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T A R T A L O M . 

A) Tárgymutató. 
A negyedik könyv folytatása.  VI. Báthori Endre ural-

kodása. Mihály vajda támadása. A szenterzsébeti ütközet. Endre 
megöletése. VII. Mihály tervei. Erdélyt elfoglalva  tartja. Rab-
lásai, jószág-elkobzásai. Alkudozásai a császári udvarral. Török 
követség. Hadjárat Moldva ellen. Báthori Zsigmond pártja 
Mihály tűrhetetlen zsarnoksága ellen fölkelést  szervez Kiegye-
zésük a német pártiakkal, Básta Erdélybe jön. Mihály megvere-
tése, menekülése, a léezfalvi  gyűlés. Básta távozása, Zsigmond 
visszahozatala. VIII. Mihály Prágában. Zsigmond beigtatása, 
alkudozása Bástával, a goroszliii csata. Mihály megöletése. 
Zsigmond visszatérése Az ország nyomora. Básta távozása. 
Zsigmond alkudozása Rudolffal,  kiegyezése, távozása. Székely 
Mózes kibujdosasn. Básta felfüggeszti  az alkotmányt. IX. Székely 
Mózes. Gyors elóhaladása. Hadul oláh vajda*A brassai csata. 
A bujdosók. X. Básta újra felfüggeszti  az alkotmányt. Rém-
uralma. Az ország nyomora naponként nó. Eltávozása. Helyét 
kormányzóság pótolja. A bujdosók sorsa. Bethlen Gábor eszköz-
lésére Bocskaival lépnek összeköttetésbe Bocskai fellépése. 
A bujdosók választása s az első berát, mely azt megerősíti. Bocskai 
elóhaladása, erdélyi fejedelemmé  választatása. XI. Irodalom-
történet. 'XII. Történet-irodalom. 3 - 74 lap. 

Ötödik könyv. I. Bocskai Erdély kézhezvételére lépéseket 
tesz, hova Rácz György is benyomul. A szerencsi gyűlés. Gyulafi 
küzdelme Erdélyben. Az ünnepélyes athname. Bocskai Erdélyben. 
A medgyesi országgyűlés. Rácz meghódolása. A rákosi talál 
kozás. Békealkudozás kezdete Bocskai és a német kormány közt. 
Az erdélyi országgyűlés a pontok módosítását sürgeti. A bécsi 
béke. Rudolf  Erdély és a Részek szabad fejedelemválasztá*i 
jogát elismeri. A zsitvatoroki béke. Kassai országgyűlés. Bocskai 
betegsége, halála. Kátai felkonczoltatása.  Magyarország lépései 
a fejedelemség  megszerzésére. II. Elöintézkedések Erdély függet-
lenségének megmentésére. Bocskai temetése. Rákóczi Zsigmond 
fejedelemmé  választatása, első intézkedései. Ilomonnai törekvései, 
a neki küldött athname Rákóczi nevére iratik át. Ilomonnai 
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igyekezetei, hogy az erdélyi fejedelemséget  megszerezhesse; 
pártfogoltatása  a török és Készek által. Kiegyezése Rákóczival. 
Báthori Gábor fellépése,  szövetkezése a Hajdúsággal, Török-
séggel, kiegyezése Rákóczival, ki lemond a fejedelemségről. 
III. Báthori Gábor fejedelemmé  választatása, igyekezete, hogy 
székében megszilárdítsa magát. Első szép reményekre jogositó 
tettei. Catholicus főurak  összeesküvése, kik a fejedelmet  meg 
akarják öletni. Báthori megmenekül, de szigorú törvényeket 
hozat. A király-daróczi összejövetel, háború-készületek. Imrefi 
Kassán kiegyezkedést hoz létre. Kendi tervet szó Báthori meg-
buktatására s egyezkedik magyarországi elégületlenekkel és 
szászokkal. Báthori elfoglalja  Szebent, onnan Brassó alá megy, 
onnan Moldvába, hol hadai Rádulon diadalt aratnak, de a zsol-
dosokkal visszatérő Rádul kiveri az erdélyieket s brassai Weisz 
Mihálylyal összeköttetésbe teszi magát. Rádul megtámadja Er-
délyt, Báthori megveretik. Forgács beütése Magyarországból, 
ennek azonban nem kedvez a szerencse. Az elégületlenek Bras-
sóba zárkóznak. A tokaji kiegyezés. Báthori igyekezete, hogy 
Brassót lecsendesítse, meghiúsul. Tömeges nótázáeok. Géczi 
András fellépése  a portán. Athnamét nyer, visszatér Brassóba. 
Báthori kegyetlenkedései, meghasonlása Bethlen Gáborral, ki-
egyezése Géczivel, alkudozása Mátyással. A porta háborút indít 
ellene. Skender kinyomja az or.-zígból. Bethlen Gábor fejede-
lemmé választatik. Báthori megöletése. IV. Bethlen Gábor ural-
kodása. Első tgttei trónja megszilárdítására. A magyarorszá-
giaknakmegbuktatására czébó igyekezeteit meghiúsítja,Szebent 
kibékíti, a portát megnyeri. Dóczi garázdálkodásai. Lippa és 
Jenő ügye. A Bethlennek adott athname. Kendi István lázadása. 
Nagyszombati egyezkedés Lippa ügye előtérbe tolul s átadatik 
a törököknek. Ujabb értekezlet Nagyszombaton. A nagykárolyi 
szerződés. V. Bethlen első beavatkozásai a 30 éves háborúba, 
szerencsés elóhaladása. Kassa elfoglalása.  Dóczi elfogatása.  Beth-
len Pozsony alatt. Bécs fenyegettetése.  A lengyelek beütése. A 
porta Bethlen elóhaladását kárhoztatja. Egyezkedés Ferdinánddal, 
s mialatt Bethlen Magyarország fejedelmévé  választatik, a ki-
egyezés is létrejött Ferdinánddal. Szövetkezés a csehekkel. Besz-
terczebányai gyűlés. Bethlen Magyarország királyává választatik. 
Ujabb békealkudozások. Nikolsburgi békekötés. VI. Behlen 
igyekezete a portán, hogy a háborút Ferdinánd ellen megújít-
hassa. Bethlen második támadása. A béke megújítása. Angol 
közbenjárás Bethlen mellett a portán. Igyekezet, ót az átalános 
európai protestáns szövetségbe bevonni. Bethlen házassági törek-
vései a brandenburgi udvarban, belépése a protestáns unióba. 
A fejedelem  irományait a portán ellopják. Bethlen harmadik 
támadása. Diadala Wallenstein felett  a Garan mellett. Szent 
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Demeter napja. A lőcsei béke. A szónyi béke. Bethlen igyekezete, 
hogy az unióval szövetkezését megújítsa, meghiúsul; végre 
Gusztáv Adolffal  lép összeköttetésbe, de meghal, mielőtt annak 
eredménye lett volna. VII. Brandenburgi Katalin fejedelemsége. 
Bethlen István kormányzósága. Bethlen halála mindenfelé  nagy 
benyomást tesz, de a dolgok hanyatlásnak indúlnak. Küzdelem 
Katalin és István úr közt; ez utóbbi Rákóczi Györgyöt kinálja 
meg a fejedelemséggel,  de azalatt magát is megválasztják. 
Topái egyezkedés új választás eszközlésére, melynek folytán 
Rákóczi György meg is választatott. VIII. Eszterházy igyekezete 
Rákóczi megbuktatására, végre is kénytelen ezt a kassai egyez-
kedésben elismerni. Rákóczi első összeköttetése a svédekkel. 
Zólyomi ügye, kiegyezés ezzel, ifjú  Székely Mózes támadása. Az 
eperjesi trakta. Az ifjú  Bethlen István halála. Zólyomi fogságba 
vettetése. öreg Bethlen István támadása, megveretése Rákóczi 
által s kiegyezése ezzel. Portai viszonyok. Rákóczi fia  György-
utódjává választatik. IX. liákóczi beavatkozása a 30 éves hábo-
rúba. Alkudozások svéd és franczia  ügynökökkel. Ifjú  Rákóczi 
György menyegzője Báthori Zsófiával.  Portai ferman,  mely a 
Rákóczi felkelését  helybenhagyja. Az Hi44-iki hadjárat Kemény 
János fővezérsége  alatt. Török segély nem érkezik, Rákóczi 
zúgolódása e miatt. Kassai országgyűlés. Portai viszonyok. Az 
1645-ki hadjárat. Egyesülés a svédekkel Gödingnél Morvaor-
szágban. A törökök fellépése  ez ellen. A linczi béke Rákóczi 
alkudozásai a portai adó végett. Halála. X. Vallástörténet. 
Iskolák emelkedése, virágzása. Törekvés egyetem felállítására. 
Zsidózók, vallástani, nyelvtani irodalom. XI. Történeti irodalom. 
75 - 254 lap. 

Hatodik könyv. I. Második Rákóczi György uralkodása, 
megerősíttetése a portán, ifjú  tanácsurak emelkedése. Rákóczi 
Zsigmondnak s nejének halála, a fejedelem  betegsége, fiának 
Ferencznek utódjává választása. Háború Moldva ellen. Háború 
Oláhország ellen. A szerencsétlen lengyel hadjárat. Kemény 
János a táborral együtt tatár rabságba jut. Rákóczi hazaérke-
zése. Szamosujvári országgyűlés. Rákóczi igyekezete, hogy a 
haragvó hatalmakat megengesztelje, meghitisul, helyébe fejede-
lemmé választatik Rhédei Ferencz. Az elégületlen Rákóczi azon-
ban pártot teremt, s visszafoglalja  székét. Rákóczi igyekezete, 
hogy a német udvarnál keressen pártfogást,  itt biztató válaszszal 
fogadtatik.  Annál határozottabban kikél a török ellene, mely 
Erdély elborítására roppant készületeket tesz. Rákóczi diadalai 
keveset használnak. Erdélyt a török erő elborítja, kipusztitja. 
Jenő feladatik.  Barcsai Ákost a szerdár fejedelemmé  teszi. Ka-
ránsebes és Lúgos feladása.  II. Barcsai Ákos beiktatása az uj 
fejedelemségbe,  Rákóczi nem volt hajlandó lemondani, de szo-
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rougattatváu, Barcsaival egyezkedésbe bocsátkozik s végre le is 
mond, a kiegyezés köztök csakhamar felbomlik,  s Rákóczi vissza-
foglalja  székét, Barcsai a töröknél keres segélyt, be is üt az or-
szágba ezekkel s Rákóczin diadalt arat, de Rákóczi újra sereget 
gyűjt s Barcsait Szebenben ostromolja. A gyulai csata. Rákóczi 
halála. III. Az ország határszéle foglaltatik.  Várad bukása. Az 
ország ingerültsége Barcsai ellen. Kemény János meghivatik a 
fejedelemségre.  Barcsai lemondása, Kemény János megválaszta-
tása. IV. Barcsai ármánykodása Kemény ellen, kit a török sem 
ismer el. Kemény igyekezete, hogv a bécsi udvarban szövetségest 
találjon a török ellen. Beszterczci gyűlés. Barcsai Ákos árulása, 
megöletése Répa alatt. A törökök Erdély támadására készülnek 
s Leopold Montecuculit. védelmére küldi. Kemény kivonul az 
országból. A törökök feldúlják  azt. Ali pasa Apafit  fejedelemmé 
választatja. Kemény s Montecueuli Erdélybe vonulnak, de háború 
nélkül visszahúzódnak. A kis-selyki országgyűlés. Kemény ujabb 
beütése — elesése. V. Apafi  Mihály fejedelemsége.Kemény  Simon 
törekvései. Nótázások Szent-Imrén. Török és német hadak Er-
délyben Kolozsvár ostroma. Piri basa deftere.  Apafi  beráttal 
erősíttetik meg. Szentgyörgyi követsége. Ilaller Gábor Ali basá-
nál. Hadkészületek Magyarország ellen. A nagyvezér tervei 
Hallerrel. Apafi  a nagyvezér táborába hivatik, megjelenése Ér-
sekújváron, körlevele a magyarországi megyékhez, Haller Gábor 
megöletése. Az 1663- és 64-ki török háború, szent-gothárdi dia-
dal A vasvári béke. Teleki érintkezése Rottállal. Bánfi  bécsi 
követsége, ingerültség Magyarországon — a murányi gyűlésen 
Teleki és Bethlen Miklós is megjelennek. Apafi  támogatja az 
elégületleneket. Baló Konstántinápolyban. Panajót árulása. 
Zólyomi a portán. Ujabb követségek az elégületlenek érdeké-
ben, ezek bukása, menekülések Erdélybe, szigorú fellépések 
Magyarországon, a bujdosók és Apafi  ujabb lépései a portán. 
Török viszonyok. VI. Erdély a bujdosók ügyeit kéz alatt pár-
tolja, Bánfi  Dienes s néhány tanácsúi- ellenzése. Apafi  ennek 
ellenére ad segélyt. A vasvári kudarcz. Szepesi és Petróczi Er-
délyben. A porta kétszinü magaviselete a bujdosók irányában. 
Véres de eredménytelen háborúk Magyarországon. Beaumont 
XIV. Lajos ügynöke Erdélyben. Bánfi  Dénes tragoediája. A 
íranczia udvar összeköttetése az erdélyi udvarral, annak ügy-
nökei Apafival  szövetséget hoznak létre. Lengyel és franczia 
segélyhadakat nyernek a bujdosók. Béldi Pál tragoediája. Te-
leki mint a bujdosók fővezére.  VII. A bujdosók fővezérévé 
Tököli lesz. Villongás Veselényi és Tököli közt. Somlyócsehi 
környékén török felverések.  Teleki és Tököli összezördülése. 
II. Apafi  Mihály megválasztatása. Az 1681-ki erdélyi hadjárat 
a bujdosók érdekében. Tököli házassága. Az 1682 ki háború. 
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Apali csatlakozása, visszatérése. Az lfiHS-ki  háború. Bécs ost-
roma. Apali Győr alatt. A törökök folytonos  veszteségei. Barcsai 
Mihály elfogatása,  elitéltetése, utódjává választott lia athnamét 
nyer. Pater Dunod Erdélyben. Titkos szövetsége Telekivel, az 
általa hozott diploma visszautasittatik. Teleki igyekezete, hogy 
Tökölit megbuktassa a portán. Tököli elfogatása.  Erdély egyes 
részeinek első megszállása. Teleki alkudozása Karafával.  Serfíen-
berg fegyveres  orátorai Erdélyben, az általa hozott diploma 
visszautasittatik. Serffenberg  Szeben ostromlása után távozik az 
országból. Pekri Lörincz, Daczó János nótáztatnak. Gyulai Fe-
renez Bécsben. Török viszonyok. Erdély végleges megszállása 
német hadak által a lothringeni herczeg vezérlete alatt. Abalázs-
falvi  kiegyezés. Erdély hadi kerületekre osztatik. Carafa  Er-
délyben. Az ország meghódolása. Erdély zsaroltatása, de diplo-
mát ezalatt hasztalanul sürgettek a Kendek. A fejedelemné 
halála. Apafi  hanyatlása s halála. VIII. Zavaros állapotok. 
Államtanács. Bécsben Veteránit kormányzóvá szemelték ki, de 
a porta Tökölinek adott athnamét. Tököli beütése, zernyesti 
diadala. Az államtanács Kcszei Jánost Bécsbe küldi, hova Beth-
len is felszaladt.  Tököli diadalmas elóhaladása, s fejedelemmé 
választatása Keresztyénszigeten, szerencséjének hanyatlása s 
kivonulása az országból. Bethlen Miklós sikeres fáradozásai 
Bécsben, s miközben tatárok és Tököli hada még mindig dúlják 
Erdélyt, kinyeri a Leopoldi hitlevelet Bánfi  György kormányzó, 
Bethlen Miklós korlátnok. Alkudozások a hitlevél pontjainak 
kiszélesítésére. Megválasztott főhivatalnokok  s kormánytanács 
beiktatása. Ilitletétel I.eopold s József  nevére. Accorda a szá-
szokkal. Bécsi követség. A catholicusok s az ország közt fenn-
forgó  viszály ügyében kelt leirat. Az Alvinciana resolutio. Tatár 
dúlások. A bécsi korlátnokság felállítása.  Apali Mihály házas-
sága. Kormányszék átalakítása. Rabutin katonai parancsnokká 
lesz. Illyés András püspök Erdélybe jön, de kiutasittatik. Az 
oláhoknak eatholiciisokkal való uniója. Az Erdélyre sulyosodott 
roppant teher. A főurak  fényűzése.  Karloviczi béke. Erdély 
pénzügyének kezelésétől megfosztatik,  s e végett bizottmány 
küldetik az országba. A Mikes-féle  öt pont. A görög-egyesültek 
ügye, a hittudós. Nagyszegi protcstatioja s elfogatása.  A nem-
egyesültek üldöztetése. A sérelmek szaporodása. A Rákóczi-
fon-adalom  kiütése. A mozgalom növekedése, harapózása, Rabutin 
szigorú intézkedései annak elnyomására. Hazafias  emlékiratok. 
Rákóczi fejedelemmé  választatása. Leopold halála. József  segélyt 
küld Erdélybe. A zsibói csata. Menekülések Erdélyből. Az er-
délyi bujdosók s magyarországiak huszti szövetkezése. Nagy-
szombati értekezlet. Rabutin távozik Erdélyből. Erdély vissza-
foglalása  Rákóczi beiktatása az erdélyi fejedelemségbe.  A 
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forradalom  hanyatlása és bukása. IX. Erdély államélete s viszo-
nya a török s német udvarokhoz. Erdély belviszonyai, ipara, 
kereskedelme. X. Vallástörténet, a tanügy hanyatlása, vallási 
irodalom emelkedése, tudományos irodalma. XI. Történeti iro-
dalom. XII. Erdély történetének átnézete a szathmári békétől 
1791-ig. 255-511 lap. 

It) Erdély uralkodói: 
Báthori Endre (1599) 8 - 9 lap. 
Rudolf:  Mihálv gubernátorsága (1599—1601) . 9 - 2 0 , , 
Báthori Zsigmond (1601) 21—22 „ 
Rudolf:  Básta helytartósága (1601) 22 -24 „ 
Báthori Zsigmond (1601—1602) 24—30 „ 
Rudolf:  Básta helytartósága (1602—1603) . . . 31—35 „ 
Székely Mózes (1603) 35-40 „ 
Rudolf:  Básta helytartósága (1603—1604). . . 41—46 „ 

Kormánytanács (1604-1605) 46—51 „ 
Bocskai megválasztatása 51 ,, 
Bocskai fejedelemsége  (1605—1606) . . . . 77—87 „ 
Rákóczi Zsigmond (1607-1608) 89—96 „ 
Báthori Gábor (1608—1613) 96-114 ,, 
Bethlen Gábor (1613-1629) 115-164 ,, 
Brandenburgi Katalin (1629-1630) 165-171 „ 
Bethlen István (1630) 1 7 1 - 1 7 2 , , 
I. Rákóczi György (1630-1648) 173—205,, 
II. Rákóczi György (1648—1657) 257-268 „ 
llhédei Ferencz (1657—1658) 268—269 „ 
II. Rákóczi György (1658) 269-276 „ 
Barcsai Ákos (1658-1659) 276-282 „ 
II. Rákóczi György (1659-1660) 282-286 „ 
Barcsai Ákos (1660) 286- 293 „ 
Kemény János (1661—1662) 293-302 „ 
I. Apafi  Mihály (1661-1690) 302-370 „ 
II. Apafi  Mihály (1690) 370—376 „ 
Tököli Imre (1690) 376-379 „ 
Leopold (1692 -1705) 3 7 9 - 4 0 2 , , 
II. Rákóczi Ferencz (1704-1710) 401—409 „ 
III. Károly, Mária Therezia, József,  Leopold. . 502—511 „ 
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VI. 

Alig lépett valaki válságosabb helyzetben Erdély 
trónjára mint Báthori Endre. Magas miveltséggel. fé-
nyes tulajdonokkal birt. Ügyes, gőgnélküli, jámbor, 
őszinte és vallásos. Mint pap, elzárva a világtól, semmi 
emberismerettel sem birt s jóhiszeműsége néha az egy-
ügyűséggel volt határos. Kiragadva saját világából, 
nem ismerve az embereket, kik környezék, a viszonyo-
kat, melyeket rendezni volt feladata,  képtelen volt be-
látni a legotrombább ámításokat. Példa nincs rá, hogy 
valakit annyi csaló környezett volna mint ezt a szegény 
papot. Rászedte a kivel érintkezett, rászedte az is, a ki-
által érintkezett. Áldozat volt, szánandó áldozat, önhi-
báján kivül, nagy részben a viszonyok hatalmánál fogva. 
Ehez járult visszás helyzete. Hogyan kössön frigyet,  ő a 
főpap  a keresztyén hit ellenségével? pedig országa ér-
dekeinél fogva  ez nehezen mellőzhető. Mi árral fogja 
megengesztelni tudni a császárt, ki apr. 6-án Erdély 
átvételére már szerződött Bocskaiékkal, s midőn az ő 
megválasztásáról tudomást vett, ezeket és az uj egyez-
kedési pontokat Prágába vivő Kamutit is — bár rövid 
időre — elzáratta, s midőn ez visszabocsáttatott is, ke-
vés kecsegtetőt hozott magával; épen oly keveset, mint 
a nem sokkal utóbb hazatérő Bocskai és Náprádi, kik 
közül az első csakhamar ürügyet is talált Erdély elha-
gyására, az utóbbi pedig egészen visszavonult. 

Tavasz kezdetén a török hadjárat Magyar- és Er-
délyország ellen csaknem egy időben nyilt meg, de 
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mindkét helyt igen hanyagul folyt.  Amott a budai b;»s;i 
elfogatott  egy portyázó csapat által, itt aTemesmegyé-
bcn telelt török — tatár hordák vittek véghez czéltalan 
dulásokat. E körülmény inté Endrét, hogy a töröknél 
fegyvernyugvást  eszközöljön, s mialatt május havában 
hadát felültette,  előleges egyezkedés végett Ováryt 
Ghazigiráj khánhoz és a temesvári basához küldé, kik 
Ibrahim nagyvezérnél csakugyan megtették a kellő lé-
péseket. Ennek alapján Iluszain csausz mint a nagyve-
zér meghatalmazottja Fehérvárra jött az intéssel, hogy 
,,('ísei példájára térjen a szultán hűségére." Endre nyo-
mon rá két főurat,  Gávait és Budait feltételeivel,  hogy 
a Zsigmond által visszavett erődök kezénél hagyassa-
nak, s az országnak eddigelé nem fizetett  adója elenged-
tessék, a nagyvezérhez s onnan Konstántinápolyba 
küldé. Mindamellett, hogy a feltételek  elsejét a diván 
elfogadhatatlanak  találta, s egy szultáni fermán  meg-
erősittetést igért neki, ha Lippát és Jenőt visszadja, a 
békealkudozások czélra vezettek volna, ha egy a nyár 
végén a fejdelmi  udvarba érkezett pápai követ Malaspina, 
Endre czélzatainak más irányt nem ad. Ettől fogva  a re-
ménytől vezetve, hogy Rudolffal  ki fog  egyezhetni, a 
portai alkudozást hanyagul vezette. 

Pedig e reménye Malaspina minden Ígéretei daczára 
hiu volt. A kormány gondolkodását hiven jellemzik 
Westernachnak Mátyás titkárának szavai: „ez afronte-
<>t (saját szava) nem fogja  a kormány oly hamar és oly 
könnyen elnyelni." Iî:ista a felsőmagyarországi  sergek 
parancsnoka jó eleve rendeletet kapott, hogy ha Mihály 
vajda Erdélyre ütne, segélje őt a Részek megtámadá-
sával, az oláh pedig, kinek Rudolf  már tavaszszal s Er-
délyen át tetemes összeget küldött mint hűbéresének és 
szövetségesének, alkudozásait e beütés iránt a brassai 
bíró testvére Hirscher által folytatta. 

Mind erről Endrének fogalma  sem volt, nem arról 
sem, hogy ott benn saját országában alakult egy párt, 
mely megbuktatását tűzte ki czélul, egyetértett a német 
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kormánynyal s a jószágaitól megfosztott  Bocskaival, 
hogy e pártnak saját tanácsurai közt is voltak hivci, fő-
ként azok, kiket Boldizsár leggyilkolásának bűne ter-
helt, feje  pedig az, kiben leginkább bizott, kit minden 
fontosabb  követségnél használt, az ország generalisa 
Kornis Gáspár. E férfiú  segélyével, vezetése mellett 
ugy szőtte Mihály cseleit, hogy Endrének arról, mi forrt, 
sejtelme sem volt, annyira, hogy épen ő volt az, kit a ta-
vasz végén bizalmas követségben Bástához küldött. 

Azonban a fejdelmet  nem illetheti a vád, hogy vi-
szonyát Mihálylyal elhanyagolta volna. Korán akart a 
vajdával tisztába jöni s e czélból már juniusban Ravazdi 
Györgyöt és Vitéz miklóst hozzá küldé. De ezeket a 
vajda különböző ürügyek alatt magánál tartá, mígnem, 
hogy Endrét elaltathassa, két hó múlva aug. 14-én né-
hány bojárjával letette a hűségesküjét. Ezalatt ügy-
nökei Erdélyen át jártak keltek, hoztak utasításokat 
Bécsből, Kassáról, toborzottak hadnagyokat, harezoso-
kat, mignem Endre megsokalta a dolgot, uj követe 
Sennyei által a vajdát e toborzások s a hűtlenségéről 
kerengő hírek iránt feleletre  vonta. Sennyei megnyug-
tató választ hozott haza: a vajdának eszében sincs es-
küjét megszegni, ellenkezőleg családját akarja nála el-
helyezni, s esküt esküre halmozott, ,,liogy ha valamit 
forral  Erdély ellen, oda juttassa a sors, hogy neje húsát 
egye, fia  vérét igya." 

Ilyes eskü után hogyan kétkedett volna többé a pap-
fejdelem  ? sőt most, midőn viszonya Moldvával teljesen 
kiclégitő volt s reménye vala, hogy Lengyelországgal 
is tartós frigyet  köt, némi bizalommal fordult  hozzá. 
Rudolf  kormánya ínég mindig ellenséges állást foglalt 
el. Tett ugyan a Malaspinával folytatott  előlegesJgyez-
kedés alapján kísérletet megengesztelésére s g^t . ele-
jén Kakas Istvánt Prágába küldé, h o g y ő hajlandó az 
1595-iki kiegyezést elfogadni,  de mig ez létre nem jön. 
eszélytelenség volna a törököt maga ellen ingerelni. A 
portának pedig egyik feltétele,  hogy ő Mihálylyal baráti 
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viszonyt ne tartson. E kényes helyzet tisztába hozásá-
val Kornist bizta meg. S Kornis, ki előbbi követsége 
alkalmával a Básta beütését sondirozta, most a Mihályét 
rendezé. Még a lanyha alkudozás is, melyet Endre a 
törökkel folytatott,  alkalmas volt ürügynek, „különben, 
értesité Mihályt Kornis, a bibornok fogja  őt kivetni 
vajdaságából." 

Egyet azonban nem lehetett tagadni, hogy Mihály 
szokatlanul nagy hadi készületeket tesz. Ez Endrét is, 
ki mindez ideig teljesen nyugodt vala s legyilkolt test-
vére számára emléket készíttetett, maga pedig koporsót 
faragott,  serge felültetésére  birta s ő táborát Szász-Se-
besen vonta össze. Ilyesmi Mihály czélzatain kivül esett 
s hogy amazt készülődéseire nézve megnyugtassa, Bán 
Mihályt és Rácz Györgyöt hozzá küldé engedélyt kérni 
Bolgárország megtámadására. Bánnak, Endre titkos 
ellenségének feladata  volt körültekinteni a fejdelmi 
hadserget, mely már ekkor csak a testőrökből s egy kis 
zsoldos-csapatból állott, miután az ország hada már 
szétoszlott. 

Kevéssel Bán küldetése után uj fordulat  állott be. 
Sztojka bojár meghozta Tergovistba a hirt, hogy Básta 
készülődései be vannak fejezve,  s hogy Mihály is tá-
madhat. Ez ember most sajátságos gondolatra jött: ma-
gától Andrástól akart engedélyt nyerni, hogy hadát Er-
délybe vezesse. Két bojárja, Visztér és Préda által felha-
talmazást kért, hogy Rudolf  segélyére Erdélyen át vezet-
hessen hadatMagyarországba.Oly együgyünek tartotta 
a bibornokot — s végre most már ez is gyanakodni kez-
dett. A nagyvezér s a tatár khán egymásnak ellenségei 
csak lanyhán folytatták  a háborút — ezek ellen Rudolf-
nak B^jtaul segélyre sincs szüksége. De mi még gyanú-
sabbá rette a dolgot, mindkét fél  árult el békehajla-
moí^Pálfy  ez ügyben még a nyáron irt a nagyvezérnek 
s ez hajlandónak mutatkozott. Ha Endre annyit nem is 
tadott, hogy sept. 30-án a biztosok utasításaikat is meg-
kapták, de az igyekezetekről kétségtelenül volt értesítve. 
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Mi szükség hát, hogy Mihály Magyarországra menjen ? 
De ő azért most sem hadait hivta össze, hanem előbb Pa-
laticsi által biztositá ezt, hogy komolyan meg akarja vele 
a békét tartani, sőt még akkor is, midőn a moldvai vajda 
Mogila — kinek leányát mostoha testvére Iffju  János 
e nyáron jegyzette el — hirül adta, hogy Mihály egye-
nesen ellene készül, még akkor is egy követet, Csomor-
tányit, külde hozzá. Ez már ploesti táborában találta a 
vajdát, honnan egynapi múlatás után haza indult. Ke-
vés idő kívántatott hozzá, hogy e hiszékenység önma-
gát megboszulja. 

Mihály ploesti táborában — hol tetemes had volt 
együtt, oláhok, ráczok, lengyelek kozákok, hajdúk s 
néhány magyar csapat, jól felszerelt  ágyukkal ellátott 
lovasok, gyalogok — megeskette katonáit, hogy min-
denüvé követni fogják,  ő Erdélyre s onnan Magyaror-
szágra megy, mert Báthori megbékélt a törökkel. Oct. 
18-án Erdély földén  termett a Bodzán át, s még az nap 
Prásmárnál táborba szállott. Rögtön a székelyekhez 
küldé Makót, Tamásfalvit  s másokat, kik ezek felláza-
dását már előkészítették, hogy a felkelőket  hozzá ve-
zessék, 8 azután hivatta a brassai birót és a várostól 
hódolati esküt kivánt. Oct. 21-én Feketehalomban volt 
s elfogadta  a város hódolatát, megelégedvén, hogy az 
ne Írásban adassék be, mint elébb kívánta, hanem szó-
val tétessék le. Másnap átkelt a Sárkányon. E négy nap 
elég volt, hogy serge a Barczaságot feldúlja  s a védte-
len lakosok tetemes részét legyilkolja — de az oláhok-
tól lakott Fogarasföldét  már kimélte. Ezalatt Makó és 
Tamásfalvi,  kezökben Mihály adománylevelével, mely a 
székely jobbágyokat felszabaditá,  felkelték  ezeket, kik 
legelébb Székelytámad várát rombolák le, s aáazbenMi-
hályhoz indultak, részben pedig földesurai^Plllen  for-
dultak, gyilkolva, rabolva minden előkelőt; BiDba^íoak 
pedig 6000 emberből álló haddal a Verestornyon Wnyo-
mult s Szeben vidékén haladt fel  felé. 

A brassai biró Mihály beütését nyomon hirül küldte 
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Fehérvárra, hol épen országgyűlés volt együtt. Kornis 
e levelet 24 óráig feltartóztatá,  de a fejdelem  akkor 
nyomon hozzá fogott  a készülődéshez. A rendek rögtön 
szétoszolván, Endre, a mi sereg körülbelül volt, össze-
hívta s a székelyek közé, hol még föl  nem keltek, véres 
kardot küldött, Mihályhoz követet inditott, Csejti Izsá-
kot, hogy őt visszatérésre birja, s maga is, helytartókul 
öcscsét és Gyulafit  hagyva hátra, nyomon a szászsebesi 
táborba indult. Ide a veszély nagyságához képest sür-
getőleg gyűltek a hadak s ő, ha nem is nagy, de min-
denesetre jelentékeny erővel indulhatott Szeben felé. 
Oct. 27-én megérkezett, s Szebenen tul a Szent-Erzsé-
bet melletti sikon szemben volt a vajdának csaknem 
háromakkora sergével. E nap alkudozásokkal telt el. 
Kicserélték követeiket: Székely Mózest és Bogáthit, s 
Poztelniket és Prédát. De a vajda feltételei,  a mint Bába 
Noak megérkezett s csatlakozott vele, elfogadhatatla-
nokká lettek — különben is, mint mondá, neki a császár-
tól vagyon parancsa. Ezalatt a pápai nuntius is próbát 
tett a versengők kiegyeztetésére, eredménytelenül, s 
mint Illésházy tudni akarja, Endre párbajt ajánlott, 
mely nem fogadtatott  el. Másnap oct. 28-án reggel 9 
órakor megütköztek. A harcz elkeseredett volt s öt óra 
hosszant tartott. Kornis és Sennyei eleinte tétlenek vol-
tak, aztán átállottak. A fejdelem,  bár a szerencse kez-
detben neki kedvezett, annyira, hogy egy izben Mihály 
már megszaladt, teljesen megveretett s menekült a csa-
tatérről, melyet mintegy 4000 halott fedett.  Sok főúr 
— közülök Ravazdyt Mihály levágatta — s mintegy 
ezer közvitéz foglyul  estek. Mihály, miután oct. 29-én 
az erdélyi tábort és ágyukat elfoglalta,  Endre elfogá-
sára liaj^iat küldött ki, azután nov. elsején hat szür-
kén, melyiket Rudolftól  nyert ajándékba, Fehérvárra 
bevonult. Első intézkedése volt, hogy a városok meg-
hód<3Ttatására csapatokat küldött. De szétment hadai, a 
fölkelt  székelység a az ezek példájára föltámadott  pa-
rasztság, dúlták — rabolták az udvarházakat, gyilkol-
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ták a nemességet s fosztogattak  a merre jártak min-
denfelé. 

Endre földönfutóvá  lett. Mintegy másfélszáz  főúr 
és előkelő nemes hozzá csatlakozott, kikkel Moldva felé 
vette utát. De a csikszéki havasok közt, Pásztorbükkön, 
kisded csapatát a föltámadott  székely sereg szétveré, 
legyilkolá. Maga menekült Mikó Miklóstól s Fekete 
Istvántól kisérve. De üldözői nyomában voltak. Már az 
utóbbi is elesett, midőn Ördög Balázs oct. 31-én baltá-
jával lesujtá a szerencsétlen fejdelmet.  Kézrekerült 
bujdosó-társai a nép dühének áldozatává lettek. Endre 
fejét  Feliérvárra vitték. Mihály megkönyezé s testét is 
felhozatta  és azon koporsóban, melyet Boldizsár szá-
mára ő maga faragott,  fejdelmi  szertartással temet-
tette el. 

A szent-erzsébeti csata eldöntötte Erdély sorsát. E 
perezben lehetetlen volt minden ellenállás. A székely-
ség, jobbágyság feltámadva,  Mihály hada délen és nyu-
goton szétszórva, északon pedig Bocskai hajdúi, vagy 
mint magok mondák, „angyalai" száguldoztak csaknem 
Kolosvárig, de miután urok meggyőződött, hogy a fej-
delemséget el nem nyerheti, csakhamar visszahúzódtak, 
helye engedve az előnyomuló oláhoknak. Erdély meg 
volt hóditva. Ugyvan. Mihály leverte, elfoglalta.  Ez 
emberben sok barbár furfangosság  volt. Jött és küz-
dött a Rudolf  zászlója alatt, hóditott a maga nevében. 
Gyűlölte a törököt, mert az ozmán birodalomban sok 
hitelezője volt, s hogy ezektől szabaduljon, Zsigmond-
dal szerződött. De Zsigmond vazalljává tette s e meg 
aláztatást nem tudta feledni.  Addig egy hatalmas ural-

vazall vala. Miért ne fogja  fel  ő a Báthoriak tervét, s 
miért ne hajtsa végre nagyobb terjedelemben? Ha Zsig-
mond szövetséges államott szervezett, melynekő afeje  — 

VII. 

kodó vazallja volt, most nem rég maga is 
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ő a három országot egy uralommá alakitja. Eddigi si-
kere elhiteté vele, hogy az könnyen kivihető lesz. Túl-
becsülte diadalát s mi abban legfőbb  tényező volt, a 
bibornok együgyüségét nem vette tekintetbe. Hisz mos-
tani mindenhatóságában lehetetlennek tartotta, hogy a 
kik a német szövetség kedveért árulókká lettek és ke-
zére dolgoztak, ellenségeivé lehessenek, ha ő maga is 
árulóvá lesz a német frigy  irányában. Az alig remélt 
süker elbizakodottságot szül s a mérséklet erényét Mi-
hály épen nem ismeré. 

Nyomon Fehérvárra bevonulása után követet kül-
dött Rudolfhoz,  ki ottan hirré tegye győzedelmét s kér-
dést tegyen a császárnál, hogy hogyan bánjon a fölkel-
tekkel s elfogottakkal?  „Ez, irá Westernach — hogy 
mit kell tenni azokkal, kik hűséget esküdtek a császár-
nak s mégis föllázadtak,  nehéz kérdés, mit nem dönt-
lietni el oly könnyen." De mig a német kormány töpren-
kedett, Mihály eldöntötte a dolgot. Első és főgondja 
volt, hogy magát ténylegesen Erdély birtokába helyezze 
s e czélból Fehérvárra nov. 20-ára országgyűlést hivott 
össze, szabad menedéklevelet adva egyik-másik meg-
rettent főúrnak.  Addig nyugodtan viselte magát s a 
német párt híveinek, Nápráginak, Kornisnak, Sennyei-
nek, Bornemiszának gyanúra nem adott okot. S e párt 
hivei tele bizalommal, és az ellenzék néhány tagja, a 
hittel, hogy a helyzeten javitni fog,  gyűltek össze. Szá-
mokra Mihály nagy meglepetést készített. Prágában, 
Erdélyben mindenki azt hitte, hogy Mihály Rudolfnak 
foglalta  vissza Erdélyt, nyomon át fogja  adni s itt az 
1597. dec. 23-án kötött prágai egyezkedésben megha-
tározott kormány fog  életbe lépni. Katonái dúltak, éget-
tek ugyan országszerte, de ez a háború szokott kicsa-
pongása, ellenben ő maga mindent került mi terveiből 
bármit is elárult volna. A czim, mit felvett  „ő felsége 
tanácsosa, s helytartója Erdélyben, és az Erdélyben s 
Részekben levő hadainak főkapitánya"  sok különböző 
értelmezésre adott okot. De az országgyűlésen nyiltan fel-
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lépett: hódolatot követelt a rendektől. A végzés, mely. 
lyel ez megtörtént, mutatja, mi mélyen érzék a rendek 
megaláztatásokat: „minthogy minden birodalmak és 
fejedelemségek  az ur Istentől vannak, hiszszük, hogy 
szent felsége  mostan minekünk te nagyságodat mutatta 
kegyelmességéből és a teljes keresztyénségnek jó vég-
zéséből kegyelmes fejedelmünknek  lennie." Az adó is, 
melyet e gyűlés kivetett, hadi sarezhoz hasonlított. A 
rendes adó — mely az udvari nép tartására (az-az or-
szágos szükségre) volt szánva — 99 pénz volt, a rend-
kívüli — melyet őrségi adónak neveztek — különböző, 
de ezt csak háború esetében vetették ki, s 175 fillérnél 
nem ment többre. Ily megkülönböztetésnek hire sincs 
a végzésben, mely kapuszám szerént egyenesen neki 
magának 6 frtot  ajánl meg a rendek „jó kedvéből". Ily 
nagy volt a hadi eleség is : kapuszám szerént 8 véka 
liszt, ugyanannyi zab, tiz kaputól egy vágó-marha. A 
székelyekre a fejdelemváltozásnál  szokásos ökörsütés 
vettetett ki. Továbbá kérték a vajdát, hogy hadait bi-
zonyos helyekre szállítsa s a fellázadt  parasztságot csen-
desítse le. A gyűlés nov. 28-án oszlott el, ez nap adta 
ki Mihály a diplomát mely a székelyeknek régi, Mátyás 
korabeli kiváltságait némi korlátozással helyreállítja, 
jobbágyaikat szabadokká teszi s mely Erdélyről mint 
meghódított országról szól. 

Most már mindenki tisztában volt azzal, hogy Mihály 
Erdélynek ura a fegyver  jogánál fogva,  s hogy az is akar 
maradni. S ha még lett volna valaki, a ki ebben kétkedett, 
teljesen meggyőződött, midőn a vajda lefoglalván  Bá-
thori Zsigmond tetemes kincseit, Oláhországba szállitta-
tá, a városoktól roppant sarczot szedett (egyedül Fehér-
vártól 50,000 forintot),  elkoboztatta azok jószágait, kiket 
maga hűtleneknek bélyegzett, s részint megtartotta, ré-
szint bojárjai közt osztotta szét. S most Rudolf  is, ki még 
nov. 29-én magasztalta fényes  diadalát s örömmel várta 
követeit, kikkel az ezután történendők felett  értekezzék, 
midőn Mihály rablásairól értesült, midőn hirül vette 
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hogy ez a várakat egyedül a maga hűségére esketi, gya-
nakodóvá lett. Bizonynyal az ő utasításából rakta meg 
Básta Husztot, Somlyót s a határszéli várakat és kasté-
lyokat német őrséggel. De többet, mig Mihály bejelen-
tett követei fel  nem érkeznek Pilsenbe, hol ez idétt szé-
kelt, tenni nem akart, s hogy a dolog hamarabb folyamba 
tétessék, Ungnád Dávidot még novemberben Erdélybe 
inditá, ki Felső-Magyarországba érvén, Bocskaival ér-
tekezett, nov. 27-én már Nagy-Károlyban volt, s innen 
nyomon Fehérvárra indult. Megbizva, hogy Mihály ma-
gaviselete felett  őrködjék, első jelentése már a legna-
gyobb bizalmatlanságot árulta el. S valóban csodálatos 
dolgoknak volt tanuja. 

Mihálynak eddigelé sok minden sikerült. Két 
otromba csel két országot adott neki : a törökök fel-
konczolása biztositá Havasalföldét,  a bibornok elámi-
tása megszerzé Erdélyt. Ez utat sükeresnek találván, 
tovább is azon akart haladni, azon hittel, hogy Rudolf 
emberei is oly kevéssé fogják  belátni játékát, mint a 
török kalmárok vagy a tapasztalatlan főpap.  Czélja volt 
megtartani Erdélyt, ha lehet, Rudolf  engedélyével, ha 
nem, a török pártfogásával.  Mindkettőjükkel egyszerre 
értekezett. Az első kieszközlésére nyomon hóditása után 
lépéseket tett. Korábban is már kétszer kötelezte magát 
a töröknek, s hogy ajánlata szivesen f'ogadtatik,  arról 
biztositá az is, hogy a diván a déldunai tartományok 
bírásának fontosságáról  már meggyőződött. Ettőlfogva 
Havasalföldére  egymásra jöttek közrendű törökök, csau-
szok, őanagy vezérhez követet küldött s ez hozzá csauszt, 
s midőn az első szükséges érintkezéseken túlesett, Török 
Mihályt a portára inditá, hogy ez szálnára felkérje  Er-
délyt. De ugyanakkor, midőn a pápa Rudolfnak  Endre 
megöletéséért kárhoztalólag nyilatkozott s a székelység 
egy részét bőjt-büntetéssel sulytotta, azon nyilatkozat-
tal lepte meg az egyház fejét,  hogy ő a catli. vallás ke-
belébe szándékozik lépni. így akarta lecsendesitni ezt. 

Ezalatt Stojka és társa visszatértek Pilsenből. Er-
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dély miként kormányzása felett  biztosai utasítva vannak 
érintkezésbe lépni a vajdával. Addig is egy 1600. febr. 
11-én kelt diploma által Havasalföldét  különös pártfo-
gásába fogadja  s mint örökös tartományt Mihálynak 
adja. Mihály ennél sokkal többet kért: hasonló minő-
ségben Moldvát és Erdélyt is, s az alkudozások főként 
e felett  már meg voltak nyitva. Ungnád mellé biztosul 
Székely Mihály szathmári kapitány neveztetett ki, ki 
január derekán elindult Fehérvárra. Az alkudozás 1600 
elején megnyittatván, hosszan tartott Mihály túlzott kö-
vetelései miatt. Örökösen kérte Havasalföldét,  Moldvát, 
s Erdélyt és a Részeket felségi  jogokkal, négy várat Er-
délyben, kettőt Magyarországon uradalmaival s az általa 
a töröktől visszavecndőket mind. Ezenkívül háborúban 
20 ezer fegyveresre  zsoldot. Csak egy pár pont — pl. 
kárpótoltatása, ha buknék — volt elfogadható,  sem a 
biztosok sem a szepesi kamara nem Ígérhettek meg 
ennyit. A febr.  11-iki válasz leérkezése némi engedé-
kenységre birta őt, melyek közt leglényegesebb vala, 
hogy Erdélyt gubernatorság neve alatt örökösen bírja, 
de minthogy a felségi  jogokhoz, a hat várhoz, a Részek-
hez még mindig ragaszkodott, ezek sem fogadtattak  el. 
Ekkor engedékenyebbé lett: örökösen csak a két oláh 
vajdaságot kívánta, Erdélyt mint kormányzóságot, mely-
ben Rudolf  neve alatt tart gyűléseket s ad donatiokat. 
Ez aztán felterjesztetett. 

A vajda kormányzása ezalatt mind zsarnokibb szint 
öltött. A januárban tartott országgyűlés eredménytelen 
maradt, mert a vajda kardjára mutatott mint az ország jo-
gára. A bojárok tanácsa döntött mindenben, s ezek un-
talan ujabb uradalmakat kértek fel.  A katonák zsaro-
lásai ellen sehol sem volt orvoslás, s a földönfutók  száma 
naponként szaporodott. Csakhamar megkezdődtek a 
mészárlások is: egy bojárja Maro halálra kínoztatott, 
Iffjut  pedig parancsára vizbe fulaszták.  Mindenkit re-
megés fogott  el, midőn febr.  végén összehiván katonáit, 
körútra indult. Pompakedvelő ember volt, bársony, 
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selyemruháit naponként háromszor — négyszer változ-
tatta s most is rendkívüli fénynyel  tartotta márcz. 1-én 
bevonulását Brassóba.Rudolf  biztosait Fehérvárt hagyta, 
de csakhamar értök küldött, nehogy a Brassóban tör-
ténendők gyanút ébreszszenek 8 márcz. 4-én ezek is 
megérkeztek. Öt nap múlva fényes  török követség jött 
e városba, élén a temesvári basával. Vidombákig maga 
ment eléjök s lováról leszállva vette át a zászlót és fő-
veget, mint leendő megerősittetésének előjeleit, melynek 
azonban elengedhetetlen feltételéül  Jenő és Lippa visz-
szaadása tüzetett ki. Brassóban még egy országgyűlést 
is tartott márcz. 15-én, melyet azonban egy óra alatt 
bevégzett, midőn t. i. 4 ft.  hadi adó vettetett ki kapun-
ként. Másnap haza indult. 

Ekkor és ezelőtt sötét hir kerengett, mely oly ter-
jedelemben nehezen lehetett igaz, de a melynek Mihály 
eljárása sok valószínűséget kölcsönzött. Közte és bojár-
jai közt már többször folyt  tanácskozás az erdélyi ne-
messég kiirtása felett,  mert csak ily módon hiszi, hogy 
az országot békésen bírhatja. Ugy tárták, hogy a számos 
jószágelkobzás ennek bevezetését teszi. Sok bujdosó bor-
zasztó dolgokat beszélt Lengyelországban Zsigmondnak, 
ki körül gyülekeztek, s Zamoscynak, ki a Báthoriakkal 
folytonos  összeköttetésben állt, ezeknek pártfogással, 
tanácscsal szolgált s most is élére állt egy érdekűkben 
támasztandó mozgalomnak. Befolyása  által meg lőn 
nyerve Jeremiás a moldvai vajda, ki magát lengyel hű-
béresnek vállá, s ki elnézte, hogy Zsigmond a bujdo-
sókkal Szucsavába menjen, erdélyi híveivel összeköt-
tésbe lépjen 8 egy egész tábort gyűjtsön oda. 

Zsigmondnak néhány levelét elfogta  Mihály. Moldva 
meghódítása terveibe tartozott, Rudolftól  arra már ja-
nuárban kért felhatalmazást  s most elhatározá, czélját 
végrehajtani. De még mindent titokban kelle tartania. 
Mialatt sergeit összevonta és készült, követet küldött 
Jeremiáshoz, kinek leányát fia  számára kérte, egy mást 
Muralto (márcz. végén) nevűt Zsigmondhoz, kinek saját 
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leányát ajánlotta nőül. Az egész csel volt, arra számítva, 
hogy készületei czéljáról azokat elaltassa. Ezzel is jól 
számított. A császár és a biztosok ellenzése daczára, 
miután fiával  30 előkelő erdélyit mint kezest Oláhor-
szágba küldött, összevont sergeivel máj. elején a Bar-
czaságon át Moldvába ütött. Jeremiást gyorsan össze-
vont sergei elhagyák, maga Chozimba menekült, Mihály 
utána ment s ostrom alá fogta.  De e várat nem vehette 
be, azonban az országot meghódoltatta, ideiglenes kor-
mányt szervezett, Székely Mózest a benhagyott csapa-
tok parancsnokává nevezte ki, s maga visszatért Er-
délybe. Jun. 27-én Brassóban volt. 

Rudolf  egy ujabb biztosa Petz és idétt Szathmáron 
tartózkodott, várva a vajda megérkezését, ki aztán nyo-
mon érte küldött. Petz az Ungnáddal folytatott  alku-
dozások alapján Rudolf  megerősitő iratát hozta magá-
val, melylyel a vajdát Erdély kormányzójává nevezte ki. 
De ez idétt Básta is kapott utasítást. Mihály kiegyezése 
a törökkel s folytonos  közlekedése gyanús szinben tünt 

. fel.  Moldva meghódítása a császári parancs ellenére 
közel hozá azt, mit Rudolf  annyira ellenzett, a három 
ország egyesítését. A vajda hatalma ily módon akko-
rává lett, hogy azt nem lehete tovább tűrni, s Básta — 
mint Bisselius irja — utasíttatott, hogy azt egyedül 
Havasalföldé  bírására szorítsa. Básta kapott az alkal-
mon. Az oláhval régóta ellenségeskedésben élt, ez több-
ször sürgeté elmozdítását, jól látva, hogy e férfiúnak  fő-
feladata  az ő ellenőrzése. A rendelet végrehajtására 
maga Mihály adott alkalmat. 

A vajda féktelensége  minden érdeket fellázított.  A 
jul. 20-án Fehérvárt tartott gyűlés — Petz ez idétt volt 
az országban — hangos panaszban tört ki, mert az adót 
elviselhetlennek tartotta, mert Mihály nem fékezi  kato-
náit, mert a lefoglalt  töméntelen jószágba bojárokat ültet. 
Petz néhány emberrel közölte bizalmasan, hogy a bi-
torló nehezen fogja  magát sokáig tarthatni. Ez uj re-
ményt adott a német pártiaknak, kik eddig is jártak 
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Kassára s kik uralmát türelmetlenül szenvedték. Már 
ezek is mind elfordultak  tőle, s még csak az oly hitvány 
emberekben bizhatott mint Vitéz Miklós, kit hajdan 
Jósika is korlátnokának nézett ki. Az összeesküvés, gyá-
molitást Felső-Magyarországból véve, megalakult s mi 
Bástára legroszabb volt, a szolgálatában levő hajdúk és 
magyar katonák parancsnokai, a többi közt Makó György 
is meg lettek nyerve. Ugyanakkor a Zsigmond pártja is 
mozogni kezdett. Székely Mózes a moldvai csapatok 
generalisa titkon értekezett a bujdosó fejdelemmel,  de 
mire ő Erdélybe visszajött, hogy pártját szervezze, Mi-
hály megtudá a dolgot. A vajda hivatta, de ő menekült 
s most annak dühe nem ismert határt. Kornis Farkast 
'elfogatta,  más főurakat  levágatott, katonái széltében ra-
boltak, égettek, gyilkoltak, mig maga Tamásfalvit  s má-
sokat a nemesség kiirtására ösztönözött. De mindez még 
ingerültebbé tette a kedélyeket s most Mihály egy csa-
pással akarta semmivé tenni az ellenzéket. Azon szin 
alatt, s ez megint csak csel akart lenni, hogy maga Ha-
vasalföldére  megy, azonban sergeit részint Moldvába, 
részint a török ellen akarja küldeni, de a lengyelek s 
bujdosók beütésétől komolyan tartva, titkon Bástához 
küldött segélyért, nyiltan pedigSzász-Sebesre,Tordára,a 
moldvai szélekre szólitá az összes erdélyi haderőt. Midőn 
aug. elején a táborba szállási parancs kiadatott, már vajú-
dott minden s mialatt gyülekeztek, a fölkelés  határozottá 
lett. A székelyek egy része a moldvai szorosokat állta el, 
a többiek, valamint az oláhok, kozákok, a tömegesen Er-
délybe telepitett ráczok Szász-Sebesre, a magyarok Tor-
dára gyülekeztek. Mihály csak Lengyelország felől  tar-
tott beütéstől, nem is sejté, hogy a tordai táborba is ellen-
ségei szállottak. Az első rendeletre, hogy innen a had 
Szász-Sebesre siessen, tagadó választ nyert: „jobb a ma-
gyaroknak külön l e n n i a többi erőtől," első, mi a vajdát 
megrettenté. Ekkor, mint EnyediPál tudni akarja, újra a 
nemesség felkonczolásának  eszméjével foglalkozott,  de e 
szándékát épen egyik bojárja árulta el a magyaroknak. 
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A magyarok fölkelése  aug. vége felé  szervezve volt. 

A Báthoriház párthívei nagy részben Székely Mózessel 
együtt menekültek s kik még benmaradtak kiegyeztek a 
német pártiakkal. A fő  volt szabadulni Mihálytól s e 
pontban teljes egyetértés uralkodott. Bástával követeik 
értekeztek s ez hadával Majtényig nyomult. A szászvá-
rosokhoz leveleket intéztek s ezek közül Besztercze ha-
bozás nélkül, Brassó és Szeben némi gondolkodás után 
melléjök állottak. Makó is megindult sergeivel s nem a 
kenyér- hanem a keresztesmezei táborba ment, sőt az ara-
nyosszéki székelyek is ide tartottak. Most Mihály kezdte 
látni, hogy mi készül, de még mindig jót remélt. Ha 
csatlakozik a magyar tábor, ugy is hatalmában lesz, ha 
nem, ő és Básta közbe fogják.  De szerette volna nem 
szorulni e gyűlölt férfira,  s ezért azon előkelők közül, 
kik még nem szabadulhattak tőle, egymásra küldött kö-
veteket Tordára. Legelébb Csáky Istvánt, kit a magya-
rok visszatartottak s fővezérré  tettek. Aztán egy Ke-
ményt s egy Pethőt. Ezek is ott maradtak. A tordai. 
táborban kétségtelenül nagyobb volt a németpárt s ez 
Bástához Majtényra két főúr  által meghívást küldött. 
De e perezben Zsigmondnak s a bujdosóknak nem is lett 
volna tanácsos bejönni, ez Mihálynak s Bástának egye-
sülését vonhatta volna maga után. 

Básta sept. 14-én Kolosvárra ért, s innen Tordára in-
dult. A hír megdöbbenté Mihályt. Nyomon küldött 
Oláhországba segédcsapatokért s Bástával alkudozni 
kezdett Trauzner Lukács és Postelnik által, kiket a fő-
urak s tordai had .megnyerésével is megbízott. Nem bol-
dogultak. Nem ujabb követsége egy jezsuita a egy pro-
testáns pap sem. Ezalatt mindkét tábor megindult. 
Mihály hamarabb ért Miriszlóhoz s biztos állást foglalt 
el. Básta, hogy kicsalhassa, másnap sept. 18-án apró 
csatározások után szaladást színei, Mihály hada utána 
nyomul. Vesztére. Egész ereje semmivé tétetett. 

Mihály Fehérvárra szaladt s innen — miután Kor-
nis Farkas felkonczoltatott  — szász földre.  A berendelt 

• i l l i f r l  «. Krdflj  tört. II. 2 
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segédhadak ezalatt a Verestornyon s bozzai szoroson 
át benyomultak. Dúltak, raboltak, égettek. Mihály hoz-
zájok sietett, de a szászvárosok elzárták kapuikat. 
S mialatt ő aBarczaságon ujolag jelentékeny erőt gyűj-
tött, Básta sept. 28-án Szeben alatt táborozott. Két hé-
ten át folytak  az apróbb csatározások. Oct. derekán a 
vajda Moldvába ment, hogy ottani csapataival egyesül-
jön — de ránézve ez ország is elveszett. Zamoscy, Szé-
kely Mózes és Zsigmond lengyel haddal s a menekül-
tekkel az ő vajdáját mind előbb nyomák. Mihály is átment 
Moldvába, de Zamoscy által oct 20-án a Szereth mel-
letti csatában megveretett. Kevesed magával menekült. 

A had, mely Szerethnél győzött, arra gondolt, hoiry 
Zsigmondot bevigye Erdélybe s erre megtette az elő-
készületeket. De az idő erre nem volt alkalmas. Mihály 
Moldvából kiűzetve a Barczasá^ba vonult s innen Oláh-
országba ment ugyan, de Básta tetemes haddal rendel-
kezett s a terv ujabb bonyodalmakat idézett volna elő. 
Az erdélyi had tehát követeket (Bornemisza Farkas, 
Trauzner magyarok, Daczó Ferencz székely, Enyeter 
Lukács szász) küldött Zamoscyhoz, Zsigmondhoz, s 
ugyanoda Basta is beinditá Csáky Istvánt. Ezek rá-
vették Zamoscyt, hogy hagyjon fel  szándékával, Zsig-
mondot az országba hozni, hogy várjon jobb időket. Ugy 
lett. Székely Mózes s a bujdosók nevezetes része vissza-
tért s csatlakozott az erdélyi haddal, mely már ekkor 
Léczfalvánál  táborozott. Zamoscy s a lengyelek Oláhor-
szágba nyomultak. Mihály nov. 25-én megveretett, föl-
dönfutóvá  lett. Kétségbeesetten nejét s gyermekeit Bá-
stához küldte mint kezeseket, maga pedig Hátszeg vidé-
kére vonult. Vezére Bába Noak — ki a mult évi erdélyi 
duláspkat vezette, összeköttetésbe lépett Komis Gáspár-
ral, s kieszközlé ennél, hogy urát segitse. Kornis áluta-
kon kisegité Erdélyből, s a szörnyeteg három ellenséges 
táboron át menekülve dec. 25-én Bécsbe érkezett. 

Ezalatt az october 25-én Léczfalván  össegyült fő-
urak 8 rendek országgyűlést tartottak. Mindenek fölött 
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elhatározik követek által megtalálni a császárt, hogy 
Erdélynek jövendő kormányzatára nézve rendelkezzék. 
Biztositák a vallásszabadságot. Csáky Istvánnak pedig, 
hogy a fölkelés  körül t a n ú s í t o t t szolgálatait meghálálják, 
kezénél hagyák mindazon jószágokat, melyeket Mihály-
tól birt, valamint ennek a katonáknak tett adományo-
zásait is megerősiték. Az 1594-iki jus ligatum által el-
itélt áldozatok maradéki nyerjék vissza azon jószágukat, 
mely még a fiscus  kezén van, maga a jus ligatum azon-
ban fenntartatván.  A lerombolt Várhegyet és Udvar-
helyt épitsék fel  a székelyek. A fuvarozás  szabályozá-
sára felálliták  a főpostamesteri  hivatalt. A jobbágyok 
s köz székelyek visszaadatnak földesuraiknak,  s a mi 
kárt ezeknek tettek, kárpótolják jószágaikból. A kalu-
gerek kitiltatnak. A hajdúság Erdélyben megszüntet-
tetett. Oláhoktól székelyektől szedessenek el a fegyve-
rek. Bocskai István ,,mert Zsigmondot Opoliából az 
országhire nélkül behivá" örökre száműzetett, s erdélyi 
jószágaitól megfosztatott.  A kormánytanács elnökeivé 
Básta s Csáky neveztettek ki. S a követek Bornemisza, 
Trauzner, Régeni nyomon az udvarhoz indíttattak. Uta-
sítások volt megkérni a császárt, hogy vagy küldje le 
Maximilián főherczeget,  vagy engedje meg, hogy magok 
választhassanak fejdelmet. 

A léczfalvi  gyűlés nov. 4-én oszlott el. A tábor szét-
oszlott, Básta bennmaradt ugyan, katonái nagy részét 
azonban kiküldé ,,az kin eléggé örüle Erdély — mondja 
Borsos — és ada hálákat az Istennek, de csak borral." 
A főurak  legnagyobb részének nem volt szándéka fel-
áldozni a szabad fejdelem-választás  jogát, s a Szé-
kely Mózessel haza jött bujdosók csakhamar tömör 
párttá alakultak, melynek élén ő és Csáky állottak. 
Titkon követség ment Lengyelországba, mely Zsigmon-
dot hazajövetelre birja s kihozza Moldvába. Aztán 1601. 
jan. 21-ére Kolosvárra országgyűlést hirdettek, melyen 
Zsigmond visszahozásáról nyiltan kezdtek tanácskozni. 
Kornis Gáspár, Sennyei Pongrácz s még három főúr 

2* * 
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ellenmondottak, kiket aztán, Kolosvár kapuit bezárat-
ván elfogattak,  különben is rájok sülvén, hogy Mihály-
lyal összeköttetésben vannak, s jelesül az elsőhöz ez 
levelet is intézett. Most Bástával értekezletbe bocsát-
koztak 8 ennek ellenmondása daczára a gyűlés febr. 
3-án Báthori Zsigmondot fejdelemmé  választá. Básta 
fenyegetőzések  közt hagyta el a várost s távozott Ma-
gyarországba. A rendek fényes  követséget s némi csa-
patokat küldtek Zsigmond visszahozására, aztán meg-
szavazták az adót, hadfolkelést,  lefoglalták  a cath. püs-
pökijavadalmakat, törvénybe igtatták, hogy többé cath. 
püspök ne lakhassék Erdélyben, perbe fogták  a nem 
rég elfogott  Bába Noakot, Sáski popát, kik áruló szán-
dékkal egyfelől  Mihálylyal, másfelől  a temesvári pasával 
összeköttésbe léptek s kik közül az első, mint Mihály-
nak hírhedett vezére, intézte ennek dulásait, fosztogatá-
sait, 8 mindkettőjöket elitéltetvén, elég kegyetlenül 
megsüttették (febr.  5-én). Elitéltettek Szelesti és 
Száva is Mihálynak korábban hadnagyai, most titkos 
ügynökei. 

VIII. 
Mialatt a fejdelemválasztáe  ügye eldőlt s Zsigmond 

az erdélyi követséget fogadta  és visszaindult, Mihály 
Prágában reménye felett  kegyesen fogadtatott.  De nem 
folyamodványa,  mely telve van hazugsággal 8 rágalom-
mal, dicsekedésekkel 8 szenvedései élénk rajzával, és a 
mely, hogy hadvezéri hirét megmentse, a miroszlói csa-
tavesztést annak tulajdonítja, hogy ő szándékosan tett 
félszeg  intézkedéseket, mert a keresztyén vér ontását 
kimélni akarta, nem e hiu és nevetséges állitások, hanem 
a bekövetkezett változások szerezték meg Rudolf  kegyét. 
„Míg ott volt, minden nap megvendéglé" mondja Illés-
házy, azután tetemes pénzzel ellátva leinditá Felső-Ma-
gyarországra, az utasítással, hogy serget toborzzon, 
békéljen ki Bástával, s foglalja  vissza vele Erdélyt, ma-
gának azonban csak Oláhországot tartsa meg. 
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Zsigmond márcz. 27-én érkezett Kolosvárra s nyo-

mon beigtattatott a fejdelemségbe.  Fogadtatása fényes 
volt 8 az apr. 10-iki gyűlésen nem csak gazdag adomá-
nyaikkal járultak hozzá a főurak,  hanem a nemességre 
is tetemes adót, minden jobbágy után 1 frtot  — róttak. 
Azután az ország mentségeivel Toldi Istvánt, Gávay 
Miklóst s Torma Kristófot  a portára küldék, hogy itt 
uj frigyet  eszközöljenek, s Kakas Istvánt Prágába in-
diták az ottani követek után, hogy ott e kényszerűség-
ből tett lépést igazolja. Ez utóbbi a császár elébe sem 
bocsáttatott; annyival jobb fogadtatásra  számithatott az 
első, mert még e gyűlés folyama  alatt egy csausz fordult 
meg Kolosvárt, kit a temesvári basa bizott meg, hogy a 
Zsigmond személyének azonosságáról tudomást vegyen. 

