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 Én édes uram, Isten segítsége velem  lévén 

valamire elégséges leszek,  

semmi fáradságot nem szánok  

valamit vékon elmével felérek,  

csakhogy kegyelmed tudja,  

azelőtt efféle nagy gondhoz nem szoktam, 

ilyen dologhoz nagy elme kell az ki igaz.. 

                         

                                Lorántffy Zsuzsanna 
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Fogadd kora áldozatom / Isten hogy felébredhettem / 

Őrizz ma is jobb kezeddel / Távoztass el minden 

rosszat / védd meg minden szolgálódat. / Krisztus, 

lelkeknek világa / gyújtsd meg fényedet bennem / 

hogy utamon tisztán menjek / képes legyek a 

munkára / én és szeretteim hasznára. / Szentlélek, aki 

a szívben / választasz ki, az enyémet / hogy 

szolgáljon istenének / őrzöm itt most tisztelettel / 

majd véle fent a mennyekben... 

      Comenius uram reggeli imáját ez a hely juttatta 

eszembe. Itt érzem jól magamat, megint ide 

menekültem: az ágyúteraszra boruló tető megszűri a 

Nap erejét, a bástyák leárnyékolják a szelet. Lentről 

nem hallatszik sem a várbeliek zaja, sem az életemet 

megkeserítők locsogása. Nem űznek azonnali 

feladatok, csak szemlélődök. Rálátok Patakra, a 

folyó ezüst csíkjára, mindarra a szépségre, amivel az 

Úr megajándékozta földi életemet. Gyönyörködöm a 

körülöttem lévő látványban: Tokaj fenségességében, 

az újhelyi hegyekben, a mocsaras folyóközben, a 

kanyargó Bodrogban. Lelkem galambként ennél is 

messzebb röppenhet: nem látom, de tudom, ott van 

az ónodi kastély, a makovicai hársfasor, Munkács, 

Fogaras meg a többi, szívemnek oly kedves 

település, ahol ajándékba kaptam napjaimat 

szeretteimmel….  

       Mostanában úgy érzem, két ember lakozott 

bennem. Az egyik tudta, mi a kötelessége és 

szakadatlanul tette a dolgát. A másik nem értett 

semmit és belemenekült a  maga világába: 

lapozgatta a Bibliát, elmerült a történetekben, mert 

akkor nem kellett arra figyelnie, ami körülötte 
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zajlott. Most egy harmadik úton járok, csak 

szemlélődök, aminek ereje csendességében rejlik: 

újraélni a kezdetet és elindulni a kiteljesedés felé. 

Miért szoktam le ezekről a magányos órákról? 

Hajdanán sok időt töltöttem itt a Verestorony tetején, 

amikor a háznépem elcsendesedett, csak a csillagok 

voltak a társaim. Éreztem, hogy porszem vagyok az 

Úr világában, de nem vagyok egyedül. Az egyre  

meredekebbnek tűnő grádicsok már megkurtítják a 

szabadságomat, nemcsak ide nehéz feljutni, az 

udvarra is nehéz kimenni, és a házban sem tudok 

már olyan fesztelenül járni-kelni, mint régen: 

elnehezültem. 

     Mióta Zsigó fiam elment, mindenki unszol, hogy 

rendelkezzek javaimról, teremtsek egyértelmű 

helyzetet. Ma rászántam magam, hogy nekilátok. 

Mintaként elolvastam Györgyöm testamentumát, a 

formára akartam figyelni, de szégyellem, hogy a 

hiúság bűnébe estem, nem tudok betelni a rólam 

írottakkal: Bizonyságot teszek Isten és az ő szent 

angyalai előtt, hogy náladnál szebbet, okosabbat és 

akármi dicséretre méltóbb személyt nem találtam. 

Köszönöm édesem a te énhozzám való igaz 

szeretetedet, kit mint jó s gonosz állapotomban te 

hozzám bőségesen megmutattál. Ilyeneket 

mondhatnék én is róla, de azt már csak a következő 

személyes találkozásunkkor tehetem meg. Addig 

is…. 

 

 Atyának fiúnak és szentléleknek nevében. 

Én, Lorántfi Susanna az néhai méltóságos 

fejedelemnek, tekéntetes és nagyságos öregbik  
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Rákóczi Györgynek, Istennek kegyelméből 

Erdélyországnak fejedelmének, Magyarország 

Részeinek urának és székelyeknek ispánjának 

megmaradott özvegye: Szüntelenül gondolkodván ez 

világnak állhatatlanságárul és az emberi életnek 

hamar folyó elmúlásáról, úgy vagyon ennek előtte is 

töttem vala bizonyos dispositiokat. De holott az 

emberi gondolatok, a bölcsnek mondásaként csak 

elmúlandók és egyedül csak az Úrnak tanácsa 

állandó, ő szent fölsége az ő megvisgálhatatlan 

ítéletibül az én szerelmes és kedvem kereső fiamat, 

Rákóczy Sigmondot (kit nagy rész jószágomnak 

immediatus successorrá tettem vala) holtig való 

keserőségemre szemeim elöl elvevé: annak okáért 

azon előb beni testamentumomat annihilálom és 

helytelenné tészem, végső testamentumomat és utolsó 

akaratomat ekképen rendelem. 

 

 Egész életemben az Úrnak szolgáltam, és 

szeretem teremtményét, az embert. Minden tettemet 

ő vezérelte, bár ki tudja, mi marad meg ezekből, 

minthogy szárnyakon jár  hazugság. Most, amikor a 

végső számvetésre kerül sor, először mégis neki 

mondok köszönetet: 

 

 Legelsőbben is adok nagy hálákat az 

mindeneken szabadosan uralkodó szent istennek, 

hogy engemet az ő nagy és véghetetlen kegyelmébül, 

az ő személyének hasonlatosságára teremtvén, 

keresztyén szülők által ez világra adott, és 

gyermekségemtül fogvást minden én érdemem kivel 

lelki és testi javaival meglátogatott, és ilyen szép 
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élemedett időre juttatván minden nyavalyáimban és 

háborúságimban kegyelmesen gondomat viselte, sűrű 

szomorúságimban vigasztalóm volt s legfőképen 

penig hogy ő ismeretire vezérlett, az ő szent fiának, 

az Úr Jézus Krisztusnak halála érdeméért az ő 

anyaszentegyházában és választó serege közibe 

számlált, és az örök életben örökösített: mely 

kegyelmes uramnak, istenemnek, ki az ő szent fiával 

és vigasztaló szentlélekkel egy bizony örök isten 

kezébe ajánlom lelkemet, hogy az jövendő 

feltámadáskor testemmel egyesülvén, melyet igaz 

hittel és erős reménséggel várok, ő szent fölségét 

színről színre láthassam és az megboldogult 

szentekkel az örök dicsőségben vég nélkül 

magasztalhassam. Amen.  

 

 Na, idáig gyorsan eljutottam, szívemből jött, 

ehhez nem kellett semmilyen segítség, hiába cipelte 

fel a legényke az iratos ládikákat. Itt van mellettem 

ez a két gyermek, Erzsók és Máté, Klobusinszky 

uram Ilona kérésére rendelte őket mellém, hogy 

segítségemre legyenek, de tudom én, rám vigyáznak. 

Ide jutottam. Ilona már teljesen átvette tőlem a 

gyógyítást, hát úgy látszik, közben rám is figyel. 

Máté a fenti vigyázóval beszélget, ketten maradtunk 

itt a leánykával, aki merengve néz a távolba. Vajon 

mit lát? Mire gondol? Olyan korú, mint én voltam, 

amikor atyámuramékkal ide jöttünk Patakra.  

           Nehezen hagytam ott Ónodot, a Sajótól ölelt 

négybástyás várat,  meg az udvarházat. Sokat sírtam, 

amíg megtaláltam helyem az itteni  vaskos falak 

között. Csak amikor egyszer anyámasszony felhozott 



6 

 

ide a tetőre, akkor nyugodtam meg. Amikor meghalt, 

és Andrássy Kata elfoglalta a helyét, akkor is ide 

menekültem, itt éreztem legtovább a jelenlétét. Az 

Úristen aztán adott erőt, hogy elfogadjam a 

változásokat, de álmomban még sokáig az ónodi 

kastély sarokszobájában voltam, vagy atyám előtt 

ültem a lovon, aki gyakorta  elvitt a várba a Sajó 

partjára. Amikor atyámuram halála után Andrássy 

Kata feleségül ment Hédervári uramhoz, 

mindannyian elmentünk a Dunán túlra. Hiába 

mondtam, hogy már nagylány vagyok, nem hagyott 

bennünket magunkra. Mozgalmas volt az ottani élet, 

és Györgyöm – akit II. Mátyás királyi étekfogónak 

nevezett ki - Bécsbe menet többször meglátogatott, 

ekkor már mátkámként tartották számon. Úgy 

terveztük, Makovicán fogunk élni, Györgyöm 100 

hársfát el is ültetett ott: a Lorántfi címer jelképével 

üzente, mennyire vár rám. Aztán az örökösök 

áskálódása miatt mégiscsak jobbnak tűnt Patakon 

letelepedni. De még akkor sem  gondoltam, hogy 

életem későbbi részében ezt a helységet fogom az 

otthonomnak tekinteni, éljek akárhol, ide járjak haza.   

 Lenéztem az udvarra, a napi mozgás ismerős 

volt, kósza hangok és illatok értek fel hozzám. 

Amikor 8 évesen távolról felbukkant a vár, csak a 

lőrések ásítottak felém, a Verestoronnyal először így 

szembesültem. Be kellett jönnöm a függőhídon az 

udvarra, hogy az ablakait is meglássam.  Hiába 

voltak mellette elszórtan kisebb épületek, rám 

nehezedett a súlya.  Szerencsére az asszonyi szárny 

nem abban volt, de úgy nőttem fel, hogy ez a félelem 

nem múlt el belőlem. Amikor aztán megtehettem, 
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egybeszerkesztettem mindent. Attól lett szép az 

egész, hogy mindegyik más volt, és az összekötő 

elemekkel mégis otthonossá formálódott. Az ónodi   

udvarház kedves kiszögelléseit is felidéztem, amikor 

a déli várfalra emeletet húzattam: a két kis körszoba 

lett a kedvencem, a rózsa alattiban különösen 

szívesen varrogattam. Amikor aztán a zöld 

folyosóhoz grádicsot, meg a divatos loggiás feljárót 

megépíttettem, az öreg vártornyot is összekapcsoltam 

a többi épülettel. Ezekkel az épületekkel lezárhattam 

a Bodrog felől a várudvart, biztonságosabbá téve azt. 

Zsigó lakodalmára ki is pingáltattam a rózsa alatti 

beszögelést, még a csehek oroszlánját is oda 

festtettem, hagy örüljön messziről jövő felesége.  

 Milyen végtelen az Úr kegyelme: azért hozott 

ide, hogy rátaláljak az utamra! Patak Lorántfi 

örökségem,  bár az öregbik Rákóczi Zsigmondnak 

köszönhetjük, hogy a mienk lett. Perényi Gábor 

országbíró apródjaként ő szeretett bele a 

Verestoronyba: itt kezdte férfias életét, hogy aztán 

Szendrő és Eger kapitányaként a végvári harcok hőse 

legyen. Zordon ember volt, gyermekként féltem tőle. 

Hirtelen haragját nem kellett megtapasztalnom, csak 

beszélték, hogy amikor az udvar nem fizette ki 

katonáit, otthagyta őket és visszavonult Szerencsre, 

amit akkoriban még csak zálogként bírt. Házasságai 

révén aztán gazdagodott és terjeszkedett, a királyi 

Magyarország egyik legnagyobb birtokosa lett. Az 

uralkodót kölcsönnel segítette, aki ezért fiaival 

együtt  bárói rangra emelte. Mindegyikőjük hűségét 

meg akarta szerezni, amivel a testvérek kapcsolatát 

sikerült megtörnie. Pál katolizált és a királyi 
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Magyarországon vált országbíróvá, de öregbik 

Zsigmond - Györgyömmel és fiatal Zsigával - 

megmaradt reformátusnak és Bocskai embere lett.  

Igaz, Bocskai fejedelmi utódjául Homonnait jelölte, 

akit a király és a törökök is támogattak, de az 

erdélyiek éltek szabad választási jogukkal,  öregbik 

Zsigmondot, későbbi apósomat választották 

fejedelemmé. De csak egy évig bírta ezt a nagy 

tisztséget, 63 évesen már nem érzett magában kedvet 

arra, hogy Béccsel és a Portával egyezkedjen 

állandóan Erdély önállósága érdekében.  

 Visszajöttek hát Szerencsre, amit ekkor már 

saját jogán birtokolt csakúgy, mint Tarcalt és Ónodot. 

Utóbbiban atyám volt a várkapitány, s amikor Patak 

megszerezhetővé vált, öregbik Zsigmond pénzzel 

segítette, mert Dobó-rokonként nekünk volt nagyobb 

esélyünk a várra és a hozzá tartozó uradalomra. Még 

kicsik voltunk, amikor atyáink elhatározták, hogy 

majd a gyermekeiket összeboronálják és ezzel a 

családban marad az új szerzés. A Rákóczi fiúk 

kezdettől fogva benne voltak az életünkben, hol 

Ónodon, hol Szerencsen, hol Patakon  találkoztunk, 

ismertük egymást. Amikor megboldogult uram 

Bocskai apródja lett, Kassára került, majd apja 

fejedelemsége idején ő is Fejérvárra ment. Mivel 

lemondása után öregbik Rákóczi Zsigmond 

hamarosan meghalt, Györgyöm lett a család feje. 22 

évesen már Ónod kapitánya, és mint ilyen, Borsod 

főispánja. Sem atyám, sem az öreg Rákóczi ekkor 

már nem élt, de tervük beteljesedhetett: 1616-ban 

összeházasodtunk, Patakra jöttünk, s ez lett a 

Rákóczi birtokok központja. Igaz, közös életünk első 
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éveiben ki sem látszottunk a birtokperekből, atyja 

minden házasságával megörökölt gyermekek is 

részesévé akartak válni hagyatékának. Bécs a 

politikába is be akarta vonni, de Györgyöm a 

fejedelmi székben Báthori Gábort követő Bethlen 

Gábris mellé állt.  

 Amikor az erdélyi fejedelem 1619-ben 

fegyveresen megindult II. Ferdinánd ellen, megállt 

nálunk, neki és az erdélyi uraknak az öregpalotában 

adtunk szállást és estebédet. Fiatalasszony voltam 

akkoriban, elsőszülött fiam, Zsigmond még pólyás 

volt, és várandós voltam Samulkával.  Bethlennel 

aztán az uram is hadba szállt, mint seregeinek 

parancsnoka, megfutamodásra kényszerítette 

Homonnayt, elfoglalta Kassát és az apródkorát 

megkeserítő Dóczi Andrást, a királyi csapatok 

főparancsnokát Patakra hurcolta a kaszás börtönbe. 

Nem akarta megölni, csak megijeszteni, néhány hét 

múlva vasban Fejérvárra küldte.  

      Györgyömet a Pozsony felé tartó Bethlen Felső-

Magyarország védelmezésére Kassán hagyta,  

miközben a birtokperben is  vesztes Homonnai fiú 

Lengyelország felől betört, és kozák csapatokkal 

Szerencstől Újhelyig felperzselt mindent. Minket is 

csak Thassay Pál udvarbíró uram előrelátása mentett 

meg. Leveleink ugyan naponta keresztezték egymást, 

de a hadi események miatt magunkra voltunk 

hagyva, csak az Úristen vigyázott ránk. De amikor 

eljött az órám, Györgyöm mégis itt termett,  ahogy 

megígérte, pedig Bethlen Gábris ezt árulásnak 

tekintette. Azért egy év múlva Mária húgom és 

Rákóczi Zsiga menyegzőjére mégis eljött,  
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támogatásunk fontos volt  számára. Zsigmondot, 

elsőszülöttünket hamar eltemettük, és szegény 

húgomnak, friss sógoromnak sem sok idő adatott, fél 

év múlva elvitte őket is a járvány. Már csak Lorántfi 

Kata, a féltestvérem maradt a családomból.  

