vala, azért igy szol: 

37. Én Uram Caroly Császár táborába a hol Marsilius királyt 
megh akara várni, io vitézeket viszek vala, volt velem egy szép Leanys 
kinek szerelmével szivem tely vala. a mint egy hegyrűl be akarek 
leytenni a Rodanus mellett latek egy fegyverest ki egy szárnyos lovon 
ül vala. 

38. Ez a lator embere? Pokolbely Ordöghe vagy micsoda? elegh 
az valamihelt megh lattá az én kedves Szeretőmet, mint Sólyom a kys 
madarat egy szemhunyasba űzi fogia viszi ezis kapa az én kys Asszo
nyomat s kedve ellen el vive, eszembe sem vettem jövetelet, hatt már 
szeretőm oda fel kiált. 

39. A mint a heija annya mellől el szokta lopni a kys pislent 
amaz gondviseletlenséghirűl heába búsul haszontalanul kiáltva kerregi 
koth-kollya viszsza ugy enis nem mehetek utanna a ki röpül, hegyek közé 
rekedve egy kűszikla tövén vagyok szárnyom nincs lovam az erős köves 
utakon elállót alig teszi eleb eleb fárat lábait. 

40. De ezt noha szivemet mellyembűl kiszakasztatni láttam keves-
sebnek tartottam volna, de minden vezér s igazgató nélkül el hattam 
menni alattamvalóimat magham kősziklakon s szakadássokokon elembe 
vőm azt az utat mellyet szerelem mutat vala és a merre nekem látszik 
vala, hogy az a tolvay elvitte az en bekesseghemet. 

41 . Hat nap s hat éjei mentem rut kűsziklakon szakadásokon 
arkonon a hol sem ut sem ösvény sem semmi Ember nyom nem vala. 
azután juték egy vad kietlen s lakatlan környös körül faragás módra 
le szakadozot kősziklas partokkal környül vett völgybe melíy völgynek 
közepin egy kősziklas igen szép s- erős vár vala. 

42. Távul nekem az egész var nem különben mint lang fenleny 
tetzet nem is gondolhattam hogy vagy téglából vagy akar mi kőből 
rakatott volna minél közeléb megyek az egész munka anal csudalatosb-
nak latszik vala az után tuttam megh hogy babonás igékkel s füstökkel 
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elehitt ördöghök pokoly tűzzel s Styx vízzel megh edzett atzellal vettek 
vala körül a varat. 

43. Kys olly finum pallerozot [vala] hogy sem rosda sem sémi 
mocsok raita nem fogh. Ebe lakik az a tolvay ki az én szeretőmet el 
kapa s minden remenseghem el halassaval nem csak Kys Asszonyomat 
hanem szivemetis ott tartya; uganis ejiel nappal tsak nyargallya a tarto-
mant valamit el akar venni tsak oda vagyon az ha a bőrődbűl ki 
ugranal is de a midet etszer oda vittek nem latod többé. 

44. Jai hogy nézhetem en sokaigh azt a kő sziklat mellyben az 
en kintsem rekesztve vagyon, tsak úgy mint a róka nézi magos feniő 
fan á sas kesellő fészket kiben az eo kölyke riv forogh a szegény róka 
a fa körűi agoskodik kett eleyvel reá mi haszna nincs szárnya nem 
röpülhet oda föl nem tud mitt tenni, igy enis e körül a kőszikla körül 
kit megh nem hagh egyéb hanem ha madár. 

45. Migh én itt mulatok hat ihon jű ket vitéz kiknek kalauzzok 
egy törpe ezek kívánságokkal remensegheket egybe kötöttek vala de 
mind kivansagh mind remensegh haszontalan lőn mind kettő erős bátor 
vitéz vala Gradassus az egyik Sericai király, a másik Ruggíer az Africai 
udvarba nagyon bötsültetett iffju. 

46. Monda nekem a lyüki: ezek azért jőnek hogy evei a szárnyas 
lovon nyargalodzo varbely úrral megh proballyak maghokat. Enis mondám : 
Lelkem Uraim könyörüllyetek raytam es kegyetlen szerencsetlen esetemen 
(ha a mint reménlem is) megh veszitek a varat az én szeretőmet 
adgyatok megh. 