Rudolf  semmi áron sem akarta tűrni Erdély önálló-
ságát. Ö ujolag Maximiliánnak szánta ez ország kor-
mányzóságát, de ez azt nem volt hajlanló elfogadni. 
Daczára ennek nagy készületeket tétetett a török ellen, 
hogy ezektől a mult évben elfoglalt  Kanisát visszavegye, 
s szokatlan bőkezűséggel látta el Mihályt és Bástát. 
Ezek gyorsan folytatták  készülődéseiket s a hajdúkat, 
gazdag zsákmányt Ígérvén nekik, magok részére nverék. 
De Zsigmond sem volt tétlen. Segélyt kért a törököktől, 
8 bár az elfoglalt  basák Ígértek is, azonban csak némi 
tatár csapat jött be, kért a lengyelektől, kik május vé-
gén csakugyan küldtek egy kozák és lengyel csapatot 
8 Erdély hadait a jun. 3-án tartott országgyűlés hatá-
rozata alapján Kolosvárra gyüjté. Bástához két izben 
futtatá  Gyulafit,  hasztalan. „Én uramnak engedelmes-
séggel tartozom," mondá a dobosból lett hadparancsnok 
s figyelmeztette  Zsigmondot, hogy ne hajlítsa nagyon 
a vesszőt nehogy összetörjék. 

Zsigmond számítását két körülmény nagyon megne-
hezité. Az oláh vajda, ki Mihály székében ült, egy lázadás 
következtében juliusban elűzetett, s újra Mihály kiálta-
tottki. A fejdelemnek  tehát, nehogy Oláhországból vélet-
len beütés történjék, a Barczaságban is tábort kelle felál-
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litnia, melynek egyszersmind feladata  volt felügyelni  a 
székelyekre kik közül a bibornok felkonczolásáért  soka-
kat felkonczoltatott.  Másfelől  a török basáktól igért se-
gély késett — ezeket Mihály szedte rá. Levelet küldött 
hozzájokZsigmond nevében, hogy többé segélyökre nincs 
szüksége. A basák elhitték, haragudtak s honn maradtak. 
Zsigmond pedig nem várhatta őket tovább, mert már 
Básta és Mihály megindultak s egyesülve Rákóczy La-
jos dandárával Majtényig nyomultak. Zsigmond is föl-
vette táborát s Somlyónál megállapodott. Némi alkudo-
zás után, melyet most Básta kezdett, hogy az alatt be-
rendelt hadai megérkezhessenek, mindkét had megindult 
8 Goroszlónál találkozott. Aug. 3-án volt az ütközet. 
Básta támadott s nagyobb erejével teljes diadalt aratott 
a fejdelem  hadán. Az erdélyi had megszaladt, tábora 
zsákmánynyá lett, s a fejdelem  Moldvába menekült. 
Sokan foglyokká  lettek, de Székely a vert had marad-
ványával az ország déli részébe húzódott s Borbély Dé-
vára vonult. Ugyanaz ismétlődött, mi a mult évben 
történt: Básta hadai, a vallon csapat melynek, Beauri 
Jakab volt a kapitánya, Mihály zsoldosai s legkivált a 
hajdúk, iszonyú dulást, rablást, égetést vittek véghez. 
Torda, Enyed, Fehérvár, a fejdelmi  sirbolt, a palota, az 
országos levéltár felégettettek,  feldulattak  vagy szét-
szórattak, más városok roppant sarczfizetésre  kötelez-
tettek. Csak a székelyföld  lőn megkímélve. 

A hadak ezalatt mind lejebb nyomultak az ország 
szivébe Keresztes mezejéig, hol megállapodtak. A gyil-
kolás, rablás napi renden volt minden tekintet nélkül, 
kíméletlenül. Bárhol, bárkire akadt e féktelen  had, 
leölte, ha nemes volt, kiprédáltat ha közrendű. Ily mó-
don lakolt Kornis Gáspár is sokszoros hazaárulásáért, 
ő Sennyeivel a német táborba sietett, s útközben Mi-
hály egyik csapatával találkozott. Bár megmondta nevét, 
legyilkoltatott, s Sennyei is terhes sebeket kapott, 
melyekből nehezen gyógyult ki. E tény megrendité 
Bástát s ez most Mihálynak keserű szemrehányásokat 
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tett katonái féktelenkedéséért,  bár annak hadai sem 
voltak jobbak. A kiegyezés daczára a két férfiú  közt 
nagy volt a meghasonlás. Mihály ujolag felvette  két-
színű szerepét s azon törte fejét,  hogy Erdélyt magának 
megszerezze. Összeköttetésbe lépett a törökökkel, vesz-
tegetni kezdte a hajdúkat, sőt midőn ugy értesült, hogy 
nejét és gyermekeit Zsigmond barczasági táborának egy 
portyázó csapata elfogta  (de e hir, ugy látszik, nem volt 
igaz) s Moldvába küldte volna, ennek is tett ajánlato-
kat. Felvigyázása Bástára volt bizva, s néhány — a 
többi közt egy cyrill betűkkel irt — levél elfogása  fel-
költé ennek gyanúját. Kornis halála felett  támadt ösz-
szekoczanás mindkettőjöket nagy mértékben elkeserité. 
Mihály gőgös szava, hogy ,,ő barátja, Básta pedig csak 
szolgája a császárnak" világossá tette ez előtt, hogy az 
oláh régi terveivel nem hagyott fel,  s ha meg nem előzi, 
ki fogja  Erdélyből túrni. A régi gyűlölet, az uj sérelem 
mind működött Básta sértett szivében. Gyorsan hatá-
rozott. Egy napon, midőn az oláh hadak szerteszét ba-
rangoltak zsákmányért,— aug. 19-ike, vasárnap volt — 
Beauri háromszáz vallonnal a Mihály sátorába lépett. 
Heves szóváltás kezdődött s midőn a zajra az oláhok 
gyülekezni kezdtek, a vajda meggyilkoltatott. Levágott 
fejét  pelengérre tették, s testét utóbb Oláhországba 
ezállitották. Básta Fehérvárra ment. 

Zsigmond Moldvában habozás és félelem  közt várt, 
s első levele híveihez tele van kicsinyes aggodalmakkal. 
De nem ő, pártja volt az, mely a cselekvés fonalát  meg-
ragadta s nem érte, ideges tehetetlen emberért, hanem 
az elvért, melyet képviselt, Erdély önállóságáért. Csáki 
— kortársai a nagy Csákinak nevezék — a tatár khán-
hoz, Budai a portára ment sürgetni a segélyt. Székely 
Mózes hadának romjaival a fogarasi  dandárhoz csatla-
kozott, mely még mindig tartá magát. Borbély — kit 
Básta eredmény nélkül kísérlett részére nyerni — e 
szilárd, rendületten, becsületes hazafi,  Déván lobogtatta 
a nemzeti fejdelmi  zászlót s fékezé  a környéket. Mind e 
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mozgalomnak nem volt egyéb czélja, mint a fejdelmi 
pártból fenntartani  a mennyit lehet, addig is mig a por-
tán döntő lépés tétetnék. S valóban mire Csáki odaért, 
Toldy, Gávay és Torma aug. 12-én kinyerték a szul-
tántól az athnamét. A porta megbocsát Zsigmondnak. 
Maga, basái, bégjei tartozzanak Erdélynek segélyt adni, 
melynek adója három esztendőre elengedtetik (de nem 
az effelett  levő ajándék) s melynek elteltével lép életbe 
a 15,000 aranyadó. Ha a szultán békét köt a „német 
királylyal," befoglalja  Erdélyt, s mit ez elvett, azt vissza-
szerezze. 

Báthoriuak ez idétt már hire volt, hogy viszonyai 
a portán jól állanak s aug. 21-éről Bakovról már meg-
írta hiveinek, hogy jön. S ugy volt. Aug. 29-éről Tat-
rosról jelenté a brassai birónak, hogy közelget. E 
város tanácsa habozásban volt. Már Bástától is vett 
leveleket. De Zsigmond mellett nyilatkozott, mert Bás-
tától félt,  hogy a várost fel  fogja  dúlni, hogy többé 
őrségét se tarthasson, mert belátta, hogy a török nem 
fogja  Erdélyt a német kezére hagyni. Azonban kérték őt 
követeik által, hogy addig, mig segélyt nem kap, marad-
jon a városon kiviil. Sept. elején Prásmáron volt 400 
emberből álló kísérettel s e hó 6-án bevonult Brassóba. 

A fejdelem  bejöttének hirére Básta leindult táborá-
val. Sept. 12-én Szeben alatt volt, s egyenesen Brassó 
ellen indult, de a megáradt Oltón nem vezethette át 
sergeit. Kapott hirek pedig visszatérésre birák s most 
egy marosszéki dandár, mely útban volt, hogy vele 
csatlakozzék, visszafordult,  és Zsigmonddal kiegyezett. 
Más kedvező hireket is kapott ez. Néhány megnyert 
székelyszék készült, hogy mellette felüljön.  Sept. végén 
török had nyomult Oláhországba s a kiűzött Simont 
visszahelyezé. Oct. 2-án egy kapucsi basa, a szokásos 
kísérettel, meghozta Zsigmondnak az athnamét és jel-
vényeket. Tizenegy nappal utóbb Csáky is megérkezett 
a hirrel, hogy a tatárok jőnek, s oct. 14-én Zsigmond 
eltűnt Brassóból. „Csodálatos módon, — mond Fuchs, 
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brassai pap — mindenfelé  szétszórt ellenség közt érke-
zett Fehérvárra." Ugy volt. Básta egyik hadnagya 
Merza, Szebenből segélyt nyújtott az oláhországi bojá-
roknak, mely azonban szétveretett, s hadai többi része 
a vidéken, maga Szebenben volt, midőn oct. 18-án Zsig-
mond e város alatt elment, kihez aztán Omlásnál egy 
Oláhországból előnyomuló török had csatlakozott. 

Már ekkor egy másik török sereg is volt az ország-
ban, mely a temesvári basa vezérlete alatt nyomult be, 
csatlakozott Borbélyhoz, s Básta vallonjaitól visszafog-
lalván a fővárost,  itt megállapodott. Zsigmondot fényes 
ünnepélylyel fogadta,  de a fehérvári  feldúlt  sírboltok s 
szétszórt levél- és könyvtárak láttára némi gunynyal 
jegyezte: meg „ezt nem törökök, hanem feleitek  tették." 
Innen Szászsebesre ment, hová a tábor gyülekezett. S 
most egymásután megérkeztek Székely Mózes dandára, 
Csáki a kozák és tatár-haddal s Básta sergeinek üldö-
zése megkezdetett. 

Székely Mózes Besztercze alá indult, hol Rákóczy 
Lajos táborozott. Hajdúitól csakhamar megtisztitá a 
vidéket s Rákóczy visszahúzódott Dézsre, hova már ak-
kor Básta is hadát elhagyva megérkezett. A fősereg 
Básta derék hada ellen indult. Egy portyázó csapat 
ettől különválva nov. 17-én Kolos vár alá ment s miután 
a mit sem gyanitó őrségnek város alatt levő részét el-
fogta,  visszaszáguldott. Erre a városban elhelyezett 
hajdúság üldözőbe vette őket,Tordáig nyomá, a kerített 
templomba menekülteket felkonczolta,  a várost kipré-
dálta s fel  is égette volna, ha tetemesb had nem jön se-
gélyére. A fejdelem  hada Gerend mellett táborozott, 
mialatt Básta serge, kerülve a csatát, mind feljebb  huzo-
dott. A német had koránsem tudott volna megállani 
Zsigmond tetemes serge előtt s ezért szükségessé lett 
minden áron egyezkedni vele. A gerendi táborba egy 
kolosvári előkelő polgár érkezett a hírrel, hogy Rudolf-
nak egy követe városukban tartózkodik, ki a fejde-
lemmel óhajtana találkozni, s tudatni vele, hogy a császár 
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hajlandó Erdélyt átengedni Zsigmondnak. A fejdelmi 
tanács ellene volt az egyezkedésnek, s a sereg nyomon 
útnak indult és Kolosvárt ostromolni kezdé nov. 23-án. 
De az őrség ellenállt, a városnak egy követsége kímé-
letet kért, minthogy ez idétt már szokatlanul erős 
hideg volt, a törökök is haza kezdtek oszlani. Maga 
Zsigmond is félbehagyta  az ostromot nov. 30-án s mi-
után — mint Mikó mondja — a Csáki által árulással 
vádolt Székely Mózest — mint hirlék, hét pecséttel 
ellátott levelet küldött Bástának — fogva  Fogarasba 
küldte, visszaindult. Székely egy ideig fogva  maradt, 
s a téli hadmiveletekben nem is vett részt, utóbb ártat-
lansága kivilágosodván, szabadon bocsáttatott. 

Zsigmond „az ebhendi „(értsd effendi,  Enyedi Pál 
alkalmazá ekkép rá e czimet), még Kolosvár ostroma 
alatt visszatért régi szerepéhez. Egy jezsuita volt mel-
lette, Marietti, ki ez évben mint gyóntató csatlakozott 
Bástához, tőle a fejdelemhez  jött át, s Prágából titkos 
utasítást hozott magával. ACariglia szerepét folytatta, 
a fejdelem  vallásos érzületét ostromlá s már kolosvár 
alól ment Bástához titkos követségben. Attól fogva 
egész télen át vezette az alkudozást köztök, anélkül, 
hogy a tanácsuraknak erről tudomása lett volna. Zsig-
mond Dévára s innen Brassóba ment. 

Ugyanazon idő alatt a háború is folyt.  A fejedelmi 
seregnek feladata  volt visszafoglalni  a Básta mellett 
nyilatkozott szász városokat. Kolosvár alól a had egy 
része Medgyes alá ment, mely dec. 9-én kardcsapás 
nélkül feladta  magát Makónak. Toldy Segesvárt kezdte 
ostromolni s dec. 14-én bevette és kiprédálta. A sereg 
onnan Szeben ostromára sietett, mely német őrséggel 
volt ellátva, s melyet hiában ostromolt, mert „a vén 
Süveg Albertben német lélek lakék." Egy más csapat 
Nagy Albert és Vitéz Miklós vezérlete alatt Beszter-
czére ment, mely 1602. jan. 7 én hűséget esküdött 
Zsigmondnak. Ezalatt Básta Dézsről Kolosvárra ment. 
Hada a felső  vidéken dult. Egy csapata Gyalut pré-
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dálta fel,  egy más Nagy-Almást ostromlá, egy harma-
dik Bethlenvárát. Az őrség mindhárom helyt szabad 
elvonulhatás feltétele  alatt adta fel  magát, de az adott 
szó mindenütt meg lőn szegve: a féktelen  hadak az 
elvonulókat felkonczolák.  Ez utóbbi hadnál volt maga 
Básta is, ki 40,000 emberrel febr.  1-én Besztercze 
visszavételére megérkezett. E város s a benne levő 
őrség vitézül tartá magát, s a legkeményebb ostromot 
is meghiusitá. De a mindenfelé  duló polgárháború tür-
hetlenné kezde válni. A feldúlt  városokból, égő falvak-
ból menekülőnépnyomora leirhatlan vala,s sehol semmi 
remény, hogy uj török sergek érkezése előtt Básta az 
országból kiűzethetnék. Ily körülmények közt Zsig-
mond, ki Déváról Brassóba ment, korlátnoka Bogáthi 
által Bástával a beszterczei táborban febr.  15-én fegy-
verszünetet kötött, mely szerént a városok bűnbocsána-
tot nyertek, a Részek pedig Básta kezén maradnak, 
valamint Erdély Maros felett  fekvő  része is, hogy ser-
geit ott helyezhesse el. Ennek következtében Besztercze 
hitre feladta  magát. A város tetemes váltságot fizetett, 
az őrség szabad elvonulást nyert. Semmi sem tartatott 
meg s ezúttal Básta akarata ellenére, ki többé féket 
vesztett katonáinak nem tudott parancsolni. Vallonjai 
egy része az elvonuló Vitézt megrohanta, felkonczolta, 
kíséretét kirablá, másik része pedig Beszterczét foszto-
gatta. Básta Bogáthi előtt szolgáltatott ugyan annyi 
elégtételt Zsigmondnak, hogy a főbünösöket  megbün-
tette, de azért minden a városban levő aranyat és ezüs-
töt összehordatott és elvitt. Básta ezután Kolosvárra 
ment, a felsővidéki  várakat útjában mindenütt német 
őrséggel rakva meg. Innen kiment Szathmárra. De 
benne maradt hajdúi folytaták  a féktelenkedést,  míg-
nem aztán Csáki Egerhegynél megverte 8 Erdélyből 
kiűzte őket. 

Az országban türhetlen nyomor volt. A mult évi 
különben is gyenge termést felégették  s minthogy a 
duló hadak miatt lehetlen vala gabonát behozni, ennek 
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köble helyenként 8 — 25 frton  kelt, s a földönfutóvá 
lett nép éhség és ragálytól hullott. De mindez kezdete 
volt nagyobb nyomoroknak. Zsigmondnak Bástával 
kötött fegyverszünete  valóban nem egyéb volt, mint 
utegyengetés arra, hogy Erdélyt Rudolf  kezébe játszsza. 
Márczius folytán  Brassóból Fehérvárra ment, s tanács-
kozást kezdett főuraival.  Az ország nyomorának csak 
az fog  véget vetni, ha a császárt megengesztelhetik. 
Küldjenek Prágába követeket, ki ott ajánlatot tegyen 
Mária Krisztierna kielégítésére, s alkudozzanak a Ré-
szekben levő várak visszaadása iránt. Oly gondosan el 
tudá rejteni Zsigmond valódi czélját, hogy azt senki 
sem sejté meg, s miután a Szathmáron tartózkodó Bás-
tával kötött fegyverszünet  meghosszittatott, Bogáthit, 
Vas Ferenczet Mariettit útnak inditá a császárhoz s 
négy főurat  mind kezest Bástához. A nyilt levél, me-
lyet ezek magokkal vittek, a főurak  által elfogadott 
feltételeket  foglalta  magában. De Marietti titkos felha-
talmazással volt elátva: a fejdelem  magát egészen a 
császár kegyére bizza. Határozzon ez, hogy ő kedvezőbb 
feltételek  mellett adhassa át országát. 

A játék, melyhez most Zsigmond kezdett, gyalaza-
tos volt. Nyiltan az országgal tartott, levelezést foly-
tatott a törökkel, pénzt fogadott  el tőle, beleegyeledett 
az oláhországi viszonyokba, hol a portánál megerősitést 
kereső Radul helyett Simont ajánlotta, titkon pedig a 
Básta kezére játszott. Tanácsurai pedig semmit sem 
gyanitva, várták vissza követeiket, s Básta békén ma-
radását a fegyverszünet  következményeinek tartották. 
De ha maga a vezér nem is mozdult Szathmárról, any-
nyival borzasztóbb dolgokat vittek véghez „ebhajdúi." 
Egy csapat Marosvásárhelyre ütött jun. havában, hol 
épen vásárt tartottak, egymás Dézs, Kalataszeg környé-
két prédálta fel,  egy harmadik, mintegy háromezernyi 
csapat Thoroczkó, Torda felé  nyomult. A nép, a merre 
jöttek, „erdő kebelébe, havasok közé" futott.  Felkeres-
ték — nem hogy kiprédálják, hisz a nyomorúk min-
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denüket hátrahagyák, hanem hogy kedvöket töltsék. 
Tüzzel-vassal égették némelyeknek hátát, hasát, má-
sokból szijat vágtak, felakasztottak  másokat s szalma-
tüzet raktak alájuk, „fejeket  megtekerék, hogy a sze-
mek kiömlött," s agyermeket szüleik előtt égették meg." 
„Mint éltenek az asszonyi renddel, nem mondom meg, 
én magam — irja Enyedi — nagy gyalázatnak tartom. 
A dunamelléki fattyú  ebmagyar ilyen oktalan állat, 
mert a török s tatártól fajzott."  Az utóbbi csapat már 
egész Toroczkóig nyomult, midőn a fejdelem  serget 
küldött ellenök, mely a rakonczátlanokat szétveré s 
s kiüzé. Maga azonban nem merte bevárni a csata ki-
menetelét s hirtelen Dévára távozott. Ide vitettek hoz-
zá az elfogott  vezéreik, kiket őelereszte. 

A fejdelem,  mig követei fénn  jártak, próbát tett 
némelyeket részére nyerni s Csákynál, ki korábban is 
német párti volt, Básta biztatásai folytán  sikerrel. En-
nek elvonulása ébresztett először gyanút Székelyben, 
mely csakhamar valósággá vált. Bogáthi Prágából 
visszatért, magával hozva az okmányt, mely Zsig-
mondnak Csehországban a lobkowitzi uradalmat bizto-
sitá, 8 hozva ennek levelet Naprádytól, Bocskaitól, 
hogy hagyja el országát és siessen a császár szárnyai 
alá. S most Zsigmond felkérte  Bástát, hogy csekély 
kísérettel siessen hozzá, hadd erősítse meg vele a békét, 
mint tanácsurainak mondá. Czélja ily módon világossá 
lett s a boszus Borbély és Székely „mert ily fontos 
dologban a fejdelmi  tanács hire nélkül egyezkedett," 
elfogására  s törvény elé állítására gondoltak. A dolog 
a dévai várparancsnok ellenállásán mult el. Most Szé-
kely és Borbély készülődéshez foktak,  de mielőtt vala-
mit tehettek volna, jött a hir, hogy Básta négyezer 
emberrel átlépte Erdély határát. A megrettent nép, 
mely tömegesen húzódott lefelé,  jelzette, hogy a hir való. 
Székely és Toldi a fejdelemhez  siettek Dévára s nehe-
zen utat törtek hozzá. Hogy el vannak ámitva, hogy 
hátok mögött a fegyverszünet  örve alatt másnemű 



- 30 — 

egyezkedés köttetett; ezt hányták Zsigmondnak sze-
mére. Zsigmond most is mindent tagadott. ,,Ha hiszi-
tek, hogy Bástának ellenséges szándékai vannak, ám 
lépjetek fel  ellene.'' E perczben e felhatalmazás  nem 
egyéb volt gúnynál. De Székely komolyan vette s a 
szász-sebesi táborba sietett. Maga Zsigmond is vissza-
tért Fehérvárra. 

Székelynek alig volt ideje némi csapatokat össze-
vonni, mire hirt vett, hogy Básta közeledik. Zsigmond 
üdvözletére Csákit küldé, de Székely, bár Básta út-
közből is biztositá jun. 22-én őt és pártját, hogy hán-
tásuk nem lesz*), készülődött. Válságos helyzet a fejde-
lemre nézve, kinek nem állott hatalmában meggátolni 
az összeütközést. A két tábor Tövis alatt találkozott s 
az ellenállásra nem számitó Básta Csáky által Székely-
lyel egyezkedést kezdett. Lehetlen volt összejönniök s 
a két kis had (Székelynek másfél,  Bástának négyezer 
embere volt) jul. 2-án megütközött. Kétségbeesett 
küzdelem volt, a legnagyobb elkeseredéssel folytatva 
8 sokáig kétes. Maga Básta megsebesült s egy perczig 
ugy látszott, hogy Székely győz. De serge nagy része 
a csatatéren maradt, maga Székely alvezére Szelestey 
8 az utóbb nagyramenendő Bethlen Gábor a Maroson 
átúszva menekült 

Ezalatt beérkeztek Rákóczi hadai is, s a dúlás és 
égetés újra megkezdődött. A fejdelem  Szászsebesen 
Bástához csatlakozott, s ez azoknak, kik a császár hű-
ségére térnek, bűnbocsánatot hirdetett. Zsigmond pedig 
a Rudolffal  kötött szerződését hirül adva az ország 
hatóságainak, figyelmeztette  azokat, hogy meghódolja-
nak. Maga pedig jul. 26-án most már ugy, hogy hazá-
jába többé vissza ne térjen, fegyveres  kisérettel, me-
lyet védelmére s felvigyázására  rendelt Básta, elindult 
Csehországba. A merre ment, utában mindenfelé  han-
gosan nyilatkozott a nép átka. „íme, mondák, kiirtá 

*) Eredetiről az Erdélyi muzeumegylet birtokában. 
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a legjobbakat, elfecsérlé  a haza vagyonát, az országot 
koldussá tette s midőn már nincs mit elveszítsen, el-
hagyja nyomorultan, megalázva." S mi tegyük hozzá: 
szép tehetségei daczára országával visszás helyzetbe 
jutott, mert vakbuzgósága gátlá a haza valódi érdekei-
nek felfogásában. 

Székely, Szelestey a Bánságba menekültek. Ez utó-
bit Világosvárott a Petneházi István által megveszte-
getett őrség konczolta fel.  Az első magát Bektes 
temesvári basánál vonta meg, s várát Solymost elcse-
rélte Kladovával. Távozásukkal ugy látszott, hogy 
Erdély önként meghódol. Brassó, mely szép kitartással 
a hazafipárttal  küzdött, s a mult évben is minden 
ezüstjét felajánlá  Zsigmondnak, jul. 30-án meghódolt. 
Néhány nappal utóbb Fogarast magyarországi várakért 
felcserélte  Csáky. Sehol semmi ellenállás — Rákóczi 
Lajos hajdúit, Básta vallonjait dulásaikban, gyilkolá-
saikban senki sem tartóztatta fel.  Szász- és magyar 
faluk  lángok martalékaivá lettek, 8 a városok ismét és 
ismét tetemes sarczot fizettek.  „Hoc — mond Bethlen 
Farkas, midőn e szomorú esztendő rajzolásához fog  — 
quod nune dicimus, initio horrendum, medio atrox, fine 
funestis8Ímum." 

Básta még szászsebesi táborából jul. közepén Merza 
vezérlete alatt egy csapat hajdút Havasalföldére  kül-
dött, hogy Sorbán Radulnak a prágai udvar pártfogolt-
jának ügyét támogassa Simon vajda ellenében, ki a 
moldvai Jeremiás testvére volt. De e csapat eredmény-
telenül járt, s midőn aug. elején maga Szebenbe s in-
nen a Barczaságba ment, 25,000 embert bocsátott 
Oláhországba. E csapat megfutamtatta  Simont, beig-
tatta, Radults most Jeremiás kezdett alkudozni testvére 

Ckében. Nem egyezhettek ki. 
Básta a Barczaságból Medgyesre ment, hogy az 

aug. 23-ára hirdetett országgyűlésen jelen lehessen. A 
rendek itt adót szavasztak meg neki, Székelyt, Sóly-
mos feladásáért  nótázták, s hódoló követséget inditot-
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tak Rudolfhoz.  A gyűlés még együtt volt. midőn hirt 
vett, hogy Simon támogatására roppant tatár had 
özönlé el Havasalföldét.  Sept. 11-én másodízben ment 
Brassóba s hadait Havasalföldére  kisérte. Tanácsára 
Rádul a hegyek közt vonta meg magát, bevárta őt. Az 
előnyomuló hajdúságot a tatár hadak sept. 23-án meg-
futamtatták,  de Básta vallonjaival még jókor érkezett 
segélyökre s visszanyomta őket. Rádul elfoglalta  székét, 
de hogy abban maradhatott, nem e diadalnak köszön-
heté. A tatár hadak sietve elhagyák ez országot, s 
Magyarországra mentek a nagyvezér támogatására. 

Székely kibujdosván Erdélyből, Bektes temesvári 
basát Erdély megsegítésére ösztönzé. S csakugyan 
meghallgattatott. A török csapatok nyomon támadást 
intéztek a fejdelemség  bánsági birtokai ellen. Az erdé-
lyi hadak s Borbély a nagyobb mérvű foglalásoknak 
ellentállottak ugyan, sőt Solymost vissza is foglalták, 
de nem gátolhatták meg Lúgos felprédálását  s utóbb 
Facset lerombolását. Nagyobb veszély fenyegette  e 
vidéket, midőn a nagyvezér a főerővel  Fehérvár elfog-
lalása után (sept. 29.) leindult, a temesvári pasával 
együtt menendő Erdélyre. A tervből nem lett semmi. 
A német hadak megtámadák Budát s most nemcsak a 
nagyvezér fordult  vissza, hanem felrendelé  a Havas-
alföldön  levő tatárokat is. 

Erdélyben gonoszul állottak az ügyek. A nyári 
dúlások nevelék az Ínséget, az éhség mind fenyegetőbb 
alakban jelent meg. A nép zabkenyérrel, fagyökerekkel 
élt, a városok nem tudták beszolgáltatni az országgyűlés 
által kivetett élelmet, mert már — mint a brassai ta-
nács irá *) — „majd mindenki korpát és makkot kever 
össze 8 süt kenyérré." És ha a mult télen csak a halot-
takat ették meg, az idén elevenekre kerül a sor. Ez 
idétt folytak  emberhusevésért perek, ez idétt már húzta 
a nép „Básta-szekerét." Ehez iárultak a zilált politikai 

*) Eredetiről az rd muzegylet birtokában. 
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viszonyok. Naponként szaporodott azok száma, kik a 
török birtokokba bujdostak s köztük kitűnő emberek, 
mint Bethlen Gábor, Csiszár, Nagy Albert. A hivatalt 
viselők, főispánok  tömegesen mondottak le, vonultak 
magán életbe, ugy hogy a dec. 10-én Fehérvárt tartott 
részgyülésnek fel  kelle Bástát szólitnia, hogy azok he-
lyére ujakat nevezzen ki. Már e gyűlés is, mely 15,000 
frtot  s ezer köböl búzát szavazott meg, panaszkodott a 
hajdúság kicsapongásai ellen, annyival élesebben kelt 
ki a teljes országgyűlés, mely Fehérvárt 1603. jan. 
15-én ült össze. Básta megígérte a féktelen  hajdúság 
kivitelét s felhatalmazá  a nemességet, hogy a rakon-
czátlankodó ráczokat és oláhokat, megyénként kineve-
zendő biztos által megbüntethesse, kivégeztethesse. 
Azután jan. 19-én másodízben letétette a rendekkel 
a hódolati esküt uj záradékkal, „hogy az alól őket 
senki se oldozhassa fel."  Midőn a rendek elébe terjesz-
ték kívánságaikat, hogy az azokra nyerendő válaszok-
ból articulusokat csináljanak, megtagadta a válaszolást 
ugy mint szokásban volt, hanem utasítása szerint reso-
lutiót adott ki azokra. Ezzel az alkotmány fel  volt 
függesztve  8 hogy a rendek azt visszanyerhessék, egy 
öttagú követséget neveztek ki, mely megerősítés végett 
bizonyos, Erdély alkotmányos jogait biztosító pontokat 
terjeszszen Rudolf  elé. E pontok elkészítése egy terje-
delmes bizottságnak tétetett kötelességévé, mely febr. 
15-én összeült. Maximilián főherczeg  leküldését, az 
1598-iki pontok, szabad vallásgyakorlat s az ország-
alkotmánynak megtartását, Básta nótázásainak eltörlé-
sét, Erdély nyomorainak enyhitését, a székely jobbá-
gyok visszaállítását, vagy ha felszabadittatnának,  föl-
desuraik kárpótlását kérték. A követség márcz 10-éu 
elindult. 

Básta ugyanakkor, midőn a követség fölment,  maga 
is felküldte  észrevételeit. O és kik mellé polgári bizto-
sokul voltak adva, Burghausz, Molart terjedelmes ok-
mányt terjesztettek a prágai kormány elébe 1603. febr. 

SíUácjtl 8. Erdély Wrt- II. 3 
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24-éről, melynek nem volt egyéb czélja, mint meg-
győzni az irányadókat, hogy minden kedvezés helytelen 
volna. „A rendek, mondák ezek, szerették volna, hogy 
ő felsége  az ő alkotmányokhoz legyen kötve, mit azon-
ban oly országban, mely oly sok költséggel s fegyverrel 
lett elfoglalva,  megadni nem lehet. Mi nekik válaszain-
kat resolutio alakjában adtuk ki, nem ugy mint ők 
akarák, hogy azokból articulusokat csinálhassanak, s 
hogy ezután per decreta et placata igazgattathassanak, 
a jövő kormánynak is ezt kell folytatni.  Ok az eskü le-
tétele előtt kérték, hogy kívánságaikat erősítsük meg, 
eszökbe juttatván, hogy most más idők vannak." Az-
után ohajták, hogy neveztessék ki püspök, továbbá 
kormányzó, korlátnok, négy tanácsos. Â kormányzó 
nevezze ki a fő-  és alispánokat 6 a nagyobb vár> sok 
elöljáróját. A donatiók, melyek Zsigmond első távozása 
óta történtek, érvénytelenek, s még ha Básta megerő-
sítette volna is azokat, mert törvénytelen megerősítést 
ő felsége  nem tartozik tekintetbe venni. Tervet adnak 
az országban tartandó katonaság elhelyezéséről. A 
szászok kiváltságait megerősítendőnek tartják, meg a 
székelyekét is, bár csak időszerint, „mert a lázadásra 
kész nemesség ellen annál készebbek lesznek szolgálni." 
Ajánlják uj német telepek behozatalát. A mi azon felső-
magyarországi urakat illeti, kik az erdélyi lázadást 
gyámolitották, azt nem lesz nehéz kitudni, s akkor 
egész szigorral kell eljárni ellenök. Minthogy pedig az 
erdélyiek a Zsigmond első lemondásakor készitett ok-
mánynak megerősítését fogják  kérni, mivel ez jogaikat 
és kiváltságaikat mind magában foglalja,  azt sem egé-
szen, sem részeiben nem erősíthetni meg, mert az or-
szág most más körülmények közt jött ő felsége  kezébe, 
mint akkor. 

Ez elvek, mielőtt Bécsből válasz jött volna, már 
életbe voltak léptetve a jan. 15-iki ülésen. Básta, ki 
csakugyan megkezdte katonái kiszállítását s biztos tár-
sai nem is sejték, mennyire elkeserité az a kedélyeket. 
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S valóban ez volt főoka,  hogy a következő mozgalom-
hoz oly gyorsan csatlakozott az erdélyi nemesség, a 
főurak  legnagyobb része, s még olyanok is, kiket ők 
kiválóan híveknek tartottak. 

IX. 

Székely magas,, nyúlánk, őszülni kezdő férfiú  volt. 
Szegény sorsú, unitárius szüléktől származott, de gaz-
dag ismerettel, sok élettapasztalással birt. Báthori 
István alatt tekintélyes állást foglalt  már el, s vele 
ment Lengyelországba is. Ez idő óta Erdély nagyságo-
sai közé számították, de sokáig csak a hadi pályán 
szolgált. Az utolsó események egészen a felszínre  so-
dorták. Elveihez szilárdul ragaszkodott, s pályáján 
soha el nem tántorult. Nagy érdem oly időben, midőn 
az ingadozás, ha nem sülyedt az aljasságig, talált mentsé-
get. Nem birván a nagyravágyás ambitiojával, pártve-
zérré mintegy sodortatva lett. Mert nem volt más vá-
lasztása, minthogy vagy azzá legyen, vagy csatlakozzék 
a dolgok uj rendjéhez, ismerje el Erdély függetlensé-
gének eltöröltetését, elvei teljes megtagadásával. A 
küzdelem élére állva ernyedetlenül tört előre. A télen 
át folytonos  összeköttetésben volt erdélyi párthíveivel, 
8 ugyanakkor a porta segélyének megnyerésén munkált. 
A temesvári pa6a pártfogója  volt s annak ajánlatával 
személyesen menvén Konstántinápolyba, megnyerte az 
athnamet, mely neki eléggé szokatlanul örökös fejdelem-
séget s Erdélynek is különös kedvezményeket biztosí-
tott : néhány évre el lőn engedve az adó s azutánra is 
a 15,000 aranyról (mennyit 1575 óta fizettek)  leszállít -
tatott a korábbi 10 ezer arany összegre. 

Tavasz kezdetén megnyitotta a hadjáratot. Maga 
kezdetben az erdélyi Bánságban működött. Legelébb 
Karansebest foglalta  el, azután apr. 11-én Lúgost. 
Akkor beindította Bethlen Gábort alig pár ezer ma-

3* 
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gyar, rácz, tatár csapattal, mely avaskapun át Erdélybe 
érvén, apr. 15-én akadálytalanul nyomult Szászváros 
alá. Az őrség védte magát egy napon át, mint tudta, 
de a város Bethlen kezébe esett, parancsnoka Tech 
elfogatott  s a menekülni akaró őrség nagy része fel-
konczoltaiott. Innen színleges visszavonulás után Fe-
hérvár ellen ment, melyben Spinosa Péter volt a 
parancsnok. Bethlennek, megvételére intézett csele nem 
sikerülvén, rendszeres ostromhoz kelle fogni.  De az 
nehezen haladt, azonban a németek kiütése is vissza-
veretett. Ezúttal ezek felgyujták  a Bethlen kezén levő 
külvárost, de a kedvezőtlen szél átvitte a lángokat a 
várba — s ott is roppant dulást okozott. Leégett a 
fejdelmi  palota, a lőporos torony levegőbe repült. Ez-
alatt Székely is megérkezett. MagaBorbándnál foglalt 
állást, török, tatár, rácz hadait széthelyezé s a megyék-
hez felhívást  intézett, hogy csatlakozzanak. Valóban a 
főurak  közül sokan, Borbély, Toldy, Boronkai, Vajda 
táborába siettek. Fehérvár ostroma ezalatt ujult erő-
vel folyt,  rohamot kísérlettek, de a vár romjaiban is 
tartá magát. Végre a parancsnokot tisztességes feltéte-
lek mellett feladásra  szóliták fel,  s most az ellenállás 
hasztalanságáról meggyőződött Spinoza 18 napi hősies 
védelem után feladta  azt. Másnap áldozócsütörtökön 
Székely Mózes bevonulását tartá a várba, s ez napon 
felvette  Erdély fejdelme  czimét. 

Básta ez ideig tétlenül maradt. Hadai nagy részét 
kiküldte az országból, de mi benn volt, azt sem hasz-
nálta fel.  Tetemesb erővel akart rendelkezni s Rudolfot 
Bzólitá fel,  hogy fizetetlen  katonái számára küldjön 
pénzt, s Radult, hogy hadaival nyomuljon Erdélybe. De 
midőn Székely bejött s Fehérvárt ostromlá, clhagyá 
Kolosvárt, eddigi tartózkodási helyét, s Szamosujvárra 
szaladt. Székely is sietett felhasználni  szerencséjét. 
Toldyt a székelyekhez küldé, Borbélyt Szászsebes ellen, 
melyet gr. Salm védetts mely, ez Szebenbe távozván, fel 
is adott. Ekkép elfoglalván  Közép-Erdélyt, Szamos-
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újvár ellen indult. Az ostrom vezetését itt Nagy Al-
bertre bizván, maga átment Dézsre. Ekkor a bezárt 
Básta egy ködös éjjelen 40 lovassal (május végén) át-
szökött az ostromló táboron s elébb Kolosvárra, onnan 
Szathmárra futott.  Ettőlfogva  az északi részek meg-
hódítása is gyorsan ment. Egyik vezére Rhédei Ferencz 
Kaplyonnál szétverte a Kornis Boldizsár és Kendi 
Ferencz csapatait, egy másik, Makó György, a Besz-
tercze vidékén táborozó Kis Farkast győzte le s birta 
— őt magát a tatároktól kiváltván — átállásra. Egy 
Oláhországból beütött csapat Segesvárnál szétvere-
tett, Bástának egyik ügynöke gróf  Capreoli, ki a széke-
lyek fellázitását  vette czélba, elfogatott,  a székelység 
egy nevezetes része pedig Székelyhez állott. 

Maga a fősereg  Székelylyel és Begtással Dézsről 
Kolosvár alá ment. Sem a német őrség, sem a tanács 
nem akarák feladni,  de a polgárság lázongott, nyugta-
lankodott. Végre is kénytelenek voltak máj. 9-én fel-
adni a várost. Az őrség tisztességes elvonulásra mene-
déklevelet nyert Bektastól, hogy „töröktől, tatártól 
sem ő magoknak, sem marhájoknak bántások nem lé-
szen," sőt a ki átáll, több fizetést  kap, mint mennyit a 
római császár ad*). Most a nép a jezsuitákra rohant, 
feldúlta,  kirablátemplomukat, iskolájukat, kolostorukat, 
de az atyákat Toldy megszöktette. Székely most a 
haddal, Szamosujvár kikerülésével Besztercze alá ment, 
s itt is ellenállásra talált. Kemény ostromhoz s utóbb 
alkudozáshoz fogott,  melynek következtében a város 
kedvező feltételek  mellett meghódolt (jun. 25.). Innen 
Medgyesre, s ezt feladásra  birván, Segesvár alá ment. 
Erdély nagy része már kezén volt, csak a székelyek 
és szászok egy töredéke s a Részek nem csatlakoztak 
hozzá. Ugy hivé, hogy ezekkel maga is elbánik s a 
zsákmánynyal és foglyokkal  megrakodott tatárokat 
haza bocsátá. 

*) Eredetiről az rd mzeumegylet birtokábn. 
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A magyarországi had Rudolfnak  és a szultánnak 

egyaránt megkötötte kezét. Mindkettőjük fő  ereje a 
Duna mellett küzdött s Básta nem is gondolhatott rá, 
hogy a visszafoglalásra  kellő hadat nyerhessen. Más 
uton akart hát próbát tenni. Szamosujvárból máj. 7-ről 
levelet irt Radulhoz, melyben felszólitá  őt, hogy ve-
zessen hadat a székelység közé, támaszsza fel  ezeket, 
támadja meg Székelyt s erre ő is csatlakozni fog  vele. 
A vászonra irt levél eljutott rendeltetése helyére. 
Ugyanakkor a prágai kormány békealkudozás végett, 
követeket küldött Székelyhez, Gyulafit  és Nyáryt, de 
elfogadhatlan  feltételekkel:  Székely tartsa meg Erdélyt 
s a bánsági Részeket, a többit engedje át Rudolfnak. 
Ily nemű kiegyezés tönkre tenné népszerűségét, fellá-
zítaná a törököket, Erdély hatalmát alászállitaná s 
szabad zsákmányul engedné Bástának. Nem fogad-
hatta el. 

S most sajátságos játék kezdődött. Kráker Szaniszló 
a Básta fő  élésmestere Havasalföldére  megy, hogy 
Rádult a még ellenálló szász városok megsegélésére 
birja. Ezt Básta ültette ugyan székébe, de sem ő, sem 
bojárjai nem mutattak hajlamot a vállalatra. Szin volt 
az egész, mert azon csapatokat, melyek székébe vissza-
helyezék s melyek ez ideig nála voltak, Merza (mint 
közönségesen hivák,Deli Markó)s Rácz György vezér-
lete alatt a Barczaságba küldé, kik ide jun. 8-án meg-
érkeztek. 

Ez volt, mitől Székely Mózes tartott. Erdélyi fejde-
lem Radult, ha csak székében bizton akart ülni, nem 
szivelheté meg a vajdaságban. Már Zsigmond is mun-
kált elmozdításán s Székely elég korán felszólitá  Jere-
miás moldvai vajdát, hogy intézzen ellene támadást. 
De bár Jeremiás készült, annak még nem volt sikere 
s a Merza-féle  beütés hirére Mózes követeket küldött 
Radulhoz, ajánlattal, hogy ő, ha a vajda vele jó szom-
szédságot akar tartani, kész megerősittetését a portá-
nál kieszközölni. Radul folytatta  megkezdett játékát: 
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összehívta bojárjait, ezekkel együtt mindent elfogadott 
8 saját követei által küldött jun.23-áról (a régi szerint 
11-érői) Székelynek válaszokat: egyet, melyet maga 
irt alá, s egyet, melyet 12 bojárja pecsételt meg a 
többi nevében is. A jó szomszédság ajánlása mellett, 
mindkettő felszólítás  volt, hogy a fejdelem  szerezze 
meg a porta pártfogását.  Mózes e választ nem tartá 
elégnek : kezeseket kért a vajdától. 

Csakhamar kitűnt, hogy mindez szín és ámitás. A 
barczasági oláh táborhoz Csikból, Háromszékből, szé-
kelyek csatlakoztak, s ez utóbbiak még a Székely ügy-
nökeit is kiadák. Segesvár alól a fejdelem  Makót, Bo-
gáthyt, Imecset négy ezer emberrel a Barczaságba 
küldé Merza féken  tartására. Utasításuk ellenére meg-
ütköztek ezek jul. 6-án, de megverettek. Makó serge 
nevezetes részével a csatatéren maradt. Imecs elfoga-
tott s lenyúzott fejét  Rádulhoz küldék; „siessen e 
diadalt ujabbal koszorúzni." Két nap múlva Székely 
is megérkezett magyarjaival, a főurak  és nemesség 
szinével 8 a Bektastól vezetett török-tatár hadakkal. 
Radul még sehol sem volt — hegyei közt várta a tá-
madásra alkalmas perczet. De addig" folytatta  alkudo-
zásait Székelylyel 8 követeket küldött Bektáshoz, 
„hogy ő hajlandó elállani a némettől s meghódolni a 
szultánnak." Cselfogása  sikerült. Az elámított basa 
s fejdelem  közt feszült  viszonyt idézett elő. 

Székely bevárandó a dévai, fehérvári  és dézsi tábo-
rokat, sánczolta magát a brassai papirmalom mellett, 
fegyvereket,  lőport s 150 embert nyervén e várostól. 
Támadást nem várván, minthogy hírül vette, hogy 
Básta is Májtényhoz közeledik, követeket küldött Ma-
gyarországra, folytatni  a megkezdett alkudozásokat. 
De már késő volt minden. Jul. 16-án Rádul zernyesti 
táborából előnyomult s 17-én reggel támadást intézett 
Székely ellen. Deli Markó áttört a magyar tábor tor-
laszán s tovább nem lehete kerülni a csatát, A tatárok 
elszaladtak, Bektas álöltönyben menekült, csak az 
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erdélyi had állott rendületlenül sánczain belül, küzdve 
vitézül s nem hátrálva. Itt az erdélyi nemesség szine 
vivott és elesett, de drágán adta el életét. A csatát a 
túlnyomó erő már rég megnyerte — azért az még min-
dig tartott. Nem győzelemért, dicsőséges halálért 
harczoltak már csak itt. S midőn a gyalogság már a 
csatatért boritá, a megmaradt lovasok hátra kezdtek 
vonulni. Ezek közt volt Székely is, ki Bogáthival át-
ugratott a szekérsánczon. Az utánok nyomulók egy pa-
tak mellett utóiérték őket. A fejdelem  megforditá  bar-
napej lovát: „hadd veszszek el én is a hazával!" Ba-
rátai körülvették. Ezek már mind elestek, midőn egy 
golyó őt is leterité. Az ezalatt oda érkezett Rácz le-
vágta fejét,  Rádul, sátra előtt karóba húzatta, onnan 
Brassóba vitte s az ebek elébe vetette, mignem egy 
brassai polgár eltemetteté. 

A tatárfutás  óta nem érte ekkora csapás az erdélyi 
nemességet. „Csak egy búzaföldön  13 mágnást olvas-
tak meg" mondja Apor. A harcztéren háromezer erdélyi 
feküdt,  kiket a brassaiak egy közös sirba temettek. Az 
el nem estek közül kevés menekült: a nagy rész fog-
ságba esett. Radul most Brassó ellen ment, hogy a 
Székelynek adott segélyért megfenyítse.  A város 
20,000 frttal  váltotta meg magát, de az oláh hadak 
egész Gyergyóig, Medgyesig Segesvárig száguldoz-
tak, roppant mennyiségű marhát és lovat hajtottak 
Oláhországba, rendeletet nyervén a vajda az időközben 
beérkezett Bástától, hogy haza vonuljon. Maga tá-
vozott ugyan nem sokára, de Rácz György hada benn 
maradt. 

A brassai csata a szétszórt német őrségeket fel-
éleszté. A Segesvárt bekerített csapat a háromszéki 
foglyokat  kivégezte, Henter Benedeket nyársba vo-
natta. Annyival nagyobb volt a hazafiak  kétségbeesése. 
Fehérvárt lakossága pusztán hagyá, mire azt egy né-
met csapat kezéhez vette. Szerencsétlenségére, mert 
Nagy Albert, kit Székely hadak fogadására  Lengyel-
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országba küldött, a brassai csata után érvén Erdélybe, 
lengyeleivel megrohanta ama német csapatot, felkon-
czolta, s ugy vonult tovább. Szászvároson Borbély 
György hadával csatlakozott. Az ősz férfi  még egy 
próbát tett némi haderőt gyűjteni, hogy Erdélynek 
legalább e sarkát megmenthesse. A hazafiakat  táborába 
szólitá, s ezekkel egyesülve követeket küldött a temes-
vári basához, nagyvezérhez, hogy küldjenek segélyt. 
De mielőtt választ kaphatott volna, hirül vette, hogy 
Básta Fehérvár felé  közeledik, s most e kisded csapat 
megindult az erdélyi Bánság felé.  ITtjokat Duval, lip-
pai parancsnok cl akarta vágni, de Barcsánál aug. 6-án 
megveretett. Szerencsétlenebbek voltak Rákóczy La-
jos ellen. Midőn pár nappal utóbb a bujdosók szomorú 
serege a vaskapuhoz ért, ez ember rakonczátlan hajdúi-
val a szoros-uton megtámadta azt. Ez nem ütközet volt, 
hanem mészárlás, melynek végeztével a hazátlanoknak 
mindenöket elrablák. így mindenéből kifosztva  ért a 
csapat nejeik és gyermekeik kíséretében törökföldre. 

A szabadulás reményével nem hagytak fel  a bujdo-
sók. Káránsebesen megállapodva folyamc^dást  intéztek 
a szultánhoz, nagyvezérhez aug. 26-áró'l, kérve, hogy 
adjon segélyt, melylyel hazájokba visszamehessenek, 
„mert mi mindennyi romlások miatt is megmaradhat-
tunk, az hatalmas császár hűségétől el nem szakadtunk." 
E folyamodványukat  Veres Dávid vitte a portára. Kárán-
sebesről a bujdosók egy része Temesvárra ment, mások 
Sophiára, Bethlen Gábor Nándor-Fehérvárra. Borbély 
8 néhányan az erdélyi Bánságban maradtak. Sophiáról 
sept. 19 érői a bujdosók már szabályosabban formuláz-
ták kérelmöket: adja meg a porta a szabad választást 
s nyújtson segédet. A törökök mindenütt jól fogadták 
őket, a köznépet zsolddal látták el, s kérelmeik tel-
jesítésével biztatták őket. Lippa körül apró csatározások 
is folyták  Básta és a törököktől segített bujdosók közt, 
de eredménytelenül. A vérmesebbek e közben, hogy 
reményeik biztosabban teljesüljenek, a fiatal  Bethlen 
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Gábort fejdelemmé  választák. Szilvásy a dolgot elsietett-
nek találta. Ő a szabad fejdelemválasztást  akarta fenn 
tartani. De nem e veszély, mely utóbb is kiegyenlítő-
dött volna, hanem a portai viszonyok, az ott folyó 
mozgalom, mely épen ez idétt akasztott zsinórt a nagy-
vezér nyakába, tették lehetetlenné a bujdosók további 
megsegítését, Erdély megszabadítását, s ugyané vi-
szonyok adtak Bástának szabad kezet, hogy a vissza-
torlás rettenetes művét végrehajtsa. 

X. 

Básta jelentékeny haderővel jött az országba. Aug. 
12-én pár nappal Borbély elvonulása után tábora Szász-
városon volt, s innen intézett felszólítást  a rendekhez, 
hogy aug. utolsó napjára oda gyűljenek, a hol ő lesz, 
„mert a császárnak hozzájok való akaratát értésökre 
akarja adni." Táborát innen Dévára vitte át, s mene-
dékleveleket küldözött mindenfelé  még a káránse-
besi bujdosóknak is. A gyűlést sept. 9-én azzal nyi-
totta meg, hogy Tótházi Mihály kolosvári birónak fejét 
vétette. Azután az összegyűlt rendek közé ment. Rövid 
beszéde tájákozá a rendeket: „Kegyelmet akartok-e, 
vagy igazságot ?" Az első perczben mindenki elnémult. 
Utóbb egy pár hazafi  elég bátorsággal» birt felszólalni. 
Meg akarák győzni a fővezért,  kérdése helytelenségül, 
hisz árulóhoz lehetne csak igy szólani, s ők nem árulók. 
A vezér-biztost ez dühbe hozta. Ö mindent, mi Zsig-
mond első lemondása óta Erdély felszabadítására  tör-
tént, vastag felségárulásnak  tekintett s e nyilatkozatban 
is csak meg nem tört makacsságot látott. Neki hódolati 
eskü, kegyelemkérés kellett. Akarta, hogy folyamodjék 
az ország azon bűneinek elengedeséért, hogy alkotmá-
nyát védelmezni merte. „Jó, mondá, majd igazságot 
szolgáltatok a négyszeres esküszegésért," s visszavo-
nult. Következő perczben katonák lepték el az udvart, 
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s a hadbíró Mathaeus Sándor bakók kíséretében a te-
rembe lépett. A rendek meg voltak törve. Az öreg 
Sennyei Pongrácz, Rudolfnak  e minden viszonyok közt 
változatlan híve, utat tört Bástához s a már-már el-
itélteknek kegyelmet eszközölt. 

A mit Básta akart, el volt érve. Határozásokról 
többé szó sem volt, az országgyűlésnek ő maga mondta 
biztos-társával Krausseneckkel tollba a resolutiót, mely 
megerősítés végett fel  volt terjesztendő: „kérelmére 
s az önmagára hozott ítélet alapján életétés vagyonát 
visszanyeri a nemesség, de ennek negyedrészét kész-
pénzzel kell, hogy megváltsa. A meg nem jelentek 8 a 
brassói csatában elesettek vagyona lefoglaltatik.  Vám, 
harminczad, dézsma, ő felsége  birtokába szállnak. A 
hűtlen városok a cath. vallásra térnek, megsarczoltat-
nak, s birájukat többé nem választhatják. A jelenlevők 
menedéklevelet kapnak." 

E végzések most másodízben függesztették  fel  az 
ország alkotmányát. Kezdetét jelzé a rémuralomnak, 
melyet a ki tul élt, bámulva kiálta fel  a brassói névte-
len iróval: „misericordia Dei, quod non consumti su-
mus." A hivatalok uj emberekkel töltettek be, a na-
gyobb és Székelylyel tartott városok megsarczoltattak 
s élükre német helytartók tétettek, Kolosvárra bevi-
tettek a jezsuiták, Mathaeus a hadbiró porkolábjaival 
szertejárt az országban, kutatva és kivégezve minden 
törvény és elitélés nélkül az utolsó mozgalomban részt-
vetteket. Sept. 18-án Brassóban volt, hol lefejeztette 
Hamvai Györgyöt, felakasztatta  Vajda Miklóst, a Bor-
bély vejét. Azután tovább ment, Tamásfalvi  János fő-
kapitányt, Ribiczei főispánt  megfőj  tatá, Lészai Farkast, 
Nagy Tamást, Tamásfalvi  Lászlót 8 másokat keresett 
kinok közt végeztetett ki. A Káránsebesre menekülte-
ket Rácz György véletlenüf  meglepte, de ezek kegyel-
met kaptak. Néhány nappal haza térte után az öreg 
Borbély meghalt. Ezalatt megjött a prágai kormány 
intézménye, mely Erdély igazgatását Básta kezébe 
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teszi le, s mellé tiz biztost nevez ki: Burghaus Miklós, 
Capreolo, Molárd János, Imhoff  Károly, Krausseneck Pál 
külföldiek,Sennyei,Hoflfmann,  Süveg Albert,Mindszenti. 
A közigazgatás elvei kitüzesével Unverzagt bécsi ka-
maraelnök bízatott meg. 

>~ Ezek az elvek teljesen azok voltak, melyeket Básta 
febr.  24-én felterjesztett  s már elébb Fehérvárit és nem 
rég Déván másod izben életbe léptetett. Maga Rudolf 
már ez idétt nem sokat foglalkozott  a kormányzás gond-
jaival, 8 annak irányt egyik-másik kegyencze adott, a sze-
rént mint csillagjósai valamelyöket hűségesnek állitá. De 
két elv következetesen fenntartotta  magát a kormánynál, 
koronként nagyobbodó terjedelemben űzni az ellenrefor-
matiót 8 a magyar alkotmány nyirbálását. E két tekin-
tet volt irányadó Erdély szervezésénél is. Az ország-
gyűlésnek minden törvényhozó hatalma megszűnt. A 
rendek felterjesztése  a fehérvári  gyűlés után épen oly 
meddő maradt, mint a dévai felszólalók  csillogó szónok-
lata. A követeknek nem volt más kötelessége, mint hogy 
magokkal vigyék a kapuszámról való regestrumot s má-
solatba vegyék az edictumokat. Erdély területi épsége 
megsértetett: nem csak a Részek estek el, hanem a fel-
ső várak, jelesül Szatnosujvár is, kivétettek a kormányzó 
kezéből s a kassai generáliséba adattak. A kormányzó 
8 a tiz tanácsos nem a magyar törvények, hanem utasí-
tásaik szerént vezették a politikai kormányzást, s vár-
parancsnokokká, főispánokká  székely királybirákká ide-
geneket tettek. Csakhamar megkezdődött a templomok 
visszavétele és a protestáns papok elűzése is. 

És még ha e politikai kormányzás erélyes lett volna! 
mely rendet teremt, biztossá teszi a közbátorságot, hely-
reállitja a nyugalmat, enyhiti a nép Ínségét, véget vet 
a zaklatásoknak, fékezi  a bűntetteket s megvédi azokat, 
kiket még ő is ártatlanoknak itél. De ez szívtelen és 
tehetetlen volt egyszerre, zsarnoki és gyáva ugyanazon 
időben. Négy év óta folyt  irtó háború a magyar és szász 
vidékek ellen, mely rendszeresen gyilkolt és irtott. A 
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zsoldosok és hajdúk minden csata után egy vidéket pusz-
títottak ki élelméből, tettek néptelenné, s fosztottak 
meg minden elelégi készletétől. S midőn szállásaikra 
elhelyeztettek, ugyanazt folytatták  hadi zsákmány ked-
véért. Oláhországba annyi ló és marha lőn kiszállítva, 
hogy ott azoknak ára egy negyedrésznyire szállt le, 
Erdélyben pedig a foldmives  maga vonta ekéjét, melyet 
Básta szekerének nevezett. S ilyen helyen még boldog-
ság volt! az országnak fele  ugar maradt, mert arra sem 
volt képes az az elcsigázott ember, ki az első télen kor-
pával, a másodikon fügyökérrel  s a harmadikon a fel-
akasztott gonosztevőknek, ragályban vagy éhen meghalt 
családtagjának húsával táplálta magát. A gabona köble, 
mely rendes időben alig érte el a 3 frtot  hét év előtt 8, 
azután 25 frt  volt, vidékenként felszökött  40, 50 frtig. 
Básta erre árszabályzatot adott ki, de most megszűnt 
minden gabonavásár,mely csak növelte az éhhalált s az 
idétlen rendeletet vissza kellett vonni. Az igy elcsigá-
zott nép közül sok lett útonállóvá, mert inkább akart 
bitón mint éhen halni, mert menekülnie kellett Básta 
czirkáló hadai elől, kikre volt bizva a rend fenntartása, 
a gyanúsok elfogása.  Mert az egész ország „szabad volt 
mint a madár" kit akárki lelőhet. A legutolsó hajdú 
feltartóztathatta  a legelőkelőbb embert is, joga volt 
tőle kérdeni „hun a gratia" az-az Básta menedéklevele, 
melylyel életét ez visszaajándékozta, s ha nem volt, elfog-
hatta. Legszivtelenebbűi a hajdúk jártak el, legtöbb 
panasz ezekre volt. Mind hiába, a kormányzó nem birt 
ezekkel, 8 nem gunyképen hangzik-e, mit a hajdúk ellen 
panaszlóknak mondott: „ha bolon vagy német volna 
megbüntetném, de magyarral nem tudok birni." Ugy 
vau, ő,a külföldi,  nem birt velők. Másnak, hazafinak,  lett 
feladatává,  hogy e bűnbe sülyedt, elaljasult csordát re-
formálja. 

Ez volt Básta szervezése, melyhez nagy mértékben 
hasonlított közigazgatása. 1604. jan. 12-én Medgyesen 
részgyülést tartott, honnan a három nemzet követeket 



— 46 -

küldött a pozsoni országgyűlésre. Azután jan. 25-ére 
Kolosvárra hívta a rendeket. Mire ezek összegyűltek, a 
kapuk bezárattak s neveik összeirattak|A gyűlés jezsui-
tákat várt, kik az országban megkezdjék a működést. 
Nem jöttek be ezúttal, s néhány nap múlva Básta ki-
adta az országgyűlési határozatot: „minden ember tar-
tozik jobbágyai felét  vagy negyedét megváltani a sze-
rént, a mint ott volt Déván vagy nem, még pedig la-
kott telekért 32, üresért 16 frtot  fizet."  Gyűlés végezté-
vel a Ivaransebesről hitlevéllel hazajöttek közül többen 
elfogattak  s közűlök Boronkai, Kálmándi, Csiszár és 
Kis Farkas hajdukapitány felakasztattak.  „Meg sem 
mondta Básta — irja Weiss, ki maga is ott volt — mi-
ért? s meg sem is tudhattuk tőle." A kormányzó, ki 
időközben a városoktól felvette  a roppant sarczokat, — 
százezereket meghaladott mindeniké külön — márczius 
havában Brassóban találkozott Rádullal s apr. 7-én el-
hagyá Erdélyt. A felsőmagyarországi  sereghez volt 
rendelve, átvenni a főparancsnokságot  a török hadak 
ellen. A kormány élén Capreolot hagyta *), egy tehetet-
len embert, ki nem volt képes a hadakat fékezni,  melyek 
újra meg újra rabolva járták be Erdélyt, s kiRádulnak, 
midőn alattvalói fellázadtak  ellene, székely hadakat 
küldött segélyül (májusban). Ezzel együtt igazgatott a 
vegyes bizottmány. Ez sem boldogult s végre a hajdúk 
ellen, „kik nyilvános kicsapongásaikkal s rablásaikkal 
magokat inkább a haza ellenségeinek mint ő felsége 
hiveinek mutatják," aug. 6-áról**) táborba szólította a 
székelyeket, hogy Markó vajdával egyesülve (moldvai 
praetendens, osztrák zsoldban élő kalandor) verjék ki. 
S csakugyan aug. végére, miután a vallonok zsoldját a 
szászok lefizették  s a hajdúk más működési tért nyer-
tek, megtisztult az ország. 

*) Gubernátor urunktól nekünk adott authoritásunkból — 
írja Capreolo máj. 12. a székelyeknek. 

*•) Mindkét itt idézett levél eredetijét az Erd. m. e. birja. 
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A levert Erdély nyögött, hallgatott, de vágyva, szo-
rongva, remélve nézte az eseményeket, melyeknek Ma-
gyarország lett színhelyévé. A prágai kormány néhány 
év óta már kevés kíméletet mutatott ez ország iránt is, 
mind nyíltabban tört valódi czélja után, megszabadulni 
az alkotmány nyűgétől. Az igazságtalan per, melylyel 
Illésházy személyét sújtották, a független  főurak  meg-
rettentésére volt számítva, a szándék, hogy elfogják  s 
menekülése a nagytekintélyű férfiúnak  sokakat meg-
döbbentett. S midőn már Erdély is le volt igázva, 1603 
végén pedig a szultán meghalt és a persa háborúval el-
foglalt  birodalom székére egy gyermek, I. Ahmed lépett, 
mely uj kilátásokat nyitott a béke megkötésére: a kor-
mány épen kérlelhetetlenné vált. A kassai székesegyház 
elfoglalása  kezdete volt a protestáns papok üldözésének. 
A rendek által hozott törvényezikkeknek egy ujjal, a 
XXII-ikkel megtoldása a törvényhozás jogának egye-
dül a királyra szállítását czélozta. Egész Felső-Magyar-
ország forrongott  a valláson s alkotmányon ejtett e sé-
relmek miatt — melyek után Erdély sorsában saját 
jövendő sorsát vélte látni. 