 Atyám jó földesura volt a patakiaknak, 

támogatta az iskolát is, de oda lányok nem járhattak. 

A betűvetésre, olvasásra, számolásra udvari papunk, 

Szepsi Laczkó Máté tiszteletes tanított meg, aki 

mindig dicsért éles eszemért.  Ennek a kevés 

tudásnak is örülhettem, mert ekkoriban a 

gyermekeket még hagyományosan nevelték. A 

lányoknak nem kellett semmi tudomány, 

elegendőnek tartották az imádkozást és az éneklést, 

és a fiúkat is csak a harcokra készítették fel, amihez a 

vadászat lett a tanuló oskolájuk. Tiszteletesünk 

azonban nemcsak a szentírást olvastatta velem, a 

múltról szóló krónikáját is megmutatta, amikor 

észrevette, hogy érdekel a világ. Olyan lett 

számomra, mint egy jóságos öregapó. Atyám halála 

után elkerült a várból Bényére, de élete végéig 

érezhettem szeretetét. Amikor a hadi események 

miatt eltolódott a szüret, az újhelyi Orémusz dűlőben 

leszedett összetöppedt szemekből különleges bort 

készített nekem húsvétra. Olyan finom volt, hogy 

ezután a újhelyi és tokaji pincékben mindig készült  

néhány gönci hordónyi aszúbor. Fiaink esküvőjén ez 

lett a vendégek ajándéka, ami révén Havasalföldtől 

Bécsig, Brandenburgig, Angliáig és még tovább 

eljutott a híre. Ahányszor az uram hadba szállt, ő is 

vitt belőle, gyógyszerként élt a zempléni napsugárral. 



11 

 

Mára kereskedőink ezt is kínálják, húsvéti 

ajándékom már nem csak engem boldogít.  

 Megboldogult uram Bethlen Gábris melletti 

hadakozása állandó tábori élettel járt, nem sok időt 

tölthetett itthon, rám maradt a gazdatisztekkel, 

udvarbírákkal, kulcsárokkal való egyezkedés, a 

szóban vagy írásban való parancsolgatás, hogy a 

mindennapi élet rendben menjen, és a hadi utánpótlás 

időben megérkezhessen hozzá. Szüléseimre mindig 

hazajött, de többnyire egyedül kellett helytállnom. 

Amikor 1622 őszén elért a pestisjárvány Patakra, 

nagyon megijedtem. Itt voltam egyedül három 

gyermekkel: Samulkát éppen elválasztottuk, a két 

kicsi még szopott. A zombori orvosdoktor azt 

tanácsolta, menjünk hűvösebb vidékre, de erre már 

nem volt idő, csak a másik tanácsával élhettünk: 

naponta főztünk Samulkának egresből zsázsát. 

Gyurgyót és Zsigót próbáltuk a dajkáikkal elzárni 

mindenkitől, engem az udvarbíró ki sem engedett a 

belső várból, csak imáimmal könyöröghettem az 

Úrhoz segítségért. Mindenféle vigyázás ellenére 

legnagyobb fiúnk elkapta a kórt. Az apja soha nem 

bocsátotta meg magának, hogy nem tudott hazajönni 

hozzá: halála napján élete végéig böjtölt ugyanúgy, 

mint a legkisebbünkért, Ferkóért. Nagy volt a 

veszteség Patakon, meg a tót-szeren is, a Bodrog 

túloldalán. A jobbágyainkat megpróbáltam segíteni, 

nehogy a járványt éhínség kövesse. Az általunk 

akkorra megreformált iskola is elnéptelenedett, sokan 

haltak meg a tanárok és a diákok közül.  

 A hirtelen feltámadó szél felerősíti a lentről 

jövő hangokat, nem engedi, hogy egy pillanatra is 
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egyedül maradjak. Igaz, élhettem akárhol, 

tulajdonképpen soha nem voltam magam, mindig sok 

ember forgott körülöttem. Eleinte a gyermekeim 

miatt, hiszen mindegyiknek külön volt szoptatós meg 

száraz dajkája, akiket pataki jobbágyaim közül 

magam választottam ki. A környékbeli úrfik 

Györgyömtől lesték el a hadi mesterséget, de 

leginkább együtt madarásztak, vadásztak. A nemes 

kislányokat én vállaltam magamra, hogy 

megtanítsam őket elkövetkezendő feladataikra. 

Később az írásbeli ügyintézésre berendelt deákok 

lettek asztaltársaim az estebédekkor, de közös életem 

volt a konyhás asszonyokkal, a főbenjárókkal,  a 

várban lévő  pattantyúsokkal, cirkálókkal, akik közül 

jó néhánynak a faluban élt a családja. Ha útra 

keltünk, még a Hejcéig se juthattunk el magányosan, 

Györgyöm féltett, egyre több lovas kísért bennünket. 

Amikor meg fejedelemné lettem, a kíséretem is 

megnövekedett: a palotás lovasok, gyalogok mellett 

társzekerek jöttek velem, meg nőcselédek, hogy 

gondoskodjanak rólam. Még a megálló pihenőket is 

megboldogult uram jelölte ki, semmit nem bízott a 

véletlenre. Ma már mindent megtehetnék, ha az  

erőm nem hagyott volna cserben. Lelkemben 

visszasírom azt a boldog időt, amikor egyedül 

szöszmötölhettem pataki kertjeimben.  

 Sok örömöm tellett lánykáimban, csak Szécsi 

Márikára emlékszem haraggal. Ezt a szertelen 

teremtést Patakon próbáltam megszelídíteni, és hogy 

Bethlen fejedelem öccsével összehoztam,  Erdélyben 

is gyakran találkoztunk. Bethlen Istvánnal jól 

egymásra találtak, de csak rövid idő jutott közös 
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életükre, az ura nem erre a világra való volt. És még 

ki sem hűlt a teste, a Bethlen rokonság azonnal 

harcba indult az örökségért. Györgyöm menekítette 

ki a karmaikból Márikát, először Déva várában, majd 

Murányban adott számára helyet. Hívtam én is 

magam mellé,  a kisasszonyok gondját szívesen 

rábíztam volna, de nem vállalta az én egyhangú 

életemet. Györgyöm császár ellenes harcának aztán ő 

okozta a legnagyobb kudarcát: Murány várát 

átjátszotta a katolikus füleki kapitánynak, aki cserébe 

elvette feleségül. Wesselényi uram Gyurgyó 

lakodalmán az első asztalnál terpeszkedve képviselte 

a királyt, de nem átallotta megkísérteni Márikát, aki 

nemcsak bennünket, vallását is elárulta. Hogy ezt 

megszépítsék, elhirelték a végzetszerű szerelmet: a 

murányi Vénusz a szerelem istennőjeként lett Mars 

hadistené.  Az árulás azért árulás maradt, és ma is 

megkeseríti az emlékeimet. 

 …..Azért szerettem Patakon lenni, mert az 

itteni életem nemcsak a munkáról szólt. Nagy 

örömöm volt az itt talált Gombos kertben, amit abból 

csináltam, arra ma már aligha ismerne rá Országh 

Ilona asszony. A Mandolást még atyámmal együtt 

találtuk ki, már csak az ő emléke miatt is nagy 

szeretettel gondoztam.  Itt termett a legfinomabb 

szőlő, az ebből való borral kereskedtünk, a tarcali 

lőrét, meg a Borsiban készült máslást csak a 

napszámosoknak adtuk. A Mogyorós kertem Kis-

Patakon volt, szerettem oda kijárni, bár Györgyöm 

még békeidőben sem engedte, hogy katonák nélkül 

induljak útnak. A gyümölcsfák mindegyikével 

személyes viszonyba kerültem, megtanultam 
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mindazt, ami gondozásukkal járt, és örültem, hogy 

próbálkozásaim sikerrel jártak: a pomogránát is 

termést hozott, amikor az egyik fagymentes zugban 

megtaláltam a helyét. Kár, hogy a fügével nem lett 

ilyen sikerem.  

 A Gombos kertben gyógynövények és 

fűszerek keveredtek bibliai növényekkel, amelyekkel 

a hitet akartam megerősíteni házam népében. Róluk 

találtuk ki a legszebb motívumokat hímzéseinkben, 

így lett a  pomogránát a halhatatlanság, a tulipán a 

földön túli élet, a rózsa a szépség, a liliom a tisztaság 

jelképe. Ezek egymást is segítették: ha a pomo 

nedvével színeztem a varrófonalamat,  csak pácolni 

kellett és megőrizte élénk pirosát. Hutai üvegcsékben 

tároltam a rózsából, levendulából, zsályából és a 

többiekből készített illatos olajat. A sokadalomban 

beszerzett kis szilkékbe töltöttem a gyümölcsökből 

párolt vagy mézzel összefőzött lictáriumjaimat. Ez 

utóbbiakat igazán a fiaimnak találtam ki, de a 

jobbágyaimnál is használtam, ha nem tudtam őket 

meggyógyítani, csak lelkileg megerősíteni az utolsó  

útra. Györgyöm tudta, hogy ez a kert a gyengém, 

harcai alatt figyelt az ilyenekre, beszámolt róluk, 

még azt is megígérte, hogy kertészt csábít hozzánk. 

Aztán elfeledkezett róla, szerencsémre, én szerettem 

Miskával, az öreg jobbágyommal magam bíbelődni 

az enyéimben.   

  Az első építkezéseket is  Patakon kezdtem el, 

az olasz bástyákkal és a kazamatákkal a várat 

erősítettük meg, a hatalmas pincével a bornak 

találtam meg a helyét. Aztán a belsőre is gondoltunk: 

a bokályos házzal a lakótorony második emeleti terét 
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szépítettük, a déli palotával meg otthonossá tettük a 

rideg várudvart. A török szőnyegeket és csempéket a 

szultáni udvarral érintkező hivatalos küldöttek 

hozták ide, s felrakásukhoz megboldogult uram török 

rabokat váltott ki a fogságból, akiknek szakértelme 

már az erdélyi építkezéseknél kiderült. A sokat 

szidott háborús séta tette lehetővé a lépcsős feljáró 

megépítését, amihez a mintát Fejérváron könyvből 

néztük ki, de a lőcsei Fundáló Pál mester terveit 

itteni jobbágyaink váltották valóra.  Már 

megboldogult uram nélkül emeltem meg a 

Verestornyot az ágyúállással és a tetővel, amivel 

zordságát is csökkentettem, és a védelmet is 

megerősítettem. Ezekkel tartoztam az Úrnak 

mindazért, amivel segítette az életemet, és a 

családomnak, így bevehetetlenné vált az otthonunk. 

 Mindezekhez a legnagyobb segítséget 

Debreceni Tamás uramtól kaptam, aki tokaji és 

erdélyi tisztségviselőből vált pataki udvarbíróvá, 

amikor Györgyömet fejedelemmé választották. 

Literátus ember volt, de igazán gazdasági 

ismereteivel szolgált bennünket különleges hűséggel 

majdnem 30 évig. Amikor megismertük, vagyontalan 

nemesként élt, szívesen állt tiszttartóként a 

Rákócziak szolgálatába. Patakon minden építési 

ötletemet ő vitte a megvalósulásig. Közben vagyont 

szerzett magának, pedig meglátogatta az Úr elégszer, 

egymás után vesztették el gyermekeiket, csak egyet 

tudtak életben tartani. Tavaly ment el örökre, engem 

bízott meg végrendeletével, mert tudta, semmivel 

sem fogom a fiát megrövidíteni. 
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  Amikor Bethlen Gábris meghalt, a császár 

azonnal visszakövetelte az előző békében neki 

átadott királyi vármegyéket, miközben Katalin 

asszony feleségként, Bethlen István testvérként 

mindent elkövetett a hatalom megszerzéséért. 

Esterházy Miklós, a nádor is ezt az időt használta ki, 

hogy a Rákóczi birtokra - amit felesége jussának 

tartott - rátámadjon. Györgyöm azonnal hadba szállt, 

Rakamaznál fegyveres harcban legyőzte a  seregét, 

amitől annak a Rákócziak iránti ellenszenve tovább 

mélyült. Az erdélyieknek  aztán egyszer csak elege 

lett a feleség és testvér megosztó belharcából, és 

1630-ban Györgyömet választották fejedelemmé. 

Ezzel a mi életünk is megfordult: Gyulafejérvárra 

költöztünk, és sokáig nem láthattam magyarországi 

helyeimet, csak leveleim közvetítették az akaratomat. 

Előtte, Bethlen fejedelemsége idején csak 

néhányszor jártam ott, Károlyi Zsuzsannával 

megértettük egymást, asszonyi sorsunk közös volt, 

de Katalin, a második feleség fiatal és idegen volt, 

nem fértem bele a világába. Új feladatomhoz nem is 

tudtam  példáikat követni, nekem kellett kitalálni a 

sajátomat. A bécsi és a krakkói udvart mintaként 

figyelemmel kísértem, de valójában magamra voltam 

hagyva ezekben. 

 Ekkorra fiaink már pataki deákok voltak, a 

grammatikai osztályba jártak. Az urammal sokat 

tettünk a pataki skóláért, nemcsak fennmaradását 

segítettük, a tanítást is megpróbáltuk megemelni. 

1621-ben az új szabályzattal minden nemes és nem 

nemes előtt kinyitottuk az ajtókat. Mindehhez új 

épületeket húztunk fel, biztosítottuk 3 tanár 
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megélhetését, előírtuk hetente a magyar nyelvű 

órákat, és családi könyvtárunkat az iskolának 

adományoztuk. Györgyöm még Mátyás király 

corvináit is vissza akarta vásárolni Zülfikár aga 

segítségével, de a szultán olyan árat kért értük, hogy 

reménytelenné vált a terv. Nemcsak azért 

foglalkoztunk az iskolával, mert fontosnak tartottuk 

az ismeretszerzést, fiainkat is ide szántuk. Előtte 

felkészítettük őket: az írást-olvasást, a latin alapokat 

itthon mutatta meg nekik Prónay Mátyás diák, az Úr 

imádságát, az asztali áldásokat meg én tanítottam 

meg és naponként gyakoroltuk.  

 Aztán  Gyurgyó és Zsigó is beköltözött a 

kollégiumba. Igaz, külön kamorájuk lett, 

szolgadiákok is segítették őket, de az önállóság ízét 

így érezhették meg. Szobájuk falára saját kezűleg 

pingálták fel a latin mondatot: Fortia in adversis: a 

bátor szembeszáll a veszéllyel. Ez a szentencia 

nemcsak nekik volt jó, engem is segített, amikor 

belefáradtam az intézkedésekbe. Itt  már nemcsak a 

Bibliával ismerkedtek, Vergilius, Ovidius, Horatius, 

Cicero szemelvényeket olvastak és memoriterként 

sok részletét megtanulták. Fordítási gyakorlataikkal 

magasabb szintre jutottak már az előtt, hogy a poétai 

osztályba megérkeztek. A hittani fogalmazványok, az 

önálló versírás miatt Gyurgyó sokat szenvedett, de 

Zsigó élvezettel írta a feladatokat, néha a bátyja 

részét is magára vállalta. A tanulás mellett 

természetesen részesei lettek az  istentiszteleteknek, 

hallgatói a felsőbb évesek disputációinak, és ott 

énekeltek a temetésekkor a kántusban, hiszen ez is a 

diákok feladata volt Patakon, csakúgy, mint a 
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tűzoltás. Mivel itt heti rendszerességgel voltak 

különféle játékok testi és lelki felüdülés céljából a 

Bába gödrében vagy a várárokban,  azokból is 

kivették  a részüket. A labdázásban különösen 

Gyurgyó szerepelt sikerrel, aminek végén büszkén 

vezette át a falun győztes csapatát. 

