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mivel nem jött létre  végleges ,  béke a perzsák és a törökök. 
• 	 • 	 r 

között - el vannak szánva arra, hogy a török  országait  

egészen Konstantinápolyig teljes erővel megrohanják és a 

végsőkig Uldözzók." 1  

A. perzsa sah második jtövetsége l600 őszén  ért .  

Prágába, melynek tagjait az előkelő perzsiai nemes Huszein 

Ali bég és az angol - milvelt, modern értelemben vett utazó 

diplomata  . Anthony Shirley. Érdames felidézni'az'angol 

köVet'Sorsáti 'Oxfordban tanult, Megjáxta a NAMetalföldet, 

ei.Pediciót veietét^t az'Ujvilágbd; az amerikái spánYol'ko-

loniák'ellen. Majd 1598-ban Essex gróf'Perisiába kUldte 

Abbasz ilahhoz, hogy megnyerjé Őt a'keresztény'fejedelmek' 

török ellenes Ilgájához  való  obatlakozás gohdolatának;s  

égyben kereskedelmi kapcsolatokat is létesitsen Anglia' 

és Pertsia között: 2  Szolálatait felajánlva a bah Prágába 

küldte, de Robert nevi/ testvétét szintén sokhelyüttmégi. 

fordult - a pörzsa, udvarbat hagYta, akinek később  szerepe  

lesz Az út folyat46. 

E követsége utján is kérte a sah Rudolf calif:tzar-

tél, hogy'kössenek egymássak,keitonai szövétséget a török' 

ellen keletről és -nyUgatról eg•ezerre Meginditandó táma.' 

dás'érdekében. 'Az udVarban inkább megmosolyogták a sajátos  

modoru és ruházatu perzsákat s 'mintsem tul komolyan vették 

volna ja'AraslatUkatOhgia viszonozni kellett a litogatást. 

Rudolf csAszár a szókásos haloggtás után végülis követséget 

indit4itt Abbasz sahhoZ, melynet: vezetésével Zalánkemányi  

Kakas István előkelő erdélyi nemest és utazó dipiomatát' 

bizta' meg. A  császár  követe ézutein végrendeletében számba 
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vette ingóadgait, tekintélYes vagyongt,felvette .a szükös 

uttköltségét, melyet a magáéból jócSkgn megtoldott.vTitr,  

kárának pedig Georg Tectandert  fogadta fs14 Akira a ké-

sőbbiekben bővebben is szólunk. 

A kiddöttség 1602.  augusztus  27-én kezdte meg 

az utazást. Wroclaw,  Krakkó,  Varsó, Grodno, Vilnius, Minszk 

és Orsa érintésével jUtottak el az oxoszhatirra.UtköZben 

nemcsak a támadó  kozákok fenyegették  Sket, hanem a dithöngő 

pestisjárvány'mlatt elkerülték a települések jelentős részét, 

at erdőkben tgbórortak le, étel-ital nélkLtl  tengődtek.  Az 

orosz határon 'viszont a  cár  főeMberei Unnepélyesen fogad. 

ták őket. Trubéckoj  herceg,  a cár egyik legelőkelőbb tangos-

adója kocsikat és lovakat küldött elébük. Szmolenszkben 3 

napot töltöttek, majd noVember'9-én érkeztek Moszkvába,  de 

csak jóval később, 'november 27-6n fogadta Kakas Istvánt 

Borisz Godunov óár. 1Yecember 7-én indultak tovább: VlagYimir, 

Murom, Gorkij városokon áthaladva december 24-6n,  karácsony  

estéjén 6xtek Kazdnyba. Az egész telet és a tavasz nagy ré-

szét is itt kellett tölteniük, mert a Volga vastag jég fed,. 

te, szárazföldön pedig a tatgrok timadásai :miatt lehetetlen 

volt utazti: Csak 16o3. mijuS 11-én szállhattak hajára, 7o 

orosz  dereglye kiséretében a Volgán Asztrahanyba indultak, 

ahol május 27-6n kötöttek ki..Itt két hónapot időztek, mig 

a tatárok hajóik felszerelésével elkészültek. Julius 2-tő3. 

3 hétig a Kabpi-tengeren . vitorláztak, közben napokig rette-

netes vihart és  zivatart  is átéltek, mig horgonyt vethettek 

a pertsiai Paxton, Lenkoran mellett. 

A nélkülözések 60 a szokatlan táplálék miatt a 



kbvetodg valamennyi tagját megtámadta a  betogság. Nakao  
i$tvant iz hprddlyon vitták tovább. Halála e26tt m€zaloz  

hivatta titkár#t €e végakaratát tollba mondta neki.  

Labljanbau 16o3. okt6ber 25..én báaxyt ol, kiváusága  sze ~► 

rint szállásuk kertJ ébe?► e.g7 ta lombjai  alatt tomett6k el.  

Hiába .ápolták gondoson az eléjOU kUldUtt pez~s~aák. a tb~b~.e- 
 

ket is  -- valmennyion, maghaltak. Ez lett a sorsa a bovow  

zeto sorokban emlitett Hobert Shirlogn.ek is, akit  a perzza  

udvarb61 az%atéu a oodozári ktivetsóg mogseSit6s 6re ktildtek•  

csak Teotandor maraal.t 61ve kUzUttu:, o egYedill 0 ,  lázt,61:  
várkaata. 00tUrteu « jutott e1 Tabrizba,. melyet 7 nappal 

 .. 

érkezáscs e3.őtt b6d.ltQtt vissza a. slah tc3rUkSkt$l. aaárg  

To+etauder tiunePi fogadáson átadta Abbaos sahnak Rudolf cod.  
saw  3.evolát. Ezután ~~ ~a ~~l ~~  soregével tartott* o  

tmndjaa volt Marent, ,  . Dzsulfa áe 4Qrován visszavételének.  

A. oah az .utObbi városban mdgeasaer f8gadta, gazdagon mog*r ►  

ajándékozta áo mellérendelte Uebtt Buli báget, Rudolf  ud-  

varába indulá oaJát követát . 

Perasiáb61 visszatave egy  meuQkal6 tBrok czz. 
 

pat m4dnem fogágba ojti ők.et, majd szembetalgilkoz.nak 114  

Sándor grdz király 10 ezor baroOsb61 6116 badsereg6vol , 

mely a  perzsa sah megse4t6sdre Vonult. Toatander 16o4.  
jauu&  kavában a  Perzsa  ktivot társaságábau Hutalasiba Su-  
tett el, a kUvetkező állvmásvkn Torok,, Asz#rahany áe Eazány  

voltak« Sokat áh$Ztek, levágták a lovakat* :£~ borzalmas ~~
. 

, 
degek4t vészeltek át. Találkoztak Cá perzsakiivetséggrol $s*. 

melynek tagjait a Megboldogult Nakao  letv& is late.,  mi., 
 

dőu. azok Uoezkvába mentek* moét Pcdig viOpsatérőbein voltak  



Perzsiába.. Tectandérék megtudták tőlük, hogy.: a cár., a sah-,  
nak;. "néhány : ezer katonát,: .ügyes pattantgtusokat, puska- 
;müveseket..ée. néhány tábori. ágyut ., küldött Derbent várának 

r{  óstromára . t sőt , a nagyfejedelem volt . az;`, aki: a perzsákat 

av .törökök: elleni ,.:háborúra :páncélbe, öltöztétté., .•föltüzelte." 

/Zter Persicum 128.o./ 

Emután kevesebb viszontagsággal .folytatódott 

az ' utazásuk.,=I. Rudolf követe, Hénr3.ch von: Togsu 16044 : 

julius '154n megérkezett Moszkvába, .aki automatikusan : Teti- 
'tender főnöke : lett. Az .. új legátuseál móg,  az előzőnél ié . 

, 	. 	óra  " 	 , pompisabb . audencian vett . részt,s ,  5 o hosszáig tart .q , : 
ebéden izlelgette a .különféle .ételeket és italokat.  Néhány 
nappal  később ‘ á. cár születésnapját is megünnepelt .ék. ' A: :  

búcsúkihallgatás után 16o .4. áúgüsztup 244n utre, keltek, 

Narvo, és a Keleti tenger fold, Stockholm Bornholm és Oland 

szigetek ', májd. Greif`swal:d;. Szczecin brintéeévél .visszag . 
tértek Prégábu. 

A megbiztria c.45ája 
. . 

Rtidolf céáezér Kakae I®tvá►n klildetéeét á birade+- 

lom ée áz égéaz kereéztén3i®ág es.e®pont jáb6l réndklvtil fonir 

to®, a egyben veszélyes kfildetéenek minóeitette. A cedezár 

maga  irta a követ végrendeletének megerőeitiő záradékában* 

"In elner um)  únd -ganzer gemeiner Cárietenhei.t hochangeloget• 

non vi3.chtigen  Sachen verechickt und Ihme eine  "mite geftihr.i. 

liche Reis  zu verrichten aufgetragen". 3  Tectander 9,S ki®mel9► 

ezt az Iter Pereicum bevezetőjében, amikor a követeéget a 

kereszténység javára haeznoenak itéli meg. Kakas maga is 



tosztában volt a tóváró veszélyekkel, Wolf Unverzagt tit. 
kos tanácsos kamaraelnöknek 16o2. november 25«én Moszkva.. 

b61 küldött első levelében olvashatóit "Jól tudom, hogy 

veszélyekkel teli utazásra indulok... minden lehetséges, 

de biztos vagyok abban, hogy az az ember, aki, sok veszé.. 

lyes helyet bejárt, az a jövőben is érezni fogja Isten 
további segítségét." 4  

Elővigyázatosságból megbizatását titokban 
tartották, mert olyan népek között itt megfordul, mélyek 
a törökökkel jó viszonyban élnek. Utja során ezt mint erre 
sot irt került .is le kellett tagadnia. A követség céljára 
vonatkozó utasitás szövege nem maradt ránk, tartalmáról 
mégis t kozádhatunk az Iter Persicum függelékeként meggy'  
jelent oratiób6l, melyet Kakas  utközben csinoeitgatott, de 

halála miatt sohaéem mondhatta el a perzsa sah előtt. Ebből 
kihámozva atasitása röviden agy szŐltt Udvözölje a perzsák, 
dédek, örmények királyát, Abbasz sahot, biztoeitsa őt 

a csgszár rokonszenvéről, mellyel a törökök fölött aratott 

győzelmeinek hirét ki®éri. Erősit®e meg őt arról, hogy 
folytatja a közös ellenség, a törökök elleni háborút, mely 
nélkül sem Rudolf csnszár, sem Abbasz sah birodalma nem 

élvezheti a békét. Világosan kifejti az ozióban a követ, 
hogy `_ . a törökök elleni küzdelem csak összefogással 

lehet eredményest "Nem pusztul e1 ez a vad zsarnokság előbb, 

mint egyrészt a keresztények seregei együtt sem küzdenek, 
másfelől pedig Keletnek valamelyik nagyon hatalmas  királya 
teljes erejével, neki  nem támad, éti igy kétfelől tépázva 
pusztul el." /Iter Persicum 152,:e./ Hozzáteszi ehhez Kakas. 



hogy az oros., cár csapatai sem hagyják nyugton ,a törököket. 

?oezkvai e?só levelében a.esászári követ siet jelentenig 

megtudta, hogy a perzsa uralkodó ellenségeskedésben van 

az oszmán :birodalommal, .az orosz cár pedig az elmúlt évben 

16o1...ben követeket menesztett .Perzsiába'.., akik még ott- 
léte matt nem #értek vissza. Borisz Godunov cár Rudolf 

császárhoz intézett levelében  is,  melyben beszámol Kakas 

fogadásáról, szó esik .a . követség céljáról, a közbe ellen-

ség elleni •összefogáer61.5 
Az előzőekből kikövetkeztethető a legatue fele- 

data: Tegyen.emlitést Borisz Godunov és Abbaez előtt, hegy 

fiként lehetne a terjes&,kedő török birodalom ellen együtte 

een, három irányból is hadjáratot indítani. Híva fel a 

sah figyelmét arra, hogy mindazt amit az . előző követségek 

utján magára vállalt, tettekkel tegye teljessé, s ragadjon 

fegyvert a : .mit 'sem sejtő zsarnok ellen. A befejező monda. 

tokban Kakas István kimondja, avégből küldte Rudolf a sah «► 

hoz, hogy visszatörve beszímoljon neki, hogy  seregei miként 

harcolnak az oszmán hóditók ellen, - e egyben megerőeitse a 

kapcsolatot; "...amint a barátság a ceás :.ár, agy. én legke- 

gyolmesebb uram és felséged között létrejött, kölcsönös 

szolgálatokkal úgy növekedjék, hogy soha semmiféle mester.. 

kedésekkel széttörni ós szétszakitani se lehessen." /Iter 

Pers'icum löo. o / 
r?il7yen érdelet szolgált ez a küldetés? Egyér- 

telmUon fog^ . a.Mr zhatunk: a Habeburembirodalom politikai.:, 

diplomáciai érdekcinek érvónycsitéee állt a középpontban. 

Annak elbnére is, hogy a küldöttség vezetője magyar volt, 



m%g:n a Habeburgwbirodalom k Ve ts ge volt ez, nem pedig 

a 3 részre szakadt, oeggungüilt Magyarországé. Tectande 

aLi német volt te .mészetesen ebbel a szerszögből tag*. 

balja az utleirdsban a látottakat•.kailottakat.'Jellemző, 

hog r  'Magyarorr. ég neve az utinapló teljes szövegében csak 

Ylát'omszor fordul 0:166,, az Oroszországban é® Perzsiában 

tapasztaltak összevetésének mértéke pedig minden, esetben 

valamilyes. német példa. kakas István, mint Rudolf dipio.w 

matája ' ugyancsak birodalmi szemlőlettel' viszonyul az ese- 

ményekhez. Ezt :tükrözi a  tőle  származó oratid és két le-

vele is,melyet Moszkvából küldött Wolf Unverzagtnak. 

Neveltetése különben is n.émetes'izü, s tiroli származásu 

második felesége révén méginkább a német élethez simult, 

melyet előszeretettel ápolt. 5  

Magatartását azonban kettőség jellemzi, melyet 

Az igen nemes férfiúnak Zalánkeményi Kakas István úrnak 

sirveree hiven ad vissza: "Erdély szült engem, Prága n.evelt...p 

/Iter Persicum 8.8/. Vagyis a felnevelő tájtól nem  rhgasz-

kodhat el, s Wagyarorezág fergeteges időszaka, keserves 

állapotának megtapasztalása feljajdul benne, igaz, hogy 

mindez a, már emlitett birodalmi szemléletbe ágyazódik:" 

Hogy ezt a "hires" törvényt azok a hitszegők mennyire 

szentül őrzik, a.császdr, az én legkegyelmesebb uram a 

saját példája által bárkit könnyen tud emlékeztetni. Majd- 

nem ugyanabban. az évben ugyanis, amelyben a vetélytársá-

val kötött fegyverszüneti szerződés következtében ugy látta 

ő felsége, bogy a legnagyobb mértékben biztonságban van, 



ama háborunak végzetes vihara Magyarországon az ellenséges-

kedésnek legcsekélyebb ürügye nélkül egyesegyedtil,a go- 

nosz uralomvágytól felidézve, eg'=ozer., a mai napig tart, . 

de ugy, hogy abban az egész időben kapott  óriási vereségék 

miatt  a  török nag#on is bánja a háboru vállalását. Ugy 

vélem, hogy senki sincs, aki azt hinné, hogy amig a törö-

kök a hUoéget a keresztények, 	vagy azok iránt, akik 

a vallás ügyében: tőluk .különböznek, a hasznosság szempont- 

ja szerint mérik össze, addig magukkal a mohamedánokkal 

kötött szerződések sértetlenek lesznek.,/Iter Persicum 159-16o.o./ 

Ki volt Georg Tectander? 

Zalánkeményi Kakas István életét jól ismerjük, an-

nál  kevésbé mondható ez el Georg Tectander pályájáról. 

Születési helye sem tisztázott a szakirodalomban. A Magyar 

Életrajzi Lexikon tág körülhatárolásként Erdélyt jelöli 

meg, Székely András tanulmányában pedig erdélyi szásznak 

nevezi. 9  Kutatásaink alapján: Németországban, Szászorozág-

ban született. Georg Tectander maga visz közelebb szárma-

zási helyének megállapításához azzal, hogy az.Iter Persicum 

bevezetőjében elmondja, hogy nagyapja M. Martin. Tectander 

Luther és Melanchton követőjeként Lauensteinben, Drezdában, 

és Meissenben prédikálta a•reformációt - ezek a városok 

Szászországban. találhatók. Ugyancsak odavalóságára utal-

nak a dedikáció sorai is, melyben II. Keresztély János 

György €s Ágoston szászországi hercegeknek, mint "legke- 

gyeimesebb uraimnak" ajánlja az utleirást. Ch. Gottlieb 

Jöcher lexikona S íszországot jelöli meg a család diet- . 
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torének 
lo 
 Közelebbről: az apja  Martin Tectander Zittau-

ban  volt tekintélyes pap, fivére Martin  Tectander 1553-ban 

Zittauban. született, Lipcsében tgnuit, 16o1-től pedig 

Budissin .ben papként tevékenykedett. 

A perzsiai utazással foglalkozó  irddalom- 

ban. - az erdélyi illetőséget megnevezők kivitelével «- 

születési helyeként ;ú3belt említik, előneves *on der 

Jabel alapján. Az Iter Persicum 16o9 és 161o. évi kiadd-

sóban is ez van, melyet Tectander állitása szerint maga 

javitgatott. Priedrich Adelung is  utal arra, hogy a bécsi 

eredeti kéziratban több szór: a Jabel helységnév szerepel, 

bár egy másik másolatban találkozott Tabel megjelöléssel 

is , ilyen  nevii helység azonban nem volt Németországban . . 

Jabel elnevezéeü település több' is volt az akkori Németor- 

szágban, de közülük egy ©em Szászországban, mivel azok 

jobbára az ország északi felében helyezkedtek el, e távol 
12 

estek a család felsorolt munkálkodási helyeitől. Kertbeny 

Károly szerint 4abel nem  a.'zliletéai hely, hanem geographiai 

praedicatum. l73  Arra azonban  nem  leltünk adatot, utalást , 

hogy a Jabel nevű teleplilések valamelyikéhez Georg Tec- 

tander vagy a család más tagja kötődött volna. Biztosabb 

fogódzót jelent a család történetének további követése, 

ugyanis fivére 158o-ban a szászországi Gabelbe költözött, 

ahol prédikátorként tevékenykedett. 14  Itt Gabelben 1581-ben 

született - kutatásaink alapján - Georg Tectander, mely 

a család emditett költözködési körzetében van. Az Iter 

Persicum latinnyelvü üdvözlő versei is közvetetten utalnak' 

arra, hogy Zittauban járt gimndetumba. Lipcsében. végezte 



az egyetemet. Az utazás megkezdésének idején 16o2-ben 

21 éves volt. 15  Visszatérése után vámszedő lett Budisaim--

ben, ahol. 1614-ben véletlenül agyonlőtte magát. 16  

Az utinapló elemzése 

Tectander az utleirás elején emlitit az utiélmó- 

nyak összegzését Kakas István kezdte meg, de a követ halála 

után már önállóan dolgozta fel a küldetés folytatását ős 

a visszatérés történetét. 

Kakas feljegyzései nem maradtak ránk, de ismerjük . 

az Iter Persicumban közölt, szolgálóinak szántnémet nyelv 

instrukcióját, latinul megfogalmazott, de soha, el. nem hang-

zott oratióját, a cárhoz intézett, sajátkeziileg irt német 

üdvözlő beszédét, további Wolf  Ubverzagtnak Moszkvából kül-

dött két levelét. 17  Az utleirás szövegével összehasonlitva 

különösen a levelek segitenek az utinapló értelmezésébbn, 

sőt sok helyen gondolati, kifejezésbeli egyezések is kimu-

tathatók. Ennek ellenére Tectander szabadon használja a  for-

rásmunkákat és ízlésének megfelelően formálja. Kakas például 

a moszkvai fogadási ceremóniát első levelében jobban részle- 

tezi, beszámol arról is - amit Tectander nem emlit -, hogy 

azért húzodott az audencia engedélyezésének ideje, mert 

Borisz Godunov gyászban volt amiatt, hogy János dán herceg, 

aki megkérte leánya kezét, néhány nappal odaérkezésük előtt 

meghalt. Tectander csupán. megemliti, hogy Kakas beszédet 

mondott, pedig az lényeges elemeket tartalmaz ü, utazás biz- 
tonsága szempontjából: a követ a cártól kisér.stet, egy per- 

zsául jól beszélü utitársat, s beajánlást kért az asztrahanyi 



ktinhqz.  8.  Az utisiap16 fe3.6pit6o6r^+a* az 01414103.yek,7 ineormácia  
co©portnsitáo4nak mik6ntgre batázoal voit uman Uakaa 1atvdu  t, 

 

do a Zréoa ntib©z 0=~ 3tt3ze van, . mint .= lasePobi padict teloo  . . 

hozva 1,-* .  a Bothien r:a.tlimak liooakom6t3 ego:gay 1626.43on 
jelont Moses pculnonituoa0Z.‘ Az Item. Persieutoiet tehát  
Tectandor railvaknt 	tárwati. ,  

A usyugat foi6 iralyu16 	 o®icatlibb  
volt Wait a Wetloti kapGSol:attQreat6s, do at u0:01 iamorjtik  

nem
Aeatilcealpa!t 

   

el6~6. ~d"d,:1g~  	árqe0k 411taadtOe jellemzőit  
vizada6 munka# Bortold Picard raonegráiája nrljtja a log.. 

tObbot  o  jalebet oink a Sismund liorloerotniu Ig€3ve-tjáráoával  
kapesQl,atos meatiare14ee3zet 	owl*. áe toacilkoziks  
a di.pla►mata, k6p106e6ve1., az utaZdsaltra va16 fe3.k4szilléA4vel, 
~ v41°el180ai m6detAlcal foead6 68 a lcb*Z1ves6 orozdeekbaa. 19  

s'A Koletro koriat haditöglyolt yam. dipl.tmat.ák e1t4z4 041zatu  
fQljoaraooibeu szr6r m, kUejezetten ittliajz 01om.. ilimdszerint  

~  
1~,~i~ at~~.~jz:~. forr~~ ~~á ata 3.0. e álapitia zaeC  
~ ̀~ovács Sindor 1v442o Az Ito.  Povzieumo.aau azonban fello3hetők  
az utazáol. 01/243etek 60 az ut3eiriaoll eozt6t .ikai,. Atifaji 
darrttavazertiodael. Ezeket az utinap16 sloj a kazOlt utazási  

tidvf.$46 veraek,: ajatUtook néhot e;;~rofa j61 iamorta+, S  a 
tapaoztalatoh ruozit6solor .som tiozttiuiis napl6z431.61 van oz6  t. 

hanera 	eWl.et ii;o34 tudatos kavetee6ről. Llindez itakaerar",  
anmati ,titi-41m6nyekből (io az utazáa3 irod.al,orfban val6  

taoetaGáb61 táplakozik.f DUticheat a tuaals megozerz606$1t  

Maze 	fllmont, Wsőbb is nizt ttivattl000 utaz6 cliplomatak6ut .  . . 
~ táj4kozbtIki 68 so  el.Ieszodás meektkvayltése vdgett szlat6n  

tanulanyozta az ezzel kapas®latos milveket. . Acadeniea.i peregg  
r3sat.i6kat tett abáapi its a pád+ual ogyetemekre, majd Uthori  



Zeigmoud te3edelezt 3engsreloraziet óe angLial ktivetaiiet  

bizott x4* Bahori Au,drafts fejedelem szo3.gilattiban pedig  

iemit megfordult  Lenaelore ,zligben 4e Art Rudolf  oeészir-  
a~ 33e 	As  em.4p01 kie&teneezéneZ. . legruipezezebb  
utazelsi elmélete Justus  .Lipstut»  Int8 1evi1 az  

utazisok szilkekeeetieről.' ÍX587/ c. save saute nkézikönyv  
volt;, tatAtizatt 361 isreart&kt Erra példa, hoc  az utazis  

.. _ yOrtiségoir61 ée : bas :znose _ - _~ ~ vane`  eerok az dde Georg  
Ve4tartaler buitlesini polgérhOz, az  ékes térglilh6z utaziaimak  
eiies :i retire  o., ii4V60.4 vfmaben viaszaeaengenekf  

retre miltd dolog mite  faldrissen eltertad vireeokat gondoe  
meglatoga ..tni,. e megismern* sok ember  szokixwit és  

nVeivét* loweu br4r a  lulzal. ~ ~ . . ~ a . ek szeretete new is  ked~ 

vee Riailit: hitban val6 tart6zkodial Az  ideáen 034folcr61  
mégie nagyobb 4tos6ség ezérmazik." Ater Pelvic=  704,l  

A nap16 .  bevezst634nak taa►usiga szerint Georg  Teotander ke  
zében meeordet a  lipaiust ma,  . amen  uteg : ~ ~  . . tli  a~ 

elAbba. gondolatokat, 	ravel  utjén nem eolt U -ait ta-  
Paestalt tőlviut kaveteég baszwaestigit *moll  10., mely  

vezdrfatielként vésigbt~``rexdk. Ater  Perstc*um 5 «a*/ 
 

~~ Ietvin arre az  utra kOzvetlenebbig  ~ 

VexVIEM Mativo` U432114,,, how  erre  vonatk4z6= , e  
kertirs utaz6kt61 Ixtr0ratiot61at flizepriot t blazon a  gyu3a... . 

ieejérviri uhlyarban ha,  magas tilitztefigeket tti$ti3tt be -  
megfordult a  lio°sZkvibau S itzt A100-:‘* 	CUM4:1ea  p~►~ 

3eg: `itus ,, Varkoae likik16e redlg Rudolf  megbazáeib61 Agiranop : 
 

csak  eljutott as  0mom  blrodalom Oviroeéba- . 

UtkVabeu Warten,bergben ta3.kere:ete Abram  .. 
Dana  vArgra4t .ta , aki .uihiny évvel ezelett t ~tbzkQd.ott  



MoszkvOs,n,. Mint :világot . járó diplomata utikönyvék nélkül  
nem : indult #t ra. Ismerte Antonio Possevino földrajzi  ' áda-  
tokbéri: bővéakedő 2o évve3 ~Jrábban tett oroszországi ut-
jának leirását, :haszno •sitotta .  előző 'lengyelországi -kövét- . 
ségein -. és most is -► Baranyai DeCsX János Hodoéporicon  

/1587/. c, .naplóját, mely részletesen' felsóról3a az á110-
másokat. Forgatta .Sigmund 8ex'berstéiai moszkvai utazásáról '"  
Rerum Moscovitarwn comentarii /1549/ c. munkáját.  Perzsiáw 
róla azonban keveset 'tudhatott meg, mm3ii.dössge egy  'olasz' és 

   	
.. 	 . 	

.. 

egy.'néMet jelentésből. tájékozódhatott, melyek  az  ottani  

háborúval fog3:alkoztak. 21* Az információk többségét' Tectander  

is ismérhétte, 'hiszen áz utazás során számtalanszor  mégáZ].- 
tak, heteket, : hónapokat töltötték agy..egy  váro'sbeáa., s'meg-

beszélhették  azokat. Tectander naplójában a látott 'tájakról  

alig tudásit, inkább a városokról ad hirt, de  ezekről  
~  

többségében röviden ir,kevés ~ nevetietességet sorol fel.  
Siilönösen az orosz határig .jellemző ez, meet  az utbaesó  

városokat .- Czestochowei, Krakkó, Varsó, Grodno,  Yilniué,." 

N[7  nszk stb .•. , csupán néhány mondattal mpetalla be. S :ugranigy  

	

a' visszatérés európai.' 	nyugat-európai útvonala is  
rendki,vül vázlatos. Még Wroclawról is `-V melyhéz később  

Kazanyt ésnKazva nt hasonlitja
, .

,   énnyit Jr: "Ezen nag 
 

y v.  a ro.  s  

	

. 	i 	~  

Németország legszebb . és  legk váóbb ldroaái közé emémittatik."  
 ,. .; 	

; 	.. 