A kibujdosottak kisded szomorú csapata ezalatt 
folytatta  működését. A még fiatal  Bethlen Gábor elűt-
tetésén a fejdelemségtől  mit sem aggódott. Kora érett-
sége, ismeretei, éles esze nagy tekintélyt vívtak ki szá-
mára társai közt, s ügyeik vezetése csakhamar kezébe 
került. Az 1603-iki csatározások megszűnte után Szend-
rőre utasíttattak s ott teleltek. Ekkor még a török biro-
dalom zilált viszonyai miatt kevés eredményre juthat-
tak. De már 1604 derekán változtak kilátásaik. A felső-
magyarországi forrongás  kezökre dolgozott s helyes és 
biztos számítással czélba vették, ezzel tenni magokat 
összeköttetésbe. Ezt egy uton érhetik el: ha önzés és 
nagyravágyás nélkül valakit az ott levő főurak  közül 
választanak fejdelemmé  s állitják a mozgalom élére. Ily 
módon biztositva van a Részek visszaszerzése, mely már 
elveszett, a felső  megyék csatlakozása, mely oly lénye-
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ges segélyt adhat, de melyek egyikére sem számithat-
nak, ha, mint Székely idejében, most is soraikból emel-
nek fel  valakit. Legelébb Nyáry Pált kínálták meg egy 
követök, Somogyi Bertalan által a fejdelemséggel  s mi-
dőn ez nem fogadta  el, megbizták Bethlent, hogy 
Bocskaival lépjen összeköttetésbe. 

Bocskaival, ki éveken át a német párt feje  volt Er-
délyben, tanácsolta s csaknem intézte az 1594-iki mé-
szárlást, megkötötte a prágai szerződést, feláldozta 
Jósikát, kitolta Zsigmondot az országból? Bocskaival, 
kit a bibornok fejdelem  s utóbb a léczfalvi  gyűlés notá-
zott mint hazaárulót, ki ekkor Prágába ment, hogy a 
császár tanácsosa legyen az erdélyi ügyekben, s kinek 
Rudolf  elkobozott jószágait visszaadta? Bocskaival, kit 
Erdély ily előzmények mellett ostorának hisz még e 
perczben is, s kinek itt »lig van barátja, de annál több 
ellensége? Ugy van, Bocskaival, ki a német párt feje,  a 
császár rendületlen hive volt, megkötötte a prágai szer-
ződést, mert azt hitte, hogy a délkeleti államok coalitió-
jával lehető lesz kiűzni a törököt a magyar birtokokból, 
mert azon meggyőződést táplálta, hogy a restituáltMa-
gyarország jobban megőrzendi, fejtendi  alkotmányát, 
mint a szétdarabolt, s ki ezért és csak ezért volt oly 
kérlelhetetlen az akadályok elhárításában. Bocskaival, 
ki e szép ábrándjából már kijózanult — meggyőzetvén 
a több mint tiz év óta tartó háború által, hogy Rudolf 
vezérei soha sem fogják  kiverni a törököt, s hogy jobb 
lesz ezt ellenségből újra szövetségessé tenni, és megis-
mervén Prágában Rudolf  környezetének élhetetlensé-
gét. Bocskaival, ki buzgó protestáns és jó hazafi  volt, 
s kinek az utolsó események épen e két érzelmét sér-
tették. Az eredmény megmutatta, hogy ez volt a leghe-
lyesebb választás.Oh bizonynyal rettenetes dolgok voltak 
azok, melyek a császárnak oly rendületlen s erős jellemű 
hivét az ellentáborba korbácsolák. S Bethlen, midőn 
megkezdte az alkudozást épen ezeket vette tekintetbe. 

A legelső összeköttetést Bethlen Bocskaival, ennek 



49 
egy török foglya  által eszközlé, ki épen sarcza össze-
szerzése végett fordult  meg Szendrőben. Azután is 
érintkeztek, s Bocskait az mit 1604 első felében  Er-
délyben tapasztalt, hol visszaadott jószágai átvétele vé-
gett fordult  meg, az mint vele Belgiojoso Barbiano gróf 
az ő „fogadott  fia"  — kassai parancsnok — bánt, kifal-
vaiból a protestáns lelkészeket kiüldözé, az mit ez a tisza-
melléki helységekkel elkövetett, melyek ellen, mintha 
török helyek lettek volna, rendszeres hadjáratokat inté-
zett, kiűzvén belőlök a prot. papokat s lefoglalván  tem-
plomaikat, — csak megerősité feltett  szándékában, hogy 
e foglalásokat  karhatalommal verje vissza, s szövetkezve 
a törökkel felszabadítsa  Erdélyt. Az erre szükséges lé-
péseket a basáknál Bethlen tette meg. De a még mindig 
gyengén támogatott ügy határozottan jóra fordult  a 
nyár végén, midőn a magyarországi hadak szerdárja 
Lalla Mohammed nagyvezérré neveztetett ki. A szultán 
kiskorúsága miatt ő állván az államügyek élén, többé 
senki sem gátolta, hogy az erdélyi fejdelemség  vissza-
állítását teljes erejével ne mozditsa elő. S a bujdosók 
most kismarjai Bocskai Istvánt Erdély fejdelmévé  vá-
lasztották, azután a Bánságban gyülekeztek, hogy a 
temesvári basával egyesülve megtámadják Erdélyt. E 
hirre a biztosok sept. 6-án hadfölkelést  rendeltek, és 
Rákóczy Lajos és Dampierre Duval, kik az erdélyi Bán-
ságban katonai parancsnokok voltak, megtámadták a 
ínég nem szervezett csapatot, megverték és táborát el-
foglalták.  Bethlen levelezése Bocskaival kezökbe került. 

Belgiojoso most táborábaRakomázra idézte Bocskait. 
E férfiú  készületeivel még nem volt készen, de mint-
hogy a generális már mindent tudott, vissza nem léphe-
tett. Várai őrségét megerősítette, a hajdúságot maga 
körül gyüjté „pénzzel mit nem ért ezüst mi veit, kit 
épen kit darabokra vagdaltatván, tartozás nélkül osz-
tatá ki" köztök. De Belgiojoso sem habozott, magafel-
rendelé Dampierret, Capreolot, Pezzent, Concini nagyvá-
radi parancsnokkal pedig elfoglaltatáSzentjobotBocskai 

Siilágyl g. Erdély tört. 11. 4 
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egyik várát. Ez nap óta hihetetlen gyorsasággal terjedt 
a mozgalom s nőtt a Bocskai pártja, kit, mint irá, a pa-
rancsnok „ágyukkal kergete el a császár hűsége mellől." 
Most Belgiojoso kereki ellen indult sPezzen tábornokot 
magához rendelé. Ez el is indult, de a titkon megnyert 
hajducsapat, mely táborának egyik felét  tette, s mely 
zúgolódott, hogy „nem török vár sem Szentjob sem 
Kereki, hogy azokat veszi meg,"Álmosd és Diószeg közt 
oct. 14-ike éjjelén megrohanta, szétverte a német dan-
dárt, s őt magát is elfogta,  ü t nappal utóbb már útban 
volt Lalla Mohammed levele az erdélyiekhez, mely ki-
jelenti, hogy aSzolimán császárral fennállott  kötést helyre 
akarja állítni s el van határozva a bujdosók által erdélyi 
fejdelemmé  választott Bocskait a magyar nemzet urává 
és királyává tenni. S némi hadak csakugyan csatlakoz-
tak is Bocskaihoz, a nagyvezér pedig, mielőtt nov. kö-
zepén visszaindult volna Ivonstántinápolyba, Buda nov. 
4—14 kelettel, a szultán nevében megküldte az (első) 
athnamét, melylyel megerősiti a fejdelemségben  s a dísz-
jelvényeket, zászlót, kornyétát, két lovat, diszkardot s a 
„hücsettel egyenlő jelentőségű" kaftányt,  melyekkel 
beigtatja.*) 

Az álmosdi támadás felvillanyozott  mindenkit. A 
Sennyeitől vezetett erdélyi had, mely Belgiojosohoz csat-
lakozott, visszatért az ország őrzésére, s maga a tábornok 
Kassa alá ment, hova azonban most már nem eresztet-
ték be. Kálló s egy csapat vár és város, a felső-
magyarországi főurak  egymásután Bocskaihoz csatla-
koztak, ki maga is nov. 12-én ünnepélyesen bevonult 
Kassára. Innen kiadott körlevelével a nemzet szabadsá-
gainak s a protestáns vallásnak védelmére hivta fel  a 
hazafiakat.  Most Básta is ellene ment: de sem az osgyáni 
mészárlás, sem az edelényi diadal, sem Kassa megkísér-
tett ostroma nem rendíthették meg Bocskai állását. Sőt 

•) Az eredeti török berat a magyar akadémia birtokában. 
Forditotta Szilády Áron. 
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maga a vezér is, miután Fülek, Szatlimár átállottak, ha-
dai pedig a zsold hiánya miatt zúgolódni, szökdösni kez-
dettek, visszavonult Pozsonyba. 

Bocskai az naptól fogva,  hogy nyiltan fellépett,  a 
bujdosók választása alapján magát Erdély fejdelmének 
irta. De helyes tapintattal — a nagyvezér oct. 19-iki 
levelén kivül — heteken át semmi lépést sem tett, mi 
ez ország nyugalmát felzavarhatta  volna. Neki a Ré-
szekben kelle mindenek fölött  támpontot szereznie, 
melylyel Erdélyt visszafoglalhassa.  De midőn ügyei itt 
jóra fordultak  s Bástát elűzte Kassa alól, dec. 12-én kör-
levelet küldött be. Eddig nem irt hozzájok „mert Er-
délynek romlott állapotát tudta," s nem akart ott zavart 
támasztani, mig dolgait künn rendbe nem hozta. Most 
azonban „dolgunknak jól végbemenetclét látván, oda 
kegyelmetek közé, mint hazánkba, akarunk indulni." A 
hatalmas császár zászlóját és botját már kézhez kapta, 
hada van bőven. Hódoljanak meg egy főkövetök  által 
rögtön, különben háromfelől  intéznek támadást: ő, a 
moldvai vajda és a temesvári basa. De az oly sokat szen-
vedett Erdély még e levélre nagyobb mozgalomhoz nem 
fogott,  nem akkor sem, midőn pár hét múlva másodikat 
küldött be. Azonban félreismerhetlenül  terjedt ottan 
is a mozgalom. A mint a tiszai megyék meghódolása s 
az erdélyi bánság visszaszerzése befejezett  ténynyé vált 
s Básta visszahúzódott, éledtek Erdély reményei s várta 
a kedvező perczet, hogy a felszabaditás  munkájában 
részt vegyen. Bocskai s a bujdosók összeköttetésben 
állottak az erdélyi főurakkal  s többekkel a főtisztek  és 
főispánok  közül, — de az első nyilatkozat dicsősége a 
székely nemzetet illeti. Csalódásából kiábrándulva, meg-
mutatta, hogy midőn kiváltságolt helyzetéért harczolt, 
öntudatlanul küzdött hazája érdekei ellen. Petki János 
febr.  1-én Udvarhelyszéken, Keresztúrott részgyülést 
tartott, mely Bocskai mellett nyilatkozott, s közgyűlést 
hirdetett febr.  21-ére Maros-Szerdára. A kitűzött na-
pon magyar és székely főurak  sokan jelentek meg itt, 

4» 
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kik Bocskait Erdély fejdelmévé  választották s széke 
elfoglalására  ünnepélyes követséggel meghívták. 

XI. 

János Zsigmond halálától az napig, melyen a buj-
dosók választását a Maros- Szerdába gyűlt rendek szente-
siték, Erdély sok változáson ment keresztül. Nagy nyo-
mor örvényéhez jutott, de egy nevezetes tanúságot is 
merített, hogy még most a török védelme alól szaba-
dulnia lehetetlen. Bizonynyal sok része van abban Kudolf 
kormánya élhetetlenségének s a havasalföldi  vajdák per-
fidiájának,  hogy Erdély csatlakozása a 15 éves háború-
ban gyümölcsözővé nem lehetett. Megtámadott alkotmá-
nyának védelme bénította meg karjait, s a szépen kez-
dődő vállalat oly négy éves nyomort idézett elő, milyen-
nél nagyobbat a világtörténet nem tud felmutatni. 

A XVI. században Erdély protestáns állam volt, 
melynek fejdelmei,  kettő: János Zsigmond és Székely 
Mózes kivételével, katholikusok voltak. A jezsuiták be-
tolakodása, politikai szereplésük miatt sok keserűséget 
okozott, anélkül, hogy valami eredményt tudott volna 
előidézni, s alig kezdődött meg az ellen-reformatio  na-
gyobb buzgalommal, néhány hó alatt végét is érte. A 
főurak  és nemesség közül alig egy-kettő tért át, a nép 
maradt a mi volt. De maga a protestáns vallás János 
Zsigmond halála után annyi módosulást szenvedett, 
hogy a főuraknak  egy nevezetes része, mely még inga-
dozott az unitarismus hatalomra jutásakor, Dávid meg-
nemszünő ujitásai következtében visszatért a helvét 
elvekhez. Az újítási törekvések Dávid bukásával nem 
érték végöket. 1588 táján Eősy András Szent Erzsé-
beten „addig olvasta a bibliát, hogy szépen kitalálta 
belőle a szombatos vallást, és nagy sokakat elhitetett 
vala, a szentírásnak világos locusait mutogatván a nagy 
együgyű községeknek." Különösen a székelységen az 
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unit. egyház kebelében kezdett terjedni. Midőn Zsig-
mond Szinán ellen ment, néhány marosvásárhelyi mes-
terember nem is hihetve, hogy a fejdelem  győzhessen, 
folyamodványt  irt a nagy vezérhez, „hogy ha majd Er-
dély elfoglalására  jön, kimélje meg őket, kik egy istent 
hisznek és nem hármat, s disznóhúst nem esznek." A 
folyamodvány  Zsigmond kezébe került, de a disznóhúst 
nem evők pár havi bujdosás után büntetlenül haza „pi-
ronkodának." Az országgyűlési határozatok azonban 
az ilynemű ujitásokat határozottan tilták s Mihály vajda 
könyveiket pelengér alatt égettette meg. Ez idő alatt a 
szászok közt is folyt  egy zajos vita a Krisztus minden-
ütt jelenvalósága fölött,  főként  Kerz (ugyanaz, ki Bon-
garsnak a brassai egyház felírásait  megküldé)ésReipche 
bárczasági pap közt s oly szenvedélyesen, hogy végre 
az 1585-iki berethalmi zsinat elé került, hol Reipche 
állitmányát visszavonta. 

A kat. tanügy emelésén sok fáradsággal  és sikerrel 
működtek a jezsuiták, de elért eredményeiket semmivé 
tette az 1603-iki mozgalom, midőn akademiájokat a nép 
tövestűi lerombolá. A reformáltak  tanügyének az egész 
időszak nam volt kedvező, különösen a kolosváriak át-
térése következtében az egység hitre. Virágzása csak a 
prot. fejdelmek  korában kezdődött. Annál több gon-
dot fordítottak  a szászok a magokéra. A brassai Hon-
ter-gymnasiumot 1553—55-iki ragály vég-elpusztulás-
sal fenyegette  ugyan, de csakhamar kiépülte azt, s vi-
szont elfoglalta  előbbi tekintélyes állását, mely még 
azontúl is tartott, midőn a szebeni gymnasiumban hatal-
mas versenytársa támadt, melynek emelkedéséről a 16-ik 
század végén Huet Albert gondoskodott, ki könyvtárát 
is annak hagyományozá. Hires tanitója volt épen ez 
időben Deidrich György, ki Aristoteles Ethicáját ma-
gyarázá (1589) s számos alkalmi verset irt. Ö tanulmá-
nyait Strassburgban és Rómában végzé, hol V. Sixtus 
pápától emlékül ennek arczképét nyeré. E miatt vádol-
tatott, de fölmentetvén,  visszanyeré tanítói hivatalát. 
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De kétségtelenül virágzó állapotban volt az egység— 
hitűek tanügye, kik virágzó iskolákkal birtak Fehér-
várt, Vásárhelyt, Tordán stb. s mindenek fölött  Kolos-
várt, mely gazdag fejdclmi  adományokban is részesült. 
E város nagy része szász volt még azon időben. Az egy-
házszakadás megtörténte után azonban gyorsan magya-
rosodott, mert minden szász vadászta a házasságot a 
magyarokkal. így iskolájok is teljesen magyar volt, 
mely jeles tanitók alatt csakhamar nagy hirre tett szert. 
S nem egy nevezetes embert látunk azok sorában. Mol-
nár Gergely, kinek latin nyelvtanát még a mult század-
ban is használták, Károlyi Péter, ki egy görög nyelv-
tan, egy latin prosodia, néhány theologiai munkája s a 
vallásos versengésekbe elegyedése által lett neveze-
tessé, s mindenek fölött  Dávid Ferencz, ki mint superin-
tendens, pap, tanitó és iró példátlan tevékenységet fejtett 
ki, továbbá Sommer, ki egy Ingolstadtban 1582-ben kia-
dott munkájával Károlyi Pétert czáfolta,  s a szerencsét-
len Palaeologus Jakab: irodalom-történetilcg is többé 
kevésbbé nevezetesek nevei. Ez utolsó sors üldözött em-
ber teljes mértékben megérdemli részvétünket. Chiosi 
születésű, sarjadéka a hasonnevű hircs császári család-
nak. Tudvágya utazásra birta, miközben Rómában val-
lásos gondolkodásáért s mint kitűnő és rettegett ember 
az inquisitio börtönébe került, honnan csak háromszori 
szökés után menekült. Most a jezsuiták propagandái 
mindent elkövettek elfogatására.  De ő Német- és Len-
gyelországon át Kolos várra menekült, hol 1574-ben az 
unitáriusok iskolaigazgatójává lett. Alig hogy a Bátho-
riakkal a jezsuiták is betették e városba lábokat, a sze-
rencsétlen Palaeologus eltűnt nyom nélkül, s nem sokára 
Rómában megégettetett. Latin munkáját az Uj-szövet-
ség magyarázatát Bogáthi Miklós fordította  magyarra. 
Ez iskola a Báthoriak trónra lépte után is Hunyadi, 
Enyedi s mások alatt virágzott. Különösen az előbbi 
colloquiumok alkalmával gyors és alapos feleleteivel 
magára vonván II. János figyelmét,  ez vele beutaztatá 
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a külföldet,  visszatérve iskolatanitó s végre superinten-
dens lett, védte vallása érdekeit, s heves vitatkozásokat 
folytatott  Alvarez Manó tudós jezsuitával (ugyanazzal, 
kinek latin nyelvtana a mult század végéig a katholi-
kusoknál használtatott). 

Az egyházi irodalom egyik lényeges része az énekes 
könyvek. Az uj egyház eleinte a kath. énekekhez, hym-
nusokhoz s jelesül azok magyar forditásaihoz  folyamo-
dott, később egyes emberek irtak egyes énekeket, me-
lyek közül nem egyet mély és erős vallásos érzet jellemez. 
Dévai, Melius, a Szegediek valóban utói nem ért példá-
nyokat állítottak ki. De gyűjtemények sem késhettek 
sokáig. Székely István Hymnusait (1538) latinból forditá. 
Huszár Gál (1557) eredetieket rendezett, őt többen kö-
vették hasonlag magyarországiak. Tisztán erdélyi, de 
az egységhivők számára készült, a Heltai- és Dávidé. 
— Szász gyűjtemény az eleinte használt egyes nyom-
tatványokból csak a XVII. század elején készült. Kü-
lönben ők tisztán németalföldi  példányokat használtak 
és utánnyomtak. A legrégibb gyűjtemények egyike a 
Wagner Bálint által kiadott: „egyházi énekek s zsoltá-
rok D. M. L. (Luther) s mások által." Egyike a leg-
szebbeknek Sommer hymnusa, mely az 1570-iki ragály 
alkalmával készült. 

íme Erdély vallásos irodalmának s iskolai életének 
képe a hitújítás s az első reactio korában. Míg emez 
emelkedésének kétségtelen nyomait hagyta után, azt 
nagy részben a hitujitók kezében látjuk. Az eleinte 
száműzött catholicismus utóbb élt ugyan a fejdelmi 
udvarban, mely a jezsuiták behívása s iskolák alapítása 
által akarta azt terjeszteni, de kevés sükerrel, mert iro-
dalmat teremteni nem tudott.-S ez nem csoda oly ország-
ban, hol elsőben proselytákat kelle szerezni, s hol a 
kezdetben teljesen szabad sajtó már nem is ellenök küz-
dött, hanem annak fegyverét  az ujitott hit egyik fele-
kezete a másik ellen használta. S itt az egész időszak 
alatt nevezetes embereket látunk küzdeni egymással a 
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meggyőződésnek polemikus és mindig keserű fegyveré-
vel 8 sajtó és egyházszónoklat terén, mely utóbbi ép oly 
nagy mérvben vétetett igénybe, mint az első. 

A vázolt irodalmi ággal külterjedelemre nézve a 
többi nem versenyezhet. Ez nem is csoda oly időben, 
midőn valóban tudományosan egyedül a theologia űze-
tett. önálló bölcseimi iskoláról szó sincs, s a mi kevés 
van, jobbára Aristoteles körül forgott.  Ilyenek : Franké 
Keresztély, ki evangelicus szüléktől származott, jezsui-
tából unitáriussá lett, s mint ilyen 1585-ben Kolosvárt 
tanárkodott, mignem 1590-ben Prágába ment, hol újó-
lag katholikussá lett. Ö Heltai nyomdáján Epictet En-
chiridionját adta ki saját fejtegetéseivel.  Fischer Simon, 
hasonlag unit. tatár, ki a Dialectica elemeit fejtegeté, 
a szerencsétlen Hammer Miklós brassai fi,  ki egy kút-
ban lelte halálát, Hermann Lénárd, ki Aristoteles Orga-
nona második részét tárgyalta, s Deidrich György sze-
beni tanitó. 

A nyelvészet leginkább iskolai könyvekre szorítko-
zott, de a classicus nyelvek tudása a miveltség egyik 
első kelléke s elterjedt volt. Mivelői közül Tordai Zsig-
mond pozsoni kamarafőnök  Euripides többtragoediáját 
leforditá  latin versekben, de csakÖrestest adta ki (1551). 
Décsi, a jogtudós és történetíró, 1593-ban Strassburg-
ban Latin-magyar példabeszédes könyvet nyomatott ki. 

Az orvosi tudományokban Pauschner és Kyr, két a 
XVI. század közepén élt brassai orvos, adtak ugyan 
ki egy pár munkát, s Farkas István hires csillagász és 
csillagvető neve is fennmaradt,  de mindezek csak egyes 
elkülönített jelenetek. Épen ily kevéssé mondhatjuk a 
jogirodalom állását virágzónak. A magyarok, mint Já-
nos király alattvalói s hivei, Verbőczy 3-as könyvét 
fogadák  el s használják, mig Heltai 1571-ben magyarra 
fordítva  kiadta azt, külön esetekre pedig az országgyű-
lés hozott törvény erejével biró végzéseket, még pedig 
1565 óta folytonosan  magyar nyelven. A magyar jogot 
először 1596-ban Décsi János dolgozta fel  dogmaticai-
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lag a maga Syntagmájában, mindenütt ügyelve a négyes 
könyvre és királyi végzeményekre, s alapul a római jo-
got választva, mely munka által a magyar jog eszme-
köre némi bővülést nyert. Egészen más alapon fejlő-
dött a szász jog, melynek már a separatio előtt is kivé-
teles állása volt a számos nyert szabadalmak miatt. 
Mert hajdan a legtöbb szász helység szokásos jog sze-
rint itélt s csak Szebennek készített Altenberger Tamás 
1481-ben törvénykönyvet a németországiakból. Ez 
már nem lehetett kielégítő, s itt, mint láttuk, az első lé-
pést Honter tette Polgári Jogösszegével, mely azonban, 
bár használtatott s a szász egyetem kívánatára általa 
németre fordíttatott,  de miután ő nemzete szokásait nem 
vette tekintetbe — mert müve a római jog alapján ké-
szült — gyökeret nem verhetett. Kevéssel azután Sze-
benben már próbát tettek a szász jogot nemzeti alapra 
fektetni.  Bcszterczei Pomarius Iveresztély nagyszebeni 
jegyző Haller Péter polgármester meghagyása folytán 
rendezte a levéltárt, s annak gazdag tartalmával meg-
ismerkedvén, összegyüjté a szász egyetem kiváltságait 
egy latin munkában. E dolgozatát, lehet mondani, kie-
gészité, rendezé s annak hézagait betölté hivatali utódja 
a jegyzőségben (miután ő papi pályára lépett) Bomel 
Tamás „Szeben és a szász városok statutumai" czimű 
latin és német munkájában (1560). Ez előkészületek 
után végre teljesen elkészültek a szász statutumok. Fro-
nius Mátyás kezdetben brassai iskolatanitó, utóbb vá-
rosi tanácsos, a már használatba bevett Bomel-féle  gyűj-
teményt könyvekre, czimekre és szakaszokra osztá s he-
lyenként érteimezé és bővité 15 70-ben a Szászok statutu-
mai czimű munkájában. Mig végre a szászok hires grófja 
Huet kezén is átments 1583-ban kinyomatott.Most egy 
követség Iluet és Froniussal élén Báthori István len-
gyel király s erdélyi fejedelem  által megerősítését esz-
közlé. A szász nemzet valóban példátlan kiváltságainak 
ez képezé alapját. 

Mind-e, többé-kevésbbé elhanyagolt, vagy a szük-
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ség által előidézett irodalmi ágak mellett jól esik élénk 
és mozgalmas életet találnunk a költészeti téren, mely-
nek számos mivelői találkoztak s hol a történeti és köl-
tött tárgyak prózai és rimes feldolgozása  napirenden 
volt. S itt is legtöbbet látjuk izzadni a Heltai sajtóját, 
melynek művezetője Hofgraf  György volt. Tinódi első 
művei, Buda veszése és Terek Bálint fogsága  itt láttak 
világot 1541-ben, itt jöttek ki több munkái, valamint 
utóbb azoknak egy — bár nem egészen teljes — gyűj-
teménye, továbbá a hires Cantionale — históriás éne-
kek gyűjteménye dallamaikkal — 1574-ben rendezve 
ama fáradhatatlan  férfi  által. De ő maga is több idegen 
munkát dolgozott át s tett közzé, ilyen: Fortunatus, az 
eleinte üldözött, utóbb meggazdagodott kalandor, Szép 
Magyellona, mely a Károly-mondakörhöz tartozik, Sala-
mon és Markalf,  mely deák-német minta után átültetve 
a bölcs királynak eme neveletlen paraszt általi lcgyőze-
tésével, a természeti okosságnak a hatalom fölötti  elő-
nyeit jelképezi, s a mind ezeknél nevezetesb Száz Fa-
bula (1566), melyet hihetőleg német szerkesztmények 
után egészen meg tudott magyarositni, s mely példabe-
szédei és politikai vonatkozásai miatt azon kor egyik 
legnevezetesebb terméke. Ezen kivül ő maga s halála 
után fia  — városi tanácsnok — többeknek számos ha-
sontartalmu munkait bocsáták közre. 

Legtermékenyebb irónak látszik Yalkai András, ki 
munkálatai sorát 1567-ben Király krónikájával, a ma-
gyar történet száraz vázlatával, nyitja meg. Kelleme-
sebb olvasmányok a későbbiek, jelesül : 1571-ből két 
krónika, egyik arról, mikép foglalta  el Heyredin Bar-
barossa Tunist, másik ugyanennek V. Károly általi le-
győzetéséről, Joviust utánozva; továbbál573-bólPries-
ter Joannes, 1573-ból Bánk bán Bonfini  nyomán, de 
művészi kézzel novellává alkotva, 1580-ból a hasonlag 
Bonfinból  vett liozamunda, egy már sokkal gyengébb 
s tökéletlenebb mű. A hittani dolgozatairól már emii-
tett Enyedi György unit. superintendens Gismunda és 
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Giscardo históriáját dolgozá ki Bervaldo latin szövege 
nyomán, melynek kezdőbetűiből egy latin mondat áll 
ki: „Erdélyi Enyedi György, egyetlen szeretett test-
vére nagyszombati nemes Komáromi Ferencz kedveért 
két a szerelem türelmetlensége következtében meghalt 
szerető nyomorult halálát megéneklé." S ezzel a regény 
tendentiája is el van mondva, mely talán először Deb-
reczenben látott 1577-ben világot. Gosárvári Mátyás 
hunyadi harminczados A régi magyarok első bejövete-
lét irta meg, egészen a Heltai krónikáját követve s 
mondhatni, azt versekbe szedve. — Csanádi Demeter, 
hasonlag unitárius, II. János király életét énekelte meg 
s adta ki Kolosvárt 1571-ben, tehát az uralkodó halála 
után kevéssel. Bánatos szivvel irott tanköltemény, mely 
tárgyát példányul állítja fel,  a tolmácsolja az iró hitsor-
sosainak levertségét az őket ért csapás fölött.  Bogáthi 
Fazekas Miklós, hasonlag egységhivő, s ugyanaz, ki 
Palaeologus munkáját magyarra fordította  1577-ben 
Kolozsvárt, „A tökéletes asszonyi állatokról" czim alatt 
egy prolog és epilog által összekapcsolt életrajzgyüjte-
ményt hoz, melyek egynek, a Lucretia történetének ki-
vételével Plutarchból meritvék. Ugyanő 1591-ben 
„Aspasia asszony dolga s a jóerkölcsü asszonyoknak 
tükré"-ben a női erényeket tünteti fel  utánozandó kép 
gyanánt. Skander bégje 1579-ben jelent meg először s 
nem sokára több utánnyomása készült. Mátyás királya 
a Cantionaleban látott világot. — E munka a Görcsöni 
Ambruzséhoz csatlakozik, ki a magyar királyok dolgait 
irta meg Bécs hevételéig, s kit ő folytat  egészen II. Já-
nos királyig. Szathmáry István Parthenius szerelmes 
történetei közül tizenhatot foglalt  igen gyarló versekbe, 
mindnyáját a feslett  szerelem köréből. Huszti Péter a 
„Trójai Aeneas dolgait," az előkelő családból szárma-
zott Cserényi Mihály pedig „A persiai monarchiabeli 
ifjú  fejedelmeket"  adták ki. Az úgynevezett Partium-
ban (ma már Szilágyság) született Ilosvai Péter mun-
kái közül a hiresToldiját Kolosvárt irta s adta ki (1574), 
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•valamint több mű is jelent meg tőle a Heltai nyomdá-
jában, u. m. Szent Pál élete, Ptolemaeusa, s a kereszt-
nevek magyarázata. — De nyoma van, hogy ugyanitt 
a fenntirtakon  kivül más magyarországi munkák is 
adattak ki. A szászoknál ez idő alatt Szebeni Ormpruszt 
Kristóf  irt egy satyrát a gonosz asszonyok erkölcseiről, 
hihetőleg német nyelven 1550 körül, mely magyarul is 
megjelent. Nálok különben inkább az alkalmi költészet 
divatozott, s e téren leghíresebb emberök Deidrich. 

Mindezek csak maradványai, töredékei egy gazdag 
irodalmi ágnak, mely harezosai korában tekintélyes, 
előkelő embereket látott. A hegedősök énekei, a nemzet 
hősei dicsőségét hangoztatva, „kedvencz mulatságai 
voltak a magyarnak lakomái alkalmával, s őt vitézségre 
és poharazásra hivta fel."  De ezek kora már hanyatlott; 
s midőn Tinódi, az utolsó lantos, munkáit sajtó alá 
adta, jól érzé ezt. A hazafiúi  erények dicsőítésének, 
a nemzeti lelkesedés fentartásának  jobb eszköze vala a 
sajtó, mint a lant. De a forma  még egy ideig nem vál-
tozott, versbe szedték, s néha — de csak a Heltai 
nyomdájában, mert csak ennek voltak hangjegyei — 
nótákkal adták ki, a miket megakartak énekelni. A ba-
rangoló dalnokok helyét vándorló könyvárusok fogla-
lák el, kik a terjesztést magokra vállalák. S ekkép a 
históriás énekek bizonyos tekintetben a nemzeti histó-
riai irodalom hiányát pótiák, s épen ezért ritkán egye-
bek, költői lelkesedés nélkül irott száraz krónikáknál, 
melyeket dalolni lehetett, s melyeknek zamatját a dal-
lam adta meg, — vagy erkölcsi elbeszéléseknél, ellátva 
tanulsággal, — vagy politikai irányú koriratoknál. De 
irodalmunk történetében már annálfogva  is nevezete-
sek, mert a hegedősek dalaiból átmenetelt képeznek a 
történetirodalomba, melynek Erdélyben önálló élete ez 
ország önállóságával kezdődhetett. 
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XII. 
A történetirodalom csak lassan emelkedhetett János 

király korában, sokkal inkább összeforrva  volt Magyar-
országgal, hogy sem az önállólag fejlődhetett  volna. Innen 
az első munkák régi nyomozások az őstörténet köréből, 
vagy egyes napi események foljegyzései.  Ezek fontosak 
és nagybecsüek a történetíróra nézve, mint többnyire 
közvetlen élményeik kifolyásai,  s az adatok tisztába 
hozása és a kor ismeretére nézve mellőzhetlenek. De nem 
kevésbbé fontosak  amazok is, daczára a képtelen me-
séknek, melyekkel némelyek, — tulnyomólag a szászok 
— elözönlék munkáikat. Mert a hunoktól származás 
vitatása, mely mint néphit kitörülhetetlenül él a szé-
kelyek emlékében, nem egy szászt csábita még a ké-
sőbbi időkben is meszszerokonsás keresésére. Bonfini 

> O 
elterjedése felkölté  bennök a vágyat, megszerezni nem-
zetüknek a régiség dicsőségét. így származott egy 
csomó mese, melyekre többet ad a népregék kutatója, 
mint a történet-nyomozó, de a melyek mégis egy vagy 
más tekintetben jellemzik korukat. 

A magyar irók munkáiba felvett  mondák birnak — 
nem ugy mint amazok —históriai alappal, legalább a 
származás kérdésének lényegére nézve. S azok ezt nem 
is tekinték uj állítmánynak, tárgyalták mint positivu-
mot. A történetirodalmat épen egy erre vonatkozó 
munka nyitja meg: A csíki székely krónika, mely 1533-
ban 153 aktából állíttatott össze. 

De mig e nevezetes mű sajtó alá nem kerülvén, el 
nem terjedhetett, 1543-ban Brenner Márton beszterczei 
hires orvos, Bonfini  három első decasának kiadásával 
érdemesité magát, habár azt ő hibás másolatokból esz-
közlé is. Ugyanis, mint maga mondja előszavában, e 
munkára Bornemisza Ferencz által figyelmeztetve,  meg-
szerzé Istvánffi  Páltól, s rögtön sajtó alá bocsátá. Bon-
fini  kiadása körül utána a tevékeny Heltait látjuk fára-
dozni, ki 1565-ben a 4-ik decasnak 6 első könyvét 
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nyomatta ki, „Mátyás király Történetei" czim alatt 
egy Csáky Mihálytól kapott különben hibás példány-
ból. Ugyanakkor Ígéretet tőn Heltai, hogy Magyaror-
szág történeteit Mátyás királyig közrebocsátja, s ez 
igéretét beváltá, „Krónika a Magyaroknak Dolgairól" 
czimü könyvével, melynek nyomatását azonban időköz-
ben halála történvén, neje fejezte  be 1575-ben. EzBon-
fininak  átdolgozása ugyan, de egy mivelt s eszméivel 
tisztában levő ember által önálló fölfogással  eszközölve 
s néhány, Bonfiniban  nem található adattal megtoldva. 
E tulajdonán kivül ügyes feldolgozás  s folyékony  stylus 
jellemzik s ezek következtében utolsó időkig fenntartá 
magát. De csaknem egészen nyom nélkül enyészett el 
(csak Toppéit használta) Szamosközy Istvánnak a ma-
gyarok eredetéről irt müve, inig „Néhány Dácziában 
talált kövek felírása"  1598-ban világot látott. 

Az ekkori latin történetirók néhánya versbe szedte 
a magyarok viselt dolgait, mintegy példájára a magyar 
históriás énekeknek s ezek mint classicai formák  után-
zói többet igényeltek magoknak. Sorukat a pirnai 
születésű Sommer, kora legügyesebb kalandorai egyike, 
nyitotta meg. Tanulmányait Németországban végzé, 
de midőn múzsája nem szerzé meg neki a hirt, melyre 
dicsvágya kilátást nyitott, katonai szolgálatba lépett, 
a Joannes despota (mint Bethlen Farkas nevezi, való-
ban Heraclides Jakab) seregében, azon férfiúéban,  ki 
Krétában szegény szüléktől születve s magát epirusi 
király Heraclius fiának  adva ki, trónigényeit Moldvára 
— mint láttuk,— Ferdinánd király segélyével érvénye-
sitni tudta 1561-ben. Ura csakhamar felismerte  tehet-
ségét s tanácsára Sommer a katonai szolgálatot iskola-
tanítósággal cserélte fel.  De midőn Jakab trónjától 
megfosztatott,  s neje saját palotájában ostromoltatott, 
az épen akkor ennél mulató kegyencz az ablakon át 
menekült. Kéthónapi bujdosás után Brassóba érkezett, 
innen Beszterczére s később Kolosvárra ment, hol az 
unitáriusoknál iskolatanitóskodott, mígnem 1574-ben 
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a ragály áldozata lett. Munkái: A magyar királyok 
dolgai (Bonfini  nyomán) s a moldvai veszély (1567). 
Mindkettő elégiákból áll, továbbá Jakab despota élete, 
s Halotti beszéd II. Jánosra. Sommer valóban költői 
lélekkel birt. Versein méltóság és nyugalom ömlik el, 
melyet még az sem zavar, midőn saját élményeit énekli 
fájdalmas  megható hangokon. De a költői felfogás 
nyomát nem annyira a conceptióban, mint leirásaiban 
találjuk. Bizonyos tekintetben illik e birálat Schesaeus 
Keresztélyre is, ki munkáiba több bölcseimi, mint köl-
tői elemet vegyitett, daczára, hogy krónikái száraz 
előadást egy-egy élénk leirás vagy képpel igyekezett 
elevenitni. E császári koszorús költő s medgyesi pap 
tanulmányait Brassóban és Wittembergben végzé, s 
hazatérte után költeményeivel csakhamar általános 
figyelmet  ébresztett, és mint köztiszteletben álló lelkész 
1587-ben végzé életét. Különböző költői munkái ma-
radtak : Elégiák egyes emberekre, epigrammok a feltá-
madásról (1563. Wittembergben) s versbe szedett 
históriák: Pannónia Romlása 4 könyvben, mely költe-
mény alakjában, de históriai hűséggel mondja el a 
János király halála utáni dolgokat egész Eger megvé-
déséig 1552-ben, mig a hozzá csatlakozó három könyv 
Szolimán hadjáratáttárgyalja(megj. 1571.Wittemberg) 
s Pannónia Chronologiája, melyeknek bizonynyal jóval 
több históriai mint költőibecsök van. Schesaeus mind-
ezekkel felette  áll Unciusnak Báthori István kegyen-
czének, ki tanulmányait Páduában végzé, innen Rómá-
ba került s VII. könyv költeményt irt a magyar dol-
gokról (1579.), melyek közül az első Attiláról s a ve-
zérekről, a többi pedig a királyokról szól, Istvántól 
Hunyadi Mátyásig. Kiviilök egy korában sokat olvasott 
munkát adott ki 1581-ben Laskai Csókás Péter, ki 
előbb iskolamester, aztán fogarasi  pap volt és főurak 
gyermekeivel több utazást tett Európa mivelt országai-
ban, mint azok kegyencze, s „Osi lant" czim alatt 
azok néhányának pl. Báthori Zsigmond, Kovachoczy 
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Farkas, Kendi Sándornak stb. magasztalását tartalma-
zót. írója különben a theologiában fényesebb  névre 
tett szert. 

Az eddig felmutatott  történeti munkák, lettek lé-
gyen bár latinul vagy magyarul, kötött vagy kötetlen 
nyelven irva, tulnyomólag positivumra törekedtek, 
még azon esetben is, midőn a hunszármazás hagyomá-
nyos regéit tárgyaiák. Ezektől eltérőleg az első szász 
történetíró helynévi hasonlatokra s ezekből és más 
körülményekből lehozott hypothesisekre épité történe-
tét. Ez iró volt Lebel János bacc. beszterczevidéki 
születés, eleinte szebeni, majd talmaschi pap, s a leg-
régibb szász történetíró 1542-ben megirta úgynevezett 
históriai költeményét Thalmus mezővárosról (kiadta 
1779. Seivert), tulajdonkép Talmaseh történeteit, egy 
regényes, eredeti felfogással  írott, s mindenesetre mu-
latságos munkát, a hasonnevű szebeni fiókszék  főhe-
lyéről. De érdekes olvasmány marad az, ha nem kere-
sünk benne históriát, gyönyörködünk naiv felfogásában, 
mikép akarja szerző lakhelyének a régiség dicsőségét 
megszerezni. Egy más hasonirányu munkája is „Erdély 
nevezetességeiről" telve van képtelenségekkel. Kívüle 
e téren találkozunk a brassai Bomel Tamás jogtudós-
sal és szebeni jegyzővel, utóbb harminczados s végre 
szelindeki pappal, ki tagja volt a követségnek, mely 
1556-ban Bécsbe küldetett elmondani Ferdinándnak 
az okokat, melyek Izabella királynő visszahívására 
kényszeriték az erdélyi rendeket. Ugyanez évben 
Brassóban bocsátá ki a magyar dolgok C'lironologiáját 
egész a folyó  évig: száraz és hibákkal borított munka, 
mely koránsem versenyezhet jogirodalmi müvével. 
E két férfiúénál  kitűnőbb nevet vívott ki magának 
Siegler Mihály, ki Wittembergből 1557-ben visszatérte 
után brassai iskolatanitóvá s végre több helyen lel-
készszé lett. Egy versbe szedett Gyermekszabályköny-
ven kivül megirta a magyar dolgok Chronologiáját két 
könyvben 366-tól 1563-ig. Siegler ugyan nem emel-
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kedik fel  a történetírói magasságig, de első könyvének 
végső fejezete  s a Il-ik, mely az utolsó 13 év történe-
tét tárgyalja, sok becses s több helyt ügyesen és nyo-
mós rövidséggel elmondott adatot tartalmaz. A brassai 
egyház feliratai,  melyeket Iverzius Bongars számára 
másolt le s a szászok behívásától II. János haláláig 
terjednek, egyes rövid snélia hibás adatokat nyújtanak. 
Massa Simon, brassai pap krónikája 990-től 1585-ig 
terjed. Korából 6ok használható adatot jegyzett fel, 
de munkája főbb  érdeme, hogy figyelemreméltó  folyta-
tásoknak szolgált alapul. 

Az Erdélyen kivül működő általános történetírók is 
fontos  műveket hagytak magok után. Ezek sorát egy 
tiszteletre méltó főpap  nyitja meg, Oláh Miklós, ki a 
szász földön  oláh szülőktől származott, 16 éves korában 
az Ulászló udvarába került, 24 éves korában a pécsi 
püspök (Szathmáry György) titoknoka lett, s az idő 
óta négy király alatt a közügynek élt. Mint Lajos 
király titoknoka a mohácsi vész után Mária királyné 
udvarában maradt, ezt Belgiumba követte, s útjában 
számos európai tudóssal ismerkedett meg, kik közül 
többel levelezésben is állt. Mindamellett, türelmes-
sége daczára is, nem volt barátja a hitszakadásnak, s 
politikai okokon kivül neki is lehetett befolyása  Mária 
királyné visszatérésére a kath. egyház kebelébe. 1543-
ban Ferdinánd zágrábi püspökké s ország korlátnokává 
tette. S ha eddig csak az udvarra s környezetére gya-
korolt befolyást,  most szélesb tért nyert. Szónoklata 
s megfontoltsága  által nem egyszer adott irányt a köz-
ügyeknek az országgyűléseken, s különösen a vallásos 
pontok jobbadán az ő művei. Azon időt követő ötödik 
évben egri püspökké, a 10-ikben esztergomi érsekké 
lett, s mint ilyen, jelentékeny működést fejte  ki vallása 
mellett püspöki kinevezések megerősitése s egyházi 
jogok és javadalmak visszaszerzése körül. Zsinatjai, az 
egyházi fegyelem  helyreállítása s jellemszilárdsága 
személyiségének tiszteletet parancsolnak, bármit mond-

Pi'.lágy! 9. r.rdíly tört II 5 
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jon is a szenvedélytől elvakított Forgács. 1568-ban 75 
éves korában hunyt el. Vallásirata a keresztyén hit 
néhány főbb  czikkéről korában irányadó volt. Nem 
kevésbbé becsesek Magyarország s melléktartományai 
leirása (irta Brüssel 1536.), gazdag tárgyismerettel 
készült, földirati  munka, mely hazánk akkori állapotáról 
nevezetes adatokat tartalmaz, s melyet mintegy Attilája 
bevezetéséül irt. Attilája a magyar történeti munkák, 
hagyományok és legendák felhasználásával  készült élet-
rajz, a nagy hunt keresztyén szempontból fogja  ugyan 
fel,  de benne a nemzeti dicsőség előharezosát látja, 
s minden históriai tévedések mellett becses a benne 
fenntartott  mondákért. Chroniconja egyes hist. adatok-
nak száraz és rövid feljegyzése.  „Ephemeridesei" in-
kább magán ügyeire vonatkoznak. Maradtak fenn  tőle 
síriratok isBakich Pálra és Broderichre, s fiatalkori  köl-
temények feles  számmal. Oláhnak kortársa és sógora 
Liszt János, született Nagy-Szebenben szász polgári 
családból, előbb Izabella, s miután ez országát Ferdi-
nándnak átadta, Ferdinánd király titoknoka, ki nejének 
halála után egyházi szolgálatba lépett, s mint ilyen 
előbb veszprémi, később győri püspökké szenteltetett. 
Két munkája maradt: Jegyzetek Bonfinihoz,  melyről 
Pray dicsérőleg szól (kiadta Kovachich Scrip. min. 
I. k.) s Maximilián császár koronázásának leirása, mely 
azonban az ünnepély több fontos  részletét mellőzé. 
Forgács Ferencz becses de sok tekintetben elfogult 
munkája tüzetesen tárgyalja a János Zsigmond korát. 
E kath. irók mellett a prot. Székely Istvánt kell meg-
emlitni, ki, ha nem is érte amazokat polgári pályán 
utói, de felülmulta  irodalmi tekintetben. 0 Udvarhely-
széken Bentzéden született, honnan felső  Magyaror-
szágra került, s e vidéket reformálta  is. Ilymnusain, 
iskolai könyvein, 1538 előtt megjelent Magyar kalen-
dáriumán s több egyházi iratain kivül irt egy egyetemes 
históriát, „Krónika e világnak dolgairól" (Krakkó 
1558), mely első magyar ily nemű munka. Vallási el-
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fogultsága  daczára, mely főleg  a kornak, melyben irt, 
betudandó, becsessé teszi munkáját az a mély hazafi-
érzés, mely minden során elömlik, mint szintén világos 
és könnyű előadási modora. E történeti müveken kivül 
becses földirati  munkák is maradtak fenn  e korból, 
Erdély, Moldva és Havasalföld  leiráea Verancsics An-
taltól, s egy hozzá beküldött levél alakjában névtelen-
től, „Az erdélyi székelyekről" (mindkettőt kiad. Sza-
lay Tört. Emi. II. és III. k.). Az első bár töredékes 
munka hü képét adja az akkori Erdélynek, s festései 
mutatják, hogy a magas állású szerző éles szeme meny-
nyire belátott kora szellemébe. Továbbá Erdély és 
Moldva leirásai a szebeni származású Reicherstorfer 
György által (első kiadásaik 1560 s 61 Bécsben), ki 
Mária titoknoka, a mohácsi vész után Ferdinánd titok-
noka s végre erdélyi kincstartója volt. Zápolyának 
Lengyelországba menekülése előtt összeutazta Erdélyt, 
s nagy buzgalmat fejtett  ki, ez országot királya párt-
jára tériteni. Ekkor s későbbi követségei alkalmával 
ez országba s Moldvába tett utazásai alatt ismerkedett 
meg annyira a nevezett tartományokkal, hogy azoknak 
bár rövid, de különösen a helyeknek, hol megfordult, 
elég pontos és alapos leirását készitlieté. 

Az egyetemes történetíróknak a műveltség és tör-
téneti ismeret, a külföldön  működőknek pedig hazájok 
megismertetése körül nevezetes szerep jutott. Általán 
véve mindkét osztály tiszteletreméltó működést fejte 
ki s szolgáltak légyen a két János király zászlaja alatt, 
vagy a bécsi udvar táborában, egy sincs, ki e kétes és 
zavaros időben hazája iránt ellenséges indulattal for-
gatta tollát, még akkor is, midőn a politikai, vagy val-
lásos meggyőződés erősb kifejezésekre  ragadta. De 
Erdély állapotának bizonytalansága, a politikai vibra* 
tio meglátszik tollokon. Még kezdeményezők valának. 
Még uj volt hazájok önállósága. Még nem uralkodtak 
tisztult nézetek, mint már végén e kornak, midőn a 
memoire és tulajdonképi kortörténetirók egész sorává 

* 
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találkozunk, kik közül nem egy magának a történet-
nek is tényezője volt. Épen ezek azok, kik a történet-
irodalmat fontossá  tevék, becsét emelék, s ha nagy ré-
szök külön nem is nyomatékos, de irodalmi működésök 
összege képezi nagy részben koruk történetét, a mint-
hogy a téglák, melyekkel annak építéséhez járultak, 
mint az épület alapjai becsesek. 

Az évkönyv-irodalom a század derekán már megle-
pőleg kezd emelkedni, — természetesen, mert miután 
Gyula-Fehérvár székhelylyé lett, az ország többé nem 
volt provincia, s önálló államélete önálló irodalmat 
eredményezett. János király alatt már volt Fehérvárt 
magában a káptalanban egy tudományos kör, melynek 
kitűnő férfiak  voltak tagjai. E kör központjának s ki-
váló diszénektekinthetjük Verancsics Antalt, ki nemvolt 
ugyan születésére nézve magyar, de valójában magyar 
államférfiuvá  lett. Erdély és a külföld  számos tudósá-
val állott levelezésben. Epistoláit elegáns latinság jel-
lemzi, 8 ezek nemcsak irodalmi tekintetben fontosak, 
hanem igen sok becses történeti adatokat is tartalmaz-
nak. Magyar és latin históriai munkái — jobbadán, 
fájdalom,  töredékek — első rangú kútfők  s ha más szem-
üveggel nézte is a dolgokat (főként  Martinuzzit) Fer-
dinándhoz átállása után, nem lehet tagadni, hogy min-
dig fel  tudott emelkedni az államférfiú  magasb szem-
pontjára. Nyomban utána még egy külföldiről  Brutus 
Mihályról kell említést tennünk, kinek levelezése 
hasonlag becses történeti adatokat foglal  magában. Öt 
mint már európai hirű történetírót Báthori István 
hivta meg, melynek alapján 1574. febr.  7-én Fehér-
várra érkezett. Istvánt Lengyelországba is elkísérte. 
Magyar történeteit Pezzen vitte Fehérvárról 1598-ban 
Prágába, s ma már csak egy részét bírjuk (kiadta 
jeles criticával irt életrajzával Toldy F.). Mint kinek 
alkalma volt az országos levéltárakat használni, nem-
csak terjedelmes, de alapos és európai hiréhez méltó 
munkát irt. 
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Nem sokkal utóbb már hazafiak  is foglalkoztak 
tüzetesen évkönyvirással: Gyulafi  Lestár, Szamosközy, 
Décsi János, Tamás deák és Somogyi, bár a három 
elsőnek munkái csak töredékesen maradtak fenn,  a Ta-
más deáké pedig teljesen elveszett, s tudomásunk is 
róla csak Brutus leveleiből van. E férfiú  Báthori Ist-
vánnak bizalmas embere s bécsi követe volt. Gyulafi, 
Báthori Zsigmond titkos tanácsosa s befolyásos  állam-
férfiú  volt, ki számos követségben vett részt. Megirta 
kora történeteit (Bethlen Farkas gyakran idézi, Kul-
csár krónikája töredékeket közel belőle, 8 egy részét 
sajtó alá rendezé Kazinczy Gábor). Décsi, baranya-
megyei születésü magyar, fejdelmi  tanácsos, Bánffi 
Farkas fiát  kisérte Moldván, Orosz-, Lengyel-, Porosz-
országon, Pomeránián és Brandenburgon át Wittem-
bergbe, hol 1587-ben utazásuk leírását versbe szedve 
kiadta. Munkájának fennmaradt  része mutatja, hogy 
minő kincstől fosztatánk  meg ennek elveszése által, 
melyet még Istvánffi  birt, s melynek ma már csak X-ik 
decasa s a XI-iknek két első könyve van meg (kiadta 
egy pár könyvét Kovacsics, s a mi fenn  maradt, mind 
Toldy). Ez az 1592—1598 közti dolgokat tárgyazza, 
mindent mellőzve, mi Zsigmond hadvezéri dicsőségére 
a hazafi-párt  kegyetlen üldözése miatt árnyat vethetne. 
Mert Décsi ragaszkodott a hőshöz, kiről más tekintetben 
Ítéletet mondani tartózkodott, mig a tények felsorolá-
sával kivánja az olvasót részére hóditani. A másik tör-
ténetíró Somogyi Ambrus, Bonfinit  folytatta  1606-ig 
(kiadták Eder és Benigni). Munkájának első része 
nem mindenütt pontos compilatio, de fontos  ott, hol 
saját korának eseményeit irja le, s hol őt nagy részben 
az intelligens közvélemény tolmácsának tarthatjuk. Ö 
nem mond ugyan maga Ítéletet, de kortársai gondolko-
dását még ott is, hol a magáéval ellenkezik, hiven 
elmondja. Nem is dolgozott műgonddal, de kárpótlást 
nyújt ezért a nevezetes adatoknak egész halmaza, me-
lyeket az olvasó előtt feltár.  A haza szerencsétlensége, 
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nyomorgatói bűne, sehol sem birják kifakadásra,  de 
kérlelhetetlenül elmond mindent, mit Erdély legszomo-
rúbb napjai illustrálására felhozhat.  Mellőzhetlen, s 
mégis kevéssé használt kútfő.  — Szamosközy István 
reformált  hitű, Olaszországban végzé tanulmányait, 
hol ez a Báthoriak iránti tekintetből a magyaroknak 
meg volt engedve. Hónába visszakerülvén, Zsigmond 
és Bocskai alatt főhivatalokat  viselt, s ez utóbbi benne 
annyira kegyelte az irót, hogy története kinyomására 
kétezer forintot  hagyott, s a testamentomosokat „Is-
tennek széke elébe idézzük — irá — hogy ha abban 
hiven és szorgalmatosan el nem járnak." De azok még 
sem jártak el benne, s ma már munkáinak csak töredé-
keit birjuk. Ö, ezekből itélve, kimeritőleg irta meg 
kora eseményeit, okfejtve,  mély belátással, s egyenes 
és bátor lélekkel jellemzve azt és hőseit, de mindenütt 
a kérlelhetetlen igazság szavával. E helyt kell még két 
erdélyi származású évkönyviróról, Örmény Péterről és 
Szindi Jánosról is emlitést tennünk, kik azonban Mi-
hály vajda szolgálatában álltak, s jelesül az első ennek 
Rudolfhoz  küldött követe volt. örményt használta 
Bethlen Farkas; Szindi munkájából csak töredék ma-
radt fenn.  Ezeken kivül még egy ide sorozható magyar 
munkát birunk: az úgynevezett „Székelyek króniká-
ját" (kiadta betoldásokkal Kulcsár), mely azonban 
nem egyéb az eseményeknek rövid és száraz följegy-
zésénél. 

A fennidézett  évkönyvek Gyulafi  s az utolsó kivé-
telével, latin szerkezetűek. Mert a magyar nyelv, ha 
azt ki is szorította a törvénykezés és kormányzás teré-
ről, nem tartatott eléggé alkalmasnak és szabatosnak, 
hogy tudományos mű közvetítője legyen. Es e körül-
mény megboszulta magát, s épen azok irályán. Latin-
ságok, csak a Mátyás korabeliekkel (Callimachust kora 
Tacitusának, s Tuberót Sallustiusának nevezék el) 
párvonalba téve, gyarló, s Szamosközinél épen hibás. 
De nem ebben van fóérdemök:  inkább a történet pár-
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tatlan, 8 többször terjedelmes megírásában, a liafias 
felfogásban,  szigorúságban, mely ínég elfogultságokat 
sem engedé liizelgéssé fajulni.  Kiegészítőik az emlék-
írók: kik jóval előbb megkezdék működésöket, részint 
önéletöket rajzolva s történeti élményeiket ebbe szőve, 
részint egyes nyomosabb eseményt tárgyalva. 

Az első emiékirónak János király halála nyújtott 
alkalmat tollat ragadni. A haldokló király háborgatott 
végperczeit csak a ministereiben vetett hit enyhité. Ez 
tárgya Mindszenti Gábor, János király egyik meg-
hitt embere, bánatos hangon irt naplójának (kiadták 
Kemény József  és Kovács István), mely rövid ugyan, 
de szerzője figyelme  minden körülményre kiterjed. Sok-
kal nagyobb időközt ölelt fel  Ostermayer Hieronimue 
brassai orgonista 1520—1560-ig terjedő naplója: de 
ki távol a központtól kevés figyelemreméltót  talál, s 
munkájába inkábbcsak a körülte (Szászföldön,  Moldva-
Oláhországban) történteket jegyzé fel  (kiadta Ke-
mény Fundgruben). Nem sokkal utóbb János Zsigmond 
életének egy nevezetes mozzanatát, azt, midőn őt Szo-
limán szultán Zimonyban 1566. jun. 27-én fogadta, 
leirta egy névtelen, előrebocsátván annak előzményeit 
s érdekesen ecsetelvén részleteit. Ezen nevezetes munka 
szerzőjéül Aranka é« Kemény, Bánffy  Gergelyt tart-
ják. Tanúságot tesz az a fényről,  melyet a két uralkodó 
fejte  ki, 8 felvilágositó  adatokat nyújtott a viszonyhoz, 
mely a pártfogó  és védencz közt létezett, e melyen 
alapult Erdély függetlensége.  Egy más ez időből fenn-
maradt német emlékirat „Kolosvár versengése 1568-
ban" csak helyi érdekkel bir ugyan, de forduló  pontját 
teszi azon váro6 történetének, mely idővel Erdély fő-
városává vala leendő. A német „kincses" Kolosvár 
városába ugyanis mind több-több magyar elem vegyült, 
melyet nagy mértékben előmozditott azon körülmény, 
hogy mig a többi szászok, lutheránusok maradtak: 
Kolosvár előbb kálvinistává, utóbb unitáriussá lőu, 
azoktól elszakadt, s egy félszázad  alatt (1552—1600) 
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egészen elniagyarosodott. A magyar elem szaporodásá-
val jogokat is kivánt magának: hogy egyházi s pol-
gári hivatalnokai felváltva,  a választott tanács tagjai 
pedig közösen választassanak a két nemzetiség közül. 
A versengés 1568-ban nyilvánosan kitört, Csáki Mi-
hály korlátnok fellépése  következtében, mely vitának 
János Zsigmond azon évben kiadott oklevele (az úgy-
nevezett Forma Unionis) a magyarok követeléseinek 
megadása által véget vetett. 

O O 
Báthori Kristóf  idejéből is maradt egy pár törté-

neti munka. Névszerint: a hunyadmegyei Balogh Fe-
rencz megirta törökkövetségét (1576-ban), s egy név-
telen, a fejdelem  fényes  temetési ünnepélyét (kiadta 
Kulcsár). E korszakig folytatja  naplóját Borsos Sebes-
tyén marosvásárhelyi polgár, melyet ő Mátyás király 
halálával kezd, s melynek elejét Székely István króni-
kájából merité. 

Zsigmond 1588-ban a medgyesi országgyűlésen át-
vette a kormányt. E zajos és nevezetes gyűlés részletes, 
s mint látszik,jól értesült leirását hagyta ránk a politi-
kai szónoklatai által ismert Huet Albert szászok ispánja, 
ki maga is tagja volt az országgyűlésnek s mint a fej-
delem s utóbb a prágai udvar kegyencze, Erdély ügye-
ire határozott, bár nem mindig jótékony befolyást 
gyakorolt. A fejdelem  maga gyönyörködött az iroda-
lomban, miként Décsi ajánlólevelei s néhány udvaron-
czának irodalmi működései mutatják, de kik közül 
három az udvari cselszövények áldozatává lett. E 
három főúr:  Gálfi  János, Gyulai Pál és Kovachoczy 
Farkas korlátnok. 

Kovachoczy olasz, franczia  és német egyetemekben 
tanulmányai végezte után hónába vissza térvén, a fej-
delmi udvarban nyert alkalmazást. Eleinte követségek-
kel bizatott meg, később a tanácsba jutott. Államférfiúi 
bölcseségéről tanúskodik: „Párbeszéd a birodalom kor-
mányzásáról vagy a kormányforma  Erdélyben" czimü 
1584-ben Kolosvárt kiadott latin munkája, mely inkább 
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alkalmi röpirat azon kérdés felett,  hogy Zsigmond kis-
korúsága alatt háromtagú tanács, vagy egy ember 
álljon az állam élén. Gálfi  János mint Kristófnak  ked-
vencz embere, általa neveztetett ki főkirálybiróvá, 
utóbb fejdelmi  tanácsossá, és Zsigmond udvarna-
gyává, kinek trónra jutását egyik leginkább mozditá 
elő. Gálfi  önéletírását kezdte megirni s abba beszőtte 
kora legnevezetesebb eseményeit, de befejezésében 
meggátlá a fejdelem  által megrendelt kivégeztetése 
{1593.). Gyulai Pál tanulmányait Békés által gyámo-
litva Olaszországban végzé. Visszatérte után, ennek 
trónkövetelési igényeit gyámolitá s Fogaras várát vé-
delmezé. Annak elfoglalásával  ő is elfogatott.  De a 
fejdelem  a helyett, hogy üldözte volna, a maga részére 
akará nyerni ez eszes fiatal  embert. Titkárává nevezte 
ki, s magával vitte mint lengyel király is, hol urának 
Iván muszka czár ellen folytatott  győzelmes hadjáratát 
leirta s kiadta (Kolosvár 1581). Midőn pedig Géczi 
János helyébe 1585-ben Sibrik György lett nagyváradi 
kapitánynyá, egy terjedelmes levelet irt neki, melyben 
hivatala fontosságát  s nehézségeit annyi ismerettel fes-
tette, hogy az minden kinevezés alkalmával az uj vár-
nagynak felolvastatott.  (Bethlen Farkas bevette mun-
kája 17-ik könyvébe, Csepregi Mihály pedig: Tanácsi 
Tükör czim alatt 1663-ban Szebenben magyarra for-
dítva kiadta). Ura halála után visszatért s Zsigmond 
szolgálatába állott, azonban 1592-ben Abafáján  összeda-
raboltatott. 