47. Ugyan akkor megh beszellem nekik miképpen vontak el tőlem 
sirassalis bizonyítván szomorusaghomat őkis [nem] eleghe igerek io 
akarattyakot azután neki indulanak a kősziklának en pedigh az . . . rágh 
felé indulek a harczot távul néztem könyöröghven Istennek a ket 
vitéz szerencséjéért. A kő szikla tövén vala mint egy kett haytasny 
terecske. 

48. Mikor azért a kő szikla ala jutának mindenik azt akarja vala 
hogy eő vyek megh először osztan nem tudom az szerencse hozaje 
vagy hogy Ruggier szabad akarattya szerent engede elegh az a Sericai 
király íogha egy kürtöt nagy dörgéssel fuini kezde, mely hangra ihon jű 
ki a kapun egy szárnyas lovon egy fegyveres vitéz. 

49. Lassan lassan kezde mind lovastul a föld színerűi föl emel* 
kedni, nem különben mint a tavaszai haza jövő éjszakara megh szálló 
Darvak kiket megh latnad hogy először tsak az földön megh futamod
nak osztan egy ket singnyre [folem] a földtül felemelkednek, ugy keve-
reghnek mind addigh mig osztan fel kerekedven nagy sebesseghel röpül
nek ; így ez boszorkányis apronkint olly fel röpüíe hogy sasnak is elegh 
lett vagy sok lett volna. 

50. Mikor osztan neki tetszék fordéta szarnyos lovat és mint 
sólyom mikor recze vagy galamb föl röpenessét lattya nagy sebesseghel 
jű a földre ugy ez is sebes röpülessevel hasitvan az eget kezeben kópiájá
val iszonyú zuhogassal jű Gradassus alig véve tsak jövetelitis eszibe hat 
mar ama rayta vagyon mert kópiáját Gradassuson 
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51. el tőre eme pedigh csak az árnyékot vagy a szelet ökleié, 
azonban mindgyart a szarnyos vitéz elröpüle s eltavozek de Gradassus-
nak fő Alfhana nevő lova az erős ütközésbe megh tantorodek ez ama 
hires Alfana ki valaha szép s io allaf nyerget hordozót legh szeb s-
legh iob ez volt. 

52. Ismegh tsak nem az egigh föl kerekedik az babanos onnét 
tsak hirtelen megh fordul s ala indul. Ruggier eszébe sem veszi iot 
vonyit amaz raita ugyanis Ruggier arra sem hanem éppen Gradassusra 
figyelmezet nagy vagas rayta esvén maghais el hanyatlik lovais egy 
lepesnyre hatra nyomul, mikor osztan eois [hatra] fordul hogy amazt 
vaghja vagy szúrja mar amaz reghen mesze röpült. 

53. Hol Gradassust hol Roggiert főbe mellybe hatba vaghtan 
vaghja emezek raita sémit sem tudnak ejteni, mert olly gyors hogy 
aligh veszik eszekben melly hamar kerengi őket, erre nez s- amarra vagh, 
mind kettőnek a szemét ugy megh babonázza, nem is lathattyak mely 
felől jő rajok. 

54. A ket földon [levő] es az egy levegő eghben levő vitézek közöt 
tárta a hartz mind addig migh a sitetes szürkölet e Világon mindene
ket megh szintelenite. Ez így volt hiddel csak egy szőr szállal sem 
szaporetom, láttam s tudom nemis gondolok vele ha valaki azt mondana 
hogy ez az csuda inkab hasonlit az hazughsagh — mint az igazsaghhoz. 

55. Igen szép selyem matériával be vala takarva az payssa az 
szemfényvesztőnek, nem is tudhatom okát hogy hogy szenvedhette hogy 
olly sakáigh ki nem fedezte, mert annak az payssriak oly ereje vagyon, 
valamihelt valakinek szemeben tűnik fenyesseghe mint a holt eleven 
elesik s az babonás rabsaghaba jutt. 

56. Minthogy ugyanis nints olly fenyessegh kit ez pays Pyropus-
sal vetekedő tündoklesset felérne, enis noha meszsze voltam, de mikor 
megh láttam eszem veszet sok időre alegh tuttam fel eszmelleni osztan 
se vitézeket se az törpét sem a Garbonczast nem láttam, hanem tsak 
az üres mezőt sitet [fellegh] hegyet es pusztát. 