/Itér Persicum 3./ Ennek oka az, hogy ~ ezek✓ ,~ á ~ varo:  sók 'eléggé  
ismertek voltak már' a Ik~rábbi, .a  fentebb' émlitétt  útlOirá-  

sokból is; de még inkább' áz, . . hogy a cs:ásari megbizatás'  

Oroszország mellett főkérit'Fasiára irányitottá a követség  

figyelmét. Azonban a ` Moszkváig utbaeső telepiilésék jellemzése  
sem bavebb, a pestisjárvány miatt néhányat el is keriiltek,  
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Q ha  bajutottak i0  a vdroafA1ak nBcd Yw©E3@t á.dthüttL3k s  

next t'... ~ acda . fit aox'da .ometZoi: vdroaba con  sod114ft . 

So1.tak 01 beanUnket a nol,vdrooba~ :  haaom °oak akUlvdro~  

sokban* Sall4ounkr61 kinonni do azdtndzai 4cydltaldn . .. 

nela volt azabad" /nor Poroioum 25./  
Llooakva vdrQadnak do  1akooaluak, bQratatewe,  

nfdi dviG (Atom kijztLik, tQll&  361 kiiomorbeitom act"  

Sala 4octander viszont nattroa rdaz3otoa. ;tnbrcacio Con.  .. 
tdriui vo%cfli diplomata do  S~~d. ~~o~ol~~ '~tdA  . ~~ .. 

Eakaa 1stvda QM  0laS noveo ourpal utazd, 	az orosz  

birxialon Mdroadóa e1jutott2~ do 20eteader dltal Uaozo ,►  

dllitott útleirds mindOnbou tObbot ad azok bOmzdmo1diud1.  
A 130ozkva do Porzsia kUziitti tdjak do  va`+Qook rs4crajoo» . .. 

1430 tiag onn►ol is artdkosobb, sa@k 44 informAcidt tartal.-  

naz 	kivotada hoz: dj 4Alt. az akkor máO naWm olarzd io b 

next tattirak lakta Vo3aa-menta da  a Ilaoply»tenaox ktra7dh0  

trspcsgraiai viszanvaiwak tiaztdododhQz « 23  

A,  nap145 :oemo0ak, a waiomert vűraook 10ixdpat  . 

áanom a Aild0aJzi ?orotet tEirtd:3f3lmi 000mday014 ,  aStraJz1  . 

moctimoldaok do  aGydni a.idlmdn,pek e1110=616w tat/ kJ.  

20otandor drdekesQu tdrja az olvaod old az orooao.k tdroa.  

dalni 51.etdt , szokdoEa3.t * vcandal aaortartdsaika do a po  

11tikai vlazcn,vokat. Mon ta ~ddoit a peotiagrvdnYrdl do  
a barzalnas dlinodről0  nolynok tanui voltak.  

so~ faala1kozik. — aok . dS lamoratot nydi tta% Porzedk. 610t-  . 

nidd3dval s , a tdrsaadlot ozokdsuivt3l, a reveZtaa da ktiyalo* 
 

lapotokkal, : .a tUrtikeik do a peszadk kiizUtti e nodgeakoddo  
0hatval. 3.r az Uxmay0krő2 io, d3: ~~.csadaci vend m3°otetuliet•  

Alaposan medfleveli a ndpek fdRy. 40 4xuyo~
J `  

  t o  nolyekvt  ., 



éldnk szinekkol feat m+ec. Tapasztalatalt Uomzohatie?nlitja  

az Ctá3o3evet6o alaoja a " Va ti pv%ar mivo3todee d€3 .ize•  

160rildea#. öaB ;eo®éG6bOn. mC3gbi?tbata kdpot ad a XVII. O .F.r*  

e3.eji. E3rod: orozde óo Parzoia 6let6r61.  

Az dfi.rZEiirds alapja a mér emlitett diplemdc3€ai  

odlkiiUzés volt. annek tp3joeltaodt kellett Dado1f esdozdr—  

auk riivtare faGva, a boosdmol6k oldirdsa3t kUvetve jelenteni.  

Az .Iter Peroio= azonban mint irodalmi alketds fiwel0E1~ 

remélté; aw diplomatcexapld madras serait. laltdrias i'elJeGt-  

Zdsoit Gyakorta mines albQ .6z6160.b0tétek vatjdk .fel.  

Elo$sorban a perooiai részbv!a vannak oGydai 61amta, ozE3.•  

mayosodgt6I dthevUlt kr.o +elbQOS6idaAk. melyek IL3akie::102ka.*  

dab darabja a kvvetkaző s ,t ezpket /a leveleket/ ozokdaak  

szerint, lotérdolvo,, a kirdlyi Mods kezeit meaeaékolva 	 . 

dtnyujtottara. A kirdly mint& ilYaa szertartdosal vQtte  

dt. nozeit fejomre hslyezte és paranea®lta. Uljok ldbaihoz.  

A loyelet maGa, bontotta fol. mialatt JAG  eldlvaarta vQina,  

e~ focoly,.. üsozekUtdzUtt tUrákUt bozataatt, ki ,a kirdl,y 	
.. 

előtt leroGyott. A kirdlynak két kardot adtak. meGozenI61*-  

te +e2okot. Am_
. 
 ogyiket,, melyen a kereszt ea a bi:13101.v arab  

arwawl volt kiverQe . adhday nap raulva nekem adta. Q mdo3.k . 

kardot kitakarta, f®lalt, az előtte 16v6 tc3rUk feJ 6t, dmbdivor  

az kia,ycircött, in€dkazott,. szinte ometlen noz+dulatta *  

area elválto« doa ndlial, á,aiitUtte. Ilawen meGrémUlten,. mdr  . 

azt vdrtam, how aacsik. karddal vdGet ér dloten• A rémai  

6 kirdlyi fUlméGe Wait kUt a tcirUkUkkel, a► a bék8r61 ta ~  

valpro , a lov6lben foGlaltatik, o ezért az 6a feJem ozdm$0-  
tatik. De a kirdly azhely€ro Ult, kuod novettve, valoat 6rt- . 

;isatetlent 8essélt, maja azt maadtal A kareezt6nyekosk mixIdea  

terOkkol uGynnazt kell tonal. Bzutda az 6tokfocéval a hazdbca  
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mentünk." /Iter "Persicüm 89-91./ 

Tectander tisztsége a naplővezetés volt, Kakas 
• István haláláig teljes egészében azt irhatta, . emit ,. neki 
ura parancsolt, de a végleges szöveg összeállitásakor, 
a közös élmények leirásába "beszúrt",későbbi,, tudatos 
fogalmazásu mondatokat, melyek nem, a napló kronológiai 
sorrendjében következő adatai. Ilyenek: e,pestis miatti 
ide-oda vezetgetésük, a regél későbbi;  elajándékozása a 
perzsa sahnak, Friedrich Fideler . kiváltása /Iter,Persicum 
21, 37-28, 71./ Az 'útinaplóban kétféle magate.,rtáe , és, ebből 
adódóan kétféle stilus is sorjázik egymás mellé. Kakas 
István életében és később, Henrich von Logau,csázzári követ 
főnökségé alatt nyilvánvalóan az ő instrukciójuknak meg- 

• 

felelően tárgyalja a történteket. Helyzete a szertriliszé 
hiányzik belőle a szubjektivitás.. Egyes szám 3. személyben, 
a háttérben mradva, magáról semmit sem emlitve beszéli el 
az eseményeket. Egyedül maradva, az utasitás kényszere alól 
felszabadul, kilép visszatartó helyzetéből, s nyomban ezub-
jektiv hangra vált át a napló. Az élmények sodrásával együtt 

a stilus is élégkké, . könnyeddé vál3lt . 

Az Iter Persicum latin, nyeivü üdvözlő, dicsőitő 
és ajánló versei igemszokványosak, szerzői, szolgaian al-
kalmazzék e műfaj eszközeit .a  ismételgetik is, egymást. 
Kakas István - a sah előtt soha el  nem  mondott, beszéde . 

viszont iroda1mialkotás - azzá teszi logikus gondolatmenete, 
szerkezete, példatára és gördllékeny stilusa..Szerencsére 
többnyire nem a kora izlésével egyező unos-untalan használt 
szónoki elemeket, bibliiés ókori példákat rakta, egymásra 

a sah a történelmi killönbőzőség miatt egyébként sem , tudta 



volna értelmezni aklassz�kus. p6ldikat banem az akkori  
Jelente vetette figys3:6 tekintetét. ~B~áta~.  ~► gazdag taysoz..  

talatait, kora tbrténelmibes, való tAjékczettségét 413 ol- . 

vasottségdt kamatoztatva élettel teli. izgalmas pair- 

nyaló 	
, 

nyaló c;.ratiCit alkotott.  

~  

Az lter Peroie4ft sokitig az groasorszdgra de  

tóként a Pmrzeiéra vonatkozÓ tomoretek egyik forrisa  
v.olt. IIttdr6 jelentőségU az-európai irodalomban is *  biazen  

a két jelentősebb =Aka is csak j6vaá, k.daebb lelent meg  
Thomas íterbert24  059 Adam Olsgaár% to11061. 25  

$.zUkségeeségét ds n$pazeraségét jelzi*  bogy  
rbv�d id6 alatt tUbbszOr ie megjielent• Westender 405.

.. 

. 	,  

j~us~ 8~ B,ido~` oc~~z~x~c dt~ott Jeisntését Verees  

Endre ezer%t eldszUr og,y 1canyvkereskedó a szera naltiben,  

de tudta 	16o8« ~ban Lipcsében kiadta. E~s,~ldiYrs~t 6  
• ~ 

 
26 
	

.  

a b431 uctvera~ k~Jttban ta:~t r4, Bz igen 	kia-  
44a lebe% Szabd Xirol7 %anVviszeti mtiv6b‘n sem tql4lbató  

• 
meg ~, és A. magyar i~~eft t ~3rtimet�  bibliOgrOielja 11724g  
C. l.~yv szintén z 'e 

 

m utaá ri.27  Pedig az utitca.pl4 elsa  

kiadéséró& Tectand$r is loz61:04gz éddig eg4ozen  

: 	. 	 .. 

csak :risz~gesen 6o atelny belyen zoom bibisau kiivomatta-  
t ott példdVban,, kült3nURen 4 végén ~°~ db3Gt l#lnaeltl3sZdgon  
6s MA:WAa. kaxesztta vloszat 6rtem vana, de: Pinnorszigon,  
Svédors:zdgan* a Beleti tenge rsn o  Paamerinidn do Sidzidn  
dt jc3tt€tko 	 . . 

/4 b/ ah087 ezt végúl nega2apitattuko  s nyom~ 

tatsroba adtam. Mégis csekély képességem szerint &xigzteni  
6a javi.tottaa s  legiobb megtekintós v'égett4 A vd/aaztbfej,e- 



19 

delem , és a fejedelemnének a többi támogató előtt ezt a 

teljes  és helyes eaemplárt legkegyesebben dedikom." . 

/Iter Persicum , 4 a, 4 b/ 

Az Iter Persicüm 16o9. és 161o. évi Isiadását 

forgattam, mely azonos, azt kivéve, hogy 2ectander az 

utóbbi cimlapjára nyomatékosan kinyomtattas"Na mit Fleiss 

übersehen urad . dritten msbl in Druck vez ertiget" /Szorgal- 

inasan átnéztem és harmadik kiadásra előkészitettem./ 28  

útleivás iránti érdeklődés újra .a. XIX.  

,században indult meg. Hormayer 1813-ben bevezető ás jegy-

zetek nélkül bocsátotta közre 29 , ' Friedrich Adelung pedig 

1846.ban az Oroszországban járt idegen utazókról c. össze- 

áliitásában jegyzetekkel, Kakas Moszkvából küldött két 

levelével együtt közölte a vonatkozó-részoket O  Magyaror-
szágon a múlt század végi külföldi kiadások után terelődött 
rá a figyelem.,A naplót teljes egészében, bevezetővel, jegy- 

zetekkel, térképpel ellátva, francia  forditáshan Ch. Schefer 

1877-ben jelentette még.31  R.Wloil  1889-ben elhagyta az 

eredeti kiadás rézmetszeteit és Kakas el nem mondott perzsa 

oratióját,32 :majd 1896-ban Alekszej Sztankevics.gondozásá-

ban - Kakas két moszkvai német levéle letorditásával ás név- 

mutatóval . ; látott, napvilágot.33  Szamota István forditbtta 

le magyarra, , igaz csak az útleírás ' európai aréezét.34  

Kakás István élete és a perzsiai utazás tanul 
ságaira a  törté 1em - és a földrajztudomány érzett rá. . . 
Az eddigi legteljesebb értékelés Véress Eridre miive és 

t1 
Nyireő István céLkke. Irodalmi formában Németh Imre regényei' 

tárja elénk Za4ánkeményi Kakas István erdélyi ' nemes ős 
r 

utazó diplomata életét és az utazás történetét. 
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/3. a/ ITBR PBRSICUM 

K8vid, mégis rászletes, bU loirása a Perm 
zsiai utazásnak; a r6mai császár legkegyesebb parancsolatjára 

• Krisz:tus 1602. ávában vitézlő ur ZalámkosMayi Kakas István 
elakelő ordélyi names kozdett meg ,  miután utkUz'bon porzsiai 
Tahidzsánban elbunyt, nt itirsa jabeli Georg Tectander 2017.. 
tatott 8 befojezett. 

Mindamollett szorgos teljegraSe Mi"clazon 

emlitésre má1t6 dolgoknak, zelYekkel utkUzben Lenaelországbany 
Litvánlában, MnazkaOrszágban, Meszkvdban, Tatárországbans a 
kazánYit actotrhanriOldtba, a Kaspi tengeren, továbbá Perz014-0 
ban, Arméniában ás Azaia, Eurcipa más tartominyalban találkozott. 
Mindezeket a főlebb omlitett Jabeli Georg Tectander Prágába 
valő visasat6ribekor PaPirra vetette, ás 164:6. Jan. 8-án ő 

kirá1i folségemsk alázatosan Atadott. 

Szorgalommal áltandzva. sap rázmotsze. 

tekkel diszitve. 

1 6 o 9. esztendőben 
Kinyonstva AltenburgdiMeissenben, a fiatalabbik Henning GrOssen 

kiadásában 



/2 a/ A ferxadgea, iíaagyzufiltásigu fejednlem.  

nek 	urunknak. 	KexBezt dly ' r D ." s SriridsPr.  Qrezeig b®re'  
cegftnek, a s?,ont r6ffiai birodalon vdl;aaztdfejedelminek,  

a $tirings1al tartorvirtygr6fnak, a meisseni 6rgzőfnak 4e a  

rsagdeburgi veirgró#nak, etc '.  
igy;  

a fQnségeg, nagymiltőgzigu fejedelemnek,urunknak,  
(Mums Gy'c3rgy 	Agoston fiv®a.ekaek, szászoxsztigi  

gekmek (is megdeburgi virgráfnak, etc. legkegyelmesebb  . 

uraimnak etc, 	 . 

Fensdgss, ~kegyelm.e,se‘gti választáfs :je@e.i.em, . 

kagyes bsrcegok 4ie urak,  
/2 b/ W ly  elllbatatlan 40 váltaz4kany a sZera11oee 0 . 

kilx.Unösen. amnak, 	szárazon de  vixen,, vagy ;más vesz415es  
utamisokban eszktiaill használtatik, ; =at szezencsés, egesz-  
edges, 	k3.vinsitg szerint, oaRkbarrlex azonban mar  
iiileteitseelyben Ve,n, oly rosszul 	nektt hogY az mgx.  
alighc& le7riet gonoszabbul., ahogy isten sQged+e3m4ivel al.tbl:- ,  

tiitt utazásomon el.dgg€ méltatlanul tapa.aztaltam. Man  
ar6mai oattezár 6 falsify el5tndittitta a perzsiai kbvetsliget,  

$xdhai uram mellett én (Ss társasalgwik autaztunk Eux6pcir,a, . 

sok holy= j61 fogadtak fis pompetsan megvendoigeltek benntin«-  

ket, ST3ssek é.s egósze®gesek voltunk,.  
/3 a/ nem volt semi ssukaoigl:etiirik.. Ahogy a  

v3.lAgben tÖrtdnni szokott, a szezvnaso legfeljebb 4szro-.  
v‘teti magát, a szerenceitlens6g  ~~~  



1~ •  

erősebben áll am  asjtd +s3att. T:ii.kdppexa ®zuta3a a szörgyil .  

szerenosdtlenadg az anoksággal agyt3tt ne m  sökáig naxndt  

k~vül.~ A 8e=epi-tengeran neffiesak new  vihart állettuak  

ki, de aba1.d3:t ds a pusztulást is láthattuk d.s a  

nagyobb dl.etveszd3,yben ve3:tunkardkor Gi11an tartományba  

.. . nesdrka~ztüx~k, s az Usages  veszd;7nek a végdt vdá.tilk,  ra 
bete.gQ60 hsveeebbea t art ránk mindannyivakra, how  
egyikünk own'  tudott a  más3kaakf 	 , 

/3 b/ egyetlen korty ivdvizet adni. BennUnket ez  
a betegag megritkittitt,r ugY# hegy 8 szeffidly 	csak  

egyedU1 7.dbaddztam, mindenekelőtt a remduy tart  pt  t feun  4  
mint dz a kUvetkesaa hiradás szerint tartdnt. 	, 

A.  dn =am,  ' akirdlyi kvvet halála utdn  nekem  ju- 
tott azt hogy mdltatlanul, d•3ostelQ ~~. 	Éad,,jan a Ws. ' 

vetedget, ami 	eg,dsz keresztdnysdg .javiira  basmoo#  me-.  

1Yekat a lsgaituonats eadbirönt á királyi i'eladga megpa-
rancsolt, mindent ~ .~atos buzg3Ságga1 Permsiában elvégaz--  

tem d$ QZor@nCAdo@ri tel, tjesitettem, ezdrt a  szeretett  

tonne. .k illően káe?iinet4t mondok. ilithetGen , da magemyoseu  

wradtaII a barbis apek kazött időzve, 
/4 a/  nyelvekben járatlan voltam, , mig vdgre sike.~ 

?tiit szOlóft3ldemet eldrai. Vágal ezt a a?eeké3y drtdkU de  

rtiv3d leirásdt az  utazásnak do az elszenvedett borzalmaknak  
.a rCmai !dray d$elmdgéraok dtadtazi, bQleogyozd®dv'ol elfo-  
isadtatqtt i,or ►dt Qltávottem, kőzbovettam.   

. . 

Az sd.dig ogdszen iiividen, cook rd®zlegesen de  
ndbeiny hellren aaaon hibdaan kinyonattatott pdldftban,  



különösen a végén miaőn Lengyelországon és Slézién ke«- 
reeztü3: visszatértém volnia, de:Pinnorezágon,, Svédorszá- 

gora, a Keleti tengerexT, pomerázián és . Sléz:i.áu át jöttUnk, 

/4 b/ ahogy  ezt 	megá#.lapitottuk,, s nyom- 

tatásba ad.tai. Uhgie csekély képességem szerint átnéztem 

és javitottama a legjobb megtekintés végett. . A  válaeztö-- 

fo jedelem és a ge.jedelemaének a többi .támogatók előtt 

ezt a teljes ás helyea ezemplárt legkegyesebben dedikálom. 
A. következő okokből: mivel e léggé köztudott, hogY a 
választófejedelem és a nmgykegyeseégti választéfe jed.elem;né 
azon személyeket, a,kik solcat láttak, tapa,pztaltak, valamint 

megprébáltatt.e.k, .s hasznoaitatták magakat,  megfelelő  ma-

gatartással xendelkeznek, azok: iránt a Iegma.gasabb ke- 

gyességet és elősegélést 'tan1.1t3itauak:. 

E:Livel megboldogult nagyapém, T3.T,iartin Tectander 

'/5 a/  Luther  és  Philipp  ind3itéka által az elsők 

között volt, . ki A tiszta lutheri hitet a v'alaeztófe je- 

delem és a válaaztÚfe je4elemnó bixtokaIa.. I ,autinnta3.a?.ban 

31re2aaan, . s  ezután Ue3ssenben, ahol több mint 15 évig 

superintendans„ egyházi fc3felUgyelci 	tisztán becsfi- 

lettel és hamisitatlanul pprédikálta és a  mélt6ndgos vá°' 
laeztófe jadelera, és vtalasztofeiedelernu uagyje2ességü 
elődeitől klemelkedő segit®éget kapott.  

mindezek leirása azért 'tiárténik, ha a  

j Övőben ma-Wok  kíávflteégbo vacy más foglalatoskodás végett 

ilyen belyekre ktildetnek,. minél . jobb tudomásuk legyen ezen 

helyek sajátossa.gairöl, n©vszetesaégeirdl, éppligY a népek 



exkö3.ossQiről, szokásaira mylklYek.sri kill,önösssit Sok minden  

alapszik 46s ti3rt‘nelmileg oly szavahibetöeni ; mint a szem*  

tanLLta soha jobban : nom tájdkozcídbatn>nak bow a2(ik1?Sn . 

eligazodjanak :de alkalmazkodni tudjanak*  

/5 b/ Va j an tkarja ,-e a kivánoss3., káLossinyee kaiti--  

Ivas aki inkább Wound más* előkelőbb dolgoknek, mintsem  

e azerány•. 440 jdszándála.i lmunkálak alávetnie meeát *, ide-
gent  t ávoll nápekkoi a barátságot keresni, melyet előfor* '  

dul* bogy sokan a keresztdnyssd$ ezempontgból loklGeinYlri-  
nek 60 baszonSalnnak tartanak? Bizonyos, bATY ez a .xmai  

osdsZár ci elssfte , joakaratával ás ~  

nagy  s~eg~c~ntoY~sával,  a 
fontos okok figYelembevitel.ável a kcresztánység javára Ortánik «  
Nem 	kitná.g a rd 

 

közmondáshoz; jobb egy távgli, barat , 

mint  egy  kezeli. ellenság .,► igencsak figyelersáb .e~.~~Ve eat,  

mint  a következŐben its *  bogy ászxevehet6 bast= nákfil nem  

megy veszendőbe* Mint ezt elegéndően::_bebizcanyitOtták aeok  
a kavetsdgekt  

/6 a/ melyek Krisztus szilletése utáni' Suo,. Qszten*-"  
dőben Nagy KárolYbo.z,, a nagyhataimt css-~tszérbC3Z el31atAttak,  

Midőn a nsipek nagy artImme l, do u j ongdosal rdmai oodszarri 
 . . 

. 	. 

vaasztott& rr eg, 6s cattdaimas badorilnek kiat$sai a  nimai  
bizodalommal hatdros orSzágokba is e:#ballat=szottak,, csaknem  

vale  nnYi karnyező ideaen ridp kUvetsdget inditott utnak  

6felságáboz, bogy baráti kaposplatokat ápitssenek ki: S  . 

ezután Perzsia Yatalnas királya  ~ ds gjándálkal tiostilté  
meg 6 császári faság-át#: minő ezideig nem tartemt mag. Mivel  

tudomásom an arra, bogy a v'á1asztáfejede3.em áe kegyes herg . 

cegek az ilyen ehbez :basenlő peregrinat3nk  

/6 b/ iránt tetszást nyi3.vwsaanitssnak, esárt nem mulaszt.  
bottom  



V.  

el  legkegyelmesebb uraimnak ezt smvid é© egymeri for.  

Slum S►*ban enged@Imese6ggel ajánlani. A.1.dzatoBen kdrve, dg  

nem kételkedve benn,e,hagY a vá2aszt6teijedelem éa akew  

g,yee  hercegek as  dn mavgnyilváau~ldeoa ke gYezaén ffl8adJák.  

Ezt  . az irést eie nagam, a  makegyelmOsaka vglaazteite3e- . 

deiom do  keg,qee  hercegek  ióeágoe hasznára ailánlandm.  

A  legaa$qobb ~ . ~ ~ attal;  

Georg  Tectender  
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/7  at GEORG  TEOTANDER RUDISS/NI POÍGARHE?Z  

AZ  tKES PtimiIHOZ  

UTAZÁsAIiTAR DICSiBETtRE  

D3csséretre méltó dolog mde földrészen elteröls vdxbeo-  

kat gondos lélekkel megldtogatn.i., e megismerni sok en.  

ber ®zQkdsait is  nyelvét. Logy=  bdr a boat földnek  

szeretete naa is  kedves a esgt bdscban veld  tartóeka- 
. , 

$~ d Az  idegen földekről mbg9.e nagyobb  Oicec3eég A2dra+a-  

z1k"  .  

Teotanderre méitdn nem kisebb  dica6a4 bArem34ik,  

mert a nagyon sok idegen vidéket bej dr-t, mégpedig  nem  

csekély k®akdzatta3,  

Mid& Ukase  a names ibdr6, a csáezdr követe a  

fé3ldet-4eget is  £eleeeréiva a vil.dgot elhagyta, nem  ldt..  

vdn meg Perzeidt is  ká,rdlyát..  

Az utat de a megbi2atdamkrst, 	tdredtól  . 

megfosztottan ezerencxaéeen, hileágge1 elvégzett, meet  

mindezeket  közeéteezi Tecatander: buzgalmáért mondjanak  

neki köszönetet a jó emberek.  , 

Karel  Rorscheidts ezész választó  «- 

fejedelmi  biztos,. Lipase  



/7b/ A PERZSIADÓZ VISSZATÉRŐ  GEORG  TECTANDERNEK 

SZERENCSÉT KIVÁNUNK 

A római pa j zsoknn kettős fejével Juppiter madara tfn. 

döklik még, a harcos felemeli szélesen a kettős fejet: 

A római császárnak mindkét birodalmát jelzi ez, amelyet 

egykor birtokolt,. ámenre a nap kél és lenyugszik; a 

legyőzhetétlen Juppiternek és Romulus utódai győzhetet-' 

len országának jelvényei. Sajnos ,, mindkét fej megtépd-► 

zottan emelkedik fel: amit erről Amurathes, másfelől a 

pápa tépdes. 

A nemes császárunk azt tervezi, hogy ezt a rem..► 

Iást mgazUnteti, és kelet nagy, . tUnddklő királyával . 

barátsáta szerződést köt - általa már két alkalommal meg- 

hi za; Kakas bárC?'Iermés feladatát elvállalja, de nem jut 

el az idegen tájakra, a végzet, jaj,  elragadja őt, tár- 

salt is sírba viszi. Tectander., te egyedül lépsz be  a 

perzsák királyi házába, e azután egyediil térsz vissza 

egészségesen vidékeinkre. Tehát méltán csüngünk a férfiu 

• végzetét, utazásodat és társaid csa pásait ámesélőnek 

ajkain. 

Ioach. Tanckius, a filozá-► 

fia és az orvostudomdny dok-- 

tora és professzora Lipcsében. 



/8 a/ AZ IGEN ' alj i S FÉRFINAK 

ZALÁNK DIti i6'  KAKAS ISTVÁN ÚRNAK SIRVERSE 

Erdély ezfilt engem, Prága nevelt, most hamvaimat Pergi- 

zsia takarja, lelkemet az ég birtokolja. Azonban, hogy: 

hifeég ink a e®ászár előtt ismeretessé vált, hogy az em. 
lékező utókortól hirnovet szerzek, azért, kegyeletes 

Tectand©r neked  tartozom. Te mott életara dicsérő hirde.- 

tője lettél, ki azelőtt utam tárca volt€al. 
Hieronymus Megiferus,: esdszári 

P.C. és a lipcsei egyetem válasz'. 

tett professzora. 