Magának Zsigmond uralkodásának egyes mozzana-
tairól is maradtak fenn  emlékezetes munkák. Fényes 
nászát Mária Kristiernával leirta egy egykorú (megj. 
Ungr. Mag. I. k.). S most Zsigmond felbontva  a török 
frigyet  és egyesülve a moldvai és oláh vajdákkal, dia-
dalmas hadjáratot kezdett Sinan nagyvezér ellen. E 
szép és győzedelmes táborozást Décsi fennidézett  mun-
káján s az augsburgi Dilbaum Sámuelén kivül leirta 
Jakobinus János kolosvári jegyző, majd Báthori Zsigm. 



titoknoka s utóbb Székely Mózes korlátnoka (elesett 
Brassó alatt 1603) s kiadta ugyanott 1596-ban. Száraz 
leirás, mely a polgári történetek mellőzéséért a hadi 
dicsőségben keres kárpótlást. Erdély legsiralmasabb 
korát, azt, melyhez hasonlót alig mutathat fel  a törté-
net, a XVI-ik század végső éveit s XVII-ik elejét Szé-
kely Mózesnek névtelen által irt életirásán (Benkő gyűj-
teményében) kivül Enyedi Pálnak csak töredékekben 
fennmaradt  siralmas énekei festik  (1598—1603. kiadta 
gr. Mikó) egyszerűen ugyan, de mindenütt a hazafi-fáj-
dalom és elkeseredés hangján, mint tárgyánál és tar-
talmánál fogva  méltó mellékdarabja a Carmen misera-
bilenak. 

Bármily szegénynek tessék e kor évkönyv- me-
moireirodalma más országokéval összemérve, de elegendő 
arra, hogy a történetnyomozónak buvárlatokra s az 
irónak feldolgozásra  anyagot szolgáltasson. Értelmes 
főket,  jó hazafiakat,  köz-szellem létezését s tiszteletre, 
méltó tudományos életet árulnak el azok termékei. Ta-
nulságosak ma és mindörökké. Mert belőlök tudjuk meg, 
minő szolgálatot tett Erdély már ez időben a magyar 
nemzetiség fenntartása  körül. Erdély történetének ezek 
kutforrásai,  Magyarhonénak kiegészitő részei. A ma-
gyarhoni irók Erdélyt illetőleg csak óvatosan használ-
hatók. Istvánffy  sokszor téved, Forgács részrehajló a 
legnagyobb mértékben, a többiek nagy részben kiadat-
lanok s alig ismertek, és ezek közül is, a kik nem a Já-
nos király környezetéhez tartoztak, elfogultak,  s viszont 
a mi iróink sem első rendű irók Magyarországra nézve. 
Ma már nincs meg az ok, mely a két tábort elválasztá 
egymástól, s a testvérek közt nem egyszer gyűlölködés 
és szeretetlenség magvait hinté el. Köztünk és köztök 
századok vannak. S midőn nemzeti életünket s annak 
fontos  mozzanatait belőlök ismerni tanuljuk, tisztelettel 
hajoljunk meg előttök, s mindenek fölött  óvakodjunk 
könnyelmüleg Ítéletet mondani rólok. 
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Ö T Ö D I K KÖNYV. 





I. 

Bocskai Erdély irányában kímélettel és ovatosan 
járt el. Midőn a maros-szerdai követséget fogadta,  Ke-
let és Dél-Magyarország már az övé volt. A közlekedés 
a felső-magyarországi  s erdélyi német hadak közt le-
hetlenné vált, a biztosoknak pedig semmi kilátása, hogy 
pénzt vagy uj erőt kaphassanak a prágai kormánytól. 
S azok helyzetét még kétesebbé tette, hogy két nemzet 
már a mozgalomhoz csatlakozott. Bocskai még ekkor is 
egész Erdély átvételét csak alkudozás utján akarta esz-
közölni. Bethlen Farkast és Balázsi Ferenczet Szebenbe 
a biztosokhoz küldé, hogy azokkal az ország átadása 
iránt egyezkedjenek, a szászokat pedig leveleivel hódo-
latra szólitá fel. 

Sem a biztosok sem a szászok nem fogadták  el aján-
latait. Ezek, mert nem biztak Bocskai szerencséjében, s 
lehetlennek tárták, hogy „egy egyszerű nemes — mond 
Krausz az idősebb — oly hatalmas császár ellen végre-
hajtsa azt, mibe kezdett," az előbbiek, mert a várakat 
még birták s Radultól segélyhadakat vártak. De Radul 
már ekkor a török felé  hajlott s megerősittetését a di-
vántól várta. Mindamellett a nála levő rácz és hajdú 
csapatokat Rácz György vezérlete alatt a biztosok ren-
delkezése alá bocsátá. Ezalatt a nemesek és székelyek 
táborba szálltak Balázsfalva  alá, hogy a szászok ellen 
menjenek, s csapataival Rácz is megindult. Egy kis ma-
gyar had márcz. 25-én bevette Medgyest, melynek 
lakosai másnap árulással bebocsáták a várba Rácz ha-
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dát, kik aztán a magyarok nagy részét felkonczolák. 
Ezzel a szász várak körül megkezdődött a küzdelem, a 
szomszédos helységek dúlása és égetése, s tartott a szá-
szok makacssága miatt még azután is, hogy Bocskai 
apr. elején Gyulafi  Lászlót kormányzóul Erdélybe küldé. 
Gyulafi  alig ezer embert vitt magával. Ura biztosan 
számított, hogy az Erdélyen kivül történendő és már 
készülő események a szász nemzet meghódolását fogják 
magok után vonni. S épen ezért inté vezéreit, hogy az 
Erdélybe beütésre utasított moldvai vajdát csak a vég-
szükség esetében hívják be, mert „a had — irá — kár 
nélkül nem járhat." 

Követeit Korlát Istvánt és Kékedy Györgyöt márcz. 
15-én a portára inditá, hogy ezzel örökös szövetséget 
eszközöljenek. Márcz. 29-éről pedig a kezén levő ma-
gyarországi megyéket — eddigelé 22 hódolt meg —Sze-
rencsre apr. 17-ére országgyűlésre hivta meg. S való-
ban a főurak,  megyék, az erdélyi bujdosók szép számmal 
jöttek össze. Bocskai fegyverei  még mindig szerencsé-
vel folytatták  a háborút, s a meghóditott rész is nagyobb 
vala, hogysem ő többé eddigi egyszerű czimével beér-
hette volna. A gyülée apr. 20-án Magyarország fejdel-
mévé választá, s ennek hírét körlevelével az erdélyiek-
nek tudtára adta. Maga István is „Magyarország és 
Erdély fejdelmének"czimezvén  magát,nyilatkozatot tett 
közzé Európa népeihez, csatlakozásra szólitá fel  az ül-
dözött morva és sziléziai rendeket, s barátságát ajánlá 
a lengyel királynak. A rendek Szerencsről apr. 25-én 
oszlottak el, s a fejdelem  vezérei kettőzött erővel foly-
tatták a háborút. A megrémült német hadak tétlenül 
nézték, hogy egy csapata a Morváig hódított, egy má-
sik a Dráváig kalandozott, s hogy a magyar sergek 
Ausztria és Stiria határszéleit pusztiták. 

Gyulafi  Erdélyben kevesebb szerencsével küzdött. 
Megbénitá erejét az, hogy a várak idegen kézben vol-
tak, hogy a szászok még mindig ellentálltak. Ekkor 
máj. 8-ára országgyűlést hivott össze Maros-Vásár-
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helyre, de a harmadik nemzet innen is elmaradt, sőt — 
mialatt maga is épen ez nap Szebenben gyűlésezett — 
Rácz György által támadást akart intézni a rendek el-
len. Gyulafi  korán értesült a dologról s ezekkel együtt 
Kelementelkére ment át. Gyűlés végeztével Gyulafi 
hadait Ebesfal  vára vezette, de mielőtt támadólag fel-
léphetett volna, máj. 15-én táborába szász követség ér-
kezett. Elfogadhatatlan  pontokat hozott magával. Távo-
zások után máj. 19-ike éjjelén — áldozó-csütörtök volt — 
Rácz, „némely szászok ösztönzésére, kik — irja Weiss 
— a némettől kapott javaikat féltették,"  megtámadta s 
megverte az ebesfalvi  tábort. A veszteség tetemes volt, 
de nem kipótolhatatlan. Néhány nap múlva Gyulafi  uj 
hadakkal indult Segesvár ellen, de nem gátolhatta meg, 
hogy Rácz hadait jun. 14-én e várba be ne vigye. 

Hasonló cselfogások  daczára Bocskai szerencséje 
Erdélyben is jobbra fordult.  Kolosvár meghódolt, meg 
nem sokára Szamosujvár is. Követek jöttek Radultól 
megbizatással, hogy előkészitsék a Bocskaival leendő 
kiegyezés útát, s a moldvai vajdától, hogy Gyulafinak 
a segélyhadak elindulását hirül vigyék. S most a szá-
szok is elfogadhatóbb  feltételeket  ajánlottak: a nemzet 
Bocskainak le fogja  tenni a közelebbi országgyűlésen a 
a hűség esküjét. De a jul. 4-én létrejött kiegyezés da-
czára Rácz György nem adta fel  Segesvárt, Szegen 
nem nyitotta meg kapuit. Gyulafi,  hogy legalább a többi 
szász helységek hűségét biztosítsa, s a Barczaságra jul-
19-én megérkezett Ali basa török és moldvai hadaival 
egyesüljön, megindult sergeivel Brassó felé.  Fogaras ut 
közben megadta magát s Brassó követséget küldött elébe. 
Végre maga is megérkezett, s nyomon — jul. 27-én — 
követeket küldött Rádulhoz, hogy a megkezdett alku-
dozások alapján szövetséget kössenek. Utolsó tette 
volt — más nap jul. 28-án egy Brassótól nem messze 
fekvő  faluban  meghalt. Helyét ideiglenesen Petki töl-
tötte be, ki Ali basával s a megerősített sereggel Se-
gesvár ostromára sietett. 
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A portai követek már jóval elébb bevégzék az alku-

dozásokat. Feladatuk volt, bizonyos függő  kérdésekre 
nézve kiegyezést hozni létre a kormány élén álló nagy-
vezérrel, s miután ez megtörtént, be lőnek a szultánnak 
szilhidzse hónap folytán  (apr. 20. — máj. 19. közt) mu-
tatva. A nagyvezér azonban nem várta meg, hogy az 
athname megirassék, lement Belgrádba, hogy a hadi 
készületeket siettesse. Jun. derekán végre elkészült az 
athname: a szultán kötelezi magát, hogy Bocskait s utó-
dait, mig hivek lesznek, megtartja ,,az erdélyi fejdelem-
ségben s magyar királyságban," békét nélküle nem 
köt a némettel, ellen fej  delmeket nem hizlal, a két or-
szág közt fennálló  kereskedést védelmezi, a három év 
óta rabokká lett magyarok szabadon bocsáttatnak. Egy 
pont megengedi, hogy a mely hódolt helyek visszafog-
laltattak, maradjanak szabadok, de egy másik kiköti, 
hogy azok a várak, melyekben mecset volt, ha vissza-
vétetnek, török kézben maradjanak. Ily módon is neve-
zetes előhaladást mutat e szerződés, melyben a portától 
való függés  minimumra van szállítva, annyira t.i., hogy 
a szultánnak a beigtatáson tul semmi hatalma sem ma-
radt. Épen mint János király korában, két szerződő 
fél  áll egymással szemben, de azon különbséggel, hogy 
a mit Szolimán ildomból tett, azt Ahmed kényszerűség-
ből követte. A portát a háborúnak eddigi folyama  meg-
győzte, hogy az erdélyi államoknak fellépése  vagy csak 
neutralitása is akármelyik félnek  nagy szolgálatot tehet, 
s hogy ezt magának biztosítsa, azért volt oly engedé-
keny. S valóban ez athname lényegesen elüt mindazok-
tól, melyek 1540 óta keltek. Ezek mindegyike Erdélyt 
a szultán államának mondja, s szereti a fejdelmet  hely-
tartói minőségben feltüntetni.  Az Ahmedé már pontok-
ról beszél, melyeket Bocskai a nagyvezér utján tett, ő 
pedig elfogadott.  Ily módon maga megjelöli, hogy közte 
és Bocskai államai közt uj viszony keletkezett. Ez ath-
naméval azonban az alkudozások nem voltak befejezve, 
még nem döntetett el Erdély4 évi adójának kérdése, 
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Lippa és Jenő sorsa felett  az alkudozásokat még azután 
is folytatták,  s a végezél, a János király korabeli magyar 
királyság helyreállítása sem éretett el ezzel. 

Kékedy és Korláth jun. közepén haza indultak. Az 
első egy csausz kiséretében Erdélynek vette útját, s 
magával hozta Szofi  Szinán pasa Kaimekam jun. 14-én 
kelt s a frigy  megszilárdítását czélzó levelét és az ath-
name másolatát. Korláth Belgrádba ment a nagyvezérhez 
s ettől jul. 9-én kelt irattal bocsáttatott haza: a porta 
védni fogja  Erdélyt a császár ellen, helyreállítja azon vi-
szonyt, mely a két ország közt létezett; Lippa miatt ne 
aggódjék, ez nem fog  köztök összeütközésre okot adni, vé-
gül siessen hozzá, hogy a szultán által küldött zászlót és 
koronát kézbesitse neki mint „magyar királynak." 

De Bocskai nem Zimonyba ment a nagyvezérhez. 
Sürgősebbnek tartá az erdélyi viszonyok rendezését be-
fejezni.  Tudomása lehetett róla, hogy Segesvár feladá-
sát, a városiak akarata ellenére, a német hadak késlel-
tetik, 8 hogy a biztosokat távozásra csak megjelenése 
fogja  bírhatni. Balassa Ferenczet előre küldé, hogy Ko-
losvárra országgyűlést hivjon össze. Ö maga Kassáról 
jul. 26-án leindult s aug. 22-én Kolosvárra érkezett. A 
császári biztosok, kik Szebent aug. 6-án hagyták el, 
most itt vártak rá, kiket ő tüstént elfogadott  s szemé-
lyökre nézve megnyugtatott. Az országgyűlést pedig a 
székelyek és szászok kérésére Medgyesre tette át, hová 
sept. 4-ikére maga is megérkezett. 

Az egyesült erdélyi török és moldvai hadak aug. 
6-ika óta megfeszített  erővel folytatták  Segesvár ostro-
mát. De Rácz is megfeszített  erővel védte magát. Mióta 
Bocskai és Radul közt véd- és daczszövetség jött létre, 
melynek egyik pontja Rácz visszahívását rendelé el, s 
Radul a fejdelemnek  hűséget is esküdött, e védelemnek 
nem volt más czélja, mint hogy Rácz a vár feladása 
által némi kedvezményeket biztosítson magának. Czél-
ját elérte, s Segesvár sept. 9-én végrehajtott átadásáért 
két várat nyert Bocskaitól. 

Biliig 8. Erdíly t»rt- II. 6 
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Az országgyűlés sept. 14-én megnyílt. A szászok 
meghódolása ekkorra végrehajtatott s Bocskai még ez 
napon megesküdött az ország alkotmányának megtar-
tására. Itt fogadta  a szultán követét Ahmed csauszt is, 
ki a zászlót, botot, kornyétát mint a fejdelemség  jelvé-
nyeit átadá. Minthogy azonban a szerencsi választásnál 
fogva  Magyarországnak is fejdelme  volt s mint ilyen 
székhelyéül Kassát választá, az erdélyi rendek kormány-
zóvá Rákóczy Zsigmondot szemelték ki. Bocskai az or-
szággyűlési végzések megerősítése után a biztosokat 
fedezet  mellett és a német hadakat Lengyelországba 
kísérteié, s azután Kolosváron át maga is visszaindult 
Kassára. Néhány héttel utóbb oct. vége felé  Déva, az 
utolsó erőd is, mely még német kézen volt, feladta  ma-
gát. S most Rákóczy a fejdelem  utasítása szerént, de 
eléggé tág hatáskörrel vette át a kormányzóságot, 
szervezé az országot, tölté be a hivatalokat s gyógyitá 
be a sebeket. 

Bocskai a fővezérrel  fennforgó  alkudozások befe-
jezése végett sietett vissza Erdélyből. C>3t. vége felé 
Patakon volt s itt fogadta  Mehemed tezkerecsit, ki az 
athname ünnepélyes példányát átnyujtá. Oct. 28-án elin-
dult a nagyvezérhez s nov. 10-én fényes  kíséretével a 
Rákosra ért. Találkozása Lalla Mohameddel ünnepélyes 
rolt, 8 ez oldalára értékes kardot kötött, jobbjába ki-
rályi pálczát adott, fejére  koronát tett. A diván a ma-
gyar királyság helyreállítását czélozta, ugy, mint az 
János király korában létezott. Bocskai nem vágyott 
ennyire. 0 csak a nemzeti párt túlsúlyát akarta bizto-
sitni, s minthogy mint fejdelem  az erre vezető alkudo-
zásokat könnyebben i n t é z h e t é , levette fejéről  a koronát 
s ezt a szultán barátságának, de nem királylyá avatta-
tásának jeléül fogadta  el. A mi a kiegyezést illeti, az is 
létre jött : a tulajdonképeni Magyarország nem fizet 
adót s Erdély és a Részek is nem többet tizezer arany-
nál, tíz évig azonban ez is elengedtetik. Ellenben a fej-
delem Lippát, Jenőt s a szomszéd városokat, mihelyt 
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Erdélybe bemegy, vissza fogja  bocsátani. A jövő év ele-
jén még egy drága kardot küldött a szultán Bocskainak: 
„tudjad — mondá Üzen efendi  — hogy valakinek ezt 
oldalára kötik, annak sem pénze sem hada el nem fogy. 
Ha e végre kötöd fel,  boldog lész, győzedelmes lész." 

Már ekkor nem e végre kötötte fel  Bocskay. Nem 
volt más czélja, mint helyreállitni az alkotmányt s biz-
tositni a vallásszabadságot. Havok óta nem csinált titkot 
belőle, hogy tisztességes feltételek  alatt kész alkudni s 
az ellenpárt már akkor merített reményt. „Ha nem bo-
londok az magyarok — irá a bujdosó Náprági püspök a 
bujdosó Kornis Boldizsárnak, vigasztalván ezt, hogy 
Isten azért jelenté kicsiny haragját, hogy megkímélje a 
nagyobbtól, pokolra vetéstől — és ha ugyan törökké 
nem akarnak lenni, nyitva az ő felsége  kegyelmességé-
nek ajtaja. Bizony kardja is kivonva." De a kegyelem 
ajtaján át még mindig oly pontokhoz juthattak volna, 
melyek a nemzeti párt vívmányaival nem állottak arány-
ban s kevés változással a háború előtti állapotot állí-
tották volna helyre. Rudolfot  zárkózottságából a főher-
czegek fölterjesztései  sem rázták fel,  s ezek végre is el-
határozák a család érdekében a császár ellenére is, saját 
felelősségökre  folytatni  az alkudozást. Mátyás megbí-
zottja Forgács Zsigmond erre késznek találta Bocskait 
s át is vitte ettől a föltételeket.  A főherczegnek  azokra 
adott válasza épen nem volt kielégítő, s a Korponán 
nov. 17-én összeült rendek hangulata mutatta, hogy 
azokat kiindulási pontokul sem hajlandók elfogadni.  A 
bécsi kormány ez idétt arra számitott, hogy Bocskait a 
törökkel meghasonlásba hozhatja, s ezért Althan és más 
biztosok által a törökkel külön békealkudozás kezdett. 
Tervbe volt véve elhitetni a budai basával, hogy Bocs-
kaival a béke már létre jött, s e czélból a fejdelmet  fel-
hívták, hogy vagy biztost küldjön, vagy legalább a bé-
két a magyarokkal befejezettnek  irja. Mint várni lehete, 
tagadó választ nyertek s az egész kísérlet eredményte-
len maradt. Mind ez vigyázatra inté a fejdelmet,  s rai-

6* 
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alatt Illésházyt a béketárgyalások folytatására  Bécsbe 
küldé, intézkedett, hogy hadai talpon álljanak s az er-
délyieket is táborba szólitá. Illésházy társaival 1606» 
jan. 5-én érkezett Bécsbe s hosszas alkudozás után febr. 
9-én csakugyan hozott némi pontokat létre. 

Homályosak s félremagyarázhatok  voltak ezek is. 
Bocskai tisztán és szabatosan kivánta formulázni  a ma-
gyar alkotmányon ejtett sérelmek orvoslását, a szabad 
vallásgyakorlatot s Erdély önállóságát. De mind az, mi 
ezekre vonatkozott, kibúvó ajtókat foglalt  magában s 
további válaszát Bocskai a Magyarországban s Erdély-
ben összehívandó országgyűlések tárgyalásaitól fug-
geszté fel.  Kassára apr. 24-ére országgyűlést hivott 
össze s márcz. 9-éről megküldte Erdélybe az ez orszá-
got illető pontokat, minthogy „neki azok igen alkalmat-
lanoknak tetszenek," vegyék a rendek itt is tárgyalás 
alá. S valóban alkalmatlanok is voltak. Sem önállósága, 
sem szabad fejdelem  választása, sem a négy bevett val-
lás háborítatlan gyakorlata nem volt biztosítva. Sőt 
Bocskai halála után az ország visszaszállandó volt a 
magyar királyra. A fejdelem  előre számítva, hogy azo-
kat sem a magyar sem az erdélyi rendek nem fogják 
elfogadni,  a bécsi kormánynyal kötött fegyverszünet 
idejét sergének erősitésére használta, s az erdélyiektől 
is ötezer fegyverest  kért. 

Erdély sebeiből már gyógyulni kezdett, de szenve-
dései emléke még sokkal ujabb volt, hogysem vívmá-
nyait jövőre is koczkáztatni akarta volna. Rákóczy 
Zsigmond Kolosvárra apr. 3-ára összehívta a rendeket, 
kik azon utasítással látták el a kassai országgyűlésre 
kijelölt követeiket, hogy a szabad fejdelemválasztás-
nak s az unitária vallás szabad gyakorlatának a béke-
pontok közé igtatását sürgessék. S ugy is volt. Apr. 
24-én Kassán megnyílt a gyűlés, s másnap hozzáfog-
tak a bécsi pontok tárgyalásához. Már ez nap tiltakoz-
tak az erdélyi követek, hogy az unitária vallás nincs a 
pontok közé igtatva, s a bécsi pontok módositásait utasi-



— 85 — 
tásuk szerént sürgeték. A többire nézve a magyar 
urak tették meg észrevételeiket. A fő  elv, mely őket 
vezette, annak biztositása volt, hogy „Magyarország 
magyarok által kormányoztassék," s a máj. 12-iki fel-
iratukban ezt nyiltan ki is fejték.  Ugyanez napon ismét 
Illésházy jelöltetett ki bécsi követül, ugyanaz, kit ildo-
mossága, higgadtsága, népszerűsége s főként  inert Má-
tyás főherczeg  által kegyelteték, közvetítő szerepre 
legalkalmasabbá tett. S végre jun. 23-án csakugyan 
létrejött a bécsi béke, bizonynyal jóval kedvezőbb alak-
ban, mint a korábbi tervezetek czélozák, de még sem 
teljesen kielégitőleg, ugy hogy Mátyásnak sept. 23-iki 
leiratával a vallásszabadság ügyét, Rudolfnak  pedig 
sept. 24-iki nyilatkozatával Erdély és a Részek szabad-
fejdeleniválasztását  kelle biztositniok. Ugyanez okmány 
Bocskait birodalmi herczeggé tette. 

A béke létrejöttét főként  Mátyás sietteté, kit Ru-
dolf  márcz. 21-én Magyarország kormányzójává neve-
zett ki, s kit apr. 25-én a főherczegek  „mert császár ő 
felsége  álladalmai kormányzására nem alkalmas," a csa-
lád fejévé  választottak saját házi törvényeik értelmében. 
Ez volt az első lépés arra, hogy Rudolf  trónjától meg-
fosztassék,  s a második, hogy azon okmányt, melylyel a 
király a bécsi békét feltételesen  erősítette meg, Mátyás 
kicserélte mással, mely feltétlen  megerősítést tartalmaz. 
Végre sept. 23-án e békét az örökös tartományok s Ma-
gyarország követei egymásnak kölcsönösen kicserélt ok-
levelekkel biztositák s ily módon egy államszövetség lét-
rejöttét késziték elő, melynek fejévé  s részben védurává 
Mátyás leendett. 

A bécsi béke, mely Sennyeinek s Kornisnak amne-
stiát szerzett, szükségkép maga után vonta a törökkel 
való kiegyezést is. A kormány 1600 óta többször tett 
erre próbát, mindannyiszor siker nélkül. Bocskai szö-
vetkezésének a törökkel egyik leglényegesebb pontja 
volt, hogy ez tudta s részvéte nélkül nem fog  egyezke-
désbe bocsátkozni a német udvarral. S midőn ez a kor-
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ponai gyűlés után külön békét próbált kötni s e kísér-
letet a kassai gyűlés alatt megujitá, Ali a budai basa 
az erre vonatkozó okmányokat megküldé Bocskainak. 
„Esküszöm — irá — megtartom szavamat, s nagyságod 
tudta nélkül nem békélek, mert azok csalfasággal  haj-
haszszák." S ugy is lett. Csak miután a bécsi béke 
létrejött s a hozzátartozó leiratok kiadattak, kezdették 
meg a királynak, a szultánnak s a fejdelemnek  megbí-
zottjai oct. 29-én az alkudozásokat Zsitva torkolatánál, 
8 hozták létre nov. 11-én az erről nevezett békét. Er-
délyről ennek pontjai közt nincs emlités*), annak vi-
szonya a portához már szabályoztatott, s ez ország nem 
is mint a porta adófizető  tartománya, vagy mint a csá-
szár hűbére, hanem mint önálló ország, mint békéltető 
fél  vesz fejdelmének  követei által részt a tárgyalások-
ban. S ezért és ez okból fontos,  mert e viszonyt utóbb 
Bethlen Gábor fejleszté  ki. 

Bocskai dec. 13-ára Kassára országgyűlést hirde-
tett, melyen a bécsi pontokat bemutatta. Még jelen alak-
jokban sem oszlaták el ezek a rendek aggodalmait 8 a 
pontok latolgatása, s nagy részben arra vonatkozó vég-
zések hozatala dec. 22-ig tartott. Ezek közé tartozott 
az Erdélylyel való viszony megállapítása. Bocskai Ma-
gyarország és Erdély fejdelme  volt, de birtokai közül 
a bécsi béke 8 az azt kiegészítő sept. 24-iki leirat sze-
rént négy vármegye halála után vissza volt szállandó a 
magyar koronára, s ezeken kivül a fejdelemségnek  és a 
Részeknek önállóságát ugyanazon leirat elismeré. Az 
egyik főczél,  melyért Bocskai kardot vont, kétségtele-
nül ez volt, mert neki és a felsőmagyarországi  urak 
nagy többségének meggyőződése volt, hogy Erdély 
Részeivel minden áron fenntartandó.  Előterjesztésében, 
czélzattal erre, a fejdelem  kiemelé, hogy szükség azon 
frigyet,  melyet Erdélylyel s Részeivel kötöttek, megerő-

*) Utóbb a bécsi békét megerősítő 17-ik pontot magvaráz 
ták erre. 



— 87 — 

BÍtni, de ugy, liogy egyik birodalom se legyen a másik 
fejdelmének  személyéhez köteles, hanem igen magok az 
országok egymás közt, s erről adjanak ki kölcsönösen 
hitlevelet. A rendek ezt ugyan épen ily alakban fogad-
ták el, s törvénybe igtatását a következő országgyű-
lésnek ajánlák. De végre többé nem hajthaták. Bocskai 
már havak óta vizkorságban szenvedett, s a gyűlés alatt 
láthatólag roszul volt. Maga és környezete betegségét 
mérgezésnek tulajdonitá s minthogy korlátnoka Kátai 
némely összeköttetései miatt a német udvarral gyanússá 
lett, elfogatott.  A fejdelem  dec. 17-én megirta végren-
deletét, újra és újra ajánlva ebben ,,hogy valameddig a 
magyar korona ott fenn  nálunknál erősebb nemzetsé-
geknél forog,  mindenkor szükséges és hasznos egy ma-
gyar fejdelmet  Erdélyben fenntartani,"  és lelkére köt-
vén híveinek a megkötött béke pontos megtartását. 
Tizenegy nappal később dec 28-án elhunyt, mielőtt 
teljesen végrehajthatta volna terveit. Ezek részben mó-
dosulást szenvedtek, miután halálával Illésházy, a Ma-
gyarország egységének helyreállításáért buzgólkodó 
Illésházy jutott legnagyobb befolyásra,  de Erdély és a 
Részek önállósága többé kérdés tárgyává nem lett. 

Bocskai halála mindenfelé  és minden körben nagy 
felindulástokozott.  Mialatt a testamentomos urak fényes 
temetésre tettek előkészületeket s halála hetedik nap-
ján tetemeit vaskoporsóba zárták, megmérgeztetésének 
liire átalánossá lett. Kátai pöffeszkedő  magaviselete 
nevelte a gyanút, egy elfogott  ügynöke által összeköt-
tetése a német kormánynyal világosságra jött, s most 
a testőrség kihurczolta börtönéből s a kőpelengér alá 
vitte. Itt Forgács Ferencz testőrhadnagy ejté rajta az 
első vágást „tisztessége, hite vesztett áruló az ki ez 
árulót nem vágja" mondá, s erre az udvari nép „izre 
apritá" a nyomorultat, ugy, hogy özvegye lepedőbe se-
pertette tetemeit. 

Bocskai az erdélyi fejdelemségben  utódjává Homon-
nai Bálintot ajánlá az itteni rendeknek, s a tcstamen-
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tomos urak és magyarországi párt mindent elkövettek, 
hogy urok végakaratának érvényt szerezzenek. Birto-
kában levén az elhalt fejdelem  kincseinek és hadainak 
8 a kormányzó Rákóczy Zsigmond ipa levén Homonnai-
nak, komoly ellenállástól nem tartottak. S csakugyan 
ehez mérték intézkedéseiket, követeket küldöttek Bel-
grádba a nagyvezérhez kik Homonnainak athnamét sze-
rezzenek, levelet irtak az erdélyi rendeknek, hogy 
választásukat elhalt urok végakaratához mérjék, s Rá-
kóczynak, hogy ne gátolja a szabad választást. 

Ugyanakkor a 18 éves Báthori Gábor, a somlyai 
István ur fia  s az ecsedi István ur örököse, is lépéseket 
tett. Kassáról Ecsedre ment, részére nyerte Bethlen 
Gábort az ifjú  Erdélyország legjelesebb tagját, Imrefit 
egy tehetséges tanácsurat s Nagy András hajdukapi-
tányt. Nyomon felajánlá  az erdélyi rendeknek jó szol-
gálatait, követet küldött a portára s jan. 2-án irt leve-
lével figyelmeztette  a nagyvezért, hogy a fejdelemség 
„vérszerént is őtet illeti." De Mátyás főlierczegben  is 
feltámadt  a vágy, hogy a nem rég elszakadt tartományo-
kat visszaszerezze. Jan. 27-éről figyelmeztette  a ren-
deket, hogy Erdélyre nézve várják be a császár intéz-
kedéseit"9). 

II. 
A magyarországi mozgalmak az erdélyi rendeknek 

nem tetszettek. Bocskai erdélyinek vallotta magát, s 
ösztönt a fölkelésre  a bujdosóktól vett. Most a Részek-
ben lakó urak akarják az ország sorsát eldönteni s ők 
ugy hivék, a szabad választás kijátszásával. Ez épen 
nem volt inyökre s mint válaszaik és magoktartása mu-
tatják, semmi hajlamot sem éreztek pactálni. A többség 
Rákóczyhoz hajlott, s midőn a nagyvezér is 1607 elején 

*) Eredeti levelek Mike Sándor ur, az erdélyi niuzeum-egylet s 
K. Papp Miklós, birtokában.Minthogy itts a következő két czikk-
ben sokat használtam lel, lehctlen vala mindeniket külön idézni. 
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hozzá irt levelében magasztalá erényeit, irván, hogy 
őtet „Bocskai is ugy tartotta ez országban, mintha ő 
maga két személy lett volna" és biztositá az országnak 
a szabad választást, reményt merítettek. Mindenek fölött 
Erdély és a Részek kormányzatát akarák kivenni a tes-
tamentomos urak kezéből, elválasztani a bécsi béke 
értelmében visszacsatolandó megyék igazgatásától. Ily 
czélzattal Rákóczy jan. 22-ére Kolosvárra országgyű-
lést hivott össze, melyen őt meghagyák a kormányzó-
ságban, 8 mellé egy héttagú országtanácsot neveztek 
ki. Egyúttal elhatározák, hogy a temetést azon percz-
től kezdve, melyen a menet az ország határára ér, ők 
veszik át. Végül egy futárt  Bécsbe, Balassit a portára, 
Sarmaságit a temetési menet megvizsgálására küldék, 
a kormányzó pedig négy nap múlva hadfölkelést  ren-
delt el s febr.  8-ára országgyűlést hivott össze. 

A fejdelem  temetési ezertartását Kassán febr.  2-án 
egy péntek-napon roppant fénynyel  ülték ineg. Más 
nap elindultak, hogy a tetemeket a végakarat értelmé-
ben Fehérvárra kisérjék. Sokan csatlakozta* a menet-
hez a főurak  közül, s azt „nem nagy had, noha igen 
szép válogatott kopjás sergek, s kék és fekete  gyalog-
vitézek" kisérték. A hir a valónál is nagyobb seregről 
beszélt, s hogy a két magyarországi versenytársnak 
minden igyekezetét lehetlenné tegyék, az összegyűlt 
rendek febr.  11-én Rákóczy Zsigmondot fejdelemmé 
választák. Iliában menté magát aggkorával, köszvényé-
vel, meg kelle hajolnia az ok előtt, mely választását elő-
idezé. A mostani alkalom sok időre zsinórmértékül 
szolgálhat s ők a szabad választási jogot nem akarják 
koczkáztatni. Csaknem akarata ellenére fölesketék. 
Ugyanez napon febr.  11-én érkeztek a császári bizto-
sok Kassára, s bár Homonnai akarata szerént a bécsi 
békében kikötött megyék visszaadásának csak a temetés 
bevégződése után kellett volna megtörténni, a vár s egy-
másután a megyék vissza lőnnek bocsátva. Ekkép Ho-
monnai mindkét oldalról elveszté támaszát. 
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Rákóczy fejdelemmé  lévén, erélylyel és eszélylyel 
mimlent elkövetett, hogy székét megszilárdítsa. Beth-
len Gábort a Báthori ügynökét elfogatta,  s bár utóbb 
szabadon bocsátá, de a keletkező pártot már csirájában 
elfojtá.  Belgrádba Murád pasa nagyvezérhez levelet 
irt, melylyel kikérte a porta megerősítését. Huszár Ist-
vánt s utóbb Komis Boldizsárt a temetési menethez 
küldé, hogy intsék a főurakat,  hogy a feles  kiséretet 
küldjék vissza, kevesed magokkal szívesen fognak  lát-
tatni. A menetet Huszár Lámpréten febr.  12-én, Kornie 
Goroszlón febr.  14-én találta. A főurak  belátták, hogy 
ha hadaikat Erdélybe viszik, a polgárháború végetlen 
bonyodalmait idézik elő, s engedtek. Homonnai a Ré-
szekben foglalt  állást, Nyáry visszatért a menet nagy-
részével, a tetemeket Czoborra és Szécsyre bizván. kik 
aztán az erdélyi kísérethez csatlakoztak. Az uj menet 
febr.  18-án Kolosvárra ért, s a fejdelemmel  és főurak-
kal egyesülten folytatta  útját Fehérvárra, hol febr. 
22-én helyezék el a tetemeket a sírboltba. 

Ugyanez napon kapott Fehérvárt athnamét is Rá-
kóczy. A testamentomos urak követei, Dohai és Szép-
laki, Belgrádban Murád nagyvezértől jan. 15-én Ho-
monnai számára zászlót, botot és athnamét nyertek, mely 
őt a Bocskai ajánlására („hitele lévén nálunk szavának 
mint szintén magának életében," mondja Murád okmá-
nya) „fejdelemmé  és királvlyá" erősítette meg. Az ok-
mányt s jelvényeket Musztafa  kapucsi basa vitte a köve-
tekkel együtt, 8 amaz Temesvárról tudósitá a lugosi 
bánt Vajda Istvánt, hogy a jelvények „az erdélyi fej-
delem" számára nála készen vannak. Rákóczy magára 
vette a dolgot, minthogy ő valóban már az volt s Kolos-
várról febr.  17-érői meghivta a kapucsi basát, hogy 
siessen. A dolog fejleménye  erős zavarokat okozott. Do-
bai és Széplaki rávették Musztafát,  hogy az athnaméból 
vakarja ki a Homonnai nevét s helyére a Rákóczyét 
igtassa. Ugy lett s az ily módon meghamisított athna-
mét febr.  22-én nagy ünnepélylyel vette át. Válasza, 
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melyet Musztafának  kézbesített, Lippa és Jenő vissza-
adását igérte az esetre, ha a porta többé nem pártolja 
Homonnait. A nagyvezér, mielőtt erről tudomása lett 
volna, visszabocsátá Rákóczy s a febr.  11-iki ország-
gyűlés követét, felszólitván  amazt, hogy a fejdelemsé-
get adja át Homonnainak, kinek számára nemcsak ő 
küldött athnamét, hanem Konstántinápolyból is indítot-
tak el egyet. Rákóczy Hatvani Zsigmond által küldé meg 
válaszát, melyben igényéről épen nem akar lemondani s 
Erdély szabad választásának fenntartását  sürgeti'"). 

Rákóczy megválasztatását Simon moldvai vajdán ki-
vül senki sem ismerte el. Mátyás febr.  22-éről inté, 
hogy ne futárt  hanem követet küldjön hozzá, hogy várja 
be a császár intézkedését, s midőn ennek folytán  Szécsy 
Tamás érkekett udvarába már mint követ (márcz. 
30- áról), tudomásul sem vette a választást. Báthori Gá-
bor egy ideig nem mondott le a reményről s a Részek-
ben toborzott. De midőn márcz. közepén Erdély rendei 
s utóbb Nyári Pál (márcz. 31-én) intő levelet irtak 
hozzá, felhagyott  toborzásaival. Homonnai ügyét a ma-
gyarországi urak s a Részek mozditák elő. Visszafor-
dulván a temetési menettől, átvette Husztot Bornemisza 
Jósa deáktól s Kővárt Pernyeszi Gábortól. A mint azon-
ban értesült, hogy a neki szánt jelvények ipa kezébe 
kerültek, Budai István által panaszt emelt a nagyvezér-
nél, ki a kapucsi basát „iszonyú kinos halállal" végez-
tette ki. Kárpótlásul a budai basa a defterdártól  uj jel-
vényeket küldött neki Ungvárra mint „Magyarország 
s Erdély" fejdelmének.  Nem volt ott, mert a magyar-
országi fejdelemségről,  pártja nézete ellenére, hallani 
sem akart, mert hitte, hogy az erdélyi választást meg-
változtathatja. 

Rákóczy márcz. 18-ára Maros-Vásárhelyre gyűlést 

*) Mind ezen nevezetes athname fordítása,  mind az erre vo-
natkozó s itt idézett levelek megvannak a Mike Sándor ur gyűj-
teményében. 
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hirdetett. Illésházy, ki épen ez napon vitte keresztül 
török meghatalmazottakkal Érsekújváron a zsitvatoroki 
béke megerősítését, boszusan szólitá fel  őt, hogy egyez-
zék ki vejével „mert ha Erdélybe török férkezik,  Ma-
gyarországnak el kell belőle veszni." HomonnaiKővár-
ból márcz. 17-éről Macskási Ferenczet levelekkel a vá-
sárhelyi gyűlésre küldé. Felkérte ipát, hogy részére 
mondjon le, a rendeket, hogy ne tegyék magokat ellen-
tétbe a török és német hatalmak akaratával s ne von-
janak hadat a szegény hazára, a székelyeket, hogy sies-
senek Szathmárba, hová ő tábort járat. Mindez zajossá 
tette a gyűlést, azonban Homonnai részére nem volt 
kedvező a hangulat. Macskásyt a fejdelem  tisztességes 
fogságba  tétette saját szállásán egy gyékényszővő asz-
szonynál, hol „megtanulá a gyékényszövést," miért az-
tán Homonnai is „igyen vendégelt az kűvári veres bor-
ral" néhány erdélyi urat. A rendek azonban, miután 
megszavazták az adót, Magyarországba követséget küld-
tek, a nagyvezérhez Balassi Ferenczet s a két oláh vaj-
dához Szilvási Boldizsárt útnak inditák, zúgolódva szét-
oszlottak. Alig hagyák el azonban ezek Vásárhelyt, 
midőn egy török követ érkezett ide, követelve líákó-
czytól, hogy székét adja át Homonnainak. Az öreg 
beteges fejdelem  nyugodtan maradt — be akarta várni 
követei visszatértét, sőt, hogy ezeknek útját egyengesse, 
Szuhay Gáspár által vejével is alkudozni kezdett. 

A következmény igazolta, hogy Rákóczy t a Bécsből, 
Kassáról, Homonnaitól s a portáról jött fenyegetések 
nem rettenték el. Látnia kellett, hogy itt egy természet-
ellenes szövetkezés van, mely önkényt fel  fog  bomolni, 
hogy a porta s a kassai urak a felső-magyarországi  fej-
delemség s ezek és Homonnai a Részek kérdésében fog-
nak meghasonlásba jőni. A porta a Bocskai által birt 
egész terület épen tartását, Illésházy pártja ellenben 
még a Részeknek is megcsonkítását czélozta. S csak-
ugyan a felső-magyarországi  urak kassai gyűlése márcz. 
25-én megtiltá a hajdúknak a táborba szállást, s felszó-
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litá Bocskai Miklóst, hogy Szathmárt haladéktalanul 
adja át. Egyszersmind megbizák Thurzó Györgyöt, 
hogy Homonnaival egyenlítse ki a függő  kérdéseket. 
Miután ez egy Rozgonyban tartott értekezletben meg-
történt, apr. 20-án Szuhay Gáspár által újra irtak és 
izentek Rákóczynak: Homonnai számára a bot és zászló 
Egerben van, de addig nem veszi át, mig Thurzó György 
meg nem járja Bécset. Igyekezzék addig vejével kie-
gyezni. Ez volt a pártnak utolsó erélyesebb szorgal-
mazása, s midőn utóbb a nagyvezér meginté Homon-
nait, hogy Erdélybe serget vinni nem merjen, ez máj. 
31-éről Nagy-Bányáról irt ipának „hogy elébbi, min-
den engedelmességre szoktatott fiát  tekintse benne" 
és hozzá mehetés végett menedéklevelet kér tőle. S 
csakugyan Rákóczy — ki Fehérvárra máj. közepére ér-
kezett vissza, — hajlandó volt erre, s a kiegyezés még 
a nyár folytán  létrejött. 

Ezalatt Rákóczy Sennyei Pongráczot Bécsbe, s 
Veres Dávidot és Weiss Mihályt a poi tára küldé, mind-
két helyen megerősítését sürgetvén, sőt ez utóbbitól 
Világost és ínég egy pár várat visszakövetelvén. Azután 
jun. 10-én Kolosvártt országgyűlést tartott, mely eltö-
rölte a jus ligatumot, kitiltá — néhány kath. főúr  til-
takozása daczára — a jezsuitákat, Homonnaitól Husz-
tot és Kővárt visszakövetelte, Pernyeszit nótázta, elren-
delé, hogy a fejdelem  hópénzes szolgákat tartson, s a 
szabad hajdúkat kiparancsolta az országból. A gyűlés 
határozottan Rákóczy czéljai szerént alkotta articulu-
sait, de követei még mindig nem voltak képesek ked-
vező eredményt előidézni. A prágai udvarnál Sennyei 
Pongrácz kedvező választ nyert ugyan, de miután Ru-
dolf  és Mátyás köa< a viszály már is kiütésig érlelődött, 
ennek nem volt gyakorlati eredménye. Weiss és Veres 
is visszatértek a portáról, s nemcsak hogy a kért vára-
kat nem nyerték vissza, hanem azon hirt hozák, hogy a 
szultán Lippát és Jenőt is követeli. 

Báthori Gábor mind ez ideig csak szemlélője volt a 
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dolgoknak. Az erdélyi rendek Sarmasági által küldött 
levelére, melylyel a márcziusi gyűlés visszalépésre szó-
litá fel,  elégnek tartotta annyit irni (márcz. 28.), hogy 
a rendeknek nem szűnik meg élete fogytáig  szolgálni. 
De alig, hogy „sok követek a levelek járása után" Rá-
kóczy és veje Fehérvártt találkoztak s kiegyeztek, újra 
felelevenité  igényeit. De Homonnai bukásán okulva, 
más utat választott. Kétségtelenül Bethlen Gábor, ki 
Hunyadvárától megfosztatván,  Ecseden nála vonta meg 
magát s Imrefi  János tanácsolták. Ő czélul tűzte ki, 
hogy Rákóezyt lemondásra birja, s hogy az erdélyieket 
részére nyerje. Ily czéllal küldte Imrefit  Erdélybe, ki 
Rákóczynak gazdag uradalmakat igért, s a rendek kö-
zül is többekkel titkos érintkezésbe tette magát. Való-
ban az öreg megunta a mozgalmas életet, a bizonytalan 
kimenetelű küzdelmet s nem volt idegen az alkudozás-
tól, midőn egy nem várt esemény lemondási szándéká-
ban megerősité. Ez volt a hajdúk zavargása. 

A hajdúk még mindig együtt voltak, s várták, hogy 
a bécsi békének őket illető pontja teljesedésbe vétessék. 
De Rudolf  az egész békétel akarta vetni, s Rákóczyval 
is azért békélt ki, hogy ezt tehesse. Ide czélzott azzal 
is, hogy a zsitvatoroki béke pontjai teljesítését halasztá, 
s midőn ezek miatt a közte és Mátyás közt fennforgó 
viszály naponként erősbült, a budai basa a portáról ka-
pott intés következtében elhatározá felhasználni  a ked-
vező alkalmat. Legelébb is a hajdukapitányokkal tette 
magát érintkezésbe, ezekkel főzte  ki a tervet, és oct. 
utolján törökök és hajdúk Debreczenben gyűlést tartot-
tak s elhatározák. hogy táborba szállnak és királyt fog-
nak választani. „Azt immár — irá Báthori e hó utolsó 
napjáról - eszünkbe vöttük, hogy tutorok vagyon, ki-
től rendeletek vagyon." De bár a felső-magyarországi 
biztosok Dóczy és Forgács s maga Mátyás is ezek elle-
nére megtették a szükséges előkészületeket, a megyé-
ket s magát Báthori Gábort is táborba szóliták, a moz-
galom mind félelmesebb  alakot öltött. A hajdúk száma 
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naponként növekedett s a fegyelmezetlen  csapatok Szik-
szóig nyomultak, rabolva és pusztítva s elfoglalva  a 
helységeket, melyek utjokban estek. 

Ily viszonyok közt a biztosok alkudozni próbáltak 
velők. Bornemiszát és Kékedit küldék hozzájok, de sü-
ker nélkül. Ugyanakkor Rudolf  is próbát tett megnye-
résökre, 8 Rákóczy Lajost bocsátá hozzájok. Ez sem 
ért czélt, s miután Báthori az egri basától megintetve, 
minden komolyabb lépéstől visszatartá magát, a táma-
dás terjedésének semmi sem állt utában. Ekkor a felső-
magyarországi urak s Rákóczy közösen küldöttek biz-
tosokat hozzájok: amazok Homonnait, ezek Sarmasá-
git. A találkozás Ináncson a Hernád mellett, egy török 
biztos jelenlétében ment véghez s azzal végződött, hogy 
a biztosok s a hajdukapitányok 1608. jan. l-én kez-
dődő, 8 ötven napra terjedő fegyverszünetet  kötöttek. 

Ez időköz alatt mind Homonnai mind Báthori a 
hajdúk kapitányaival alkudozni kezdettek. Az első meg-
nyerte Géczi Andrást és ez követeket küldött a por-
tára, hogy ott Homonnainak újra jelvényeket szerezze-
nek. Báthori azonban biztosa Imrefi  által a nagy több-
séget a maga részére hódította, s azzal egyességet hozott 
létre. Ugyanazon idő alatt ért véget annak Rákóczyval 
kezdett alkudozása. Az öreg Szádvár és Sáros várakért 
le fog  mondani a fejdelemségről.  Most már Báthori nem 
is titkolta összeköttetését a hajdúkkal, s midőn a ma-
gyarországi biztosok egyenesen őt hivták fel,  hogy a 
hadat leszállítsa, ez a követeket bizonytalan Ígéretekkel 
bocsátotta el. A hadleszállitás ideje még nem jött el, s 
e seregnek két irányban kelle nyomást gyakorolni: 
megvalósitni azon szövetkezést, mely a magyarországi s 
az osztrák rendek közt Pozsonyban 1608. febr.  2-án 
létre jött oly végczéllal, hogy a koronát a Rudolf  fejé-
ről a Mátyáséra szállítsák, s lehetlenné tenni, hogy Er-
délyben más fejdelem  választassék mint Báthori Gábor. 

Mindkét czél még ez évben el lett érve, az első ké-
sőbb, de még a nyár folytán,  az utóbbi nem sokkal 
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utóbb. Rákóczy márcz. 3-ára országgyűlést hirdetett 
Kolosvárra, melyre a Báthori biztosai is eljöttek. A fej-
delem 5-én lemondott s 7-én családjával együtt eluta-
zott. Ez napon a rendek Báthori Gábort fejdelemmé 
választák, s tüstént propositiók vagy hitlevél készítésé-
hez fogtak,  melyben a szabad vallásgyakorlatot s 
fejdelemválasztás  fenntartását,  az ország rendei s a szé-
kelység kiváltságainak megőrzését, a hajdúk megféke-
zését kötötték ki. A feltételeket  ünnepélyes követség 
vitte Ecsedre, s Báthori márcz. 14-én elfogadta.  Ezután 
maga is Kolosvárra sietett s márcz. 28-án a hitlevélre s 
a hozott és hozandó törvények megtartására megeskü-
dött. A hajdúk erre, apr. 19-én, leszálltak, de soraik 
közül hat ezer azon sereghez csatlakozott, melyet Má-
tyás a pozsonyi frigylevél  és határozatok ellen tiltakozó 
bátyja megtámadására Prága felé  vezetett. 

III. 

A Kolosvárt összegyűlt rendek, miután megszavaz-
ták az adót s elrendelék, hogy a fejdelem  az illető 
helyekre követeket küldjön, apr. 3-án eloszlottak. A fej-
delmi tanács elnökévé Imrefi  lett. A korlátnokságról 
az öreg Petki János lemondott, s helyét Kendi István, 
a lefejezett  Sándor fia,  nyerte el. A székelyek kapitá-
nyává a titkon még mindig németes érzelmű Kornis 
Boldizsár lett. A fejdelem  máj. 13-án Fehérvárra indult, 
s első lépései arra voltak irányozva, hogy a kül-udva-
rokkal elismertesse fejdelemségét.  Legelébb innen Im-
refi  vezérlete alatt küldött követséget Radul vajdához, 
hogy vagy biztos békét kössenek vele, vagy, ha erre 
nincs kilátás, nevében hadat izenjenek neki. De Radul-
nak nem volt kedve háborúba elegyedni, s máj. utolsó 
napján bojárjaival frigyet  esküdött. A fejdelem  ezalatt 
körútra ment a szászok közé s jul. 9-én Brassóba érke-
zett. Innen Bethlen Gábort a portára küldé, hogy a 
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szultántól számára athnamét nyerjen ki. Visszaérkezve 
fővárosába  vette a hirt,hogv moldvai követe Piskoti Ba-
lázs a vajdától s bojárjaitól frigy  levelet kapott, melylyel 
ezek évenként 8,0<j0 frt.  fizetésére  kötelezték magukat. 
Ezidőben egy másik követsége is sikerrel járt. Imrefi  és 
Kornis aug. 20-án Kassán Mátyás biztosaival Illésházy-
val, Hoffmannal,  Vizkeletivel s Daróczival egyességet 
hoztak létre: Báthori, Mátyás és Magyarország ellen 
semmibe sem fog  kezdeni, Erdélyt s Készeit nem ide-
geníti el a magyar koronától, de visszakapja Nagy-Bá-
nyát, Mátyást minden hadjáratában — a török ellen 
intézettnek kivételével — segitni fogja.  S e pontokra 
sept. 22-én a fejeideiem  és rendek megesküdtek, mig 
azokat a pozsonyi ez évi gyűlés, (mely Mátyást királylyá, 
Illésházyt nádorrá választá s a koronázás előtti törvé-
nyeket hozá) a tör vény ezikkek közé igtatá. Késő ösz-
szel Bethlen Gábor Í6 visszatért a portáról magával 
hozva az athnamét, melyet a vele jött kapucsi basa nov. 
29-én Szász-Sebesen kézbesített a beigtató bottal s 
zászlóval együtt Báthorinak. A szultáni levél a szoká-
sos pontok felett,  elengedé a 10,000 arany adót há-
rom évre, de kiköté, hogy jövőre a fejedelmek  a szultán 
megegyezése nélkül ne házasodhassanak. Bizonynyal 
Báthori Zsigmond szerencsétlen házassága szolgált e 
szokatlan kívánathoz alapul. 

Az év lejárta előtt ily módon Báthori szomszédaival 
helyreállitá a jó viszonyt, s a farsangot  zajos mulatsá-
gok közt tölté el. Élvhajhászatán azonban a szigorú er-
kölcsűek megbotránkoztak; mindenek fölött  rosz szem-
mel nézték mértékletlen boritalát s szerelmi kalandjait, 
melyek közt legbotráuyosabbnak tárták az lmrefinével 
űzöttet, mert ez asszonynak férje  a fejdelmi  tanácsnak 
elnöke s a legbefolyásosabb  udvaroncz volt. Mindamel-
lett az átalános hangulat épen nem volt ellenséges irá-
nyú : hisz a fejdelem  annyi zaklatás után végre megszi-
lárditá a békét. 

Az 1609. apr. 26-ára Kolosvárra hirdetett ország-
"•lláfyl  ». Erdély ion. II. 7 
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gyűlést azon okból, mert a jus ligatum felbontása  miatt 
sok viszály származott, elrendelé, hogy ideiglenesen 
még maradjon meg a régi állapot. Azután Kendi István 
meg lőn erősítve Szamosujvár birtokában, melyre do-
natiót a fejdelemtől  nyert s végül a fejdelmet  felséges 
czimmel ruházta fel.  Osz elején a felső-magyarországi 
ügyek újra előtérbe tolultak, melyeknek tárgyalásával 
— miután a kassai egyezkedés csak az elveket állította 
fel  — Mágocsy Ferencz, odavaló főkapitány  volt meg-
bízva. Ez uraknak czélja volt Magyarország és Erdély 
közt szorosabb viszonyt hozni létre s arra czélzott Da-
róczi küldetése, ki Mátyás részéről is megvitte neki a 
fennséges  czimet s felhívta,  hogy a pozsonyi országgyű-
lésre főkövetet  küldjön. E főkövet  Bethlen Gábor volt, 
ki csak uj év után tért vissza. 

A fejdelem  1610 telét ujolag a szászok közt tölté. 
Márcz. 25-ére Beszterczére országgyűlést hirdetett, 
melyre maga is korán elindult. Ez időben már nem élt 
nejével Horváth Zsófiával,  egy „nagy kövér asszony-
nyal," kiben semmi szeretetreméltóság sem volt. Annyi-
val szabadabbnak érezte magáfrs  útjában „az időt, imide-
amoda, hova hivták vendégséggel töltötte." A többi 
közt betért Radnotra, mely a Kornis Boldizsáré s me-
lyet nem rég zászlós uradalommá tett. A látogatás 
végzetteljes volt. Kornis neje — bár három gyermek 
anyja — még mindig szép asszonv volt. „Mondják — 
irja Mikó — hogv a fejdelem  felgerjedett  mint ifjú 
ember a szép asszonyokra." Mind ez csak gyanú volt, 
azonban elegendő, hogy az elbusult férj  boszuját fel-
ébreszsze. Egy összesküvés élére állt, melynek czélja a 
fejdelem  meggyilkolása volt. 

De valóban akkor kezdődött-e ez összeesküvés, s 
csak pár nap alatt fejlődött  oly rettenetessé? Kevéssé 
valószínű. A magán boszu ugy látszik, kevés szerepet 
játszott 8 az egész politikai és vallásos okokkal függött 
össze. Az egész catliolicus színezetű volt s kapcsolatban 
volt némely magyarországi tervekkel, melyek kitartó 
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f  zivóssággal vissza akarták hozni Erdélyt a magyar ko-
rona alá. Épen azok kiket Báthori csak pár hét előtt is 
ujabb és jelentékeny kegyekkel halmazott, Kornis Bol-
dizsár a székelyek generalisa, s Kendi István a korlát-
nok, mindketten tanácsurak, kezdeményezék. Csakha-
mar megnyertek más főurakat,  Kornis Györgyöt, Seny-
nyei Pongráczot, Sármarágit, Kolosvárit a közvádlót, 
s több másokat a főurak  közül. 

Az összeesküvők terve volt útközben meggyilkolni 
a fejdelmet.  E czélból meghívták Szamos-Újvárra s 
midőn nem tért be, Széken akarták leölni. Előre elké-
szítettek mindent, s Báthori katonáit tőle távol szállá-
solták el. Kendi lovászmesterét Török Jánost éjjel 
sürgős közlendők szine alatt a fejdelem  szállására 
küldé, hogy ott ezt leszúrja. Törökben hiányzott a bá-
torság s a kivitel pontjánál térden állva kért kegyelmet. 
A megdöbbent Báthori összehivta embereit s várta, 
hogy megtámadtassék. De nem támadtatott meg. A ro-
szat sejtő czinkosok megszaladtak: Kendi elérte Szamos-
újvárt, a két Kornist utolérték a fejdelem  emberei, s 
Györgyöt leteriték, Boldizsárt megsebesítették s elfog-
ták. Most a fejdelem  Beszterczére Bethlenhez megbíza-
tást küldött, hogy tudja ki. ha nincsenek-e a rendek is 
egyetértésben az összeesküdtekkel? Bethlen egy pár 
gyanúst rögtön elfogatott,  de csakhamar meggyőződött, 
hogy a rendek közt nincsenek pártolói a merénynek s 
erről Báthorinak hirt adott. 

Kornis Boldizsárt fogva  Beszterszérc hurczolák. Itt 
ő vallomásokat tett s ezek alapján Kolosvári a közvádló 
rögtön elfogatott  és harmad napra felakasztatott.  A 
többi összeesküdtek, Kendi, Kornis Zsigmond, Sennyei, 
Sármasági 8 mások — többi közt a jezsuiták is — me-
nekültek. Az országgyűlés ezeket fő-  és jószágvesztésre 
ítélte. Minthogy pedig a rendek ugy tapasztalták, hogy 
a cath. papok is „e practicába misceálták magukat, és 
alattomban azt foveálták,"  megujiták az 1588-iki med-
gvesi határozatokat, mely kitiltá a jezsuitákat, eltörlé 

7* 



— 100 — 
a szerzetes rendek klastromait, s collegiumait, de a fő-
uraknak megengedé, hogy eath. lelkészeket tarthassa-
nak. De a cath. patrónusoktól visszakövetelé az erőszak-
kal elfoglalt  templomokat. Továbbá czikket alkotott a 
szombatosok vagy zsidozók ellen is, kiket a közelebb tar-
tandó gyűlésre, ha addig meg nem térnének, megidé-
zett. Az adót tiz forintban  állapiták meg. A fejdelmet 
pedig felhatalmazák  a Magyarországgal kezdett alku-
dozások befejezésére.  A gyűlés apr. 3-án oszlott el. 

Ez események rosz hatással voltak a magyarországi 
alkudozásokra, minthogy a menekültek többeket a főuruk 
közül megnyertek, s most még inkább mint azelőtt 
azon igyekeztek ezek, hogy Erdélyt a Mátyás igazga-
tása alatt álló államszövetségbe bevonják. Mindamellett 
azt nem lehetett mellőzni, mert az alkudozási határidő 
ki volt tűzve. A fejdelem  jun. 4-én indult el Kolosvár-
ról s ment nagy és fényes  kísérettel Tasnádra. Thurzó 
György a nádor hasonlag nagy csapattal jun. 6-án ér-
kezett Szathmárra. Abban egyeztek meg, hogy jun. 8-án 
a király-daróczi mezőn személyesen találkozzanak. 

Találkoztak. Összejövetelök hideg, kimért, bensöség 
nélküli volt. Mindenik ügyelt, nehogy valamivelönkény-
telenűl is elismerje a másik elsőségét. Egyezkedésük 
két óráig tartott, de semmi eredményre sem vezetett. 
A fejdelem  az összeesküdt erdélyiek kiadatását kivánta, 
a nádor pedig a kassai egyezkedésnek azon pontját, 
hogy Báthori Mátyást mindenki ellen tartozott segitni, 
kivéve a törököt, oda kivánta modositni, hogy még a 
török ellen is. S itt nem jöhettek össze. Bármily csil-
logó volt is az eszme, hogy Erdély 8 utóbb a két Oláh-
ország is csatlakozzék a keleti államszövetséghez, ha-
sonló igyekezetért 6okkal többet szenvedett a közel 
múltban, hogysem kedve lett volna újra megpróbálni. 
Mindkét fél  ingerülten hagyta el a daróczi mezőt, s 
vezette haza kíséretét. 

Báthori Kolosvárra ment, hol jul. 4-én fejét  vétette 
Kornis Boldizsárnak. Ugyanekkor s e városban talál-
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kozott a két oláh vajda követeivel, kikkel való viszonya 
nagy mértékben lazult volt, annyira, hogy Kadult csak 
nem rég is haddal akarta megtámadni. De ezúttal sie-
tett velők kiegyezni, mert Magyarország részéről fenye-
gettetett haddal. S csakugyan nemsokára hirt vett, 
hogy a nádor Tokajnál táborba szállott. 8 most ő is had 
fölkelést  rendelt el: a hét oláh vajdától segéd csapato-
kat s a szászoktól kölcsön pénzt és kocsikat kért. Az 
elsők késlekedtek, az utóbbiak a gunvolodásig csekély-
séget adtak. Cserben hagyatását ezúttal nem boszul-
hatta meg, mert a felső-magyarországiak  Kassán aug. 
4-én valóban elhatározik a nádor ösztönzésére Báthori 
megtámadását, hozzá fogtak  a készülődésekhez, a haj-
dúk tenyleg meg is kezdék rablásaikat, fosztogatásaikat. 

Báthori is folytatta  készülődéseit. Az alatt Imreli 
egy hat tagból álló követséggel Kassára ,.szaladt," hogy 
ott ha lehet, a nádorral kiegyenlitse a dolgot. Ura aka-
ratán tul menve hozta létre aug. 15-én a kiegyezést, 
mely megengedi, hogy Báthori, Mátyást a török ellen 
ne segélje, szabályozd a hajdúk ügyét s némely magá-
nosak sérelmeit, s mindkét fél  kötelességévé tette a ki-
egyezésnek törvénybe igtatását. Báthorinak nem tett 
ezzel kedves szolgálatot, s hazatérte után öt napig nem 
bocsátá magához. Mindamellett Erdély rendei elfoga-
dák a kiegyezést s azt sept. 29-én törvénybe is igtatták. 
8 most a rendek Pécsy Simont és Erdélyi Istvánt 
Bécsbe küldék, hogy azt ott is ratificaltassák.  Mátyás 
<>ct. 29-én fogadta  őket — de bár Pécsy hosszas szónok-
lattal emlegette a béke szükségét, a kormány nem erő-
sitette meg, nyilván kijelentvén, hogy azért, mert a mit 
kiván, t. i. hogy Báthori a török ellen is ad segélyt, 
nincs a pontok közt. 

S valóban e kiegyezést néhány felső-magyarországi 
ur ellenzette. Ezek Kendivei állottak kapcsolatban, kik 
körül Homonnai György — bár az 1609-ben elhalt Bá-
lintot sem becsületesség sem tehetség dolgában nem 
í rté föl  — maga is sovárgott a fejdelemség  után. Kendi 
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is erre törekedett. Czéljaikat azonban egyelőre nenr 
árulák el, s előlegesen csak Báthori megbuktatására 
szövetkeztek. Kendi beütésre egyengette az utat. A len-
gyeleket maga nyerte meg, a moldvai és oláhországi 
vajdákhoz Kornis Zsigmondot és Sarmaságit küldte, 
Erdélybe is irt leveleket az erdélyi főurakhoz.  De itt 
siker nélkül. Leveleit a főurak  eltépték vagy a fejdelem 
kezébe adták, egy kéme elfogatott  s felakasztatott. 
Végre Sarmasági is bejött Erdélybe s felfedezte  Kendi 
terveit: véletlenül megrohanni s megbuktatniBáthorit. 