 Nehéz szívvel hagytam el Patakot, a 

kertjeimet, jó embereimet. A jobbágyainkat én is név 

szerint ismertem, mint atyámuram, ha nem is 

halásztam velük a Bodrogon, mint ő, sok minden 

összekötött bennünket.  Nem tudtam haragudni 

azokra sem, akik elszöktek, soha nem engedtem, 

hogy vadásszanak rájuk. Ekkorra Patak lett az 

otthonom, ahol a templomban  pihentek kisded 

gyermekeim: Zsigmond, Samulka, Ferkó. A Rákóczi 

birtokokat járva szerettem ide hazatérni, megpihenni.  

Ha este jöttem Szerencs felől, a Nap már 

lenyugodott, távolról a Koporsóhegy hívogatott, amit 

a babonás újhelyiek Perilla tündér nyugvóhelyének 

tartanak. Béke és csend honolt körülöttem, a kis 

házacskákból előretörő vacsora illata keveredett a 

mezei virágokéval, csak a lovak horkantottak meg-

megrázva zablájukat. Az újhelyi hegyek legszebbnek 

Borsiból jövet látszottak, ha ott időztünk szüret 

idején, felmásztunk a fiúkkal a tetejükre, hogy 

lenézhessünk onnan. Bármelyik úton jöttem, a kocsi 

elringatott, merengésre és éneklésre késztetett: Az úr 

énnékem őriző pásztorom / azért semmiben meg nem 

fogyatkozom / gyönyörű szép mezőn engemet éltet / 

és szép kies folyóvízre legeltet / lelkemet 

megnyugtatja szent nevében / és vezérel engem igaz 

ösvényében. Utazás közben Györgyömmel és a 
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fiúkkal is zsoltárokkal múlattuk az időt, s mikor 

magamra maradtam, ezzel idéztem fel őket. 

 De mennünk kellett és életünket Fejérváron 

folytattuk. Nyugtalan idők jártak, s bár sok fiatalnak 

segítettünk kijutni peregrinációba,  sajátjainkat 

Erdélyben tartottuk: ott teremtettünk számukra 

egyetemet. Fiaink kezdettől fogva részesei voltak a 

harci készülődéseknek, apjuk még a táborba is el-

elvitte őket, hogy szokják. De szükségük volt a 

szellemiekre is, melynek helye az udvari iskola lett, 

ahova meghívtuk az erdélyi nemesség ifjait is. Igazat 

adtam az itteni rektornak, Keresztúri uramnak, az 

iskola az a hely, ahol nincs zűrzavar, fegyverzaj, 

meghasonulás, durva hangoskodás, harag, 

gyűlölség, irigység, olyan erényekben bővelkedik, 

melyek a boldog élethez szükségesek. Közelebb 

juthattak egymáshoz is, az egymással való vetélkedés 

meg a harci szellemet is felébreszthette bennük. Az 

1637-es konfirmáció vizsgán az addig csendes Zsigó 

tündökölt, mindenkit maga mögé utasított tudásával, 

Gyurgyó napokig dúlt-fúlt emiatt.   

 Még Bethlen hívására az üldözések elől 

költözött Alsted és Bisterfeld professzor Fehérvárra 

néhány diákkal, akiket ekkor már – Alsted lánya 

révén - családi kötelék is összekapcsolt. 

Megörököltük mindkettőjüket amikor Györgyöm 

fejedelemmé lett. Az uram különösen Bisterfelddel 

alakított ki jó kapcsolatot, akitől nemcsak tanácsot 

kért, amikor bekapcsolódott a harcokba, diplomáciai 

utakra is őt indította.  Szerettük Bisterfeldet, jó tanár 

volt, felébresztette Zsigó kíváncsiságát nemcsak a 

tudományok, hanem a világ iránt is. Kisebbik fiam 
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ekkor kezdte lelkesen gyűjteni a földrajzi mappákat, 

halála után azokat fájó szívvel a pataki iskolának 

adtam, ne porosodjanak a szemem előtt.  Hogy a 

professzornak közben mikor volt ideje tankönyveket 

írni, hitvitákat kezdeményezni, nem tudom. A fiúk is 

az ő tankönyveit forgatták, de csak Zsigó fogadta el 

tanítását, hogy a tudományok képesek megváltoztatni 

a világot. Gyurgyó a testi erőben és a fegyverekben 

hitt. Szinte felszabadult, amikor 16 évesen befejezte 

tanulmányait! Az apja parainesist írt neki 

miheztartás végett, külön udvartartást, birtokokat 

rendelt számára, és a vadászatokra, lakomákra is 

magával vitte, hogy felkészítse jövendő életére: a 

fejedelemségre. 1640-ben lett váradi főkapitány,  az 

állam második embere, majd társfejedelem, igaz, 

csekély döntési szabadsággal, mert mindig mellette 

voltak apja megbízható tanácsadói. Zsigónak ekkor 

még maradt egy kicsi a gyermekkorból: egy török 

fogságból kiváltott fogolytól franciául tanult, és 

ismerkedett a teológiával, a bölcsészettel. Záráskor 

Bisterfeld előadással búcsúztatta, apja meg kinevezte 

székely generálissá és saját birtokokkal őt is 

önállósította. 

 Erdélyben sokkal nagyobb volt a mozgás, 

aminek én is részese lehettem a fejedelem 

feleségeként. Húgomat, Lorantfi Katát itt adtuk 

férjhez Alia  Sámuelhez. Amikor meghalt az ura, 

összejött egyik vér szerinti rokonával, Apafi 

Istvánnal, és nem tudtuk őket szétválasztani. A 

kislányát, Máriát azonban erővel elvettük tőle, mi 

neveltük fel, de  ezzel belebonyolódtunk az itteni 

családok összefonódó életébe, amelyek a fejedelmi 
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hatalmat is képesek voltak gyengíteni. A lányok nem 

tanulhattak itt sem, csak a varrogatással teltek 

napjaik. Tőlem azért azt is megtudhatták, hogyan kell 

egy családot, egy birtokot gyakorlatiasan irányítani, 

és a szellemiek iránt is felkeltettem igényüket. Mert 

itt is, mint Patakon, szívesen pártfogoltam a   

lányokat, hiszen feleségként nekik is helyt kell majd  

állniuk. Mindezeket talán a legjobban a kedves 

Bornemissza Anna értette meg, akit én hoztam össze 

Apafi Mihállyal, egy kicsit sosem volt lányomként 

szeretettel egyengettem az életét, cserébe a mintámat 

követte: gyermekkorától írogatott szakácskönyvébe 

sok receptem bekerült. 

 A fejedelmi asztalnál gyakorta estek tudós 

beszélgetések, amin én is sokat okulhattam. 

Megboldogult urammal minden nap forgattuk a 

Bibliát, a gyermekeinkkel megismertettük a bibliai 

történeteket és gyakorta idéztük nekik Máté apostol 

szavait: mert több az élet, mint az eledel, és több a 

test, mint az öltözet. Test és lélek harmóniáját itt kell 

megteremteni a földi életben, hogy aztán az égiben 

az uralhasson bennünket. A külvilág ebből csak a 

gyakorta idézett  bibliai szavakat érzékelte. Még az 

egyik jezsovita szerzetes is meglepődve ismerte el, 

hogy Nagyságod ily fejedelmi méltóságban lévén az 

Isten törvényében való elmélkedést  és az Isten 

könyvének a tudományát minden világi mulatságnál 

nagyobbra láttatik becsülni. Mózes és a prófétaságok 

címmel össze is állítottam egy gyűjteményt, hogy mit 

mondanak a szent könyv szerzői az ereklyékről, a 

faragott képekről, az ünnepnapokról, amit Györgyöm 

nyomdába adott és terjesztett. Nagy vihart kavartam 
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vele, hiszen az asszonyi állatnak nem illett ilyet 

cselekednie, de Györgyömnek tetszett ez a Susana is.  

 Ekkoriban zajlott az egyház megtisztulása és 

ez nyilvános hitvitákkal járt. Ha tehettem, ott voltam 

azokon. Kolozsváron a reformátusok és az 

unitáriusok közötti eszmecserét Bisterfeld  okosan, 

mértékletesen vezette, és ha nem is közeledtek 

egymáshoz a nézetek, egyes kérdésekben elfogadták 

a másik igazát. Mindezt hiába mondtam 

Györgyömnek, ádáz gyűlölettel fordult szembe az 

unitáriusokkal és a szombatosokkal, amiért 

fejedelemsége alatt a hatalmát veszélyeztető Székely 

Mózesék mellé álltak. A szombatosokból az 1638-as 

törvénynapra ezret idézett be, fogságba vetette és a 

fejérvári építkezéseken dolgoztatta őket. Ennél 

kegyetlenebb sorsot szánt a 17 nyelvet beszélő Péchy 

Simonnak, Bethlen egykori főkancellárjának, akit 

fej- és jószágvesztésre ítélt. Héberből fordított 

zsoltárait, imakönyveit nem semmisítették meg, csak 

börtönbe zárták és birtokait foglalták le a fejedelem 

számára. Mivel egy év múlva áttért a református 

vallásra, megmenekült a fejvesztéstől,  de a vagyonát 

elvesztette. Ebben a kérdésben Györgyöm nem 

engedett, így hát azt tettem, amit megtehettem: 

legkisebb lányát, Margitot, aki még hajadon volt, 

párfogásomba vettem és saját vagyonomból 

kiházasítottam.  

 Amikor megerősödött Györgyöm hatalma, a 

fejedelmi jövedelmet kihasználva nagyszabású 

építkezésekbe fogott. Folytatta Bethlen Gábris 

terveit: Fejérvárt igazi politikai és kulturális 

központtá akarta tenni, ezért új épületekkel 
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gyarapította. Közben engem is kárpótolt: az 

elhagyott kertekért cserébe függőkertet alakítottak ki 

a palotában, melynek öntözését a szökőkutak vizéből 

oldották meg. Fejedelemként sok iskolát alapított, 

mert tudtuk, az eklézsiák veteményes kertjei azok, és 

hittük a bibliai igazságot: akik az igazságra 

tanítottak sokakat, fényleni fognak, mint a csillagok.  

Erdélyi ifjak sorát juttattuk el külföldi egyetemekre, 

azt akartuk, hogy ne csak a templomokban, az 

iskolákban is tudósok működjenek. Máté apostol 

szavaival indítottuk útnak alumnusainkat: Ime én 

elküldelek titeket mint juhokat a farkasok közé, 

legyetek hát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint 

a galambok...Keresztesi Pál, Tolnai Dali János, 

Apáczai Csere János és a többiek anyagi és erkölcsi 

segítségünket bírták, majd amikor új eszmékkel és új 

könyvekkel hazatértek, tanítóként, tiszteletesként 

segítettek nekünk. A legjobb prédikációkat 

kinyomtatva terjesztettük, Bisterfeld latin nyelvű, 

Csere János magyar nyelvű enciklopédiáját is 

megjelentettük, melyek minden tudásra érdemes 

dolgot összefoglalva a világegyetem tüköri lettek. 

Persze ez is hozott jócskán belső ellentéteket! 

Amikor Csere János Hollandiából visszatért, hogy 

tanárként szolgáljon, éppen a korábban onnan 

elmenekülők űzték el őt nézetei miatt Fejérvárról. De 

benne nagyon erős volt a lélek, a tenni akarás, 

Kolozsvárra ment, megálmodta az ottani egyetemet, 

amit még botanikus kerttel is felszerelt volna. Nagy 

kár, hogy a megvalósításra nem került sor.  

 Udvari papunk, Medgyesi Pál,  akit 

Györgyöm nagyon kedvelt, nem helyeselte  ezt a mi 
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segítőkészségünket. Eleinte nem szerettem 

Medgyesit, mert mindenben rosszat látott, amit aztán 

prédikációiban erősen felnagyított.  Az erdélyi 

püspök, a hajdanvolt pataki diák, Geleji Katona 

István körülményes, nehézkes elméleti fejtegetései 

mellett mégis üdítő volt őt hallgatni. Megszoktam hát 

sajátos beszédmódját és értékeltem az őskeresztény 

időket megidéző puritán egyszerűségét. Györgyöm 

felett mondott temetési beszédiért meg mindent 

megbocsátottam neki, mert a csatákra kényszerített 

fejedelem legnagyobb értékének erős hitét tartotta, és 

sajnálta, hogy ezt Erdély éppen a legnehezebb időben 

fogja nélkülözni. Amikor hazaköltöztem, Medgyesit 

is magammal hoztam, hogy harcos egyénisége, 

gondolkodásmódja kavarja fel a pataki állóvizet. 

Hatása azonban ennél jóval nagyobb lett, végül még 

velem is szembefordult.  

 A fejedelem feleségeként nem találtam a 

helyem a zajos udvarban, ahol állandóan jöttek-

mentek a követek, az estebédek éjszakába nyúltak, 

nem volt sem hely, sem idő a lélek csendjére. Ezért 

aztán megboldogult uram megvette nekem Katalin 

asszonytól Fogaras várát, amit már harcászati 

jelentősége miatt Bethlen Gábris jól védhető erőddé 

alakított. Szívesen időztem ott: a vaskos falak, a 

várat körbeölelő vizesárok, melyet az Olt vize táplált, 

a környék jobban emlékeztetett Patakra, és itt 

kevesebb volt a hivatalos kötelezettség. A hattyúk itt 

is megjelentek, mint Patakon, az egyik legénykének 

napi feladatává tettem, hogy naponta 6 cipóval 

táplálja őket, hogy megmaradjanak. Egy kis 

fejedelemség volt ez a hozzá tartozó falvakkal, 
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emberekkel, ahol saját igényeim szerint élhettem, 

Román jobbágyaimmal nem  voltam olyan 

kapcsolatban, mint a patakiakkal, de segítettem őket, 

ahogy csak tudtam. Kijártam a betegekhez, mint 

otthon, pedig szegényes körülményeik szívszorítóak 

voltak. Györgyömmel lefordíttattuk nekik a 

szentírást román nyelvre, de kiderült, nagyon 

kevesen tudnak olvasni, mert nincs román iskola. 

Már ekkor kigondoltam egy ilyennek a tervét, de a 

megvalósításra nem került rá sor, másfelé figyeltem. 

 Fogarasról irányítottam leveleimmel ugyanis 

a magyarországi építkezéseket, mert ezeket a 

helyeket is méltóvá akartunk formálni a 

fejedelemhez. Az erdélyiek ezért is morogtak, pedig 

mindent saját zsebünkből fizettünk: a Rákócziak 

vagyona nagyobb volt, mint az összes erdélyié 

együttvéve. Itteni helyeink közül Fogaras lett 

számomra a legkedvesebb. Amikor Zsigó felesége 

váratlanul meghalt Patakon, Fogarasra menekítettem 

a fiamat, ott nem volt semmi, ami Henriettára 

emlékeztette volna, csak belső démonaival kellett 

megküzdenie. Hogy a figyelmét eltereljem,  

elővettem a román iskola ügyét, ami Zsigót is 

lelkesítette, egy pillanatra fellobbant benne a  régi 

tűz. De bár ne vittem volna oda! Nem tudtam, hogy 

ott a himlő, néhány hónap után beteg lett, s 

tehetetlenül álltam felette. Életkedve nem volt, nem 

küzdött, elment Henrietta után. Az apja mellé 

temettük Fejérváron, abban a melegben nem tudtuk 

felesége mellé elhozni Patakra. Mindegy, ha majd 

megszólal a kürt az utolsó ítéletkor, a lelkük 
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egymásra talál, még ha romlandó testük más-más 

helyen is nyugszik... 