SZÉRENCSE{IVÁNÁS GEORG TECTANDERNEK 

Ki gondolná, hogy a tengeren, szárazföldeken, annyi vi.i . . 

azontageágok között hányt-vetett eMber életben marad? 
A cseh ezbvetségeeek részéről texméset©cen az elyaieket, 
lengyeleket és a  kemény szarmatákat köszötttid, utadon 
a pusztaságokat járod ,. A vad moecusokhoz mész é® bejá-
rod  Szkitiát: vá,ltakozé szerencsével ozántod a Kaspi-terc- 
Bert. Elveszted Kakas urat, a Császár követét. Az ő pa-
rancsára vállalod a feladatot helyette. Csodálatos dolog! 
A halál elragadja a többi tdreadat Ic utolsónak hirte 
len halállal Agelastus távozik ~  azután a testileg, lel- 



m4 

knee botoc Vahl,T1 vitatott cl t61a 4  do nom OzUnaz nog 
folytatni amatjaczdatt utat .  Casbinttraba cIrkozol t  auely 

Parzeia 	vórasa: ortindékadat no kéololtati fulm 

laortó UMUcósad. Touriaiunba tUrokozol a htiodgos per*. 
zoa Achatootől 	 mateln, vioelt a nOn03, noVet. 
Intent ireolyitdosal épan Sutez ol &kirdlyi vórbal jól. 
emit: notad bajemni Ebdidt Elo Armoniót, Coószetrun% !g00 
Usionatft viOzed, a. porzoidc kirdlytinak4 ho gr tbrj44 mog 
Uallaaed tvaddkait, nelmal akit au:race:a fosadnak 4  perms 
alónddkokat ada, porzoa hio6r6t randoladkoldalad molo. 
144 bogy az mecer6oitso a aodoz&ral c TtirAlyi sz6Votads. 

ci ozerződ6at 4  6f3 112114040re u cyőzelm4o hirOrrAtt kadvot5. 
00rOfordulatat. A hazai faldakra vioozatórni Oziindőkozwrin 
Azeiából, titnősz Arnonigt: Gordc hegycorinaci nam tartam 

viooza anar Wod t  oon a ezkita tdjatan az igen Ue. 
rainy E0stica. Gyillz a hazsozarotot, valamint a =gadr41 
való Wiacem gptdoO4Taddo. A teavozó ea= attor a miZa4ik-: 
eortenda -vezetta 4  omiArar-a.vdcaottől a!tadanor,-,7a vtObtOgó 
tdroz az aroon4hoz. Ott negdllapodvón a hina t  vad 4bo6g. 

cot 16humal tmedtod a1ni.VAltazókoay tőll'idójarda . 
laololteti az  utat,  do mihelyt Az ut vógóra Itadvoz6bbő 

vAlik, vioazatóroz . Azti=ha.lba s  az orootat fejedalmindk .  • 

vdrozóbal a visozatóret a 7o2ca falyticóval facadja.. AZ -. 

araozat fojedelmo naca JO totózi a porzoa httaydnak • 

agudOnsit# Orvoaszvo tdvazal,  Akkor  'pedic Vzooly i • a 

ovódok vezóre4 haraocc it vondégal 4  viozonazza a bajóm 

%dol. ai4Ad6kokot4 !aid a memos 70'30T0 71C to oral a viosupo 
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térésedneks helYeelis hog' to ds herceged, nAla tar" 

tézkodtok# A vég•e vklandra hazatérőt oadazdr udvara 

fogadja, ahonnan méltd kUszUnet illet Ova* Bakker, 

ha eljön, a kőadi utékor csoddlni toga, hogy to el-» 

véllaltad a nehéz feladatot 40 as utat. As egyetlen 

Uristen !Wye es, aki az ut Ais as élet kedvezőbb kime-

notelét adta a szövetségesek smiméra. 6 6tilit az életet 

és a Madge% bogy hosszu életével maginak kedveltsé.* 

80% mésoknak pedig sok hasnot aajos• 

M4 Melchior. Gerlachio 

Zitta skoléjénak rektora., 



/1/ Miután ő császári és királyi felsége legkegyesebb 
Urunk Rudolf római császár, magyar és cseh király, kellő 
tanácskozás után jónak találta, hogy Abas sahhoz, a ha.• 

talmaa ős felséges perzsa királyhoz, ki néhány évvel 
ezelőtt, az 1600. esztendőben előkelő egyénekből '116 
követséggel tisztelte meg őt, melynek tagjai az ősi, elő- 
kelő perzsiai 'nemes . Huszein Ali bég, valamint az élőkelő 
angol nemes Antonius Schirle voltak, /2/ viezonzásképpén 
követsóget fog neneezteni. Ennélfogva ezen kiváló tiszt-
séget 16o2-ben nemes ős vitézlő Zalánkeményi Kakas István 
előkelő erdélyi nemesre biota, "ki utját ugyanazon év au. 
gusztus 27-én meg is kezdte ős dr.Kremer királyi feltör. 

vényszéki tanácsnok ajánlatára, engem jabeli Georg Tee- 

tandert augusztus 25-én szolgálatába, fogadott. Prágától 
utra kelve neki indultunk Sziléziának,. Lengyelországnak, 
Litvániának, Mazoviának és Pehér Oroszországnak. /3/ 
Legelőször Schweidnitzba jutottunk;  házai ás egyéb 60- Schwe- 

letei szépek, a várost falak és árkok veszik kerül. 	idnitz 

Itt emlékül tartják valamely régi herceg kardját, . me- 	Szilé 

lyet minthogy négy rőf hosezu - egy ember alig tud 	zid- 

fölemelni, ugyanitt egy óriási ágyu is látható. Innen 	ban. 

augusztus 3l-én elindulva, szeptember 1-én Boroszlóba 

/Brep 'iauba/ érkeztünk. Ezen nagy város Németország 	Be'  

legesebb ée legkiválóbb vdroeai közé számittatik. 	rosz- 

Másnap Őlsbe jutottunk, MUnsterberg Károly fejedelem 	ló 
székhelyére. 3-án Wartenberget, mely báró Dohna Ab- 	Szilé 

rahám várgróf székhelye. /4/ Dohnától - ki mint követ a zia 
római császár őfelsége nevébnn, már egyszer volt Moezk- fővé- 

rosa. 
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vilban...1,5akat Tetvin ur as utazdosal kapcsolatban min* 
denfilit kirdezgetett 412s4 mask ."' nagyfe3edelem ken.- 

celldrjihoz levelet is.vitt maeval#  Á  cadezdri követ 
Oseptember. 4wda a IengyelorozAgban 106 Vielunba ',felon/ Weloa 

onan  pedig  osopt-ter 5sin Czestochowdba /Chyeotacoa/ a law*. 

drkezettw EZ ut4bbi vdrook4t61Minteg,  need mirföld. gyel 
Vivo igem sap koloStor* apdtsdg 14that6 t  hovil mesa,  
sZe vi4dkr$1. -szoktek.zardndokelnit a követ megldtegati. nihoz 
ta az itteni temploaoti, azutdn'pedig tovAbb folytatta. *taro* 
ut3dt /5/ de ezeptember 60"n Krakkiba /Crackaw/ drkeqo -  Zik# 

zetto Kzakkd LenVeloresdg tővárosa, a Visztula /Wirel/ CbY00* 
tolyómellott fekazik *  a kirdlyi vdrpalota'bdrom . tempi. tokoca 
lommal egyött alecoony* a ertaitett begyen &I t  a hit* kis  .011,. 

rem templom egyikdben, nevezetesen aazdkeriegyhdzbatt 	roS 
3oo kanonek reggel is eate kUl5uböz45 őrdkbon 

At itteni ptispök ivi jövedelme több mint 60000 koreaa, koloogo .  

legelőkelObb kanonekOknak is tObayire sajdt:falvaik tor ma ,  

is birtokalk vannaki Itakkd vdrowa birom részre °sank *. . lotto 

az elo6 Krakow /tracka0/4 a asodik . caaiminto 'Uzi* 	Krakkő 
mierz/* /6/ moly.a basonnevU kirdlyről neveztetett el*.. IsenWels 

a harmadik Clepardia /Kleparz/4,4 sakesegybizban 14ti! orszig 

jiat6 	ezineast oltdr. SoiSzaniOald /$0,Stanislai/ 	metro.. 
144* isranyba foOalt 3obb keze* moly itt nagy ties* polies. 

teletben tartatik. Szeptember loioin a követ, kinek most . 

..tiazovidn o, Litvinián is Pebir Orestorszdgon At kellett-
utasnia* a leng7ei.kirdlyt61 biztos kisiretet do Utle. 
.volet.kapott. Mies neat.00ekilyveozilynek volt Uitive 
a-tie:odd harcesok is kozdkok  miatt., kik a Livonidban 

a 



/Lieffland/ folyó svéd háboru miatt kereeQtü3.l-kaeu1 jéu. 

tak«keltek, hanem a dögvá®z miatt ie. 

Szeptember 144n YaraBba, /7/ Mazurországba %zovia/ V$re6 
fővárosába érk®ztthak, ez is szép,  de nem nagy város, itt Mazo. 

is  szép királyi várkastély emelkedik a Visztula /Wei:chw via 

eel/ partján. A fo1y6kazóp hid iptltlt, e fahidnak aligha met. 

van pdrja a világon. Varsából szeptember 2o4n Grod. 	ropow 

noba /Grodns/ ., BáthoriIetvára király igen  szép házat 	lies 

6pittQtett a Moreezanka /Reretzeoh/ folyó mellett. Grad-. 54 

notái kezdve a dögvész miatt nagyobb  veszélynek voltunk mar. 

kitéve és néhányszor az  erdőkben ótei--gtal nélkti.l ten- föld- 
g$dtünk, háltunk meg. Szeptember 29-én Viln6bs /wilncw/ nyire 

órbeztiáZnk, utközben kétszer  is a kozákok közé kerUltUnk, Ifrak.. 

akik  gonosz ős  rablótrarméezetU mápek,_ /S/, lbvósre ké-» kót6i,; 

ezen tartott puskákkal rohantak ránk.  De  azt mondtuk  ne- 
kik, hogy a mi urunk hadnagy, fikaber, a főkancellárhoz Vilna 

ktildattUnk ős  a király  Altai  kiadott utl,ev®let is megmu- Litvá- 

tattuk nekik, nem nyultak hozzánk. Vilna igen nagy vá.. nia mete- 

ros,, Erakk8tái 1Zo mórföldnyire fekpzik, püspöksége és ropoli. 

jezsuitakol3ágiuma is van. A  királyitt néhány ezer ta- sa 110 
tárt szokott tartani,; akik a város körUl laknak. Kazt,tltik mér- 

néhányat mellénk adtuk,, hogy azáltal b3ztoesbban, aka,- i't3ldWi.- 

délytalanu9, haladhassunk, bogy a koscákRk t sdáea3. 	re Krak. 

ellen megvédelmezzenek benntinkQt. D3.lnától tovább 	kót61. 
folytattuk utunkat Moszkva field  /9/ ós a csak faházak. 
btS1 állá M .4nezk /'Iinekoa/ városába  érkeztUnk f  mely .ezin- 
tén Leugyelorezághoz tartozik.  LakoQe►i kimondhatatlanul 
hitszegők, elvetemültek és  féktelenek. A  kormányzó  vegyis 
a sztároszta /etareeta/ megkérdezte: honnan jövtink ős hová 
magytink. Erre a t;övet ur kijelentette, hogy  a rdmai 004. 
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soar ktivétekáxat a moesakvai nagyftij edeledha$ te~ül,dotett<, ki-*  

nevettek, kigunyoltak bennünket, mondvdn, hát nines a római esd.  

szárnak előkelőbb barátja;' Mint a moezLva3. nagyfejedelem?  

/1á/ A kt3vat oktőber 6*4rí ezereneséaen t3radba /Ores/ 4r.0 Ursa  

•kezett, hol a •vajovoda /Waiwoda/ ki ismerőse volt, baráts‘ Pehér  

mean fogadta .  és pampásan megvendégeltette. Itt *vale net- üraee•L  

pig kellett tartózkodnunk, mivel az e1.®6 nuszka határ- 	ország-,  

vároeba Stnöl,endokba /S,tQlenaki/ futérnak kellett jelen- .  ban  

tenie megórkezdeUstkot, ktilönben aeYn mehottúnk volna át a  

határon, melyet előzetes bej elentée nél.k .
i~ senki sem   

léphetett dt. Oktőber 19*•4n elindultunk QreábcS3.-de estig  

hét bérföldet tettiink meg, az éjszakát Bajevo naiou®/ fa-Bado.*  

luban tóltí3tttik. Korda raggel /11/ a Pohár areezorezd. ► . us fa.  

got, ez. is 4 lengyelokó, Mua,zkaorsagfől./MoecQwittariseheau  

Land/ o3,váleeztő folyós~aska moxi.ett lévő V+ets nevti erdéhde Vata  

érttink. Est t helyet as oroesamk Grenicsdnak AtanitgaI, 	l,enw  

/Granite/ is x`:evezi,k, itt égy muazka lovas at3raai" hoe.,  Iyel  

mink vágtatett és lgy **(Utz ez a Axel miner követ- ► erdő,  

edge? Igenlő feleletünkre leugrott lováról, a követet  

üdvözölte, ezen  nép ezok'ea szerint 'fejét ©ész föl. .. 

dig meghajtotta, asuts n arra kért bénnt nkot, hogy  3a'• 

podjunk meg de vdrakossunk egy kiesé. 'MWd iemdt lóra  

ült óe sebesen as  erdő felő vágtatott. Mew  tí$bb mint  

egy dra hosszéig vesztegel Unk /12/ 0  el  a roosa hi.- 

deg időjárás miatt /ugyanig egész napon dt esett és ha-  

vaaott/ nár félig Aegfagytuak,, a !rávet ilyen várat»  

tatács miatt hasezue lett, Végrevolahdra tizenkét :ppmpá*-  

rian öltözött, elkelő férfi, végtátott hozzánk. KözUlUk  

ötnek a nyeregkápáján kii dobók lógtak ős szál.tak, a md- 

mohér  

01448 Z,a'  

o~►aB~-. 

got  ~ . 

Musska-»  

ersság.  

t áx el•• 

válaesst~ 

3a  



oik hat pedig szdjdval i`iltyíat. Ugyan3a o.okéa amuoa-  

kdkn.ál3 hogy a nemesek vacy egyéb bd►tor l.ow►ag7.ú eSomé.-  

lygk, ha 16ra ®zdllnak, ilyen doboaakdkat akaeztaztfik a  

nyeragrev e ezdltal a közönséges katoadkt4l raQgkülünbt9ztet-  

hetskké vá].nak. /13/ Szcakdauk még, hagy sietve elheiyezked-  

mkt)  minden eszköz n ►621sUi olyan hangosan. 6leean 'Minsk  

hegy meQBfuir61 • io hallani lehet sket o . Q. filtyilZó©t  ha- Aho--  

rw+ 3.fjuodguk óta hmaoz®a gyeaLorlde4u3. tanulj 6k meg,A dob©.. 	cyan  

16 2ovaodk felénk közeledtek, : leucrottEak 1ovo3.L°ről, a leg-4  
tekintó3.y©oabb 1rözU1ii.L:, egy időoebb f6rfiut k3. O3.töz6ice utón muoz.4  
nézve,  loon előkelő embernok ldtazatt t  közelebb lópott t 	Lt~t 

acod©urri követ Szintén elébe  mut t  miller pedig mdr 	fö-  

eooz: egy lépésnyire voltak eciymdntá3, a.muozka f•üla3.g haj- 	Go-d-
.  

lgtt éo jobb he: óvel a földet érintette. Közben ugyaniry, 	tok  
tettek a többiek ia, icy köezöutötteir bt3nnUnLcet. /14/ Azutőn ben-  

kérdé, hoGy hogyan hivUlt a ceáazd.rf követet. A töimáa® 	n°,:an-»  

te:dtdra adta, 	1•;-ivdntat, ily értelemben ozölt hc ►.ozdiai:t 	set.  

vin 4r /Pan 4tcpin/, éljen ®okdig minden oroszok airja 'wow► 	A  

riez FcclorcavicQ /.ioris Pedrowitz©ch/, annyi do olyon kuataz. mum.  

nao rrépQL :  orozdgok é4 kirflyedcolc ura, .k3nök nevében a _0:20. adl:  

lenadl;i vcdvodo hagdött enngen téged felkórai t JÖJJ  veltink . 	ro~tn» 
gEy foEadott beanUnket amuszka, kinek akavet ur röviden 	tl{.aoi  
eLónt vála©z4lt s  Azértvdllalta. 41 ezt a b:o4ezu utat, hogy 	be- 

semmit  se mulasszon el, mig Isten segedelmével ®zonólyeoen 	ozti~w 

a  nem jut a MI:Ageta necyPejf3delemhez /15/, mondd a követ, de.  

laton kegyelméből, t3v69 ~.ve3. ecyattM LiseY :eddig nzerencalean do  

egóozoégoevn eljutott, .tötcl©©aGgtudáen követni fogja őt. Egy. 
 

uttdl Lifejozte örömét in t  hoa mindnyd;julnaL J6 egéoz©ógbena  

tigld].ja .t Ezutén a fc3nodge© negyfejedelomt  Borioz VadorovicQ,  



a nedge nagyfejedelemné és a fenséges nagyfejedelmi gyeiWkek, 

s utoljára a vejvoda egészsége fe161 kérdezőeködött. Ahogy mind,* 

két fől befejezte az udvariaskodást /amihez a muszkák kevcset 

értenek/ Jana léra azálltak. MI pedig a koosikon foglaltunk 

helyet. 

Alig haladtunk néhány lépóst, /16/ puskiikból Udvlövéseket ;  

UrOmtUzeket lőttenek, mi is ugyanezt tOttUk, ami nagyon tet-

szett nekik, miként ezt a tolmits néhány nap mu/va tudomásunkra 

horta. Et nagy UrtimUnk kifejezősének vélték s  hogy mi a odr; 

iGY nevezik 6k feJedelmOket, országéba érkeztUnk. 

Szakát a legközelebbi faluban töltöttft ;  ahol a fent emii. 

tettek érkezésankre várakortak. Váznap kordn 

kor-tovább akertunk volna haladni; a erfillött nagy LaVe- ,  

OD és esőzéa kezdődött; nekUnk azOnban rettenetes 

vatar ellenére is utunkat folytatnunk kellett; nom,llézve 

azt hogy innen Loszkváig a resat ut és hidak miatt móg 

j6 időben is szerfelett fdradtságoe az utazás. IlYen hid 

több.mint hatsza van nölnicv - némelyik ecy mérföldnél -is lelaclzk 

hosszabb és igen megrongélédott. Oktéber 19-én Ozmole=szk- az el. 

ba Amolenako/ jutattunk; amelY bét mérföldnyire van a Vats ső musz.,  

erdőt61. Szmolenszk tb6l épUlt; de igen,terledelmec; 214- %a Trar. 

pee város esak not évvel ezelőtt vontak Men tőfellal; 	roe ; 	- 

az itt folyé Dnyepr /fleper/ vagy /Eorysthenes/ partján. fek- ezelőtt 

szik; amely a várost kdt részre osztja. A város 	ITehér 

kor a lengyel korona aid tartotott; /lekazonban Báthd- 	Oroaz- 

ri István_lengyel király idején;,a lengyeleh és muszkák 	orsz 

közt megkÖtött bókőben;  az utóbblaknak étadatott. Eton:a. 	ban le- 

helyen, Szmolenszkban három napotkellett töltenUnk a* , 	vő met,. 



tn3.g Inyéz Ityikite Romen®vic®' Trub®csk.oj Ahem [Akita  Ro. ropa-  

menovitzec4l;: Trubensko/ vojevada éa e nagyfejedelem ecy°ik 	lis  

Z,egelőt..~-elóbb tozaáceedőja, egy  bregamber, további utazi= 	volt.  

sut~:hoz szálk.aégea ka3lékéket  7  kocsikat, anvaktit:, egyebe. 	A Uzmo-  

#YQt 4 l nem- Li.C:.4.dtV. S.&idő23 e  véres közelébe jutottunk, lc- 	lQriflz°►  

mét nagyozdav loves names  d© lövöldözés fogadott baxmIn-  - ki va-►  

ket. n,  mellénk osztott két nr:iöztev /PrlotFUncn/, Curate - jcvoda  

ree vol pxovisoro®/ kivételével  azonban se4inék sGm volt  

szabad ozálnia hoz2:dnk. /19/  Nemcsak mi, iancm eláttalk  

mé:aot lo tapaaztQl~+.nCta. a muozka birodalombah #rolb:oclá . . 

pzokéat, amelyhez m int törvényhez erased tartotta  ma;;;u-

úet, :2ogy e követekkel és  a kd•áetpóghQz tartozó azQné»  

lyel::ke]: senkinek otim szabad boozélrtie. Cka talán az le.  

hot, hogy a negyfejedalemre lekiosinylanek tartja, Le   

éhozzá k.-üid'r3tt agyénekkel, 	méG máa is  aLaaxne  

beszélni, tdlin nem  biznak bcnniik, hogy  finoman tud-  

nénail beszólnive].'~ vagy attól tQrtanak ., ha e hövet- 	 . 

nek o4kakl:a .1 szabadna beazálcetnie x, /2o/ soh  tit-   

kuk id.erUlne éo isrnare .tesoé vans.  Lidan a követ neg-► 

unta ezt e huzahodást, nyugtalan és booezA© 3:att, a priez4  

táv utj4n n voj©voddt e .r6i:ycoen.. felozQlitetta e tQv€bbuto..  

.záa 1ehe'00 tételéra, neg,ysekére okt6bor 21.6aa hat  kQCait  

ktildtek oydilésunkra, a a;vAt ur lcalöu kocsija a1á két Zo-  

vat fogtak, g követea ~~i ©zeriélyzet többi tagja kettQSévo?  

helyezkedett  cl egy-eLy lccexb€an, az utébbi kocv2k o16 soak  

egy--egy 16 volt fogve, jő11chet:.a poguáezt is ezekre tat .  

t6k. S2molenBzkb61 valő elutauáo utáa a k6t priaztnvo Izi~► 

vL3~. /21/ née a$dny egyént adt©'.c Ltellé2?.k, akiknek Ut Löz.  
ben sziikaógietein,I.: kielegitáeér$1 kellett gondoskodniuk. A  
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kocsikat j6 eleva . me6rektdk 6lelemmel r oarre3.,, pol.in:dval.,,  

mébsUrrvl,, ituoaal. b  ken%drrE11,, ballal de egyébbel, VQZctő-»  

ink fi3ibpl€rcertea ide.oda  vezetette bénni.inke4 g  caakhaGY  

mina kéo 3bb jussunk Ibszi~:°vdba. Véleményem szerint ez  a 
pestis miatt volt, nel;ytdl azért féltek, mivel rai &tyan  vi- 

 

déwekar3l jU tit'ak, ahol a dü~,~'véaz nagyon dilht.in~,~3tt. Azoxi-  

baa a 5.:Uvc: tf.©L azt hazúdt1k /ez a taclip  ugyanis a hazugade--  

r€a, Qealds5:a éc r.ai3ia efféle bUxit3kre iiajland6/, bogy ez a  

nacyfejed4lem uta,oitdsdra tOrtéxik, hoty a kdvet urat az  

utazdssal ki ae fdraw ,°r„ nyugodt maradjon, /22/ g$ay014-  

mv4en megteh4ttlicak volna hét mérföldet, de naponta alig  

haladtunk harom.-négy Bérfc€1dot. A ktivet őezarevette a kifo  

gdoob s:+l.optalanadgdt, de a maga utj dn kellett  heWala  a  

dolGokat * Szmol.eno ,i:tál Ueszkvdig az ut elkadgon vezetett,  

e 	nt Slate a sok hid, mély moCSé.x', inaovény, erdőségek,  

beag,rott pocsaly44, de ezek nem tertattdk 	kocsikat. Z. :s,  

nap auto oGy berndtreradi kolostorhoz árt:ln:.: az itteni muezkc  

vzerzbtescLtc3l, kaptunk ciS jell ozdlldQt. /23/ a ezer.-  

zQteaak éppen ekkor énekelték imdjukat, itteni azvkda  

szerint ndhény lépcsőnyi magasa€xgban épitatt templomban,  

ahovd a caé.azdri követ is szintén belépett imddkozni,; mart  

azt hyitte,, hogy itt  is mindenkinek, mint xtdl.urak ezokdeQs, be  
szabad manaai. A szerzetesek azonnal észrevették, maglehető-

sen +erde oze°..:ilol néztek rd ez djtatc ►sedg befejezése utdn, 

egy9.kM xozza-ment  6a a tolndco eegi$aégévQl megkérdezte  

tele, hogy mit keres lempá.omakbsn én ki parancsolta vaCY am*"  

gedte mac, hogy a azarit helyre bel.éph®savn,. Enell.ett mec-  

kórd.eztetto van-e náia kereszt, hogy Q is kez ,esztó zy4-e^ /?d/  

A codsz:irá. L.Uvc t err() azt vdl.aazoítrai, bogy g a templomot  
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mindenkire nőzve Weft  kelyneL  váltQ, 	ei.edd24*P  

tolQnu3. 9mddtc4zhatiL-` áa valamely onyaGb6l .  kdaeillt harem-.  

tot nom  vise/. minőt a aaerzeteaE idtn3. ozeretett valna, mi-  

vel azt leákileg eltiv6ben hordja, de meg akarta mutatni a  

azereeteeoknok,; hoey 6 eoatmugyan kereazt6ny:, e gy kis arany he**  

rea2tet huzott eld, a mit  mindenkor a  nya:.kdza azokott  

€~ ezereetea ezt ldtva megcsákOltá a keresetet, megelégedQ- . 

06t feJe7te ki 4o alQmizoC3dt kóX'$, azutd,11 eltdvozl9ftt. Uaw  
',.. 

gyednapra as  e18$ muozYa vdronba Dorogobuzebo /parebum marabuo0  

ea/ árh+aztank,: ahol fegerenddzatu hd2ak vannak. Aka.  

vetkező napon /25/ eGy mdsik vdroskdhoz Cearev4.4aj.  

miaca6be /Coruo S .ey;isis/, a harmadik napea, október 	Oorua► ay  

27-6n pedig Bari.azovoba /B®risaoua/ jutottunk, az va- 	miaia 
 

lamivel Jab,  mint a kát előbbi, azonban  az  eerie  ut  

ao:ran egyetlen  vdrooban  earn  azálldool.tak el barman.. 

het a bolvdrooben,F  bane* cook  a ~.~lvdratatlkban* Seas.  