Most már tisztán állott a dolog. A fejdelemnek, 
mint utóbb mondá, biztos adatai voltak, hogy némelyek 
a szászok közül, főként  a szebeniek egyetértenek a buj-
dosókkal, segélyt is Ígértek nekik, h o g y Mátyás és a 
lengyelek titkon segitik őket, s hogy a két oláh vajda, 
főként  Kádul, már meg vannak nyerve. A veszély nem 
volt közönséges s Báthori mindenekelőtt a támadást 
akarta megelőzni. Idő azonban a halasztásra nem volt, 
s ezért gyors cselekvésre határozta magát. Rögtön had-
fölkelést  irt ki s dec. 17-ére Szebenbe országgyűlést 
hirdetett. De tervét titokban tartotta s Imrefin  és egy 
pár meghitt emberén kivül senkinek sejtelme sem volt 
arról. így érkezett dec. 11-én Szeben alá fényes  kísé-
rettel, a fölnyilt  várkaput elfoglalta,  s hadait beszállitá. 
Harmad nap múlva magához vette a vár kulcsait. Dec. 
17-én a megnyilt országgyűlés fejdelmi  székelynek nyil-
vánitá a várost s ennek jószágait elkobozta. Féktelen 
hadaival azalatt a fejdelem  felprédáltatta  azt, s a zsák-
mánylók itt, mint M i k ó írja, egyebek közt régi nagy 
uraknak a háború alkalmával ide rejtett s utóbb is visz-
szatartott kincseire akadtak. 

Báthori hadaival, melynek nevezetes részét hajdúság 
tette, dec. 26-án elhagyta Szebent, a Barczaságra ment. 
Brassóban egy napot töltött, s hogy e várost is nem 
foglalta  el mint Szebent, Weiss Mihály előrelátásának 
köszönheték, mert e férfiú  tetemes összeget fizetett  neki 
hadi kölcségül. Ezalatt a bevágott szoros-utakat eltisz-
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tittatá, hatezer embert mint előcsapatot előre küldött 
s 1611. jan. 1-ső napján oláh földre  lépett maga is. Ha-
vasalföldé  meghódítása ezalatt végbement. A meglepett 
Kádul összehalmazott kincse egyrészével s néhány bo-
járjaival menekült ugyan, de anyja s kincsének nagy 
része a Báthori kezébe esett, ki négy nap alatt Tirgo-
vistba ért, s Keresztesi András lugosi bánt fényes  kí-
sérettel nyomon a portára inditá, hogy ott hadjáratát 
igazolja, előkészítse az utat Moldva megtámadtatására 
s egy Lengyelország ellen intézendő hadjáratra. 

Ezalatt Radul Moldvába, s onnan Lengyelországon 
át Mátyás udvarába szaladt, a szebeniek pedig Forgács 
Zsigmond felső-magyarországi  kapitánytól kértek se-
gélyt. Ezek által megnyeretvén a budai s temesvári 
basák, kik Oláhország megtámadásában sérelmet láttak, 
hadat küldtek a hajdúk birtokai ellen. A csel sikerült, 
mert az Oláhországban levő hajdúk, birtokaik íncgtá-
madtatásának hirére visszatértek. De maga Báthori is, 
miután a porta Ibrahim csausz által eltiltá a Moldva 
ellen inditandó hadjáratot, s Oláhország vajdájává nem 
az ő jelöltjét, hanem Michne Kadult nevezte ki, boszu-
san tiltakozást küldvén a portára, visszatért. De az uj 
vajda elfogadására  némi hadakkal hátra hagyá Bethlen 
Gábort. Maga pedig erdélyi és oláhországi vajdának 
czimezé magát ezután, és hazaérvén, Szebenben apr. 
23-án országgyűlést tartott, melyen a hadjárat tovább 
folytathatása  végett adót és hadfölkelést  szavaztatott 
meg; a maj. 10-iki medgyesi részgyülésben pedig a 
szász papokat (a beszterczeiek s kőhalomszékiek kivé-
telével) felségárulással  vádolván, dézmajövedelmök 
háromnegyed részétől niegfosztá. 

S valóban szükség is vala rá. Mert Hadul, Mátyás-
tól visszatérvén, zsoldosokat fogadott,  megtámadta Mich-
nét, a maroknyi erdélyi segédcsapatot szétverte s a 
mily gyorsan elveszté, oly gyorsan visszafoglalta  orszá-
gát. S nyomon a kölcsön visszaadására gondolt. Má-
tyással, a magyarországi urakkal s az erdélyi bujdosók-
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kai egyetértett a Báthori megbuktatására, s most Weias 
Mihály tekintélyes brassai polgárral, mint a ki e város 
ügyeinek élén állott, hasonló czélból szövetkezett. Ugy 
volt elkészítve a terv, hogy alólról Sorbán Radul a 
brassaiakkal egyetértve támadjon, felyülről  a magyar-
országi urak s erdélyi zendülök üssenek be. 

De mialatt ellenségei készültek Báthori sem pihent, 
összegyüjté az erdélyi hadakat, felültette  az hajdúkat, 
s jelesül ez utóbbiakat Nagy András vezérlete alatt előre 
küldé aBarczaságba, mely oda jun. 11-én érkezett meg, 
oly feladattal,  hogy Brassót kerítse kézre. De Nagy a 
város kapuit zárva találta, s a tanács pár nap múlva mó-
dot talált benne megvesztegetni ötct, melynek következ-
tében hadait a székely földön  át — nehogy a Fogaras-
földe  felől  jövő Báthori val találkozzék — visszavezette. 

Ez árulás nagycsorbát ejtett ugyan Báthori ter-
vén. de azzal ez nem hagyott fel.  Jun. 19-én hadával a 
Barczaságra érkezett, de a brassaiak nem bocsátották 
a városba. Mielőtt ezért a város ellen támadást intézhe-
tett volna, kémei hirül hozák. hogy Sorban Radul Ru-
karnál táborozik. Most Báthori az utszorosok elfoglalá-
sára csapatokat küldött — de Radul nem azon az uton 
jött. Felyűl a szorosokon járatlan helyeken „mikoron 
és honnan remélni sem tudták" átszállt a havasokon s 
jul. 7-ike éjjelét már erdélyi földön  tölté. Másnap elő-
őrsi csatározása volt egv ellene küldött csapattal, s most 
Báthori Brassó elfoglalására  sietett. Radul megelőzte. 
Jul. 9-én délután volt a döntő ütközet. A szerencse ele-
inte Báthorinak kedvezett, de midőn Radulnak egy a bras-
sai papirinalnm mögé rejtett hada is előnyomult, a fej-
delem hada teljesen semmivé tétetett. Maga is csak futás-
sal menté meg életét, de Imrefi  a fejdelmi  tanács elnöke 
s a mezai hadak generalisa ,,ki minden bajnak okozója 
volt" az öreg Rácz György. Vark'jcs György zászlós 
urak s sokan a főurak  és előkelő ifjak  közül a csatatéren 
maradtak. Az oláh hadak rabolva, dúlva oszlottak szét 
a szomszédszékekre. 
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Báthori a csatatérről Weyrauch kőhalmi királybíró-

hoz ment, ki saját hat lován küldé Szebenbe. Innen rög-
tön hadfólkelést  irt ki. a tatár khánhoz, egri, temesvári, 
budai basákhoz segélyért küldött, melyeket el volt 
tökélve ama erős várban bevárni. Szüksége is vala ez 
intézkedésekre, mert ha bár ez alatt a török hadak Oláh-
országot visszafoglalták.  Michne Radult székébe vissza-
ültették és ily módon Sorbán Radulnak lehetlenné tet-
ték, hogy onnan segélyt kapjon, de Magyarország felől 
nagyobb veszély fenyegette.  Ugyan is tavasz dereka 
•óta itt is készültek a hadra, melynek vezéreivé Forgács 
Zsigmond, Homonnai György és Czobor Mihály lettek 
kinevezve, s mely, miután Mátyás kiadta a támadás 
okait, meg is indult jun. 29-én. Minthogy Forgácsnak 
egy Várad felé  küldött csapata szétveretett, Mármaros 
felé  vette utjat.Nagy András, Báthori kapitánya, a mint 
Erdélyből visszatért, tizezer emberével hozzá csatlako-
zott jul. 6-án. Vele volt nehánv erdélyi bujdosó, több 
magyarországi főur.  köztük Homonnai György, ki a fej-
delemségre vágyott s a már koros Rákóczy Lajos a Zsig-
mond unokatestvére, kinek Básta idejében tett pusztí-
tásaira rémülettel emlékezett Erdély. Kolosvár feladta 
magát jul. 23-án s nem sokkal utóbb Fehérvár. De a 
Déván tartózkodó Bethlent hasztalan hivta átállásra, 
ez maga is török segély után nézett. így érkezett For-
gács táborával Szeben alá, csatlakozott itt Rádullal, a 
hozzá érkezett Kendivei s fogta  az e városban levő Bá-
thorit és magyar hadait ostrom alá. 

Az ostrom roszul volt vezetve és lassan haladt. Ez 
alatt a fejdelem  újra megsarczolá Szebent, s Nagy An-
drást pazdag Ígéretekkel visszapártolásra birta, ki nyo-
mon el is hagyá a Forgács táborát. S a magyarországi 
vezér hiában tett próbát, hogy a székelyeket megnyerje, 
ezek Br'fhori  mellé gyűltek táborba, hiába hirdetett 
Medgyesre aug. 25-ére országyülést, ide senki sem jött 
el, hiában szólítá fel  Báthórit. hogy mondjon le széké-
ről, ez megtagadta. Tapasztalnia kelle, hogy vállalata 
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népszerűtlen, hogy nem boldogul. S csak hamar hirt 
vett, hogy Nagy András a hajdúsággal északról, Beth-
len török hadakkal nyugatról, Omer bosnya basa délről 
hoznak segélyt Báthorinak. Ennek következtében föl-
menté Szebent az ostrom alól s az egyetlen uton, mely 
még szabad volt, kelet felé  kiindult az országból. Dúlva, 
rabolva haladt át a székelyföldön.  Nehánv nagyságom 
Brassóba zárkozott, de Forgács és Hadul ágyúikat hát-
rahagyva, üldözve a magyar hadaktól, gyalázattal te-
tézve hagyták el az országot, melyet oly igazságtalan 
támadás színhelyévé tettek, Utjokban volt a Nemesis — 
éhséggel, nyomorral küzdre,két hónapi barangolás után 
„lómájon hizva" értek haza Kassára. 

Báthori most, miután „a török hadakat az országból 
kibeszélte" s hadaival Brassó külvárosáig száguldott, 

o o 
visszatért Sz;benbe, s e várost újra megsarczolá. Az-
után a Kolos várt oct. 10-én tartott országgyűlésen a 
rendekkel uj hadfölkelést  fogadtatott  el, az adót, hogy 
a portai költség kikerüljön 12 frtra  emeltette, s Géczy 
(vagy mint maga irta magát Gyiczy) Andrást a portára 
küldé. Maga oct. 22-én minden hadával a Körösmentén 
elindult, a Részekbe, hol ez ideig mindig dúlt a hajdúk 
s magyar urak közt a háború. Thurzó nádor is akarta 
a hadat folytatni,  de a felső-magyarországi  urak meg-
elégedtek a Forgács kudarczával s ellent mondtak. így 
újra alkudozás kezdődött Tokajban s hosszas vitatko-
zás ütán dec. derekán létre is jött nagy részben a kassai 
alapon, a kiegyezés. Legelébb Báthori s a vele levő-
urak és nemesek fogadták  el Váradon, s azután Tokaj-
ban dec. 27-én a nádor és felső-magyarországi  urak. 
Ígérvén egyszersmind, hogy annak törvénybe igtatását 
is kieszköziik. 

Jan. elején 1612-ben Báthori visszaboesátá hadait 
a Részekből s e hó 29-én maga is Kolosvárra érkezett. 
Már ekkorra elment parancsa a székelyek közé. liogv 
fölkeljenek  s maga is nyomon a Barczaságra indult. Itt 
Brassó s a többi \árak Weiss Mihály vezetése alatt 
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nyilt lázadásban voltak, s menhelyet adtak a magyar-
országi támadókkal s erdélyi pártütőkkel egyetértő 
uraknak. Hadjárata febr.  derekán vette kezdetét. Feke-
tehalom, Rozsnyó ostrommal lőnek bevéve, Törcsvár 
feladta  magát (feladóit  Weiss kivégeztette) utána a többi 
helyek, melyeknek ostroma a fejdelem  eltávozása után 
is tartott, Brassón kivül az egész Barczaság Báthori 
kezébe esett, ki máj. 15-én Szebenbe országgyűlést hi-
vott össze. 

A mult évi utolsó gyűlésen Báthori a lázadók ellen 
semmi intézkedést sem tett. Forgács kudarcza s a to-
kaji fegyverszünet  után azt hitte, hogy Brassóval is ki-
egyezhet. Sem felhivása  sem fegyvere  nem vezetett 
ezélhoz. Weiss annyi időt kért, mig emberei a portáról 
és Mátyástól visszatérnek s azután tisztességes feltéte-
lek alatt meghódolást igért, mert őés a főurak,  kik vele 
együtt be voltak kerítve,ezektől vártak segélyt: uj fej-
delmet a legjobb esetben, s pártfogolást,  a legroszabban. 
Bár hogyan sodortattak is a forradalomba,  elvitázhat-
lan tény, hogy lázadók voltak, ügyöket ilyennek tekinté 
a máj. 15-iki gyűlés is, s mig azoknak, kik megtértek 
kegyelmet kért és nyert ,,a contumaxokat, az elfutta-
kat, az ő felsége  ellen rugodozókat," számszerént 42-öt 
(ezek közt volt az azelőtt kivégezett négy ur) nótázta. 
Ezeknek jószágaikat a fejdelem  nyomon le is foglaltatta. 
Ugyané gyűlés pünkösdig Brassónak a megtérésre időt 
engedett, s Báthorit a haza atvja czimével ruházta fel. 

De a brassaiak már ekkor közelebb állottak czéljok-
hoz, hogysem meghódoltak volna. Géczi András a ko-
rábbi hajdú kapitány, Mágócsi Ferencz alumnusa, Ho-
lionnainak Bocskai halála után ágense a portán, szeren-
csefi,  kit Magyarországból gyilkosságért kergettek el, 
8 ki Báthorinál pártfogoltatást  talált és 1612 őszén a 
diadal-jelvényekkel, tetemes pénzzel és ajándékokkal a 
portára küldetett, a Brassóba bezárt urak és Weiss által 
a lázadás ügyének meg lett nyerve. Maga akart fejde-
lemmé lenni s Weisst korlátnokának szemelte ki. Czél-
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jainak pedig a portai visszonyok kedvezők voltak. A 
zsitvatoroki békének ünnepélyes okmányát itt megha-
misították, 8 annak 6-ik pontjából azon czikket, mely a 
bécsi békét megerősité, kihagyák. E pontra pedig Má-
tyás sokat alapított, jelesül azt vitatta, hogy e béke 
alapján neki Erdélyhez kétségtelen jogai vannak, tekin-
tet nélkül, hogy egy pótokmány ez ország önállóságát 
elismeré. De a porta mind nem ismerte el s ha bár utóbb 
a zsitvatoroki békéről hamisítatlan példányt állított is 
ki. Mátyást figyelmeztette,  hogy az erdélyi viszonyokba 
ne elegyedjék. így állottak a dolgok, midőn Báthori 
tokaji kiegyezése előtt azon ajánlatot tette a portán, 
hogy ha az oláh vajdák parancsa alá rendeltetnek, a 
magyarországi basák kellőleg segitik s pénzzel ellátta-
tik, visszaállítja Bocskai idejét s Magyarországot Po-
zsonyig elfoglalja.  A diván komolyan kezdte tárgyalni 
a dolgot, de Starzer császári ágens meghiusitá azt. S 
mi Báthorira roszabb volt, ekkor lépett fel  ellene Géczi 
is. Terjedelmes ltí. pontból álló vád és kérlevelet nyúj-
tott be, melyet a Brassóba zárt urak mint Erdély három 
nemzete irtak alá, s melyben Jenő és Lippa át nem adá-
sával, adó nem fizetéssel,  hódolt helységek elfoglalásá-
val vádolják, s melyek ellenében ők mindezek teljesíté-
sére kötelezik maguknt s fejdelemül  Géczit kérik. Ilyen 
volt ez urak hazatisága. Nyertek. Mohannned a herélt 
Starzer által megvesztegettetvén. máj. 12-én ennek írás-
ban kötelezte magát, hogy Báthorit meg fogja  öletni. A 
szultán Géczi számára athnamét állított ki, hogy a ren-
dek maguknak uj fejdelmet  válaszszanak, Géczi pedig 
1612. máj. 15-én kiállított okmányával kötelezte magát 
Jenő és Lippa visszaadására, az adónak 15,000 aranyra 
emelésére s testvérének Péternek kezesül ott hagyására. 
S most Mehemet agával a Márkházy Pál fiával  (ki a jel-
vényeket hozta magával) visszaindult. 

Géczi a nyert eredmények hírével egy csauszt kül-
dött előre, ki jun. elején értBrassóba. Épen ekkor voltak 
ott az országgyűlés követei, kik utolsó felszólalást  hoz-
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tak a béke megkötésére. Jun. 7-én jöttek a városba s 
a nagy templomban népgyűlést tartottak. Gunynyal fo-
gadták őket, minden méltányos kívánatra tagadó választ 
adtak s két nap múlva minden eredmény nélkül bocsá-
ták haza. Ezalatt Báthori portai ügynökei (Körösi István 
s két társa) is visszaindultak, tudositva urokat a történ-
tekről. S most Báthori Fehérvárra, jun. 26-ára össze-
hivta a rendeket: propositióiban elmondá a Géczi áru-
lását, jelenté, hogy a hadfölkelést  elrendelé, s kérdést 
tett, ha küldjön-e a portára követet, ki ott Géczi árulá-
sát, hazugságait leleplezze, s ne bocsátkozzék-e egyút-
tal Mátyással egyezkedésbe, ,,nehogy két szék közt a 
földön  maradjon?" S jó is vala készülnie: Géczi oláh és 
török hadakkal jul. 22-én beérkezett Brassóba, és pár 
hét múlva megkezdé támadását a Báthoritól elfoglalt 
Barczasági várak ellen. Ezóta a harcz folyton  folyt  vál-
tozó szerencsével a brassaiak s székelyek közt, mignem 
Géczi Oláhországból uj hadakkal megerősítvén magát 
Weissal s a bezárt urakkal oct. 8-án megindult u szé-
kelyföld  ellen. Uzont, Ilyefalvát  elfoglalta,  s már tovább 
is nyomult, midőn azon hirre, hogy Báthori hajdúi s 
székelyei jőnek ellene, visszafordult.  Földvárnál oct. 
lö-án találkozott Allia és Török seregével s egy rövid 
ideig tartó ütközetben teljesen megveretett. Oláhai és 
ráczai elszaladtak s maga is alig tudott menekülni. 
Weisst futása  közben egy hajdú levágta. Allia felhívta 
Brassót.hogy adja fel  magát, de ez most is megtagadta, 
s segélyhadak szorgalmazása végett Benkner Jánost a 
portára és Bőkesch Bálintot Bécsbe küldé. 

E hosszú és makács küzdelem Báthorit elkeserité. 
A természettől is heves vérméséklettel birván, szenve-
délyét nem volt képes fékezni,  s bár más különben a 
pazarlásig adakozó volt, ilyenkor gyakran kegyetlen-
kedett, Szebenből a tornyból ugratott le lázadókat, egy 
lovászmesterét agyontaposta lovával, másokat mádként 
öletett meg, s Nagy Andrást, ki kétszer árulta el, aug. 
14-én levágatá. Lakomái olykor bacchanaliákká fajul-
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tak, s felgerdjedt  szenvedélye ilyenkor nem kimélte a 
női erényt. Valóban a félelem  és rettegés volt az, mely 
Brassót Weiss halála után még zendülésben tartá s a 
fejdelem  féktelensége,  mely a békét nem engedé létre-
jőni. Mind e bajainál nagyobb veszélyek forrása  lett 
megha8onlá8a Bethlen Gáborral. Egy lakoma alkalmá-
val Szebenben egy nő vendégén akart gyalázatot ejteni, 
Bethlen meggátolta. Máskor midőn Betldennél volt, egy 
az épületből kihullott s lába elé esett kő szidalmakra 
fakasztá.  Egy szász iró Bethlenné elcsábításáról is be-
szél — de ebben semmi valószínű sincs. Mind ezeknél 
fontosabb  volt, hogy a török mellől elpártolást föltette 
magában, 8 Körösiék hazajövetele óta. nemcsak nem 
küldött követet a portára, hanem ellenkezőleg Mátyás-
sal bocsátkozott alkudozásba. Bethlen e fordulatról  ideje 
korán tudositá a temesvári basát, de a levél a fejdelem 
kezébe esvén, Bethlennek menekülnie kellett. Elébb 
Déva várába húzódott, de barátai, az udvari pap Ret-
tegi 8 a fejdelem  kedvese Török Kata tudositák, hogy 
ez életére tör s mo3t Temesvárra és innen Drinápolyba 
szaladt. 

Báthori nov. 20-ára Szebenbe hivta a rendeket. Géczi 
terjedelmes levelet irt hoz/.ájok, korábbi felhivásukra 
válaszolván. Soraiban sok volt aguny és bizalmatlanság 
s a rendek őt Bethlent és minden pártliiveiket nótázták. 
Ugyané gyűlés visszaadta a szász papoknak az elvett 
tized három negyedét, s örömmel hallá, hogy mind 
Bécsbe a tokaji egyezség megerősítésére, mind a por-
tára ennek megengesztelése végett követeket akar 
küldeni. 

Azelső,bárBorsosTamáski lőn jelölve, nem történt 
meg. Pedig e perez, bár a porta a szászok bujtogatására, 
Erdélyt a három nemzet szerént három vajdaságra 
akarta osztani, a kibékülésre kiválóan kedvező lett volna. 
Negroni, a Mátyás követe, novemberben tiltakozott a 
portán, hogy ott Erdély ügyeibe elegyedjenek s Nazuf 
a nagyvezér haddal fenyegetőzött,  ha Mátyás még to-
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vább is igényt akar tartani ez országra. S hogy szavá-
nak nyomatékot szerezzen, visszabocsátáBenknert Bras-
sóba az izenettel, hogy e város békéljen ki fejdelmével, 
ki e parancscsal 1513. jan. 13-án ért haza. Ugyanez idő-
ben a fejdelemnél  is fordult  meg egy csausz. 

Ez volt az utolsó kedvező alkalom a porta megen-
gesztelésére, a Mátyással létrejött frigy  azt jövőre le-
hetlenné tette. Ez egyezkedést (s ugyanakkor egy tit-
kost is, de a melynek pontjait nem ismerjük) Kamuthi 
Farkas, Erdélyi István és Kassai István közügyigaz-
gató hozták 1612 dec. 24-én létre Khlesllel, Thurzó ná-
dorral s a többi megbízottakkal. Szerinte Mátyás Er-
délyt védelmébe fogadta,  6 Erdély is segélyt igért 
Mátyásnak a török kivételével mindenki ellen. Ez or-
szág szabadválasztási joga, a bécsi béke, mennyiben 
ezzel nem ellenkezik, meg lőnek erősítve. A brassaiak-
kal való kiegyezés végett Mátyás követet küld. S csak-
ugyan Nagy Mihály 1613. jan. 13-án Szebenbe jött; ki 
a viszonyokról elsimitólag nyilatkozván, a békét Po-
sonba 1613. febr.  24-ére összehívott magyar országgyű-
lés elfogadta,  s elrendelé (az V. pont), hogy miután azt 
Erdély ratificalja,  ott. is törvénybe igtassák. Ugy is 
lett, a szerződést a máj. 13-iki szebeni gyűlés törvénybe 
igtatta. Ugyan e gyűlés a brassai ügyet is befejezte. 
Febr. havában újra megkezdődtek az alkudozások a fej-
delem 8 brassaiak közt, melynek alapján kezeseket kül-
döttek egymáshoz. A brassaiak sérelmeiket 16 s köve-
teléseiket 18 pontban terjeszték a fejdelem  elé, ki kez-
detben feltételekről,  főként  Szeben visszaadásáról hallani 
sem akartak. Apr. 5-én azonban Tököli Miklóst újra 
Brássóba küldé s most Géczi is elhagyta a várost alku-
dozás szine alatt. Géczi Szebenben térdre borulva kért 
és nyert bocsánatot s ennek alapján a brassai dolog is 
megváltozott. A nemesség előbb Bernáld Ferencz által 
folyamodványt  s utóbb a nemesség és szászság együt-
tesen követséget küldött a máj. 13-iki országgyűléshez, 
hogy a rendek vessék magukat közbe a fejdelemnél. 
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Báthori csak e kérelmét várta, s a közbocsánatot ré-
szökre rögtön törvénybe beigtattatá. A meghódolás jun. 
3-án megtörtént s Brassó pár hét múlva visszakapta 
várait. 

Mindez késő volt, Bethlen korán értesité a portát, 
hogy Báthori Mátyással egyezkedik, s februárban  maga 
is Konstántinápolyba utazott. A tőle nyert értesítések 
Erdélv felosztása  tervét meghiusiták s ezek alapján 
Nazuf  nagyvezér márcz. 3-áról Szkender kanizsai basát 
az Erdély ellen indítandó had szerdárává nevezte ki, a 
rendeknek pedig parancsot adott ki, hogy maguknak uj 
fejdelmet  válaszszanak. Bethlen ezután gyorsan haladt. 
Egy hó múlva a divánban fogadták,  s máj. 1-én a porta 
Erdély fejdelmévé  nevezte ki, kötelezvén őt Jenő és 
Lippa visszaadására. Hiában küldte Báthori april végén 
Balassit és Borsos Tamást a portára, nem feledték  el 
makacsságát, hogy csak nem rég is azt mondá, hogy 
egy rosz papucsát sem adná a töröknek adóul, hiában 
tettek ígéreteket a követek, hogy urok megadja Jenőt 
és Lippát, beküldi az adót — elfogadta  ugyan őket a 
szultán s Nazuf  is, sőt néha még biztatásokat is nyer-
tek, de végre is a Szkender pasának kiadott beütési pa-
rancs nem lön visszavéve. Az mi ezen kivül történt: a 
nagyvezérnek az aug. 14-iki elfogadás  alkalinaval Ba-
lassinak tett azon ígérete, hogy ha a várak megadatnak 
s Báthori kegyelmet nyer, a hadakat vissza fogja  pa-
rancsolni, szín volt és ámítás. 

Ekkor már Szkender Erdély határszéléhez közelge-
tett. A basa eddigelé Báthorinak jó embere volt, s ez 
ugy hitte, hogy a dolgot vele ki fogja  egyenlíthetni. 
Reményét növelte, hogy a basa egy hónapnál tovább várt 
a vaskapunál, mig amaz elbocsátott hajdúi visszahívá-
sára, és hadai felültetésére  a szükséges intézkedéseket 
megtette. A szerdár nem azért várt. mintha békülni akart 
volna: szándéka volt Báthorit letétetni a rendekkel, s 
ha ezt nem vihetné ki, egy időben ütni be Magyar Ogli 
Ali basával, az oláh vajdákkal s tatár khánnal, kiket a 
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Barczaság felől  várt. De a szerdár e várakozása által 
megcsalatva Báthori nem fogadta  el a segélyt, melyet 
Mátyás Dóezy szathmári kapitány által ajánlott, nehogy 
az a Szkeiulerrel megkezdeni szándékolt alkudozásaira 
gátlólag hasson. S ez alkudozás csakugyan kezdetét 
vette: Szkender Balassi által, ugylátszik szinből, nyúj-
tott ugyan reményt Báthorinak, hogy kiegyezhet, de 
nemsokára felszólitá  a fehérvári  táborba gyűlt rendeket, 
hogy Báthorit tegy ék le. A rendek válasza tagadólag 
hangzott, ők meg vannak elégedve fejdelmökkel,  irák. S 
most Báthori felszólitá  sept. 9-éről Szkendert, hogy 
Bethlent mint árulót végeztesse ki: ő Jenőt, Lippát kéz-
hez adja, megfizeti  az adót. Szkender sept. 19-éről nagy 
nyugalommal irt vissza: ő nem volna útban, ha az erdé-
lyiek nem panaszkodnak Báthori ellen. Hadaiktól nem 
fél.  Különben várja főkövetjeiket  *). De egyszersmind 
hadait a Vaskapun át beinditá sept. 24-én. Már ekkor 
Magyar Ogli Ali basa, a két oláh vajda, a tatár khán 
80,000 emberrel nyomultak elő a Barczaságból. A fe-
hérvári táborból a rendek még egyszer kérték a szer-
dárt, hogy hagyja meg Báthorit székében s felszóliták 
Alit, hogy távozzék.Nem hallgattattak meg.Báthori 10 
ezernyi hadát nem akarta hasztalan vérontásnak kitenni 
8 Kolosvár felé  vezette azt. De nem bocsátották be, ez-
alatt a tatárok is elérték e hada napokon át csatázott 
velők. Midőn végre a törökök is közeledtek, hadát Se-
besvára felé  indította, de attól éjjel titkon elvált, s maga 
oct. 16-án Váradra érkezett udvari népével, hajdúival. 

Szkender Keresztesmezejéről oct. 18-áról irt a ren-
deknek. Soha sem fogja  — mondá — a szultán Báthori 
fejdelemségét  tűrni, azért gyűljenek Kolosvárra és vá-
laszszanak magoknak fejdelmet.  E gyűlés oct. 21-én 
megnyílt. Az interregnum idejére tizenkét férfit  bíztak 
meg a dolgok vezetésével, kik mindjárt első nap Bá-

•) Oklevelek az erdélyi muzeum-egylet birtokában s a Rozp-
nyai-féle  gyűjteményben. 

MKtMryi 1. FnVIv tftrt.  II. ^ 
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thori dolgát tették tanácskozás tárgyává. Ez már ekkor 
el volt döntve. Midőn Sebesig kisértette magát Báthori 

o o 
a hadakkal, feloldozta  az országot esküje alól, most 
viszont a rendek őt megfosztották  székétől, s ezt egy 
Váradra küldött levelökkel tudtára is adták. Másnap a 
rendek fejdelemmé  választották Bethlen Gábort, elké-
szítették a feltételeket,  melyek szerént ő jogaik és ki-
váltságaik, a szabad választás és szabad tanácskozás 
megtartása, az eltékozott fiscalis  javadalmak visszaszer-
zésére kötelezte magát, s miután ezek iránt vele köny-
nyen kiegyeztek, folytatták  a tanácskozást s törvények 
hozását. 

Báthorit Váradon sem hagyta <jl a remény. Vele 
volt a hű hajdúság s minthogy a tatárok nyomában siet-
tek, Forgács Zsigmondtól kért segélyt. Forgács Abafit 
küldte el mintegy kétezer emberrel, kiket Báthori a 
váron kivül helyezett el. A dolgok gyors fordulata  Gé-
czit, gondolkodóba ejté. Bethlenhez akart csatlakozni, s 
hogy az uj fejdelem  kegyét annál biztosabban meg-
nyerje, elhatározá Báthori meggyilkolását. Abafit,  ki 
különben is boszus volt, hogy a várba nem bocsáttatott 
be. Szila8Í és^/ádányihajdukapitányokats néhány udvari 
embert megnyert. De félvén  annak rendkivüli erejétől, 
vigyázattal jártak el: Géczi kicsalta a táborba, s midőn 
onnan visszatért, a Petze vize mellett megtámadták az 
orgyilkosok. Fegyverei le voltak kötve s nem védhette 
magát. Legyilkolták, levonták ruháit s testét a Peczébe 
vetették. Hű ebe őrizte itt, mig nem Nagy Balázs ki-
vette, szállására vitte s utóbb Ecsedre szállittatá. 

Géczi sietett a rendekkel tudatni a gyilkosságot, de 
azok undorral fordultak  el ez ocsmány ténytől. Maga 
is néhány hét múlva Szebenbe jővén, fogva  vitetett 
Fogarasba, hol Balling, Báthorinak korábban bizalmas 
embere, egy ideig fogságban  tartá, utóbb egy tvukko-
sárban a piaezra vitette s ott fejét  vétette. 



IV. 

Bethlen Gábor oct. 28-án Kolosvárt a piaczi nagy 
templomban a gyűlés szine előtt letette az cskiit, a 2í)-én 
megerősítette a hozott törvényeket. Nyomon Tordára 
ment, hol a törökök s oláhok nagy ünnepélylyel fogadták 
s hol Szkender a szokott ajándékokkal, bottal, zászlóval 
ellátta. S most első gondja volt a fejdelemnek  a segéd-
hadakat kitudni az országból, mi ujabb áldozatokat ki-
vánt, mert nemcsak a zsákmányt kelle azok kezében 
hagyni, hanem azt sem gátolhatta meg, hogy a tatárok 
mintegy 25 ezer embert rabul ne hurczol janak el. Később 
ezekből sokat visszaváltott. S bár néhány héttel utóbb 
1614. jan. 15-én a fényes  portáról a jelvényeket egy 
kapucsi basa meg is hozta neki. uralkodása megszilár-
dításáért még sokat kelle küzdenie. 

Bethlen helyzete sok tekintetben válságos volt. Hitte, 
hogy Báthori hivei urok halála után is fogják  folytatni 
a harezot, hogy a török a két várat követelni fogja; 
látta, hogy az erdélyi közvéleményt bajos lesz lecsen-
desitni, ha ezeket visszaadja, s a szászokat megnyerni, ha 
Szebent vissza nem adja; és mindenek fölött  tudta, 
hogy Mátyás s a felső-magyarországi  urak az első percz-
ben fel  fognak  lépni ellene. De az első naptól fogva  biz-
tos kézzel s vaskövetkezetességgel intézte lépteit. Jól 
ismerte a török s felső-magyarországi  államférfiakat  s 
ez ismeretségének sokat köszönhetett, midőn helyzeté-
nek nehézségei ellen harczolt. Magasabb szempontból 
tekintette a politikai viszonyokat s feladatává  tette, 
hogy országa jelentőséget kifejleszsze.  Felfogta,  hogy 
minő missióval bir ez a két császár közt: egyensúlyban 
tartani őket, s ez által eszközölni saját fejlődését.  Bocskai 
bevégzetlen hagyománya állott előtte, fenntartani  a pro-
testantismust, fejleszteni  az alkotmányosságot a magyar 
haza egyik felében  s ez által megmaradást eszközölni 
ezeknek a másikban is. Ez volt Bethlen pályája, ez a 
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czél, miért küzdött, s melylyel Erdélyt bevonta az euró-
pai politikába. 

Az napon, melyen Bethlen székét elfoglalta,  a porta 
magáénak tartotta, Mátyás magának követelte Erdélyt. 
Pedig már Bethlené volt és az ügyé, melyet képviselt, s 
ez minden oly követelést, mely az alkotmányos önálló-
ságon csorbát ejthet, erélylyel utasit vissza. Bizonynyal 
a ketté vált magyar haza egyesítésének eszméje sok ál-
lamférfit  foglalkodtatott  s nagy és magasztos czél volt 
sokak előtt. Szűkkeblűség e Kelet-Magyarországtól, 
hogy ismét és ismét ő buktatta meg? vagy Castaldo és 
Básta egyénisége idézte-e elő az ujabb separatiókat? 
Nem, hanem a rendszer, melyet képviseltek. A XVI-ik 
század magyar királyai absolut hatalom után töreked-
tek, s mig Magyarországon lépésről lépésre haladtak, 
Erdélybe egyszerre behozták. A felkelt  Felső-Magyar-
ország oly garantiát szerzett, mely hasonló kísérletet 
sok időre lehetlenné tett. De ezeket török scgélylyel 
vivta ki, s ugyanez volt, mely Erdélyt megszilárditá. E 
tényezőt tehát ily alapon vették eme Részeken számí-
tásba. Mátyás catholicus államférfiai  most nem Erdély 
elfoglalását,  hanem a fejdelem  személyének megnyeré-
sét tűzték ki, ily módon akarván fensőségöket  ez or-
szágra megalapitni, s annihilálni ennek hatását azon 
megyékre, melyeket ők birtak. A helyzet fatalitásavolt, 
hogy államférfiaiknak  két összeférhetlen  táborra kelle 
oszlani, az alkotmányosság és egység ez időben össze 
nem férő  kérdései miatt. A kettőt kiegyeztetni Bethlen 
sem tudta. Az impérium felé  gravitáló politika mellett 
már a vallás kérdése uj akadályokat görditett útjába. 
Gyakorlati esze visszatartá a lehetetlenség megkisérté-
sétől, s elégnek hitte, hogy országát bevezesse azon 
tényezők közé, melyek Európa kérdései felett  döntenek, 
leszálitsa a török souzerainitást legalsó fokára  s birto-
kát az impérium irányában függetlenné  tegye. 

Ily czélokat tűzött ki Bethlen magának, s haladék-
talanul valósításukhoz fogott.  Tordáról visszatért Ko-
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losvárra, s trónfoglalását  tüstént bejelenté a portának 
Gerendi Márton s Sarmasági Zsigmond, Kassai István 
és Benkner János által Mátyásnak. De a várak, Szeben 
Fogaras, Kővár, Huszt, Nagy-Bánya, Tasnád, Báthori 
embereinek kezében voltak, s első intézkedésével ezek 
kézhezvételére czélzott. Szilvásit és Rettegit, udvari 
papját Szebenbe, Fogarasba küldé, kiknek tisztességes 
feltételek  mellett ezeket át is adta az őrség. De nem 
nyerte meg a felsővidéki  várakat. Dóczi Endre szath-
mári kapitány s egyike ez idők legaljasabb jellemeinek, 
elfoglalta  Tasnádot s Pernyeszi által Ilusztot, Nagy-
Bányát, Kővárt, melyben Báthori özvegye Horváth 
Anna lakott, s mindezeknek vidékeit, daczára, hogy 
Bethlen leveleivel igyekezett őt visszatartani. Ezúttal 
még nem tehetett többet, mint hogy az ügyet a nádor-
nál tette alkudozás tárgyává. 

Bethlen az országgyűlés folyama  alatt Ígéretet tett 
a szászoknak, hogy Szebent visszaadja s őket kiváltsá-
gaikban megtartja. Nov. 9-én Kolosvárról okmánynyal 
biztositá őket erről, de minthogy Fehérvár ki volt pusz-
títva, telelni Szebenbe ment, s nov. 22-én ide meg is 
érkezett. A szászok kedvetlenül vették e hirt, s a Seges-
várra gyülekezett szász egyetem megtagadta az adót s 
hűségeskü letételét mindaddig, mig Szeben át nem ada-
tik. A fejdelem  dec. 4-éről nyugodtan s jó akarattal 
figyelmeztette  a szászokat, hogy nyugodjanak meg fej-
delmi szavában, ,,a súlyos tél ereje rajtunk levén, Fehér-
várra felettébbvaló  pusztasága miatt nem mehetvén, 
városról városra, faluról  falura  módunk nincs benne, 
hogy bujdoshassunk." Hasztalan. Az egyetem Seges-
várit dec. 10 én ligába állt, hogy minden megtámadás 
ellen közös erővel s költséggel védik magukat; dec. 
27-én a megyéket szólította fel,  hogy Szeben nem ada-
tott meg, s „a törvénytelenségek szinte diadalmat vesz-
nek" rajtok, ezért nyújtsanak segélyt. Végre a fejdelem 
jan. 12-én 1614-ben Szebent visszabocsátá tartományai-
val, kiváltságaival. Ez sem volt elég a szászoknak: azt 
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követelték, hogy hagyja el a várost udvari népével, ők 
addig nem esküsznek. S most, bár némely tanácsosai e 
dolgot árulásnak tüntették fel,  mások figyelmeztették, 
hogy ily hangulat mellett a visszaadás bántani fogja  az 
országot s bár Drinápolyból febr.  3-áról a szultán intő 
és dorgáló levelet küldött a szászságnak, hogy Bethlen-
nek meghódoljanak — a fejdelem  elutazásra határozta 
magát. ,,Es ha nem tudom mint lenne is, szómat meg 
nem máslom" irá febr.  16-án korlátnokának s harmad 
napra elutazott Medgyesre, hová febr.  26-ára ország-
gyűlést hivott össze. Bethlen e gyűlést Segesvárit akarta 
megtartani, de egy zendülés, mely e hirre a várral biró 
városban kiütött, s szállásmestereinek elüzetése szán-
déka megváltoztatására birá. Eszélyes önmérséklettel 
került mindent, mi a belnyugalmat zavarhatta volna. 
Maga irá: ,,az mely uniót ennek előtte csak emlegettek 
és szájokban viseltek az emberek, most azt valóságos 
képen, re ipsa akarjuk felállítani,"  s ezért sokat elné-
zett. Számitott rá, hogv ha a szászok iránt bizalmat 
mutat, ezek is megtérnek. Nem is csalódott. A Med-
gyesre hirdetett gyűlés márcz. 16-ig tartott, de a békét 
teljesen helyreállitá. A Báthori-féle  nótázások eltöröl-
tettek, el a Szeben ellen hozott czikkek, s e város adója 
két évre elengedtetett. Minden vár köteleztetett, hogy 
ha ellenség üt az országra, a nemeseknek megnyissa ka-
puit. A törvénytelenül elvett jószágoknak, az elrablott 
„marháknak" (mindenféle  felkelhetőt  ért alatta), ha meg-
találtatnak. visszaadása törvénynyé lett. Intézkedtek 
Fehérvár felépítéséről.  Ha a fejdelem  a portára vagy 
császárhoz követet küld, az ország is adjon melléjek 
társakat. E gyűlés, melynek vége oly megnyugtatólag 
hatott a kedélyekre, vérjelenettel kezdődött. Szilasi, 
Nadányi, Zámbó, Báthorinak gyilkosai, a hittel, hogy 
meg fognak  jutalmaztatni „nagy tollason" Medgyesre 
jöttek. S midőn a gyűlés szine elé jöttek s itt is szót 
emeltek, e szemtelenség ellen agyülés nevében tiltako-
zott a szebeni királybíró, mert orgyilkosokkal nekik kö-
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zök nincs. Hasonló volt a hangulat künn is, a testörök 
üldözőbe vették őket. A nyomorultak egy puszta kla-
strom tornyába szaladtak s ott védtek magokat. De a 
torony bevétetett s a bőszült darabontok az ablakon 
hányták ki őket. Gyűlés végeztével főkövetűl  testvérét 
Bethlen Istvánt s vele Erdélyi Istvánt a portára inditá: 
,,a mint én tűlem — irá a nagyvezérnek — lehet ilyen 
romlott puszta és sok háborgó állapotok közt erőm és 
tehetségem felett  való ajándékokkal,•• hogy ott az ath-
name kiadatását s egy évre az adó elengedését kiesz-
közöljék. 

Honn és a portán annyival inkább igyekezett ren-
dezni ügyeit, mert Mátyás felől  háborúval fenyegette-
ték. Követei rosz fogadtatásban  részesültek, midőn a 
titkos tanács előtt kihallgatást nyertek s itt uroknak 
fejdelemmé  lett választatását bejelenték és a Báthorival 
kötött utolsó frigynek  megerősitését kérték. A kor-
mány ismerte Bethlen múltját, összeköttetését a portá-
val s tudta, hogy czéljainak ezt nem fogja  megnyerhetni. 
Ezért gyámolitá, még Thurzó nádor ellenére is, a Dóczy 
mozgalmait, ezért vezette lanyhán az alkudozást. De a 
töröktől féltében  nem nyilt háborúval, hanem csak ügye-
sen vezetett mozgalommal akart tőle szabadulni. Ily 
tervekkel elfoglalva  , a kabinet Sarmaságit szemrehá-
nyásokkal halmozta: ők magok szegték meg a pozsonyi 
békét s mi urokat illeti, ezt a török tolta az ország nya-
kára, egészen annak hive, a porta régóta él tanácsaival 
s rábeszélésére hamisitá meg a zsitvatoroki békét. S e 
felett  Báthori titkos szerződéséről szót sem szólnak. Ha 
urok békét akar, s ha ők folytatni  akarják a tárgyalást, 
gondoskodjanak biztos garantiáról. S midőn a követek 
kijelenték, hogy erre felhatalmazva  nincsenek. 1 ti 14. jan. 
20-án Mátyás kiadta válaszát: megengedi ő felsége,  hogy 
kettő a követek közül haza menjen bővebb utasitások 
s teljesebb felhatalmazás  nyerése végett, a harmadikat 
azonban visszatartja. E harmadik Sarmasági volt. A 
más kettő mellé a király is rendelt két követet. Lasso-
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tát és Daróczit, s utasításukba adta, hogy a nagyobb 
garautiának ő Várad átadását tekinti, melyért aztán 
elismeri Bethlent. 

E követek, még mielőtt elindultak volna, tudósiták a 
fejdelmet  a dolgok állásáról. De mig e hir a béke meg-
szilárdítására kilátást nyújtott, Dóezy garázdálkodása 
ellenkező törekvéseket árult el. A béketörekvésekben 
„fogyatkozást  és akadályt — írja Bethlen — nem is 
ismerhetünk egyébünnen, hanem csak Dóczy Andrást. 
Nem tudjuk, mi gondolatjából kezdett országunk hatá-
rán kapdosni, kiből, noha ő másokra mutat, hogy őneki 
is arra parancsolatja volna, de császárhoz oda felbocsá-
tott követink azt írják, hogy ő felsége  a szent békes-
ségnek megerősítésére kegyelmességét ajánlotta, kiről 
a mi követinkkel főkövetet  bocsátana hozzánk." Ily kö-
rülmények közt ő is mindent elkövetett, hogy valami 
váratlanul ue találja. Kornis Zsigmondot követűi küldé 
a nádorhoz, hogy a török soha sem fogja  Mátyás fenn-
hatóságát Erdély felett  elismerni s ezért vessen gátot 
a zavargók igyekezetének , irt a felső-magyarországi 
megyéknek, hogy ő békét kiván,de csak az elfoglalt  he-
lyek visszaadásának árán, a német rendeknek, hogy a 
török a határfoglalások  meggátlására áll saját szélein 
fegyverben.  Menedéklevelet ajánlott azoknak, kik az 
egyezkedésre jőnek, bár arra nincs szükség s ő maga is 
menedéklevél nélkül küldte fel  követeit. De ugyanakkor 
parancsot eszközölt a szultántól az oláh vajdákhoz, hogy 
segélyére készen álljanak, hasonló rendeleteket a budai, 
tömösvári s egri basákhoz s midőn febr.  8-án éltesült, 
hogy a fermanok  ki vannak adva, saját birtokain is had-
fÖlkelést  rendelt el. Végre felhivta  Szkender basát is, 
hogy értekezletre jőjön hozzá. Szkender nem tehetett 
e felhivásnak  eleget: maga helyett Memhet agát küldte 
be, ki épen a medgyesi gyűlés folyama  alatt ért hozzá, 
s ki aztán a portai főkövettel  István úrral Konstántiná-
polyba ment, hogy ott az erdélyi ügyekről jelentést te-
gyen. E gyűlés alatt érkeztek haza Linzből. Kassai és 
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Benkner a hírrel, hogy a császár követei útban vannak 
ugyan, (le „lassan hátramaradtak." 

Mátyást nem kevéssé aggasztá Lippa és Jenő ügye 
is. Tudta, hogy Bethlen e várak visszaadására kötelezte 
magát. Midőn a törökök ez év tavaszán, mint jogosnak 
tartott birtokukat elakarák foglalni,  Lippa őrsége ellen-
állt, 8 most Forgács Zsigmond a vár kapitányával egyez-
kedésbe bocsátkozott, hogy a várba királyi őrséget bo-
csásson be. A tervről értesült Bethlen megelőzte őt s 
Kapy Endrét 500 gyaloggal a városba küldte. A király 
e dolgot ujabb sérelemként emlitgette, de készületlen-
sége miatt, s főként  mert a szultán egy febr.  21-én kelt 
levelével figyelmeztette,  hogy ő fenn  akarja ugyan a bé-
két tartani, de a mellett egy talpalatnyi földet  sem en-
ged át, 8 hogy az elfoglalt  várakat tüstént bocsássa 
vissza , nem tartá tanácsosnak a fejdelemmel  végkép 
szakitni, s maj. 27-iki válaszában tudatta a szultánnal, 
hogy e várak iránt Bethlennel megkezdte az alkudozást. 

Apr. 14-én végre Daróczy és Lassota Kolosvárra 
érkeztek. A fejdelem  máj. 3-ára Kolosvárra összehívta 
az ország rendeit, hogy Mátyás feltételeiről  értesüljenek. 
Következő nap megkezdődtek a tanácskozások — de 
Mátyás követelései, s ezek közt főként,  hogy Várad 
biztosítékul adassék át, elfogadhatatlanoknak  találtattak. 
A két követ, mint ezt magok is hihették, eredmény nél-
kül utazott vissza, de hogy az alkudozások ne szakad-
janak félbe,  máj. 11-én Sarmasági mellé Kapy Andrást 
és Weirauch Dávid deákot követekké nevezte ki, kik 
máj. 15-én Daróczyékkal fel  is indultak. Ezen kivül a 
fejdelem  a felső-magyarországiaknak  irányában kedvező 
és a nádornak békés hangulatát is fel  akarta használni, 
8 jul. 13-ára Pozsonyba hirdetett országgyűlésre, mely 
a közelebbről megnyílandó linzi közönséges gyűlésre 
felhatalmazottakat  volt küldendő, Kovasóczy Istvánt 
és Belényesi Györgyöt követeivé nevezte ki. Ezek fel-
hívása folytán  jul. 18-án a rendek utasiták követeiket, 
hogy a kibékülést a jogosan választott Bethlennel sür-
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gessék, mit uztán ezek Linzben, felterjesztésükben  — 
mert az aug. 11-iki megnyitás után többé nem hivták 
össze az ülést — erélylyel és nyomatékkal emeltek ki. 
E hangulat is meggyőzhette a császárt, hogy az erdély-
lyel folytatott  viszályt a hazafiak  nagy része ellenzi, a 
nádor pedig ellensúlyozza . s aug. 25-én Ígéretet tőn, 
hogy a szultánnal igyekezni fog  békésen megoldani a 
viszályt. 

Ezalatt s nem sokkal a pozsoni gyűlés után meg-
hozák az athnamét a fejdelemnek:  testvére István, 
Erdélyi, Szkender pasa nagy és fényes  kísérettel. Aug. 
3-án értek Brassóba, s 5-én folytatták  utjokat Med-
gyesre, hova épen ez esetre Bethlen gyűlést hivott össze. 
A fejdelem  épen Károlyi Istvánnal, Mátyás egy ujabb 
követével folytatta  az értekezletet, ki a törökök jövete-
lének nirére aug. 8-án elutazott. O maga aug. 9-én 
Szkender basa elé ment hasonlag fényes  kísérettel, s 
bevezete Medgyesre, hol másnap az ajándékokat s athna-
mét átvette, mely ez év jun. 29-én kelt, s némi meg-
szorításokat tartalmazott. Nem csak a régebben behó-
dolt helyeket követelte vissza s kívánt háború esetére 
élelmet és hadat, hanem jövőre a szultán engedelme nél-
kül az uj fejdelmi  választást eltiltá — pontok, melyek-
nek kevés gyakorlati eredménye lett. Ellenben a moha-
medánokká nem lett foglyok  visszaadását, az adónak 
fél  nem emelését, s a behódoltatások megszüntetését 
igéré. Aug. 12-én Bethlen elbocsátá a rendeket, kiknek 
ezúttal különben is egyetlen dolga a követség elfoga-
dása volt. 

Bár az athname a portát szorosabban Bethlen érde-
kéhez fűzé,  a király mindig vonakodott őszintén nyúlni 
a béketárgyalásokhoz. Minden mutatta, hogy kedvező 
alkalmat vár s nem hajlandó megkötni kezét. S épen 
ezért lassan és vontatva haladt az alkudozás. Sept. vé-
gén uj követe járta meg Fehérvárt, honnan a fejdelem 
e hó 27 -ére Kolosvárra ment országgyűlést tartani. Oct. 
elején a gyűlés folyama  alatt érkezett a hír, hogy Lip-
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pán zendülés ütött ki, minthogy ennek átadására az in-
tézkedések megtétettek. Török és magyar hadak jelen-
tek meg alatta, de a törökök a már elfoglalt  alsó várból, 
a szultánnak egy akkor érkezett parancsa következté-
ben, elvonultak s a rácz őrség Bethlennek adta át az 
erődőt. Most Bethlen itt folytatta  a Mátyás biztosával 
kezdett alkudozást, mely egy lépéssel csakugyan haladt. 
Nov. 1-étől három hónapra szóló fegyverszünet  kötte-
tett, mialatt s még e hó közepén megkezdik mindkét 
fél  követei a béketárgyalást. Daróczy mint a császár 
meghatalmazottja a fegyver  nyugvás megtartását hason-
lag elvállalá, kiállitá az illető okmányt, s magával vitte 
a Bethlen biztosító levelét. 

Bethlen szétbocsátá hadait, eltávolitá a török ser-
geket, nov. közepére kinevezte s Váradra küldé biztosait, 
s hogy a béketárgyalásokat annál biztosabban vezet-
hesse, maga is oda ment. Ö és emberei heteken át hiában 
vártak, Mátyás emberei csak nem jöttek. Nyugtala-
nul tudakozódék a nádornál az elmaradás okáról: kime-
rítő választ ez sem tudott adni. Az ok az volt, mert epen 
ez időre készitteték elő egy Bethlen megbuktatását 
czélzó támadás. 

Hí mozgalomban — mint a Báthori ellen intézettben 
is — főtényező  Kendi István volt. A medgyesi gyűlés 
e nyughatatlan embernek kegyelmet adott, ki, miután 
letette a hűségesküt, jószágait is visszanyerte. Bethlen 
csakhamar tanácsurrá, azután „udvari szolgaságra" 
emelte s igy „nem egy, három renden" kötelezte magát 
neki hittel. A lippai mozgalmak alatt, anélkül, hogy 
hitétől feloldoztatott  volna, „postán ő felségéhez  fel-
menvén" átpártolt. Forgács a kassai generális, üóczy a 
szathinári kapitány régóta dolgozának Bethlen megbuk-
tatásán s az első a lengyelekkel is összeköttetésben állt. 
Khlesl be volt a tervbe avatva s költséget igért, de azt 
csak magánvállalatként kivánta végrehajtatni. Az össze-
köttetést az erdélyi szászokkal Rehner János tartotta 
fenn.  maga is szász, Bethlen követe s utóbb Mátyás ta-
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nácsosa. Most a tél közeledtével, midőn a török nem 
száll táborba, s „melyen a német inkább szokott hada-
kozni," elhatározták, hogy Sorbán Rádult beviszik Oláh-
országba a Miche Radul helyére, s Iiomonnait Erdélybe. 
Kendi a hajdúk közt toborzott s a szászokat igyekezett 
megnyerni. Bethlen az 1615-ik év első napján már tudta 
az egész tervet, s jan. 3-áról körlevelet intézett a ma-
gyarországi megyékhez, melyben vigyázatra inté azokat, 
„mert afféle  füstölgő  tüz lehetetlen, hogy a közönséges 
csendességnek ártalmára ne következzék." A terv na-
ponként világosabbá lett, a hajdúk már pusztitni is kez-
dék a határszéleket s a két Forgács — a generális és 
bibornok — a beütés elrendezéséről tanácskoztak. De 
sem a nádor sem a megyék nem helyeselték azt, s Zemp-
lénmegye elhatározá, hogy Erdély ellen nem fog  fel-
ülni, habár a generális „a király manilatumával paran-
csolná is." S midőn Bethlen is fegyverkezni  kezdett és 
a székelyeket táborba szólitá, elhalaszták a beütést*). 

A portán ezalatt nagyváltozás történt. Nazuf  nagy-
vezér 1614. oct. 17-én megöletett, budai basává pedig 
Ali lett „ki Zsitvatorokban az frigyet  végezte volt." A 
kormány intézkedéseket tett, hogy 1615 tavaszán a zsit-
vatoroki béke megujtására alkudozást nyisson a török-
kel s ez okból szükségesnek látta Bethlennel kiegyezni. 
El lévén — irá a császár testvérének — mindenkitől 
hagyatva, nem tehetett egyebet, mint jogai feláldozásá-
val is kiegyezni. S a rég meghatározott egyezkedés márcz. 
2-án Nagy-Szombatban Forgács Ferencz,Molárt János és 
Daróczy — mint a császár, Pécsy Simon korlátnok, Sar-
masági, Balassi Ferencz, Borsos Tamás, Veres Pál 
mint a fejdelem  biztosai közt kezdetét vette. Két hóna-
pig, máj. 6-ig alkudoztak együtt, midőn végre létreho-
zák az egyezkedést: Erdély szabad fejdelemválasztása 
s a mennyiben azzal nem ellenkezik, a bécsi béke raeg-

*) Az ezekben idézett számos eredeti levél t. Mike Sándor 
ur s az Krd.-Muz.-Egylet birtokában. 
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erősíttetnek. Ő felsége  védi Erdélyt s a fejdelem  is ad 
segélyt a császárnak, az egy török kivételével, min-
denki ellen. Kendi István bocsánatot nyer. Iluszt, 
Kővár, Mármaros visszaadatnak, de Nagy-Bányát illető 
jogairól nem mond le Mátyás. A magánosak ügyeiről 
egy, Nagy-Károlybanmég ez évben összeülendő bizot-
mány végez. Ugyanakkor és ott egy titkos szerződés 
köttetett, melyet Mátyás Bécsben máj. 15-én fogadott 
el. E szerint a szabad választás Erdélyben addig tarta-
tik fenn,  mig Buda és Eger a töröktől fel  nem szaba-
dittatnak, azután a régi mód szerénti kormányzás áll 
helyre. Ha a török a magyar király ellen Erdély köze-
lében harezol, a fejdelem  segélyt ad neki, ha tul a Du-
nán, akkor semleges marad és segélyt semmi esetben 
sem ad. Háború esetében Erdély megtámadja az oláh 
birtokot. A törökkel kötendő békéből Erdély soha sem 
záratik ki. Sorban Rádult Bethlen, ha lehet, székébe 
segiti. Várad, Szainosujvár, Kővár, Huszt kapitányai 
nem csak a fejdelemnek,  ő felségének  is hűséget es-
küsznek. E szerződés titokban tartatik s ha az alku-
dozó biztosok valamelyike meghal, valakivel hit alatt 
közli. Ugyané megbízottak valamikor uj fejdelem  vá-
lasztatik, közlik vele a szerződést. 

Május folytában  a békealkudozás a törökökkel is 
megkezdődött Bécsben sjun. 10-én véget is ért. Ebéke, 
mely a zsitvatorokit megerősítette, kiválóan a hódolt-
ság ügyével foglalkozott  s főként  azért nevezetes, 
mert alkalmat szolgáltatott néhány török államférfinak, 
többi közt Ali budai basának megvesztegetésére. S csak-
ugyan Achmed kihája a császár előtt kormányának 
azon nevezetes óhajtását nyilvánitá, hogy igyekezzék ő 
felsége  a véghelyekre külföldieket  nevezni; terv, me-
lyet Mátyás meg is fogadott. 

Mátyás levele testvéréhez mutatja, hogy kormánya 
a nagyszombati békét épen nem akarta megtartani, s 
azt csak a törökkel lehető kiegyezés végett fogadta  el. 
Oly nagy volt a gyűlölet Bethlen iránt. De mialatt 
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Bethlen a máj 3-iki országgyűlésen az adót 12 frtra 
emeltette, hogy a fejdelmi  lak s a várak épitési költsé-
geit abból fedezhesse,  a sept. 27-ikin pedig az 1588 
óta elidegenített vámok, harminczadok, sóaknák s fis-
ealis uradalmak visszavétele iránt intézkedett és a 
hazaárulók ellen törvényt hozatott, Lippa kérdését el-
lenségei a portán megbuktatására akarták felhasználni. 
A fejdelem  állandó követül dec. 16-án 1614-b. Toldalagi 
Mihályt küldé a portára. 1615. elején a nagyvezér a 
persák ellen menvén, Kajmekámmáaz öreg Gürcsi Melle-
met neveztetett ki. Sietett ugyan őt Bethlen üdvözleni s 
Angyalosi Mihályt apr. 27-én a portára küldé, hogy 
ínegvigve a hírt, hogv Lengyelországban ellene haddal 
készülnek és Lippa átadása tárgyában előlegesen intéz-
kedjék, de akkor már útban volt a kajmekámniak egy 
hosszú és boszus levele, mely Lippa át nem adása vé-
gett erős szemrehányásokat tesz. Az uj emberek, kik 
a portán hatalomra jutottak, nem értették e vár ügyét, 
nem tudták, hogy Homonnai emberei épen azzal bujto-
gatnak Bethlen ellen, hogy e várat török kézbe akarja 
játszani, inert ők ugyanakkor jóval több várt isjértek 
a töröknek (jelesül Jenőt, Lúgost, Káránsebest). Nem 
értették, hogy az átadást a béke létrejöttéig halasztani 
kelle, mert „ez két dolog lehetetlen, hogy egyszersmind 
megállhatott volna, hogy a várak is kézhezadattak 
volna, és a frigy  is fel  nem bomlott volna." S midőn 
azért a megvesztegetett Ali bujtogatására a vár átadá-
sát mindjobban kezdék sürgetni,a fejdelem  oct. hóban 
Balassi Ferenczet a portára küldé. Ez idétt Bethlennek 
Moldvába is kellett volna a lengyelektől s saját alatt-
valóitól elűzött István vajda segélyére hadat vinni, de 
István székét a következő 1616. elején visszafoglalta  s 
ő Magyarországból fenyegetve  lévén, nem mozdul-
hatott. 