 Ha már itt vannak a ládikák, turkálok a régi 

iratok között. Ez egy adománylevél, ezzel zártuk le 

az üldözött habánok otthonkeresését. Hitük miatt 

egész Európában üldözték őket a pápisták, kis 

csoportjuk – még Bethlen fejedelemsége alatt – 

Erdélyben nyert menedékre, és Felföldön is voltak 

pártfogóik. Amikor a külső várépítkezések folytak 

Patakon, Alvincről számos újkeresztény mester 

dolgozott nálunk, de nem tudtuk őket rávenni az 

átköltözésre. A harcok közben aztán Csejtén talált rá 

Györgyöm a mi embereinkre. Áttelepítésüket még a 

békekötés előtt elhatároztuk, nagyon  örülök, hogy 

abban a nagy felfordulásban sem feledkeztünk meg 

erről. Befogadásukat én közöltem a pataki főbíróval. 

A róluk szóló hírek miatt tartottak tőlük, de mikor 

kiderült, hogy a falutól távol kérnek helyet, ahol  

saját törvényeik szerint élhetnek, lecsillapodtak az 

indulatok.  

 A Hóstáton jelöltük ki a házhelyet, Kis-

Patakon, a tót-szer egyre jobban elnéptelenedő 

területén kaptak földet, és a Bodrog-parton 

gyümölcsöst. Igaz, ára volt ennek: Fekete János 

pataki porkolábunknak nemcsak házat 

adományoztunk az itt elvesztettért, a Megyeren lévő 

szőlejét is felszabadítottuk az adóterhek alól. De 

megérte, mert a habán kézművesek kinti munkát is 

vállaltak, kerámiásuk a Kéki-tónál lévő mocsaras 

területen talált jó agyagra, a hegyekben meg 

színezőkre. Dolgos népekkel lettünk gazdagabbak, 

de hiába voltak a szomszédságunkban, keveset 
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tudtunk róluk. A telepüket magas kőkerítéssel zárták 

el a bámész szemek elől, ahova az ott lakóknak is 

csak két ellenőrzött kapun lehetett bejutni, a 

gyerekek és az asszonyok egyedül el sem hagyták 

azt. Minthogy bibliai vagyonközösségben éltek, 

velünk csak a főgazda érintkezett, és a patakiak is 

lassan megbékéltek velük, mert legfeljebb a határban 

vagy a sokadalmakban találkoztak, sem az öregek, 

sem a fiatalok nem keveredtek az itteniekkel.   

 1647-ben adtuk nekik ezt az adománylevelet, 

ekkor bejuthattunk a falakon túlra, ahol egy kis falut 

találtunk. A lakóházak és a műhelyek egy tér körül 

helyezkedtek el,  mögöttük voltak az istállók, a 

pince, ahol a terményeiket tárolták. A kicsi gyerekek 

napközben közös felügyelet alatt voltak, közösen 

étkeztek, és a telep ellátását az azokra kijelölt 

személyek vitték, három asszony például csak a 

kenyérsütéssel foglalkozott. Tetszett, hogy nemcsak a 

testükre, a szellemükre is figyeltek két papjuk és 

iskolamesterük felügyelete alatt. Elámultam, milyen 

jól megszervezték itteni életüket, bár sejthettem 

volna, hiszen láttam, hogy a Bodrog-parton lévő 

gyümölcsösben milyen gyorsan felépült sörfőzőjük 

és aszalóházuk. Mivel az uradalomnak - a 

szolgáltatásaikon túl – minden terményüket és 

terméküket fél áron kellett adniuk, egyre több 

mindenük bekerült a várba. Nekem a legkedvesebbek 

a szépen díszített fajansz tálaik, csöbreik, kancsóik, 

fűszertartóik lettek, amelyek a pataki háztartásokban 

is  megjelentek.   

 Az Úrnak szándéka szerint adott volt itt a 

békés gyarapodás. Emiatt haragudtam Györgyömre, 
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amikor 1644-ben a svékusokkal szövetségben 

megindult fegyveresen a Habsburgok ellen. Újra 

táborba szállt, a küldetéstudat, hogy Istent szolgálja, 

erős volt benne. Nem értettem, hogyan lehet 

háborúzni a béke érdekében?! Féltem, hogy majd 

mindenki az ő nagyravágyásának fogja tartani, mert a 

nemzeti királyság visszaállítását ígérték a 

részvételéért. Gyurgyó kormányzóként őrizte 

Erdélyt, Zsigót meg magával vitte, nemcsak mint a 

székely hadak főparancsnokát, politikai tárgylásokra 

is őt küldte. Nagyobbik gyermekünk ezt 

mellőzésként élte meg, hiszen otthon nem volt 

valóságos hatalma, borozgatásokba, gyakori 

kilovaglásokba menekült. Kénytelen voltam 

megfeddni őt levelemben, hogy ne kívánja már az 

önállóságát annyira, mert az atyja halálát jelentené. 

Györgyöm persze Zsigót is védte, a  harcok közelébe 

sem engedte, hazaküldte Erdélybe katonát toborozni, 

de ott volt a svékusokkal való egyesülésnél, meg a 

kassai, munkácsi tárgyalásokon. Végül is igaza lett 

Györgyömnek, mert ezzel a katonai sétával 

különbékére kényszerítette a császárt Linzben: 

visszakapta a fejedelemség a felvidéki vármegyéket, 

megerősítették a rendi jogokat és szabad 

vallásgyakorlás lett a jobbágyok  számára is.  

 De az utánpótlásról nekem kellett 

gondoskodnom. Fogarasról átköltöztem Patakra, ahol 

fogadtam és továbbítottam a híreket, irányítottam a 

betakarítást és a szüretet. Gondoskodtam a bajban 

lévő Várad és Jenő ellátásáról, számba vettem a 

gyalogosokat, akiket a szebeni mesterrel itt 

kialakított ágyúöntőben elkészített 2500 golyóbissal 
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egyetemben útnak indítottam. Ehhez kénytelen 

voltam Újhelyben a Ronyván egy új  hidat emeltetni, 

legalább valami haszna  marad a háborúskodásnak 

békében is. Megerősíttettem az újhelyi Dörzsiken 

lévő udvarházunkat, kimélyíttettem a pincéjét, hogy 

borkereskedelmünknek ott lehessen a központja: 

saját termésünket és a dézsmában kapottakat lengyel 

földön értékesítettük. Nem volt közben megállás, 

nem volt időm aggódni feleségként, anyaként, a 

fejedelem asszonyaként kellett gondolkodnom és 

cselekednem. Amikor összecsapásra került sor, 

böjtöltem, hogy az Úr segítse meg a mieinket, s 

amikor siker volt, minden templomban 

kihirdettettem. Naponta írtam a leveleket, küldtem az 

ellátmányt. A házassági évfordulónkra keszkenővel 

és 2 olyan pomogránát almával emlékeztettem 

megboldogult uramat, ami itteni gyümölcsös 

kertünkben  először érett be. De Györgyöm is 

eszében tartotta ezt a napot,  egy török övvel 

megköszöntött. Ahányszor felkötöttem a derekamra, 

azon gondolkodtam, vajon kitől, milyen úton 

szerezte meg ezt nekem?!  

 És megboldogult uram a győzelem után 

megtalálta Zsigó feladatát is: megtette a visszakapott 

vármegyék teljes jogú irányítójává, és a lengyel 

trónra szánta. Mivel az ottani királynak nem volt 

örököse, jó emberei: Radzovill herceg és 

Hmelnyickij kozák hetman támogatásában 

reménykedett. Emellett egy litván-moldvai-erdélyi 

szövetséget is próbált összekovácsolni, amiért Lapuj 

vajda lányát is elvetette volna Zsigóval. De minderre 

már nem került sor, mert meghalt, és nélküle a 
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havasalföldiek nem szövetkeztek Erdéllyel. 

Elsirattam az uramat, őszintébben, mint ott bárki. Az 

ottani folytatás nem volt kérdéses, hisz ezt 

Györgyöm jól elrendezte, és végre Gyurgyó fiam is 

megkapta azt az önállóságot, amire vágyott. Nem is 

tétovázott, a maga feje után politizált, mintha vissza 

akart volna vágni nekünk... 

  Sokat töprengtem azon, miért lett ilyenné? 

Talán azért romlott el benne minden, mert mi 

terveztük el az életét? Idősebbként ő lett a fejedelmi 

hatalom várományosa, nevelése erre irányult. 

Györgyöm választotta ki neki a menyasszonyt is, az 

akkor még 11 éves Báthory Zsófiát, akit jelentős 

birtokai, családi kapcsolatai tettek kívánatossá, és 

még az sem szólt  a döntés ellen, hogy a Báthoriak 

pápisták voltak.  Igaz, az esküvőre csak 1642-ben 

került sor, amikor Gyurgyó társfejedelemmé vált. Az 

akkorra 14 éves Zsófiát Somlyóról lengyel anyja, 

Báthory András özvegye kísérte Fejérvárra, s bár a 

kislány a kálvinista püspök kérdésére nem válaszolt, 

4 napig tartott a lagzi. Nagy esemény volt, amin 

nemcsak az erdélyi és királyi magyarországi urak 

jelentek meg, hanem III. Ferdinánd német-római 

császár, magyar király, IV. Ulászló lengyel király, a 

román vajdák, a litván herceg, a krakkói vajda is 

küldötteik révén, és a porta is beleegyezését adta a 

frigyre.  

 Kitettünk magunkért, mert a fejedelmi 

hatalmat meg kellett mutatnunk. Az ifjú pár 

látványos bevonulása, a lakodalom és a pápisták által 

rendezett színjáték és tűzijáték az európai mintát 

követte. Ez utóbbi alatt ugyan leszakadt a palota 
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egyik feljárója, de a külsőségek mindenkit 

elkápráztattak. A hatalom nagyságát az is 

megmutatta, hogy a tányérok mellett ott sorakoztak a 

sótartók, a kis és nagy kések, az arany és ezüst 

serlegek, üvegpoharak, bokályok, nem szorult rá 

senki az otthonról hozott készletére. Mindenkinek 

külön hoztak mosdóvizet, és a pohárnokinas olyan 

asztali áldást mondott minden fogásnál, hogy a 

fejedelem is levette a süvegét. Hogy az esküvői 

ebédeken milyen pazarlás volt, azon csak belsőmben 

háborogtam, és bár nem éreztem jól magam, 

megtettem, amit kellett: pohárköszöntőt mondtam és 

táncoltam, mint örömanya. De nem tudtam 

kapcsolatot teremteni azzal a lánnyal, akivel osztozni 

kellett a fiamon! Igaz, közvetlenül az esküvő előtt 

tudta meg, hogy át kell térnie a református hitre, 

emiatt nem mondta ki hangosan az igent, ám a fiam 

annyira beleszerelmesedett, nem tehettem semmit.  

 Viszonyunkon az unokáim, Ferkó 

megérkezése és a kis Zsigmond születése és gyors 

halála enyhített egy kicsit, de  nem mondható most 

sem  jónak, bár sokat változott az elmúlt évek alatt. 

Ha bántott is, kifelé nem mutattam. A Rákócziak is 

vannak olyan híresek, mint a Báthoriak, nem kell 

leereszkednie hozzánk.  Amikor végül a hitcserét is 

felvállalta Zsófia, rájöttem, kívánatos számára a 

fejedelemné tisztség! Neki legyen mondva… Én már 

tudom, mennyi nyűg jár vele, az ellenségemnek sem 

kívánnám. De amikor láttam Gyurgyó Zsófia iránti 

hajlandóságát, elfogadtam, egyszer úgy is el kell 

eresztenem. Nem éreztem azt, hogy elvesztem őt, 

mert kész voltam az osztozkodásra, s amikor 
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rájöttem, hogy Zsófia ki akarja őt teljesen sajátítani, 

már késő volt.   

 A Báthori uradalmaknak régóta nincs gazdája, 

erre megboldogult uram már rájött, megpróbált 

segíteni, ezt folytatta a fia is. Az erdélyi fejedelem a 

magyarországi részekre nem mehetett csak a császár 

tudtával, de mi Zsigóval – mint ottani tulajdonosok - 

utazhattunk passzus nélkül is. Ezért Gyurgyó Zsigót 

a Báthori ügyek intézésével is gyakorta megbízta. 

Egyszer vele tartottam, amikor nem a megszokott 

utakon jöttünk ki Erdélyből. Végig a Szamos 

völgyében jártunk, majd az ecsedi lápon vágtunk 

keresztül. Szép volt ez a táj, kis homokdombok és 

veszélyes, sásos tocsogók váltogatták egymást, de a 

legzöldebb itt volt a természet. A Szamos után a 

Kraszna vezetett bennünket Szalkáig, ahonnan 

egyenes úton Bátorba értünk a vörösbarátok utcáján. 

A dombra épített hatalmas templom mellett egyetlen 

kőház volt, a kastély, el sem téveszthettük volna. Az 

udvarbíró tudott jöttünkről, az ágyunk is készen várt, 

de nem volt erőm a felkínált estebédhez, az úttalan 

utak összeráztak. A napi élmények mégsem 

engedték, hogy gyorsan elaludjak, a Báthoriak 

kacskaringós történetéről gondolkodtam.  

 Reggeli imára a  szomszédban lévő 

templomba mentünk, az ottani tiszteletes azzal 

dicsekedett, hogy sehol nincsen párja, de én csak 

hatalmasnak és ridegnek éreztem. A kenyérmezei 

csata zsákmányából eredetileg a pápistáknak épült 

Szent György tiszteletére, az alatta lévő kriptákba a 

Báthoriak és Bethlenek temetkeztek. Amikor a két 

ág, az ecsedi és somlyói újra egyesült Báthori 
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György és Báthori Anna házasságával, ez a templom 

a protestánsoké lett. Az egyik oldalon megmaradtak a 

szentségtartó fülkék, de fehérre meszelve egyszerű 

volt, melyet csak a falba mélyesztett oszlopok törtek 

meg. Szépen faragott stallumba ültettek be, melyben 

egymástól is el voltunk kerítve. Csak mikor 

feléledtem imáimból, láttam meg a pad különös 

faragásait. Az ókori mitológia alakjait Zsigó 

magyarázta el, de a sárkányfogas Báthori címert 

magam is felismertem. Amikor a felkelő nap sugarai 

bevilágítottak a hatalmas üvegablakokon, melyeken 

bibliai történetek voltak, elfogadhatóbbá vált az 

egész, és az égre pillantva felfedeztem különleges 

hálóboltozatát is. Lélekben azonban vágytam a mi 

ennél kisebb és egyszerűbb pataki  templomunkba, 

az otthonosságba.  

 Az oldalkapun kilépve aztán hirtelen úgy 

éreztem, mintha visszamentem volna Erdélybe! A 

megboldogult Bethlen Krisztina emlékére bronz 

harang készült, ami fölé az erdélyi ácsok székelyes, 

zsindelyes harangtornyot emeltek. Délután 

elmentünk a másik bátori templom mellett is, az is 

hatalmas volt, ami a pápistáké maradt, de nem 

voltam kíváncsi faragott szentjeikre. A mellette lévő 

Papok rétjét Zsigó mutatta meg, ott győzte le 

valamelyik ősük a sárkányt, aminek foga bekerült a 

címerükbe. A sóhordók útját követve Tokaj felé 

fordultunk. Az ottani hegyet gyerekként hatalmasnak 

láttam, de az erdélyi utazások után már az is kisebb 

lett. A billegő hidassal való tiszai átkeléskor mindig a 

torkomban dobog a szívem, a Bodrog partján felnőve 

gyakorta tanúja voltam a folyó erejének. Tokajban 
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már saját házunkban éjszakáztunk, és másnap korán 

elindultunk, hogy a Bodrog folyását követve Patakra 

érjünk. De nem maradhattunk sokáig, mert Gyurgyó 

fogarasi intézkedései engem is elszólítottak. 