1dounkról kimenni  6a szátnáeni agydltaidn nem volt  
szabad, Október 29-6n 'T►ezaajaekba %SQaaiaho/ jutottunk, Llo$aiako  

Qii meglehetősen nagy  -.. ~ ~%~a, a musekCk SzMi+3yakoldinok  

/i7! r$iGlaua/ n8vezik3, ,e oseate ál a  vdroQ patr6,- 	 . 

nuaskánt tisZt4lii. 1em,plt9maiban 	 sek esQda törtánt•  

/26/ Enn61fogva a  köan,yábről mega3dad;that€atlan. :ardn-  

dok aereglik egybe,. Itt, azdndá: aink eSlonáre hat na+~ 

pie kellett kitartanuak« A nagyfejedelem m.egtud.ta to  
hogy  Litvdnidn la dtntaztuntr., ho]. dögváoz Puaetit.  ~ 

zen Liv'v~~l a követ urhuL, Có edból a mopzkvai kancolldr-  

hoZ Isaldött loval6bbl  4  tud. mdiaukra jutott az 3.a, hogy  

PorzQidba utazik 6e a  moszkvai nagyfeJedelemhere kaldött 	 , 
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cadszdri övet /ambaleistor/ szint6n Utban van. B 
helyen veld időzdstink /Uozsejszkban/ harmadnapjdn kia6. 
retUnk vezetője, dllit6lac a nagyfejedelem LTdsos paran. 

esdra,a következő k6rd60ekkel fOrdult a követLeo: 

Elősaör: Ullyen vdrosokon haladtOnh dt utocdounk sordn? - 
A követ ur commit sem leplezett el, ahogy mds tette vols. 

no, hanem andent elsorolt• Toldn oz is egyik 'eke volt 

akedd1yeztatdounknak •  mert 361 tudtdk, bogy a felsorolt 

vdr000k amelyike a pestistől volt fertezve• Mdsed- 

szor azt kőrdezte tale; A mdeik csálizdri követ nemsekdra 

meGórkezik-e, mi a fő alja követsdaneh o  viao-e magdval 
aidndőkot o  mif616Lot 6s mennyit? A követ ur iGy vdlaseelt: 

A esdozdri követ hanareoan meo64kezit de :IleGbitatdsa tar-

cydról ninee tudealoa, ocyanis oemmi köze sines az 6 

det6s6hezt Annyit azenben hallott /20/, home ee neo mdo-

b61\( esupin baritodcb61 60 tiszteletből törtdnik• A IN 

fejedelem ugyaz-o az előző dvekben néhdnyozer kUldött 

mdr követs6get codszdri fölsdadhez 0  ki az Oconee Iteresz-
t6nY nralkodák irdnt bardtsdeos 6s keeyes 6rzelmekkel vi. 
seltetik 0  emit a nagyfejedelemhez kUldött tövetaggel is 
kifejeasre jattetna• Ami podia a harmadik k6rd6st ille. 
ti, vdlaszelja; gönnyenmeggendelhat6, hocy a r4mai esdszdrw 

től jövő ily előkelő követedg nem fog ajdndőkot nlkWL 
mecje1en4; neki /a muszkdnek/ kUlenben oinca joadban ilyen 

k6rddookkel elődllni* A muszkdt azonban  az  ogYanostin ki-

mondott vdleaz nem el6gitette ki. ndonep ucyanecen U6rd6- 

seket megismdtelve /29/, killönösen az ajdnd6kok utdn tu. 

dakoadott, A követ el6gg6 esoddlkozott ezen a belgoadgon, 

bogy telhetetlen vdaiyukat az ejdaddkokra nem tudjdU eltit- 
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kolni. LAi.meglehetősen hosszu ideig tébldboltunk Uozsajszk 

ban, Were november 5.05n viaszaérkezett a negyr ieJedelamhez 

kaldött futdr, aki meghorta az engodélyt a tovdbbutazdara• 

ia novamber 6-1n utrs terakedtank és megindultunk a 17 

mérföldnyire fekvő Meszkva fa& Első napon egy Vilevo /V1- 

lolls/ nova kis viroskdba jutottunk. /3o/  Itt  ion viddm óa Viloua 

kedves helyen, k6b61 4pUlt kastélyldthatő, ez a mostani 

nocyfejedelemnek Borisz Fedorovies /Boris redrOwitzseh/ 0  

miolőtt hatslomra, orszdadars jutott, székhelye do birto 

volt. Morisz Vedorovies /Boris radrowitzsehd, mflelőtt 

hata1omrs 0 . orszdel4sra jutott, székhelye és birtoka 
volt, Moriez redorovios nom ezdzmazott wyon a fejedelmi ca1dd-
b61, do igen előkelő 68 taki•télyes nemasi esaldd sarja 
volt, kiv416 tehotsége óa Ugyessége, valamint a sm.. 
renew folytfin is tagyfejedolomM4 vdlasztott, amit a 

föltolakoddson kival az is eldmozditott, haa alőtiOnok, 

• rodor Ivanoviesnot, a, naa narnok Ivdn VanzilJeviell  
/Xuan Masilouttzseh/ fidnek, aővérét néal vette. Ez az 

ocyagya Fedor /Voeder Xuemouitzsch/ az Oa= kornillybdat 

dtadta Morisznak /31/, ki azutdn - mint mendjdt megmér. 

gezte Fedort, kinek két fivére isUl az ecyiket, az breew 
biket Jdnost /Xohannesl, sajdt apja még 1581-ben bottal 

agyonverte. 	ifjabbik, Dmitrij /Demetrius/ exiliumbs, 

szdmazetéabe azetett Aram me is ailkoltatott. Icy a 

most uralkod6 nagyfeiedelom, mivel a nép nagyon tisztelto, 

megvdlasztatott* 

1602, november 9-én délutdn 2 őrs tdjban Iaten segedelmé- 

vel veszélytelenal Ueszkvdba őrkeztank, A v2root61 ojy.. 2os1va 
mérföldnyire ecy egész 0aapat előkelőmuszka vdrekozott 
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rent /32/, főnyes kiadrottel vomultunk azaldnunkre, hol 
minden igon szópan do tiostdn volt előkőositvo. Ettől Coz. 
va nemmOhettUnk ki ezőtnősni a vdreaba, aziGoru őri- 
set aloft voltunk. Amit vdedroini akartunk vaáy amiro 
eat:Wank volt, mindent asaldounkra hosattak, ami as d. 
teleket do italoket 1110tio oUrt,pdlinkdt, mazUrt, huot, 
kenyeret, vajat, tojdet, tyukokat ős eGyőb elam6saidt na 
peat° rendszereson, a nacyfeJedelom Watt:405ra, b5a6geeen 
eselitottak esdmunkre, hoGy oemmibenanyt no szenved. 
jUnk. November 27-cla e esdezdri havet /33/ kbayee hiltalls. Audi. 

Catdoon volt Lariats -4;edorovies /Doric L'oodromitzooh/ 	eneia 

naGytejodelemndl., gordn remel 9 pompdsan feldiazitett 	0 moosk- 

/ovet bortak szaldeunkra„ await agyikőnek 'Wrap bdraony 	vi 
ből kassUlt eadprdCia arannyal volt"himosvo, a 160sorg. 	nacy- 
esdn esUettol kivervo, caakugy főnylett e oak drdeakő- 	1'0j°- 
től. A tUbbi 16 le, melyeken rii UltUnk,'GyUnyarUen volt: delem-

diasitvo. librUlbelta 'At 6ra mulve m0Welont a 10114010z- 	al. 
tdvunk.  /provisori, eicy előke16, 1E00700 kinősotil'Urocebb 

amber, ki a kimiretőben 164 nadny 018kelő mueska name-. 
sel oGyatt iron dimes tiltt;nyt viaelt. Landnydjan 010C-
tiastitott,,pompdoan felőkesitott lovakon U/tek. Lakdounk 
eldtt meadlltak, hossdak Ottok /34/, a neeyfejodelan pa-
lotajdba 1ie6rtet bennUnket, melyet pompdo aanyecek, tap6ta 

6a azobbn61 ozebb fostmőnyek diazitettek, e jobb oldalon 00y 
macaa pohdrestikon annyi ()Wet 60 any oadny volt halmoz-
va, bogy 01 a= lehot mbndeni, r.lidgn e palotdba boldps,  
tUniz,,a palota udvardban 9  a fUldt61 mintegy 15 re mag. 
g000deban olhelyesett nay haranwal haransortak. 



Osdlidounktól a palotdiG, uindkót oldalom v  tUltUtt puakdlt.,  

kal rolfoGyvorzott mueditdsok dlltak. Mndannyian bamontUnk 

as audionoia-tarombo, maybon az siteiVal dtellonhan /35/ 

hils4pon ndey Upcsőnyi macasoloban emelkedih a trón, ottől 

bars, ucyani/yen =Got:mach= olholyosett mama Ult a,. 

naGyfojedelom fie, a trónon podic maca a nacyfojoa4am m44. 

t6Qdctol4asan. Olőn aranykoronat tootdn pudic botdia 6r6. 

arenyhimhósil poldstot visolt, jobbjdban arannyal Livort ds 

esdLdnyhoz P2saoltan/ h000n16 fekete pdlodtp Jocort tartott, 

Pie pottyes hiusbőrbUs hasonló UltUsothen 	Ulndkőt oldalon , 	•  

alabdrdot tartd* fehórbo altUsUtt kagwkőt hajdu /hoi- 	POOder Bo. 

duck/ allotto . NUrvostUell ltot a lecolőkelőbb tondos- riszvitscob 

adők, hik mindnydjsn drdca ruhdkat do foketo róka bőrzapka.. 

kat visoltek• /36/ Ziutdn eadesdri kUvet p tisztolat. 

nyilvdnitdst moctetto, j  esdosdr megbicólovoldt dtnyuj. 

totto, boosadót bofOosto, a nasyfejedelom fUldllott do 

t6rd6; 'logy van a naGyhatalm római cadasdr, nudolf /nu-

dolphusi t  hoar vannal- az5 nemos rivórei 60 mindnyeijan 

oGdasselcosok-e? A Liiivot ur erra okant vdlaosolts Idla 

istonnok, G cmluzdri Rack() oG6szs6cos 	'z'i, Uaan- 

out tudakolta a naCyfojodelom fia is, asutda olboccdtot 

to% 4o2nUnkotd, Loutdn az előbb LtsUlt módon meal:Junk- 

a kicórtek. 	or dro oam talt bole, mid& moGJelont 

ndlunk vacy 100 maaly. /37/ Esok mindonfőlo italokat ós 

ótelohet hostah a edr, naGyfojodolom asstoldról, as 0 ZW3.0 

v6bon moctisstoltek bonalfthot. Ltutda la J61 tartottah bann. 

hot. A kihallcatda utdn mde nky bótig kallott itt 2.46,70. 

want, mlalatt a kUvot ur a porsciai utesdahos o/c:A:Amat o  

hennUnket fUlruhdsott hdroa colt focadott fUl móC, 



kfttilk ecy orcenictdt ies kinek eajdt re,Alja volt, lyet 

a kUvet lards az orcanieta haldla utain a ladt tUtoe /Zimmer/ 

ooholybőrxel de ecydb tdrGyakkal etitt a perzea a kii'tU  

ajdndőkoaus  de uram pnreneaa drtelmdbens/eztikeőt; e-
aetén Oroggat aladhattam vane s  /38/ do provlearunk lobe. 
czat 0=61. I tehét 1oii étadtem a perzca kirdlynalz s  

kinek mdeelott mectotowtt recil t  min azonbanmUvdezet 
'WW1 jdtozott. A matani kindutt fUlcd-ednek kdtadctelew. 

nal kUck,Unetet mond s  

LbezLim,vdrece icon naay de rendkivill népec,,ahozy mona- 

jék 5oo ezren /nelyteleuill 5s000,000t/ lokbatnak bonne, taldn 

%wawa 'n't *Jima eem haeonlithatd hozzd• UerUloto 4  né- 
met tadrfUld. llama rdszre oaziikt az elate melyet 15 re maces 

Cdbd1 LdczUlt Véd.erőaadc yam kUrill a Oaczkva 	Awl faly6 
/39/ ettől kapta á vdros a nova, hét Lalyen dtmetszi..4 md. naonu. 

eodik de kUzépeő vdroe mec1ehet6c erős heallals a hormadik va 

kUzpentban ldvő kirdlyi vdrkastdly podic mdg kUlUn keel- rood. 

101 do mély vizeedrokkal van UUrUlvdve. 2ócztvdban 15oo kern no% 

lobtor  ős  teMplom 14tezik s  kUzUlUk lecazebb a vérjun ldvő 

kilt temple% melyekben az dal Uopzkva naafeJedelmoi vianPak 

ellometve: Ennek  hőt  tornya, aranyozott tetJ 	6,4ny tonna a.- 

vanyat bizónyoaan telhacenélhattak éc ' uzdp nazy Larancjai van". 

nak, ozek egyike az orflvtit hnuE;ra, nacyecra is fUltamulja, 

/40/ A varkapU előtti tdren két : olyan hataLaodcyu U., hoc4, 
az ember csokft fdradtodGcal bolondozhat azokbaöszkva hd. 

z01, 	nam ozdpok, formdtlanoki 1ecina4b rdb 10100"' 
16% do nom dpitettők eamdchozbiy kUzel s  mint néiunk s  ablak. 

avoc lc Itevécen ldthatés. Iluczkaorazdc ami a termékonycócet 

illoti s  noccarac s  bozdtoc de oak holyea eivataChoz hoo01164, 
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Az °rock ucy el van zarva, how/ a naeyfojedelam onsedolme, 

utlovole adltal titkoaan awl:1 aom ki, act bo nem jUhat.onoheto 

/41/ A tolot elviaelhetetlou ide o no' y h6 jellemzi* G. 

macs, oz610 do ocydb naGyon Levdo vecy ecydltalAn nines, kiv6- 

vo  i  o. 7.ev000tit omit a nőmotek, kUlZ.nU0en elmdt, Lloozkva0 

ho/, GcbOna aab,drpa, bozo ndha bőven Urea, do a room 

terado kUvettestdbou Gyakran oly neGy oz dilinz 66) 1.10eY mint 
Oadrinlizoot Is, zok ozer ember dhonhalt Llószkv4ban du kUr. 

nyd1:6n. COinte hihototlen, de teljeaon ices a kpvetkező e- 

pot; 0 paektől cyon vottok olyan kaldeafaa /Pir 0.30/, Az 
pirocot, emit haoonldan oatnekt mint mi n fd.nhot s, de 	1602-i 

lUnfdle huat szoktak beloaatni /42/, 	azonban a ozo-,  may 

kd000 buofdlftet az ellopott ombori hu1ldkb61 levoc- 	dhincs 

at do Sazzeopritott omborhuo pdtata,ezeket ett6k 	edG 

vaa 0106,tdk, Amihor ez kideralt, aotat tUrvdny 016 41. 	Lösok. 

litottak. A lakosok !adaytolon voltaic 0 tiortdtalan dlla- v4ban o  

toct, jIat da maeshdkat folfalni• A viddkon nem volt 

Oenki biztonaleban, oajdt azemeinkkel ldthattuk #  hoGy az at - 

be ou5 oaya1t6nt tat:crop falvak oedema puaztdk 4t kihaltak 

voltak, mivtl a lak000k dhonhaltak• Ablk pedla tuldltdt., oto-

kat ez utondllők acyoniltUttdk, orről ti 4G naGyon ooket irhata61>. 

/43/ rihozkaorsodG leen may kitorjeddzil, a oaeremalz 6o nok;aji 

tatdrOk orazdealval eatitt o  melyokot a mumk44 uralmuk al4 bajs. 

tottak, a Koapi-tenGeriu /Caapiaoh odor Neircanisoh/ de to am.* 

kdzuoic /riontea Gordeoa/ 50 ndmet mdrfUld hog:Jam e  de noeyen 

kihalts vdroo ketée, do anndl tObb vadon van., 2o-30 0  at no-,  

cojtan 300 mdrfUldnylre aem lehet  viroat vaay falut ldtni) ki-

Wye aNocajban 16v6 3 hatdralomdat, molyoket a muszkdka ta-

t6tok elleni vddekezda cd1j4b61 a Voice mant6n dpitetteko /44/ 
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A muoztalr valldadr61 6a laton iranti tiasto1ot6r51, ani:onutEla 

lalivaiazozih 60 tapaoztalhattaz, nUot ol fozoh .  moadao CL, 
valaaint a hamal6 battaluait, lejiin 6a locirmaibb korooz-

t64Yok, vaih mmaukr44 tonntintot azonban 1104 twtalnai: %o. 
mazt6nyeLnek, banam ocyszerUon po.olcayahnak novounoL boiman 

kat e  Podic 6h mazuk oly 	opikut., conooz„ lotantelon, hit- 
onbarotz,  ho  cy /ohototlaa 1,6111t Qindent 	ra 6viq- 

clltor4 UztU1, tohdt 361 7.,:ammortegi Illot  t do u.7, a v6iolly5a,yom, 

holy oz az orazaz gajtaionacinak, pardmadlLmadanak 60 
eizyclb Vankiknoh oly t6azkó, amia61 ninoa ttibb a Villcon, 
Az iatoa tizparan000lotdt nom tartj tuaGs /45/ ahoy 

61,thottom, icvarzon Watotik moca hits:3610%ot. A cy:11- 
hoc :vaL;y oka6b conoortov6, 1.2, vacy 3 41ri foa4c ui 
tdn 	olvetetrItobb,hint azo16tt volt, Boy6i11462t Van- 

ie UrUkazolGoadcu jobbdcyok 6a azolcAk. Ea valazolyikiik 

ura allon kezat amoIno„ varsy mal valami bUnt kUvetna ol, ur0 

azoanal meGUI4oti Zt, vo barmit toilet vela kodv6xo, A 

immazIalk ronlott CUZi3,:.; hit 726vot6i0 Pd1 ktivOtanOt 

jdh oacultat, ahogy Lailottca. :i:amplonaikat caa%naa tUraz 

Wdra 6pitit, 3 vocjt'? tallanayal, ie1yokx im uaj3.= 

kereastat t2zoI f1, /46/ avvoi :Zójazik ti a Sztadromad. 

Cot; La tamplam 016tt menuoU ol„. ,koweaztot votnet, fojMot 

vaGy mcihu3olnok,,r11:36 rile% haroacjut van, do oo6ozaa, 
16ok6,99 harancozndL, nint : n'aur.L. ij'youla 0 hara4GLIYclvvo1 o 

hol oz eaYikru, hol a masil=a ZtaWzo, Topplmalkban 6au 
ko%, 

 
or padot nincone, !lam= kUrnyoatarill macas ndUtt tar-

Zatok Vannak4 A topploa. fa/ail= OVIt0Q apr6 66 azUk 
hisit vkack, a 11,2v6t takit vaGy az o3t6tkal azemizLzt dllva, 
vaLy bolnaLucalava iaddUpanak, horosztot votuat. A 
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Gotnak oojdt bdlvdnyuk van*  melyet apr6 footett tdbldes.. 

kikkol accatnak fel t, /47/ Gyertydtkol dionitenek fa t  iGy 

aztdn Gyakran tUzvdszt iddznek elv. Linden hdzicazddnak, 

coolidnak leGyen.az azoe6ny vocy zdog meG van a maca 

bAlvdriya*  o stoba hdtuljdbon *  asztaa mutt ldthotó eGy tdb-

ldecka *  nely Szt•Llikldo /S.14301ano/0'*';zt.Vozal Aasillue/ *  

1146y arkaneYal* vaGyzáozentek *  him% oe marl *  co ozdmo 

nine34dpeit*Elbrdzolja. 

ezek beozenteltetnok* sly nor becuben 40 tisztelet 

bon tartjdk őket *  mintha 610 szemayek volnábak; lyon 

lUn 6o oojdt iotont mindenki vohet maGdnak Ó Dimon *  hol 

tomdrdek kaphotd. Be beldpnek volomelY ezobeiba, kils"Un - 

tdo előtt kereortot vetnek* hdremszor mechsjolnak 60 aze-

bei a €3~ivai~©t mondjdk; nespedi promilui'mne Greehni /48/ 

azaz: Uram*  160y hezz4m*  banUshUz kozyclo.',Ez az eayetmg 

lon imdslokAk. BO az eMlitett kapok valamelyike leeoik *  

sanLinek oem szabad azt felomolnie *  honom elhivjdk a pa: 

pot *  ki azt ujladl beszenteli de loc., QZ term6szete-

con =By= ZUreodnak t:Int fUl előttUnt. Ia az ilyen k6pe-

het maG akartuk driateni* ezt - ha 4ozrevett6k eadlto-

14n nem ukartik meőengedni; szerintUk oz ilyesmi noGy v6- 

tok , 	is tortja; ők ort -koreatt6nynek* /49/ aki nem 

visel nyakdn erunlY-t 	vat ha z004Y* tb6 :3110"*" 
rosztet* melybe nadny muczko az6 van v6ove. Papjalk Gem 

mit aeu tanuInak* do a tanuldo* btudium eGy6birdnt oinco 

luk szekdobano  PO1lt ndlunk. Ezok durva 6o mUvolotlen omb6rek* * 

aka: ort illitjdk* hoGy ndmetekn61 a tonulminyek 

tAn kelettezett snnyii'dle bd1v4nyimdddc* valldsfolokezet.'ila 

volati jjde olvasni tud*  a mdr kdpooitvo van bdraely egy- 



házi és via-kJ tisztség bettatéeére.Templomai3srbbn nem préd.i.  

kálnal., hanem e3torzitatt , megcaonkitutt 1)&1d-fa© zeol« ►  

tárokat és egyéb muázka énekeket énekelnek, hadarnak,  

fce.segnek saját nyelvükdn. /50/ A lelkészeket addig  am  

szentelik 201, mig tUl"'1tényt'.s feleoagUk nines. Sztallnclk  

ezen k'iza;l'owlt áL ~,;ö:opOk csak ea asszonynak lehet btw ura,  

akként Zr$elmE3zik„ hogy a lelkészeknek a máoodik a vilájiak-  

nak Pedig a harrnadiL-, házaaságöt nem oxceá9.k me ;#  

A lelkésznek - ha a felesége megbal, kolostorba kell man-  

na és ott penitenciát 	továbbá a nagyfejedelem és  

az ország jóléteiért imildkozni, r  de loten tudja legjobban *  

hogy ilyen állapotban a vCig kell kitartani, némelyik mi- 
ként oaolek.ezik. Gyakran megesik *  bogy bármely L5:On96-  

goo vi:iggi ember vagy az adésbbrtünből vagy a felesé-

gétől megszabadulni akarván, /51/ Isal.bnaaer., ha val.  

1á2Q9 6r: ©lMt,, valamely kolostorba 	hol mindentől  

cl^ abaddd válik, sat még ezáltal szentként dica$ittetik,  

mivel azt mondják ran, hogy Krisztus urunkértmindent  el~ 

hagyott :még aok ilyen bolgaagrot beszé3m;k réla. Az iZiQ. .  

mindentől fü3.montetneis, scai sum gyakoralhat ti3bbé•  

fUlUtrtilk jogot,  de Utolesek, ennek fejében, óletiik fagy-.  

tdI~.. c;bben az á13.apotban, zá•rdébsn maradni áa a hua©véa«-  

rá1.,  ebben  di/ legfőbb vallásosságuk, 	ezt  dllii~ 

J.& - végképp lemondaii éa az elmondott szabilyek szerint  

é1ni. /52/ na azonban vulaki ezen tilalmat megszegi, azt  

8 3e;gcnaezabb bUniaenalc tartják 4o az e célrq, kirendelt  

szerzetes által megverettetik, negvesszéztetik. De a vi-

lágiak is oly azigQruun bK3  törek,, h4Ly sem pénzért *  clam  

pedi-, , ha buaevös±s álteal  valakiiek életét megmenthatnál:,.  



pdnteken áe azerd:en nem azabadnU huat, vajat; sait4t on-
n10  Lolkd4zelk caak abban kUldnUUznek a viko,L»3®kt61, Logy 

 

xlsrd.le L°.alapvt, f?3v `öget, de h.aaszu hajat vicelnok,  
fUlszantaldailk utAx nom czabad tUbbd lovacni.o ►k*  hanem Gaé92en  

hosszura kelá. nUveSLt4'niÉik* ezenkivU/ bdrhQvil ma=e1.: is *  

/53/ minclig magukkal viszik botjuI:at, melyen 	=lc  

vádCc$zkozt nem azabad h .aazuálnivk, ► A muczi.dknak .kUlUn  
pipAjuka .f6pa;pJuk yen*, :Jeazkvdban,f akit pátri4rk-'ak novöznek,  

kit Istennek tekintenek de folyton bezirva tartanak *  A .pdtri.~► . 

dekdnak 6venkdxat 4sok hdromsz+vr sz3bsd mccjoleaniw egy bi-+  

zanyos, meghatd .roz©tt hm3yen, hol c lecnsaa"ob Unnepeken  

misdt mud,' Ilyenkor hatalmas tQ2anc3w t4mad *  mivcl,  

ot mez;pillanthstja; azt  hiszi *  hogy az esdsz dvbon  elk~~►
. 

vetett b'iinei tutdri bUnboccAnatcat nyer* Ezenktya  ~:~lcirabt:w 
;zv Lle3,yoaLen, vdroeosban ndGy metropo25.tlj:ik van* a ndcy  
avancdlista. cmldkdre !  /54/ tsvCobi vannak _ptSor, `°,olk,  é~ 

BLkeik i  szerzétece3l4 apded3.k. Ami gyezmekeils;. =. -lQGkereez--  

tel.tetdedt illtti., azokat nem tari.plamQtban, llama fvlyQe.  

vizekben keresztalik =,mivel.  Krisztus uxun,tnok, Szt.Jdnös  

dl.-tal, a Jard4i vi.záben va3.ú mAskez'E:a. tel.tcttlsdt tartgk  

ezom el4tt, a.koreaztvl.d® utdn a keresztapa pdnz xiai.yett,  
arMz sy=► *  ezUst-, vow rdzke .resztet dd agysrmoZeknoIz f  a-- 
szerint *  milyen gazdag; annak ;jEZéUl.; . hnGy az a i:ereazt~.• 
cdzba t©lvdtotett• l/yen koreszt a piaeon mindig kOphatd.  
/55/ :yli.st m*ár Tente°ab la amlitettUc, cGyermak ezen kvraazy-  
t'ot * vsdez áletd3en, nyyakdban ahoeztva 4tel.Qs viselnif  
ravel prddi.;: 2i aem 	keresztet *  ezt ,  hiszik *  body 

 

nem kereaztel.k4aOnr: mo;;; iúazi máciQn, ennálfp;va, ha vs.*  
lamelyi.k~ l.özdjzik bah.dzasoclni akar, arna3n u3b61 möc; kell  



Itoresztelhednies az latentiszteletnek eleGot kcal ten. 
Ancl ladzasadgi szokdaaikat iietL, ozek Ltivetkoz6képpen 
toglalhatók Uoszes a loc,;é4ynek non szobad a leinval bc 

azólnie, neki udvarolnia, mint 	aálunk azokásbaa 

vans  lama, convivio alkálmával lánnyal vidámnak 

]‚a;4 ,  mulatuia„ /56/ A muazkóanál o házassáGot 

szUlft és a legjobb rokonok s  baritok hozzák létre. A v6- 
lecény'meg se pillanthatja manyasszonyát adaia. maC osiGoTtlan 

le nentAtelezte 'WA% boa a Wiz:amok, mee neu tartasa - 

osetére bizonyoss  kiszabott pénzUsozeGet LUteles letenni. 
A gyermkek tehdt méG házasság dolcAball la ancedalmaakodni 
tartoznak azUleiknek. Iaa valecény.  már kelldon lakOtolezte 
masát s  alOvezetik és tét L lamerdaelnsh jelonlétében át-
adjAk neki a manyasszonyt, akár tatOzik =kip a1á no A 
manyasszonyt azután Wriin selyemkenddvol lerdtyolozva /57/ 

t családnak legelőkelab tét nőtaWa vozoti a temPl=h0 , hol 
lalkész a Joeyeseket Usszóadja. Gyakrau, meceakishoz:W 0 aorqs,  

mckeket, kivatképp 0 enzdcc; cauladból valókat s 	óvea 
korukbans ritkán s  mint alauak do yam/ tUbb &op Izorukban s  
Uaszeházasitjdk, Ez valóban kWnUs oohs, hazen az ilyenek 
azt so .a$k s  bogy mibon All s #dzasság, molynek méG hosznát 
sem láthatják, tehdt csak játóknak tokintik. A gazdal; nemeasóG. 
hoz tartozó yea eGyébként el61ela emberek s  iLlUnszobában 
bezárva tartját az asszonyokat, Liknek °sal: ritkán szabad 
timanniUk. A felesógnek, ha a férjnél van valoki vondéségben 
mé-  .utestvére, 0680ra is volna, nera szabad mus,  

tatkoznla, még kevésbé valamely ideGaunel besz 4lotnio. ,04:4/ 

A ak tehát be vannak zárva mint a madár a Zgalltkábo t  A =oz. 

kdk sokféle cereméniával, niójj lUbb VivUltéssol s  jajeatasal 



temQti3a- el bolvttaikat, eb6l'ebl fietal flukat oL.a *' T}  

akih a holttoQt utdu futnak, a mina t"r3bbot 6o mina  

,erősebben i;labilnai:., annál t3oztolettcltjeaebbnak 0  alaka3.őbbnok  

tartjá:.r a temetóat. Ami pedig az evésn6l 6s ivdandl k€ivetett  

azcakásaikat illeti, a muszke eillatias# durvo, faragatlon  

cmberak 0  tsvőr,  ős káo 	eszuok,:. az 6tan puazto k"zzol  

fogjak  msg. ste3,uk máheUr ős pilinka,A mu4zhy k 	do  

Cenoaz vnbQre:k g .  /59/ Ater Pors3eumban táveQen- 56 tidal/  

ai:a.  lQG;; cabb kvreaztőny8kzeL tartják magukat éo nam tUrit  

41, hotly valamely »ás országot vagy nőpet tUbbro órtcskeljá:nek 0  

bacaUlj enekt  

1.aután már 	aiógy iúaőtá.g időzti,áxak Loszkvábara ős  

december 	iánőt azáz =madly jelent met; mindenf31e   

i talotks2 	ótelekkvl a gyfej edolem nevQben,: vőereva ~  

13bine: elindultunk 4ezanba %Caaosan/, a cseramioz /Corm-Assisi  

tatárok fővároadba, mely 2aad nómet txtérfUldre s  t:=WJ ezer  o~ 

Qoc",i versztnyire vagy olasz mőrfülrúr€3 fekszik i::Qszi.`vdtól.  

LegelOflzUr Q meglehatős nacy Vladimir /i`l©a:imirj városába 6r.  

hE; ztUni: ACt/ melyet a mus:;kák ora2águk egyik lor6Gi 6s elő.  

twe16 városának tcah'.a...rat.Z;k„ nevót, mint mondják. valamelyik V:i:odi. . 

mir A4eű.iemier/ 0  nvU k.irdlyukrál .kapta., akit ott temettek  

el. Vladimir  icon szóp 	kedves b.alyen, a bata:imns 6a  

sz6p, . haj ódus Vol6a folyó mellett s akezit.' A  ~►'olGa itt tiz  

öl mály ős negyed mórfOld ozaea,  esz  a.lag,pi.tea; ;;eri;;  

e,zám'talan áraaj ó jár raj to . Vladimir 2o napi járófUlflre  

fekszik Loszkv=at®l. holy= :iaaIakban •  vadukban ős aIA,o  

€aócletpkben ninca hiány,► Innen tovább haled= advent vko  

1'o36 /61/ az Oka /ORA/ fo].yc# mellett 16v6 -:urom j. uron,  

:Luron/ váraadba jutottunk. Az Oka folyó o nőmcztoraz  
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Elb6heE 3aaQn1itható, va a vdroat61 acy m►vríUldnyire a . 