Homonnai Ígéretei alapján Ali basa a kapucsi basa 
által a portára terjeszté annak ügyét. E pártfogásban 
bízva 1616. elején megkezdé toborzásait Lengvelor-
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szágban s ugyanakkor otthon párthíveivel Eszterházy 
Miklóssal. Forgácscsal titkos gyűléseket tartott a nagy-
ravágyó főur.  Ilijába rendelték el Zemplén és Szabolcs 
megyék nádori parancsra a törvényes vizsgálatot, ő 
folytatta  fegyverkezéseit.  De ezalatt Toldalagi vissza-
jött a portáról, inteni urát, hogy Lippa átadásával 
ne késlekedjék. Nem tehetett másként. Apr. 17-kére 
Fehérvárra országgyűlést hitt össze, mely aztán a fe-
nyegető körülmények közt elrendelé a várnak s kerüle-
tének átadását. Most Bethlen Erősdi Benedeket száz 
harcz08sal oda küldé az átadás végrehajtására, polgári 
biztosul Balassi Mihályt nevezvén ki. Kezdetben 
ellenállásra talált, azután Keresztesi Pál a várnagy 
megnyerte síi is ennek zsoldjába állott. Balassi haza-
bocsáttatott. Ez volt a Homonnai politikája: hogy ha 
Bethlen nem adja át Lippát, a török által buktatja 
meg, s ha átadja, népszerütleniti. haddal támadja meg 
s ily módon forgatja  fel  székét. S csakugyan hadai egv 
részét Lippa alá küldé, hogy e várat megsegélje s 
onnan Erdély megtámadására alkalmat nyerjen. De a 
Fekete Péter által vezetett előhadat Petneházi István 
jenei kapitány visszanyomta. S most Bethlen is, — ki 
az átadás megtagadásának hirére felültette  sergeit — 
Lippa alá ment, azt jun. 12-én bevette s 14-én átadá 
kerületével a temesvári basának. Homonnai — mint 
Dóczy elég ügyetlenül inegirá Bethlennek — felsőbb 
parancsolatból ezalatt más uton akart Erdélybe ütni 
a mintegy kétezer emberből álló hajducsapatot Nagy 
Lukács vezetése alatt Várad felé  útnak indit. De Rhé-
dei Ferencz váradi kapitány elébe került s Kónyánál 
teljesen szétverte a hadat. Most Bethlen Magyarország 
felé  indult, s minthogy a felső  megyék is fölkeltek. 
Homonnai szétbocsátá lengyel hadait. Bethlen pedig 
a megyék átírására, hogy az ország vele meg akarja 
tartani a békét, haza vezette sergeit, de itthonn Kornis 
Zsigmondot, Szilvásit, Káinokit, Benknert 8 Ilomonnai-
nak több, főként  catholicus és szász czinkosait befogatta. 
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Lippa átadása a törököket teljesen kiengesztelte. 
Toldalagit Bethlen még e vár alól a budai basához 
küldé, ki Homonnainak nem volt oly elfogult  barátja, 
hogy minden áron pártolni akarta volna. Sőt eddig is 
inté, hogy várja be a császár parancsát, mert mig ez 
meg nem jön, ő nem hogy fölkelne,  de kész lesz ellene 
menni. S midőn látta, hogy intése nem használ, felha-
gyott pártolásával s Toldalagi által „jóakaratát a fej-
delemhez hittel igéré." Ugyanakkor Forgács generálist 
a portai kajmekam is felszólitá  egy jul. 6-án irt leve-
lével, hogy Homonnai és Radul szándéklott beütését 
hiusitsa meg, mert különben a „szentséges békességes 
frigy  fel  fog  bomolni." Minden süker nélkül, mert ha-
bár a törökre többé számitni nem lehetett s az erdélyi 
legfőbb  czinkosok fogságban  voltak, nem hagytak fel 
a tervvel. Radul julius végén némi hajdú, de nagy 
részben lengyel hadakkal Moldvára ütött, szinleg, hogy 
a moldvaiakat saját gyűlölt vajdájoktól megszabadítsa, 
valójában pedig, hogy magának utat csináljon Erdélybe. 
Terve meghiúsítására Szkender basa vezetett török 
hadat Moldvába, de ezen Radtd diadalt aratott, s most 
Szkender Bethlennél sürgetett segélyt. Aug. elsején 
a fejdelem  már a Barczaságon volt, s Moldva határán 
foglalt  állást. Szkender hivására Török Istvánt ötszász 
kopjással beküldé, s most ezek együtt a Radul s Ko-
reczky lengyel vallon csapatát semmivé tették. 

Bethlen oct. 9-ére Segesvárra országgyűlést hivott 
össze, hogy az árulók ügyét tárgyaltassa. A gyűlés e 
miatt szokatlanul hosszura nyúlt s nov. 5-ig, csaknem 
egy hónapig tartott. Tárgyalták a Keresztesi Pál lippai 
kapitány ügyét, ki aztán 7000 forinttal  váltá meg ma-
gát. A meg nem jelentek elitéltettek, a többiek beval-
lották bűneiket s kegyelemért könyörögtek. Káinoki 
és Forró kivételével megnyerték, de jószágaik nagy 
részét elvesztették s Szilvási és Kornis erős hitlevelet 
adtak. 

Alig oszlott el a gyűlés, midőn jött a hir, hogy 
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Homonnai hada útban van Erdélyfelé.  Forgács, Eszter-
házy, Khlesl segítették kéz alatt ismét. Gombos András, 
Sarmasági, ki a mozgalmak elején átpártolt Homonnai-
hoz s kiment hazájából, vezették az előcsapatot, mely-
nek feladata  lett volna fellázitni  Erdélyt. Most Bethlen 
is összehívta hadát s Török Istvánt és Deli Szávát elő-
csapattal a beütök ellen küldé, kikkel Dézsnél találko-
zott a fejdelmi  had. Gombos nov. 20-án megveretett, 
és menekült, de Sarmasági megsebesülvén, elfogatott. 
Nemsokára Bethlen is feljött  a derék haddal, decz. ele-
jén bevette Csehit s az áruló Prépostváryt elfogta, 
onnan Debreezenbe ment s Dóczynak és Lónyai kállai 
kapitánynak elfogatását,  Homonnainak, Eszterházynak. 
Rendinek, s a többi frigybontóknak  bepereltetését 
követelte. Forgács hadfölkelést  hivott össze, de a me-
gyék megtagadták az engedelmességet, s ő végre is 
kénytelen volt 40 napos fegyverszünetet  kérni, mialatt 
Szécsy György a fejdelemhez  küldetett, hogy őt vissza-
térésre birja. Azon Ígéretre, hogy a megyék maguk 
is fel  fognak  ülni az ország háboritói ellen, Bethlen 
1617. jan. derekán visszavezette sergeit. De Kemény 
Boldizsárt követséggel Prágába küldé, Homonnai s a 
hajdúk megbüntetését követelve. Ez a dolog a márcz. 
12-iki kihallgatáson az országgyűlés elébe utasíttatott, 
de a még függőben  levő kérdések elintézésére Nagy-
Szombat ujabb értekezleti helyül jeleltetett ki, hová 
csakugyan május havában mind két fél  követei össze-
gyűltek : Mátyás részéről Pázmán, Molárth, Pethe és 
Apponyi, a fejdelméről  Pécsy a korlátnok, Fráter, 
Balassi Mihály és Weirauch. Az értekezlet jul. 31-ig 
tartott, megerősítették az első nagy-szombati értekezle-
tet, oly hozáadással, hogy a multakért mindkét fél 
amnestiát ad, de a jövőre a békének akár hazai, akár 
idegen hadakkal felzavarása,  hűtlenségi büntetést von 
maga után, a magánosok ügyeinek elintézésére uj 
határ idő tűzetik ki Nagy-Károlyban leendő összejöve-
telre, s végre Erdély határai azok legyenek, mik Báthori 

8lil*»Ji 8. Érdél, tOrt. II. 9 
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Zsigmond idejében voltak. A békét Mátyás sept. 2-án 
megerősítette. 

A moldvai zavarok még ez évben is tartottak. A 
lengyeleknek egy ujabb beütése veszélyeztette a porta 
kegyenczének Istvánnak székét s segélyére Szkender 
újra beütött, „igen kevés haddal." Bethlen derekas 
erővel aug. végén Székelyföldön  át maga is benyomult 
s a háborúskodó feleket  a buszai egyezkedésben kibé-
kéltette oly kötelezéssel, hogy ezek többé a moldvai 
ügyekbe nem elegyednek. „Ih<>n, irá ez idétt Bethlen 
portai követének, inióta erdélyi fejedelem  vagyok, min-
den esztendőben hatalmasé sászár szolgálatjában forgo-
lódom egy pénz fizetés  nélkül, melyet természet szerint-
való török nem cselekednék" s jutalmul adóelengedést 
s Jenővárának kezénél hagyását sürgette. Ez utóbbira 
nehezen akart ráállani s követeit hol Homonnaival. 
hol Báthori Andrással (a Gábor testvérével) fenyegette 
— de az egész nem volt komoly, mert Bethlent egyik-
ért sem lett volna hajlandó feláldozni.  Sőt ez 1618-ban 
jun. elején száműzött oláh bojárok kérésére, portai en-
gedély nélkül, székely .és hajdu-csapatokat küldött 
Török István alatt ez országba, kik Sándor vajdát 
elkergették s helyére Simon fiát,  Gábort ültették. 
Majd azonban Radul Michne visszafoglalta  székét. 
De a nagyszombati béke által kitűzött nagy-károlyi 
értekezlet ez évről is elmaradt, s Mátyás oct. 25-én tett 
intézkedéseket, hogy az összeüljön, s maga részéről 
Eszterházy Miklóst nevezte ki elnökké. Bethlen 1619. 
febr.  14-ét tűzte ki határnapul, midőn mindkét fél  biz-
tosai : Eszterházy val Károlyi, Pákai, Lónyai, Szentke-
reszti, Pető, —PétsivalMikola, Kamuti, Kassai, Fráter, 
Makai.Egy ideig maga a fejdelem  is a szomszéd Szath-
márban tartózkodott. A tanácskozás márcz. 26-án be 
lőn fejezve,  de a kiegyezésnek ismeretes okmánya csak 
magánosak ügyeiről szól. Más dolgok is forgottak 
azonban ott fenn,  s jelesül Bethlen fejdelmi  czime, init 
a kormány mind ez ideig vonakodott megadni, s mit 
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az értekezlet neki megígért. És csakugyan Ferdinánd 
— inert Mátyás helyett ő volt már a király — apr. 
11-én, mindenféle  körüliratokkal, megadta azt. Kerülni 
akarta a nagyobb összeütközést Bethlennel, mert biro-
dalmának egyik fele  már lángban volt. 

V. 
Ama két államban, melyek között Erdély oly nagy 

áldozatok árán s csak eszélyes vezetés mellett tarthatta 
fenn  függetlenségét,  nagy változások történtek. A por-
tán 1(517. nov. 22-én meghalt Ahmed. Utódja I. Musz 
tafa  csak három hónapig tarthatta magát a trónon, s 
ki utána következett II. Ozmán még ifjú  volt. Bethlen-
nek eddigi barátjából Szkenderből ellensége lett, s a 
fejdelem  csak utánjárással tudta meggátlani, hogy Jenő 
kérdése komolyan ne hozassék szőnyegre. Az osztrák 
államokban pedig a gyermektelen Mátyás Ferdinánd 
steiermarki főherezeget  nevezte ki utódjává. Ez esetből 
az 1618-iki országgyűlésen, mely ennek királylyá 
választásául hirdettetett, heves alkotmányharcz fejlő 
dött ki, mely kivívta a felavatási  oklevelet, s végre-
hajtá a megválasztást, de mint a ház egyik tagja irá: 
„mind ez a jövendőbeliek kis bbségével hajtatott vég-
re." Ferdinándtól, a megtörlietlen lelkű erélyes, rideg, 
s á hit dolgában türelmetlen, az alkotmányi kérdések 
körül szenvedélyes férfiutói,  a felső-magyarországi 
hatalmas protestáns ellenzt'k tartott. 

Ez ellenzék Bethlenre függeztette  szemeit, őt te-
kintette természetes és védő szövetségesének. E bizal-
mat eddig folytatott  küzdelmeivel vivta ki. Mátyás 
nemcsak nem ismerte el de meg is akarta buktatni, s 
ezért nem fogadta  el az őszintén nyújtott jobbot Saját 
kárára. Ivhlesl minden ármánya daczára végre egyez-
kednie kellett, 8 az első nagyszombati béke Sagy-
Bányán kivül mindent visszaadott Bethlennek. Nem ő 
forgatta  fel  azt, de a következmény az lett, hogy Nagy-
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Bánya is visszakerült Erdélyhez, a második nagyszom-
bati értekezlet által. Most is maradtak fenn  differentiák, 
melyekből háború nőhette volna ki magát, 8 Bethlen 
eszélyessége volt, hogy most is értekezlet tárgyaivá 
lettek. De Ferdinánd még a fejdelmi  czim megadását 
is feltételekhez  kötötte. Bethlent ellenségei ravasznak 
nevezik, valójában pedig csak ildomos volt. Nem tett 
egyebet, minthogy a tényezőket, melyek czélhoz jut-
tathaták, felhasználta.  Háromszor kisérté meg őszintén 
csatlakozni a magyar királyhoz s ennek kormánya mind-
háromszor hagyott fenn  kézzel fogható  utógondolato-
kat. Nem volt-e joga mindent elkövetni ez utógondo-
latok meghiusitására? 

Több mint egy év eltelt a harmincz éves háborúból 
anélkül, hogy Bethlen egyéb lett volna semleges 
nézőnél. Nem mintha a csehek több izben nem fordultak 
volna hozzá, nem mintha nem akarta volna felhasználni 
Ferdinánd zavarait a maga előnyére, épen ugy, mint 
Khlesl czélba vette őt azon a részen buktatni meg, 
hol leginkább volt sebhedő. De nem határozta el a 
fellépést  addig, mig a kedvező alkalom el nem jön, 
sőt ugy látszik, hajlandó lett volna fel  sem lépni Fer-
dinánd ellen, ha ezek őszintén megnyerheti. Ilyesmiben 
azonban ezzel még oly kedvezőtlen viszonyok közt is, 
mint ő volt, nem lehetett alkudozni. 

Csehországnak s az örökös tartományoknak 1608. 
Óta szövetsége volt Magyarországgal, s midőn a Prá-
gában kiütött forradalom  lángja átcsapott Morvaor-
szágba, Slesiába, Lausitzba, Ausztriába, a szövetséges 
rendek felhívták  a magyarokat, hogy az ellenökküldött 
magyar harezosokat hivják vissza. Sok felső-magyar-
országi ur ama közjös szövetséget kötelezőnek tartotta, 
s megkell vallani, ezek sokkép voltak ingerelve eddig-
elé is, mióta a koronázás előtti törvényezikkek vívmá-
nyai mindinkább kezdettek feledékenységbe  menni. 
Hogy pedig ezek fölélesztessenek,  arra kevés volt a 
kilátás. Nem csoda, ha sokan bár titkon fájó  emlékkel 
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godoltak vissza Bocskai felső-magyarországi  fejdeleni-
kedésére. 

Egyet volt lehetetlen hinni: hogy Bethlen ne sodor-
tassák be e mozgalmakba. S Ferdinánd még is nemcsak 
nem igyekezett őt megnyerni, sőt ellenkezőleg segély-
igéreteit figyelemre  sem méltatta, midőn 1619-ik dere-
kán Dóczy által felajánlotta  jó szolgálatait s ugyanez 
időben (jul. 9-én) Károlyi által megizente Forgácsnak, 
„micsoda médiummal kellene ő felségének  élni e mos-
tani motusnak leszállításában." De minthogy az el nem 
fogadásra  számított, lépéseket tett, hogy ellenkező 
részen is működhessék. Mikó Ferenczet rendkívüli 
követül a portára küldé. Ez jul. 5-én megérkezett, s 
teljes egy hónapot töltött a fővárosban.  Borsossal, az 
állandó követtel teljesen megnyerték a nagyvezért, ki 
Deák Mchemet basát temesvári beglerbéggé nevezte 
ki, s megbizta a Bethlennel ez ügyben folytatandó  al-
kudozásokra. De az első felhatalmazás  nem terjedt 
többre mint, hogy Bethlen a végeken tul ne menjen, 
meghagyván, hogy a portát háborúba ne keverje s az 
adóhátralékot még ez évben beszolgáltassa, mit a fej-
delem novemberben teljesített is. S most már — még 
mindig titokban - hozzá látott a hadi készületekhez, 
és követet küldött a cseh-morva rendekhez, hogy vár-
ják be, mig fegyvereit  az övékkel egyesiti: addig ellen-
ségeikkel ne egyezkedjenek. Ezalatt épen oly titokban 
felső-magyarországi  párthívei is felkészültek  illő elfo-
gadására. 

Sept. 3-án, mely napon Bethlen Kolosvárról Ma-
gyarországra indult, itt is kiütött a lázadás. Az egész-
nek intézője a még ifjú  Rákóczy György volt, ki a 
kitörésre maga adott jelt, a Terebesnél hadat gyűjtő 
Homonnai megtámadásával s Lengyelországba szálasz-
tásával. Innen Kassa alá ment Dóczy ellen, ki immáron 
felső-magyarországi  generális vala. A meglepett város 
sept. 6-án feladta  magát s Dóczy elfogatott,  sept. 8-án 
Patakra, utóbb Erdélybe vitetett fogva,  honnan csak a 
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halál szabaditá ki. Sept. 11-én Rákóczy Bethlen elé 
indult, ki Debreczenből e hó 12-éről kiadta támadásá-
nak okait felsoroló  körlevelét, inig az Alvinczy Péter 
udvari lelkész által irt ,.QuereIa Hungáriáé" az euró-
pai közvéleményt tájékozta affelől.  S ez nap óta bámu-
latos gyorsasággal haladt ügye. Kállót az őrség Lónyai 
ellenére, Ecsedet Pernyeszi, Tokajt Abafi  megadák. 
Thurzó Szaniszló. Szécsy György hatályosan dolgoz-
tak pártja i evelésében, s rövid nap alatt egész Felső-
Magyarország Fülekig, Váczig kezébe esett. A sept. 
21-ére összehívott kassai gvülés egyengette az utat a 
magyarországi fejdelemséghez,  midőn a rendek Beth-
lent előttök járókká, főgondviselőjökké,  s Rákóczy 
Györgyöt felső-magyarországi  főkapitánynyá  válasz-
tották, a portára Balassi Ferencz, fejdelmi  követ mellé 
Korláth Istvánt nevezték ki ország követévé, hogy ez 
a portával örök frigyet  kössön, Lengyelországba pedig 
Akay Istvánt kűldék a fejdelem  és rendek levelével, 
(az elsőé sept. 27-ről Eperjesről, az utóbbié sept. 25-
ről Kassáról szól) felajánlani  a jó szomszédságot s ba-
rátságot és kérdést tenni azon kerengő hirek iránt, 
hogy Homonnai ez országból ottan szedett hadakkal 
akar beütni. A fejdelem,  kinek hada 40,000 főre  sza-
porodott, miután a hozott törvényeket sept. 2ii-án 
megerősítette, sept. 27-én elindult s hadát Nagyszom-
batban és Érsekújváron át — melyek kaput nyitottak 
előtte — Pozsony felé  vezette. Egy német csapatot, 
mely e várnak segélyt volt hozandó, Bethlen egy osz-
tálya szétveré, Rhédei Ferencz egy dandárral a csehek 
segélyére inent, s Pozsony polgárai oct. 14-én nagy 
diadallal fogadták  a fejdelmet.  Forgács nádor pedig 
feladta  magát a várat is, bár szinleg Bethlenhez csat-
lakozott, s felszólítására  sz. Márton napra országgyű-
lést hivott össze. A korona s az ország jelvényei Beth-
len kezébe kerültek, s ő maga is, mi alatt a cseh hadak 
vezére Thurn és Rhédei Bécs felé  nyomultak, Ausztriába 
vezette sergeit. A szék várost uj ostrom fenyegette. 
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inely könnyen veszélyesebbé válhatott az öt hónap 
előtt kiállottnál. de bár a hajdúk vidéket felprédálták, 
ezúttal megszabadult. A fejdelem  nov. végére egész 
váratlánul visszatért. 

E visszafordulásnak  három oka volt: a főpapok 
mind s a dunántuli urak nagy része nem csatlakoztak 
hozzá. Ezek a felső-magyorországi  megyékkel nem val-
lottak egy elvet, s Erdély separatióját rosz dolognak 
tartották. „Nagy hatalmas fejedelmet  választottak urok-
nak" — mint Esztarházy mondja, azért, mert ezáltal 
remélték felszabadulhatni  a töröktől, s féltek  a mostani 
mozgalomtól, hogy „teljesen török gubernatiója alá 
esnek." Nagy részben távol is maradtak az oct. 18-án 
megnyílt országgyűléstől, mely sem oly fényes,  sem 
oly előzékeny nem volt, mint a kassai. Második ok a 
lengyelek beütése volt. Bethlent Kassáról elindulta 
után. a lengyel király és senátorok sept. 15-én kelt le-
velekkel találták meg, nem válaszszal a fejdelem  és 
kassai gyűlés felhívására,  hanem Ferdinánd és Homon-
nai megkeresése következtében, intve Bethlent s külön 
Rákóczyt is, hogy a beütéssel s háborúval hagyjanak 
fel.  Az első, o t. 1 -érői Varhoveczről, az utóbbi, oct. 
8-áról Patakról válaszoltak tiltakozva minden beavat-
kozás ellen. Küldtek ugyan a lengyelek oct. 29-éről 
uj választ, de küldtek Homonnaival hadakat is az or-
szágba, mely Rákóczyt nov. 22-én a homonnai mezőn 
megverte, s a Cserhátat tűzzel vassal pusztitá. A har-
madik veszély a portáról fenyegette.  Nov. elején hirt 
vett a portáról, hogy Szkender ujolag ármánykodik 
ellene, a porta hangulatát ellenségessé változtatta s a 
szászokat lázadásra ingerli. Rosz ncven vették, hogy 
Mehemettel nem értekezett, s hogy nyert engedélye 
ellenére „nem a szélibe hágott Magyarországnak, ha-
nem a közepibe." A későbbi birek is mind kedvezőt-
lenül hangzottak: a szultán egy csausza által mentege-
tőzött Bécsben, hogy Bethlen engedélye nélkül indult 
el, s ezt a követek, Borsos, Balassi, Korlát egyhangú-
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lag ós egymásután tudósiták, hogy ellene a porta inge-
rült, főként,  mert a kanizsai basa tudósitá, hogy a 
Dunántul épen nincs mellette, s mert egy szász követ 
beszélte, hogy e vállalatot Erdély s a szászság sem 
helyesli. 

Bethlent erélyessége és ildoma nem hagyta el. A 
portát, bár nem tudta „hogy oly szerelmes barátja lé-
gyen Ferdinandusnak" tudósitá nyert eredményeiről 
s az ellenséges hangulatot azon hasznok feltüntetésé-
vel akará ellensúlyozni, melyeket már is kivivott. An-
nál ridegebben irt nov. 4-ről Szkendernek, emlékébe 
hozva jó tetteit s óvá, hogy alatvalóit ne lázitsa, „mert 
bizony nem viszi véghez azt a dolgot," e helyett egész 
igyekezetét arra fordította,  hogy jó viszonynyát a szom-
széd pasákkal fenntartsa,  kik aztán a portai nagyobb 
harag ellenére is támaszai legyenek. Továbbá Szécsyt 
jelentékeny haddal Rákóczy támogatására s a lengye-
lek ellen küldé, kik, minthogy zsoldot nem kaptak, 
még ez év vége előtt visszafordultak,  s végre még a 
lengyel király is biztositá a rendeket, „jó indulata" 
felől").  De minthogy ilv módon hada meggyengült, nem 
volt idegen békealkudozásba ereszkedni Ferdinánddal, 
melynek létrehozásán a nádor buzgóan munkált. Ettől 
Ferdinánd sem volt idegen, és bár a hadfolytatás  az-
után is folyton  folyt,  bár a nov. 11-ére hirdetett és 
kezdetben kevéssé tevékeny országgyűlés oly ingerült 
hangulatot öltött, hogy Ferdinánd letételére és uj 
király választására gondolt, s e czélból már a válasz-
tási feltételeket  is a fejdelemhez  juttatá, ez nemcsak 
szándékjuk elhalasztására birta a rendeket, hanem az 
alkudozásra szükséges előkészületeket is végrehajtá. 
Mialatt azonban az alkudozások folytak,  1620. jan. 8-án 
Bethlen Magyarország fejdelmévé  választatott, mely 
czimet ő azonnal fel  is vett. A dolgon ez init sem vál-

*) Bethlen Gábor levelezési jegyzökönyve a lengyelekkel s 
törökökkel váltott levelek. 
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toztatott, 8 a kiegyezés jan. 16-án létrejött: Ferdinánd 
Oppelnt 8 Katibort Bethlennek igérte örök joggal, 
Szathmár, Szabolcs, Bereg, Ugocsa megyéket Erdély-
hez csatolja, a munkácsi uradalmat Bethlennek adja, 
Sáros, Szepes, Abauj, Zemplén, Ung, Borsod, Torna, 
Heves, Gömör megyéket, továbbá Árvát is a királyi 
jövedelmek nélkül, élete fogytiglan  birhatja a fejdelem, 
ki viszont maga részéről megígérte, hogy a magyar 
koronát visszautasítja s a keze alatt levőkből mit sem 
idegenít el. Ugyanez nap megköttetett a fegyverszünet 
is, mely szent Mihály napig tartandó s a lengyel szé-
lekre is kiterjed. Birtokát mindenik fél  telj hatalommal 
kormányozza. Máj. 31-én tartassák Beszterczebányán 
országgyűlés, mely az ország zavarjait lecsendesitse. 
Épen ezen napokban folytatta  és (jan. 15-én a csehek, s 
19-én a magyarok részéről) kötötte meg Bethlen Frid-
rik cseh királylyal is a szövetséget. Jan. 18-án elosz-
lott az országgyűlés is, melynek végzéseit egy hóval 
utóbb Kassán erősité meg Bethlen, s mely a szabad 
vallásgyakorlatot elrendelé, de a Bethlenhez átállani 
nem akarók iránt szigorú végzéseket hozott. Jan. 23-áu 
kiadta Ferdinánd az okmányt, mely Bethlent birodalmi 
herezeggé nevezi ki, s az egyezkedés'szerint neki átadott 
birtokokban megerősiti. A két, egvidőben folytatott 
és létre hozott szerződés mutatta, hogy Bethlen egyikér 
sem hajlandó feláldozni  a másikat: nem Frigyesért, 
mert tehetségét csukélylette. nem Ferdinándért, inert 
őszinteségében nem bízott, s hogy végre is ezen terve-
inek annyira kedvező alkalmat felhasználatlanul  elsza-
lasztani még kevésbbé akarta. 

A fegyverszünet  egyik pontja szerint Ferdinánd 
igéri, hogy ha a csehek elfogadható  feltételekkel  ké-
rik a fegyverszünetet,  azt rájok is ki fogja  terjeszteni. 
E pontot Bethlen biztosai Ferdinánd felhívására  akkép 
magyarázták, hogy a csehek nincsenek a fegyverszünet-
be befoglalva,  s Bethlen sem tett többet, minthogy 
buzgóan. kérve, fenyegetve  sürgeté, hogy azok is fog-
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laltassanak be. Ferdinándnak már biztos kilátása leven, 
hogy a liga meg fogja  segitni, megtámadta tá s megverte 
a cseheket, de Bethlenhez követet küldött, ki e fellépés 
okait felfejtse  előtte Többé nem lehetett Bethlennek a 
két frigy  közt haboznia, melyeket hiába próbált meg 
kiegyeztetni, s a cseheknek segélyt, királyukhoz köve-
teket (Thurzó Imrét Bossányival, Magdeburgerrel) 
küldött. Utasítása volt ezeknek a jan. 15-iki frigyhez 
uj pontokat csatolni, többi közt, hogy a közös szövet-
ségbe Erdély három nemzete is vétessék fel,  s hogy a 
fejdelem  s az egyesült-államok együtt egy fényes  kö-
vetséget küldjenek a portára. Márcz. 31-én fogadták 
őket s ápril 25-ére elkészült a pótokmány. 

Szorosabb szövetkezése a csehekkel, oly tervvel 
állott kapcsolatban, melyet még titokban kelle tartania 
8 mely a portával előleges egyezkedést föltételezett.  A 
nagyvezér Mohammed pasa megelőző év dec. 23-án 
,,mazullá tétetett" (elvesztette állomását) s utódja Csc-
lcbi Ali még fiatal  ember volt. Kezdetben Ferdinánd felé 
hajlott s Bethlen tervei elibe erős akadályokat akart 
gördíteni. Azon, Báthori Gábor idejében fölmerült 
tervet, hogy Erdély három nemzete fölé  három vajdát 
tegyenek, karolta fel,  s Balassit a székely vajdasággal 
kínálgatni kezdé, nem akarván ez országot Bethlennek 
mint magyarországi fejdelemnek  kezén hagyni, ki még 
april 13-án keserűen panaszkodott a nádornak, „hogy 
császár őfelsége  igen sollicitálja a törököt." Csakugyan 
ennek képviselője Starzer kieszközlé, hogy Homonnai 
100 ezer tallér adó Ígérete mellett fermant  nyert, hogy 
Erdélybe üthet. De hogy e kedvezőtlen hangulat át-
alakuljon, Bethlen febr.  végén Kassáról titkos utasí-
tással Ilyei Jánost a portára inditá, ki ide april 16-án 
Vichter cseh királyi követnek kíséretében megérkezett. 
Két hónapig tartott az alkudozás s végre jun. 22-én 
kiadatott a fermán,  mely megengedé, sőt ajánlá, hogy 
Magyarország rendei „saját szabadságok törvénye sze-
rint" maguknak királyt válasszanak. 
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Ez idétt már együtt ült a beszterczebányai, máj. 

31-ére összeh vott országgyűlés, melyre a megyék uta-
sítás nélkül teljhatalmú követeket küldtek, hogy a kö-
rülmények szerént határozhassanak azok felett,  mik ,,a 
szent Úristennek tiszteletére, hazánk, nemzetségünk 
megmaradására, a közönséges jónak, szent békességnek 
helyreállatására" tartoznak Megjelentek e gyűlésre 
Cseh-s Morvaország, Slesia, Ausztria rendeinek, a len-
gyelkirálynak , s jul. 1-én a szultánnak követei. Ez 
utóbbi Hlyei Jánossal jött biztatásokkal ugyan,de minden 
véghatározat nélkül; ajun. 22-iki okmányt Juszuf  aga 
hozta magával jul. elején. A gyűlés hangulata ingerűit 
volt, mert Ferdinánd követei késtek, s jun. 14-én Beth-
len és a rendek közt ujabb szövetség keletkezett, mely 
a hűtlenség büntetését szabja mindazokra, kik ehhez 
csatlakozni nem akarnak. Végre jul. végén megjöttek a 
császár biztosai, de nem békét, hanem teljes szakadást 
hoztak létre, minthogy utasitások szerént a csehekkel 
alkudozni nem akartak s azt kívánták, h o g y a magyarok 
ezekkel kötött frigyüket  bontsák el. A dolog vége az lett, 
hogy aug. 17 -en a császári biztosok a történendők ellen 
tiltakozva hagyták el Beszterczebányát, az országgyűlés 
pedig aug. 25-én Bethlent magyar kiralylyá választá. A 
gyűlés törvényeit, számszerént 52-őt az uj király aug. 
29-én erősítette meg. S most Dóczy, Rimay Magyar-, 
Köln, Gsin Csehország, Starhemberg Ausztria részéről 
roppant ajándékkal a portára indittattak, kiket itt 
october végén szívélyesen fogadtak.  A gyűlés folyama 
alatt már pusztították lengyel zsoldosok a magyar me-
gyéket 8 a háború Ferdinád és Bethlen közt is már 
septemberben kitört, de — miközben Dampierre is 
elesett — Bethlenre nézve folyt  szerencsésen. Annál na-
gyobb volt a csapás, mely szövetségesét a cseh királyt 
érte, ki nov. 8-án a Fehérhegynél tönkreveretett. E 
szerencsétlen ütközet Bethlen ügyének is forduló  pon-
tul szolgált. A koronát Pozsonyból nyomon Turóczba 
vitette. 
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A választott magyar király — mert János Zsigmond 
példájára igy irá magát — Erdély viszonyát Magyar-
országhoz oly módon rendezé, mint Bocskai alatt volt. 
Midőn kijött, testvérét Istvánt egyszerű helytartóként 
hagyta hátra. A beszterczebányai gyűlésre, épen úgy-
mint elődje a szerencsire, Erdélylyel országos követe-
ket, oratorokat küldetett, királylyá választatása után 
azonban a helytartót a sept. 29-iki fehérvári  gyűlésen 
kormányzóvá — a ini volt kezdetben Rákóczy Zsigmond 
is — választatta. De Homonnainak időközben történt 
megmérgezése egy mindig kéznél levő ellenfejdelmi  je-
1 élttől szabaditá meg. 

A fehérhegyi  csatának fejleménye  Bethlen hiveit 
aggodalommal tölté el, Vácznak pedig elfoglalása  török 
hadak által, melyet mind Ferdinánd, mind Bethlen át-
igértek a portának, de nem oly szándékkal, hogy át is 
adják, megdöbbenté mindkét pártot. Mindez inkább Fer-
dinándnak kedvezett, ki dec. 10-iki hirdetményében 
Bethlent hitszegéssel vádolta s a pozsonyi és beszter-
czebányai végzéseket érvényteleneknek nyilvánitá, más-
nap pedig felhatalmazta  Eszterházy Miklóst, Bethlen 
legszilárdabb ellenfelét,  hogy a nevében azoknak, kiket 
Bethlentől átállásra birhat, bocsánatot adjon, s jószá-
gokat adományozzon. 

XIII. Lajos franczia  király 1620 elején követeket 
küldött Bécsbe, felajánlván  jó szolgálatait Ferdinánd-
nak Ezek egyike aug. 1-én Beszterczebányán is meg-
fordult,  de siker nélkül. Decemberben a követság újra 
felajánlá  közbenjárását s most mind Ferdinándot, mind 
Bethlent hajlandónak találta: de az első csak a fejdelem-
mel, s az utóbbi Ferdinánd magyarjai kizárásával akart 
alkunni. De ínég mindig volt akadály s az első határidő 
(dec. 29-iki Znaim) mellőztetett. Alkudozások után 
végre 1621. jan. 25-én megkezdődtek az egyezkedések. 
De Bethlennek és Ferdinándnak biztosai nem értekez-
tek személyesen egymással, hanem csak franczia  köz-
benjárók által 8 gyakran kelle egyik-másik félnek  uj 
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utasításért eltávozni, mi miatt az értekezlet hosszura 
nyúlt. Ezzel egy időben Bethlen Nagy-Szombatban 
országgyűlést is tartott, melyen a keleti megyék nem 
nagy számmal voltak képviselve s a hangulat levert 
volt. Ha már ez is aggasztá Bethlent, még leverőbben 
hathatott rá, hogy ez idétt egy ellene szőtt összesküvés 
nyomára jött, lioşy a nádor Széc6y s más főurak  elpár-
tolása minden pillanatban várható, hogy mint Pécsy 
irá, márcz. 5-én a franczia  közbenjáróknak a „császári 
felség  néhány párthíve méreg vagy vas által akarja 
Bethlent elveszteni," s végre, hogy 112 ur és nemes 
meghivta Bouquoi-t oly Ígérettel, hogy nyomon csatla-
kozni fognak  hozzá. A békealkudozás ily viszonyok 
közt lassan haladt, s a császár feltételei  naponként szi-
goruabbakká lettek. De Bethlen nem akart minden áron 
békélni: segélyforrásai  épen nem voltak kimerítve, s a 
portáról hírt vett, hogy Ali nagyvezér figyelmeztette 
követeit, hogy ő, Bethlen, békét ne kössön, mert ez évben 
segélyhadakat nyer. Bethlen ennek alapján azon kívá-
nattal állt elő, hogy sz. Mihály napig tartandó fegyver-
szünet köttessék s ezalatt a netalán megkötendő pontok 
az országgyűlés és porta által erősíttessenek meg, mint-
hogy követei erre nézve itt ígéretet is tettek. De For-
gács nádor — ki ez idő alatt folyton  értekezett Bethlen 
„titkos ellenségeivel" — eljöttnek látta az időt, nyilt 
elpártolásra, s tiltakozott minden hasonló czélzat ellen. 
Az értekezletnek apr. 9-én végeszakadt s Ferdinánd 
régi és uj hivei rögtön támadólag léptek fel  Bethlen 
ellen. Pécsy, a korlátnok apr. 25-én még egyszer tett 
ajánlatot a franczia  közbenjáróknak az alkudozás újra 
megkezdésére, de elutasittatott. A korlátnok ugylátszik 
túllépte hatáskörét, s tán e lépést is Bethlen tudtán kí-
vül tette. Vád emelkedett ellene, hogy az elpártoláso-
kat segítette, hogy meghagyta magát vesztegettetni, s 
épen midőn már haza indult Erdélybe, neje temetésére, 
útközben Nagy-Váradon elfogatott  s Szamosuj várba 
záratott. 
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Bethlen ügyei 1621 első felében  hova tovább mind 
roszabbul állottak. Mig a véletlen elpártolások által 
okozott veszteségeit pótolhatá, hadain Ferdinánd sergei 
több diadalokat vivták ki, s Pozsonyt, Nagyszombatot, 
Nyitrát, Füleket visszavették, s a császár pártját ujabb 
átállókkai szaporiták, ugy, hogy a Bethlen által tartott 
eperjesi gyűlés épen nem volt látogatott. Ehez portai 
bajok járultak. Ali, a nyilt támadásra egy kimeritő föl-
terjesztéssel s gazdag adományokkal megnyert nagyve-
zér márcz. 9-én meghalt s utódát Huszeint ujabb nagy 
összegekkel lehetett csak megvenni. Ez hetekre nyúló 
alkudozásokat vett igénybe, de végre eredményre veze-
tett. A nagyvezér egy fermánja  éles szemrehányásokat 
tesz a magyar uraknak, hogy sok pecséttel ellátott pa-
na8zle\elökdaczáramegszegték hitöketr egy másik pedig 
tudatja Bethlennel, hogy ,,ő hatalmassága talpon vagyon, 
hogy ez mult esztendőben töttkáraiért Magyarországban 
a lengyeleknek megfizessen,s  hogy az ő segélyezésére 
a budai vezér s a kanizsai Mehemet basa kirendeltettek. 
Ennyi segély is gyorsan adva nevezetes eredményeket 
idézhetett volna elő. de e helyett Bethlennek kelle éle-
lemmel 8 fuvarral  járulni a lengyel földön  harczoló szul-
tánnak. melyeket ő Erdélyből külde a török táborba*). 

S e b.ijai közt ragyagott Bethlen tehetsége legfénye-
sebben. Csüggedés nélkül vett mindent igénybe, hogy 
veszteségeit pótolja s a három oldalról megtámadott 
férfiú  biztos kezekkel összevágólag vezette tábornokai 
hadi működését. Diadalt diadalra aratott. Pálffí  ésBozs-
nvák foglyaivá  lettek, Bouquoi elesett, s Batthyáni Fe-
rencz csaknem egész Bécs alá vezette hadait. E közben 
a nádor is meghalt s most midőn szerencséje újra fenn-
ragyogott és bár a török had nem jött (miért, mondja 
Toldalagi a fejdelem  követe. Deák Mehemet pasát mu-
zullá tétettem), de kirendelése is elegendő volt, hogv 

*) Bethlen Gábor levelezése a portával az erdélyi főkormány-
szék, inuzeum-egylet s Mike Sándor ur gyűjteményében. 
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rettentsen, most elérkezettnek látta az időt, hogy újra 
megkezdje a békealku elejtett fonalát.  Bethlen közben-
járója Thurzó Imre volt, s sept. közepén mind két fél 
megegyezett biztosok kiküldésében. Értekezlet helyéül 
eredetileg Rabensburg volt kitűzve, utóbb Nikolsburgba 
tétetett át. Kezdetét oct. 11-én vette, de a fényes  tehet-
ségű Thurzónak e hó 19-én történt halála zavarólag 
hatott folyamára.  Mindamellett bár sok volt a leküz-
dendő nehézség s a viták a megbízottak közt heteken át 
tartottak, 1621 utolsó napján megköttetett a béke: 
Bethlen lemond a királyi czimról s a koronát visszaadja, 
nyeri a német birodalmi berezegi czimet, továbbá Op-
pelnt Ratibort, melyeket ő s fogadott  fia  (testvére István 
volt az) halálokig birnak, továbbá Szathmár, Szabolcs," 
Ugocsa, Zemplén, Borsod, Abauj, Bereg megyéket, dej 
anélkül, hogy ezek Magyarországtól elszakadnának, 
nyeri Munkácsot. Ecsedet mint zálogot, Tokajt, Tarczalt, • 
Kereszturt örökösen s a mennyiben zálogban volnának, 
kiváltásukra százezer forintot  kap. Átalános aninestia ' 
mindazokért, mik 1609 óta történtek. Ferdinánd az or-* 
szágalkotmánvát, a bécsi békét az 1608-iki törvényeket sí' 
saját felavatási  okmányát megerősíti és megtartja, 8 hat 
hó alatt országgyűlést tart. Az okmányok 1622. jan. 
7-én cseréltettek ki. 

Ferdinánd részben s Bethlen egészben márcz. 24-ig 
végrehajták az őket külön-külön illető pontokat. A fej-
delem készületeket tett a hazamenetelre, Erdélybe, mely 
ismét sarkpontját volt képezendő birodalmának. Ily 
nézetekkel az üldözött és földönfutóvá  lett cseheket s 
morvákat befogadta  s Alvinezre telepité, a bányászat 
emelése végett pedig a magyarországi bányavidékek-
ből bányászokat, pénzverőket külde az erdélyi érezhe-
gyekbe. 

Az 1622 év első fele  kettős gyászszal sujtá a Beth-
len családot. Jan. 18-án István ur neje Csáki Krisztina 
meghalt. Temetésén nem volt jelen a fejdelem,  ki máj. 
6-án érkezett meg nejével Kolosvárra, hol máj. l-e óta 
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együtt ültek a rendek. Pár nap múlva máj. 13-án a fej-
delemné is meghalt s fényes  ünnepélyek után, a gyász-
kiséret roppant pompával máj. 24-én megindult Kolos-
várról. Fehérvárra máj. 26-án érkezett meg a menet, 
„ifjak,  asszonyok, leányok" kik „mint édes anyjokat si-
ratták és kisérték." A gyász-ünnepély máj. 30-án vég-
ződött be teljesen. 

VI. 
A nickolsburgi béke nem nyugodott szilárd alapon. 

Az, mi a német birodalomban a fehérhegyi  csata óta tör-
Jtént, mindenkit meggyőzhetett, hogy egy hosszú és vé-
rres küzdelemnek csak kezdetén állnak. E háború már is 
'a catholicismusnak s absolutismusnak küzdelme volt 
'a protC8tantÍ8mus s alkotmányosság ellen. Az európai 
jviszonyokkal ismerős Bethlen előtt nem maradhatott 
.titokban, hogy a többé kevesbbé érdekelt angolok dá-
Inok, svédek, hollandok s politikai okokból még a fran-
^cziák is készülnek a protestáns Németország megmen-

tésére. De maga a békealkudozás folyama  alatt is két 
oly dolog történt, mi Bethlent a harcz újra megkezdé-
sére ösztönzé: Bethlen a háború folyama  alattToldalagit a 
Moldvában levő szultánhoz küldé segély végett s ezDse-
lal mirzát rendelte ki tatárcsapatokkal. A szerdár oct. 
17-én volt elindulandó, de segélyére többé nem volt 
szükség. Két nappal utóbb oct. 19-én I. Jakab angol 
király irt hozzá levelet, melyben parlamentje megegye-
zésével, sőt kérelmére 80 ezer arany segélyt igér neki, 
hogy a magyar birodalmat, mint a török felől  Európa véd-
bástyáját, a német birodalom felől  pedig az európai 
egyensúly fenntartóját,  állitsa helyre. De a segélyhad 
és segélypénz későn jött s a boszus Jakab utasitá por-
tai ügynökét Roet, hogy Bethlen ellenében ellenséges 
állást foglaljon  el. 

Bethlennek a béke megkötése után első gondja volt 
Toldalagit mentségével s ajánlatával, hogy ő minden 
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pillanatban kész a háborút megújítani, Konstantiná-
polyija küldeni. Toldalagi még a portán volt, midőn 
máj. 19-én I. Musztafa  nyerte el most másodízben a 
trónt. Jun. 13-án Daud nagyvezér megbukott, helyét 
Húszéin fogadta  el, ki Toldalagit kedvező válaszszal s 
gazdag ajándékokkal bocsátá haza. De jul. 7-én Hú-
széin is mazullá lett, s Lefkeli  Musztafa  basának adott 
helyet. A biztató válasz, mit Toldalagi hozott haza, 
Bethlent ujabb lépésre ösztönzé. De a nagyvezér-vál-
tozás is uj szövetséget tett szükségessé, annyival inkább 
mert Lefkeli  a fejdelem  irányában ellenséges állást 
foglalt  el. Aug. 22-én ettől uj megbízottak érkeztek a 
portára s velők gróf  Thurn, mint a prot. német fejdel-
mek képviselője. Bethlen előszámlálá^Jiogy minő körül-
mények miatt volt kénytelen békét kötni: az ország 
már ki volt merülve, s minthogy ellensége a lengyel 
király is akkortájban nyert békét, neki ügyelni kelle, 
nehogy ez véletlenül megtámadja. De ő kész a háborút 
20 nap alatt megujitni, ha kellő segélyt nyert. S ez 
annyival szükségesebb, mert Ferdinánd a spanyolokkal, 
lengyelekkel, németekkel megakarja a török birodal-
mat támadni s őt Bethlent már meg is kinálta a főve-
zérséggel. E felleplezés  nem kis aggodalmat okozott a 
nagyvezérnek, ki hajlandó lett volna Bethlent a támadás-
sal megbízni. Az angolkövet azon nyilatkozata, hogy az 
egész dolog koholt, meghiusitá a fejdelem  számitását s 
a hadkirendelés ezúttal elmaradt. Az egésznek annyi 
eredménye lett, hogy a budai basa felhatalmazást  nyert, 
hogy ha Ferdinánd megtámadná Erdélyt, ő jelentés 
nélkül védelmére siessen. De e törekvésekről a császár 
is értesült, s ez nem késett a portát megnyugtatni egy 
komoly jegyzékkel, hogy neki épen nincs hasonló 
szándéka. 

Az elutasítással Bethlen nem nyugodott meg. 1623. 
elején a magyar királynak egy követe fordult  meg ud-
varában, körültekinteni, hogy „minő gonosz czéljai 
vannak a fejdelemnek?"  Ez idétt a prot. német fej-

HilUíjl 8. Erdflj  tört. 11 10 
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delmek megujitni készültek a háborút, Angliából, Hol-
landiából pénzt nyertek, Bethlennel leveleztek, gróf 
Thurn pedig a portán dolgozott kezökre. S ezekhez 
járult a fejdelem  neheztelése a miatt, hogy az utólsó 
béke több pontja nem teljesíttetett, hogy ellene ocs-
mánynál ocsmányabb gúnyiratok s képek szórattak 
szét mindenfelé,  hogy Thurzó, kit ő árulónak tartott, 
lett nádorrá, s hogy Eszterházy nem eléggé tisztessé-
ges követséggel járul hozzá. De Bethlen elrejté neliez-
telését s hogy valódi czéljait annyival kevesbbé árulja 
el, megkérte Ferdinánd leányának Czeczilia Renátának 
kezét, oly Ígérettel, hogy maga is kész ennek vallását 
fölvenni.  Ferdinánd első válasza kitérő volt: kérdést 
tett a spanyol udvarnál, s Olivareznek 1623. oct. 27-én 
kelt válasza az egyenes megtagadást ajánlá. Erre maga 
Bethlen is számított, s különben is ez idétt már folyt 
a háború köztök. 

Egy időben ez ajánlattal a portán is mozgásba ho-
zott mindent, hogy a hadjáratra felhatalmazást  nyerjen. 
Itt Lefkeli  helyett sept. 21-én Gürdzsi Mehemet ,,az 
erdélyiek apja" s 1623. febr.  5-én a harczias Húszéin 
lett nagyvevérré. Ez idétt indult el Toldalagi Konstanti-
nápolyija, hol mindent szerencsésen bevégzett. Máj. 26. 
kiadattak a fermánok,  melyek a német császár ellen elren-
deléka háborút. Szerdárrá Ibrahim bozsnya pasanevez-
tetett ki, s a szilisztriai basa rendeletet kapott, hogy 
„Akirmanból, Kiliből, Benderből, Izmailiből minden 
hadakat, mind mazulokatés mind a kiknek a parancsle-
velck vagyon" felvévén,  csatlakozzék vele *). A közre-
működés a budai, temesvári, egri, kanizsai basáknak 
is meghagyatott, oly módon, hogy „Bethlentől hallgas-
sanak." Még egy eredménytelen kisérlet tétetett a ki-
békélésre, mire a fejdelem  aug. 21-én Kolosvárról meg-
indult. Forróláza pár hétig Nagy-Váradon tartá vissza, 
de midőn jobban lett, nyomban megindult. Még ekkor 

*) Török levelek az Erdélyi muzeum-egylet birtokában. 
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is a békét ajánlá Eszterházinak: „mivel semmit ő fel-
sége a mi alázatos instancziánkra hét egész hónaptól 
fogva  cselekedni nem akara," — irá sept. 19. ennek — 
azért indult el. 

Az összes had, melyet Bethlen vezetett, 80 ezer em-
berből állott, de ebben alig volt húszezer török, oly 
kevésre olvadt a szilisztriai hadigéret. Ehez járult 
azonban még tizezer tatár s a magyarországi basák 
csapata. Fölkelési okait, a korábbi sérelmek megújulá-
sait, Szendrőn sept. 21 -én kiadott körlevele számlálta fel, 
de nem azt, hogy minő nagy reményekkel s merész terv-
vel fogott  a vállalathoz. Szándéka volt átnyomulni 
Magyarországon, Sléziában egyesülni a hadakozó né-
met protestáns herczegekkel, helyreállítani a cseh 
királyságot s egyenes szövetségbeés összeköttetésbe 
jőni azon hatalmakkal, melyek Fridrik ügyét pártolák. 
Mind ebből alig sikerült valami — Mansfeld  megvere-
tett s többé nem tudott annyira a helyzet urává lenni, 
hogy az egyesülés érdekében valamit tehessen, daczára, 
hogy Bethlen megszüntetvén pár hét múlva a beszter-
czebányai alkudozást, diadalmasan nyomult elő, egy 
csomó várat elfoglalt,  s Caraífa  Jeromost megerősített 
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táooraban Gőding mellett bekerítette és éheztette. O 
egy maga a kivánt egyesülést nem hajthatta végre, 
utóbb a beállott hideg miatt törökök, tatárok zúgni, 
lázongani kezdettek, s végre is a Thurzó és Eszterházy 
által ajánlott két havi fegyverszünetet  elfogadta.  A 
hadfolytatásra  nem látta a viszonyokat kedvezőknek, 
s jobbnak hitte a tisztességes visszavonulást. S midőn 
a portán Húszéin nagyvezér megbukott és utódja Ali 
a császár követeit előzékenyen fogadta,  s ezek a béke-
bontásért panaszt emelve, nem kevesebbet kívántak, 
minthogy végkép hagyjon fel  a porta Bethlen pártolá-
sával és' annyit ki is nyertek, hogy a török sergek 
haladéktalanul visszaparancsoltattak, maga Bethlen is 
hajlandó lett a békére. A beszterczebányai elfogadha-
tatlan feltételek  (pl. Thurzó lefejezését  kivánta) többé 10* 
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alku tárgyát nem képezhették, sőt a fejdelem  Thurzó-
val kibékült. Ettől fogva  a magyar urak is sürgették a 
békét, s midőn Bethlen Kamuthi Farkassal 1624. feb-
ruárban követséget küldött Bécsbe, megkezdődtek az 
alkudozások. Minthogy Eszterházy mindenkép a béke 
ellen hangolá a császárt s ez Caraffának  megszégyení-
tését— kinek a fejdelem  előtt a gődingi fegyverszünet 
alkalmával gyalog kelle elvonulni — szerette volna 
megbőszülni, az egyezkedés nehezen haladt s végre is 
máj. 8-án a magyar tanácsosok sürgetésére, nagy rész-
ben a nikolsburgi alapján jött létre. A fejdelem  nem 
fogja  a törököt s tatárt hadra ösztönözni, s ha mégis 
megtámadná; a hét megye segitni fogja.  Oppeln és 
Ratibor helyett Bethlen az ecsedi uradalmat nyerte. 
Szokás szerént titkos pontok is csatoltattak az egyez-
kedéshez : ő, Bethlen a császári ház ellen nem fog 
fegyvert,  sőt ha megtámadtatik, segitni fogja  még a 
török ellen is. Csak az alkudozások bevégzése után 
jun. elején indult haza. 

Ez alkudozások folyamáról  a szultánnak — ez idétt 
már IV. Murád volt — bécsi követe mit sem tudott meg. 
Az, mondhatni ellenséges irányú volt a porta irányá-
ban. De Bethlen ez idétt hajlandó lett volna elszakadni 
a portától, s erre ajánlatot is tett. Adja a császár leá-
nyának Czeciliának kezét neki, s bizza rá, egy a török 
ellen intézendő vállalatban a hadak főparancs  nokságát 
— ez volt azok lényege. Két sugalat volt főként,  mi a csá-
szárt saját hajlamain kivül is ettől elidegenité,a spanyol 
udvar, mely Magyarország fegyveres  leigázását ajánlá, 
s Eszterházi, ki oct. 10-iki levelével „a török elleni 
készségének ajánlatát, hü szolgálatai kinálgatását, 
ezen részekről házasulni igyekezetét" mind ámításnak 
és tőrvetésnek bélyegzé. De a dolog húzódott halasz-
tódott s a tagadó válaszról Bethlen havak múlva érte-
sült. Neki, az ilyesmire elkészültnek, nem volt szokása, 
hasonló bizonytalan kilátású jövőért a bizonyost felál-
dozni, s gondja volt ez idő alatt, hogy a portán lazuló 
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viszonyát jó karba helyezze. S e részben az átalános 
európai viszonyok kedvezőkké lettek. A protestáns párt 
vereségei mellett sem volt hajlandó felhagyni  a császár-
ral kezdett háborúval, s I. Jakab angol király szoro-
sabban csatlakozók hozzájok. Miután a walesi herczeg 
mint leánykérő Madridban kosarat kapott, a király épen 
nem titkolta neheztelését a Habsburgház mindkét 
ágára s portai követét Roet — ugyanazt, ki eddig Beth-
len terveit meghiusitá — utasitá, 1624. máj. 28-ról, 
hogy ezt mindenben pártolja, gyámolítsa. 

Roe kitűnő államférfi  volt, ki épen oly ügyességgel 
dolgozott ez óta Bethlen mellett, mint elébb ellene. 
Mindenekfölött  aug. 21-iki sürgönyében ujabb határo-
zott utasítást kivánt, ajánlá a fejdelem  megnyerését 
azáltal hogy követ küldessék hozzá, hogy fejedelmi 
házasságra segittessék, „mert főtörekvése,  vérét megne-
mesitni." Midőn a válasz megjött, Roe és a kajmakám 
értekezletet tartottak együtt, mely azon módokról ta-
nácskozott, hogy lehet Bethlent a császár megtámadá-
sára birni, 8 közös megállapodás után, a franczia,  ve-
lenczei és hollandi követeket is megnyerték. Ekkor 
febr.  20-án felhívták  Bethlent, hogy 40 nap alatt nyi-
latkozzék, ha a császárral s a catholicusokkal, vagy a 
portával s protestáns fejdelmekkel  tart-e? ,,Az unió — 
irák — uj erőt nyer, ő kegyelmességét kérdés nélkül 
társul fogadják.  Ok nem akarják ő kegyelmességét há-
borúba bonyolitni, csak az utat megmutatni, hogy ho-
gyan biztositsa magát teljesen. Sokfélét  beszélnek róla, 
a többi közt, hogy catholisálni akar s a császár segé-
lyével és a pápa fennhatósága  alatt Erdélyt, Moldvát, 
Óláhországot külön királysággá alakitni. Szilárd elha-
tározottságáról az ügye iránt érdeklődő fejdelmeknek 
adjon bizonyságot." Bethlen nem sietett a válaszszal, 
a porta és a császár közt fennforgó  béketárgyalások 
óvatosságra inték. Munkásságát főkép  ennek meghiú-
sítására irányzá. 

A bécsi alkudozások folyama  alatt már 1624. 
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márcz. 4-éről Cserényit a portára küldé panaszkodni, 
hogy szolgálatait nem méltányolják kellőleg, s mindent 
elkövetni, hogy a német udvarral meg ne békéljenek, 
vagy legalább nála nélkül ne békéljenek. S annyit el 
is ért, hogy a diván eleinte nem sok békehajlamot mu-
tatott, sőt hadi készületeket is tett. Midőn végre ez 
megegyezését nyilvánitá, Ferdinánd követett el min-
dent, hogy Bethlen kizárassék az alkudozásoktól, s erre 
nemcsak a budaibasánál tétetett lépéseket, hanem magá-
nak a fejdelemnek  is Eszterházy által dec. 16-ról tudtára 
adta, hogy részvételét az alkudozásokban nemkivánják. 
Bethlen válasza keserűen szemrehányó volt s ezért is, de 
utóbb azért is, mert reménye lett a protestáns unióba lép-
hetni, még határozottabban igyekezett már az előleges 
egyezkedéseket is meghiusitni. Azonban hasztalan — 
mire ő a febr.  20-iki felhívásra  válaszolt, már megkez-' 
dődtek, azonban biztosai közreműködésével, 1625. ta-
vaszán az alkudozások. Közben-közben Bethlennek 
sikerült majdnem szakadásig vinni a dolgot; minthogy 
azonban a porta Ázsiában, a császár Németországban 
szorongattaték, mindkét érdeklett fél  kivánta a kiegye-
zést, s végre máj. közepén a hidas-gyarmati béke, 
Bethlen boszuságára, csakugyan megköttetett. 

Bethlen ugy találta, hogy e béke hátrányára van 
azon szövetségnek, melyet a protestáns uralkodókkal 
kötni felszólittatott.  Ezen — febr.  20-iki — felhívásra 
válasza apr. végén ért Konstantinápolyba s ebben ő 
késznek nyilatkozott bizonyos feltételek  alatt, melye-
ket majd követsége fog  elmondani, beállani a szövet-
ségbe. A követség 200 kísérővel nem sokára megérke-
zett s magával hozta a feltételeket,  de azokat csak 
hosszas körültekintés utánközlé az illetőkkel. Ezek sze-
rént Bethlen a portától kivánta: adassék neki engedély 
szövetkezni a prot. fejdelmekkel,  bontassék fel  az ugy 
is lejárandó zsitvatoroki béke (a másik még nem volt 
megkötve), a magyarországi török hadak rendeltesse-
nek alája s egy évi adója engedtessék el. Mig többet 
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követelt a szövetségesektől: vegyék fel  az unióba, 
fizessenek  a szövetkezeitek 500,000 tallért neki, s ezek 
tartsanak Csehországban 20,000 embert, követjeiket 
pedig az ő pártolására utasítsák. De mind a kajmakám, 
mind Roe túlzottnak találták e kivánatokat, s a kö-
vetség máj. 20-án hazaindult a kettős válaszszal: a 
porta csak annyit enged meg, hogy Bethlen csak a 
német szövetségesekkel tartsa fenn  frigyét,  Roe pedig 
kivánatai leszállítását sürgeti. Az első szóbeli izenet, 
az utóbbi levél alakjában adatott meg — de máj.20-áról 
egy fermán  is küldetett Bethlennek a szultántól, hogy 
az évi adó nem fog  ugyan felemeltetni,  de azt a porta 
ezúttal sem engedi el, s utóbb egy másik is, mely őt a 
hét megye birtokában megerősíti *). 

Mire e válaszokat megkapta Bethlen, a gyarmati 
béke már meg volt kötve s ezáltal a helyzet tetemesen 
megváltozva. Minthogy azt már megsemmisitni nem 
lehetett, legalább a ratificatiót  akarta hátráltatni, hogy 
azalatt belépése az unióba s ezzel kapcsolatos tervei 
kivételére időt nyerhessen. Sietve követet küldött a 
portára, ki ide jul. 22-én megérkezett, s a nagyvezér-
nek két emlékiratot nyújtott át : ünnepélyesen ellent-
mondott e csalfa  és becstelen kiegyezésnek, melynek 
hátrányait élénk színekkel festette,  s melynek megtar-
tására német részről nem is gondolnak. Ha őt annak 
idejében kellőleg segitik, már rég elfoglalta  volna Ma-
gyarországot s Pfalzi  Frigyest is visszaültette volna 
székébe. Már ennek vége — de ő most is kész már 
augusztusban Kassára nyomulni, hogy a császár kény-
telen legyen hadait északról ide leszállítani. Azonban 
a porta ne bontsa fel  a békét, csak ne ratificálja,  keres-
sen ürügyet a halasztásra. Ezalatt a zsitvatoroki béke 
ideje lejár, az ázsiai és németországi viszonyok jobbra 
fordulhatnak,  s a porta békét vagy háborút végezhet. 

*) Török levelek az erd. muz. egylet birtokában, s Rozs-
nyai kézirati munkájában. 



— 152 — 

De minthogy azalatt is kell valamit tenni, adjanak 
neki 15 ezer embert azon szin alatt, mintha ő tobor-
zottá volna, s ezzel annyira elfoglalja  a németet, hogy 
módja nem lesz szándéka szerint (Váczért mint irá) 
háborút kezdeni. Ugyané követségnek megbízatása 
volt, urának az unióba felvételét  és segélypénz adását 
sürgetni a követeknél, kik valóban a portán ennek ér-
dekében mindent elkövettek. S csakugyan aug. 27-én ki-
adatott a szultán fermánja,  mely megengedé Bethlen-
nek, hogy az unióba lépjen, hadakat toborzzon a porta 
költségén s effelett  segélyhadakat is igért. 

Mind e dolgokról Ferdinánd kormányának sejtelme 
sem volt. A császár csak annyit látott, hogy Gyarma-
ton, Bethlen követei tanácsával éltek többnyire a török 
követek, s nehogy e befolyás  ellene forduljon,  Bethlent 
igyekezett jó hangulatban tartani. Megküldte neki 
Hosszuthoti által a serenissimus czimet, s leánya keze 
helyett nőül a Neversi herczeg leányát ajánlotta, kit 
átalánosan kitűnő szépségnek tartottak. De bármeny-
nyit beszélt is a hir aherczegleány kellemeiről, e házas-
ságot a porta határozottan ellenzette s Bethlen is ki-
csinylette. Angol befolyás  — tán Erzsébet a Jakab 
leánya s Fridrik neje — figyelmét  a Brandenburgi 
választó nővérére forditá,  s ő is kapott az alkalmon, 
hogy ezzel és a már is nagy hir ü svéd királylyal Gusz-
táv Adolffal  sógorsági viszonyba jöhessen. 1625-ben 
nyár közepén a fejdelem  követei Kovasóczy István, 
Mikó Ferencz, Quaad kapitány és Skultéti orvos Bécsbe 
mentek, Czecilia Renátát még egyszer — de aligha 
nem már csak illemből — szóba hozni s aztán menedék-
levelet kérni a berlini udvarhoz. Még aug. végén is 
irá Bethlen Eszterházinak, hogy ő „keresi az utat a 
nagyobb bizalomra, de más utat erre nem talál, mint a 
mit eddigi s most is fenntlevő  követei által ajánlott." 
Az ajánlat most sem volt kedves, de épen oly élesen 
ellenzé Ferdinánd a brandenburgival leendő összeköt-
tetést is s e czélból a követeket több mint három hétig 
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visszatartá. De a menedéklevelet nem tagadhatta meg 
s a követek végre Berlinbe értek. Most a császár itt 
követett el mindent a tervezett összeköttetés meghiú-
sítására s a szokásos hireket a fejdelem  törökösségéről 
három izben iratta meg a választónak. Daczára en-
nek az alkudozások sikerrel haladtak elő. Skultéti már 
august. 13-áról irta a fejdelemnek,  hogy minden rend-
ben van, s a házassági szerződés elkészülésére nagy 
főköveteket  küldjön haladéktalanul. Ezek Rákóczy 
vezetése alatt el is indultak. Bethlen ellenségei annyi-
val tevékenyebben munkáltak a meghiúsításon s az év 
végén a lengyel korlátnok is tiltakozott a szövetség 
ellen. 

E törekvései mellett Bethlen szükségesnek látta 
igyekezetét, hogy a protestáns unióba léphessen, lehe-
tőleg titokban tartani. S ez év folytán  minden ellensé-
ges mozgalmat került. Sept. 25-én izente a portára 
Bercsényi Imre által, hogy „ő csendességben van" de 
nem mulasztá el a divánt az európai hatalmak harczias 
mozgalmaira figyelmeztetni.  Öt nappal utóbb Keresz-
tesi Pál megvitte az adót a portára, s meg volt bizva, 
tudósitást tenni itt házasodási czéljairól és erre a meg-
kívántató portai felhatalmazást  kieszközölni. Ugyanez 
időben Quaad, elválva az első követségtől Berlinben, 
Dániába, Hollandiába, egy másik követe pedig Fran-
cziaországba ment, hogy uroknak a Ferdinánd ellen 
fellépésre  pénzt és szövetségeseket szerezzenek. Quaad 
jelen volt Hágában midőn ott 1625. dec. 25-én az angol, 
dán és hollandi felhatalmazottak  egy 15 pontú szövet-
séget hoztak létre a Ferdinánd ellen folytatandó 
háb oru és a dán király megsegélyezése ügyében. 
E szövetséglevélnek 14-ik pontja: hogy ez okmány 
közöltessék az erdélyi fejedelemmel,  hogy az, ha tet-
szeni fog,  maga is beléphessen. E hirrel tért haza a 
kapitány. 