 Megboldogult uram testamentuma elosztotta 

javait a fiúk és köztem, de Gyurgyó első fejedelmi 

döntéseivel szembe ment azokkal. Túlságosan 

gyorsan visszaadta a Habsburgoknak az 5 vármegyét, 

hogy az öccsével éreztesse hatalmát. 

Megsemmisítette apja néhány, a rendekre sérelmes 

törvénycikkét, a hivatalnokgárdát kicserélte. 

Fogarason is, amit pedig az atyja teljesen rám testált, 

beleszólt az uradalmat érintő egyházügyekbe. Újra 

előkerültek a régi vádak és sértések, szántszándékkal 

megbántott, de amikor a törökök a háború évei alatt 

nem fizetett adót követelték, tőlem kért pénzt. 

Megmakacsoltam magam, nem adtam, csak amikor 

Zsigó rábeszélt, amire persze jöttek az újabb vádak a 

kedvenc fiamról. Visszahúzódtam Fogarasra, 

átengedtem Fejérvárt nekik, de ekkor meg az volt  a 

baj, hogy ellenudvart teremtek az lejáratására. 

Sehogyan nem tudtam a kedvére tenni, mert ez nem 

Gyurgyó, hanem a Báthoriak: felesége és  pápista 

lengyel anyósa hangja volt, ő csak átvette tőlük.   

 Amikor eltemettük az uramat, 

összecsomagoltam, és  körbejártam a Rákóczi 

birtokokat, hogy lefoglaljam magam. Eleinte azzal 

vigasztaltam dobogó szívemet, hogy Györgyöm csak 

úton van, mint szokott, s hamarosan hazatér. Nem 

tudtam sokáig egy helyben maradni, állandóan úton 

voltam, a nyomát kutattam. De egyre gyakrabban 

villant agyamba ennek lehetetlensége, és az üresség 
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még mélyebbé, a hiány még fájóbbá vált. Nagy volt a 

veszteségem, hiszen nemcsak az uramat vesztettem 

el, hanem a társamat és a barátomat is. Az Úristen 

azért sodort bennünket egymáshoz, mert szándéka 

volt velünk, s mi ezt beteljesítettük: kiegészítettük és 

felemeltük egymást. Mindkettőnknek lettek volna 

hűséges szolgái, akik elláttak volna bennünket, de a 

megerősítő lelki támaszt csakis egymástól kaphattuk 

meg.   

 Kerestem az új helyemet, ahol nélküle, de 

vele folytathatnám az életet. Nem tudtam, mit 

tegyek: Erdélyben maradjak, vagy jöjjek haza 

Magyarországra. Szerettem Kolozsvárt Györgyöm 

emléke miatt: a Farkas utcai templom építését ő 

fejezte be és adta a reformátusoknak. Kegyúrként 

ellátta az úrvacsorához és a kereszteléshez szükséges 

arany- és ezüstmarhákkal: korsóval, kannával, 

tányérral, csészével. De a rojtos veresbársony 

szőnyeget, a selyemmel, aranyfonállal és scofiummal 

varrott abroszokat, keszkenőket én ajándékoztam 

nekik, melyek a kezem nyomát viselték. Újhelyi 

udvarházunk  is kívánatosnak látszott a letelepedésre, 

az itteni gyülekezettel jó kapcsolatom volt: a 

templomban megbecsülték Samulka keresztelése 

emlékére kapott fedeles Rákóczi-kupát és az általam 

kivarrott  úrasztali terítőt. Az ottani ebédlőbe már a 

télre gondolva zöld mázas kemencét rakattam, és az 

ablak alatt egy kis kertecskét is kialakítottam, de a 

szívem ugyanolyan nyugtalan maradt itt is, mint a 

többi helyen. Megértettem: minden út Patakra vezet 

vissza.  
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  Napjaim itt csendesen csordogáltak. A táj 

szépsége megnyugtatott, nem ütközött a szemem 

folyton a zordon hegyekbe, az itteniek szelídebben 

voltak, nagyobb volt a tér. A reformátusoknak 

ajándékozott harang szava megnyugtatóan idézte fel 

megboldogult uramat, szinte láttam az oldalára 

öntött, életét irányító bibliai mondatokat: Nem azé, 

aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő 

istené…..Ha Isten velünk, ki ellenünk? Azt hittem, ha 

elfogynak szeretteim, eltűnnek az életet megerősítő 

érintések is. De ez nincs így! Megint voltak 

körülöttem lánykák, akiket felkészítettem asszonyi 

teendőikre. A mellettem felnövő pataki 

jobbágyomnak, Tudós Ilonának átadhattam nemcsak 

a füvek megszólaltatásának tudományát, 

megoszthattam vele gondolataimat is. Vénségemre 

lett egy lányom, vagy a sokévnyi korkülönbség miatt 

inkább lányunokám, aki maga is formált, de pusztán 

létezésével feledtette hiányaimat. Hímzéseimmel 

magamra maradtam, mióta férjhez ment Putnoki 

Klára, legkedvesebb varróasszonyom, de nem ültem 

rajtuk, a régieket és az újakat szétosztogattam az 

uradalomhoz tartozó templomok között. Zsigó is 

gyakran időzött Patakon, nyugtalanságomat látva 

Ézsaiás szavaival próbált megerősíteni: akik az 

Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint 

a saskeselyük, futnak és nem lankadnak, járnak és 

nem fáradnak el. Nála meg-megjelentek a 

magyarországi és lengyel politikusok, így tőle 

értesülhettem a változásokról. Engem azonban nem 

sok kihívás ért, a csend, a magány percei uraltak: 

sötét, múltba kúszó gondolatok, halálról beszélő 
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emlékek. Mindez egyszerre megváltozott, amikor 

Comenius uram Patakra jött.  

 A  morva püspök megérkezésének hírét maga 

a főgazda jelentette be, olyan izgalommal gyalogolt 

be a Hóstátról, mit még soha nem láttam nála. Én is 

kíváncsi voltam a vendégre, hiszen alakja már 

Fejérvár óta foglalkoztatott: számkivetett volt és 

ünnepelt tudós, akinek Bethlen uram menedéket 

kínált Erdélyben, mint Alsted professzornak és 

tanítványainak, de nem fogadta el. Első 

találkozásunk furcsán sikeredett: meghívtam a 

főgazdával estebédre, s amikor megérkezett, finoman 

megrótt, hogy a közösség  papját és tanítóját 

mellőztem. Földesuruk vagyok, nem társuk - 

mondtam neki, s nem értette, milyen távolságot  

jelent ez nálunk. Mi csak Stilmár György urammal 

voltunk kapcsolatban,  csak őt ismertük a 

közösségből, mindenki más névtelenül a háttérben 

maradt. Nem vettem nagyon ezt a szívemre, még ha 

el is ismerem, hogy az Úr előtt mindenki egyenlő… 

Az öregpalotában, a bokályos házban  terítettünk, az 

volt a férfiak helye. Szerencsére, nem volt 

szükségem Zsigó tolmácsolására, a soknyelvű 

püspök magyarul is tudott, bár eleinte keresnie kellett 

a megfelelő szavakat. Ösztövér, szikár teste hurcolta 

magán azt a sok csapást, amit el kellett szenvednie, 

de világias modora azt is megmutatta, miért rajongott 

érte Európa. Angliáról, Svédországról, 

Brandenburgról úgy mesélt, hogy tátott szájjal 

hallgattuk, az az idegen és furcsa világ élettel telt 

meg.  
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 Saját viszontagságaiból is viccet csinált, 

amikor elmesélte, hogyan rejtőzött üldözői elől egy 

fa odvába, és amikor előjöhetett, meg sem tudott 

mozdulni, úgy elgémberedett. Arról nem szólt, 

közben hogyan vesztette el feleségét, gyermekeit, 

csak új családját emlegette. A szeméből áradó 

szomorúság láttán azért megéreztem, hogy a sok 

csillogásban nem találta meg sehol se a maga helyét, 

veszteségeit nem feledtette vele semmi. A vele együtt 

hazátlanná váló morva testvérek jelentették számára 

az elvesztett otthont, ezért is látogatta őket olyan 

szorgalmasan. Hatalmas belső tűz égett benne. Mint 

egy próféta, olyan szenvedélyesen beszélt arról, hogy 

a jövőt igazán az iskolákban kellene megteremteni, 

nem a fegyverekkel, a neveléssel lehetne elérni a 

világbékét, amire mindenki vágyakozik.  

 Amíg Patakon tartózkodott, néhányszor még 

felgyalogolt hozzánk, örültem neki, hiszen a 

környezetemben kevesen éltek olyanok, akikkel 

nemcsak az időjárásról lehetett beszélgetni. Dicsérte 

bibliai ismereteimet, gyér latin és német tudásomat – 

a románnal nem dicsekedtem. De én is megnyíltam 

előtte, megmutattam a Bibliából összeállított  

gyűjteményemet. A világot járva úgy érezte, a 

vallásnak már csak színleg van becsülete, 

vallásossággal álcázott istentelenség uralkodik: 

eszméit ajkukon hordozzák, de kevesen élnek 

tanításai szerint. A vallási élet külsőségeit 

megreformálták, de szellemiségével nem törődtek. 

Elharapózott az irigység, a gyűlölet, az 

ellenségeskedés, ez felemészti a magyarságot, akik 

nem figyelnek a közjóra. Nincsenek magyar királyok, 
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idegenek uralkodnak rajtuk, akik kicsinyítik a nemzet 

dicsőségét. Az emberek elhanyagolják a mesterségek 

tanulását, a földet, erdőket, szőlőket… 

Megnyugtatónak érezte, hogy a Rákócziak ebben 

kivételek. Nemcsak egyetértettem vele, örültem is 

véleményének, hiszen mi megboldogult urammal 

kezdettől fogva bibliások voltunk, a szentírás 

tanításai szerint éltünk és azt terjesztettük.  

 Aztán az egyik ilyen találkozáskor 

négyszemközt az is kiderült, nem véletlenül jött 

Patakra: küldetése van. Meglepődtem, amikor egyik 

paptársa Zsigóra vonatkozó próféciájáról beszélt, 

meg arról, hogy rajta keresztül Erdély is 

bekapcsolódhatna abba az új szövetségbe, ami most 

alakul a Habsburgok ellen. Zsigó nyugaton már az 

apja árnyékában is kivívta előkelő helyét, a világfi 

hercegre nagy feladatok várnának, aminek első 

lépcsőfoka egy házasság megkötése lenne. Elmondta, 

hogy heidelbergi diákként részese volt Pfalzi Frigyes 

és felesége házasságkötésének, de a hozzájuk 

kapcsolt remények nem váltak be, elűzték őket 

Csehországból. Most azonban újra van lehetőség a 

változásra. Egy miniatűr festményt mutatott 

gyermekükről, a brandenburgi lánykáról, s feladva a 

leckét magamra hagyott.  

 Drabik Miklós lehotkai prófétát ismertük mi 

is, többször akart találkozni megboldogult urammal, 

mert eleinte őt tartotta küldetéses embernek, de 

Györgyöm nem fogadta, nem hitt az ilyen 

jövőmondóknak. Csodálkoztam, hogy egy ilyen nagy 

tudású ember, mint Comenius, hogyan válhatott egy 

kétes hírű csaló rabjává, de nem találtam rá 
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semmilyen magyarázatot. Anyai szívemet azonban 

megdobogtatta, hogy az én okos és szép fiam milyen 

sikereket könyvelt el magának. Nemcsak a székelyek 

kapitánya volt ő, hanem egy jó kiállású, művelt ifjú, 

aki bár a világ végéről érkezett, ideállá válhatott egy 

másféle közösségben is. A házassággal mindezt meg 

lehetne erősíteni: Henriettával ő kapcsolhatná össze 

az új Habsburg ellenes szövetséget.  Kívánatossá 

tette a fiam személyét persze az is, hogy az erdélyi 

fejedelem  testvére volt, amivel hazánk újból 

bekapcsolódhatna mindabba, aminek már atyja is 

részese volt.  Kétség és remény csatázott a 

szívemben. Elnéztem a Henriettáról készült 

festményt, fiatalnak és törékenynek látszott. 

Feláldoznák őt is, hogy a nagy terv 

megvalósulhasson…Napokig gondolkodtunk 

Zsigóval, Comeniusszal, s amikor búcsút vett tőlünk 

a püspök és beszállt a Rákóczi-címeres úti batárba, 

csomagjában ott volt a fiamról egy kis festmény, amit 

ő küldött a jövendőbelijének.  

 Szerettük volna, ha Comenius nem távolról, 

hanem innen, Patakról segítené tanácsaival Zsigót 

élete nagy kalandjában. Mivel a személyes 

beszélgetéseink során többször is elmondta, szívesen 

élne körünkben, elhatároztuk: családostól meghívjuk, 

hogy a pataki iskolát alakítsa át olyan mintává, 

amivel ország-világ előtt dicsekedhetnénk. Ekkor 

már újból Dali János uram állt rektorként az iskola 

élén, akitől féltünk egy kicsit, hiszen éppen 

Comenius egyik korábbi röpirata adott okot arra, 

hogy  Györgyöm elmozdítsa onnan. 

Meglepetésünkre Dali János azonban éppen úgy 
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lelkesedett, mint mi. Nemcsak azért – mondta – mert 

nem felejti, hogy még az urammal is szembeszálltam 

miatta, meg hogy Zsigó akkor is befogadta, amikor 

elcsapták, hanem mert a mi kis sáros településünk 

kicsinyke iskolája olyan magaslatra kerülhet egy 

ilyen neves tanító által, amiről most álmodni sem 

merünk.  

 Még el sem halt a kocsi hangja, 

megfogalmaztuk a meghívót - Jöjj, szabadíts meg 

minket a barbárságtól! -  és az egymást váltó levelek 

révén valósággá váltak a tervek. Amikor Comenius 

uramék megérkeztek Patakra, eleinte a belső várban 

laktak, majd a külső várban jelöltem ki neki szállást, 

hogy közel maradjon hozzánk. Az érte küldött 

szekereken a könyvek voltak a legsúlyosabb terhek, 

cókmókjai nagyon puritánok voltak. Az udvarbírónak 

sok dolga akadt, míg házukat a mi felfogásunk 

szerint élhetővé tette. Felesége, gyermekei és veje 

nem tudtak magyarul, kevés érintkezésük lett velem 

és az  itteniekkel. Az Úr napját hitsorsosaikkal 

ünnepelték, és az asszony napközben is szívesen 

tartózkodott közöttük, hogy társasága legyen.  

 Comenius uram hamar beilleszkedett  az 

iskola és a vár életébe, pedig már érkezése előtt 

szembekerült a tanártársakkal és a tiszteletesekkel, 

amikor kiderült, dupla fizetést adunk neki a 

természetbeni járandóság és a szállás mellé. Hogy 

Zsigóékat ő eskette a templomban, nagyon bántotta 

Medgyesi Pált, udvari papomat, de nem tettük 

közhírré, hogy a frigy egy kicsit neki is köszönhető. 