Valcdba WM e  Our= Et:=kva 68 amen Wet  261utan vans  

Uftemv61 a csaeremi.oe ►tatdr vic36L-  bnt6rdn flei;~va icon naa  

nlsanij.nevgoxod /Mono/  vaCy Klain.UouGart vdreadiG ju.w 

tettunk el .  :eutda a  oeeremiaeek araedgdbn 1dptUnk, mely  

'lean hardtad;talan, vad, boatel), mammas  vid6k, k3ol  

aem aedll6a, aem 61eiem* sem e G r6D  aeaka6gletek nem  ka,pw. 

hatők, hen= utaonak mindeant  f .amiro aaka6co van ,  

macdva2  kell vinnie ,/62/ utkUmben ae eraőben kell  falflto  

nie edtearldj 4t, ha  64 .j e7t3. nyugaIomra akar térni. Itt 	te- . 

l6,1hat6 falu, klv4,0 ndhdny tat&  kunyhát « Leek  a tatdrak  na~» 

crpn Lev6n aabondt termelnek 6e icon  kev60 ae6nt6fORet  

volnek, hanmn 1nkdbb ae általuk watt=  t€nyfiaetett 1avakb61  

áa jrabbuebál anoi:, 40 m6Sia tUbbet termelnek 6a tObb ax6nt6-  

faldet mUvelnek, mitt  a  negaji tatdret, kik a kenyeret ®aLl ie. . 

merik, kikról k686bb m6e bvvebben toaeank e.mli t6atoLe...  

heteta.~exa vane bejutni s  ba non volna miCidenfca2ő3  

v6ve amuazkik dltal,, kik a tatdrokat uralmuk ald haS.*  

tottdk. Ha  valanit tena,  dmlceetatni takarnak e ndp dl-

tel /63. tdveaen 621/, Utlagekke1 kell őket munkdra kday-  

aceriteni, been um  kev6ab6 mdoak, mint a f6ktalen 6l*► 

latok. LiutdnmecAehet68 edradtmk do nagy eaeddlkaeáa  

Weeapetto dtttteetunk aeon a vldQkea b  v$gre iamét ea  

.a:Yufiiifi#fíi 74AreHbbi, O`ijalilm4JFYYba /WchvYifi®Me/ j{KYVHtunky  

December  24-'4n, kardoa ,c3n,y 'e1őeat4 116n gazanba 6rhezt`; .:a  

'Aram   vixoAdt ► mely naGyodere ntksv0 DoMo9e1óhéy,^ /Brtia.  

lou/ haeonlltbató, kuriabai"a harminc $vvel eaeelat  4 
'z'sarnok  4 Iván Vaszilj évics - nágy.f-é j edel•em .%Iüán Basilo-  

vitzsch/ bevette és a muszka birodalomhoz csatolta. A  



.vdrea to/japan tdb61 an de ta -paidnkekkal vették  L•i~«~. 

rill. /64/ Ebben a vdrooban van egy eainva vdrkast61,y,  

melyet a nevezett IvAn Vaf3ziljatiTiCo av'Srt?s elf0Cla3d- ►  

ea utdn az itt emelkedő alacaan,y hegyre,, kettds k6tai..  

la/ k8rU1vdvQ dpittetett. aftvet/enill a vdroa mellett  

folyik aliazan Muss Caeafln/, melyről a 'oboe neidt kap-  

ta *  agy miraldnyire pedig  a Volga. Az egdez tacit 1603.  

nAjus 11*}:6 iiazdnban tUlt .UttUkt mivel a tatdrr-tk miati  

a aodrazföldön lehetetlen volt utazni. A Volga mentdn s  306  
mi•;rf" ~̀31dnyi uteri 'cask hdrom vdroBkdt ta&dltuhk. 1603. mdjue  

11-6a mintem 70 muszka baj6 kiadretábeu aVol.e* el3ndu/-  

tunic /65/ . tdvflsen 631/ A'aztrahanta /Astarean/ #  a =Ss~ 

jl tatdrok fdvdroedba, me ly nazant6l 3oo m6rföl .dnYire fak-. 

szik. TUbbnyira dj j el« ►nappa3: utaztunk dm a3édj ua 16-44 SzO «- 

mardba /Samare/a, az e386 hatdrd3.lumalara drkeztUxak. Udjuu  

21,-4n u'' Eazantdl mintegy 150 ndr.a;et arfbldnyire fekva Sze. : 

ratovba /sararetáa/, a mdaqdik hatdrdllomdora drkeztUnk. 111-*  

jua 23«.dn eldrtilk Ca:rieint Aaritzcna/, e barmadik hatdra-  

10mdat. is. VdEre mdjup 27.6n djjel-nap,pal felytatydn a ha-  

Ozdat, hdle Ieitannek azorexanoadre megérkehtUnk Aeztraahanba  

/Citraaa~anu>m* Aatarcan/o Itt k$fi h6napot kel lett á,dőzaUnk o  mit;  
a hajó  da ,a  he.jdzdahcz ezilk.edgeo kelldkek elSkdazilitels. jdlaa.  

het nem kevdn elk3lmatlanakgaI,, neh4Zeidcgel., a nagyteiedelem  

kntakdre. /66/ Aazt:+radaan nem tuladgvaas' nagy, sem nem erds,  

ápilletait lerinkdbb  fából  dpitettdk, ® vdrat kivdve„ melyet egy ~ 

azert1, roaaz k6fal vesz 	Ha aVolgo taIyd kldrad, taint  

valami sziget *  mindentitt egY n6met mdrfbacényit°ta vizze3. foGJa  

AaztraGhdnt, e. mAx' amilltett Iván  Vaazlljeviea kb. harmino  



dvvel ezelőtt votte e l a tUrököttől# Akkor a vdraa nem  

ott dllott # ahol most, hanem say md2"tötanyiro  Odébb# bol  

adg most is ldthatdt a romok d!'3 a r6g1 t
+
elaL±  

+~ib~, EF~l~.t~3`~~°'t ~~eJ@~~.t~~t az~b1~#  annak c' ~korpr..ibo2L+a FoLtdn  

itt 6pitotte al '  :167/ Itt i1dg .taldlhatni ndhiny: czar to**  

tdrt #  akik moot a muezk€$k alattvaidi # 3tt icon sok 'WW1*  

eml6tMilvat do sift Idttunt. U$ndozt s2orCelizooan tlegozemm.  .. 

161tUk.: BgyikR. . mdolk Sirban mmlyetben az obi tat~`~  foJeo. . 

de#mek: nyugosznok # .a tatdrok 14MPeant 670_ aFulYetket 4Cetnek.  

E tatdr tarok alyanok #, mint ndlunk, . a tdpOlndk a, kerek*  . dt's  

Idthat6 toznyeeokathai# belől pedig kőbe vdsett tatfir, felt-  

ratok idthat6k0, A naga.ji tmtdrok oroz 	paaatsddg#, hóluitr#  .: 

agyhangu,, .fa fries iv6viz nagyon ketr4s# vdros ds, f;rxl# podig 
 

nem toldlhatd. A viz 41t!eldban kesera do ,060# . AD/ ICV 
	

:. 

Asztroehanban icon sok adkut I6tes:it0 . aZ 	ez mueska  

roda:imat .innozl ldtjdh el a6vali ehb& a ?~;~`oJedolemnek  

icon Jolent6kezr Jövedelme van* A 06 itt olyan 01e06 hogy  

hat altyndrt á, amely annyii mint 6 dnkdt # or ka aft vottanh,  

Gabozxdt do md0 tormdkotet #. cOmöloaUt # egdosen kevosot tor.  . . 

'maw*, O3llohot a talaj olyan termdkezy# do  4öv6r# .  

v416, hogy Wmétars+ -ban aines 	Bzonki vill :sok is3:o. : 

tea növdny# mint lovamdula do mlo t8ldlhatci itt. Ls as oka . 

L~2nnat# hogy a tatdro:#á nem: maradnat meg ea helyen f . )3=00  

/
, 

0~k  k1~e~.~ő~. 0. ICIds~.~i~: v~da~l~t i/69/# ugr# mint a font  

emlitett vvezomiazak :lovakb61 6a birkdkb61:Incite  A nacaji 
 

tatdrok nagyasdmu lovat do bir .kát, tenyóaztone:k, lálaust e0=nok#
, 

juh- 
 6i8,,  k

~eata~:et iats~ ,, selyst alabb ne~ő~nek~;  ee~~ 

~vd iiosanet# asu .tdn bi.7rtVmlőkkol magukkal hordja+1 A k ~~` 

nyoret nem ismesrik #  gyakran. mactUrt6nit veltth #  hocr ha  
muszts fogsdgba asnQk 0 	aokan mogbalnak0 mielőtt  



a kenyérevést megszoknák. Pénzt nem használnak, ha vala- 

mit el akarnak adni, vagy venni, az illető tárgy értéké-

nek megfelelő bizonyos számu lovat vagy birkát adnak cee- 

rébe. Ha a muszkáktól ezüst vagy aranypénzt rábolnák,./7o/ 

feleségeikre aggit j ák azokat. Nemezből és pamutból ké 

szült sokszinü lakhelyeiket ., melyek hasonl'itanák a sát-

rakhoz,, csak fönn nagyon gömbölyUék, kétkerekű talyigá- 

'ken, tevékkel huzat j ák egyik helyről a másikra. Ha bar- 

maik már mindent lelegeltek, néhány mérfölddel tovább vo- 

nulnak, mig megfelelő helyet, friss legelőt nem találnák, 

Ezek a tatárok eladogatják egymást; az apa a gyermekeit, 

a férj feleségeit, ha meddők ., az ur alattvalóit és foglya- 

it, mindezt potom áron. Az akkori drága időben Asztrac-. 

kanban egy tatárt 4-5 forintért, sőt kevesebbért lehetett 

kapni.  /71/ Perzsiából visszatértemkor én is kiváltottam 

egy keresztényt. Friedrich Fidelert, egy grossloglaui szabó 

fiát ., akit a tatárok néhány évvel ezelőtt Magyarországban, 
Mezőkeresztesnél./Christos/ elfogtak -és elhurcoltak. ó 

azonban megszökött tőluk és a muszka kozákokhoz menekült... 

Fidler, kit magammal vittem Prágába, Rét esztendeig volt e 

barbéb népek közt, és a keresztényék ellen elkövetett ke- 

gyetlenkedéseikről és zsarnokságaikról elegendő alapos ie= 
mereteket szerezhetett. A tatárok maguk tartják el, táp= 

lálják murzájukat /Mitrsen/, hercegUket. Mindennemű szük-

ségleteit bőségesen kielégitik. C éak olyat válaszaaak meg, 
ki a háboruban./72/, vitézitl viselte magát, néhány győzel- 

met is aratott. Annyi feleségfák vari; ahányat táplálhatnak . , 
,1, 

eltarthatnak. Ha meddők, azónban elákdják ecet., leányaikat 

pedig néhány baromért is 
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odaadják. Summa: gonosz és hitszegő' emberek. Ezen a vidéken 

embertelen, elviselhetetlen hőség van, a tél nagyon rövid, 

csak nagy ritkán esik. A sokféle csuszó-mászó állat ., ki- 

gyók és más egyebek miatt  szinte lehetetlen  utazni. . Az .. 

utasok, ha éjjel biztos szállást, pihenőhelyet akarnak 

szerezni, a rendkivül magas füvet meggyujtják, ami néha 

mérföldekre is „ elég, /73/ ezáltal a. férgeket, , csuszó-m4 

szókat, alkamatlan állatokat elűzik. Midőn már teljesen 

elkészültünk az utra a hajó a+rükséges kellékekkel készen 

állt, , éppen indulni akartunk, akkor hozzánk jött egy 

Christoph Pawlowski nevü.lengyel nemes. A lengyel, német, 

latin, spanyol és sok más nyelvben jártas volt, most  

Hormuzból /Ormus/ Moszkván keresztül, Lengyelországba akart 

utazni. Mivel azonban a követeket kivéve senkit sem eresz-

tenek át , Asztrachánon, itt letartóztatott. .Most a,ceászári 

követhez fordult, ki őt haj ójára fölvette /74/, s , ezután . 

velünk utazott vissza Perzsiába. 

Mária Magdolna napján /julius 22-4n/ hajóra ültünk és 

elindultunk a háromszáz német mérföld széles Kaspi-tenger 

felé. Ez két napi ut Astrachantól /Astrachan, Citrachan/, 

hová a tiz torkolattal bíró Volga folyamon lehet eljutni 

a i kikütőbe. Perzsiába egy perzsiai kereskedővel vitorláztunk. 

A tengeri út '31 napig  tartott, jóllehet két nap, két éjjel 

rettenetes viharral, zivatarral kellett megküzdenünk, aú-

gus 'ztus 8-án mégis megérkeztünk Lengerudba /Langeran/ ez 

horgonyzóhély a' perzsák nyelvén, mely a tengertől egy mérföld 
} 

nyire 'feleszik, . Gi3a;n /Gillam/ nevi! perzsa tártományban. /75/ 

Ez meglehetősen szép és .kedves, de niigyon forró és a tenger 

közelségé miatt egészségtelen hely,  itt tiz hétig nagy eze- 
i 
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génységban, nyomorban szenvedtUnk. Ételtink izetlen birhahus 

és riaskenyér, italunk pedig a Kaspi-tengerből folyó egész-

ségtelen viz volt..  Itt sok szőlő és gyamölcs terem. De a 

perzsáknak nem szabad bort csinálni, még kevésbé inniuk. 

A szőlőt megaszalják, és eladják, vagy nyersen megeszik. 

A  nélkülözések következtében mind a nyolcqn megbetegedtünk. 

A lengyel Pawlowsa_ halt meg legelőször /76/. Istenben 

boldogult uram, ekkor futárt ktildött Iszpahanba /Hispahan/, 
a fővárosba azelőtt Parthiához tartozott, most a perzsa király 

székhelye 14 napnyi ut lóháton,azaz körfilbeltil 12o német 

mérföld Langerudtól /Iangaran/. A futár a királytól, ki 

ekkor Tabriz /Tauris/ ellen vonulti a követség tovább 

haladására kért engedélyt. Egyuttal levélben fUlkereste 

Franciscos di Coatát, a'pápa követét, aki kevéssel előttünk 

jött ezen országba' Erre Robert Shirley /Don Rhobert Schir. 

le/, a Bécsben is megfordult angol urnak fivére -, kit itt 

tuszul /pro obside/ tartottak hátr a  hozzánk jött és tovább 

akart  bennünket vitetni. De a klivet ur gyengélkedése miatt 

/77/  kit  hordágyon vitettlink iangerudtól két mérföldnyire 

lévő Lahidzaanba /Lanzan/ meg kellett állnunk. 

A boldogult követ ur itt még három napig tilt.  Halála, előtt 

nekem és társaimnak utasitást adott arra, hogy mit tdgyünk 
csiszári felsége leveleivel, megparancsolta, hogy azokat 

hUségesen, kellő helyre juttassam. Kakas István ur . 16o3. 

október 254n, mint jó keresztény meghalt Lahidzsánban /Lanzan/, 

ahol október 26-án kivénségéra, it.eni szállásunk kertjében 
egy fa alatt  temettük el. /78/ 
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/7n/ KAKAS  IOTVAi INSTRUKCIÓJA  

 unLYpi SZOLG/1WIPIAB, GEORG TECTANDE2isEK  

LS  OBORO AGELASTEUNEK OVIDDEL =ALA = ifYtT ADOTT,  

TEG~ .~ ga itiYl PiILdGE LEv _ E 	muff=  yr  

1. Eedveo ézolgáin, Georg  Taetmnder do  Georg  Agelaoten  

Qlda2ör is arra kórlak bennotoket ., temessetek el tiaz-  

tQsodggolr gyQrtydkat gyujtQatok, keresztdny énekeket due.  . 

koket dnekolJotek,moxEdjatok indkat föltittt3m, ,  m3.kdnt l€ttdtok,  
• 

dn hogy tettam tdroatokkai # Chriatoph Pawlvk'raklvai,, /79/  

pdnodszor; Adjdtok dt szorgoaan, kogyea urunk 8i©lod-  

ga leveleit a perza$k iirdiydnak. Narmadozor; A hdt  ki3# 

to  dóbolybdrt do a bUnd6m ad,jdtok 01, könnYan kaptOk  

Oita boo  dt°k.~atots  a prémek ki3zi3tt is tald3tok 120 a..  

ranydukdtot, dljatek bolas, a testi ®ztikodg szerint.  . 

Ha  ' pedig a m3.ndenPatd ist en ba2a©egit benneteket,, aid  

tandcoolos,, tdrjetok Volvnadn dt vissza, ani kOnnyebb ut  
Tirolon koreoatiiil /Tyrol/ Prdga fold  kell mennQtok, az  

utba oa8 Bcszon /Ds►tscm/ vdroodbsxa mogtaldljdtok aoazeny0s0  

mat. Ryujtsdtok dt n©ki ant,  ami a  pdnzenb81 megmaradt  
/Co/, l®pocodtolt fekete  tdakdmat, robá3.nat, kurdon du  
minden  mdst. Ha 3.smdt Licezkva fold  utaznátok, prdgdba  
drvQ,, adjatok dt mindent  Bans  Undea;hQltzesr  6 ki.rály~ ~bl~ 

ndg4 fizet8moatare, va6,  podia a kQgyes tu7, bdreí V7óiff UAverzagt  

titkos tandcsoe kaxaaraolnbt: k.ezábe. Mutaoadtok mog nekik  

axta®itdeamat„ a  ti 2  dvi hilodgeu ©zolelatatak b806ga®Qn  

noGj ut almaztatik. Vcgrodszor; 7.rtan pater 	 , 
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Pranciscos di Costa pápai követnek, adjátok át buzgón 

levelemet. /81/ Vörös erszényemben 3 aranyduk€it, 5 

ezüstdukát van, arra költhetitek, amire kell. Végeze- . 

tül;. Kérlek benneteket; legyetek ezekben a dolgokban, 

hűek, legyetek istenfélők; tegyétek mindig azt, amit tő- 

.lem, szegény vétkezőtől láttatok! A mindenható Isten 

itt mulandóan, ott örökké atyailag megjutalmaz benneteket, 

amint megérdemlitek, ő fölsége udvarában tisztesség és 

jutalom vár réátok. Láthatjátok, milyen árnyék és keserű 

epe az élet különben is.  Ezennel  elbucsuzom tőletek és 4 

társatoktól, a mindenied Isten védelmébe ajánlak benneteket. 

/82/ Nicolaue,Romanue és Lubin, Prágába visszatérve jutal-

mukat veendik, bár Nicolaúst kivéve, kevésbé dicsérhetem . 

őket. Ajánlom nektek, szeressétek hűségesen egymást! 

16o3. Septembris 5., Langaran 

Zalánkeményi Kakas Ietván 

Miután láthatóvá, érezhetővé vált, hogy a követ ur nem 

birja folytatni az utat ás a , betegség hatalmába vette, 

Lanzan kormányzója Mahomed Sefi /Mahomet.Schephi/ ne-

vezetU, ki a poggyászt, mmlyet uram maga pecsét+lt le  

az ő életében még, engedéllyel felnyitotta, alaposan , 

megnézte, /83/ azokat a dolgokat, melyeket benne talált, 

királyaarészére összeirta, ugyanitt 7 köteg cobolybőrt 

béléssel együtt és ruháit. A ruhákat, mivel nekem nem 

volt, s urunk Iszpahanban /Hispahan/ akart felruházni 

bennflnket, felhasználtam. A cobolybőrt és a regélt együtt 

Tabrizba /Tauris/ szamáron szállitottam, amit a kormányzó 



- -35 - 

adott, egy nemeti személlyel együtt. Október 26-án Robert 

Schirley-vel együtt Kazvint /Caspin/ megközelitettük, ezen 

város elsó Perzsiába bemenetkor. A német városok közül 

Boroszlóhoz /Breslau/ hasonlítható. . /84/ Kazvint egyetlen 

fal nélkül, az épületeket pedig török módra, kőből és 

agyagból építették. Az ötödik napon négy társam, két muszka, 

két lengyel, már halálosan betegek voltak, a perzsák azon-

ban gondoskodással azonnal a legszükségesebbekkel ellátták 

ezeket, rájuk kellett biznunk őket. November 1-én a mellém 

adott német társsal Georg Agelastennel Kazvinba /Caspin/ 

érkezűink. Négy napot várakoztunk itt; ahol a fent emlitett 

társam vérhasban meghalt. Robert Schirley ugyancsak elhagyott. 

/85./ Magam egy perzsa nemesre hagytam, akinek a királyhoz, 

Taurisba kellett vezetnie. Nagy szomoruságban, gondban vol-

tam. Mellettem a perzsiai, muszkanyelvet bíró Murath tol- 

máccsal, akit Lanzanba menet ismeretlenül felvettem, kivel 

a szükségest muszka nyelven megbeszéltem. Díjazásként ruhá-

val és más szükségessel elláttam, hetente fizettem. neki. 

Ezután gazdag tartózkodásom volt, a perzsa nemessel együtt 

2urisban, amely 15o német mérföldre és 22 napi utazásra 

Kazvintó1 /Casph/ fekszik. Itt a királyi fölség 12o ezer 

fős haddal tartózkodott. /86/ Ezen várost 7 nappal megér-

kezésem előtt a király meghóditotta..December 15-én délután 

3 óra felé' a betegség elért, a láz és vérhas oly gyöngévé 

tett, hogy egyedül nem tudtam lóra szállni, s az• élet mintha  

elhagyott v%uLaa. Sietnünk kellett, éjjel-nappal, hogy minél 

előbb érkezzünk Tabrizba, nehogy a király előbb elutazzon, 

a király megérkezésem után csak harmadik napon várt , . Alighogy a 



ldrdl lezadlltam, bedllitottan, ndhdny falatot ettam 

‚arahdt macemra vottOm, /37/mCbizhat6 ozoiC4nLeVvr-

zon zc 	Uto ioy volsmi,onnivalőt vdadroljoal 

A hirdly =Gahm, hdrotett u pulatiumba. Igy mindon dolcea 

otluúi hollott hacynon o  A Lirdlyt urah do tandosoZok 

Kist taldltamka 2U14Un Ulvo. Utvel azonban rozazabbul 

volt UltUzve, mint a tUbbiet4 tolmdesom zom volt, a la. 

mem ismorvdn, ndmdm,diltaztt. Emir) ow Urec perzsa 

kdzon fosott, a hirdlyhoz Vezetett. niel6bb mecoodholtam 

a kezdt, ahoy a molldn rendelt prizztevtd1 tanultam Ael l  

leborultam, kirdly feldllva leldm intett. :awe eGy ire-
reortdnybS1 mahomoddnuced lett reneadt olaca olazzul bo 

'ezdit volem, Li 3(511ellat o latiat enaGyta ft  racc;haecoott o  

Latinul hUzUltom vole ho,Sy e római kiztily  Ő  hirdlyi 

OdSdhOZ OZ ón uramkaldto. ityar Ivo/cou 6:2kortUat: a Gill

taoybelt LanGerunba, do az aolaa= 6a  i  bor h,:,Ldoya 

miatt, ahoGy pit* loirtam, roam viset, izetlen birkahuat 

kaptunk, hdrman meGbaltah* iaUU z ndGyen a haldl miatt 

anoro8tal.:. -Joham azonban elhunyt uram prams= szorint 

kLilyi leveleket felzéanok kell dtadnom /89/0 Drre 

rdly 0 levaloket kórto, de andlIdzomon a powydszban arta. 

Dl ahartam hozni, do nom encedtdt. A kulozokat dt kellott 

adnom ocy 016kol6 hirdlyi tandosnoknak, at 4 felzdco 

levoleit, eGyik Win, a mdzik olooz nyelva volt, vs/ 

a harmadihato mozzkvai nacyfejedelomdt, 0z oratióval 

oCyratt olhozattotta 0 0 kezembo udta. Ezoket ozokdauk szo-

rint, letdrdelve, a hirdlyi fOludG kozeit mogozdkolva 

WIStottan. /90/ A kirdly Szintdn ilyon szortartazzal 

votto dt. Kezeit fejemre holyezto do paranopolta Uljoir 
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1d€ao3hoz. A lovolet  as  taO . atotte gel*  aiolat nda 0101~; 

v€asta:1  vdlaaCa a, C3cy ToGoly *  tiaaz$L:3t43Utt itirattUt :'•~áaztatott*  

3;1 ,a  tird4 ol6tt 3exocyott. A  kir ~,;~'  ~~.~~~ két kardot adtak*  

mocscom?dltQ ovokot+ Az-  ccylket s nolyon ' a harm:Pút ' 60 a  

lav©3y oral) arannyal volt  LAvervfl 'i1 neadny 3241p nave  noltoti  
adta. A  miolk Imrdot Lltabarta .ak foldll az előtte 14v6  

tiérUIz tojdt# datitor az coat=  10nOrcUtt¢ im i kozott*  
canto oaQtlon mo.dul.a ttal, area  olvi2tozdaa  ~~~;~~ 

• , 

bUtE3tto.► M./ DOM=  ucCrelmu1tan, rair ezt vértam,, ttbcy a  

mdalt karddal  vécet dr diotomR A  rdmai tirdlyl MIa600  

b6116t LUt a tUrUkbktol, a a  hdk6r41 taco  v`alwl. a  lovdl- 
 

ben  ~.~o ;lalta.tik *  a ̀oadrt az 4n f0jom azdattatit* Do a  

kird1y a helydre tilt, hicad nevatve* vdUai érthotet.ient  

boNzélt * naJd awt xáiondta ; teroaztényoknok mind=  tUrahol  

ucyanazt Loll tonal. ,  toutin az dtoko;óval a h4mAba mant  
A  birdly o2 oloozt , clovolokk I eLYUtt azdlldeonra 114100, . 

s+ ' ~a~  	

~ ,ey,  /92a~
A
04/

w 
i~l'i az c~laa~ ~.~ ~t, urunk  booz6ddvox, p~ao ~c~.v~;  

~
.. iG i/i 9ti.titY' V SIR6'. i8i'cibYito•Y az *karat  6  mar ti muszka -,Aob61 vo  

to .  " 7ts 'p a  :ái"Jral napozatban Lirdly ocy oap =  arab, l.ov#t  

=ldutt. :maldotám:°o, ozzol tiaztoltetett nec.; ' A Larma. , k  

napon, mevombor 18.42 klrayi 	mlutoeY 120 ozo  

050 hadd.val,, xa6azonélyekkol *  aaazonYokka,, •W.110t du  hm  
do ohocy monátdk azdnuk:  Soo Wr:11 lehot* a cruz 201oadcévol  

eGyi.€tt, ki keresztév ad, Grazia 	lednya vol..t , 

T€abri zből klvonalt w /93.951/ 2ctri  a tom  nacy 'vdrozs,. az011  
lzdzakkal*: hQrtek.:al* tOrúl; ad=  dpitott tom,planekkal* far-  
Wkkol« Do nom  or60, 5 nér2c3ld kortletaoYitott :* 	nélso  

kall, ;  aarácb+al 68.0141 *Int o  Liaod aa6tronbolva*   • 

A  vdroa k€3zepéa {od:i., Gal kraatay dllt,F  kdt tallal*  ~~- 



k:al. LUrUlveávo4 1!áoat l:231tbztok el az dletb61 a ,kirdly. 2isi„  

a 17 dvdben 1dvő Cop41 ;Aarsa, fiatalobb Sultan Cahouet,  

aki 7 dyes volt. . A kirdly  Tabriz /Taa*io/ viirapdt n6p6ve1 : 

toljazon elg®;lalta« /940,96!/ AZflk aviroetoS: ős ralvat R  

ah4vA mi meGdrkozúanká r  mint liarant /narant/,, m 1Xdidtaa  

fekoúenG?Ct Dúoulfa 	:hiruan 174144a/ Arminidban,  ~a 

mda4k tUbbad;akben Un?:ontoeora, mina= ellandlldo 1141LUl  

mr3cadtdk maGuket e pCruadknak., 	i ,thUz33n k+rsaYi 201- 
ad;a Ydroe Yaw falu 

 

 :60014be 621, a kbí'lsUn43kaF7 n4p  &ar~tF4~°j 

WSW; haly`oifi:3n elaazowillakc .ett, az utak mental,, I-4 ~.~Ctk maza-  

cydt alkotott, *moor, ná :  acre": eGymio kozdt Poctdk, clue~ 

keltek, mind= azdra,; azeLdou, oza3rint, le-fúl uerml.tak,  

tanooltok, a karbon katto:ta-hdzima aa Uat+lobokk:al,, /954-971/  
acyik .alaalon pd ~va3. bevont, 4 .rdatarikdva.l $i€'!zito tt  

roatdval ouuddlataaan játszottak Eaozdval.t kdazUntUttők  

de WJangdaaal, 6nekkol odtdk a kirdlYt. rid& Ara-  

nidba / ~. rolayorawkba/ dr.tcztUak, a kirdly mQcfele3.4ben * 
 

avoranaadnea,, o3londlldo 	haladt Dzoulta 4.510.411a/ fold.  