57. Errül azt gondoltam hogy az pays fényével az boszorkám' 
az vitézeket egyszersmind megh igézte, babonázta, elfogata az eö szabad-
saghokat es en remenyseghemet elrontotta azért szivem tömlöcze fele 
fordulván megh egyszer onnét veghsö búcsúmat vevem es meg indulek. 
Ittyletek megh ha szerelembűi szarmozot kin lehete egyerantu az en 
nyavalyamol. 

58. Elebeni szomorusaghaba borula ismét az vitéz mikor annak 
okát megh mondotta volna, ez pedigh vala Groff Pinabei Magancza s 
Alta [Ripai] ripai Anselmus fiai kinek mint hogy minden nemzetséghe 
hamis hitetlen volt ez sem akara a többinél job lenni sőt minden lator-
saghokban eleit nem tsak el ere hanem fellyül halada. 

59. Bradamante nem kevés szine valtozassaval halgata Magen-
czei Úrfi beszedet, mert mikor először az Ruggier nevet hallá, fris vigh 
ábrázatot mutata, de azután hogy veszedelmeskedessit érte szerelmes 
szánakozás miat megh tibolyodik ketszeris kerde ha ugyan ugy vagyone 
az dologh. 
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60. Mellybe megh bizonyosodvan monda: Cavalyer légy csöndös-
seghben s- nyilva[n] az en ide érkezessem kedves es az nan neked 
szerencsés lehet mennyünk el ahoz az keserves házhoz az ki ollyan 
gazdagh kintsünket foghva s-dugVa tartya, ha az szerencse nekem nem 
rendkívül ellenseghem bizom faratsaghunk heaban nem leszen. 

61 . Felele az vitéz: Ha azt akarod hogy en az hegyeket ismét 
haghjam neked kalauzkodgyam nekem ugyan haszontalan járnom nem 
nagy kaár mert minden káromat megh vallottam mar, de te veszedelmes 
utakon s- kősziklákon [megy] sietsz a tömlöczbe melly ha (az mint 
hiszem) ugy leszen maghadon kivül mast ne vadoly mert ihol eleve 
megh mondom. 

62. Ezt mondván fordul lovára s Bradumantenak kalauzkodni 
kezd ki Ruggieroert most is veszedelemben veti maghat hogy az lator 
vagy el foghja vagy megh ölie. De ho aly meg ihon jö hátul az Posta 
erössen kiált vari megh vargy megh mert hirt hozok, ez az Posta az az 
ki Sacripantesnek Bradamantet Bajnokát megh nevezte vala. 

63. Bradamantenak ez [illy hirt hoza] Mons Periumbul es Nar-
bonabul illy hirt hoza hogy az egész Aqua Morta partyan sok zászló
kat ütőt az ellensegh es Massilia nem leven ott fő őrzője fel azért tüle 
mind tanácsot, segethseghet ker. 

64. Ez a varos az Rhodanus es Varus vizei közöt az Tenger 
Parton vagyon mellyet az Császár Arimon Herczegh Leanyanok Brada
mantenak adót vala, nagy batorsaghat s erejét megh látva ez azért az 
Segetsegh kérő Posta az mint mondom Massiliabul jütt vala. 

65. Gondolkozek egy kevéssé s- elméjében haboz Bradamante ha 
viszsza terjene vagy [el] medgyen ? de [erűt vészen] ha raita egy felöl 
az böcsület s az köteleseg más felől erőt vészen a szerelem tüze, veghre 
tsak el tökelli maghat hogy el mennyen, Ruggiert ez babonás tömlöcz-
bül ki ménese vagy ha ezt veghbe nem viheti, maradgyon ott [az hol 
eŐis] Rabul Őis. 

66. Olly mentségei s olly valoszszal külde az Postát vissza hogy 
amaz megh nyugovek rayta s halgata ez is megh indula kezdet utyan 
az Gróffal ki azon nem igen örül vala, mert megh tudván hogy ez 
abbul az hazbul való mellyet eö mind titkon mind nylvan gyűlöl io 
eleve lattya az következő gonoszt ha Bradamante eötet Maganczei 
hazbul valónak ismeri. 

67. Mert az Magancza es Clara Montana familiak közöt reghi 
nagy gyülölsegh vala, sokszor ontottak egymás vérit fejekkel törtek 
egymás homlokát, mostis az az hitetlen Groff azon gondolkozik mi 
keppen veszthesse el ez gyenge leant, mint talallyon alkolmatossaghot 
hogy mas útra menvén eő, amazt egyedül hagya. 