Ám az esküvői beszéd talányos része, amiben Zsigót 

arra buzdította, hogy hozzon létre egy hősöket 
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egyesítő világjobbító társaságot, elindította a 

sustorgást, hogy ő maga is egy olyan titkos társaság 

tagja, ami az aranycsinálást kutatja. De az esperesnek 

különös tehetsége volt arra, hogy ezeket a hangokat 

ne hallja meg, csak a maga dolgaira és feladatára 

figyeljen. Keveset aludt, sokat dolgozott, a gyertya 

éjszaka is világított náluk.  

 Amikor megkaptuk tőle a pánszofikus iskola 

tervét, nagyfényűnek álmodta meg azt, mely belül 

fénnyel teljes, kívül pedig a fényt szórja, a szolgálat, 

a segíteni akarás mozgatja, ezáltal az emberré 

formálás igazi műhelyévé válhat. Több tankönyvet is 

írt hozzá, az egyikbe, az Orbis Pictusba egy kicsit 

engem is bevont: az általam javasolt pataki 

mestereket kereste fel, amikor lerajzolta eszközüket. 

Az iskolai nyomdában – melyet az ő kérésére 

teremtettünk - néhány lapot mutatóba ki is 

nyomtattak Zsigóval, hogy lássuk: a kép és a 

magyar-latin-német szöveg hogy simul egymáshoz, s 

milyen játékos formáját adja a tanulásnak. Sajnáltam, 

hogy az egész megjelentetésére itt nem kerülhetett 

sor, de a mi kis nyomdánk nem volt erre alkalmas.  

 Beszélgetéseinkkel bennem felébresztette, a 

fiamban megerősítette az érdeklődést a természet 

titkai iránt. Latin nyelvű beköszöntő beszédét a 

tehetség kiműveléséről egyetlen nőként hallgattam 

végig, csak nagyjából értettem, bár előtte elmondta, 

miről fog beszélni. Lelkesedését mutatta a jelenlévők 

megszólítása is: Ó magyarjaim, kedves magyarjaim, 

hunjaim, kedves magyar nemzet! Neki nem kellett 

naponta tanítania, de a nyilvános vizsgákra kitalált 

állóképek szövegét ő írta és személyesen tanította be. 
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Amikor bemutatták a deákok a világmindenség 

keletkezését, a föld lakóinak jellegzetességét, kis 

településünk falait szélesre tárta. Iskolai színjátékai 

olyan népszerűek lettek, hogy egy idő után a 

kollégiumból kikerültek az udvarba, hogy a deákok 

szülei és a patakiak is láthassák, az utolsót meg 

éppen a várudvarban mutatták meg - nagy 

örömömre. 

  Tetszett az is, amit a jövőről, az emberi elme 

csodálatos találmányairól beszélt: hogy idővel olyan 

eszközöket találnak ki, melyek segítségével két 

ember akkor is beszélhet egymással, ha egymástól 

száz mérföldre vannak, vagy a tenger választja el 

őket. Jó lett volna egy ilyen nekünk is megboldogult 

urammal….. A tenger alatt járó hajókat, a levegőben 

repülő szekrényeket – melyekkel akár a Holdra is 

eljuthatunk - már elképzelni sem tudtam, ezeket csak 

a tudós nagy fantáziájának tulajdonítottam.  

Györgyöm nélküli életem szép ideje volt ez a néhány 

esztendő, nemcsak engem, a fiamat, a pataki iskolát 

is felpezsdítette szellemi erejével.  

 … Itt vannak a ládikában az esküvői 

meghívók is, mintaként ezt is eltettük, pedig már 

aligha lesz rájuk szükségem. Zsigónak végül két 

esküvője is lett, igaz, az első nélküle zajlott északon, 

az Odera melletti Crossenben, ahova népes, 85 fős 

küldöttséggel erdélyi híveink: Rhédei Ferenc, 

Berényi György, és Mednyánszky György ment el a 

nevében. Az ottani menyegző csak jelképes volt, de 

megadták a módját, mert sem édesanyja, sem 

testvérei nem jöttek vele Magyarországra. A palotába 

8-8 hatalmas gyertyával vezették fel a férfiak és a 
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nők menetét, Henrietta szoknyáját fehérbe öltözött 

lánytestvérei fogták. A rövid egyházi részben 

Henrietta és Rhédei uram gyűrűt cseréltek, és a pap 

megáldotta az aranyos zsámolyon eléjük térdepelő 

párt. Ezután egy feldíszített, ezüstös ágyat hoztak, 

amire Henrietta és Berényi uram leült, így jelezték, 

hogy a házasságot elhálták. Édességet és bort 

kínáltak a vendégeknek, majd kezdődött a lakodalom 

a három nagy asztalnál.  Az étkezés után jött a tánc: 

dob, trombita és hegedű hangjára, gyertyafény, bor és 

édesség mellett hajnalig tartott. Ezután három napig 

folyt az ékszerek és egyéb ajándékok kicserélése, 

amit a Mária templomban megtartott istentisztelet 

zárt le.  

 A menyasszony magyarországi útját azonban 

már a mi nyugat-magyarországi jószágigazgatónk 

szervezte meg, ami a magas hegyek és a rossz utak 

miatt egy hónapig tartott. A városok, amelyen 

áthaladtak, ellátták  a hercegnőt és kíséretét 

szállással, étellel és zabbal. Zsigó lovas bandériuma 

Teschenben, a morva határnál várta a vendégeket, 

átvezették őket a hegyeken és új hazájáig kísérték a 

menyasszonyt. A nagyobb helyeken fogadást adtak 

tiszteletére, a pápista Csáky grófnő, vagy  a 

protestáns Illésházy uram egyaránt fontosnak tartotta 

azt, a Rákócziak  tekintélye ilyen nagy volt. Lőcsén 

énekszóval, Szepesváron teátrummal fogadták a 

menyasszonyt: a jezsoviták Menyegzői ének címmel 

adtak elő egy darabot a nyílt utcán felállított 

színpadon. Innentől a Rákóczi birtokon vezetett az 

út: Sároson, Makovicán, Lednicen háltak meg, 

amelyeket előzőleg jól feltöltöttünk élelemmel.  
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 A fiam Újhelyig lovagolt menyasszonya elé, 

az ottani udvarházunkban találkoztak először. Rövid 

ismerkedés és pihenés után folytatódott az út. Patak 

szélén hatalmas sátor várta a vendégeket, a hűsítők 

elfogyasztása után Henrietta az úti batárból átült a 

neki készített aranyozott menyegzői hintóba, Zsigó 

meg mellette lovagolt. Az öregpalota nagy termében 

Zsófiával fogadtuk, majd Debreceni Tamás uram 

kétszintes házából frissen kialakított szállásukra 

kísértük őket, hogy a nagy nap előtt ott pihenjenek. A 

követek nagy részének csak a külső várban jutott 

hely, de nem kellett sehol szégyenkeznünk, mert a 

falubeliek mindent megtisztogattak, felékesítettek. A 

három napra tervezett ünnepség a vártemplomban az 

esketéssel vette kezdetét. Zsigó a rubin gombokkal 

kivert zöld bársony mentéjében szépen nézett ki a 

hófehér ruhás Henrietta mellett. Az esketést végző 

Comenius uram is ragyogott  a boldogságtól, 

miközben a hálaadó énekek közepette a hatalmas 

oszlopok a mennyekig vezették a résztvevők 

tekintetét.  

 A lakoma az öregpalota nagy termében és a 

fegyvertárból kialakított nagy szálában zajlott,  

három asztalnál voltak elosztva a vendégek, a 

legfontosabbak az ifjú pár mellett kaptak helyet. 

Zsófiával sokat töprengtünk az ülésrenden, hiszen a 

királyok küldötteit meg kellett becsülni, de a 

Rákócziak familiárisait sem lehetett háttérbe 

szorítani. Zsigó kérésére egy rövid imával én 

vezettem fel az egészet, boldogan néztem közben az 

összegyűlteket: annyifélék voltak, de mindannyian 
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egyformán lelkesültek. Milyen egyszerű is lehetne a 

földi élet…  

 Hiányzott Gyurgyó fiam, aki Fejérváron 

maradt egy fontos küldöttségre várva, de a maga 

nevében ide küldött Zsófia beteljesítette a bibliai 

igazságot: Ha Isten valakit valamire hív, arra 

elégségessé teszi. A feltálalt ételek az itteni 

lehetőségeket mutatták: az ártányból, tehénből, 

bárányból, tyúkból, halból készült húsok sütve vagy 

főzve káposztával, parajjal, kásával és kenyérrel  

kerültek a vendégek elé és a bécsi mintára sütött 

édességek, hazai és déli gyümölcsök zárták a tractát. 

Közben itteni borokat, házi főzésű söröket és 

pálinkát kínáltak a faluból berendelt, fehér gyolcsba 

bújtatott fiúk, akik az étkezés végén gyorsan 

letakarították és a falhoz tolták az asztalokat, hogy 

kezdődhessen a tánc.  

 A falba vájt üregben egymást váltották a 

zenészek, síppal, dobbal, hegedűvel csinálták a 

hangulatot, hogy hajnalig ropják, akik bírják. Az 

ottani egyik szoba  Henriettának volt fenntartva, 

hogy ha pihenni akar, legyen egy hely számára. Első 

közös táncuk fejedelmire sikerült, remélem, onnan 

fentről megboldogult uram is figyelemmel kísérte 

őket. Az ő nevében is táncoltam új lányunkkal, 

örömszülőként ez kötelességem volt, de boldogan 

jártam Zsigóval is, büszke voltam gyermekemre.  

 Másnap került sor a házassági szerződés 

véglegesítésére: Munkács vára lett Henriettáé. 

Kedvencem volt az a hely, sokat időztem falai között, 

de szívesen átengedtem neki. Ott tárgyalt a 

svékusokkal megboldogult uram, emiatt Henrietta 
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rokonsága is ismerte. Arra emlékeztek, hogy 

fejedelmi udvartartás számára alkalmatos lehet, de az 

ott megígért anyagi segítségről szépen elfelejtkeztek. 

Ez a jelenlévők közül már csak nekem fájt, én meg 

nem emlékeztettem rá senkit. Harmadnap még egy 

nagy búcsúlakomával zártuk a közös ünnepet, majd 

oszladozott a vendégkoszorú. Amikor Zsófia útra 

kelt Erdélybe, az ifjú pár néhány  mérföldön elkísérte 

őt, így tisztelték meg benne az erdélyi fejedelmet.  

 Az Úr nagy ajándékkal mutatta meg 

kegyelmét, hogy részesévé tett kedves fiam 

örömének! Milyen csodálatos, hogy ilyen messziről 

elindulva egymáshoz érkezhettek. Új lányommal 

eleinte – közös nyelv hiányában - nehezen értettük 

egymást, ha Zsigó vagy Comenius nem közvetített. 

De két nő szót ért egymással, ha akar! Eleinte olyan 

elanyátlanodott volt, de amikor felcibáltam a 

Verestorony tetejére, csillogó szemében megláttam 

végre az életet. Patak segített abban, hogy mi ketten 

felfedezzük egymást akkor is, amikor nem volt 

tolmács a közelünkben. Gyakorta lesétáltunk a 

vízikapun a Bodrog-partra, a folyó az Oderát, az 

otthonát juttatta eszébe. Megvarrattam neki egy 

öltözet magyaros ruhát, örömének kifejezésére nem 

kellettek szavak, arca, mosolya, beszélt helyette. 

Igaz, a rokonoknak azt írta, parasztos az itteni 

viselet, de nekünk ez segített, ezután bátrabbak 

lettünk mindketten. Ha hívtam, jött velem: együtt 

imádkoztunk a templomban, szívesen nézegette és 

próbálta a mi hímzéseinket. Együtt kikocsiztunk, 

elmentünk a hegyek aljáig: újhelyi udvarházunkban 

több napot is eltöltöttünk, Kazinczy Péter uramék  
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szeretettel gondoskodtak rólunk. Szerencset, Borsit 

hármasban fedeztük fel, csak a bennünket kísérő 

katonák vigyáztak ránk. A kertem minden szeglete 

tetszett neki, nem tudott betelni az itteni  

gyümölcsökkel. A gyógynövények némelyikét 

ismerte, és ezek lettek az első magyar szavak, amiket 

tőlem tanult meg. Jószívű, áldott teremtés volt, az Úr 

megajándékozott vele.   

 Hogy Henrietta egészsége hamar megromlott, 

azt is én vettem észre. Eleinte a gyakori hányásokat 

annak tulajdonítottam, hogy útban van a következő 

unokám. Emiatt nem is erőltettem, hogy bort igyon 

víz helyett, de talán jobb lett volna: a Bodrog vizét 

nehezen szokták meg az idegenek…. Titokzatos 

betegsége aztán eluralkodott rajta, elhívtam az 

eperjesi orvosdoktort is, de nem tudott ő sem 

segíteni, tehetetlenül néztem szenvedését. Csak 

három hónapra kaphattam meg őt, de ezért is hálás 

vagyok. A szomorúság évei után most is érzem őt e 

falak között, néha még beszélgetek vele is, nemcsak 

Zsigóval. Gyakorta elmegyek földi maradványához, 

mert az a várbeli templomban várja a feltámadást. 

Ennyit tartottam meg belőle, személyes holmijait, 

amit magával hozott, meg amit mi tettünk hozzá, 

ládákba csomagoltattam, és visszajuttattam anyjának. 

De Henrietta itt maradt velem szeretett Zsigóm 

helyett, akinek a teste holtában Erdélyben, az atyja 

mellett ragadt.  

 Coménius segített abban is, hogy elfogadjam 

Henrietta és Zsigó elvesztését, hogy túléljem azt az 

iszonyatos fájdalmat. Már a temetésre, még 

Fejérvárra elküldte latin nyelvű versét, amiben 
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Zsigót a Nappal azonosította, és világmegváltóként 

ünnepelte: Ily nap lőn nékünk Zsigmond, Rákóczi 

családból / így fénylél te nekünk múzsáknak, fényteli 

Phőbus / így az egész honnak s fénylettél volna 

világnak / zord balsors ha nem irigylett vón’ tégedet 

attól. /  Mikor visszatértem Patakra, sokat 

beszélgetett velem róluk, átemelte őket a földi 

világból az égibe, hogy megkönnyítse  

veszteségemet. Így aztán, amikor elmentek, üresnek 

éreztem Patakot. Sorra jártam a Rákóczi birtokot, 

feladatokat találtam ki magamnak, hogy  azokkal 

elfedjem sebeimet. Zsigóra gondolva újra elővettem 

a fogarasi román iskola tervét, részletesen 

kidolgoztam és az alapító levélben meghagytam: 

szorosan a magyar iskola mellé építsék, hagy 

járjanak át egymáshoz, ne legyen köztük 

ellenségeskedés, csak vetélkedés.  

 A fiaim mindig rivalizáltak, Gyurgyó 

többször megjegyezte, hogy előbb Samulka, majd 

Zsigó volt a kedvenc, de döntéseink célszerűek 

voltak, a javukat szolgálták. Gyurgyót a fejedelmi 

hatalom izgatta leginkább, s azt nem veszélyeztette 

senki. Az apja lépésről lépésre közelebb is engedte 

ahhoz, Zsigót pedig harcosnak nevelte, a 

jobbkezének, ezért lett ő a székelyek főkapitánya. A 

vetélkedés kitöltötte az életüket, de ha fontos volt, 

képesek voltak egymásra hangolódni, felnőttként is 

erős maradt köztük a testvéri kötelék. Most itt, Zsigó 

nélkül, távol Gyurgyótól azért sajnálom, hogy így 

alakult a sorsunk, de Erdélyből mostanában az egyre 

gyakrabban jövő levelek azt jelzik számomra, hogy 

ezzel nagyobbik fiam is így van. Az Úr meghallgatta 
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imáimat, talán visszakapom őt, nekem is szükségem 

lenne rá… 

 Zsigó halála után kerültünk közelebb 

egymáshoz emberileg, de nem szerettem azt, ahogy 

politizált. Györgyöm úgy hitte, Erdélynek meg kell 

tartani különállását, hogy a szultán és a császár 

között egyensúlyozzon. De a fiam szerint a törökök 

gyengék már, sor kerülhet a kiszorításukra, amiben a 

török szövetségesként ő nem vehet részt. Így hát 

felelevenítette apja elgondolását a lengyel trón 

megszerzéséről,  pedig mindenki ellenezte. 