Bz 
.
ocy orőa 	amelyben oaúpa icaz k#rreE3ztany €ámlny volt.  

Ezot ~.~~l,Unbaresa =imam foCadtdk a kir d%t,, tiaztelotdro  
vá:a& bevonult a vdroaba, a hdZo.kat, molyak. tet6 :4lk011 ,  

erk413y411 dpitottok* /96*081~/  aferty:~akkal, tiladaltdk mec,  
azgmuk 5000a 	do ejoz. 6jazokxa útet .tdk. A tUbbi loc~ 

fantoaabb v4roar61 a Derma kUvet kir dlyl feladcénok o-  

GY4bairdnt jelent.dst tom* :Ami a perzaa vol.ldat da aatan-  

tl.aztol.atot 1.:1.1.eti, arlit ldttam, topaaztaltom, m .ztadbat.., 
 , 

ol.m.ondtaa; Ahocs hii.°lik, 1caz tUrUkk;knok novozik : ma- . 

cuLatas mdaokat nom tartanak jdravalá tUrUk.aeF#. 1:43 ia oao-  

i,zd3y ktilvnbok van vandal dolGakban a perzadl: do a tUrOhbk  

kUzUtt, De crUlk3l.etoa da kuaidloo al.lenokoko: /97. ►991/  
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Ez labotett uz oho annak*  hoar néhány évvel ezelétt, mi 

On a =steal persa király machalt Urea, vak apjának 

recimentiois orszáca klfáradtak, o tem nacyon boosUltdk, 

két fivéres a or, orazác 016ke1é tisztJOi, drulásaali for-

télyto osalárdskot birtak a tOrUkakkel, oaf= Armdniát, 

I:data do ma's fontoa Perzsidhoz tartoz6 földet, molyek 

a perzaikhoz tartortak, a 'Writ* kirdly elfoGlalt*A moo. 

tanl Ulway Civére gob a ()sett* AZ Urae kirdIY balLa 

után, it Cali Caudabontnek /Cohaoh Chadabeati nevaztak, 

krizéps6 fia a moat uralkodé Abash /Soho& Alva/ J98.40014 

mlkor a nacykoraskot olérte, árallat érozvdn* az orszác 

el6kolat tUbbsdadben lovorte* Apja két fivérének at 

kiazuratte, eanok kUvetkortében az ealk mehalt, a mdaik 
04c 61* Az aGész orszkot Delyreállitatták, e a mot ural 
Todd király a moszkval nacyfeJedelem dltal, arémai kirilY 

6 Zeiséce biztatására heir= dvvel ozeldtt a aoreCOVel a 

tarUk4k alien nyere,;bo szálltr páno6lba 01U:10014 a delta-

t6a frizelmeket arattak a UAW fUlUtt* NaGYan ace: UV" 

lomuk haa 7;A:whiten/ van* Zzek killUnD4z6eki 0C7ik a tdr40' 
flaké, a másikba m n61 Odrzak /99,-10114'kikot non szabad 

latni* templomokat 13,013 RUzUnsdc000ns  ha 	'két omelet 

macasra, Lis karat; átláthaté tornyokkai épitik* Papjak no. 

ponta háromozor reízel, amiker feljő a 44, délbm:da eote 
ezeket a szawitat kiabálja: Zane, Valle, Male, Loehr/art 

Bachmann°, nachiae mail lsit illa t  lei *  A ozavakat u hogs-

nálk, mint nálank, a Lereort4nyok a haranCot* bidan ocy-

szer a kalendáriumban ocy fdlóvet tdvedtsa, amic ismét a 

muszka orszécokba non érkeztUnk, cond n1il kellett dlnem, 
ogarik napot amAoikhoz viszonyitani nem Witt= Ao0.2v2th 
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Vomp1omaik slat  I:tltfők, szOk5tatttk vanna«, bonne ~ 1+~tt 
. 	, 	 .  

a tomplom laszadn rátldpxdnek Loclitet, ldbt ~.tet mo&poostit ,,k  
n 	 • Lohuwr a 7 w~.~, eipőjakot lábuű.-xdl a►  do  mo; it1db nenao :tP boo  ra  

nyo10 mzi# ,letU, ecwenlőeza acáp .selyem tonddbe =avert  
barn°  mArvanyt:Uvet a  fUlttre let uotnots mo om5p ta ~d,, .. 	. 	td~1. 
aadtek de padot 442~..il# e  falat pe 	tiirtik irdaatiAal vo1- . 

ta~~ 
~ ~ ~az?  tvoo Lorozynat~;  aro~,.-~ ba~~,.~tr~, t~~eső~~c~li~  

LUv►ets azonnal fe2dllan.at ~ ~ ost ao~~zor ~:súdtl~.rk0 
,. 	 . 

Ucyanilyoo t:drt6kben oointiljtik, az -atazdo e ~.~.tatt vok ott~ 

hon,' basll:ban ia. /102«-103 1  j  t Ae3nessdk ttoelhet o  

kitatart o ot: ~~~~ ~~' l d~.t ~  ~+~ 	 :# " ~ ~ o~~.~ A  fej ~~,t~et  . 	. 	.  
aoLeseu 	a imddkoznat voCytardlYukho mennoty~ 

non  ta4arAL .1 60 azdmnt.,~ volami ritks,. kulunDa (met  
volt, ha  1evo tom  a kolapomo Az  esztendőbon ellftbUze  
Unnopakeik vannati* ilyor.tor leborotvd1jd.t a fePlot :  too-.  

tabc lozonyttosan . be2etarcolnak,, hoziMot 	cairoo,  
aztrngU maaoziva1 nod(tettk* A  f~imet a  as  ~?  ta?zaTt halo*  

•  

liote tmeGnYirj dk , nozi 'Writ a  baJ otv 11 p6ntoto t vaodrnap  
. 	 . 

el5tt tartgt. A  nyirdet, kOrttlmot4ldat ~ tar~~~~  ~ , mint  
a tUrazUt. /1o2»101/ lidmpdlatt dt;otnak folyilmatosan, mindtn  
helJskben 4s :3mddtoz3eto A  tannlia na  Lom tUbb mint  hajdan4  

arVeoaddes ta1d14t:axyekut n1nesá acyairAnt. az  

Dosses  LxYvetat 114zze1 irjdto Azonban abdotr
,  
qdban  icon  

a , 

gratoaa 	
,, 

~., ~oe~~ ~~ea Alyan o  amit ne tndndnatr. Pap..  
• > 	_ 

Saki,  101140seilc a Zeb

~
d halal)  a€tndnt terte»-barka de cz0- 

vetből, tsvoa4&ből nztt tabdttt 5tQ‘t 
 

 berdansk, nen  
iovon# 'bawl=  Us ,vdren Otaznako A  tilzUnod ;eo: ndp iatenkdat  
tic :ztar'•l3.. 47tet o &o3.ottait.at  ily m6don tem.et1t a fUldba ;  

valati. 4e0=1 /103--1oW tacymnabban as  draban*  1dvdn,  
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nappal  avagy éj®zakea„ a  halottas hdsb61 a oeelé :dadg,  

gyerekek, a baritok, isserősök a z  ntoAra tádulnak,, SO*  

gate kiabaaak,» Ezt mi gyakran„, mielőtt tudemést saeres  

tUnk errői  t  ttisea@tsr►ek,,. sendillaésnak .,. Milkoa .adgnak vaélti#k:  

Két dra hosszat is icy  kiabélnak„ 308atnaki as aibunytst  

panasa@ljáko- Wanap a holttestet a hd041 Massa:  ugY  
helyesik kopoxoábs, mint nálunk. % as 11106 lovag volt,  

selld helyezik az bosses  ruháját,  kalapgt,F kabitj dt # ; 

pőit, kardjét, mindaat, 	életében haszta.élt. Hé%ul 40  

elől  nagy égő Aslatept°ai . kat visEnek /104-146/, és ha  néhiny  

3épdet tettek, héromvzorondgyeaer fel.  oie le elik a b .a►lt- . 

teetet, kiabanak valamit nyolv€tkön* Addig oaixaéljék ezt  

a caremiriát-, w ig eirboz érnek.A holttestet távolabbrél  

követik a =km  nái ousemé3:yek, fekete  vikony kendővel Wit-

te  lofüggöny°dsve,, alig lehet őket 	Szénalmaaaa.. airnak,  

jaigatnak. A halottnak mikor elföldelték, négy-át til perzsa  
feliratos, vésett oszlopot éllitanak 1  a fej éhez,, Szabad-- 

taidiket, tometőjiiket a  vilroson kivare helyezik, : /105.4071/  

táv0lről a ozabad mean °Iran., mint ea  vemoe, tornYekkel.  

Eáa eljön as  év megMa16 ideje, a halott barAti köre kimegy  

a airhos,r sajnéljék#. 604gatgk, f43l41Jdk, megairatgk őt,,  
gyertyékat, 14apicat helysznek .a  eirra. A  házaseA;rc~̀l (Idea  

keveset tartanak,, annyi  at váairoinek,  ahányit  eltartani  

tudnak, mint ez mir előbb a kirélynai: valá j elentiaből kittint.  

SaQkésaikBan ., erköloaeik ben ugyanazok, mint a. mzszkék, annak  

ellendre, boor  pogAnyok,,. de azo3aal sokkal udvax3.aaabbak  

da mindenben feltam46 ►$k/40einftistAtt#mp titUxosmktiairt  

arit~alagakrailia€r4.14 szoba  vagy,  a sitor földjét poop'  

pdsan kitapétéaték. Mie1eet bementem  volna, aaekisuk szerint  
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a dpőm lehusatam,, msak haarisnydban l.áphettam bo.. A király  

elól, ezután néhány előkelő ur áa wa.okandvér, kik Watt  
én is voltam„ maJd a kiray fontosabb tanáaaosai, kiSrban,  
a faldi3n, kerasstbe rakott idbaP:kaa ütek. Ai, ki az  i3y 
Ul.éahee non  sz+or~.-tam, nammn nyuCtal.anul oeinatam /1o7.409t/0 

 

az  istennek  haáit ad tam, bogy  as  ®bád,idő rövid volt*  ka-  
veaet tudtunk  anni.. Amikor fold/item ,  a lábaadratm zsibbad.*  
tak ,voltak, 36 idóbo tellett, micas  ál.ldsttSl iemót reaadbo  
jUtt *  3drni tudtam* A,  kirdlY Maim= nevetett rastam ;, do  
végre valahára aágis megszoktam  az Uléat  i 13indoirki arra a  
helyre Süt  howl  irányitotték, s eCy ssdp selyem, náhdny re  
hoesznyi kendőt a tap8tdn, kUrbe kitoritettek. Ezutáu minis  
denkinok, majdnem a mi +esokdsunkhoz haeonléan, kUrben vizet  
adtak. /lo841a ►1/ Igenyár 6s tényár helyett széles  kerek, 
vékony rissből suit  aepányeket. egyiket amdsikraa téve•  

mindenki éid tettQl.. Y40i a kird3yii 4telfog6k, kik mind«► 

anxylan előkelő urak voltak, az ételeket fel,®zolg ~.ltdk.  

Beek  többBdebon meat vastag rizsbd`3, d3.at s ::, sokféle  

adon, vatozatban, eulió?rbevonat 9l, mézzel, F:iazbQldval, 
 

mandui$val, fUszert"el, mel.yekbéől annyit adnak hosed., hogy  
az  ember az ódessdgtdl alig  tud enni  4  Isezfik bokenáae alkal  
tudnak ennt « Ham  ezUst vagy kifényezett vaseebsoőkben 0  
t'álakon kUldnbi3zó sUiteket, rizzsel fdzUtt v$dhuodkat, row  

Cart,  fdoént;r vagy birka áe 36hust taalnak. Ugyanezekből  
három.n.ágy tdlle►1 előbb a kirdly elá /1094111/, majd min»,  
denki, old  egy  táalal tesznek., caupasz kesUkkel, káa, tdnydr,  

kana nálkill esznek. B$utdn 2-*3 am y vagy  eedsttalal kU. ►  
rUlmennek mindonfdio fUsS,orea gőzölgő vi set,, nagyritkdn  
bort iainál.gatnak, ez utóbbit csak a kirdly oncedállrável.•  
Ha a  király  vid.áa, bort  hoznak, ami  különben  testi bilntetás  



mellett, tiltott. rAgyébl.rAnt a perasdk keresztényekkel  

nem isznak, as alkalommal azonban nem xtavaasrtattd: magw-  

ke►t, nem gaateak tb3.em, harm a kiardlY Paranoia= velem  

ettek, #tak, /110.01121/ Huse s3.kalammaá. . rv►oltam kiqw  

rdlyi mélt$eiiga vendége: A kirdXY bads, bardtedgos, vid4m .  

ur
~ #`  g

a keresztényeknek Matheson  j~ ak~.~ A  ~ 

31 ésR 

 

m~ $:€tva~ do:~g+Qkhflta~ na~  kedve van. AO+~f.ili ~lel~ 3A. 'R7~es.:. 

Parthiliban#  Dedia'iban, Perzeidbaet naagT hidAY van  

tdban# . ezért faint smalmdval ;, napon etdritett tarn de  

légstne4Jjatl.l. tftelnek. A kirdly alr eaatett helYr61, Dues.  
f'Ab-él tovdbb vonult,, kis Orminlrorea4g fő er$diaménye fold,  

melyet Jorevdnnak /'lrivan/ nevesnek. .JarevAn , TabriztőI  

15o német mérfUlainyire fa3ksezik, meglehetősen eré%,, anal.  

mast  kcel3otem, termékeny holy. /1:11413!/ Etta 3 air-

földnyire 3, nébAgy aade dvess dreg. templom 411  aF  kOzUltik  

kettő bedó`lt. A legszeebia,. t23rtikiil Utzaahkll®ea-nak áífvjAlc,  

gondozott  állapotban van. Rajdatcn atok ttelyrb"l sardra;akoltak  
ids. Igen nagy,  a .  górOg eeenaeteeek ezAma, akik kereazté••  

n,yeknek navez11 ~ legutsat . A. kire erre a helyre ktildOtt,  
kivdnedgomra ; ° ... al is kieártartett. M -egérkoli4er, an brainy**  

ssaives an#  szinte mint egy király, fogadtak. , Legs►leaa#r  .... 

a templomba vasaettek e  Agy Ueaaiaeohzalodatt #  Usa►eaeazAradt .,,  

aranyba foglalt  kezet mutattak /1120»1141/, talmdoaroatél  
megtudtam, bogy Set«Nasianzeni *Ora' A.GregoriJ Naael.anaenlj  

jobb keze lenne, aki ngyani.tt van eltemetve. 213gYdbirint  . 

aa teacapltmpt az ó tiszteiertdre, egy vi3dgas kőépitminYt,:  . 
kftepén kerek lyukkal.,, szép .mesterséggel ép2tették. De  . 

henna egyetlen képet  nem hdttunk )  amiért is megkérdeztem  

az okAt. Art feleltéc,, hogy a tt3rUkúkn.ek mom  a herangok :
r  

sem a képek melyek ugyan hit= voltaatk, de most egyAltal,én  



nincsenaU aegéngadve. 2aek utén 	szétnéztem a templom-  

a~ 	
r 

ban, é ~tegh3.vtg~: ~ első patri~-aaa bdsdba is, hol  étel~ e~,~► 

it&llal pd33kpésan megvendégeltek. Bardtedgosan imddkcetak  

ért caxe, :mivel in is kere,asaténY volnék„ /113g.1/5 1/ Szeretnék  

meerá.mmi  Ősi  azabadadgukat , vaáldsukban ée. a, .keresetfteée  

mollgtt .. Ha ismét visszatérnék a k9.rdlYhez ., szeretném a  

tOrg3ktiktől . elvenni, iArnét megtér3teni ; őket, értUk kszbe.-  

jérni„ száazáloni. Az ebédidő utin ismat a tdborban,: a . 

ki.rdl„v menett, . UrménYek kiaératébeen . l.ctvag®ltam. addn. 3e«+  

rat . Jarevénba érko9atillxik, - a kixdly edtra :  .elŐtt e1lovagoltunk, . 

iee ►zalt+am a Ur& 4s ,a kirdlyhoe mentem, . a abeam az On «►  

mények kt3zOtt történik, jolentéet kellett tennem* Via  

h.étlg, - .cm.y g elkéerzUlhettem, a mig a perzeék bevehették so  

eróditményt, ezen a he/yen kellett .marednem. /114- ►1161/  

Ah emlitctt vdrban 40000 törOk tartézkodott, kik többe$.  

gUkben Tauri.abéi menekUltek. ► Az ötödik hétig Wdtik -az  

erdditményt,- de aeon bidny miattiOneg kQllett adni mast  

gukat a perzaéknek. A be.nn lévők tObbeégét lemeapatték,  

mogálték. Arménia  ezen vidéke na rin hr  tjea—vularea,  .  ku. . 

Mason a Kaepi.tenger.i: oldalon mama, z4rd, ►  eelklda  .he~. 

gyokkol. Egyébként gyapotbél, 'eelye e~bél de sokféle  

mAilc AWől icon nagy b\I+sé+C3  van., tghajlata 'aEQnban. fáJr1Nsé ' 

vas0bb,, mint perzeidé. A eeerfölUtt magsa eaiklds hegyek  

ceucaai.t egész évben hé fedi /115.117// 0  ne a tad pert.. . 

niéval hatdroe,f  mely régen a  perzsa  kirlaystighou tartozott,  

de néhéum,y► évvel ezelőtt a tört3kö t~ , iruláaaal, bevették.  

Ezutén a kirély magdhcrm hivatott., beplentette 3.tt lenne  
ez ideje, h.scy á kir41$1 	keuyes urunknak vd•.  
laeat vi,cyek. E végből Mehti Kuli bég/leohticb ,uli Beeg/  
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neve,aetkt ktávetet rendelte mellém. ngy pleas ,  tllt.tizdkot,.  .. 

mina  mSea IS  viselt*  emit arab lovat*. 9oo birodelMi tallért,  
tábbo6eben az cade2dri Madge sez - vdiesr.̂ `:tőfej edelem  

/116-1181/ de  a 4PanYol 4.rd.1,7 dacmei voltaky iv ea pott.zeit  

kardot'* anir61 	irtsmo agsddkosOtt a,. Urdll  nekm00 ! 

Végill a  perzes kUvettel egylitt, november 14*On utnak Iva"  
dultunki► aid&  egyezer, Jerevoinban a  ,.taPdt-dvel fedett  

vele ultem, ®eQkiea mmarin* evile. .utdsri, n . d y törtik* . 

kik  a' kirdlynak engedelmeakadtek,r 	kamosc .u~, j4  

dulatuan kivintak Omni . 4ál:vel  azonban a kirdly eildRabbano  
vt#ito est3vetbei 01t0zUtti 450 do is  vt3rt3s selyem kabdtet  

.. 
té~m ~ol, ldbaim %deait td.valabbra VOtottam Id , a %ereaZt~ 

ben  Uld* lehetetlen volt  *admemra, /1174191/ ez cmlitett . 

tUrUkUk 14baimhoz lerQotak, mmc akertdk Qeékalnl. 3rro   

/dbaim vieezahuz+,tma,: Sk pedie  heveam  mceiJedte ►k. kirdly  

as  arcomba bdmult és elnevette meat. gbvmbnr 16 ., arr3.ko~ 
nix  a Besekvdha vezető  itten  voltunk  egy  turn!  b4siaou  

em:barrel,, megtieetit+et.t, feldkeeitett. levakkal, tel dlktrztunk*  

arat hlittt3k, hoey ezekellensdt;ek ., de !etainrk .has*  bardtbk  
. 	. 

voltak, 	pere*  kirdly J d.iad4latdbd1, vonultek.. /118420/  
Nd t*,  nap  mulvá, mieldtt Armdnidb61 lartUnk volna, imdt . 

5oo 3erev4041 menokUlá t9brOk vdlh..etőleg bed :et  bcnnUnkot,,  :. 

a a tanap ntaedera levő faluba, ugyanoda drkeeotti - 1,+c.al mi  
is 430eakára ilÍegsreirkitt .unk._ Ha az listen nem  akaddlyezta volna  
mee do as  bluóayek nem &tak volna benntiíkat.,r tuladdexk:dpp.en . 

foglYok lettUnk volna, 	ugYenesen éjszaka felkerekedtünk)  

a mda+ uton iiaervatzaidbdl Ormdnyersedgeo keresztal Alexandr$,dba  
 

jütottunk. Bz 	kl#t~
.  
.en 	Itt taldltuk a Graz  ki;egilyt o 

 

ki I000a+ emberdvel, a perese k9.rdly meeseCitásdre vonult.  
A kirdaY a kt3vettel eatitt sagdhoz biátvatott, a tondc.e d3.to,  
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CUrbek kazbtt az alábbit kérdeztette: /119.1211/ 	ne®  

kUld hoazd is kOvetet őfQ1e4ge, a rénai csdszér, minthogy  

6 is keresztény ki.rdly, a perzsa uralkod6 pedig paenrr  

nea akar-e a csdszdr Ueledge' vela is eziivetségre ldpri?  

Erre azt ib,bl.tem q Az őn uram, kit a rimai kirdly őreisége  

a perzsa kirdiyhos ktildt3tt ., megbaZt e, aem tudhatom, milyen  

paraxzesa, bivágedge volt. 2146n elbegytnk a gruz ki;rdlyt o  

tdvvl.ebb a G4rdeos tilaachi:e4e hggy'ekbea lgieladtank, onn  

na2r része a Taurus Caucasus beirgalighez tartozik. Zord, utM  

tálazz begység es. Ott a tatdrek miatt s mert a pagg;ydszc>m.  

ban az e:ra% és pajdt dolgaim voltalt, a lovakkal egyitt lak~► 

tank. A tatdroktdZ egy kti3.dOtt segitaégável, egy lovat,, perá  

zoa kéat vettem zzéhAny tallérért. /12o-1221/ eik mint keresz-

tényt lemertek engea,R A tatdrok miatt nehéz volt tuvdbb men*-  

~  :~,, a ki.rdly dltal aj áadékoze,tt lovat is heitul kellett  

hagynom.  

16©4,6 jaanuir bavdban a Perzsa  k,3Idattel  aaCY  UgWQ1-bajjel  

1st= oegedelmdva:l. 300 német m6rfE3ldnyi veszélyez, aeh6z  

utat aim* z;zbgbtt hagyva ismét eljutottam emuszka x ~~atdron  

lévő Kojszuba /Coie/4 Ez kin vdraceka a mesas hegyek tövé.  

ben, aKaspi«t exzgar mda3.k pert j ánél... /121.1231/ Ze j ezu vd~ 

reakdt néhdgy év  előtt  a tt3bbmaOr emlegetett Ivdn vasziljerwce  

/ludnus Bs ►eilovitzseb/ nagyfejedelem 'mist éapitetie e, hogy  

a ceork+eszek Purchaechen/ va s, komUld3k /Guarooken/ téanadáw  

aai Olen, a perzsidba vezető texgerl, utat bi.etaeed tegye.  

Merdszt pedig a kUrUl'c3tte elteriflő texUlQtért, melyrrt a  

muezk$k azémoQ éven ét kemény tiborukat vivtak és s©k ezer  

enberUkatt blveeztQttik: 8ajszu igen  szegényes 	kin ez u  

hely, itt mde ennival,wS nincs, mint Máran gri.em, télen pedig  
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ezdritott hal, ide ezámUelk dltaldban azokat kik 141Uszka..  

=seem  valsmi gonooztottet elk ~►'vattek. nXWA klvU1 itt  

azer muetka ttatoxdt is  tertanak, 422-1241/ 14kncgc asL~ 

ran mág betávő falatjuk since,  A   ata3nite ávonkOnt .n6hány  

v6ka zablisztet kapnak Asztxachant41,, 6vi fizeta6gUk hat  
rabol,t  azaz tizanuyc3c 	gt,1- ~rint. 'A zabliaztot tol:atnonab  

/talotnai nevozik, kovás vizzel loUn.tik b e  kenv6r hwlyett  
, 

megeazik.~ ~~on Imams . átei orz,*' itt hat hátig isolla:tt  

ve®ztegolaUnk, a kom6ny tál !Aatt:, a tonger apartot . me/. . 

lett több hcayUtt  ..bQiagYott de a tengeren j6gtAtaldk ues+•  

katat. Vlzon omollett e► tenger 86ktolonoágo m/att  at~, 

szárazföldön pedig a  tatdrot miatt nem  ut
. 

. tttnk. P6ne.  

zdrt eon  kap%attcnt . sweat,:  /123425ti 6e n~ion őhezttUnk  
ve3ra,, ha xa6bány lovat le nom vágtunk 6o mag  nem  ot ~►~Unk  

volna, Azonban a eai3ks6g kányazflritatt 	ozáadra  

is  Uov6a k6a .2+at volt mdr  Sebrud;,.~ban feltdazUtt‘41; 6a a  

m.uaaka vcrjevodátál 3o emberrel  ellátott haJőt kaptunt..  

Ra ellenkező sza tdmadt .volnai, loon a elk  tenCorro so- 
4 

 

dor, hQl mi.ndnVáian 6hea haltunk volna vagY pedig mloieelo ►  

kedd ol1ens6gek k arjaiha futottunk 	ennyival ink6;hb 0  

miVol a hajánk, nem volt rendes ton;orl haj .60 a nem torhol .» 

4attuk neoo  /124.-1261% Elindultunk teladt WerotbQ nQr4ka/  

mob'  KoJszut61 37, Ae-otrachantlá3, podig 501  not  m6rfö1dnyire  

van , Maggondolatlanságunkért azonban majdnem aotUnkkol  

fizettf.tnks  umanla Tervktől 8 artö$dnyire ogy kie atiaigot* . 

hoz 	aelynok ez6lehoaaza egy m6rfdid. A  ezigeteoei ►  

tan a vdrooigs a tenser nagyobb rdezt be  volt  fagyvas  
csupán itt-ott volt OgWcnteu. Másnaga a aw61 mu8öttUnk is  

uey daszebQrdta a j Qgot , hogy kát hátig kellett ueAztpgolnUnk„  
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se Jobbra, so  balra nan. fordulhattunk* 8a nos  vd8unk ia  
easUnk néhány lovat,« /l -~.►127 1/ *  'hen  kellett volna  bal~ 

nunk,w  mivel  .a Terekig esUkaaiageia négy napi élelmet vit•.  

tUnk megunkkal  r  pedig etvenen voltunk a  bajdn. Az  itt  

nagy mennyiségben ta3at néddal tUsaltiink * fa helyett  

do igy vártuk állapotunk job#ra. fordulását* Nemsokdra  

tomtit beállott a ne,gY bideg *  kdnyteleanek voltunk  a baj át  

ndhány 6'rre bizni és aJégen 8 ndrfeldnYire 106 Terek  

/Terek*/ vároadba szerfelett nagy  v►essdly+afk kesett,r gya- 

log  elindul:asai,, a tengear ado  viaionRk Jose oly telajdono4gok.»  
kal; bir*  bo,gy►  hirtelen elolvad* ,/126*42eV ha 	klce.it  

ZágYabbra fordul es időjárás mint barnat vsgy sivatar  
követkesastdben, men.tbetetlenUl a tengerbe fulladunk* Miu46 . 

tán e3drtUk a homokos tengerpartot *  a tereki muszka vo e~ 

voda * kiirk.eedsUnkről tudott  ar  300 muszka l.ovaeoai vittra-►  

kosott rAnk , lovakat koeott nek%bnk * igy  bardteágossn to~► 

gadatt és a városba vezetett  b-anzaUnket* latan aegedelmdvel . 
szerencsésen Ateettnk persa: .eaial utunk legvesediYeeebb 2.4**  

eeán 4aaa bixtoe helyre Jutottunk„ Terek /Tereke/ vdroaa  

egy  nennet mérföldnyire van a Kekep3.m ►tengert al tie  kit  napi.  

grófeldre Derbent /Derbeant/ teröc vártál /127429E/ *  

melynek lakoaai a m.taaska  és perssa hajókat a partok men*-  

tán, ha a asdl hossijuk sodorja* mind  a milt tengeren  

nagy  károkat okozva kirAbo1kják* Terekben fi hA fAg veaste .- . 

gerl.tünka, mig a tenger J ege ismét erlolvadt. 1:6o40 mArau'a  

18.4n tengerre szálltunk* elvitorl:det,ank AeetraChanba  

/Aatre ►ehant hová március 	Aide®n meghkeotthk.  