Bethlen közepette ez alkudozásainak a portáról 
váratlan leleplezéseket kapott. Ferdinánd a Thurzó 
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halála miatt megürült nádori szék betöltésére Sopronba 
sept. 8-ára országgyűlést hirdetett. Hogy a gyűlésnek 
más ezélja is van, Ferdinánd idősebb fiának  királylyá 
választatása, azt Bethlen a portán székelő angol követ-
től tudta meg. A császár ugy látszik Bethlen ellenséges 
fellépésétől  tartott s most czélt is ért, meggátlására 
amaz mit sem tehetett. Midőn az octoberben kelt levél 
a fejdelemhez  jutott, III. Ferdinánd már meg volt 
választva nov. 26-án, s a titkolózás miatt boszus Beth-
len szemére is hányta ezt Eszterházynak. Ha vele 
tudatják a dolgot, ő mindent kiegyenlített volna, ,,s 
nem kellett volna a vármegyék követeit, sok nógató 
fenyegetésekkel,  pirongatásokkal, voksoknak torkokba 
veregetésével hajtani a választásra." S e hírét dec. 17-
éről Roe egy másik tudósítása követte: a fejdelem 
összes irományait, levelezéseit, sürgönyeit ellopták s a 
Ferdinánd kezébe játszták. A tolvaj kiléte nem tuda-
tott ki, de a gyanú leginkább Belaházi ügynököt ter-
helte. Az irományok közt sok volt a fejdelmet  compro-
mittáló s a bécsi kormány nem is késett ezeket, de — 
mint Bethlen pártfogói  álliták — meghamisítva a díván 
kezébe játszani, hogy a fejdelemnek  ellenséges czéljai-
ról, hogy Ferdinándnak tett ajánlatairól itt is tudomás-
sal bírjanak. 

Mielőtt ez értesítések megérkeztek volna Konstan-
tinápolyba, Keresztesit dec. 25-én gazdag ajándékokkal 
s a házassági engedélylyel Juzsuf  Muttahher kíséreté-
ben visszainditá a kajmakám. Majd Rákóczy is letette 
Berlinben ura nevében az esküt s a házasságnak ,,külső 
árnyékát véghezvitte: a fejedelem  asszonynyal ágyra 
kevés ideig leülvén." A fényes  és gazdag nászkiséret 
azután megindult, s a fényes  és nagyszerű menyegző 
Ferdinánd, a szultán, a bajor és kölni választók s oláh 
vajda követei jelenlétében Kassán márcz. 2-án megtar-
tatott. Bethlen előlegesenmég nejének nagy uradalmakat 
kötött le s Ígéretet tett, hogy utódává választatja, ez 
viszont otthoni örökösödési jogáról mondott le. S az 
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1626. máj. 24-én Fehérvárott tartott országgyűlés Ka-
talint Gábor utódává választá, feltételeket  szabott elébe 
és felesketé. 

Ez idétt Quaad újra útra kelt. Elébb Krisztián dán 
királyhoz s ettől dán követ kíséretében Hágába ment. 
Bethlen a szövetségbe állt, mely neki havonként 40,000 
tallért igért. Ö ezért Ígéretet tett, hogy a török és oláh 
hadakon kívül 14,000 embert állit talpra, s kivánta, 
hógy Mansfeld  tizezer emberrel Csehországba üssön, 
kivel ő aztán egyesülni fog.  Terve volt ezen kívül meg-
támadtatni : a lengyeleket tatárokkal a porta, s 
oroszokkal a svédek utján, a császárt pedig a törökök-
kel, s ezeket rábirni, hogy a persákkal békéljenek ki. 

Mindez terv maradt. Az uj angol király Jakab utódja 
Károly nem kedvelte Bethlent, s utasításai mindig tar-
tózkodást ajánlottak. Roe minden igyekezete füstbe 
ment urát máskép hangolni. Hiában irta neki, hogy mi 
csekélység 2000 font,  a Dániának fizetett  havi 50,000 
mellett, midőn azt egy hatalmas és merész fejdelemnek 
adja — egy fillért  sem kapott. Francziaország már 
augustusban kimondá, hogy nem fizet,  s Velencze pén-
zetlenségével mentegette magát. Bethlen előterjeszté-
seire, sürgetéseire, kérelmére, hogy százezer tallér elő-
leget adjanak — miért ő az évi összegből tetemes 
leengedésre hajlandó — kitérő válaszokat kapott s csak 
a biztatással maradt. Egyedül Hollandia s a dán király 
adott neki egy izben s azt is később, többet a szövetke-
zettektől egy fillért  sem nyert. Ehez járult, hogy az 
elorzott levelek ez idétt kerültek a porta kezébe, s Esz-
terházy is szolgáltatott át olyanokat, melyekben a fejde-
lem hajlamot árult el szövetkezni Ferdinánddal a porta 
ellen, hogy Gurdzsi Mohammed a kajmakám a császár 
határozott ellensége s az unió legbuzgóbb barátja jul. 
3-án megöletett s helyére a divánban a más elvekkel, 
más hajlamokkal biró Recsep lépett. Ez Bethlen 
ellen ellenséges állást foglalt  el, s midőn ennek követe 
Toldalagi a mult évi fermán  alapján a császár megtá-
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madására engedélyt és segélyt sürgetett, Recsep azt ha-
tározottan ellenzette. Roe s a többi követ nagy bajjal 
tudták kieszközölni az engedélyt, de a mult évihez ké-
pest tetemes megszorításokkal. Bethlen szövetkezhet a 
porta régi barátaival, a budai basa Murtéza parancsot 
kapott, hogy ha a császár Erdélyt vagy a széleket meg-
támadná, segélyt adjon a fejdelemnek.  Toldalagi vissza-
tért a válaszszal, s „most már — irá Roe aug. 19-én — 
nincs egyéb hátra, mint hogy magasságod az elüzötteket 
birtokaikba, a lelkiismeretökben háborgatottakat vallá-
sos szabadságokba visszahelyezze." 

Ekkor már Bethlen hozzáfogott  készülődéseihez. 
De a válaszszal nem volt megelégedve, s uj követséget 
küldött a portához, mely sürgesse, hogy nejének utód-
jává lett választása erősíttessék meg, s hogy engedtessék 
meg neki acsászártNémetországra szóritni vissza. Azután 
aug. 12-én még egyszer s utoljára Ferdinánd elébe ter-
jeszté sérelmeit, hogy a nádor s a főbb  hivatalnokok un-
talan gyalázzák öt; irt szövetségesei vezérének Mans-
feldnek,  ki már tavaszszal megkezdé hadjáratát, de nem 
nagy szerencsével folytatván,  mindig sarkalá őtet, hogy 
szálljon táborba, hogy siessen vele a terv szerént egye-
sülni, s e kívánatára nézve igyekezett őt megnyugtatni. 
Valóban előcsapatát aug. 25-én útnak ere6zté. Maga is 
megindult Fehérvárról sept. 7-én hadaival s e hó 25-én 
Füleknél táborozott. 

Már ekkor Murtéza megkezdte a hadjáratot, rabolva, 
pusztítva, felégetve  a falvakat,  de a helyett, hogy Beth-
lenhez sietne, Nográdot kezdte ostromolni. Ezalatt Beth-
len Eszterházyval s Zrinyivel apróbb csatákat folytatott, 
de azon hir, hogy a dán király hada Lutteram Barem-
bergnél tönkre veretett, megrettenté Bethlent s azon 
czéllal, hogy a mennyire lehet fedezve  legyen sept. 
26-án irt Eszterházynak, hogy ő kész békét kötni. Ez 
szinlé, mintha hajlandó volna elfogadni  a közbenjáró 
szerepet, Kéryt mint követet az erdélyi táborba küldte, 
de ugyanakkor Palánknál a fejdelmet  véletlenül meg-
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rohanta s visszanyomta. Bethlen hirtelen maga mellé 
vont egy tatár csapatot s visszanyomá Eszterházy hadát. 
„Eredj — mondá ingerülten Kérynek a nádor köve-
tének, kit ez a béketárgyalásra küldött hozzá — eredj 
vissza ahoz a ki küldött. Ha a fejedet  a lábadhoz tétet-
ném, jogosan cselekedném; de én keresztyén vagyok. 
Mondd meg uradnak, hogy ellenem sem csellel sem fegy-
verrel nem boldogulhat." S most Eszterházy egyesült 
Wallensteinnal, ki tetemes hadakkal jött, a fejdelem 
pedig Murtézával sept. 29-én. Miután e napról még 
egyszer békére hivta fel  a nádort, maga hadával Szé-
csény felé  vette útját, egyesülendő Mansfelddel  s oct. 
2-án csatlakozott is ennek hadaival. 

Az egész hadfolytatás  tervnélküli volt s apró csatá-
rozásokból állt. Bethlen szövetségesei megveretése miatt 
nagy óvatossággal volt kénytelen harczolni s épen nem 
volt kedve mindent koczkáztatni. Épen ezért egyszerre 
folyt  a háború s a levelezés a békeértekezletek megkez-
dése végett. Ferdinánd oct. 2-áról elfogadhatatlan  fel-
tételeket tett s Bethlen oct. 10-iki levelével méltányo-
sabbakat igyekezett kinyerni. De azalatt éhség és 
ragály dult a Wallenstein táborában s Bethlen apróbb 
csatározásokban diadalt aratott. Csak oct. 16-án nyert 
Mansfelddel  a Garan mellett Wallensteinon egy nagyobb 
fényes  diadalt, mikor ez halottakban s foglyokban  tíz-
ezer embert vesztett. E megveretés után Wallenstein 
sietve visszahúzódott a Vágón tul, Bethlen pedig még 
hátrahagyott utócsapatait is visszanyomta. De utóbb 
is, minthogy a császártól ujabb egyezkedési alapokat 
várt, helytállóit hadaival, midőn sz. Demeter napja 
(nov. 26.) eljővén, a török hadak megtagadták a további 
szolgálatot. A tábor Verebélynél állott s Murtéza 
kísérletet tett őket lecsendesitni, felhozván,  hogy Beth-
len a téli hadjáratra is kinyerte az engedélyt. A felbuj-
tatott hadak rá sem hallgattak s maga Murtéza is élet-
veszélyben forgott.  De a fejdelem  magyar hadaival 
körülvette a tábort, lecsendesité a lázadást s annak vezé-
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reit lefejeztette.  „Mely emlékezetes cselekedetével any-
nyira megszelidité az pogány hadakat, hogy ugyan szó-
beszédben kele köztök: hogy nincsen már töröknek 
egyéb szent Demeter napja csak Bethlen Gábor napja." 
De ekkép fékezett  hadakkal veszélyes táborozni. Aztán 
a lázadás a keresztyének közé is átcsapott: Mansfeld 
hadai nyiltan zúgolódtak. Örömmel fogadta  hát a fegy-
verszünet megkötését s hadait maga is téli szállásra 
vezette Körmöczbánya környékére. 

Bethlen e hadjáratával is csalódott, mint a két első-
vel. Midőn ő elindult, a dán király már tönkre volt verve. 
Az unió vele csatlakozó hada fáradt,  üldözött csapat 
volt, melynek csak vezérei Mansfeld  s Ernst weimari 
herczeg voltak kitűnők. A balesetekről korán értesülve, 
kedve ellen s csak kötelezettségből kezdett hozzá. Aztán 
szövetségesei nem teljesítették Ígéreteiket. Hiában 
figyelmeztette  őket: „non arma sine stipendiis," egy 
fillért  sem kapott. Szóval tartották, s Quaad, ki még az 
ősz folytán  Hágából Londonba ment át, egyebet bizta-
tásoknál, üres Ígéreteknél nem nyert. Ferdinánd oct. 
19-iki válasza engesztelékeny hangon volt írva s a fej-
delem nem látott más menekvést, mint hogy maga béke-
alkudozásokhoz kezdjen. Azon diadalok után, melyeket 
a császár ez évben a birodalomban nyert, nagyon is fel-
hangolta követeléseit 8 ugy látszott, hogy a két fél  biz-
tosai a Pozsonyban kezdett s Bécsben folytatott  alkudo-
zásokban kiegyezést nem fognak  létrehozhatni. Két 
kivánatot tartott főként  Bethlen becsületével meg nem 
egyeztethetőnek: hogy a magyar lázadók kizárassanak 
a békéből s ezt biztosítsák Bethlen alattvalói. Végre 
kiegyeztek s Lőcsén dec. 28-án Bethlen téli szállásán 
megköttetett a béke, de terhesebb feltételek  alatt, mint 
az utolsó bécsi volt, melynek pontjai különben megerő-
síttettek, de a melyben kikötött s a végvárak fenntartá-
sára szánt 30,000 tallér fizetésétől  a császár fölmentetett. 
E fölött  a hét megye királyi biztosok előtt, s Erdély 
országgyülésileg esküt fognak  letenni, hogy a császár 
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ellen senki rendeletéből sem támadnak fel.  Az alkudo-
zások folyama  alatt a weimari herczeg meghalt sMans-
feld  még elébb elhagyta az országot. A szenvedélyes, 
lovagias férfiú  nem tudá elviselni ujabb reményének 
bukását s mielőtt törekvése ezélját Velenczét elérte 
volna, Spalatro mellett egy nyomorult faluban  Urako-
witzban meghalt. 

A lőcsei béke ̂ kényszerűség műve volt s e felett  még 
megalázó is, annyival inkább, mert a kikötött hitletétel 
végre is hajtatott, bár ennek halasztására Bethlen min-
dent elkövetett. De a békét a porta s a szövetségesek 
egyaránt rosz neven vették, ez utóbbiak főként,  mert be-
leegyezésök nélkül köttetett, és ezt leplezetlenül tudtára 
adták a fejdelem  portai ügynökének. A válasz már meg-
volt ennek utasításában: a szövetségesek sodorták őt 
ebbe a kényszerűségbe, mert ígéreteiket nem teljesítet-
ték. De ugyanakkor mind ezek mind a diván értesítve 
lettek, hogy ő, a fejdelem,  kész újra fegyvert  fogni,  de 
csak ha minden garanţia megadatik neki, hogy a kitű-
zött feltételek  teljesíttetni fognak.  Igaza volt, hogy nem 
volt hajlandó még egyszer ily bizonytalan alapon fogni 
fegyvert,  mert a következmény megmutatta, hogy hiá-
ban járt közben az eszes Roe, az angol kormány egy 
fillért  sem akart adni, hiában ment el 1627 májusában 
Krisztián Vilmos brandenburgi őrgróf  a sléziai hadtest 
parancsnoka Velenczébe incognito, hogy a signoriát 
tevékenységre és sógora Bethlen érdekében pénzadásra 
birja, ez többé tudni sem akart a dologról, hiában járt 
közbe a dán király, a hollandi general-statusok is vissza-
vonultak, azon férfiú,  kiről Wake a velenczei angol kö-
vet nem minden dagály nélkül irá, „hogy ő egy Atlas, 
kinek vállán nyugszik most (t. i. a szomorú 1627-ik 
évben) a szabadság ügye," nyert elég „csengő szót," de 
„csengő pénzt" egy fillért  sem kaphatott. Az alkudozá-
sok semmi sikerre sem vezettek. A kajmekám egy levele 
eléggé éles hangon kárhoztatta a megkötött békét, de 
ez irattal együtt Borsos Tamás hazavitte az 1627. 



— 160 — 

márcz. 18—28-án kelt athnámét is, mely Brandenburgi 
Katalint megerősíti a fejdelemségben  s melynek kiada-
tását a császári biztosok minden igyekezetökkel sem 
tudták meggátlani. 

Ezen császári ügynököknek egy másik feladata 
volt Konstántinápolyban a portát rávenni, hogy Ferdi-
nánddal békét kössön, mi annyival szükségesebbé vált, 
mert a gyarmatinak pontjai teljesületlenűl maradtak, 
s azok végrehajtását mindig hiában sürgették. Felada-
tukhoz képest Bethlent a legfeketébb  szinbcn álliták elő 
„ő egy világháboritó, kit nyomon le kellene tenni;" 
ezenkivül felmondta  frigyét  a dán királynak s kötelezte 
magát, hogy a császár ellenségeinek ellensége lesz. A 
fejdelem  ügynökei hiában mondák e dolgokat „kohol-
mányoknak," a megrettentett s a persa háborúval elfog-
lalt porta megegyezését nyilvánitá, hogy az alkudozások 
megkezdessenek. Bethlen követe Toldalagi már már-
cziusban Budára érkezett, s utóbb a portai és császári 
biztosok is kineveztettek. Az alkudozás itt is sok nehéz-
séggel folyt  Szőny mellett Forró szigeten, s Bethlen ki-
zárására Eszterházy mindent elkövetett. Amaz maga 
részéről elébb a békealkudozásokat akarta meghiusitni 
s azután Erdélynek csak kedvező feltételek  mellett be-
foglalását  szorgalmazá. Midőn erre kevés volt akilátás, 
egy jul. 26-án kelt s Borsos Tamás portai ügynökéhez 
intézett jegyzékével az okokat mutogatá, hogy miért 
nem fogadhatja  ő el a békét? Azután Mikó Ferenczet 
küldé a portára, hogy a béke megkötése elé ujabb ne-
hézségeket görditsen. Mindennek csak annyi eredménye 
lett, hogy az alkudozás folyamát  nyujtá, de bár a sző-
nyi megbízottak közt néha oly ingerült hang állott be, 
hogy az értekezletet több izben félbe  akarták szakítani, 
sőt a budai basa már sergeit is kezdé összevonni, ennek 
makacsságát hat ezer tallérral s nagy Ígéretekkel meg-
törék 8 a béke sept. 12-én csakugyan létrejött. Most már 
oct. 22-éről Mikótutasitá Bethlen, bár siker nélkül, hogy 
Erdélyt utólagosan irják be az okmányba. De Szom-
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bathelyi, ki az ő követségének tagja volt „eláruld a fej-
delmet" s a nádorhoz szökött, ki szolgálatába fogadta. 
A dolognak semmi fontosabb  következménye nem lett, 
minthogy utóbb ujabb árulásáért a kézrekerültet ország-
gyülésileg nótázták. 

Az egyesült hatalmaknak legfőbb  igyekezete volt 
a béke megkötése után kieszközölni a portán, hogy az 
neratificaltassék  s Bethlen is ezen munkált velők együtt. 
Ez egy pillantig ugy látszott, hogy sikerülni fog.  A 
császár késett a kikötött ajándékok béküldésévels 1628 
elejéről a portáról fenyegető  hangon irt levél ment 
hozzá. Azután nagyobb mérvű hadi készületeket is tet-
tek, sőt jul. 14-éről a kajmekám felszólitá  Bethlent, 
hogy hadaival készen legyen s a császári sergek moz-
galmairól a portára korán és kimerítő tudósításokat 
küldjön. De az ajándékok nov. 25-én beérkeztek s a 
háború ezúttal is elmaradt. 

Bethlen viszonya ezalatt és ezután a szövetségesek-
kel lényegileg a régi maradt. Biztatást és Ígéretet tet-
tek ezek neki ezután is eleget, de mindent teljesítetlenül 
hagytak, S hogy leglább magukat mentsék s tévesztett 
lépéseiket szebb szinbe állítsák elé, őt vádolák perfidiával, 
őt, kinek 30,000 tallérnál többet soha sem adtak, ki pedig 
mindig ismétlé nekik, hogy „non arma sine stipendiis," 
őt, kit háborúba bonyolítottak, azután elhagytak. Mind-
ez meggyőzte a fejdelmet,  hogy velők szorosabb viszony-
ba nem ereszkedhetik. De azért korántsem hagyott fel 
terveivel, csak másuton igyekezett valósitni azokat. Foly-
tonosan ügynököket tartott Brandenburgban s a német 
udvaroknál, kik tudositák, hogy a császár mit tervel. 
„Többet — 1628 elején irá — mert a porta elhagyá.mert 
szövetségesei nem segítették kellőleg, nem tehettett." Va-
lódi czélja már ekkor az volt, hogy G usztáv Adolf  svéd ki-
rálylyal,sógorával ereszkedjék egyezkedésbe.Ez ugyan is 
még ez időben a lengyelekkel folytatott  háborút. Bethlen 
már 1627 őszén lépéseket tett, hogy őket kibékeltesse. 
Ily módon Gusztáv Adolf  szabad kezet nyervén, nyo-
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múljon hadaival Sleziába, s ekkor ő is kész lesz, még 
pedig anélkül, hogy valakitől segittetnék, felülni,  vele 
csatlakozni s azután közösen folytatni  a háborút. E szö-
vetség valóban gyümölcsözőbbé lehetett volna az előb-
binél s a következő időben folyton  folytak  is rá az előké-
születek, alkudozások. 

Valósulás stadiumába nem léphetett e dolog, mely 
biztosabban szerzett volna Bethlennek koronát, mint 
ama kalandos tervek, melyekkel ez időben kapcsolatba 
hozzák. Hogy ő a portával magát dák királylyá akarta 
volna tétetni Erdély és a két Oláhország felett,  mint 
Pázmán hivé s mint egy velenczei tudósítás is emliti, 
koholmánynak is bárgyú volt. Hisz ő maga tudósitá 
épen ez időben a portát, hogy Ferdinánd részéről egy, a 
török ellen intézendő had fővezérségével,  jutalmul az 
ettől elnyerendő birtokokkal, s a Dunán innen fekvő 
részekkel kinálják (1627 oct. 22). Ha, mi nem lehetet-
len, ezzel a portát rémitgeté, hogy a szőnyi békét ne 
ratificálja,  ugy az is bizonyos, hogy ő lett volna első, ki 
hasonló feltételt  elfogad,  ha az komolyan tétetik, ha ily 
módon a protestánsok üldöztetését megszüntetheti, ha 
reménye lehet, hogy ezt valóságra viheti. De ennek 
hiányzott minden garantiája Eszterházyban s magában 
Pázmánban is, ki előtt ez eszmék megpendittettek. Ily 
körülmények közt azután kelle törnie, mit biztos remé-
nye volt elérhetni: bevégzésére a lengyel háborúnak, 
ha másként nem lehet, oly áron is, hogy a tehetetlen s 
öreg Zsigmond helyett ő választassék meg, s szoros 
egyesülésre Gusztáv Adolffal.  S ezért nem csak a sv£Ü 
királylyal, hanem néhány lengyel főúrral  is érintke-
zésbe tette magát, megtette a portánál a szükséges in-
tézkedéseket, hogy egy lengyel hadjáratra engedélyt 
nyerjen s 1629 elején nagy mérvben készülődött is. Ez 
időben járt nála a svéd királynak egy követe, Farensbach 
s ő is inditott követeket Gusztáv Adolfhoz.  EzeketFer-
dinánd letartoztatta s mialatt azon munkált, hogy sza-
badon bocsáttatásukat kinyerje , betegsége láthatólag 
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roszabbra fordult,  Vizkórságban szenvedett — mely, 
daczára, hogy mindenféle  fürdőket  használt, s még egy 
külföldi  orvos is fordult  meg nála (az akkori közvéle-
mény ugy hivé, hogy épen ez idézte elő betegsége 
sulyosbulását) naponként veszélyesebbé vált. Midőn 
végre hirét vette, hogy sógora megbékelt a lengyel ki-
rálylyal, már minden késő volt. Az év kezdete óta be-
tegeskedvén, gondja volt, hogy mindent biztosítva, 
rendezve hagyjon hátra. E czélból kiment Váradra, hol 
a tanácsurakkal s a Részek befolyásosabb  embereivel 
tanácskozott, átrándult Debreczenbe, hol Murtéza 
budai basával értekezett. Végrendeletét már ez előtt 
aug. 31-én megkezdte irni. Ennek terjedclmesb beveze-
tése utasítás arra, hogyan kormányoztassák Erdély s 
hogyan viselje magát neje az utána következő „fejde-
lem" az adott viszonyok közt, s hogyan bánjanak vele 
tanácsurai és rokonai? Aztán következik maga a ren-
delkezés, melyben megemlékezett az országról, a csá-
szárról, a svéd királyról, a brandenburgi választóról, 
nejérő), a kormányzóról, számtalan főurakról,  cselédjei-
ről, udvari papokról, az udvari hölgyekről, tanítókról, a 
fehérvári  iskoláról nagyszerűen, több más iskolákról, 
ispotályokról, gyakran tetemes s többnyire jelentékeny 
összeggel, Váradon nov. elsején irván azt alá. 

Tizenöt nappal utóbb Fehérvártt teljesen megfo-
gyott erővel papirt és tollat kért: „ha Isten velünk — 
irá — kicsoda ellenünk? senki nincsen, bizonyára nin-
csen." Néhány perez múlva meg volt halva. 

Bethlenről az egykorúak, kik ismerék, lelkesedéssel s 
bámulattal irnak. Magasztalják eszét, vitézségét, libe-
ralitását, fáradhatatlan  tevékenységét. „Tekintetében 
oroszlán, conversatiójában nyájas, józan életű, könyör-
gésében nem külsőképen tettető, de buzgó, az tudósok 
társaságában gyönyörködő; a hazafiaknak  atyjok, a vi-
tézlő rendnek mind jó tanitójokstükörök;" künn tekin-
télyes, családi körben szelid volt. Szerette a zenét, tán-
ezot, lakomát, de módjával, a fényt,  de pazarlás nélkül. 

11* 
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Sokat építtetett, de jó gazda volt s gyűlölte a vesztege-
tést. Ilyennek festi  Kemény, ki udvari embere s utóbb a 
fcjdelemségben  egyik utóda volt, és ki a mindennapi 
vele együttléttel eléggé megtanulta ismerni. A pénztár 
telve, a várak jó karban, a hadsereg szervezve maradt 
hátra, s Erdélybe volt vonva az európai politikába. Pe-
dig szegény, Ínséggel küzdő volt,midőn átvette, melyre 
a két oltalmazó nagy hatalmasság épen nem gyakorolt 
jótékony befolyást.  De ő nyugodt biztossággal vezette 
hajóját, s a 42 csatában megfordult  hadvezér, kinek 
már egy izma sem volt ép, még több diplomatiai har-
czot állott ki diadallal. A törvénykezést szabályozta, a 
közigazgatásba rendet hozott, a gazdászatot, bányaipart 
fejleszté,  a kereskedelmet felvirágoztatta,  a tudományo-
kat előmozditá, a hit dolgában teljes mértékben türel-
mes volt, annyira, hogy a jezsuitáknak is házat adott 
országában. Minden kellékével birt egy nagy uralkodó-
nak, ki 16 éves kormányzásával Bocskai kezdeményét 
hatalmasul fejleszté.  A pontnál halt meg, midőn a munka 
befejezésére  tette az előkészületeket, midőn végre oly 
szövetséget hozott létre, mely nem csalta volna meg, 
mint a korábbi. Mi lesz a protestántismus kérdésből, ha 
ő nagy sogorával egyszerre lép fel?  hogyan alakul Ma-
gyarország sorsa, ha ekkor vezet serget Pozsony felé? 
minő alakot nyert volna Magyarország szövetkezése 
Németországgal, mely mint hagyományos, mint keresz-
tyén szövetkezés, a legfényesebb  diadalok után sem lett 
volna mellőzhető? 

VII. 
Bethlen halála napján már a pártok, melyeket ő 

eddig egyensúlyban tartott, újra szembenálltak egy-
mással. Utódja özvegye Katalin volt, de korlátolt ha-
talommal, a kormányzó Bethlen István gyámsága alatt, 
mint ezt 1626-iki fehérvári  törvényekben a IV-ik fej-
delmi conditio rendeli „minden gubernatio és gond vise-
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lés, mostan és következendő gubernátor (t. i. István ur 
az 1620-iki választás alapján) uram ő nagyságán legyen 
és tanácsokon, és semmit ö felsége  az országnak közön-
séges dolgaiban ő nagyságának és tanácsoknak akaratja 
és hirek nélkül ne cselekedjék." Gábor sem ezt, sem a 
többi feltételt  gyengitni nem igyekezett. Mióta testvére 
István kormányzóvá választatott, tekintélyesebb állást 
foglalt  el az első tanácsurnái, s az ország igazgatásában 
némi részt birt. A boldogult arra számitott, hogy ez a 
dolgok folyamába  be levén avatva, neje nevében és 
czime alatt, az ő elvei szerént fogja  intézni a dolgokat. 
De hogy ez intézkedést megbánta volna, hogy ennyi 
jogkört sem akart volna utolsó éveiben nejének engedni, 
arra semmi biztos adat sincs. Ellenkezőleg testvérét, 
tanítványait, creaturáit végrendeletében is, Isten előtt 
teszi felelősekké,  hogv a fejdelemasszonyt  védjék, támo-
gassák. Mig élt, még gyengeségei iránt is elnéző volt e 
hölgynek, s midőn gyanakodott, hogy ennek a morva 
Zieratinnal „alkalmatlan familiaritása  van" a kegyen-
czet szép szin alatt eltávolitá. Többet nem tett 8 azután 
is lovagias és előzékeny maradt a hölgy iránt, ki oly 
messziről jött sorsát megosztani. 

Ugy látszik, Katalin nem volt méltó hozzá, épen ugy, 
mint István ur nem volt alkalmas nyomán haladni. Gá-
bor halála senkit se lépett meg véletlenül, havak óta el 
voltak rá készülve, sőt pár hettel halála előtt, Apafi 
Györgyöt főkövetül  István a portára küldé, hogy ott 
ez eshetőségre mindent előkészítsen*) és még is a párt-
szenvedély rögtön tág tért nyert minden agitatióra, mely 
végre is a dolgoknak nem várt fordulatait  idézte elő, 
Erdély erejét megbénitá s alkalmatlanná tette, hogy a 
bekövetkező világfontosságu  eseményekben szerepet 
játszhassék. Csak a török részről lőn a szükséges elő-

*) Kemény Apafit  a fejdelem  halála napján jelöli ki portai 
követté. Ö téved, mint ezt a felséges  kir. főkormányszék  levéltá-
rában levő eredeti török levél bizonyítja. 
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készület megtéve: Apafi  az adót beadván, hat pontot ter-
jesztett elő, mely a legszükségesebb intézkedésekre vo-
natkozott, s melynek alapján Murtéza budai pasa fer-
mánt kapottt a szultántól, hogy készítse sergeit s ha 
Erdélyből meghívást kap, segélyhadaival ez országba 
nyomuljon. 

A fejdelem  halála napján összeültek a tanácsurak. 
Kitűzék a temetési határidőt(1630. jan. 25-re) s a por-
tára és Bécsbe követeket indítottak. Ferdinánd készü-
leteket tett a hét vármegye vissza foglalására,  s hogy 
intézkedéseinek nyomatékai adjon, készült, bár nov. 
30-áról részvétiratot küldött Katalinhoz s Eszterházy 
dec. 1-ről a megyék békés átengedését tanácslá. E ké-
szülődéseknek a budai basa más okát gyanitá, s dec. 
3-áról megirta István urnák, hogy hadait összevonta, a 
hajdúkat pedig hűségre inté. A porta mély sajnálattal 
vette a halálhírt, melyről az napon értesült, midőn 
Apafi  bucsu látogatását tette a divánban. Nyomon in-
tézkedéshez fogtak:  dec. első felében  (6—16 között) 
Katalinnak elrendeltetett a zászló és bot, ugyanakkor 
ő a fejdelcmségben  újra, István ur a kormányzóságban 
megerősíttettek, a budai basa Murtéza, kit már Ázsiába 
rendeltek, parancsot kapott, hogy ideiglenesen állomá-
sán maradjon, tiz nap múlva a moldai vajda s határszéli 
bégek utasitva lőnek, hogy harczkészen álljanak*). A 
porta dec. 2-áról figyelmeztette  Ferdinándot, hogy 
Erdély ügyeibe ne avatkozzék, s a törökök mindenütt 
talpra állottak megelőzni az ellenséges szándékokat. 

De a bécsi kormány nem fegyveres  elfoglalásra  gon-
dolt. Az a párt, mely Báthorit meg akarta buktatni, 
mely Bethlen ellen trónra léptekor sikra szállt, most is 
létezett. Tagjai, mint hajdan, jobbadán a catholicus fő-
urak voltak. Czéljok annyiban modosult, hogy a Ma-

*) Török levelek a k. kormányszék levéltárában. „Mély fáj-
dalomba merültem, mit leirni nem tudok" irá a nagyvezér Gábor 
haláláról István urnák. 
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gyarországhoz visszacsatlást ez idő szerént még lehe-
tetlennek tartván, a kormányzót akarták megbuktatni, 
Katalint a fejdelmi  jogok teljes birtokába juttatni, s 
ennél maguk számára teljes befolyást  szerezni. Gróf 
Dietrichsteinnak, Ferdinánd követének, a részvétirattal 
Fehérvárra érkezése jeladásul szolgált a pártnak a fel-
lépésre, s Katalin megnyeretett. Csáky István, ki a fej-
delemasszonynak kegyét teljes mértékben birta, de ki 
maga nagyravágyó, alattomos és nem tiszta jellemű, férfi 
volt, attól tetemes összeg pénzt vett át, hogy azzal ha-
dakat gyűjtsön s a temetés alkalmával tartandó ország-
gyűlést vagy a Katalin feltételei  megmásitására, vagy 
saját megválasztására kényszerítse a körülmények sze-
rént. E ezélból a hadsereg megnyerésére tett lépéseket, 
egy Kővárvidéken tartozkodó mezei kapitányt, Kovács 
Pétert, átállásra is birt, maga Magyarországban kezdett 
toborzani, s a megnyert hadakat Fehérvár körül szállá-
solta el. István ur belátta, hogy c had épen elegendő 
lesz arra, hogy a gyűlés szabad tanácskozását semmivé 
tegye. Ezért Toldalagit, székely és megyei hadakkal 
Kővárvidékére küldé, ki aztán Kovács Pétert kiveré 
az országból, maga pedig a „vele egyetértőkkel összees-
küvék, hogy az ország oltalmára egyetértenek." A te-
metés 1630. jan. 25-én az országgyűlés megnyitása 
napján s ennek részvétele mellett ünnepélyesen véghez-
ment minden háboritás nélkül. A rendek nagy többsége 
Bethlen párti volt, daczára, hogy Katalin a jószágado-
mányozást vesztegetésig űzte, Csáky pedig ennek ara-
nyait nem kimélte, s a szárnyaló hirek ellen, hogy a 
jezsuiták befolyásának  engedve,Katalin áttért a catho-
lica vallásra, mindjárt eleinte oly hangosan felzudultak 
azok, hogy Katalin jan. 27-én a templomban nyilváno-
san urvacsorát vett, a kedélyek megnyugtatása végett, 
Csáky Almásra szökött, hadai pedig nyomon rá vissza-
mentek Magyarországra. 

A rendek Csákyt menedék-levéllel visszahívták az 
országgyűlésre, s ez nem tartotta tanácsosnak nyiltan 
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szembeszállni, visszajött. Apafi  már jan. 15-én meg-
hozta a hirt a portai készülődésekről, vele jött Juszuf 
aga is, nem sokkal utóbb megjöttek a megerősítő fer-
manok a tatár khánhoz, a szomszéd beglerbégekhez s 
az oláh vajdákhoz irt és segélyadást parancsoló leira-
tok. Mind ez Csáky párthiveit visszavonulásra birta, s 
a gyűlés a Bethlen-pártiak teljes diadalával végződött. 
Katalin és a rendek letették az esküt, de az első hatalma 
ujabb korlátok közé lőn szorítva: magán pénztárát az 
országos kincstartó kezelésére bizák, hogy hadat többé 
az ország ellen ne fogadhasson;  kiadványai pedig csak 
akkor érvényesek, ha azokat a korlátnok is ellenjegyzi. 
E gyűlés Toldalagit a portára küldé, hogy az uj ural-
kodás megszilárdítására megkívántató dolgokat végre -
hajtsa. Ugylátszott, minden rendben van, s még május 
közepén a brandenburgi választó követei azon hirrel 
térték viszza urokhoz , hogy nővérének ügyei jól 
állanak. 

De az eddigi eseményekben sem Csáky, sem Katalin 
nem nyugodtak meg. Az első nem mondott le nagyravágyó 
czéljairól, s azok kivitelére Katalinnal s a magyar- és 
erdélyországi catholicusokkal még szorosabban szövet-
kezett. Tcrvök volt a határszéli várakba hadakat gyűj-
teni, azzal fenyegetni  Erdélyt s akkor uj választást 
eszközölni vagy a maga részére, vagy az általa feltolandó 
Prépostvári Zsigmondéra. Eczélból Katalin készpénzét, 
kincseit — nehogy a kincstartó rájok tegye kezét — 
átadta Csákynak s a munkácsi kapitánynak Ballingnak 
parancsot adott, hogy e várat ereszsze át Csáky ke-
zébe. Balling megtagadta az átadást, s a kegyencz is 
csuful  megcsalta asszonyát, kieszközlé ugyan, hogy Er-
dély szélei felé  csapatokat inditott a nádor s maga is 
szedett némi hadat, de a pénz tetemes részével uradal-
mat vásárolt magának. 

A dolog időnap előtt világosságra jött. A kor-
mányzó Fehérvárra sietett (a fejdelemasszony  több-
nyire Fogarasban tartózkodott) megirta a mozgalmakat 
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Adsem Haszán uj budai vezérbasának, a portára köve-
tűi Sculthetust küldé, hogy ez ottan Katalin ellen fer-
mánt szerezzen, s Medgyesre jul. 10-ére országgyűlést 
hivott össze. Mind a kormányzó, mind a fejdelemasszony 
párt hivei, nagy számmal gyűltek itt össze s a gyűlés 
zajos és ingerült volt. Csak nehezen sikerült a mérsé-
keltebbeknek kiegyezést hozni létre, mely közbocsána-
tot hirdetett, a régi fejdelmi  conditiókat megujitá, de a 
kormányzót is oda utasitá, hogy csak a tanácsurakkal 
egyetértőleg intézkedhetik érvényesen, nélkülök ne 
fogadhasson,  ne küldhessen követeket. Ugyanakkor a 
főurak  hitlevéllel biztositák Ferdinándot, hogy Erdély 
a békét nem fogja  felbontani.  Jul. 16-án az államtanács 
kitiltá Csákit az országból, s ha neki a bejövetel utóbb 
megengedtetnék is, rendelé, hogy csak hadak nélkül jöhet 
be, a fejdelemasszonytól  kihallgatást pedig egyedül a 
kormányzó jelenlétében nyerhet. Másnap jul. 17-én a 
gyűlés eloszlott. 

Pár hét múlva Sculthetus, a portai követek is vissza-
jöttek a fejdelemasszonyhoz  kormányzóhoz s a rendek-
hez intézett fermánokkal,  melyek jul. végén adattak ki. 
Ezek élesen kikelnek a mozgalmak ellen, figyelmeztet-
vén az illetőket, hogy meghódolásuk Ferdinándnak 
minő veszélyeket fogna  eredményezni, hogy a lázadó-
kat maguk büntessék s ne várják be a szultáni sergeket 
„mertaz igen drága orvosság." Akajmekámnak egy tit-
kosirata Bethlen Istvánhoz szól: Kérdezzék meg Kata-
lintól, meg akar-e maradni a fejdelemségben  vagy nem? 
ha igen, mondjon le Csáky Istvánról. A török sergek 
behívására készen állanak"). Katalin aug. 12-éről vála-
szolt a kajmekámnak: mentette magat a vádak ellen, ő 
hive a portának s e hűségben megmarad s ugyanakkor 
István ur is megnyugtatta a portát. De bár a kajmekám 
e válaszszal megelégedett, Katalin boszusága Scul-

•) Török levelek a k. főkormányszék  levéltárában. U. o. a 
válasz az aug. 12-iki levelekre. 
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thetus ellen oly nagy volt, hogy ezt utóbb is orozva 
gyilkoltatta meg. Azalatt aug. 4-én a kormányzó s az 
országtanács is Eszterházynál kérdést tettek, hogy mi 
okból rendelé el a generális a megyék felülését? 

Ez intő-levelek sem használtak semmit. Bornemisza 
János magyarországi hadakkal az ország szélein tábo-
rozott, s ngyanakkor Katalin a kormányzót Szamosuj-
várba hivta,oly szándékkal, hogy ott elfogatja  s megöleti. 
De hadai ez alatt fia  a „kis gróf*'és  veje Zolyomi Dávid 
vezérlete alatt Bornemiszát megtámadák s vissza nyo-
mák, maga a kormányzó pedig az őt fenyegető  veszély-
ről értesülve „kiszinlé magát Szamosujvárból." E 
váratlan fordulat  a magyarországi urakat nagyobb téve-
kénységre ösztönzé: Forgács Miklós kassai generális 
Szikszónál vont össze magyar tábort, s a hajdúk közt 
toborzott, Homonnai János pedig lengyel hadakkal 
készült az országba ütni, hogy a békeszegést megbo-
szulják. A kormányzó aug. 7-éről Eszterházyhoz irt 
levelében tagadta ugyan részvétét a Bornemisza meg-
támadásában, de azért fegyverkezett.  Ugyanakkor a 
fejdelemasszony  is hasonlót tett, országgyűlést hivott 
össze Kolosvárra sept. 21-ére, s ugyan oda az ország 
hadait is összeparancsolta. Megbuktatása már ekkor el 
volt végezve. 

A fejdelemasszonynak  fő  szerencsétlensége az volt, 
hogy nem a hazafiakkal  fogott  kezet, hanem ellenök s 
megbuktatásokra a catholicus pártot fegyverezte.  Ist-
ván úrral folytonosan  rosz viszonya volt. A kormányzó, 
mint fogadott  fia  Gábornak, magát sokáig utódának is 
tartotta, s Katalinnak nem bocsátotta meg, hogy e re-
ményétől elütötte. Az is igaz, hogy e hölgy ledérsége 
alkalmas fegyvert  adott kezébe, s ezt ő eleinte a maga 
hasznára akarta kizsákmányolni. Az utolsó időben már 
nem bizott saját erejében, s a_ Katalinnal való kibékü-
lést is lehetlennek tartotta. Épen ezért minden áron 
fedezni  akarta magát főként  azon veszélyek felől,  me-
lyek Magyarországról fenyegették.  Ily czéllal a kis 
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grófot  s Zolyomit Patakra küldé, hogy Rákóczy Györ-
gyöt a Zsigmond fiát  a fejdelcmséggel  megkínálják. 
Az első ezenkívül a budai basát is fölkereste  s Rákó-
czynak megnyeré. 

Ezalatt másként alakultak a Kolosvártt megnyílt or-
szággyülésen a viszonyok, mint a kormányzó várta. 
Minden párt belátta, hogy a fejdelemasszony  uralkodása 
tarthatatlan, pápás urak és protestánsok kiegyeztek 
egymással s a békés indulatu kormányzó fejdelemmé  vá-
lasztását közösen elhatározák. Ezért sept. 28-án a fegy-
veres rendek egy követsége Katalint lemondásra bírta. 
Két nap múlva Katalin visszavonult fogarasi  várába s 
még másfélévet  töltött magyar földön.  De pazárlása és 
néhány csaló, vagyona tetemes részétől megfosztván, 
végre is elhagyta Erdélyt s miután Szombathelyt catho-
lisalt, Bécsbe ment lakni. 

A kolosvári országgyűlés ugyancsak sept. 28-án 
Bethlen Istvánt fejdelemmé  választá s a hírrel még az 
nap követeket küldött a portára. Ugyanakkor István ur 
is gyors futárt  indított veje és fia  után, hogy térjenek 
vissza. De már késő volt: ezek Rákóczyval tisztába 
hozták a dolgot. Rákóczy kezdetben nem akarta elfo-
gadni a fejdelemséget,  de miután a kis gróf  biztositá, 
hogy Váradot — mert ő volt ennek kapitánya — ke-
zébe adja, Zolyomi pedig megesküdött, hogy a széke-
lyekkel részére áll, hozzá fogott  a toborzáshoz, csak-
hamar szép csapatot gyűjtött össze, s oct. 1-én megindult, 
3-án pedig már Nagy-Váradon volt. 

Ezalatt oct. 2-án István ur felesküdött  a piaczi nagy 
templomban. De midőn Rákóczy közeledéséről hirt vett, 
mint különben is kevés szilárdsággal biró férfiú,  nem 
mert komolyabb rendszabályokhoz nyúlni. Veje, fia  Rá-
kóczyval voltak s saját szava által is kötelezve érezte 
magát. Más felől  segélyt remélt a császártól s bizott, 
hogy a porta is meg fogja  erősítni. Kolosvártt összevont 
hadait nem bocsátá el, de támadni sem mert, főként, 
mert tudta, hogy a hajdúk a váradi táborban vannak. 



Egyezkedésbe bocsátkozott Rákóczyval s Topán oct. 
24-én hat heti fegyverszünetet  kötött vele, mialatt or-
szággyülést fog  összehívni, mely eszközöljen uj válasz-
tást. Most Rákóczy pártszerzéshez látott s Ígéretekkel, 
adományokkal sokakat maga részére csábított. Bethlen 
ez alatt a császárnál és portán tett lépéseket, hogy meg-
maradását ezek kieszközöljék. Öt nappal a topái egyez-
kedés után Ferdinánd követe Sennyei Sándor megfor-
dult nála s ő is részéről Haller Istvánt Bécsbe küldé. 
Ugyanakkor a portára is irt levelet, tudatta Rákóczy 
fölkelését,  a vele kötött fegyverszünetet,  a nádor készü-
lődéseit, igyekezetét, hogy a hajdúkat megnyerje s kérte, 
hogy a határszéli basák utasitassanak, hogy továbbra is 
(Demeter napja már elmúlt) fegyverben  mardjanaksha 
kell segélyére legyenek. 

Mindez már késő volt. Rákóczy is tett lépéseket, 
hogy a portát megnyerje, és ez ugylátszik, hogy be 
akarta várni a dolgok lefolyását  s Erdély választására 
nagy pressiot nem akart gyakorolni. De annál inkább 
beleelegyedett Brandenburgi Katalin, ki határozottan 
gyűlölte a karmányzót s mindent elkövetett, hogy Rá-
kóczy megválasztását keresztülvigye. Ö hatott rá, hogy 
a porta két fermánt  adott ki s azok egyike Bethlent, 
másika Rákóczyt ajánlá a rendeknek s a csausz pedig 
utasítva lett, hogy a körülmények szerént mutassa fel 
valamelyiket. Ö küldött pénzt s ő szerzett kölcsönt az 
utóbbinak, sőt midőn nov. 26-án Segesvártt az ország-
gyűlés megnyilt, legelőször az ő követe és megbízottja 
Kemény János legelébb is Rákóczyra szavazott. S a 
csausz is azon fermánt  terjeszté a gyűlés elé, mely Rá-
kóczyt ajánlá. Mindamellett zajos volt a gyűlés, azon-
ban Rákóczy győzött. Megválasztása még az nap meg-
történt, s Dániel Mihály és Mikó Ferencz a hirrel 
Váradra siettek. Apró csatározások melyeket ezalatt 
Eszterházy és Zólyomi hadai folytattak  egymással s 
melyekben ez utóbbiak győztek, a dolog folyamára 
semmi befolyással  sem birtak s az uj fejdelem  decemb. 
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20-án Kolosvártt ünnepélyesen fogadtatott,  honnan nyo-
mon a fejdelmi  székvárosba, Fehérvárra indult. 

VIII. 

Rákóczy György leggazdagabb s leghatalmasabb 
volt a felső-magyarországi  protestáns urak közt. Beth-
len első támadásakor kassai generálissá lett, s aztán is 
nagy buzgalommal szolgált annak, de az ügyek fordu-
lata nem engedé, hogy azt nyiltan tehesse. Ragaszko-
dása protestáns vallásához s politikai meggyőződése, 
mely őt az Erdélyhez csatlakozásra ösztönzé, sokkal 
ismertebb volt a nádor előtt, hogy sem ő Ferdinánd 
alatt előmenetelre számithatott volna. Annyival örömes-
tebb fogadta  meghivását az erdélyi fejdelmi  székre s az 
nap óta főként  azon munkált, hogy megerősítését ke-
resztülvigye. Beigtatása Fehérvártt dec. 22-én megtör-
tént. De bár Katalin üdvözlésére sietett s családját 
ajándékokkal látta el, bár a rendek szívélyesen fogad-
ták, a nehézségek csak ezután kezdődtek. S valóban 
Rákóczy tudván, hogy a nádor ellenséges szándékkal 
van iránta, hogy István urat a fejdelemség  visszavéte-
lére még mindig biztatja, sietett a portát megnyerni. 
Követeket küldött Konstántinápolyba a megerősítő 
athname kieszközlésére. 

Eszterházy megbuktatására gyorsan akart eljárni. 
Mindenekelőtt meginté, hogy a fejdelemség  elvállalásá-
val a köteles hűséget mint a császár alattvalója, meg-
sérté — ezt az engedély kinyerése előtt nem lett volna 
szabad tenni, s felszólitá,  hogy mondjon le. Rákóczy 
válasza gúnyos volt: rosz tanács egy ökörpásztortól 
őt arra akarni birni, hogy székéről mondjon le s azt 
spanyol rabszolga kezébe bocsássa. Ugyanakkor a ná-
dor az ellenségeskedést is meg akarta kezdeni: „nem 
hagyom — mondá — megtollasodni repülésig, hanem 
miglen csak pehes, addig előzöm meg." Ürügy volt kéz-
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nél: a fejdelemségnek  jelentés nélkül elvállalása, s haj-
dúk megnyerésére tett kisérletek. Ezek Szabolcs me-
gyével Gábor halála után visszaestek Ferdinánd uralma 
alá, de valójában a protestáns Erdélyhez szítottak, s 
nem akarván, hogy Básta szava beteljen rajtok, hogy 
a kormány „egyik állatot a másikkal maratja" tömege-
sen állottak Rákóczy zászlója alá. Megfékezésök  végett 
a nádor Kassán gyűlést tartott a felső  megyékkel s azo-
kat felkelésre  szólította fel.  A megyék visszatetszéssel 
fogadták  a rendeletet, s azt hanyagul vagy épen nem 
teljesitették. 

Ekkor már békcalkudozás is folyt  a nádor és a fej-
delem biztosai közt. Rákóczy január végén kiindult Vá-
radra s innen követeket küldött Kassára. O — izené — 
nem kiván mást, mint hogy a császár ne háborgassa 
birtokait s közbocsánatot hirdessen. Eszterházy halo-
gatta a dolgot, kitérő válaszokat adott, mignem közbe-
jött körülmények engedékenységre birták. Apróbb 
csatározások folyton  folytak,  s kezdetben Rákóczyra 
szerencsétlenül. Egy csapata Szathmár közelében febru-
árban megveretett, egymást — erdélyi hajdúk voltak 
— Szinér-Váralyánál Kovács Péter vert szét márcz. 
8-án. De mind e vereségeket fényesen  boszulák meg 
márcz. 15-én a kis gróf  és Zolyomi, kik Rakomáznál 
Eszterházy dandárát tönkre verék s Kallót, melynek 
várát eredmény nélkül ostromiák, felégették.  Azután 
Pázmán a nádornak már ez időben is nyilt ellensége, kéz 
alatt biztatta a fejdelem  követeit, forduljanak  Bécsbe 
„mert nem a császár akarata, hogy ily rigide tractalnak 
velők." Hozzájárultak a külviszonyok: Gusztáv Adolf 
a svéd király Németországban fényes  diadalokat aratott 
a császári sergeken s Eszterházy eredmény nélkül ujit-
gatta kérelmeit segélyhadaik iránt. Végre a törökök is 
felléptek,  egy felől  Érsekújvár környékét pusztították, 
másfelől  Toldalagi török s tatár csapatokat hozott vá-
radra. Mindez — bár Bécsben a Rákóczy követeit nem 
fogadták  el — engedékenységre birta a nádort: Kassán 
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apr. 3-án megkötötte a bókét: ö elismerte Rákóczy fej-
delemségét s ez viszont kötelezte magát, hogy a császár 
ellen nem fog  fegyvert,  nem biztatja a törököket, tatá-
rokat. Pár hettel utóbb a porta is kiadta az athnámét, 
melylyel Rákóczyt megcrősité. A béke ezzel még nem 
állott helyre s a Nyírségen Császár Péter vezetése alatt 
támadt pórlázadást fegyverrel  kelle levernie. 

Rákóczy elismerése Eszterházv részéről nem volt 
őszinte. A kormány ugyanazon politikát követte, mit 
Bethlen iránt: a kassai béke nem hozott minden viszá-
lyos pontot tisztába s ezek minduntalan fennmaradtak 
egy uj háború esetlegeiül s sürgetéseire, hogy ezek vé-
gett uj egyezkedés kezdessék meg, eredménytelenek 
maradtak.Tisztában állott,hogy Rákóczy uralma koránt 
sincs még Erdélyben sem megszilárdulva s az ő keze 
meg van kötve. Igyekezete, hogy roppant vagyonát 
ujakkal növelje, a csaknem határozott erőszakoskodás, 
melylyel Katalint a munkácsi és fogarasi  uradalmak 
eladására kényszerité, növelte ellenségei számát. így 
történt, hogy a Fehérvárit a jun. 5-ére hirdetett ország-
gyűléssel „az ártalmas és nyughatatlan elméjű emberek" 
ellen törvényt kelle hozatnia, mely a vádolt Haller 
Istvánnak kegyelmet szerzett ugyan, de felhatalmazá  a 
fejdelmet,  hogy hasonló esetekben „az ország régtől 
fogva  megirt decretumot" alkalmazhassa. 

Ferdinánd ez időben szorongatott körülmények közt 
volt. Hadvezérei Gusztáv Adolf  ellen szerencsétlen há-
borút folytattak  8 a svéd hadak diadalmasan járták be 
Németországot. Csehország elszakasztása az osztrák 
örökös tartományoktól többé nem látszott lehetetlen-
nek, de hogy ezt végre hajthassa, szükség vala Rákó-
czyt is fegyverfogásra  birni. Megbízottak egyengették 
az utat 8 1631 végén Strassburg Pál mint követ, ennek 
kieszközlésére Erdélybe és a portára küldetett. Rákó-
czy 1632. febr.  11-én ünnepélyesen és megkülönböztetve 
fogadta,  de határozott biztatások nélkül ereszté el. Nem 
volt ugyan idegen e vállalattól, mely részére végered-
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ményében, előnyösnek s kecsegtetőnek mutatkozott, és 
szerencsés körülmények közt szövetkezett volna is a 
királylyal, de ez idő szerént még jónak látta nem tenni 
mindent koczkára. főként  mert Eszterházy még nem 
mondott le a reményről, hogy helyette Prépostváryt 
tegye fejdelemmé.  De ha ő nem akart koczkáztatni,any-
nyival hajlandóbb volt erre Zolyomi, s a svéd követek-
kel — Kemény János szerént magával Strassburggal 
is — egyezkedésbe bocsátkozott. Lehet, hogy a kis gróf 
is egyetértett vele, s valószinü, hogy határozott biztatá-
sokat nyert. Ugyanakkor tehát, midőn Rákóczy biztatta 
a svédeket „hogy csak alkhassék meg az árusokkal 
(svédekkel) jó helyen járatja barmát," Zolyomi a Ré-
szekben a császárnak ez évben újra feltámadott  porha-
dát szétvervén, ujabb készülődéshez fogott,  hogy Slé-
ziába rontson. Rákóczy ezt nem nézhette el a gazdag 
hatalmas kevély ifjúnak  mint magán vállalatot sem, 
melynek sikere az ő megbuktatását vonta volna maga 
után. Maga is készülődni kezdett, de azért hajlandóbb 
volt békésen elintézni a dolgot s a Zolyomi ellen kül-
dött hadak vezérei Csomaközi András, Kékedi és Ibrányi 
meg voltak bizva, hogy ha lehet, egyezkedéssel egyen-
lítsék ki a dolgot. Ipa az öreg gróf  nemhelyeslé a moz-
galmat s a kis gróf  is óvatosságra inté. De fegyveres 
támadást maga sem akart s hadai egy részét elbocsátva 
ugyan, de erős fedezettel  Erdélybe ment, kiegyezett 
Rákóczy val, hitlevelet adott magáról, azonban az udvari 
kapitányságról s mezei hadak generalisságáról lemon- " 
dott. Zolyomi visszatért a Részekbe, s hogy terveit más 
uton kivihesse, Prépostváryt ösztönzé támadásra. 

Ez időben egy másik trónkövetelő is támadt: az ifjú 
Székely Mózes fia,  a hasonnevű fejdelemnek  *). Az aty-

*) Szász források,  Oltárd, Gunesch (Transchnál I. 801, 313. 
II. 3.) azt irják, hogy ez fia  volt Károli Susánnának, ki elébb a 
Székely Mózes neje volt. Hogyan egyezik ez azzal, hogy Böjti 
Károli Zsuzsánnát hajadonnak irja, midőn Bethlen elvette ? 
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jának adott athnáme utódául öt jelölte ki, ő maga en-
nek száműzetésében Temesváron született s a szultántól 
évpénzt húzott. Ismerétsége volt a beglerbégekkel s a 
Rákóczyval elégületlen székelyek, Pettki, Maróthi, 
ösztönzék, hogy lépjen fel  mint trónkövetelő. Előtte állt 
a Bethlen példája, ki ily módon buktatta meg Báthoryt 
s társaival 1632 nyarán Temesvárra Murád basához 
ment. Ettől biztatásokat nyervén útját Budára vette, 
hova a fejdelem  Toldalagit Ugront,Kapronczait és Kan-
negiesert küldötte, hogy Muza basa elmejét elfordítsák 
tőle, hogy távozásának okát kitudják. Székely átalános 
panaszokkal állott elő s most a porta parancsára Kon-
stántinápolyba küldetett. Rákóczy Mikó Ferenczet, Hal-
ler Pétert, Reitsot nyomon ide küldé az évi adóval s 
ajándékokkal, kik az állandó követ Szalanczyval egye-
sülve kieszközlék,hogy Székely „az torokban való várba" 
záratott. Kiadatását minden sürgetésök daczára sem vi-
hették ki, az 1633. febr.  elején kelt fermánok*)  ezt 
megtagadák, mert a török „ser és kanun"-nal ellenke-
zik. Különben megnyugtaták a fejdelmet,  ha már neki 
adták az országot, csak hű legyen, nem juttatják más 
kezébe. A kaftányokat  Juszuf  műteferrika  vitte meg 
Fehérvárra. 

E mozgalom, Zolyomi hetvenkedése, Prépostváry 
igyekezete aggaszták Rákóczyt. Gusztáv Adolf  elesése 
Lützennél, a legnagyobb szerencse volt, mely Ferdinán-
dot érheté s ez az Erdély feltámasztására  irányzott 
czélzatokat is háttérbe tolta. De nem volt-e oka llákó-
czynak tartani, hogy most a nádor több sükerrel fog 
ellene bujtogatni? Nem kelle azon igyekeznie, hogy ha 
lehet, azokat megelőzze ? Ezért kétszeres hévvel sürgette, 
hogy a kassai egyezkedésben el nem intézett pontok 
rendbe hozására elrendelt értekezlet hivassék össze. A 
mult évben még határozottan kivánta, hogy a kibujdo-
sott Prépostváry, kinek ő erdélyi jószágait elkoboztatta 

Torok levelek az Erd. muz. egylet birtokában. 
««Ilágyl 8. Eriéi, iert. II. 1 2 
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8 őt magát meg nem jelenése miatt nótáztatta, Magyar-
országon is fogassék  perbe. Kéry, mint a császár biztosa, 
e dologban, s lehető titkos szándokai kitudása végett 
kétszer is fordult  meg nála, s Rákóczy mindig biztositá 
őt, hogy nincs forróbb  szándéka, mint a békét megör-
zeni. Sürgetéseinek lett annyi eredménye, hogy 1633 
elején követei számára megkapta a menedék-levelet s a 
tracta febr.  5-én Eperjesen csakugyan megnyílt. 

Ez értekezleten Rákóczy biztosai Kovasoczy korlát-
nok, Kapi András, Balásházi voltak. Mikó s a többiek 
még nem tértek haza a portai követségről. Apafi,  Bor-
nemisza, Kemény s mások egyik másik beglerbéghez 
nyertek megbizatást. Szóval azok, kik Zolyominak „jó 
akarói s atyjafiai  és az országban tekéntetesebb, kemé-
nyebb emberek voltak, imide amoda" szétküldettek, s 
akkor, midőn már Rákóczy erélyes ellenzéstől nem tart-
hatott, fölvétette  a szerencsétlenek ügyét. Ellene sok 
volt a panasz a fejdelemnél:  erőszakos ember, erővel 
hajtja zászlója alá a nemeseket s szigorú és kegyetlen. 
A fejdelem  intései nem használtak, a gőgös ur hatalmába 
bizva mitől sem félt:  „a mely karddal felemeltem  Rá-
kóczyt — mondá — azzal teszem le." S ez volt mit 
Rákóczy meg akart előzni, mert befolyásától,  tekintélyé-
től, népszerűségétől, mely a rakomázi diadal s a császár 
hadai szétverése óta nagy volt, igen tartott. 1633 ele-
jén Bethlen István a „kis gróf,  modestus, okos, elmés, 
tanácsos itju ember" meghalt. Márcz. 24-én fényes  és 
ünnepélyes temetése volt Fehérvártt, hova Zolyomi is, 
mint a boldogult sógora eljött. A fejdelem  őt még a 
mult év végén kolosmegyei főispánná  tette, megelőző 
volt irányában s terveit épen nem árulta el. Temetés 
után Vásárhelyre mentek, s a boldogtalan itt vesztére 
a fejdelem  szolgálatából száz embert a magáéba csalt át. 
Apr. 4-én ebéd után a fejdelem  szállásán, s annak nevé-
vel Kornis Zsigmond és Erdélyi István egy szigorú fel-
tételeket tartalmazó hitlevelet terjesztettek elébe, me-
lyet ő aláirni vonakodott. A palota már ekkor körül 
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volt véve az udvari hadakkal sZolyomi rögtön fogolylyá 
tétetett. Innen — útközben vasat verve lábaira — Fo-
garasba s utóbb Kővárba szálliták. Az apr. 24-én 
tartott országgyűlés az általa elfoglalt  jószágok vissza-
adását elrendelé, az aug. 21-ikin perbe fogása  is bekö-
vetkezett. Régi hitlevelei fel  lőnek mutatva, s erősza-
koskodásai, a fejdelmi  katonák elcsábítása a közvádlónak 
elég anyagot szolgáltattak. Elitéltetését a hatalmas 
urnák még is nehezen vihette ki a fejdelem.  Javai elkoboz-
tattak s maga haláláig (1649) fogva  tartatott. Ugyan-e 
gyűlés Székely Mózesre és párthiveire is kimondá a 
nótát, s Mikó Ferencz vezérlete alatt fényes  követ-
séget küldött a portára, mely kiadatását szorgalmazá. 

Ez alatt az eperjesi tracta folyton  folyt.  Branden-
burgi Katalin birtoka s Prépostváry ügye képezték a fő-
nehézséget, az elsőért nem akart kárpótlást adni s az 
utóbbit nem kivánta felmenteni  a fejdelem.  A nádor 
fegyveres  támadást javasolt, Pázmán erről hallani sem 
akart. Az első győzött s midőn Rákóczy belátta, hogy 
komolyan fenyegettetik  háborúval, ha követeléseitől el 
nem áll — végre engedett. Eperjesen sept. 28-án meg-
köttetett a béke a megelőző kassainak alapján s annak 
megtoldásával: Ónodban egyedül a fejdelem  tart őrsé-
get, megtartja Munkácsot, Katalint ezért és Fogaras-
ért kielégiti, Prépostváry és Csáky jószágaikat vissza-
kapják. De e béke s azon körülmény, hogy a portát a 
következő évben (1634) nem segittette kellőleg Len-
gyelország ellen intézett hadjáratában, sőt titkon a len-
gyelekkel egyetértett, gyanúba hozták Konstántinápoly-
ban. A portai svéd követek éleszték a tüzet, ezeknek 
érdekökben állott olly fejdelem  kezébe játszani Erdélyt, 
ki hajlandó legyen velők szövetkezni. Pártfogoltjuk,  az 
ifjú  Székely Mózes némi biztatásokat nyert a portán s 
ő az erdélyi elégületlenekkel újra egyezkedni kezdett. 
Meg kell vallani, ez volt a legroszabb ut, melyet ök kö-
vethettek, mert azok, kiket Rákóczy megbuktatására 
felléptettek,  ezzel ész és kitartás dolgában nem mérkőz-

12* 
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hettek s a svéd szövetség tervét ilyen kísérletekkel 
mindig me8zszebb tolák. Székely Mózes kísérlete, hogy 
Lupul moldvai vájdával 1635 végén beüssön, nem sült 
el a székelyek éber vigyázata miatt, kiket Rákóczy ki-
váltságaik megerősítésével s lustrák tartásával leköte-
lezett, s amaz vissza került a jedukulába, hogy Bethlen 
Istvánnak adjon helyet. 