Figyelmeztettem én is, hogy fontolja meg döntését, 

mert a hadakozás kezdetit tudja az ember, de a végét 

csak isten tudja. De nem lehetett eltéríteni 

szándékától, amivel sok ellenséget szerzett magának. 

Udvari papom, Medgyesi Pál innen Patakról lett a 

legnagyobb kritikusa, érzelmekkel teli napi 

prédikációjában sokszor kikelt az erdélyi fejedelem 

ellen. Ennek én nem tulajdonítottam különösebb 

jelentőséget, de amikor a pataki nyomdában 

kinyomtatták és terjesztették a beszédét, Gyurgyó 

újból rám támadt, hogy ellenfeleit segítem. 

  Bár nem hittem benne, eleinte tényleg 

sikerrel hadakozott, azokat a Rákóczi birtok 

templomaiban hálaadó istentiszteletekkel én is 

megünnepeltettem Veréczi uram nagy bosszúságára, 

mert neki kellett a tiszteleteseket értesíteni. De végül 

szövetségesek nélkül maradt, az erdélyi sereg tatár 

fogságba esett, csak ő menekült meg, és katonák 

nélkül mit ér egy megsebesült fejedelem? Országa is 

kiszolgáltatottá vált, mert a tatárok támadásától nem 

volt, aki megvédje. A Rákóczi vagyonból azonban, 
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melyet bivalybőrbe varrva itt őriztem Patakon,  nem 

voltam hajlandó arra áldozni, hogy kiváltsam a 

foglyokat, s most nem élt Zsigó, hogy 

megváltoztassa döntésemet.  

 A nyomdát azért leállíttattam, és 

szembefordultam Medgyesivel is. Erre megsértődött, 

itt hagyta Patakot, átpártolt fiam ellenfeléhez, 

Barcsayhoz, aki pedig a fejedelmi széket akarta 

megszerezni. Ez az árulás elkeserített, de nem ezzel 

foglalkoztam, hanem Gyurgyóval, anyaként mellette 

kellett állnom akkor is, ha nem értettünk egyet. Nem 

igazán tudtam, mit tehet ebben a helyzetben, s mit 

tehetek én. Napi levelekben gondoztam a lelkét, 

hátha ezzel én is rátalálok a megoldásra: Az Isten 

igazgasson, mit kelljen cselekedned, erősítsen meg 

mind lelkedben, erődben, legyen tanácsadód 

Őfelsége, szüntelen zörgessünk fiam, az kegyelem 

kapuján, és erősítse meg Őfelsége a mi reszketeg 

kezünket. Gyakorlati útmutatást csak Zsófiának 

küldtem, aki ott van egyedül Fejérváron, és kapkod, 

nem tudja, kinek a tanácsára hallgasson.  

 Nekem is nagy szükségem lett az isteni 

útmutatásra, mert mostanára elromlott itt körülöttem 

minden! Amíg Zsigó élt, meg itt voltak Comeniusék, 

valami mozgás elindult az iskolában, hogy a tudás 

megszerzése mellett a kegyesség ápolása kerüljön 

mindenki élete közepébe. Az Istennek élés volt az én 

küldetésem, melynek része volt a mindennapi 

bibliaolvasás és a kegyes élet. A diákokat hiába 

berzenkedtek, az ő érdekeiket szolgálták Dali János 

vezetői újításai, amikor a latin és görög helyett a 

magyar nyelvet szorgalmazta, és Szenczi Molnár 
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Albert fordításában magyarul énekeltette az Úrnak 

hálát adó genfi zsoltárokat. A mi gondolatainkat is 

követte ezekkel, hiszen már az első iskolai rendben 

előírtuk a magyar nyelv használatát. Tenni akarása  

nem maradt meg az iskola falain belül, diákjai házról 

házra járva megtanították írni és olvasni az arra 

vállalkozó pataki asszonyokat és lányokat, hogy 

otthon is forgathassák a szentírást. A legnagyobb 

ellenállást mégsem ezzel váltotta ki, hanem a 

presbitériumokkal: amikor a gyülekezet tagjaiból 

választott világi vezetők kezébe akarta adni az 

irányítást, ahogyan azt a puritánok elgondolták.  

 Mióta magamra maradtam, Patakon úgy 

viselkedtem, mint a reformátusok egyike, de a 

presbitérium felállítása nekem is szívügyemmé lett. 

Behívattam a várba a város népét, hogy 

elmagyarázzam annak előnyeit, de amikor senki nem 

volt hajlandó elvállalni a tisztséget, földesúri 

hatalommal kijelöltem az itteni mesterek közül az 

első presbitereket. Ez a vita megosztotta a patakiakat, 

mindkét oldalon mögött felsorakoztak a hívek. Nagy 

János mészáros állítólag a bárdjával is megfenyegette 

Veréczit, a város tisztelendőjét, ha nem hagyja abba 

áskálódását a rektor ellen. Nem felejtette el ezt a 

főbíró sem ezt, mert amikor városi hivatalt is kértem 

Dali Jánosnak, megtagadta. Dühömben az egész 

városi tanácsot úriszék elé küldtem összeesküvés 

vádjával, de még az a testület is, ahol pedig a 

familiárisaim ültek, nekik adott igazat: én hagytam 

figyelmen kívül a szabad papválasztás privilégiumát. 

Tekintélyem kevés volt ahhoz, hogy áttörje a 
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szokások falát, így hát nem lett Patak a puritánok 

szigete, ahogy szerettem volna. 

 Dali János iskolai újításaiban azonban már 

korábban is az evangéliumi elvek megsértését látták, 

és összefogtak ellene: a tokaji zsinaton 

felfüggesztették állásából, Zsigó ekkor fogadta be 

udvarába. Hiába kértem orvoslást Györgyömtől, nem 

állt mellém, ő is tartott attól, ha nincsenek püspökök, 

nincsen fejedelem sem. Csak megboldogult uram 

halála után tudtam visszahelyeztetni Dalit az iskola 

élére, de a pataki tiszteletesek örök vitában álltak 

vele. Közülük is Veréczi Ferenc lett a legnagyobb 

ellenfele, aki hiába járta meg Franekert, nem tudott 

azonosulni a puritánok elveivel. Vele aztán én is 

vitába keveredtem. Nem vette észre, hogy a pápista 

gyakorlat köszön vissza az úrvacsorázáskor, amikor a 

lelkipásztor a feje felé emeli a bort és a kenyeret. 

Húsvétkor kértem, hogy az új liturgia szerint legyen 

az úrvacsora, de mert nem engedelmeskedett, 

kijöttem onnét szívünknek nem kicsiny fájdalmával. 

De nem tettem semmit, Veréczi úrvacsora 

osztogatása, zajongása, ellenünk való feddődése 

Istennek ostora, békével szenvedtem azoktól.  

 Kicsit megvigasztalt az Úr Utrechtből és 

Franekerből  visszatérő alumnusunk, Pósaházi János 

tisztelgésével, aki a filozófia tanára lett az iskolában. 

Gyerekkorától ismertem őt, mivel az apja is Patakon 

szolgált, de hogy megemberesedett! Néhányszor 

meglátogatott, kíváncsi voltam tudására, pedig 

puszta létével mindig eszembe juttatta elvesztett 

fiamat. De olyan dolgokról beszélt érthetően, 

amelyek engem is izgattak: az idő és a hely 
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kapcsolatáról, az izmok működéséről, a 

vérkeringésről, a legkisebb porcikánkat jelentő 

atomokról. A világ megy előre a tudományok terén, 

jó hallani, még ha nem is értettem mindent. Patakon 

azonban lassan őröltek a malmok. 

 Klobusinczky uram bekérte a pataki 

városkönyvet, aminek vezetését a Rákóczi 

uradalomban mindenütt előírtuk, tiszttartóként ő 

ellenőrizte azt. Legutóbbi bejegyzését nekem is 

megmutatta: betereltem a patakiakat a várba... De hát 

én csak behívtam őket, nagy különbség van a kettő 

között! Belelapoztam a könyvükbe, s a 

bejegyzésekből gyorsan kiderült, korábban is volt 

köztünk vita, többnyire a bor árusítása zavarta őket. 

Az 1618-as bejegyzés bírálja, hogy az úr, Rákóczi 

György őnagysága, a városra való, nem tudjuk miért 

való haragjában és a város bosszúságára 5 csöbrös 

helyett 9 csöbrös hordókat csináltatott és a város 

törvényét és privilégiumát figyelmen kívül hagyta.  

1622-ben meg a pünkösdi bort 4 pénzzel drágábban 

adtuk, mint a város…... Nahát, ezt nem is tudtam: 

Debreceni Tamás uram első unokám keresztelőjéhez 

2 hordó bort méretett ki akkor, amikor már a 

privilégiumok szerint az itteniek, vagy a  coetusét 

kellett volna kocsmázni. Györgyöm hadjárata miatt 

akkoriban nagyon kifogytunk a pénzből, amit végül 

ugyanúgy a Rákóczi-vagyonból kellett finanszírozni, 

mint az előzőeket, de az unokánkra azért 

figyeltünk...Na, de nem csak mi voltunk a város 

bögyében! Azt is nehezményezték, hogy a várárkot 

ásó lengyelek a prefektus által kiutalt bort nem itták 

meg, hanem a Felső-Hóstáton Tóth András házában 
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árulták. Vizet ittak helyette, hát azért voltak 

állandóan hasmenésben…. 

       Nem érdemes ezeket böngésznem, hiszen ma 

már tovább mentek az ilyen bejegyzéseknél! 

Ellenségeim a legnagyobb csapást azzal mérték rám, 

hogy ellenem  fordították a diákokat is! Igaz, mire 

visszatértem Erdélyből, nagyon megváltoztak az 

itteni viszonyok. A diákok a kegyességhez illő 

viseletet, a tógát feledve, rövid mentében, papucsban 

parádéztak és a zempléni esperes, Miskolci Csujak 

István uram ellenőrzéséből az is kiderült, hogy több 

bor fogyott náluk, mint gyertya. Amikor a tisztaságra 

intette őket Dali János, csak morogtak, és amikor 

rendeletet hoztam, hogy a borból származó 

jövedelem egy részét az iskolára kell fordítaniuk, és 

a tanárok járandóságát is az iskola kocsmájában kell 

kiméretni, fellázadtak ellenem: elhagyták Patakot, 

előbb Göncre, majd  Tállyára települtek. Idvözült 

urammal ifjúságunktól fogva istenesen élvén, de sem 

annak, sem édes kedves fiamnak, Rákóczi 

Zsigmondnak halálán nem sírtam, keseregtem, mint 

az ifjúságnak ez rajtam tett méltatlan cselekedetin. Te 

látod Istenem! mint az édesanya magzatit, a dajka az 

ő kicsindedit, úgy igyekeztem nevelni Istennek és 

szegény hazánknak szolgálatjára, de sok 

dajkálkodásimat ím mivel fizették…. 

 A minap Ilonával kimentünk a temetőbe, a 

külső váron gyalog mentem végig, a vízikapunál várt 

rám a kocsi és a sár. A húsvéti megbélyegzés óta nem 

voltam a váron kívül, egyetlen rossz is felülírhatja a 

sok jót. A megszokott úton, a Kovácsok utcáján 

kocsiztunk végig, az alacsony házak kéményén 
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gomolygott a füst, ennyi volt az élet jele. A 

kollégium környékén is nagy volt a csend, diákok 

nélkül milyen üres Patak! Az ispotálynál jártunk, 

amikor már nem tudom, ki állította meg a kocsinkat a 

hírrel: Veréczi tiszteletest megütötte a guta, élő 

halottként fekszik a házban. Felpillantottam az égre 

és elszégyelltem magam, nem kívántam ezt neki. 

Remélem, az Úr tudja ezt! Kegyúrként, és nem a 

gyülekezet megbántott tagjaként gondoskodtam róla, 

kettőnk vitájával neki kell majd elszámolnia. Tudom, 

a megbocsátás nem változtatja meg a múltat, de a 

jövőt igen. Az Úr sugallta jó dolgokról is kiderülhet, 

hogy az ördög incselkedése volt. De ezek a jó és 

rossz dolgok együtt jelentik földi életünket, amellyel 

kiérdemeljük az örök életet.  

 A Széldombnál visszakanyarodva értünk a 

fákkal teli temetőbe, Ilonával néhány, csak itt nyíló 

gyógynövényt begyűjtöttünk, köztük olyanokat, ami 

hályog ellen nagyon hatásosak. S ha már itt voltunk, 

böngésztem egy kicsit a fejfákat. Szomorúan 

fedeztem fel az istenes és tudós atyafiak, Feliczki 

János és Dús Márton tanárok megsüppedt halmait, 

akiket ugyanaz a járvány vitt el, ami Samulkámat.  

Debreceni Tamás földi maradványainál megálltam 

egy imára. Jó emberem volt, emlékezni kell rá, hogy 

ilyenek is voltak körülöttem, hogy ezeket a  

bántásokat megbocsáthassam.  Mögöttünk  a múlt, 

előttünk a jövő, és a jelenben nem tudhatjuk, hogy 

vetésen járunk, vagy romokon. És mégis lépegetünk, 

a korunkból nem szökhetünk meg, az Úr itt adta ki 

feladatunkat.  
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  A nézelődésben elfáradtam. Ilona, mintha 

gyermek lennék, úgy segített fel a kocsira, megértette 

a  kimondatlan szavakat is. Hát ilyen a szeretet: úgy 

táplál, hogy nem falja fel önmagát. Olyan, mint a 

túlcsorduló kehely, amiből ha isznak, újratermelődik 

és újra túlárad. Veszteségeim óta hajlamos vagyok 

elfelejteni: milyen nagy kiváltság az, ha szeretik az 

embert, és ha ő is szerethet. Hogy a szeretet olyan, 

mint a napsugár: tündökölve árad és simogatva 

átölel,  s megajándékoz olyan olyan pillanatokkal, 

amitől a lélegzet is elakad….Szerencsére az Úr 

elrendezi mindenki életét és nekem minden forrásom 

belőle fakad. Este azért – életemben először – én is 

kértem valamit tőle. Pontosabban nem kértem, 

hanem felajánlottam magam Gyurgyó helyett: 

átvállalom a sebeit, meghalok helyette… Még olyan 

fiatal, még annyi feladata lenne, élnie kell, hogy 

beteljesítse küldetését.…. 

 Micsoda öregasszony vagyok, csak  molyolok 

itt a tetőn, az emlékeimmel foglalkozom, pedig a 

testamentumomat kéne folytatnom. De hát a rossz és 

a jó emlékek egyszerre törnek fel az emberben. Hogy 

is írta Comenius uram: életünk a világon csak 

vándorút, amikor aztán rátalálunk örök honunkra a 

végtelenben, a mérhetetlen időben...Én már készen 

vagyok erre az utolsó útra, már nincs más feladatom, 

csak ennyi, hogy ne legyen civakodás utánam.  