Itt nagyOntekig, dnepptAr aserint iv  kellett várnunk a baidk  

i°el:Qsereléeire* Nagypéntaken ismét a vo9.gn fölfelé  bs* 
józtunk Kazan  /Caeaan/ feld, hol  aste a par.ttaa követadgge.l  



találkoztunk, /128-13o!/ melyet boldogult uram egy év - 

,vel előbb látott amikor az Moszkvába ment. Most Moszkvából . 

Perzsiába utaztak.,A perzsáktól megtudtuk, hogy  a 'nagyfeje-
delem a. perzsa királynak néhány ezer katonát, iigyes pat- 

taratyusokat, puskamiiveseket és néhány tábori ágyut küldött 
Derbent /Derbent/., várának ostromára: sőt a nagyfejedelem 
volt az,ak'i - a perzsákat a törökök elleni háborura páncélba 
i3ltáztette, .föltüzelte. Azt hiszem, e vár elfoglalása után 

• 

a tengerés. •az ottani utak biztosabbak lesznek. Ugyancsak•
.Kazanban találkoztunk a nogaji tatárok két feedelmével, 

Jaruszlannal /Ieroszlan/ és Esztrekkel /Estreck/, kiket a 

muszka kozákok elfogtak /129-1311/ és Kazanba hurcoltak, 

most, vslUnk együtt utaztak Moszkvába és a nagyfejedelemnek 

meghódoltak, Esztrek fia megkereszteltetett, egy előkelő 

muszka nemes lányával összeházasittatott és tuszul vissza-

tartatott. Az emlitett két tatár fejedelem a törökökkel 

Magyarországban a keresztények ellen harcolt. Az utóbbiak- . 
nak sok kárt okozott , nagyon sok keresztényt elhurcólt, 

kik köziiliik ne"sg most is , sokan szolgaságukban, barbár igájuk 

alatt , sinylenek. Moszkvába érkezésem után a nagyfejedelemtől 

egy köteg coboly és nyersbőrt, továbbá néhány rőf bársonyt 

kaptam ajándékba. /l3o-132!/ Julius 15-én a római császár 
követe Heinrich  von Logau glatzi parancsnok, hatvannál több  

személyből álló kisérettel és nagy pompával, Moszkvába ér- 

kezett, daliásan fogadták. Őt is ugyanugy fogadták, mint 

azelőtt minket; 4000 muszka és német lovas ment elébe és 
a várostól egy mérföldnyire várakozott reá. Az elébe vitt 

szebbnél szebb lovak közt volt egy eztisttel, arannyal ' 

feldiazitett arab 
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A1421 ib , melyen arannyal himaatt nyereg  wagyogott; A I:i3ve-  

tet a  vdrasba vesaettéc, axon  hQssba eséllésoiték el, hol  

slate a ho:lsteint kivet volt bea>aéil.iselva. /1314.133t/  

!~ követ megérkezését nagY k9.vf nrklegal vértam  a, nagyon urn.  

tem 6bajom betel, jeatil.isánek. A köve3t mogérkez+iae után  

0  j  el4400ppa3 azon fdradoatsa, hogy =cos is  es 1 iakésuk-  

ba arssaal,deoljaanak be, mival 	réata n61,kUlöstem a nő-  

metek táreeség6it, it a muszkák terhére voltam air. A követ  

ur megérkezése utAn sokféle étk-ot  i  xaapcanta egy eg#tass ttkröt„  

hát juha, barmixtc tynket;a vadakat, mul+akats jévqrs>aar+•  

vsaxhuet,, vadka¢adkat,, halat,. toSéSty vajat, két oldal  eslen.r 

nAt és egyéb 61elmet;r  t4vdbbé néhénY hordrS háasmf6l.e méb*  

eört,, pé,tl.nkét is sört, hőa6gben küldtek szé.l.éséra. /132- ►1341/  

A lavet   mellé  rendelt bArom prl.eatév naponként eljött o  

szükségletek utén tudakoaődni és UgYe1t erra *  hea semmiben  

se  sseavedjünk h3ényt,. Julius  18-An a nagyfejedelem tu.  

datta a követtel, hogy  mAsnap ki.ha►ligatéasion fogadja.  Ju~ 

Tins  19-in regge9.  9 drakör ssortmte,1an army  ssátdroar  db 	 . 

bérsonYwnYerges lovat hosta ►k heasaénk„ hogy teteedsünk s$e,.  

rint vd3..ogathassunk aazvkb61. A maexeit uarasraascra sorrendben  

alakult ., mint  a bevtsmuldskaar,  oak  most l.egel.ől  vitték  as  

ajatndókakaat. /133-13W Először: 12, gyöng3 ►héssaal kirakott  

puek:étÁ ; mdAodaaorffi egy  szép aranyl.dncot, egy ow/asset; 
 

negyedszer* egy szép sará.egeta, mar=  vizimalem volt; Sttid--  

aaört egy  army kart  a, melyen hérom serleg és egy pama-  

csrammaddr volt;  laatadesur $ arannyal kirakott, el  efdntcs+ont«-  

b61 kéartalt iróasatalt ; hetedszert bArom hatass eztlat pa-  

iaokot, mindegyike két  rőf  magas volt  és kéte4dt ember  fatal  

vitatett,; nyoiQaadasaora épp fly= nagy  kőt serleget; kil.en«  



eedssers estletből Westin, kit rat hosszu hsj6t, stely 
ippen mindassal föl volt szerelve /134-13 61/s mint a 
Unger' katidk seektiseeekt tizedesert !nip szarvest, 
imam Diana Ult, ma'am igen szip dregakövet hardott, 
agancsal pedig igazi korállb61 voltaic; tizenegyedszers 
a Mild do vörös taratába butkolt hdrom megbizélevelet, 
melyeket a követ maga vitt. A követ mellett kit aldelon 
00egY elA016 nagYfejedelmi ratanéceoe haladt, A manet 
hdrmas serokkd alakult, mindegyik oldalon kit =intake n.-

zee között 08Y.00 követcégi tag ment. A szállistél 

nagyfejedelmi palotáig mnakétiVal, karddal tölregYvermAt 

muszka ketone& Olkottak kit sarrelate / 135.1371/ Mid& 
a teroabe liptUnk, s, nagyfejedelem ismét as eranYezott 

trénen lilt, ccak máckipP volt öltözve, mint as 0186 ki 

baligatemen. Pején szip kettas aranykorandt, t44021 Pftlig 
arennYal himzetto gYönggrel 40 ardeakővel kirakett földig 

dr6 paldstat viselt, mellette állt eig 0/0# drdgakövekkel 
pompdsankirakott, =Ufa rat mages, Ursa. kora•a. 261e 
balra Ult az itju hereeg, Fedor Borissovics /Feeder 
Rorisuitzsch/, aki !aril/NAM 1445 éves lehetett de . 
estlettel himzett  palástot  vicelt, kezében pedig aranya.* 
zott pacét textott. iiidő'n pedig a követ ur as 4ándikok 
is a megbizélovelek Ataddsa utdn elaadta UGY4t, /136.134/ ,  

a negrretleflalem 	*Witt föltillott ás kérdét HAW , 
van a nagyhatalmu csészdr o  hogY vannak at 6 kedves tivd-
vet, triesek és egészségesek.ets mindnyájanT A kihallgatds 
befejezése után a nagyreJedelem a kihallgatáson résztvevő 
követade esemilyzetet meghivta ebidre .  BeléptUnk e mi-
aik terembe, melynek szanyegekkel bevont felainAl körben 
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padok voltak elhelyezve. A hatalmas pohdrozéken Masao*.  

lélaaatatlan  arany  da ezUsted6nY aloft, ktlzt€k volt eg,►  

esUst oroszidn, mely tUbb mint egy hordd ~~~.~ tartalma,--  

sotto ezen kivUl egy aratt,yoz©tt ezUsth4rd 3S :,akkQra* ant  

0E0 kUzUns6gee eUrUahordd►, tovdbbd egy igen nagY  pilléa~,, 
/137439t/ may tetőtől talpig tole volt kia és nagy aranY  
6s east eerl.egokkol, oadazdkkol, Itt köaeUl:bol.Ul egy 6rdi,g  

vdrakostunk,, mig lakorndhoz bivattuxak# u toremb8I az altán  

dt egy mdSik terembe l.dptUnk• Ztt a nagyfojede2em de fia  

aranyozott asinozút®t aeztal mellett aranyozott oz«skeken  

into tat*  nem meeeze amdeik igen hososu aaztalndl a cad,  

szdri  kivet  6e a tUbb3.ek, afontJalzott sorrendben• /138-34o1/  

A tisztelgő ldtogatdeon as ételek $eltdla].e1®dra,, több mint  

200 telzint6lyee mazka* több®6g6bon egyfosmén aranyozott  

pal,dstban foálö2ktUev!e,- rendel.tetett. A nagYfei 0del0m 014  

nábdny nagy seemlyek .~yeret tettek, ki azokat szétvagdalta  

és azon eorsendben, mint ill.tQk, mindegy3.kUk e14 00P-sa  

darabot tettek, e szavak kiadrotáben: Boapodera yvel,ike  

Knave Boris roedr+ovvitaah svvoiem Kleb ta poao3.l.ovvat ~ ;  
vagYis: a nagybtatalmu negyfeJadelem Boriat Pedor+crvioe ass•  

taldrbl kegyesen mégtiaztel. tdged &eny^erável« Bzu.ton 300  

aran7 edényben fál.tdlaltft a kW-Warne ételeket és italokat.  

Me6kozdődUtt as' 5 cfra hoeezdig ta .rt6 ebéd. /1394411/  

tloyanebbon a teremben még 2os n.ém4t ebddelt, de kUlUn aas--  

talnAl, azonban egyikanek son volt szabad hsatdnk kösd**  

l.edniUk, nóg kovó,eb6 ®z6lnia, a muazkdk J61 vigyittak erre.  

As  ebéd  utdn, lsmdt az elóbbi sorrendben lovakat kaptunk, . 
ezál.idounkra kl.sértok bennUnket,- 3kaza6rkezdsUnk utaL m+egint  

kill.Un.fálo italokkal ajdnd6koztak meg laennUnket• latl& augxzz- 



túe 2-án a nagyfejedelem születésnapját ünnepelték, a 

királyi palotából ismét,Roo személy hozott ételeket; 

mégpedig mivel a'múezkáknak böjtjük volt, mindenféle ha-

lakat. /14o-142!/ A menet élén vitték a  kenyereket, ezek 
oly nagyok voltak, hogy egyhez-regyhez'két ember kellett . 

Legelőször a követ, azután a többiek elé tették le,  egyet- 
egyet a fönt emlitett szavak kiséretében. Két nap mulya 

kora reggel több bogár /Bairn/ kiséretében megjelent 

a kancellár, ki coboly- és nyestbőröket, továbbá damaszt- 

ozövetet hozatott, ezt átadta a követ úrnak: a nagyfeje 

délem nevében: cobollyal .  bélelt éé elől gyöngyökkel 
szitett arányszövetből készült palástot, további 5 köteg 

coboly-. és 3 köteg nyest- ős 3 köteg fekete rókabőrt: a 
követség előkelőbb tagjai egy köteg coboly és nyestbőrt, 

az alárendeltek pédig 12 rőf dámaszkszövetet kaptak. 
/141-143!/ Másnap reggel a köld bucsukihallgatáson volt. 
Azután 16o4. augusztus 24-én elindultunk Narva, ős a ten- 

ger felé, a fővárosból ismét nagyszerid,, előkelő kiséret 

vezetett ki bennünket. 	 ' 

A Moszkvától Prágáig vezető uton először két svéd hajóra ' 

szálltunk,. ' EarváigiNárua/ a'Keléti tengeren, Gripswaide felé, 

Pamérániába'akártunk vitorlázni, majd nagy érővel"Svédor 

szágba, Stockholmba /St'ockhe;lm/ vezetettünk. /142-144!/ ' 

Itt azonban pómpásan megvendégeltetett bennünket Károly ' 

/Carolus/ herceg. Hajónkat élelemmel b ven elláttuk, , egy 

másik előkelő hajó Greifswaldeig /Gripewalde/ kiéért bennun 
ket. Bornholm /Bornholm/ és Elland /Elland/ között igen 

nagy viszontagságokat álltunk ki és elváltunk a hajóktól, 
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,szerencsés megérkezés után. Gripewaideban Phili.ppus .Iuliue 

Wolgaet fejedelme és ugyanazon mádon Stéttin,heraege 

pompásan megvendégelt éé , fógadott bennünket: .!5 királyi  ., . 

Madge,  a kiivettól, Heinrich  von Zog=atól t,ovábbit is 

megtudhat :az , utazásról, 

VÉGE 

A PERZSIAI UTLEFR;ÁSNAK 
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,/14340145t/ tencerens a  aedraeföldön ám sok veleeas.=  

At vógre Yazdmba igy►ekeeve 	örömöket remélek. 

AZ  WAVAOHOZ 

lant fent emlitettemt ffiiitro: h 	oOdszdri követ Nakeo . 

ietvdn ur tdrealva1 ntf:ötben kölönböző alkalomaal 613 

%ken: Oiddre genntertatott r  akarata elleAdre titb it vesz-

tegelnie Ye1lett* Bogy baezn#wan eá;öeee ae 	időt ,, 

következő orntiot 9:rte,, Bdr Ozt követ Ur  n perm% 

ray előtt nem olvashatta felo /144401/ TnstrukelOdnak 

megfelelően,; szemmel ldthatő 	kcamolya*r biladgeeen, 

buegalommel, bdr az /et= az d1etét tovdbb hegytax  volna, 

kiváata köldetősőt telJesit+eni. Bedrt goak tarto.a közöl 

ni:, hoc' a  üiadule ►tu olvnednek t eteeft, fUgge1akint * 

Se6ró1 ezőza ugY hanceik 

mint következik 
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A KÖVET BESZÉDE 

A PERZSÁK KIRALYABOZ 

• /147/ Fels4ges$ legbatalmasabb és nagYlelkil Abdo fejede-

lem$  aperesáknaki médeknek ds Armenidnak királya! 

Mérhetetlen  ennek a nagyon  hatalmas  Peresa Birodalemnak 

a miltdsága ős kiterjedése $  amelyet felséged dódapja, as 

ma Ismael kirdly az ő legyfthetetlen vittizsdgével a leg-

sikeresebben alaposott  meg,  nagYaraid$ Tamaris pedig /148/ 

Usasebasonlithatatlan bölcsessievel de az  uralkodásban  

való jártassőgával esoddlatos módon megnUvelt, atyád ős 

fivéreid, a nagyon bátor  királyok  tovább  folytatták  a leg-

kedvezőbb módon  egészen  felségedigs bogy azt feleéged az 

utókor végső eml6kez4séig  Örök, 'időkre  szőlő WaraPitésokkal 
tudja a legszerenos6sebben  szakadatlanul folytatni, ő szent 
császári  felsége Rudolfus $  a ránaiak felséges csdezAra, az 

án legkegyelmesebb uram nemcsak felséges elméjében kegyesen 
megfogant őhejtdsokkal kivAnja ds őhajtja a legodaadőbben, 

hanem a  legyőzött  ellenedgeid $  azok között is külUnösen a 

nagyon hatalmas Török Birodalom kellős köZepén feldllitott 

igen hires diadalmi  emlékeket  dltalam /149/ $  aki ezt a dol-

got  ittam  ős evdgből kUldettem követként felségedhez n a. 

on végyikigen alaposan megismerni. 

Felséges és igen hatalmas  uralkodó,  legdiadalmasabb király 
stb. Amit az Uristentől naponta kdr majdnem az egdez földke- 

reks4g; bogy miután a törököknek legbőszebb zsarnoka nem ezUnik 
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napríl'onapra Qcyro inkdbb . vadol gardeáaködni oatliszaecd..:  

aehkel 6® +ae-&votaccb mccezeigásr+dvQ1 va1ra6eonv, ►.Uk ane ar t  

a auultdn tn d Qz60zoaaddrt oaáb tanuaitott. aeiroyu4 '  

ságádrt„ ha  k6a6xt lia, do  valabdra igazsdgcaaan 1sa~,:al~on gicga . 

Rudolf.?, .a reaaiak 2ochatalmaaabb áa loweona;casbb csdsz4"-  
az. án leckecyolmasobb or=  /15o/ ceaz Zurdpdval oeVo*'  

tombeaa sscs van  cy6z6dvo azrdg, bogy  4z az  latén nagy ká.:  

cycoaáebá1 tCifoWlag dltala Pee,,lurtdrozott, 3d6bon utál  

focja 6rni, alutdn .  felskedn4k. hoz04 hUldUtt Je1oS kbvotd  

től biztos tudomdvt $Zerzott arra  • boa  fole:ágOd Omo IWOé  
01lons6c viaazaszoritdea da eltwoudaa o6144b41 j4mbor áa 

 

l4AZO oa hAborat azdnd6kozik iuditanis toSaie os a i:u a 

votade 6 csadazir?- fe105.0t annyival taarobb Urtimaei taltc#to»  

to  cl, m9.val al:n.don  vdraltozdadn taMondon folsáced .  la1ts:d  

nak me oly diesC 	oly kIancaold olhatdromQsu dital 0  

oadazdai á'olabgo a legfontosabb UcOkr€a vofttkazdan lean  
sadloskörtt relányro bdtorodott fol. Tarb jdrt 	urAr  
jóval auelőtt, cat  maguk.  a  tetröhuk is  m►oetudtdk az bvanek  

balUnfále j delatalbdl n om  ooQkdly fdlo1=a01 ds azotloruo  

sal ,,  bogy  oljtin az idojm annak, hogy .ma Szernyti ..j0gb% ozl-  

dadj .t ta~,- vdgrmldaaal olracadtatnasi amelyek a . ~... .~ 114W-  

szeritottdk Afrik:du:att nogy, nu..őpdnat: nacyabb; /151/1z0160 ,  

na>~ lcgnaeyobb r4ow6t, boa  aWotat o`iviso1364. 1mbir az  aa-  
cyon ia . clterj odt d® lcgkovdabd aea . tires  hiroaztel6a4k d1tal  
kelotbezett,. laapanhint s;3dcie lanaaanis :oeOkkoni áa  

berek c mI.6kaoot6bcn kiesni hozdottf 	a,ff v.áltá14, k.iv7  

kelet trirdlyai 	fa3o6ceden latia aenUi aan aUalnaa  

e t:1  VW!:  örJ unCáa kilvtdatkra a a perz:sa faaCrorelk pet31z. n -  

bdke oá.talma alatt pihenvdn# 	idttd4, boa  ninca. ;oomli  
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vessilyi ami  a ti37r*UkUt tenyegati t est  P04111.4 Ivailt  

kili€tüeak *Mee  gsa®igeaeriisiggel aegköVasttelik.  

/21. a  petrssa, kesbelépdeetl/ Alapoaan tudJik *Wanks non—  

os-eík 'ae. rigi biileseeknek a* latent dolgoknak a /152/ e011-.  

lagek, kOlUnböző belyeetiből t4r~tüat5 valies.ia kissal6mitk»  
 

ae Alta  #aael~ik meg azt  a Ovtre venatkeaiem; b, 
 
as 

 

. 	 .. 

as il6 istem*  aleOsentebb Ovendásandik számára sws  

galtaaeatt 415 arsavak A1fial.;, amely As dt+aetenentua aea~t  

kanytelbewe ► van  lelegYessrea, eezegloaerta..Nsa .puuaretéel e1  

es e Vad as:arnokeág előbbi mint egYráast I001e161/ a  

keeroairectftek seregei egYtitt . nem kiie+dsnek,, másfelől  pedig  

Kelitnak Valamelyik =gym  iiatalmas. ki'rdlya teljes Ors*,  

jável mkt rim  timed és igy kittelől tipizra pussta e01.  

Saereneecinek irsi . er =go  esámAra is a  legjobb  uralkoc3i i  

as in  legkegralmevebb urami is  kivinja, sot a iexerenasit  

Éax4pinak A$eiinak ie as  egi±sss földrereke+i;gaek.  

Neked pedig, hires  királyi elsősorban asirt as  

elba►tdr*a 4410d6rt grataldli /153/ amellyel nagyon tieratán  

' ftegláittad! hogs  a f+eryegaatő vQasedel:emnek idwjiben ken  

arllensseegUinii iae mert nem engedted szemeidet  

eitas1 aeektál aegyttmelpsOktőli amelYsket a bike  bősége~-. 

~  

eee~ aaeksatt term ~ akkerijan te est  /Tit, a bikiti  

vested sea  nem vetetted lelkedet a ss0r4ü  Qilenarig  
nirhetetlen is e3srl6i nt  erői eü,, Diesirli eetadi;i.j a, t.iess—  

teli  is  .l:elkiba  mattamistaalJeE  e! to .14e4e0  itil:őkópeser*4edet4 : 

a  vilegetisben velő bifloereeereégeade ►t is  lelVi noWa 	# . 

Valliban Wafters  kirilyi ,,~  h@g7. arr+il beasiijek il:kint  

van a dolog  ...air akkor a s igazi iioeősignalp a leggazdagabb  

is 3.asgteeae►Jedelnee$bb vmtise arattatott le számodra 3.ti16~0  
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képességednek eme .k9.váldtaaágába és i'l atta99 lelked nagyed-0  
gábál kifoly6leg - ► nemcsak  aeQka1 a apeknél akiknek  
Í154/ szdltdben basaasafa"harl a legméltányosabb uralkodissal  
jogokat t  tiirvélveket ad ios.  b,aanem f31.dkeraakaarég 3.egsagyaabb  
részén,, birqdalmadtőa legtávolabb iak® népaakartdl is «  

m$#ndjunV tohiitá' Vajon hábcouba booaátkoeikose bLteiti i.e,  

fdl.retdve békét, exelyet blztonságben diveebet, alatt»  
valdinek !  vsiroaáRainak s  vi+liteinek; birodalmának kétségtelen  
meear4sodáedval  o  baj dval„ vesaedelaalével, ba.cseak as , mi  
ként as eiSre3.dt dbaj éa, a aaendesa tengeren'  atályről CON* 

 

141zá bull.imtakből igen nosy de rut vad vibart nem sejt  a~eg 
idegben? Va87Pe08  megae3tbatigoQ valaki4 aki bosom, gya-
korlattal nem rendelkezik, vaa a természettől 0804álat~- 

mlatá böla:saesa4gA nines megajándékozva? Ezért  

kiva+6bb a te di°sőeéged,; legbatalmasabb kirily, is anal  
hiresebb /155/o mindl kevésbé engedted meg, hogy a békének  
abből a biatonságdb61, emel,yan.ek az  oltalmát élvezted,  
amikor felséged do  a Török Mirodalom kOeOtt feantilt  

az ellenkezőbe ragadteaail» Hiszen wig  a 1.egkiv+lt4bb em  

bar 	könnyen el.téxittetik a harm  esvdaaa~ytől a weer=  
°ads és . kivainsága szerint folytS dolgok  nyomása ateu1» o Ha  
128Z törtéuik,, : _ogy felséged azt  ugy értelmezze, bogy egy-  

.részt nagyon kiemértékben vagyok felkésaati:t.ve a aedooklás-  
ban mind  a  gyakorlatat , mind a  texaeestadta tebstedget  
tekintve moisréeet nagyon rack  at.tól,, bogy  ugy ttinjek  
fel.,: hogy valemit a Melt  számára nyujtoko Etta a vétek~ 

től a terméeeetből +ha a keresztény vallás ezabályábbl  

fo3.ydlag;magyvn idegen vaaagyako Mivel végre a legjobb  ~►~» 

ményxe jutottem a  nagyon is meg,gySeBdtim, /156/ teleéged  
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velaziezuzgi helytsrC6ja * 	erazdgaid renájet kUzUtt  . 
egyetlen  ember einee. aeki eaaei,azt ne  iesnxe r4ezeae  e 
t8xt3kkel vteelendd hdbtarrurd wad elhayároztteodnak* mde«t  
részt annak okait  alapeean ne 10114 ffif6le idezen embOr :  
vaeyek ugyarda A.. at maw=  egigaz 	vdleazt  el  

angora  ew* 61 a  tdbakta*  : oo  hagr ilyon narff kirdly eldtt 
 

bikinek hdberura vAltöttat404r41 merek beeadlni. *  /08tl,  
dt ee6rnil AZonbsh' nem fajultak e1 at:41re Ilaeiktől,  

nin&ankori irAaók 404 rot  4a anxyita hitria 410e4retek di.  
tal tanunitja a  perzednak btileeeatgaE:t '4, hoLT niáédon  

n4lkia 4e,zre no  vecza:t *  hoir 	p, ang amok  a :  
b4k6ncah hdtteribant tom- jeasttltmok am". .a .  a  tUrek *wok* 

 

ben  /15744 hea rto ismettmeredkk met,  hecsy rii6rt hatdrondk  
el 

 
azok a bike  dpeldadt , Sat  a  bkillbstat1an aetenret  

lyen ae a  bike *  al* ~ ho :►ettuldbb a  ~:.*ieebbeket samba  
vehees+m., a  na3robbakről 4a au oaabba6r6l PcidtC hellgasr~ 

euk «. a  betariet61 velő dllandd filelom i.-i,vetkeztében sees  
vidikek eln6ptaenedtek 0 ahol  e . 63.taIiin nem vacy 1:60.00  
biettnatigban lenni Megm~.~elt töldjeid teattuSeei;•az eta~ 

tetett fad  arUMUle;ttiei * 4 felnevelt dllaxtnld# ertaporulete 
 

do behozott  drxeikkei: fo1d1Vrsek ugran jelent6ktelen  
dolognak 16tasanak * 4a ha.  éasekkal a lieaadlyekkel hosonlit-;  

Jttik 0e04+4 aMelyek ezeket tulmen6en fenreCetnek, kdtaftw  

telenft nagYen alul maradnák* de *6ala  e1yanok o hegYba  e 
vildkekta ta= .  tertj4k  t4tpl $ket, elkeTUlhetetlion eV»  

. 	 .. 

%y s<ilblina e viddkektu* 	gt , ipooeserdsatettebb+► . , . 

Oral tone  tirtinjik elhurealds t  awdaet t ha.a asokoak  

a birc+da1makrak . 4 t:ektnt6;1y6t,► /158/ amelyeknek otQk a  

vid6kek ald vannak vetve *  rtivid idi alatt tUukre ne teadk• . 