68. Születessevel hozót gyülölsegh felelem es ketsegh addigh föze 
agyát, hogy tsak eszébe sem véve hogy az utbul ki tevelyedet s- egy 
sürü setét Erdőben jutott, melly Erdőnek az közepin vala egy hegy 
mellynek teteje egy hegyes kő sziklára hegyződik vala ki de Brada
mante mindenüt nyomába vagyon. 
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69. Illy nagy Erdőben latvan maghat az Groff gondola hogy 
elvetheti magharul az Kys Asszont, azért monda az migh igen el nem 
setededik iob hogy mennyünk egy vendegh fogadóban hanem hibázok 
ugy tetzik a hegyen tul az völgyben vagyon egy szép kastély mind 
azáltal vargy megh itt föl rugazkodom az hegyre s megh latom. 

70. Ezt mondván föl rugazkodik, azonban utat vigyáz mellyen 
ha lehetne az Leány élőt el lopna maghat azonban talál az kősziklán 
egy közel harmincz singny melly gödröt [barlanghot] melyet a mint 
latszik tsakanyokkal vaghtak vala, az üreghi egyenessen megyén le 
alat egy nagy kapuja vagyon, mellyen mas eöregh kamarába mehetni. 

71. Kiből mint valami nagy eghő metsnek az vilagha lattzik 
vala; Az migh az lator itt gondolkodik, felvenn Bradamante hogy nyo
mat el ne veszesse utánna megyén s- az barlanghnal utoll eri. 

72. [Kit] Látván első tzellyanak kevés futamattyat az áruló uy 
mesterseghet s- valóban tsudast gondol, hogy Bradamantet vagy magá
rul el vesse vagy megh ölesse, elibe megyén fel viszi a gödör szájához 
s azt mondgya hogy a barlangh feneken egy igen szép leant látott. 

73. Kit mint szép tekentetirül mind gazdagh köntöserül nagy 
nemzetünek gondolhatni, de felette szomorú s megh bantodot, jelentette 
aztis hogy kedve ellen rekesztettek oda eö pedig tudny illik az Úrfi 
allapottyat akarván megh tudny az mint beszédben eredett vele az belső 
barlanghbol jött ki egy valaki s- nagy haraghal viszsza vitte. 

74. Bradamante valamint bátor ugy gorombais vala Groff szavat 
mindgyart el hive és az szegény Leant segeteni kivanvan azon gondol
kodik mint mehessen oda ala. Nem messze latt egy burkos Javorfan 
egy szép hosszú vesszőt kit kardal mindgyart elvagh s- az barlanghba 
be nyut. 

75. A vaghas felől való veghet az Groff kezébe ajánlva osztan 
magha ra tsükösködven ala ereszkedik, az Groff el mosolyodik az mint 
amaz ughrik lefele s- mondgya maghaban: Azt akarnám veled együtt 
minden nemzeted ide veszne s- aval az aghat elereszti. 

76. De megh sem telek be gonosz kivansagha mert mind aghas-
tul le esvén Bradamante az agh hegye ere előbb a barlangh feneket 
mint magha elis törek az ágh mindgyart s- az Leanyis beessek, de 
meghis ugy föl tartotta az vesző hogy noha esset de elete megh 
maradott, meghis azért egy kicsine megh szédülvén ott feküvek a 
mint ezt az következendő beszédben ha halgatny megh nem unnyatok 
megh mondom. De most Isten hozzatok. 

Veghe az második beszednek. 

Harmadik 

1. Kitsoda ád nekem illy nemes materiara eleghedendő eszet s-
nyelvet? Ki ad szárnyat verseimnek, hogy fen járó gondolatimhoz érkez
hessenek rendszerent valónál nagyob buzgosagh kelletik ide mert 
munkámnak ez az része tartozik az uramra hogy nagy nemes Eössinek 
eredetit raíszollyam le. 



172 GRÓF BETHLEN MIKLÓS BÉCSI FOGSÁGÁRÓL, 

2. Kinek házánál az eghtül világh igazgatássára rendelt nagy urak 
közöt nagyobbat dicsössegessebbet bekesseghessebbet es mezőbe tekente-
tessebbet nem látott az mindeneket] megh lato fényes nap kyis ha ez 
tsekelly prófétai vilagh megh nem tsal mind eddigh tartotta ugy melto-
saghossan fenyet meg tarttya a migh az tsillagos egh kis gönczöl szekere 
körül való forgassat megh nem valtoztattya. 