 Körbesétáltam a leánykával a tetőt, a lenti 

ágyúöntőben készített legnagyobb ágyú, a Sólyom 

mellett megálltunk és felolvastam neki a rajta lévő 

írást: Én vagyok  sólyom, melyet nagyságos 

felsővadászi Rákóczi György úr nevelt. Patak 
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városában lévő fészkemet az ellenség ellen a tűz és 

vas erejével gyorsan megvédem…. Milyen 

együgyűek voltunk megboldogult urammal, azt 

hittük, az Úr segítségével és a fegyverekkel mindent 

megoldhatunk! Nem gondoltunk azokra, akik nem 

szemtől szembe támadnak, hanem alattomban. A 

kígyók, akiket mi neveltünk saját kebelünkön... Késő 

a felismerés, mert már nincs bennem semmilyen 

küzdésvágy, a lélek talán még kész is lenne, de a test 

erőtlen…. 

 Visszatértem a székemhez és kézbe vettem 

újból a lúdtollat: nem  kell nekem részletesen 

felsorolni, mit akarok, csak az irányt kell 

megmutatnom, a többit  majd hozzáteszik azok, 

akiknek ez a tiszte. No, meg itt elköszönhetek 

mindenkitől, hiszen mire a testamentom az emberek 

elé kerül, én már nem leszek a földi élet részese …. 

 

           

Világi elromlandó minden névvel nevezendő javaimat 

penig akár ősöktől maradtak légyenek azok, akár 

penig magam szereztem volna is, mind 

Magyarországon, mind Erdélyben hagyom  

az én fiamnak, Rákóczi Györgynek Erdély 

fejedelmének, és mindkét ágon lévő maradékinak. … 

 Ferenc unokámnak házasságára hagyok két 

rendbeli köves marhát, és az öltözetek javaiból is két 

rendbelit. Item két aranypohárt, száz öreg ezüst tálat, 

és 24 öreg darvas kupát. …. Sáros-Patakot 

jószágával együtt… fiam és mindkét ágon levő 

maradéki defektusán hagyom az egész nemes 

Magyarországnak, úgy, hogy sem ő fölsége fiscusa, 
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sem más akárki valamely szin és fogás alatt az nemes 

országtól el ne vehesse, szakaszthassa… 

Királyhelmeci, tokaji és dobó-ruszkai jószágaimat 

fiam és utódai után hagyom keresztyén vallásomon 

levő pataki scholára, hogy azok jövedelméből asztalt 

tartsanak 20 nemes ifjúnak, akik maguk 

sustentálására elégtelenek volnának. A többit az 

épületek és a jószág oltalmazására fordítsák. Fiam és 

maradékai tartsák meg a rendet  és módot a 

tanításban fogyatkozás nélkül, ahogy rendeltem. 

 Munkács Alia Máriára és gyermekeire 

szálljon…. Tarcal, Regéc, Lednice, Királyhelmec a 

Zeleméri rokonságé...100 ezer tallérom van 

őfelségénél, ha addig meg nem adja, szálljon a 

fiamra, hogy tartson belőle 200 lovast Szerencsen 

Felföldnek és Hegyaljának oltalmára. Jámbor 

szolgáim adományait ne háborgassa, becsülje meg 

őket, úgy folyhatnak jól és szerencsésen dolgai, ha jól 

tanult szolgák lesznek mellette.  

           Végezetre és utolszor, édes fiam, szerelmes 

házanépeddel együtt az nagy hatalmú szent istennek 

gondviselése alá ajánlak, sok időkre terjessze mind 

magadnak, mind szerelmesidnek életét szerencsésen; 

legyen minden dolgaidban te gondviselő és őrző 

istened; igazgassa szívedet, bírja lelkedet, minden te 

cselekedetiddel egyedül csak az ő szent nevének 

dicséretire. Adjon keresztyén vallásodban 

buzgóságot….adjon okosságot...oltalmazzon minden 

belső és külső ellenségid ellen, adjon békességes 

birodalmat és országlást, engedje, hogy amikor te is 

megfutod istenesen az te pályádat, láthassalak az ő 

szent országában boldog örömmel. Amen.  
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Ezen testamentumot töttem Sáros-Patakon, sok 

szomorúságim és szübeli keserüségim miatt 

elbágyadt állapotomhoz képest ép elmével és türhető 

egészségben .  

 

Die 30. Mensis Octobris Anno Domini 1659. 

 Susanna Lorántfi m.p 
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KI – KICSODA? 
 

I. RÁKÓCZI FERENC (1645 – 1676) 

Báthori Zsófia és II. Rákóczi György gyermeke, apja 

halála után katolizált. Felesége, Zrínyi Ilona révén 

belekeveredett a Habsburg ellenes Wesselényi 

összeesküvésbe, de anyja a Rákócziak pénzén 

megmentette a vérpadtól. Gyermekei:  Julianna és Ferenc 

 

II. és III. FERDINÁND (1578-1637) (1608-1657) 

Habsburg főhercegek, német-római császárok, magyar 

királyok, az ellenreformáció és az abszolutizmus 

képviselői. Előbbivel Bethlen Gábor, utóbbival I. Rákóczi 

György került szembe, akik sikeres harcukat követő 

különbékéjükkel meg tudták erősíteni Erdély 

függetlenségét. 

 

BÁTHORI ZSÓFIA (1629-1680) 

Báthori András és Zakreska Anna gyermeke, II. Rákóczi 

György felesége, I. Rákóczi Ferenc édesanyja. 

Házasságkötése után áttért a református vallásra, de férje 

halála után fiával együtt visszatért a katolikus egyházba és 

I. Lipót pártjára állt. A jezsuiták befolyására üldözte a 

protestánsokat, fiát a Rákóczi vagyonnal védte meg a 

Wesselényi összeesküvésben való részvételt követő 

megtorlástól. Élete végén mindent elkövetett, hogy 

megakadályozza özvegy menye: Zrínyi Ilona és Thököly 

Imre házasságát, de nem járt sikerrel.  
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BETHLEN GÁBOR (1580-1629) 

Erdély aranykorának fejedelme, Károlyi Zsuzsanna férje. 

Második felesége révén (Brandenburgi Katalin) 

bekapcsolódott a Habsburg ellenes 30 éves háborúba, 

sikereivel elérte Erdély önállóságának megerősítését. 

Merkantilista gazdaságpolitikája révén nemcsak 

megerősítette a fejedelmi hatalmat, Erdélyt európai 

politikai tényezővé tette.  

 

BORNEMISZA  ANNA  (1630-1688) 

az erdélyi főkapitány lánya, Lorántffy Zsuzsanna neveltje, 

I. Apafi Mihály erdélyi fejedelem felesége, II. Apafi 

Mihály édesanyja. Amikor férje a lengyelországi 

hadjáratban tatár fogságba esett, váltságdíját 3 hónap alatt 

összegyűjtötte és kiváltotta. Okos, erényes és higgadt 

asszony volt, 14 gyermeknek adott életet, és amikor II. 

Rákóczi György halála után az erdélyi rendek a férjét 

választották meg fejedelemnek, nagy befolyással volt 

döntéseire. Híres szakácskönyve és gazdasági naplója a 

korszak megkerülhetetlen történelmi forrása.  

 

COMENIUS  (1592-1670) 

cseh pedagógus és író, őt tekintjük az első modern 

szellemiségű pedagógusnak. Szüleit a Fehér hegyi csata 

utáni vallási üldözések alatt vesztette el, a cseh-morva 

testvérek közössége nevelte fel, taníttatta, majd a 

püspökük lett. Lesznóban talált mecénásra és egy 

évtizednyi nyugalomra, ott dolgozta ki a pánszofia 

koncepcióját. Ez egy olyan enciklopédikus iskolarendszer, 

melyekkel az ismeretek egésze elsajátítható. Patakon élt 4 

évig, itt írta két fontos művét (Az iskola, mint játékszín és 

a Látható világ), majd Lesznóba és Amszterdamba 

költözött.  
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KLOBUSICZKI ANDRÁS (?-1658) 

A Rákóczi uradalom prefektusa, Lorántffy Zsuzsanna 

bizalmi embere. Rákóczi Zsigmond esküvőjekor a várral 

szembeni kétszintes házát – mely a birtok gazdasági 

központja volt – Zsigmond és felesége számára 

átalakították.  

 

LORÁNTFFY ZSUZSANNA (1600-1660) 

Lorántffy Mihály és Zeleméri Borbála gyermeke, I. 

Rákóczi György felesége, Sárospatak nagyasszonya. Ez a 

város életének legfőbb színtere, csak férje erdélyi 

fejedelemsége idején hagyta el, de gyakorta hazajárt. 

Gyermekei: Zsigmond (1618), Sámuel (1619), György 

(1621-1660), Zsigmond (1622-1652), Ferenc (1624) 

 

PERÉNYI GÁBOR (1532-1567) 

Országbíró, a reformáció elkötelezett híve, a pataki iskola 

megalapítója. Az apja által elkezdett sárospataki vártorony 

építését ő fejezte be, Délvidékről ide tett át székhelyét, 

jobbágyait Kispatakon telepítette le. Felesége, Országh 

Ilona Gombos-kertjét Lorántffy Zsuzsanna fejlesztett 

tovább. Családja utolsó férfitagja lett, akit felesége 

féltékenység miatt megmérgeztetett. 

 

PFALZI HENRIETTA (1626-1651) 

V. Frigyes pfalzi választófejedelem és Stuart Erzsébet 

lánya, 16 gyermekük egyike, I. Jakab angol király 

unokája. Apját, a Habsburgokkal szembeforduló cseh 

királyt fél év után elűzték, halála után családja a rokonok 

kegyelem kenyerén élt. Politikai akarat adta feleségül 

Rákóczi Zsigmondhoz, de a fiatalok között érzelmi 

kapcsolat alakult ki. Három hónapnyi házasság után 

azonban váratlanul meghalt, Sárospatakon temették a 

vártemplomba, de maradványai – és a többi itteni halott 

csontjai – Báthori Zsófia katolizálása után szétszóródtak. 
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SZEPSI LACZKÓ MÁTÉ (1576-1633) 

Szepsiben született, Sárospatakon tanult, Olaszliszkán, 

Kassán tanított. Lorántffy Mihály ösztöndíjával megjárta 

Wittenberget, majd a család szolgálatába állt. Emlékezetre 

való dolgok nak rövid megjegyzési címmel krónikát írt az 

1520-1619 közötti időszakról. A szájhagyomány szerint a 

nevéhez fűződik az első aszúbor készítése, mellyel 

Lorántffy Zsuzsannának kedveskedett.  

 

TUDÓS ILONA (?) Lorántffy Zsuzsanna pataki 

jobbágya, akit megtanított a gyógynövények 

hasznosítására. Az első boszorkányperek egyikében 

halálra ítélték. 

 

WESSELÉNYI FERENC (1605-1667) 

Hatalmas testi ereje, heves vérmérséklete sikeres katonává 

tette, II. Ferdinánd grófi rangra és Fülek kapitányává 

emelte. 1647-ben tábornokként harcolt a svédek és I. 

Rákóczi György ellen, de Murány várát – Szécsi Mária 

segítségével - csellel vette be. 1655-ben Zrínyi Miklóssal 

szemben őt választotta nádorrá a pozsonyi országgyűlés. 

A császárral szembefordulva aztán részesévé vált, majd 

szervezője lett a Habsburg ellenes összeesküvésnek, de 

még annak felfedezése előtt meghalt. Gyöngyösi István 

Márssal társakodó Murányi Vénusz címmel dolgozta fel 

szerelmi történetét 1664-ben. 
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CSALÁDI KAPCSOLATOK 

 
RÁKÓCZI ZSIGMOND (1544-1608)  

 — — 

1. Alaghy Judit  

                Erzsébet (?-1604) 

2. Gerendi Anna 

          

       I.R. György        —           Zsigmond       —        Pál 

         (1593-1648)                     

                      – –                                   – –    

       Lorántffy Zsuzsanna      Lorántffy Mária 

               (1600-1660) 

                 Zsigmond – Sámuel – II. R. György  –  Zsigmond – Ferenc 

                     1620           1623       (1621-1660)    (1622-1652)     1632 

                             — —                       — —   

                                                 Báthori Zsófia    Pfalzi Henrietta 

          (1629-1680)       (1626-1651) 

            

                                           I.R.Ferenc Zsigmond 

                                                (1645-1676)           

                                                      — —                                        

                                               Zrínyi Ilona                               

                                              (1643-1703)         — — Thököly Imre 

                                                                                                    Erzsébet 

          György —  Julianna — II. R.  Ferenc                       

                     (1676-1735) 

                                             — — 

                  Hesseni Amália 

3. Thelegdy Borbála  

                                Judit     

 

LORÁNTFFY MIHÁLY (?-1614) 

             — — 

1. Zeleméri Borbála 

       Erzsébet    —    Zsuzsanna       —        Mária                                                                  

                                    — —                        —  — 

             I. Rákóczi György       Rákóczi Zsigmond 

2. Andrássy Katalin— — Hédervári István 

                 Katalin — — Alia Sámuel 

                                           Mária  
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A cseh nyelvű Comenius–verseket  

Martinák János fordította magyarra.  

Írásomat Némediné Kiss Adrien formálta könyvvé. 

Köszönöm önzetlen segítségét. 

 

Nyomda és kötés: Debreceni Egyetemi Kiadó 
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7. Meghitt barátaim (dedikált könyveink) 2006. 

8. Múzsák a Magas-hegy tövében 2009. (http.) 

9. Lélekdarabkáim (Tanári pályám emlékezete) 2011. 

(http) 

10. Ez + az   I. - II. 2011. III. 2019. 

11. Sárospatak (Szubjektív kultúrtörténeti időutazás) 

2008. (http.) 

12. Mapazsu válogatott 2008. 

13. Teremtés (Martinák János prózája) 2008. 

14. Szépkúti Miklós emlékezete 2009. (http.) 

15. Éva könyve 2008. 

16. Bibliai történetek - az ateista mamától 2009. 

(http.) 

17. Sorsok áradása (Fényes Újhel' regénye) 2009-

2013. (http.) 

18. Érintés – tükör által homályosan 2010. (http.) 

19. A hetvenkedő Martinák János 2011. (http.) 

20. Iroda – lom 2011. 

21. Németh Pál ébresztése 2011. 

22. Olvasóskönyv 2013. (http.) 

23. Személyes irodalom 2015. (http.) 

24. Szemüveges majom 2020. (http.) 



68 

 

25. A Bárókert rabja („kétkezes” Czóbel Minkával) 

2016. (http.) 

26. Újhelyi poétriánk (Sorsok áradása I.) 2016. 

(http.) 

27. Hagyaték (Martinák János, 1941-2016) 2017. 

28. Hékula – jeles és még jelesebb napokra – 2018. 

(http.) 

29. Fényes Újhel' (Sorsok áradása II.) 2017. (http.) 

30. Én, Lorántfi Susana (Pataki monológ) 2021. 

(http.) 

31. Útjaink 2019. (http.) 

32. Közös pontok a számegyenesen (FÉ 65!) 2019. 

33. Párhuzamosok a végtelenben…. 2020. (http.) 

34. Összegyűltek és szárnyrakeltek…2021. (http.) 

35. Matyi énekelt versei 2021. 

36. Szabi-babi 25! - 2022. 

37. Folyt. köv. (novellák)  

38. Papírba, kőbe és bronzba zárva… 

39. 

40. Hetvenkedő bekezdések – Ancsel Éva módra... 

 
 

 

 

 

 

MARTINÁK JÁNOSNÉ SZÁSZ ENIKŐ ZSUZSANNA 

3950  Sárospatak, Ady tér 2. 
telefon: 47/ 311-584       20 / 3762447 

http:  irodalmitarsalgo.jdevcloud.com 

e-mail: irodalmitarsalgo@gmail-com 

 
 



 

 

 

 

                                                    

  