Ha megkérdezném, hogy sajon mindezek aDSStailyrésziil jut.  

nak-. $e].aá:éged 4birbdelm ~~ak ama részei azimára, amelyek  

a legvadabb ellenség haxtadraihoz icfterlebb fokszenek, elógg .é. 

tudom, hflgy mifil.e vilsA45t nyernék +a Ha azonban (mS1ast as  

uffx?tevessaxtt a:sekdl.ységekgt mellőzve, magdt az UgYet pen.»  

t b.t azateigrre vesaed, nd asnak tal,aál.hatJnk ezeket a  

tUrOk fogytrerszUnaeteket és szerződéseket, mint a bók ne.  

vóben eltakart hAborunak, amely t'üst ómt ki fog törni mi ~+ 

helYt a bassonxak valaasaztelYes reménYe fel fog csillanni  

a barbirek széméra. A bt.radalomra vonatkozó dolgokban ugya-

nis 412 6  törvdYselk szerint gangedatt dolog az adott  

aiget semmibe vennl ia as igó..t dolgokat meg nem tartani,  

annyira sem tmegtartani .ld159% hogy megtagadják sat, hogY  

nyilvénoaan is kihirdesaék. Hogy est aammo  turviayt  

azok a bitszegók mennyire szentül $rztk, a csésséx ►, as 4n  

legkegyelmosebb uram a e.ajdt póldéja éltal bérkit kOxaren  

tud emlékeztetni. Majdnem ugyanabban as évben  ugyant.a,  

amelyben a vetélytérséval mutt f+egyverazUneti szerződés  

kt3natlaxestében ugy.14tta 6 felsége, hogy a legnagyobb mgr.  

tdkben biztoneégban van, ama hib4runak vekgsetes vttbara  

I.L:oirorez on a3 ellenségeskedősnek legcsekélyebb MrUgye  

núl.kul euyQsegyQaaUl a gonosz u .ral.emvégYtól felidézvap, . 

egAszen a mai napig tart„ de  ugia►  hogy abban az egész i8&o  

ban kapott óridai vereségek miatt a tUrOk nagyon is bénja  

a  aboru véll,al.éeét. Ugy vélem, bogy senki sina;Rae, aki azt  

hinni, hogy amig a töri3kök ahUsdg+et a keresztények,/160  

vagy azok irtuit, akik a valléa Ugyóboz t6lUk kU3.Unbaznek, . 

a baaznQsség szempontja szerint mirik Ussse, addig magukkal  

a m.uhameddinekkal kötUtt szerződések sértetlenek lesznek.  



62  

Az el..3enkos8 n41ddkkal telve van artUrtdnati; ~ók ~a~.nd+~  
S

I 	 . 	. 	.. 	
.. 

r~tv►o t l~ tObbok k~~s~Stt as isporidiar bdeak, a ~apai 
Caetamens foj ete2m 'el * otintugy a c3aa►ranan bágok uindearr►  

. 	.. 	 . 	 . 	 . 

v$tek nAl~  láb  aldl eltéyo,. carstdcalk al; ttthomaUidaL. '  
tdktoisu hatalmi viaduak jutott mertai.ériává• /a  a  a  
id~ben TOmonbej Ealptemnaxt dada Stirldnak utolsó etul  

 	 ... 

tdnia,: at a nacrou b$talmas birodalom do =sly a tOrOk  
feaverekot+ ~dnsu easad orővol és l:eiróshetetle;a ► vi  

t+éOadgeei a l.ogtovdbb á`OoláikQztatta li .  sadgfenlatoa fela  
koisart:do dltal ,ut>Gú. noettive, a=4 itémoze~~ ~t, I aq o  a  . 	, 	 . 	. 

sabc~3dt~.en b,atalmat ~abb~.taa. ea~tua usm a,` AGM  

Ali Wu*, Ducaldir kirdlydnak,. birodalmduak is vtisoi  
DsrSd.oU tUrtdnt jle/ leicdtdsa utdn, aveamek.oiyol oatitt  

St>alejaadxi párepoodra Porhát basa dl.te,l drtatlana neggyilTo  

kolva, a Milk erak ®igy u4 begIerbdesdagel gyarapodtak#  
nnu.ak a dalocus* 40 40 t1ktivatett gyilkosedeuak ama  
tatdaeal loskovdsbd aen moglőshotd okdt mdC at dvköl4Y-  

veiknek törUk iaról is gw jdllehet a ezeroztosdtlou fsjedo- ►  

á.ommik at drtatlanodat ay3,ltan el.ismortdk « aldeed ke.i*-  

rekeU rsagmcriudOk = az otthoaaaut,ddk umanio oealt eom tud-  

nak eltltra é aki rdei. ,Uralkodó/ e041ddbál, atdrmazott,  
tf9.nden király óa fej edolom akt mag€►t do orstdadt a tUrOk  
esUararaCe€Ctőla rr'xe~ karja montont, kUtolee e kirajázdat  

. 	 ~~.' ná~  a~ e~,~,e~d~; a~`i,~ral~ acaee,~,1 a~gea~.,~ de.  ~►  ar~vel. ~ 
  

motet  .w  lsiddlyebbon a lelkdbo vdool  r 2oledCod:. ileac . e1.  

sőt3ca►rbl3n;. +~I~.~nek at orezdmi óit e'°3 't4tott o3djjal ős n$1-  
tott t  o~~:ttal -~~.~r  ~K, ~ , a :-~~. ~, r.~~~ *uyete~.~  /162/ ~°,  ~~ ~,~, 

Szükség sincs azokat a dolgokat felséged emlékezet4be'  

idézni, mert az uralomnak eme vágyát a féktelen zsarnok  



sőazőr$1  0  f elskee3 birodal.,~kdbaxa ar m:4%004aak: dada- 
 

péink 140601 fogva nagyon is tapasztalta* jobban tud-

Jae. mint ahogyan 6n kifej ezlcetam, b.ogY  a  fagYverazUnetre  

vonatkoZőan atte3l a ezerződdss.zesa zaaraoktőZ* i`e1a46e4  

meg fog xaekan booaAjtan9:, ha ugY tUnik fdtl, hogy bőbe  

aződitségesn dltal a tUrelaőve3. vissza63tem. Az a kegYetlen  

faelem a bősz batalomtdá., amellyel as a török  ZaWne' 

as aeaz vilket behAlőzsa ős a ramdaYtől mzSfos.ztda,  

minden 1;61ektŐl elveszi ama dolgok culit6s6rsa aeks6cea  

fa,galmazdsi kőaesktit,, /163/ Bdrosak a t öbbi ~.~irdlyok ős  

fejedelmek is *  mAsak veszade3midta3; megindultabbakk.~'i veiva„  

~ tie.dbees basonlő ekaasiegal * ő legbt3Yaarebbb klrdly* gonos  

dalkoztak vdna* arr61 a baJr61,, amelY 	faS Urea*  

Nyilvdn non  törtdatet tee,. ami iő;e3ek~ m.s~;töartOxhetett 
. 	.  

velua* 60 a Ovekvő tesz411 	zembedllbattak volna* bea
.  

szorz8dőseket kUseereek*  

Telj esedggel 00al6dik mindenki azok is beosa.» . 

pődtak aid  azt  hiszi* begy a zsarnok azerődáaekkel  

da feaverSzUnetekkel me8kUtött agvességet tovőbb meg feg**  

a tartani azon tal, boo' 1004zi azokat, akikkel beat  

sal. Amdkor - Lturad Perzeiőval, a te orszőoddal bdborut  

viselt *  azalattatt nol..~ki* á%eynoteknek 6s a mi 00 i~zdranknat:  

bdkessdge volt, amit ő/a shugltda a legszigoxubbaa őrztitt«  

nowt*  amikor veletek békát, kUtvin a gonosz de bitszegő  

fegyvereket /164/ ellcnitnk fa►rditetta*  kéteOCki.v`U1 nem  

kev.ősb6 szigoruan 6a dazixztdn kezdi  tartani  a  veletek  

valő azer0á4aeket: 	vélen*  bogy a to ors aid mdr  

akkor tapasztaltők 	hogy miféle c0e ►l1e1 Os mif6le  
neetmzkeddeekkel tci~.-tánik akdr es,: ak& bármilyen mist Ucy 
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a zsarnok efltal, ha ki tudta volna esak4sUlni a be/edt  

a legszentebb csiszdartd1, as  ta legkegyelmesebb utramtd1*  .. 

ekltól 3.smdte:lt k+ávetjdrdsekkal nagyon is tUrekedett azt  
ki,essközbani.  

Te#At reloitos kirekly*  Megareakitva :azok t-e oealfa fegrö  
veroztineti aaeVeddaeket #  : midrt' ne0 set teeZ04 :ami ked+~ ,  

Iez6 de sseraneOde 100O neked, birtadelMadnak 40 alattva-  
ieiidnak, ti4 gYőZtee• foaverOidet kaala44ktolanUi-  a Was  

msarnok• • ellen rordit4d? M.idrt ate seakitdd SOdt* be3i.ted  
el. • azokst a ' ssereá'dds-oknek a00 bdkdit *: amelyQk teledgedet :  , 

vad szarnyeteg ewEr, dra,, mint Alddsati ~.allatat Mindaddig  
/ 	 ,  

~s3egk~3t~►"e I~.65/, ta~z~k, ~4 ~teJd ~ valame~eet alkalma  
~ 

lesz 4 ~eyverektől megpihenni? • ii 	41 4ek04, releiges':  
kITA3414 4sdha tabbd nem adddik elyenki~~ t.E alkaloM * amellyel  
a tbx~►~k sz4ozeg40 oly ke;gYetlen igiagtől 1010Yebben  ~+~~-► 

szabedithatod magadádt de.  oresigaidat s+ ' ame3,ve1 az oly ke*-  
mdny ás-s0rOU Jottalsns4gokirt,. amike#r .  as  origyir0 Nk»  
telen soarxcak riszirdl mdr *ony3 640 óta to  40 oralagaw . 

Olviseloi kdnys$ -Vltöki oeekdlyebb kellemetlansdgOdel  •. 

de krirosodeisaddal albat:at igdsodgee is remat booezutto  
A  n,dmefi,ek de azok leghatalmasabb eddszdva.,, a s ‚a 11.1*e~ 

ggre7mes®bb -arm 4s .e sztirmei.i vaddliat kbstItt tizedik  

'e' tart • a bAboVU* de mindaddig fog tartani,, am;i,.g bdrmi  

/sloes ezekből as általa ,/fdliddzett/' veazedelmekből :  
a vaddllat t%tatJa ah borut, m4ghOzzd 1001  

/166/ 4 ugr,r  hoar  amikor nsgron 000801 az ereje/azelőtt  
mdg ea Weskit oaal4d an tiLvte 	how ezt •. a aedgyetifo1=  
tot. .rageeeik/ egy o.seppet son szdgyenli Meg aggodalmasan  
keresni a bdk4t ujra meg ujra ismftelt szi3tivatvztaiekkkalw  
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Po1eéged 4ez3revetto mAr, bell?  b.ovd irdnyul ez beez440  

taga40m, h©m  mdrbctot2onek az ex►ók, as  enY0C3. 000-  

IdiBbk de a csapatok, amelyek ezt a zearneksdgrot tdMogat»  . 

jdk, VinCeen seals  aki. nagAna% ezdma4,4st kdsizitt  bogy  

aifikdnt kde:zltee, mint a eizdnadAs- mofirleg6 Altai pontosan  

1=421en0 dolgot, 01e10tt magad cl3en felingerlea tO.  
retik veezedalztet.. P.enealitert, boa  kiaebb oéPok ki,rr~~0i«  

nak aztik040e ezekra a 4cr3 .e~ tekintettel 3~ e 40. ~  

azt &Won , hazy a  por004c n.4MZ,V ►n hotelmae eabdroi ezek  

vá1irT esak ceeka,s t20#ákbpa; 	abban 	idíbext. . ,  

emdltal ~dn: nem vranatkoznako /167/ lioaaa l.0 41 a  4010E7  

Aki a. tVrMk fegyvereket a  legRJAtraW6daL#. viLTolte 01- 4%kori . 

amikor taaljee , erejUkkol a legbatalmasabbak Volt**  emikor  

e0400z iazanyu tdmagévol
- 
 egyed€l ollene. tdmedt,: aki minde* ►  

zokat a dolgokat uay vie.elt0 el,_  how.  az e11ene4g a vAllait  
hdborut negYon 0'oxc:on meguOta 4e 111e8Uata, az  nest vaa.ea  

féljen azikt41 4e egydltaldn nagyra . őrtdkelj o azokat, mi•   

auk  kUldnkb.zd tertiletekre tOredaztek e.zdt *pidda  

hosszas de ezdmLa%a kedvezatim ,vabltroemck dlt41  .01150n~ 

altok, 	rigi dz . bbmako:volt katonaetro* 	tUbbok  

között aJenicedrok ora~e apnyi balezereneaa czatdban  ~~ ► . 

valal,kQZtlmban 1eav40 ée olpusztulvdo, bareOtlan aSepook-  

boz ke :~iatek azok az UgYek? 24vol. leaea. tSleo,, bogy  bdp-  

kit ie az 0110n04S meavatda00._ 0aztbnUzzek.: 11tm var440:  

olyan rosszul drteSavek hogy /168,/ n. vkiVai 4e=0, . hogY  
az a z ,earabk augYi orez4041 44) biro8alalb.61 mily ,mdrb.e-  

tetlen erftkol rendelkeziko Azt az eaet 02P4.141tik banaoztatw-  
ni i nicetán a csAszda.17al, as  én uvamte icon kettény %dbareaba  
bont0l44ott,Fhaesak eajdt magát da .ezdkhely~-St. Xonatantindpolyt  



a legbiztosabb vtilskba dobni nom akarja, ssfiincedgee swig-
neon a trtSvatkezdi  h ..~ rende1koztlel‘ro tad leousega%+b  
erókkol 	not' o1lc3n: hogy a Sparxel Birodalom mottos*  
le~ghatainiusabh kirAlyinek,,. aki a Qeiactirnak *  aa tht  1e~ 

kegyelmesebb uramnak az unbkateletvitra i  hajataLldvel 4a ten•»  
gar!, vdl  fi  kozdaaival  i  amelyekkel az =alma alai esa ag4es  

terilletexi da Afritra parts,tid .eal:3. igen orda keatbe tartja  
a hatalmat  d,  ►~ ~~ :: `.;;1~: tudjon 	raajdaata Walden vagye.,  
n~t (Svenktint• haj6imaak felezerelisiSre kdnyszoral forditan`a.  

f169/ TovábbA,. hF;,:y Moskva nagriojodolninek t4madiettsit61  
da edittetől. akttől 	saa fog MfixiS<edtabban dint a  
jövőre Vonatkazdan i  mint artazoktdl i  tov+Ibbda hagy a .z: igen  
ellened.gee ldr,tadő alattval6inak osepataitdl taiga megvidel  

meze 4fe mecoita:maT.aa, setikeer;ee i  Iva erejeinek leseamobb  
riez6t felbasandlj+st,,_ ravel A. mcgdom mindezek oerfambimn  
ea~ idöban tz2r ttitaadtal; rti, bogy alig ldtja, merre fordulj=  
és alig van n.ok3. orejo 403 hadePlre~,O# amellyel as  oly' ort%  

eallenagekko1 azeaibáaazeillteszt, IlppensiSgool nine4 semi hk,,  

bogy 	haagt nacukat ceggyőzni amok a hitborunak a  
nehdzse5toirői a to kirtt1yi f$ledgod i  vac, iton bátor hads  
regednek a ied:iine,bb rioiee is* 'Sat* a dolgok 	de  
amyl= illo/ sulyoaaki  haa az annyira eatitzilat- erej fi  
ellensdg once kfladilt4rro eat5lithatnak 	egy ingadat$  
$a grange fejedelmet le i  nenhosy aPerzsa ndget  039 tdi;ed,  
leghastalineaabb Idtasdt 	sethgt, Odket anrzit azbrnril  
igasinktalanoetegal eeklat#ek 6s iryekeztok inmvelni t, hocy  
azokat aseadanl lahete#lenö 	padic valaki eat 4a mds  
egyebok®t,F ameY.y®k saints csmonkint ie a legbiztosabb col  

eelmet lí?iteean,ak ig#rni a vad allana4g felett i  meg acarja  
font ala i 	valaki i  aki tutiont nee 	fegrverehes  



lTz /az e11e>aaden*j az e1Oyomdsa kadvddrt? RI az ati  

rtam oldja la alotva azokat afagyvverekat? vdetQlenadetg  

nyalna a heazdá, €a án faz.sógodnok* aki s.3$ndezokot ruir  

rdedte pontosan ismeri áe felderitette, nehaztQ3dadt  

vovAWhi magamra* ha taegkiAdrolndm apxAnkint rdazlototni  

az eaves dolgokat* Intdbb akarom i! ìohát /171/ as egdesc?t  

bailgatds .sal 	rtea fogok 00=0 Boa Ewsdani a  

sok tizezer saborrel*  akik vandal. tE1kintertbea veleta ea  

vdlcanyen vannak* a törököktel pedig kUlenbötnak,;Esek  

a török iga lordtdaa ntda ttiotdnt foladgodkez Vvgnak eaat. -  

lakozni * amint az (AO hadi.j :eÍvdnyaidet megpi1laatett ~ìk.  

Uallgatni fogok atria. a sok tizmzer, , ; Török Biredalcámbaa  

616 omberr61, alt.k a ke.rea#tdny taxitdot követik do  a ttS-  

rök törakvde►ek m0gakaddlydtdodra tam megvotend$ aegitad« ►  

get fognak nYtkitaall,  ate kezdeadnYetdoaid mamba, mivel  

deare i'+azjdk vonni, bogy feledged eaetirt aadetdrral do  

a :MIA kaveuztdny kirdllyal do fojodealemme1• rQl1dtöm  

a tUrrikUlmek a Val.atalt do  jöwcndUá.daait ., ariub ' 

lyokb61 kifelydla6 azdte ►dek dta borzaloaaal tmloeotn e . 

heey ea 1d6 tdjt %irodalmutnak 	porisadta®a 17enyacati  

dkat.► /172/ Um b+esz6lek azdiorrlo hacyc tl onad~,~ről  

do vadidamkr41 alattval,dlk irdnt, a :azövetadgesei%  

azdszecdaökrd1 * mindenkivel azstben valb elbizakodatt w 

adeukr41* Ra ezekkel a dolgokkal um iddztdg fel  ~~te~► . 

vara az Zatent megbdntatt batalmdtf amit  dreami 410017  

ez#voya, miot amenoyiro olvlae,ifbetatleri, mindeaTsdppea  

kivlvOk mom.* elm azoknak az a1nYomott ndpeknek a lag-  

xtaittabb faku gyttlóletdt. Uindeaekbez haztdtehetndm a  

eauáaya de, telhetetlen kapzaisdgat*  Ezzel  a bUnnel  

kAbb atok vannak miegfertdzva, Oft a birodalom kermdnyá•  
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na Wanks A vezi;rek is baragk• Könnyen kikövetkeateto ►  

hotót, hogy ili.amukat welt oeekily vezzedelem fenyegeti  

mindentinnen• ',text azetaril :o akiknek a azimira minden el,a~ 

/173/ ki gondola. hegy nekik toga az anu*  non  
leas  alad4, Pittelit Vev* taitanee, .~dezaket =cake  
mell+átUm• Azt as 'wet azonban kiptelen vagyok hallgatton.  
ba burk.a,lni. io me2l.ikini  Iva felsigedneig kitaig kivia  

a leihatikenyabb l'asttinziseket adja lelkednek a rökkel  

vállelandá biberurei esuU names elhatdrosisinak as  eld~
. 

... 	. 	. 	. 	 .  
vevioire, 	 bogi as as  002114* lce 	ki 

 

vaisn  l , ~ ~ 

gatott Ural: Dirodaplomnek a$ 	tUmege kizirdlagosan  

a mincienak előtt tomeszkadatt , igen loves löltiaekt61  

megrex462ve iozrevehetden öeazaomlik. Be. az katonai Te. ,  

gyelen, amelyet eaker ók maguk oly azigoruan do saentUl  

tal.aztaltek, moot podia ahanyagelJAk is majdnem thogvatikd  

Lisa  a jarlicatV0k ugyania; a ak a  aaban t+tega 'goyi k  ha~ 

telmat as egdez földkorekaigan filelmete+eed tette.  nagyon.  

gyakran lizongásaiktal /174/ is a zavargioaikkal majd'neo  

. 	. 

peaoati1ilásba► dbntik.A példik ismareteaebbek, minth 	swak. . 

ae;s lean, hosszas emlegetdaireo S8t annYira  

beo' aa a bizudalem m ind vearzilYes helyzetbe kerUlt alteluk  

egyetlen taian~Z.w veaatiedvel 	mindezakett a köraminyeket  

felaőgea kiran le*21046oe m,ivleatgelissel, pontosan lemé- 

red, mi az, ami eráidatt kisleltetal;F támaddeadat; amelyekkei  

ezt avid is eskildt elleaeaigedet 	rig6ta meg akarod ver.  

ttsbb4 akobilyazni tudja? Pogj bvzzd leghatala#aabb  

- 	 - 

feJede100# reg3. Inaed a munkaboz,a 40 mindazokat, .anikot  

nagyon Mogen eiba:tirozta is amelyeket a 2ogjebb 411 lee*"  
hatalmasabb e64ozdrnak# az in á~edegyelaeeebb uramnak a  

oa6adra követ ut3in =agitate valeta,, tettekkel tedd tag- 



jeaed, ragadj fegyvert a nit  aom eejt6 zsarnok elleu,, . 

/175/ d® rohand mg, a  sajt  mA©torkedds9ibon 6vatianul  

nagyon bizót• MindQntinnen minden hatalma° Walelmet
/ 
 iebr.  

As~sir~ 4s~d~d fog V ~~,is~  ~ A  \y~7~iN~}~Q+M~rV és a  ~lG►f.iFaw  

tokat, anolg'eismt kazdvo a  nagy  Ismaelt61 és az d nagyap.  
jdtdl tlsumeaasantdl ogészen a te idédig a to népednek  

okootaka► mind= 	fogod bosszulni do  

mandentitt batalmas diadalmi emlékeket fogoz enelti neved  

hallhatatlan dios6ségéro és az utddok v8go6 eadkozetdig.  

Llorled ezt a lépdet mogtonni, leghatalmasabb kirdly,  

sad  áo sz8votsdgosQd a toresstényotnot a . a nagy  oodszdra,  

ata én legkegyelmesebb uram  és vole  egyUtt mSpanyo1  ~-  

rodalom 1eshatalmataabb tiraya„ akik  nonoaak a ioghatdks«►  

nyabb rAdon fognak Idedvozni a to  leg.szmbb tOrokvdsoidnok#  

2anom *e ~  g _  :. on ködis o11enndg ellon veled ogyUtt /I7G/  
40 8e!ezea iecy5zbotetlon orejtUtI:ol ugy neki fognak  td.  
Dada  .. oft air  most  ugyanatzzal az igyekozettel rd  is td.  

madnak bogy  nebezan taidlja ki, bogy ai uhdon dlljon  

nekik anon.  Annyira távol van s  hoc, a te tegyVer#3idn .~~  

bdxmit  is ellen vessen, anit to no  tudna saute  tdradt.  

gdg 	eihdritaid de olUzni• UEOrdezelj dl, mondon, le .  

gYaZhot4tlon kirdly#  mivel az  leton,aek tulajdon ereje eb-  
ben a hdbornban mindQntltt a  Smghatdkomyabban aellettod 1esa0  
Hammitt /177/ azoknak a t8r8k8kxiak aj dslate ►i szerint  

/amit fentebb is . érintettom/, igyokaaUnk magunkat meggy6z»  

ra, bogy a TUrIik Birodalonnas e8 a aa~mn Pusstitd tbnoSe  
most végre valnbdre a  lvgjobb és leshatalnaoabb Isteaság  

ata1 a to nagysdgod do dioe6oked nyiIvdnvaldvd tétele  
kadvddrt el fog pusztulni és as  Kolotezt valamelyik Nagyon  
hatálmae tirdlynatk a oositadsi4vol eg magtartdnná,, aki  e.stl- ►  
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Yeteégre lép a ker®sztinyekkel as oly ssUrnyU és  ke~. 

gyet1.en vaddllat elnyomdsa c00b61, hanem magának a  

nagyon b,eata9:das Istenségnek a szava é1tel, amely nektink  

.. 	.. 	
. 

hire].  adatott a szii.érd bitü pr6fitdi éttal kioktatva  
jdmborul da ssilérdan bisazUk. Semmiféle szémitée nem  
engedi meg, bogy amint fentebb hasonlóképpen emlitet- . 

taaa azt az isteni jóslatot Bids keleti  fejedelemre ér-  

tolm+ezzUk,. mint  felaigedre. Hirea kirdly, a2iculQdraa tar-  

tatott  fenn ez a diceosdg :, a te erőiddel, a te  vezetéeed.4  
del kell elpusztulnia ennek a  udrengzó vaddl3atnak da   .. 

Usezeomolnia ennek a legkegyetlenebb zsarnokaionak. izek  
a ,hallhatatlan diadalmi em/ékek Urtiktd1 fogva neked  baté-  

roztattak el. Ezek a nagYSSerU diadalmenetek :neked kéazU1.0  
tek az ösazebaSonlithatatlan 66zoYmeidért. Akariad,: fel .~ 

aOges ki.rdiy,  boa  to e lehető legaersabbah részefl6vá ., 
 

ezeknek a dolgoknak, gyates osapat+aidat /378/ Qsa-  

tasorba vezetve a kegyetlen  ellenség ellen. ta lsteinek  
... 	 . 	 . 	 . 

az az akarata, .  amelq a Ia•:+aageaztcixay ceáeeirra1  velő  reave-  

res azWeteégre v®natkc ►záan ely di.co6 és kimagaalá elga s.*  

dolaat adott n®ked ;t tQviibbd sajdt néped jóléte s  amely ha  

eiszalasztod ezt az istenileg neked kind].t alkalmat  /emit  
mdg maltem3 sem akorok/,, ig4n naa ba4ba J o.t,, és negazdt"  

lahatatlaanok azok  a  gyaldxataik, amelyek Altai  to is elő.
. 

kelóatd aföldkerekeég ama  kimQndhatatlon rablói éltal ge*»  

nos r~a1 és miltényta►xanol snjtva, leeatek kell, hogy hao. ► 

ked bdtoredgot: adjanak da aeztUnitésUl aze ►lgilljanak. Ebből  

kifolyólag  tőrtérjen azN bogy azokért  as  ezUai kuleaokért,  
amelyeket a legutóbbi ha''ba►rubaau t3zmda tSrí3k n,agyvezir  

a xegUreaelob do-koholt fitektatássel -mintegy /i79/ a bi- 
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rtda3csat Ől elragadott annyi vdroe jelképét a  permit  

tápnek nagy  gy6tiáIraltdra, Konstantinápolyba diadalmenet.  

ben  bevonulva maga e].óttxsitetett, .felséged aeaekkal nosy.  
aszerübb és fényesebb diadalmenetben neee  as  e1lenirdgt61  

elragadott  vdrosoktől ezérnasü es>Uset kul cspkas►t, bsanerm  
igaz vitéiséggeá tObb tel l%) caa asrességt+t megszerezvén, ugyan»  

annyi  arannyal  is drAgakx3vekkel ókeeitett koronit fog  
bterdosni ya  nagyon: kedveső  siker  kiivetkestiben• Azt ká--  

vdnja a  cedezar az ón leecegyelmeeiebb uram &tas,lam  3e1«» 
 .. 

kéből, bogy  őfdOégének igen nacy gybnyé3rtiségge3. és Oran•+  

mel jeleez►teen /avégbb"S kindUtt engem  felsdgedhaz/ az 61«0  
telad tieelendó oly nagy de3lonnak a  ezemtaetnujattént a  rya«► 

jdt magam aatal  létottdka:t és ezekkel a nerrsetekkel ta.  

paesataltakat. ntt a  Zozhábbert várja. Hogy ozt hasme,zoataan  

a le3gsltserenos4Saebb kismet ellen /1£3o/ meegteba ►seea, és  

amint a barátaség aa)asetéeatdr,  as  én 3.egkogye3meaebb Urom  
és felséged kUstt3tt tétrejött, ktl3;esUntis sze2gilatota;ks.3  

uga xövsekedj ék, hogY soha semmiféle mestexkedésekkel  sasét» 
törki éie sae"étateae,kitasni se lébe®saea. As a miagdetahate3 ern  

iaetexl3. akarats =ely egyetlen intésével mindent amint  

illik jimborui 	nevének dicsőségére famtitoan ►ks,  ~~in-► 

dest akarja, engedje m+r ►g de  teve ateeg, ezt laiken leg.  _ 	 .. 
mélyéből  a ~.l.eegmalege3bb kUnyUr@,éaeekkel Wren és esdem: A  
cesdissfirt, as  én leegkegyeh3.m€sSebb urdmat illetően pedig  k~ 

a►etekedhetik felségednek', hogY te  sohasem fO,gaz te►ldlni  

felségedet eaearetéb%„ a bsas<rd#ségbaaun Cas a Waség dpAldsábaxss  

velő  teljesség tekintetében állhata6aeabb fejessa3elmeet;,  
Elmondtsssm.  
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