3. Ha egeszén megh "akarnám ennek dicsősseget irni nem az en 
pennám volna elegh hanem amaz mellyel, te Jupiter az óriások vakmerő 
pártütesse után megh tiszteled Etranak nemes uralkodóját ha illy nemes 
kőnek megh faragassara eleghseges eszkezeket szolgaltatz ez jeles szép 
kepéknek kirayszolasara forditom minden elmemet kezemet es munkámat. 

4. De kifaraghvan először ezt az nagyábul azután foghorn az 
kissebb s- gyengeb vésőket tálam szorgalmatos igyekezetemmel tökele-
tessebe tehetem ez kezdet myvemet. De térjünk viszsza ahoz kinek se 
Pays se melyvas megh nem nyugothattya a szivet, szollok az Magan-
czei Groffrul ki az ártatlan kis Aszonnak halalat akarta s- remeilet te, 
mert azt gondolta az arullo hogy az 

5. nagy esésben megh holt azért azt az eö hitetlenseghevel megh 
ferteztetet kaput halvány szomoru[ab] orczaval oda hadgya s- lovára 
föl ült es mint ollyan hamis lölkü vétket vetekkel szaporittya, mert 
Bradamantenak lovat is el viszi. 

6. De hadgyuk el ezt ki mas eletet veszedelmeztetven magha 
halalat sietteti térjünk az megh tsalatott kis Aszonhoz kinek halála 
temetéssé tsak nem egyszersmind lőnn, de kemény kőre való esesebül 
föl eszmeiven maghat mene ahoz az kapuhoz, mely ennél iovalis nagyob 
boltra viszen vala. 

7. Ez ház négy szegü szép tágas szent és tiszteletes templomnak 
latszik vala, boltássa elmés epető mestersegh által ritka fényes alabás
trom kőből felemelt oszlopokon fügh vala közepin vala egy szép oltár 
ki élőt eghő lampas melly mind egy mind más lyukat meghvilagossit vala. 

8. Latvan Bradamante hogy szent helyen vagyon alázatos ahetatos 
buzghosaghra görjed, le térdepelvén mind szajial szivei Istennek könyö-
röghny kezd, azomban ellenben levő egy kis ayto csikorodik az 
honnend egy övedzetlen el szellyet hajú Asszon mezetlab jün ki es az 
kys Asszont szollittya s mond: 

9. Oh nemes Bradamante nem Isten akarattyan kívül jüttel ez 
előtt egy nehany nappal megh jövendölte nekem Merlinus Prófétai lölkö 
hogy szokatlan utón köllene neked jünöd az eő szent tetemei látogatas-
sara s azért vagyok en itt hogy megh jelentsem neked az mit az egek 
rendeltek felőled. 

10. Ez amaz reghi nevezetes kőürögh mellyet Merlinus amaz bölcs 
néző epetett ugy tetszik emlékezem hogy hallottam mint tsalta itt 
megh amaz. — — it alat vagyon koporsóban senyvet teteme az hova 
szeretőye javallassara annak akarván kedveskedni elevenen feküek le s 
halva itt marada. 

11. Holt teste mellet lakik elő lelke mind adigh migh az angyali 
trombita szót hallya melly az eghbűl számkivetésre haitsa vagy az 
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szerent bannyek vele az mint hollónak vagy galambnak fogh talaltatny. 
Eli s hangicsal nyers szava mint marvan koporsojabul megh halhatod 
mind elmúlt mind jövendő dolghat mindennek ki tüle kérdett rendessen 
meg mondott. 

12. Sok ideje minolta messze orszaghból jöttem ez Czinterembe 
hogy az én melly titkos tudományomba Merlinustol valami vilaghos-
saghot vennék el is mentem volna mar de thegedet kivanvan látni feltett 
czelom kivül egy holnapot mulattara minthogy az nekem mindenkor 
ighazat mondani szokott Merlinus, érkezesednek napiat mára határozta.-

13. Tsak halghat s álmélkodik Bradamante nem tuddgya almodike 
vagy emette vagyon alázatos szemermetessegghel mond . . . 

GÉBER ANTAL. 
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