István urnák kétségtelenül sok méltó panasza volt 
Rákóczyra. Semmi azok közül, mik a topái egyezkedés-
ben részére biztosítva voltak, nem lőn megtartva. 
Családját kifosztotta,  vejét börtönbe vetette s most 
Pétert, egyetlen fiát  is semmivé akará tenni: ki vigyá-
zatlanul, de nem szándékosan egy szolgáján halálos se-
bet ejtett. Péter a cseléd anyjával ki akárt egyezni, 
Rákóczy meggátlá ezt, sőt Pétert megidéztette. Ez 
Ecsedre menekült. Hasztalan volt a rokonok közbeve-
tése, a koros atya kérelme, a fejdelem  nem akarta e 
kedvező alhalmat elszalasztani, melylyel a mindig ret-
tegett vetélytárstól menekülhet s szászsebesi táborából 
magát Bethlen Istvánt is megidéztette. E hirre István 
ur panaszával a portához fordult,  de maga is serget 
gyűjtött 8 várait hadi lábra állitá, Leveleket intézett 
1636. jan. 12-éról Ecsedről, a városokhoz, megyékhez, 
főurakhoz:  felsorolja  megaláztatását, sérelmeit, a fejde-
lem hitetlenségét. Lefoglalta  a pénzt, melyet testvére 
saját siremlekére s a fehérvári  iskolának hagyott. Lábbal 
tiporja az ország jogait, saját conditióit. O nyugalmas bé-
kés ember, de most önvédelemre lett kényszerítve. S 
miután Ecsedet fia  Péter őrizésére bizta, maga átment 
Budára, hol a vezérbasa szives fogadtatásban  részesité s 
honnan Laskai Istvánt a sérelmek egész hosszú sorával 
a portára inditá. 

A mult évi kellemetlen visszonyok után e határozott 
lépés Rákóczyt megdöbbenté. Már akkor 1635 végén 
a mint meghallá, hogy István ur a portához fordult, 
maga is követeket küldött oda, 8 most ujabban Huszár 
Pétert inditá útnak A nádorhoz hitlevelet küldött 1636 
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jan. 1-éről melyben a köteles hűség megtartását igéré *). 
A rendeket febr.  15-ére Kolosvárra összehivta, kik el-
határozták, próbálja meg a fejdelem  az ország nevével 
egyezkedni Bethlennel, elvonni tőle a törököt, de ha 
mind ez nem fog  sikerülni, ők fejők  fennállásáig  fogják 
védelmezni. Bármily biztató kötelezettség volt is ez: a 
fejdelem  még sem nyugodott meg. Még a gyűlés folyama 
alatt febr.  20-áról reversalist szerzett a segesváriaktól, 
hogy szorongattatása esetére erődjüket megnyitják 
előtte, annyira tartott véletlen támadástól. A rendeket 
febr.  utolsó napján bocsátá el, s másnap márt. 1-én az 
ország követei Szalánczi, Körösi, Pettki, Filkenius 
megindultak Budára kettős feladattal:  kiegyezni ha le-
het Bethlennel s elvonni a vezérbasát pártfogolásától. 
Az elsó iránti alkudozások sikeretlenek maradtak az 
utóbbit illetőleg apr. 7-én biztatásokkal indultak haza 
Erdélybe. Hasonló bizonytalan biztatásokat márcz. 
28-áról Huszár Péter is hozott haza a portáról, melye-
ket Rákóczy a megtagadás előpostáinak vehetett. „Sza-
bad Bethlennek folyamodni  s a porta az ilyeket ki sem 
adja." Ilyes szavai a fermánnak  mutatták, hogy jót nem 
várhat. S minthogy ettől tartott is, már korábban folya-
madott Ferdinándhoz, kitől támogatást kért, irt Eszter-
házynak, Pázmánnak. Az első nem látott számára más 
menekülést, mintha lemond, az utóbbi kitartásra ösz-
tönzé. De ugyan ez időben követei a lengyal királynál 
kieszközlék, hogy ez országban toborzhat. S most maga 
megkezdé a támadást: Husztot ostrom alá fogta,  hon-
nan azonban hadait Bethlen Péter csapatai szétverék. 

A máj. 25-ére összehívott országgyűlés még egyszer 
próbát tett István urat visszalépésre bírni, s Rákóczy 
jul. 1-éről felhivta  a magyarországi rendeket, hogy 
ezt, mint Ferdinánd alattvalóját tiltsák el a török se-
gély keresésétől. Már késő volt minden: a porta István 
urat oltalmába fogadta,  a fejdelem  követeit letartoztatá 

•) Fogalmazvány az Erii. muz. egylet birtokában. 
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rendeletet adott a határszéli beglerbégekhez, hogy se-
gélyezése végett felüljenek,  egy csausza által pedig 
parancsot küldött Rákóczynak, hogy hagyja el a fejde-
lemséget, a rendeknek, hogy álljanak el melőle s vá-
laszszanak más fejdelmet.  A parancs septemberben ér-
kezett Erdélybe. De Rákóczy, bár időközben értesült, 
hogy Ferdinándtól segélyre nem számolhat, elhatározá 
mint végső eszközt, a fegyverek  szerencséjét megpró-
bálni, a csauszt elzáratá, s minthogy István urnák s a 
törők hadaknak közelgéséről értesült, az erdélyi serge-
geket sept. 16-ára Tordára rendelé, honnan oct. 2-án 
Várad alá elindult maga is. 

Bethlen Gyula felől  közelgett török hadakkal. E 
hirre Ibrányi a váradi kapitány, KornisZsigmond s Hu-
szár Mátyás székely csapatokkal elébe siettek, Szalonta 
és Madarácz közt táborba szálltak, várva a fejdelmi  ha-
dakat. Bethlen, hogy ezt megelőzze, a temesvári basát 
14,000 emberből álló török haddal oct. 6-án Szalonta 
alá küldé. A csata eldöntetlen maradt — mert mindkét 
fél  megszaladt. Annál szerencsésebb volt Győri Jakab 
támadása, ki kicsinyke csapatával a már is remegő török 
hadat megtámadta s megszalasztá. Ezalatt Rákóczy 
Várad-Ősiig haladt, honnan a hirre, hogy a budai ve-
zérbasa. Illye felé  indult, maga is Boros-Jenő alá ment. 
A török hadak Lippa alá érkeztek s a fejdelem  Pauli-
sig nyomult — de bár az apró csatázások napi renden 
voltak, derekas ütközetre nem került a sor. Az őszi eső-
zések beálltak, szent Demeter napja közelgett s ez a 
basákat hajlandóvá tette alkudozni. De Rákóczy sem 
akarta végletekig vinni a dolgot s ezért hajlandó volt 
rá. Mindkét részről kezeseket cseréltek s hosszas alku-
dozás után megkötötték a fegyverszünetet  a törökkel 
a békét Bethlennel a topái egyezkedés alapján, mit az-
tán Rákóczy Segesvárt dec. 4-én ratificalt.  A szultán 
boszu8 volt: a budai basát hivatalából elmozditá, a temes-
várit meg ölette, de a dolgot nem változtathatta meg, 
miután neve alatt az egyezségi pontokat a budai basa 
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dec. utolján kiadta: Rákóczy fejdelem  marad, a szultán-
nak 40,000 tallért 8 a többi basáknak is meghatározott 
összegeket fizet,  Bethlent többé nem háborgatja, s a 
hajdúságot Dereczkéről elszállítja. Valóban e béke sok 
tekintetben megalázó volt a portára nézve és Murád 
szultán ingerültségét Rákóczyra és Erdélyre nem tit-
kold, felbontását  azonban külliáborui miatt,bármennyire 
akarta is, nem eszközölheté. 

Rákóczy magán kiegyezését István úrral csak 
annyiban hajtá végre, hogy 1637. márcz. 1-ei med-
gyesi országgyűlésen az ellene hozott articulusokat 
eltöröltette. Többi Ígéreteit, mennyiben a Bethlen Gá-
bor féle  hagyományok visszafizetésére  s Zolyomi szaba-
don bocsátására vonatkoztak, teljesítetlen hagyá. Fej-
delemsége annyira meg volt szilárdulva, hogy többé 
versenytársaktól nem tarthatott, s épen ezért, ha a porta 
parancsait más különben teljesité, ezt szabadon merhette 
is. Sőt merhetett többet is: valódi zsarnoki hatalmat 
alapított meg. Az erdélyi felségsértési  törvények rugal-
mas természetűek voltak, sokat lehetett alkalmazásba 
venni, anélkül, hogy betűi megcsonkítást szenvedjenek. 
Ez idő óta „nyugovék az ország, mondja Kemény Já-
nos, annyiban, hogy külső hadakozásuk nem lőn, de 
belsőképen szüntelen oppressio, az fejdelmeknek  az 
országon szélyel járások, törvényes székeknek, octávák-
nak, diaetaknak celebrálása az igazságnak folytatásáért 
— de mind csak a fejdelemek  haszonkeresések vala és 
mások nyomorgatása törvényes szinek alatt." S e rész-
ben legjobb eszköze volt a „piszkos" Kassai, czimnélküli 
korlátnoka, egy fösvény  kapzsi de eszes s a köz és ma-
gánjog minden tömkelegében jártás ember, ki mindun-
talan kész volt nótaperekkel. A főurak  erős és nem 
eléggé szabatos hitlevelekkel köttettek le,melyek min-
denki felett  egy-egy Damocles kardjaként függöttek  s 
Rákóczynak annál szabadabb kezeket engedtek. És va-
lóban ő rengeteg vagyont harácsolt össze jószágokban, 
uradalmakban s nemes érczekben. A harminczadok, bá-
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nyák jövedelme, a só, kóneső, mész, viaszk egyedárus-
kodása, megbízottak utján folytatott  kereskedése s a 
szabad kereskedésnek a nemzet kezéből elvétele, egy-
iránt megtölték az országos és magán-pénztárt. 

De ha Bethlen Gábor liberalitása után e fösvénysége 
elfojtott  visszatetszést szült is alattvalóiban, azok mél-
tányolni tudák, hogy más tekintetekben a nagy fejde-
lemnek méltó tanítványa. Eszély, kitartás, szilárdság, 
csak ugy megvoltak benne is, s a diplomatiai cselveté-
seket is megtanulta tőle. Erdély függetlenségének  fenn-
tartása, hatalmának nevelése volt a fő  elv politikájában 
s ez őt is épen ugy, mint Bethlent éles ellentétbe hozta 
Eszterházyval. Annyival inkább fájt  neki, hogy Páz-
mán, ki Ferdinánd környezetében egyetlen őszinte 
pártfogója  volt, ki az 1636-iki eseményekben is buz-
góan védelmezé — mert az erdélyi fejdelemség  fenn-
állásának szükségéről meg volt győződve s mert ezt jó 
kezekben látta — 1637 elején meghalt, s nem is minden 
czélzás nélkül irá Eszterházynak „nem volt oka tartani, 
hogy szegény kárdinál uram a mit vele közlött, elá-
rulja, s hogy rosz akaróit titkon vagy nyilván ellene 
bújtassa." 

Ez időben már tett előkészületeket, hogy a harmincz 
éves háborúba ő is cselekvőleg befolyhasson.  Haga 
Kornél hollandi, Roussillon franczia  követ megfordul-
tak udvarában s levelezésben állottak vele, kivülök ér-
tekezett más meghatalmazottakkal is. De bár akkor, 
midőn Francziaország maga is támadólag lépett fel, 
ujabb sürgetéseket vett a csatlakozásra, ennek ideje még 
nem jött el. Maga Murád nem nagy barátja volt s szö-
vetségeseinek portai alkudozásai sem szereztek kellő 
biztositékot. Aztán 1637 és38-ban a szultán parancsából 
segélyhadakat kelle adni Lupul moldvai vajdának, ki 
Máté havasalföldi  vajda ellen ment. E hadjáratokat — 
hiven az erdélyi hagyományokhoz — ovatosan s kimé-
lőleg folytattatá,  a vajdák közt békét hozott létre s ez 
utóbbit szövetségre s évi adófizetésre  kötelezé. Ugyanez 
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időben vallásos kérdések is foglalkodtatták,  főként  a 
szombatosok ügye, kiket több izben nótáztatott, s ujolag 
sivár türelmetlenséggel notáztatni, üldözni, börtö-
nöztetni kezdett. Mind a mellett 1639-ben már gondolt 
csatlakozásra a szövetkezettekkel s Toldalagit határo-
zott utasítással küldte a portára, hogy ott gazdag Ígére-
tek mellett a támadásra engedélyt szerezzen. Valóban 
az időben Magyarországon nagy volt a félelem  egy török 
hadjárattól, a gyanakodó Eszterházy buzgón kérte hogy 
viselje maga előtt „keresztyénségét, Istent, az igazsá-
got, s ezt a szánakodásra jutott egy marok magyar nem-
zetünket magával együtt ne bocsássa ennek a veszede-
lemnek." Rákóczy válasza megnyugtatólag hangzott, 
tudósitá a nádort a kajmakám megöletéséről s ennek 
haláláról, de nem állhatá meg, hogy jegyzést ne tegyen 
a nádor fennebbi  soraira,,te lészesz oka ennek,nem mi." 
Toldalagi nem nyert kedvező választ 8 a portai válto-
zások is halasztást ajánlottak. 

Az uj szultán Ibrahim kevés önállósággal biró 
ember volt — de legalább elődje és bátyja ellenszen-
vében Rákóczy iránt nem osztozott. S most, midőn ké-
születei még leplezve vannak, országa békében, hatalma 
magas polczra emelve, a fejdelemségnek  családjában 
megerősitésére gondolt. Az 1642-ben febr.  16-án Fe-
hérvártt tartott országgyűlés minden nehézség nélkül, 
hogy az interregnum veszélyei kikerültessenek, hát, ifjú 
Rákóczy Györgyöt utódává választá, de oly módon 
hogy atyja életében a kormányzásban csak annyi része 
lehet, mennyit ez ad, s az előszabott feltételekre  feles-
keték. A porta nem késett az athname megadásával s 
az uj fejdelem  sokkal nagyobb fény,  sokkal több ünne-
pély közt vette át mint atyja. Egy év múlva febr.  30-án 
ugyan ő megtartotta nászát Báthory Zsófiával  a rop-
pant Báthory vagyon egyetlen örökösével. Ez napon a 
két magyar haza leggazdagabb családja kétségtelenül a 
Rákóczyé volt. 
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IX. 
Magyarországon sem Eszterházy tekintélye sem 

Pázmán befolyása  nem tudták meggátlani, hogy II. 
Ferdinánd uralma alatt politikai és vallásos sérelmek 
ne halmaztassanak össze. A nádor és bibornok versen-
gesének, kik Erdély ellenében is az egymásétői merőben 
eltérő tanácsokat adtak, ez utóbbinak 1637-ben történt 
halála véget vetett, s minthogy jól ismerék a hatalmas 
gróf  befolyását  III. Ferdinándra ki hasonlag 1637-ben 
vette át a kormányt, jobb időket vártak. Maga és barátai 
egyiránt csalatkoztak, mind az mi a Bethlen Gábor há-
rom békéjében, Magyarországot illetőleg kiköttetett, 
feledékenységben  maradt. A felső  vármegyék hangulata 
valóban a legroszabb volt, s az élesszemü Eszterházy 
aggódva nézett a jövő elé. Mindig és mindig a sérel-
mek orvoslását sürgeté: Rákóczy ellenében, egyetlen 
sikerrel használható fegyvert  látott csak, az alkotmá-
nyosságnak őszinte megtartásában. De tanácsai e részben 
Bécsben nem hallgatattak meg, s hogy intő leveleit 
épen ezért Fehérvárt még kevesebbe veszik, az iránt ő 
is tisztában volt. 

Eszterházy gyűlölte Rákóczyt csakúgy mint Beth-
lent — de Rákoczynak ellenszenve iránta,aBethlenénél 
is nagyobb volt. Ellenséges magatartását az István úrral 
folytatott  versengésében soha sem bocsáthatta meg, a 
bibornoknak jó szolgálataiért mindig hálás volt, s mióta 
ez meghalt egyetlen ember sem volt ki támadási szán-
dékáról képes lett volna leverni. Az a dölyf  melylyel 
Eszterházy ellenében mint „török vazall ellenében" haza-
fiságát  fitogatta,  azok a czélzások melyekben sok volt 
az él és fojtott  epe, valahányszor a fejdelemnek  irt, tőle 
mind inkább távoliták ezt, ki maga is jó hazafinak  tar-
totta magát s elvei helyességét csak oly jó okokkal 
tudta védelmezni mint akár a nádor. S mennél gyako-
riabbaknak kelle állásoknál fogva  levelezésőknek lenni, 
annál élesebbé lett az ellenszenv. 
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Rákoczynak meg kell vallani sok igaza volt. Látta, 
hogy Eszterházy minden igyekezete mellett sem tudja 
a sérelmek orvoslását kivinni. Ismerte a felső  megyék 
ügyeit csak oly alaposan mint bár ki. Miért vinnök visz-
sza tettei indokát egyedül az önzés rugójára? miért ta-
gadnánk meg ezélzataitól a hazafiságot  ? miért kellene 
elhinnünk Kemény Jánosnak, hogy a fejedelmek  csak 
ürügynek csinálják az Isten dicsőségét? Ö maga felsővi-
déki nemes volt, tagja azen megyéknek hol leginkább 
elszaporodtak a sérelmek, hol a vallásgyakorlat a törvé-
nyek daczára koronként háborgattaték.E megyéket Er-
dély természetes szövetségesének tekintette, vallásoknál 
elveiknél fogva  oda tartoztak azok, s régi hagyományok is 
oda vonzották. A harmincz éves háborúnak kedvezőbb 
fordulata,  a svédek diadalai kilátást nyújtottak tervei elé-
résére s a szövetkezésre ezekkel komolyabban gondolt. 

Alkudozásai a franczia  és svéd urakkal már régeb-
ben voltak. Mint Bethlen idejében, most is Konstanczi-
nápoly volt a hely, hol ügynökei a franczia,  hollandi, 
svéd residensekkel tanácskoztak s maga a porta, mely-
nek megnyerésén mindenek fölött  igyekeztek. Innen 
jöttek egyes ügynökök, hogy az ottani kezdeményeket 
tovább fejleszszék  — igy Du Bois 1642 őszén, a svéd 
Rebenstok 1642 septemberében, ki pár hétig tartózko-
dott Fogarason. De Kassai, a béke-párt vezére, e törek-
vések elibe gördülő akadályokat mindig ügyesen fel-
használta s azoknak nem lett eredménye, igy Du Bois 
is elfogadhatlan  feltételeket  vitt haza. Ez alatt azonban 
a portán ügye haladt, daczára hogy a császár és szul-
tán biztosai Szőnyön 1642. márcz. 19-én uj békét irtak 
alá. Ennek ratificalása  mind tovább tovább haladt, s 
hogy az komoly valósággá váljék, minta császár óhajta, 
arra gondolni sem lehetett. S mialatt Eszterházi jó vi-
szonyt tartva a beglerbégekkel, Rákóczy czélzatait 
gyanúsokká tudta tenni előttök, és azokat ellenséges 
tudositások tételére megnyeré, a fejdelem  az udvar 
ezéljait állitá a portán fekete  színben elő. 
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Az ifjú  György menyegzője alkalmával a dolog 
megérés pontján állott. A fejdelem  már febr.  7-én irá 
a nádornak, hogy a hazának szabadságáért csak azt nem 
cselekszi, a mi lehetetlen. E hang már egészen olyan 
volt, mint a milyen Bethlen alatt a háborút meg szokta 
előzni, 8 még az is hozzájárult, hogy mint ennek idejé-
ben éretlen és bántó gunyirotak szidalmazák nemcsak 
őt az elég gyengeséggel birót, de nejét a feddhetetlen 
életű, magas szellemi tulajdonokkal biró Lorántfy  Zsu-
zsánnát is. S csakugyan nem sokkal utóbb franczia  és 
svéd ügynökök tartózkodtak nála még mindig nagy 
titokban, s apr. 26-án Fehérvártt létre is hozák a ki-
egyezésnek körvonalait: melyek szerént Rákóczy a 
porta engedelmével fegyvert  fog  Ferdinánd ellen, ha 
birtokát elveszti, a szövetkezettektől évenként 40,000 
tallért kap; ezek a háború első évében 200,000, a töb-
biekben 150,000 tallérral segitik. E pontokat Torsten-
son svéd tábornok a királyné nevében jul. 10-én ratifi-
calta 8 megígérte, hogy a franczia  és hollandi udvarok 
is elfogadják.  Az okmányt Rákóczy sept. 26-án irta alá 
Fogarason, honnan Rebenstok vitte magával. 

Az apr. 26-iki szerződés fogalmazása  után pár nap-
pal a császárnak egy követe, Örsi Zsigmond érkezett 
udvarába. April 24-ike ota együttültek a rendek, de 
mint Örsi meggyőződhetett, ezeknek hangulata is har-
czias volt. Titkos megbízatása volt a béke fenntartására 
tenni lépéseket, a nyilt: kieszközölni, hogy a fejdelem 
birtokáiból szabad legyen a királyéba menni szolgálat 
és tanulás végett. A rendek tagadó választ adtak s 
articulussal kérték a fejdelmet,  hogy a „császár részéről 
való katonák és hajdúk illetlen és modnélkül való há-
borgatásait" nyugodtan ne tűrje. De e hangulat mellett 
is a dolog még nem volt kiütésig érve: annak első és 
fő  feltétele  a portai engedély hibázott. A császár követei 
Greifenklau  és Szelepcsényi, de la Haye franczia  resi-
dens sikeres működéseit sem hátráltatni sem inegsem-
misitni nem tudták: a porta a fegyverkezésre  szükséges 
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előkészületeket megtette s 1643. dec. elején elfogadta 
Rákóczy feltételeit:  a felülési  engedélyért ő 25 ezer 
tallért fizet,  (valójában 40 ezeret adott) 8 ha sikeresen 
fog  segittetni évenként a hét megyétől 20,000 tallért 
( = tiz ezer arany) adózand. A magyar földi  basák, az 
oláh vajdák parancsot kaptak fölkelésre,  Rákóczy támo-
gatására, s ez utóbbi engedélyt hogy „az ennek előtte 
is Erdélyhez tartozó vármegyeknek lakosit okosan és 
elmésen Erdélyországához" foglalja. 

A ferman  1644 elsején már a fejdelem  kezében 
volt. Ekkorra felsőmagyarországi  párthíveivel is ki-
egyezett s szokás szerént menedék-levelekkel biztositá 
magát. Jan. 3-ára országgyűlés volt hirdetve Fehér-
várra, mely a szokásos ünnepélyekkel együtt tiz napig 
tartott. Végzései közt egy pont sincs, mely harczias 
volna, s mig a 20 forintnyi  adó első részletének befize-
téséül is késői határnap jun. 1-eje lőn kitűzve. A gyű-
lés bezárása után a portai engedélyt, a szövetséges 
okmányokat, terveit a rendek elibe terjeszté 8 az udvari 
és országos hadakat febr.  2-ára Kolozsvárra rendelé. 
Ez napra csakugyan a megyék hada együtt volt s idősb 
fiát  Györgyöt kormányzóul hátrahagyva, és a moldvai 
s havasalföldi  segédcsapatokkal és székelyekkel egye-
sülve megindult, llárom csapatra osztá sergét: az egyik-
kel maga Váradnak, a másikkal kisebb fia  Zsigmond 
Nagy-Károlynak, a harmadikkal legtehetségesebb tá-
bornoka Kemény János Szathmárnak indult. Kiérve 
a részekbe a már elébb megnyert királyi hajdúság, a 
nemesség nevezetes része, némi török erő, sőt a magyar-
országi hadak egy csapata is Bakos Gábor vezérlete 
alatt hozzá csatlakoztak. Kállót febr.  15-én Barkóczy 
László feladta  s két nap múlva e városból szétbocsátá 
nyilatkozványát s had-felhívását:  a felső  megyék unta-
lan sérelmeiket panaszolják,melyek valóban tetemesek,, 
s őt hivták segélyül, mert orvoslást felső  helyről nem 
nyernek. Ez okok ellen természetesen a nádor intő le-
velei mitsem használtak. Hijában figyelmeztette,  hogy 
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a háború vesztesége a remélhető nyereményekkel nem 
áll arányban, híjában jelenté ki neki, hogy ő is a vég-
letekig mindent elkövetend ellene. Hijában bocsátott 
szét maga a király is felhívást,  intve a magyarországi 
megyéket hogy legyenek hivek, tartózkodjanak az er-
délyinek önző czéljaitól, s az erdélyieket hogy térjenek 
vissza hazájokba. Ök teljesen elhanyagolták a kellő 
intézkedéseket: a várak rosz karban voltak, a megyé-
ket Rákóczy már nyerte, s a sérelmek orvoslását a 
vallás-szabadság biztosítását azok ettől várták. Megle-
pettek s a fejdelem  nagy szerencsével haladt előre. 

A protestáns nemesség s még maga Bethlen István 
által is támogatva, komoly ellenállásra csak ritkán ta-
lálva rövid idő alatt nagy előmenetelt tett a fejdelmi 
had. Kemény János kitűnő hadvezér volt, ki mindig és 
mindenütt fel  tudta használni a kedvező alkalmat. Gyu-
lai Ferencz dandárparancsnok márcz 10-én Kassa alatt 
állót s tractat kezdett ennek átvétele iránt. Forgácsnak 
nem volt ereje, melylyel megvédhette volna: kénytelen 
volt feladni.  Két nap múlva Rákóczy fényes  és ünne-
pélyes bevonulását tartá s ezzel mondhatni a felső  me-
gyék sorsa legalább ez idő szerént el volt döntve. 
Szatmár Kemény Jánosnak, Szendrő, Ónod, Diósgyőr 
egymásután elestek. Egy hadcsapat a Vágvölgyön át 
Kapronczay György alatt Galgócz-felé,  és más Bakos 
Gábor és Bornemissa Pál alatt a bányavárosok megvé-
telére, maga a fejdelem  Kemény nyel, Kornissal a Garan 
vidékére indult. A törökök bár lassan készülődtek s a 
végeken megkezdék az ellenségeskedést: rablást és be-
hódoltatást, de korántsem derékhad kiállítását,daczára 
a budai basa megujuló Ígéreteinek s a porta parancsai-
nak. Nekik mondhatni semmi hasznát sem vette a had-
járat s az eredmény nélkülök éretett el: Fülek, hol 
Wesselényi Ferencz tractat kezdett, de azt menten 
megszegé, apr. 17-én felégettetett,  sSzécsény apr. 21-én 
elfoglaltatott. 

Ez alatt a nádor s más felől  a császár is megtették 
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az intézkedéseket, hogy a fejdelmi  haddal mennél tete-
mest) erőt állithassanak szembe. Eszterházy a még hű 
megyék közt toborzott s az elfoglalt  helyekről kibujdo-
sókat fogadta  zászlai alá, Ferdinánd pedig Gőtz és 
Puchaim tábornokokat küldte Magyarországba mintegy 
12,000 emberrel. A fejdelem  terve volt Torstenson svéd 
tábornokkal Morvaországban egyesülni s ha Torsten-
sont a dánok beütése Svédországba vissza nem szólitja, 
e tervét végre is hajtotta volna. Szövetségesének visz-
szavonulása mondhatni egész évi hadjáratát semmivé 
tette s ezután nem lehetett más terve, minthogy nyere-
ményéből a mit lehet megtartson. Ily czéllal kerülte a 
derekas csatát s fő  feladatává  az ellenséges hadseregnek 
fárasztás  által gyengítését tűzte ki, addig is, mig a viszo-
nyok fordulata  által kedvezőbb helyzetbe jön, s annyi-
val inkább, mert a Németországban megedzett hadaknak 
természetes előnyük volt fölötte.  April végén hát — 
midőn e hó 20-áról a nádor jelenté neki, hogy megin-
dult — megkezdte visszavonulását, de a két fél  dan-
dárai folytonos  harcza közt. 

Döntő ütközet, nagyobb vérontás a küzdelemben 
nem fordult  elő, s annak elkeseredett jelleme épen nem 
volt. Bár mennyire gyűlölték is egymást a nádor és 
fejdelem,  bár egyegy epés nyilatkozatban az ki is tört, 
folytonosan  leveleztek egymással. Mindkét fél  békü-
lékenynek mutatta magát s a hadakozás felelősségét 
a másikra igyekezett tolni. Szemrehányásaik daczára 
s az epe mögött is, és ellenére az elvi különbségnek, mi 
őket elválasztá, a higgadt olvasó fel  fogja  találni leve-
leikben a hazafias  indokokat melylyel mindenikök ön-
magát védelmezni tudá. Nem puszta ámitás és ürügy 
volt, ha békülni akartak, nem csupán önzés és nagyra-
vágyás, ha békülni nem tudtak. Nem találták még meg 
a közös alapot, mely őket összehozza, vég kivánataik 
közt nagyobb volt még az ür, hogy sem kiegyezhettek 
volna. Már korán emlegettek egyezkedést: de a király 
a fejdelemnek  feltétlen  kivonulását s ez a politikai és 
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vallásos szabadságnak kellő biztosítását követelte. Ez 
volt, mi a szendrői máj. 19-iki értekezletet meghiusitá, 
hol Kemény és Lónyai a fejdelem  küldöttei magukkal 
a vezérekkel, Eszterházy val, Puchaimmal, G ötztzel alku-
doztak. Kemény meleg szava „nagyságod jól meggon-
dolja, ketten vagytok az urammal, kikre a magyar nem-
zetnek szemei néznek, ha a ti egyenetlenkedéstek miatt 
az ti időtekben vész el az magyar nemzet, mind ez vi-
lágban micsoda emlékezetek marad!" ott még akkor 
visszhangra nem talált. Ferdinánd serge Lévát, Füleket, 
Szendrőt, Szerencset visszafoglalta  s jun. elején már 
Kassa alá nyomult, s azt fogta  ostom alá. Ilomonnai 8 
néhány felsőmagyarországi  ur még a hadjárat kezdetén 
Lengyelországba szaladt, hogy onnan zsoldos hadakkal 
térjen vissza. A nádor és a német tábornokok már vár-
ták e csapatokat, melyeknek feladata  lett volna Rákó-
czy erejét háta mögött támadni meg. 

A fejdelein  ez időben már Palanknál táborozott, hova 
máj. 22-én érkezett meg. Daczára hogy a nagyvezér 
máj. 8-áról ujabban biztositá, hogy a török hadak ki 
vannak rendelve, nem érkeztek ezek, s a boszus Rákó-
czy jun. 3-áról ujabb levelekkel sürgette a segélyt. 
Válaszolólag a nagyvezér ez utóbbi levelére, feleinliti 
a késedelem kárait: a hét megyét már az országhoz 
csatolta, 8 ha a törökök megérkeznek, tovább is ellent-
állott volna a németeknek, s azokat ennyire előre nem 
bocsátotta volna. Muza pasa akaratja volt, hogy a se-
gély megérkezése előtt derék csatába ne ereszkedjenek 
— most már a lengyel király felajánlá  magát, hogy a 
béke megkötésére közbenjáró lesz, s maga a nádor is 
békét ajánl. Akarja-e a porta, hogy a hét megyét meg-
tartsa? vagy visszabocsássa? ám erről tudositsa őt a 
nagyvezér s a származható károkért ne tegye felelőssé. 
Keserűbb hangon ir a budai basának : ha azt akarja 
a szultán, hogy a hét megyét megtartsa, küldje a segélyt 
— ha nem küldi, kénytelen lesz azokat visszabocsátni. 
S budai ügynökét Szentpálit figyelmeztette  : „bár csak 
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tizezer embert küldene neküuk az vezér bizony actum 
esset germanis." Ez napon a német hadak Kassa alá 
érkeztek s azt ostromolni kezdék. Jun. 4-én a fejdelem 
is felülette  sergeit, hogy annak megvedésére siessen s 
Budáról ujabb levelével sürgette a segélyt. Szentpáli 
eljárta a bégeket „valami czigányságukat tudta, nagy-
nak kicsinynek szemére hányta," a vezérbasa nagy zaj-
jal divánt gyűjtött, s egyetértve nyomon elhatározzák 
hogy a hadak elinduljanak. Igv sem lett belőle semmi: 
a német ügynök Beygott Dániel, azon Ígéretével, hogy 
pár nap alatt főkövet  jön, minden eredményt meghiúsí-
tott, s a vezérbasa későn, csak jun. 25-én felelt:  hagy-
jon fel  a béke megkötésének s a megyék visszaadásának 
gondolatával. 

Ezalatt a fejdelem  a segélyhadak megérkezése nél-
kül is szerencsével folytatta  a hadjáratot. Derék hada 
Kemény alatt jun. 12-én Szerencsét — hol a német ha-
dak családi sírboltját feldúlták  s ősei hamvait szélnek 
éreszték — visszavette, s néhány nap múlva Kassát is 
fölmentette.  A nádor és a tábornokok reményükben, 
hogy a lengyel hadak segélyökre megérkeznek, csalat-
kozván, Keménytől folytonosan  háborgatva, visszavo-
nultak Sáros alá s azt ostrommal vették körül. Rákóczy 
a budai basa kétszínű eljárása által bántva Lónyai 
Zsigmondot, Serédit, Klobusiczkit a nádor táborába kül-
dé, kik itt jun. 24-én békét ajánlottak s ennek feltéte-
leit nyolcz pontban (melyek a sérelmek orvoslására s 
Rákóczy kártalanítására vonatkoztak) felterjeszték.  A 
nádor válasza azokra elutasító volt. De hadai, minthogy 
élelemben is hiányt szenvedtek, visszavonultak, folyto-
nosan háborgatva Keménytől a felső  Vágvölgyön át s 
Nyitrán tul, Bnjmocz mellett megerősített táborba száll-
tak. A csatározás itt is folyt:  de miutánMurányvárát a 
kalandor természetű Szécsy Mária Wesselényi Ferencz 
kezébe játszta, s Homonnai lengyel csapatai egyesültek 
a német és nádori hadakkal, Kemény űzetve Puchaim 
által, visszavonult, s minthogy segélyt a fejdelemtől 

SlIliCTt 8. Eriéi; tört. II. 13 
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híjában sürgetett, a vezérségről lemondott. Lemondása 
nem fogadtatott  el, de nem gátolhatta meg, hogy a ki-
rályi hadak Sz^ndrőig ne nyomuljanak (sept. 7). 

Rákóczy aug. 4-ére Kassára a keze közt levő vár-
megyék és városok követeit összehívta. Megelőző nap 
csausz érkezett a portáról kaftánynyal  s (jun. 26 — 
jul. 5) kelt fermánokkal,  melyekben figyelmeztették, 
hogy a 15 ezer aranyra emelt erdélyi s a hét vármegye 
után járó 10 ezer arany adót várják, s egyszersmind a 
rumeli hadak kirendeléséről tudositják. írtak onnan a 
lengyel királynak is, hogy ha ellenséges szándékai volná-
nak, azzal felhagyjon.  Sem e biztatások, sem az hogy 
Mussza basa helyett pár hét otaOzman ült budai basaság-
ban, nem változtatták meg czéljait, s a gyűléssel legelébb 
is követet neveztetett ki a császárhoz, felkérni  ezt, hogy 
a megkezdett egyezkedés folytatására  biztosokat ne-
vezzen ki. E dolognak titokban kelle maradnia s a 
budai orator (aug. 17-éről) utasitva lett, hogy ezt ha a 
vezérbasa tudomást szerezne rola, igyekezzék elsimitni. 
Ugyanakkor a lengyel királyhoz két követet indítottak 
útnak, kik annál Homonnai beütése miatt emeljenek 
panaszt. A gyűlés utolsó napján aug. 14—16-án egy 
svéd megbízott is tartózkodott Kassán, hírt hozva 
„azoknak a hadaknak állapotjáról."De ez időben a fej-
delem fegyverei  szerencsétlenül harczoltak. Ibrányi 
megveretett, meg maga Kemény is. Sept. 27-én Sze-
rencs elesett, kiraboltatott s a fejdelem  atyjának, őseinek 
hamvait a német hadak szétszórák. Más felől  a feljött 
rumeli hadak Budán álltak mozdulatlanul, török erő 
nem jött s a mi kevés a fejdelmi  seregben volt, sept. 
5-ig az is elszökött. Rákóczy elfogott  levelekből meg-
győződött, hogy az uj budai basa Ferdinánd kezére 
dolgozik*) s ezért ujolag a portához fordult:  sept. 

*) Aug. 22-én irja neki, hogy a nádor elfogott  leveleiből ol-
vassa, „hogy nagyságod neki hitére szakallára esküvék, hogy 
nagyságod mi mellénk segítséget nem ád a német ellen," sót az 
ott levő vitézeket is visszahivatja. (Eredetiről.) 
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3-áról raegbizta az aug. végén beküldött Maurer Mi 
hályt, hogy eszközöljön fermánt,  mely a budai basát 
utasitsa, hogy „csinálna nekik distractiot mind Horvát-
ország felől,  mind itt az végházak körül." 

Pár hét alatt a had-folytatásba  s ezzel kapcso-
latban az alkudozási kísérletekbe uj fordulat  állott be. 
Torstenson Németországban diadalmaskodott a császári 
hadak felett  s Csehország felé  közeledett. Ennek követ-
keztében Götz a magyarországi hadak egy részével 
ellene küldetett, s Puchaim visszavonult a Vág vonal-
ra, űzetve Kemény seregétől. A fejdelem  reményeit 
e kettős fordulat  felhangolá,  s Ferdinánd azon követe-
lésére, hogy hadait vezesse haza, mert az alkut addig 
nem kezdi meg, késznek csak azon feltétet  alatt nyilat-
kozott, ha maga a király is feloszlatja  belföldi  hadát, a 
külföldieket  kiviszi. Ily követelések mellett a fejdelem 
követei Lonyai Zsigmond, Nyári, Csérnél s a felső  me-

tyék megbízottjai csak october elején mentek Nagy-
zombatba, hol a nádor Lippay, Tiefenbach  és Questen-

berg a király követei sept. 14 ota vártak rájok. Bár a 
fejdelem  hadmozdulatai, jelesül Rima-Szombat ostrom-
lása s az erdélyi hadaknak újra felparancsolása  által is 
nyomást akart az egyezkedések folyamára  gyakorolni, 
az nehezen haladt. Kivánatai: a 14 megyének átadása s a 
jezsuiták kiűzése tárgyában elfogadhatatlanoknak  ta-
láltattak. 

Ozmán budai basa magatartása meggyőzte Rákó-
czyt, hogy ez meg van vesztegetve. A nádornak egy el 
fogott  levele már gyanakodová tette őt, a rumeli ha-
daknak Budán tartóztatása s elfogott  tiszteknek vallo-
mása „hogy másodszor alá nem jüttek volna ha az bu-
dai vezér nem assecurálta volna hogy bátran jöhetnek 
felölük"  gyanúját bizonyosságra emelte. Midőn a nála 
levő pár száz török is elszökött, ismét a portára for-
dult: „az jó vitézek — irá sept 5— elég botránkozást 
töttek hiveinknek szívekben, az ellenségnek pedig uj 
szívet adtak elmeneteleikkel. A mit megtudott nyerni 

1 
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annyi volt, hogy sept. végén a magyarországi begler-
bégek parancsot kaptak, hogy Rákóczyt a hét megye 
birtokában megtartsák. Az első engedély is a mit ka-
pott, csak e hét megye elfoglalását  engedte meg, azon 
tul most sem akart terjeszkedni a porta, s ennél többre 
egyik beglerbég sem kapott engedélyt, hijában sürgette 
azt ügynöke Maurer által (nov. 9-éről). Ez évi mind 
két visszavonulása azzal állott kapcsolatban. A dolgon 
mit sem változtatott hogy Ozmánt a vezérbasaságban 
Húszéin váltotta fel,  sőt a portán az irányban nem so-
kára még roszabb hangulat állott be. A császár az 
1642 szőnyi béke ratificalására  s az ott kikötött gazdag 
ajándékokkal 1644 őszén báró Czernin Konstantiná-
polyba küldötte. Egy orator s hihetőleg a budai basa 
egyengették ennek az útját, s bár maga a szultán első 
fogadáskor  a nagy követ iránt nem volt barátságos, ra-
tificaltatott  a béke. Czernin fő  törekvése volt a svéd és 
erdélyi ügynökök igyekezetét meghiusitni s ez, segittet-
vén Lupul moldvai vajdától, sikerült is neki. A porta 
Ferdinánddal háborúba ereszkedni nem akart s nov. 
10-én kiadta a fermant,mely  tudatta Rákóczy val, hogy 
a hét megye birtokában meg fog  ugyan védetni, de 
más felől  neki is meghagyatott: „ti is a német biroda-
lomban (érted Ferdinánd birtokaiban, a mi tul van a 
hét megyén) való bemenetelre egy lépést se tegyetek; 
valameddig azok reátok nem indulnak reájok ne menje-
tek." Egy másik ferman  dec. 10-éről tudatja, hogy az 
erdélyi adót Serédy kézhez adta s februárrá  a szultán 
a hét megye illetékét is várja. 

Rákóczy, midőn e fermánokat  kezéhez vette, már rég 
téli szállásán volt, Ónodon. Maurernek egy korábbi hire, 
hogy a császár maga is ki akar jönni, megijeszté. „Ettől 
Isten oltalmazza — irá követének — Magyarországon 
bizony csak hirétől is elrémülnének." De nem kevéssé 
megijeszté a porta a makacssága is s ennek elfordítására 
mindent elkövetett. Dec. 20-áról terjedelmesen fejtegeté 
hátrányait annak, ha nem mind a 13 vármegye adatnék 



— 197 — 
alája „a sok pártos pápista urak is mind a német pártra 
esnének" de terjedelmes jószágokat birván a hét megyé-
ben is, mindent elkövetnének azok visszaszerzésére. Dec. 
27-éről intézkedett, hogy Serédi a hét megye adóját is 
befizethesse,  s dec. 31-én kelt sürgönye némi hireket 
közölvén és segélyt sürgetvén, áttér a 13 megye dol-
gára: „a békességnek végben menetele — irá— rajtunk 
áll. Tudjátok meg az portátol akar-e ugyan valóban 
oltalmazni ezekben az vármegyékben, mivel ezek egy-
mástól nem akarnak elszakadni." Maurer valóban min-
dent elkövetett, eljárta a nagyvezért, a diván tagjait, 
szembe lett a szultánnal, igért, vesztegetett. Biztatást 
és Ígéretet kapott: ugy mint Bocskai birta, az ország 
neki fog  adatni, csak az adó-hátralékot fizessék  ki. S 
midőn azt jan. utolsó felében  Serédy kézhez adta, ho-
zott haza sok szép leveleket a diván tagjaitól telve biz-
tatásokkal. De az 1645. jan. utolján kiadott ferman  nem 
ugy hangzott mint várta: kérelmére, hogy az ország ugy 
adassék neki mint Bocskainak a zsitva-toroki békében, 
s e czélból mellé hadak rendeltessenek, a budai vezér s 
az egri beglerbég utasittattak, hogy neki segélyt adja-
nak, ha Kassa s a hét vármegye birtokában megtámad-
tatnék, de másfelöl  „a német részre ő se lépjen ki." 

1645 elején a fejdelem  Patakra, Zborora s innen 
Bártfára  ment, hova febr.  közepére összehivta a 13 
megye rendeit. Itt a franczia  király követével Croissi-
val febr.  18-án találkozása volt, ki „igen ravasz, prac-
ticu8 jó deák canis filius  vala." Czélja ott létének az 
1643-iki svéd szerződés némely pontjainak átalakitása 
volt „melyek tángálják vala az religiókat is, melyek 
felől  nem köteleztethetik vala a franczuz,  mert ő religio 
dolgát nem okozza vala császár ellen való hadakozás-
ban." Marcz. elején a svéd követ is megérkezett. Cro-
issival az alkudozás „mert sokakban megakarja vala az 
fejdelmet  csalni" apr. 22-ig folyt,  midőn végre meg lett 
állapítva, hogy a franczia  király 1644-re 100 ezer, a 
folyó  évre 65 ezer, s az általa igért csapat tartására 



— 198 — 

évenként 48,000 tallért tartozik fizetni,  kötelezte ma-
gát hogy a portán kieszközli a németek megtámadását 
tiltó fermanok  visszavételét, mi ha nem sikerülne, a fej-
delem külön békét köthet a császárral. Ez egyezkedés 
kezdetén, azon czéllal, hogy a megkezdendő hadjáratot 
mennél biztossabb alapra fektethesse,  febr.  28-án föl-
terjesztést küldött a nagyvezérhez, melyben a januar 
utolján kiadott fermanokra  vonatkozólag ujolag kéri, 
hogy miután sem Bocskainak, sem Bethlennek nem volt 
meghatározva hogy meddig mehetnek, öt se akadályoz-
zák hódításában, mert „a Kassához tartozó várakból a 
német sok kárt tesz." Küldjenek neki segélyt, mert a 
német elbizván magát az vármegyéket is mind irása, 
izeneti által fenyegetni  kezdi," s hogy ő is „kereshesse 
fel  az németet a hul vagyon s fogyathassa  el." Ugyan-
e napokban a bártfai  gyűlésből a sérelmek hosszú soro-
zatát küldték a királyhoz, s uj utasítást a nagyszombati 
biztosokhoz. Ezek közel egy félév  ota valóban haszon-
talanul töltötték itt az időt, de az uj utasítás megérke-
zése után sem tudván semmire menni, marcz. utolján 
eloszlottak. Ferdinánd, Tőrös János kamara-tanácsos 
által békével s a hét vármegyével april folytán  még 
egyszer megkinálta a fejdelmet  — a fennforgó  viszo-
nyok közt akkor ilyen ajánlatot legkevesbbé fogadha-
tott el Rákóczy. 

A svédekkel s francziákkal  megkötött egyezkedés 
alapján a fejdelem  összeparancsolta hadait. Czélja volt 
Morvaországba menni hogy ott egyesüljön Torsten-
sonnal, ki a marcz. 6-án nyert jankowi fényes  diadal 
után gyors léptekkel közeledett a magyar határokhoz. 
Maj. 30-án a fejdelmi  hadsereg, erdélyiek s magyar-
országiak csak, mert segédcsapatokat nem nyerhetett, 
megindult Tokajból magának Rákóczynak vezérlete 
alatt. De alig érkezett jun. 18-án a had Rima-Szom-
bat alá, midőn Bekzade Mehemet portai csausz meg-
hozá a maj. 27-én kelt portai válaszokat febr.  28-iki 
folyamodványára.  A diván a mint egyszer ratificálta  a 
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békét s Ferdinánd által a hét megye átengedéséről 
biztosítva lett, el volt határozva azt fenntartani  s to-
vábbi hadfolytatásról  hallani sem akart. A nagyvezér 
fermánja  eléggé határozottan hangzott: „ugy hallatik 
hogy fényes  rendeletem ellenére a németet és nádort 
meg akarod támadni. Ő felsége  a padisah ezt rosz né-
vén veszi. Baráti levelem vétele után szükség hogy 
magadat tüstént a korábbi szidtáni parancshoz alkal-
mazd." Szigoruabb volt a budai basáé, melyet ugyan-
akkor Ali csausz vitt a táborba: „levelünk a mikor és 
mely órában nagyságodhoz érkezik az német birodal-
mának háborgatásától mindjárt megszűnjetek, és vissza 
térjen." A dolog nagy titokban tartatott, csak fia,  Ke-
mény és Rhédei Ferencz tudtak róla s csak is ezekkel 
tartott Rákóczy haditanácsot. A svéd és franczia  szö-
vetséget igy minden kisérlet nélkül feladni  még is 
szégyenlették , s ezért tovább folytatták  utjokat, de 
hogy a dolog megmásítására kísérletet tegyenek, Bek-
zadet Rákóczy folyamodványával  a portára és Szent-
páli Istvánt a budai basához küldötték. Ez ember, 
maga is főoka  az ellenséges fermánoknak  hajthatatlan 
maradt, s minthogy a fejdelmi  hadak nem csak foly-
tatták a támadást, hanem jun. 20-án Füleket fel  is 
égették, ujolag s még sürgetőbben irt Rákóczynak, 
szemére hányta, hogy hadai a hódoltságban pusztítot-
tak, melynek következtében a lakosok innen szétsza-
ladtak, hogy a békét megszegte, hogy a világos 
rendeleteket mellőzte : „nem illik ez — irá — eszes 
emberhez" s végül figyelmezteté,  hogy a portára min-
denről jelentést tett. 

Rákóczy e jun. végén kelt levelet Kis-Tapolcsányon 
kapta, hova jun. 30-án a Garánon átmenvén érkezett. 
Visszatérnie ekkor még kevesbbé lehetett, mert a své-
dek közeledéséről már hire volt, s csakugyan jul. 4-én 
a Nyitrán tul, Nagy-Tapolcsányon Bakos Gábor had-
osztálya egyesült Douglas svéd tábornokkal. Hozzájok 
csatlakozott fia  Zsigmond s Kemény János. Az egye-
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sült erő bevette jul. 9-én Nagy-Szombatot, s jul. 16-án 
átment Morvaországba a Brünnt ostromló Torstenson 
segélyére. A vállalat szerencsétlenségére a főparancs-
nokot nem lehete rábirni, hogy hagyjon fel  a czéltalan 
ostrommal, mely heteken át tartott, mialatt maga Rá-
kóczy is átment a Morván s Gődingnél ütött tábort. 
Aug. 4-én az ostromló sereg egy csapata Kemény és 
Douglas alatt előre küldetett, de közeledésök hirére az 
ellenség elvonult s minden eredmény nélkül tértek 
vissza az ostromló táborba aug. 18-ára. 

S most valóban roszul állottak a fejdelem  ügyei. 
Begzade Mehemet a jun. 18-iki levéllel jul. közepén a 
portára érkezett s ez alatt megjött ide a budai vezér-
basa ellenséges jelentése is. ,,Az budai vezért, irá jun. 
9-én Rákóczy portai ügynökének Serédynek, lekötöt-
ték az sok ajándékkal," 8 utasitá azt ismét és ismét, 
hogy a svéd szövetség minden előnyeit mutassa fel,  s 
a hét megyéhez legalább még kettőnek Sáros és Ung-
nak megtarthatását eszközölje ki. Hasztalan. Sem ő 
sem a franczia  residens nem tudtak semmire menni. 
Jul. 24-én egy minden korábbiaknál szigorúbb fermant 
adott ki a nagy vezér : ,,a német földjére  egy lábnyom-
nyira se menjetek; Írjátok hogy a hét vármegyéből 
az igért adó ki nem telik. Csoda dolog ha ki nem 
telik, miért Ígértétek az előtt ? A hatalmas császár 
előtt ilyes mit nem lehet megemlítni. Arra hogy a fran-
cziákkal egyesítsd sergedet nem vagy felhatalmazva,  8 
azoktól Erdély védelmére segélyt kérni illetlen volna. 
A hét megyénél sem kijebb sem elébb ne lépjetek, s 
arra, hogy ő hatalmassága akaratján kivül veszekedje-
tek engedelem nincs." E fermant  aug. 19-én kapta 
Rákóczy. A porta saját szavaival fogta  meg: ő a Beth-

• len által bírt megyék elfoglalására  kért engedélyt — 
s mint ennek neki sem voltak hajlandók akkora hatal-
mat adni, mely veszélyessé is lehetne. Még megdöb-
bentőbb volt, hogy a budai vezérbasának egy (hihető-
leg a nádorhoz irt) levele került a fejdelem  kezébe : 
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„Rákóczy — irá — fösvény  és telhetetlen, sok ártatlant 
öletett, tömlöczöztetett és az ő bolondságából sok 
népet gyűjtött össze hatalmas császár akarata ellen, és 
azokkal háborúságot csinált;" a porta rendeletet adott 
hogy Erdélybe más fejdelmet  ültessen „ki az ország 
előtt; kedves legyen" (Székely Mózest még mindig 
Konstánczinápolyban hizlalák) s ő ennek végrehajtá-
sára gyűjtött hadakat. Tőle is segélyt vár. Ugyan 
akkor egy Puchaimhoz irt levél is kézrekerült, mely 
ezt felhatalmazá,  hogy a fejdelmet  megtámadja. S va-
lóban Puchaim Szendrő fölmentésére  sietett, melyet a 
fejdelemnek  egy hátrahagyott dandára ostromolt. De 
ugyan akkor a kormányzó is levelet küldött, hogy a 
határszéli basák Erdélyre készülnek s „fegyvert  de-
nuncialtak" neki, hogy magyarországi hódoltságát már 
pusztítják is a szándzsákbégek. Mindez együtt hatott: 
a magyar hadi tanács elhatározá a visszatérést. Aug. 
20-án a fejdelem  és vezérei összejöttek a svéd tábor-
nokokkal Lednitzében s tudatták velők a dolgok for-
dulatát. A tábornokok a svéd és franczia  követek hasz-
talan próbálták lebeszélni. Egy ünnepélyes és fényes, 
de nyomott hangú lakoma után még az nap el váltak, 
s az erdélyi hadak aug. 21-én nagy sietséggel vissza-
indultak. 

Rákóczy a dolgok e fordulatára  számítva, a király-
lyal kötendő békére nézve lehetőleg előre biztósítá 
magát. Ez egész hadjárat alatt főhadi  szállásával hor-
dozá Renard gróf  franczia,  Urbejger svéd, és Tőrös 
János magyar királyi megbízottakat. De tulaj donkép 
szerepe csak Tőrösnek volt, kivel az egyezkedést soha 
sem szakította meg. S valóban Ferdinánd helyzetét a 
svéd magyar had egyesülése és közelsége kényessé tette 
8 neki még akkor is, midőn a porta jóakaratáról bizto-
sítva volt, óhajtania kelle, hogy a Bécset fenyegető  két 
erő választassák el egymástól. Ez fejti  meg, hogy már 
aug. 8-án az előleges egyezkedések alapján megküldte 
Tőrösnek azon békepontokat, melyek Rákóczy szemé-
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lyére vonatkoznak s életbelépendők voltak az napon, 
melyen az a svédektől elvált s visszatért saját birto-
kaiba. Ezek szerént: Tokajt és Tarczalt továbbá Regé-
czet némi fizetés  mellett, Ecsedet s Felső- és Nagy-
Bányát Bethlen István és fia  magtalan halála esetében 
örökösen nyeri. Kapja a hét megyét, melyek közül a Ti-
szán inneni öt, halála után visszaszáll, de kettő Szathmár 
é|S Szabolcs, fiáé  marad, Szathmárvára pedig nemzetsége 
kezén hagyatik, mig ez Erdély székén ül. E pontokat 
Rákóczy aug. 22-én Lambersdorfban  ratificálta  maga 
is kötelezvén magát, hogy a svédektől eláll és elválik 
nyomon, hogy az elfoglalt  javadalmakat visszaadja: a 
bánya városokat a királynak, a magánosok uradalmait a 
levéltárakkal együtt tulajdonosaiknak. Az okmányt 
utóbb oct. 20-án Fehérvárit ünnepélyesen kiadta. 

Még hátra volt a magyarországi vallásos és alkot-
mányos sérelmek rendezése, mely a fegyverfogásnak 
hasonlag egyik czélja volt. Az erre vonatkozó alkudo-
zásokat biztosaik Linczben folytatták  mignem dec. 
16-án Linczben csak ugyan létrehozák a nagy fontos-
ságú békét: az 1608-iki első törvényezikk, a koronázási 
okmány 6-ik czikke tartassanak meg tejles érvény-
ben, s a vallásszabadság városokon ugy mint falukon 
biztosíttatik, a protestáns papok sehonnan se űzethes-
senek el, s az elvett templomok adassanak vissza. A 
sérelmek s függő  kérdések ügyében hivassék össze 
országgyűlés, mely e békét is igtassa törvénykönyvbe. 

Ez alatt Rákóczynak főgondja  volt a török porta 
megengesztelése. Korábbi leveleiben figyelmeztette  a 
szultánt, hogy a hét megyétől kikötött adót nem lesz 
képes fizetni,  8 valóban számítván arra, hogy a velen-
czei háborúval elfoglalt  porta elnéző lesz, sept. köze-
pén csak a régi tiz ezer aranyat küldte be. Főkövete 
Serédy bemutatta ez összeget s oct. 11-én a fermán  és 
kaftányok  kiadattak, de az előbbeniben intés ment a 
fejdelemhez,  hogy a pótlék 5 ezeret s a hét megyéért 
járó 10,000-et haladéktalanul küldje be. Különben a 
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fermán  engesztelékeny hangon szólt: „a német köve-
tek itt lévén ellenetek és a hét vármegye ellen szorgal-
matoskodott, de beszédének helyt nem adtunk." De a 
kivánt összegeket még sem küldte, s midőn 1646 fe-
bruárban a szultán a Serédit felváltó  állandó követét 
Szalánczy Istvánt fogadta,  oly mérgesen rá rivalgott 
az, oly bőszülten fenyegetőzött,  hogy más fejdelmet 
állit Erdély élére, hogy a követ belebetegedett. De 
annyit még is kivitt, hogy az öt ezer arany felverés 
elengedtetett az erdélyi adóból.*). 

A linczi békére Rákóczyt a porta magatartása 
kényszeríté. Nem volt hadakozó ember s oly kitűnő 
vezéri tulajdonokkal mint Bethlen nem birt (két éves 
hadjáratát Kemény János vezette) de terveivel még 
sem akart felhagyni.  1646 februárjában  ajánlatot tett a 
franczia  királynak, svéd királyasszonynak, miután kö-
veteikkel értekezett, hogy vélök korábbi szövetségét 
megújítja, s ha a portától engedélyt nyernek; (melynek 
költségeit három negyedrészben a szövetségesek visel-
jék) megkezdi a háborút Ferdinánd ellen. Nem sokkal 
utóbb a Ferdinánddal kötött békében fennmaradt  pon-
tok tisztázása végett, Tokajban értekezletre gyűltek 
össze, mely azon évi julius közepéig tartott. Ekkor a 
fejdelem  Szathmár-Németiben volt, hol a terjedező pu-
ritan ismus és presbyterianismus kiirtása végett a prote-
stáns papokkal zsinatot tartott. Minthogy pedig a svéd 
szövetség megújítása nehezen haladt, ez évi november-
ben Szentpáli Istvánt kiküldé Krisztina királynéhoz. A 
követ elfogadtatott  — de a kihallgatáson egy álöltö-
zesű jezsuita is volt, ki annak beszédét megküldte Fer-
dinánd királynak, s ez viszont a fejedelemnek.  A do-
lognak semmi következménye sem lett: nem csak mert 
a Szentpáli utján megujitott ajánlatok nem fogadtattak 

*) Az 1648—46-ig terjedő portai viszonyokra vonatkozólag 
számtalan török levél és minuta van az Erd. muz.-egylet birtoká-
ban, melyeket egyenként idézni feleslegesnek,  tartottam. 
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el, hanem a porta magatartása miatt is, mely a Ferdi-
nánddal kötött frigyet  nem volt hajlandó felbontani. 

Ezekhez más kelemetlenségek is járultak. Meg-
előző évben az erdélyi hódoltságot sanyargatták a bir-
tokos timárok és zaimok, azután kiütéseket tettek az 
erdélyi Részekbe. Rákóczy panaszára 1646 marcz. 8-án 
Murtéza budai basa tiltó fermánt  adott ki, de ennek 
épen semmi eredménye sem lett. Rákóczy e dolgot 
ürügyül akarta felhasználni,  hogy a Részek adójának 
elengedését eszközölje, s 1646-ról csak a tiz ezer ara-
nyat küldte be. Az uj nagyvezér Salih pasa a dologról 
nem akart tudni ,,ne hidd hogy gondviseletlenségünk 
miatt a dolog feledékenységbe  megy. Az üdvezült fő-
vezér idejében mi a defterdárságnak  tisztiben voltunk, 
azon kanon (t. i. kanun) szerént való levelek most is 
kezünkben vannak." A fejdelem  látván, hogy igy nem 
boldogul 1647 october elején utasítá Szalánczit, hogy 
abból legalább öt ezeret alkudjon le, „mert az egri 
törökök az budai vezér akaratjából az hét vármegyét 
kezdették rablani." Készebb ezeket visszabocsátni, 
hogy sem 15 ezer tallérnál többet fizessen.  Uj oratorá-
val Gyárfással  azonban az erdélyi tiz ezeret ezúttal is 
beküldötte — de ezt Salih be sem merte a szultánnak 
adni. „Hatalmas és győzhetetlen császárunkkal — irá 
ez nem minden boszuság nélkül — annak fényes  por-
tájával, és mivelünk micsoda kereskedésiek vagyon? 
ennek a dolognak végit és kimcnetelit nem gondolod-e 
meg?" Mindegy volt, Rákóczy ez úttal nem engedett, 
s az emiatt boszus törökök pusztításait fia  Zsigmond, 
ki Reőthi Orbán után kassai generális lett, nem volt 
képes meggátlani. 

Rákóczy ekkor már gyöngélkedett. Ereje lassan-
ként fogyott  s nagyravágyó terveinek, hogy a megürült 
lengyel koronát elnyerhesse, melyre a szükséges előin-
tézkedéseket megtette, 1648 oct. 11-én bekövetkezett 
halála véget vetett. 

Rákóczy kétségtelenül erélyes ügyes uralkodó volt 
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A Bethlen Gábor iskolájában növekedve, ennek nyom-
dokin fejdelemkedett.Mint  a protestáns felső  megyék fia, 
Erdély önállóságának fenntartását  tűzte ki czélul, 8 ha 
maga fösvénységeért,  bizalmatlanságaiért keménységei-
ért nem volt is népszerű, az ország és Részek buzgóan 
támagatok ügyét, mert országos érdekeiknek erélyes 
képviselőjét látták benne. De nem csak karddal és diplo-
matiai fogásokkal  védte azt: más különben is Bethlen 
nyomdokin haladt mennyire fösvénysége  engedé. A vá-
rakat kijavíttatta, templomokat emeltetett, országházat 
építtetett. Buzgóan vallásos volt a türelmetlenségig, s 
ha a maga egyházáért mindent megtett, annyira, hogy a 
papi állomások betöltéséti s figyelemmel  kisérte, a nem 
recepta religiók iránt, mert erre törvényes joga volt, 
semmi kíméletet sem mutatott. Ezért üldözé a zsidózókat, 
ezért pártolta azon oláhokat, kik a reformáltak  szertar-
tásaihoz szabták magukat, s engedett egyházi igazga-
tásukba befolyást  püspökének Geleinek. 

De Rákóczyval a Bethlen politikája sirba szállt, 
utána ovatosság helyett támadás lett a jelszó az ország 
vesztére. S ebből a megváltozott viszonyok után az 
országos állapotok felforgatása  következett. 

X. 

A XVII-ik század eleje óta Erdélyben, a fejdelmi 
kornyéta protestáns s jelesül helvét hitű uralkodók fejét 
ékesíté. Az utolsó Zápolya a protestántismust s szabad 
vallásgyakorlatot diadalra juttatta. Utódai 33 éven át 
az egyetlen unitárius Székely kivételével, katholikusok 
voltak, de maga a katholicismus az országban meg volt 
bukva s sem üldözés sem térítés nem tudta felemelni 
azt. Azután hogy Mihály meghódította, Básta subju-
gálta, azután hogy a szenvedések minden nemén, mi 
egy országot eltiporhat végig gázolhat, keresztülment, 
Erdély végre felismerte  hivatását. A három nemzet 
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országa magában kisebb volt, hogy sem támasz nélkül 
kivivhatta volna függetlenségét  s fennállhatott  volna. 
Az első a török segélyt, az utóbbi a Részekkel csatla-
kozást tette szükségessé. 

A magyar korona területén kiválóán a keleti vár-
megyékben terjedt a protestántismus akkép, hogy sta-
bilialódjék 8 az ellenreformatiónak  ellentállhasson. 
Valamint Európában mindenütt, ugy itt is, a politikai 
eszmékkel s magával a kormányformával  jött kapcso-
latba. Nem véletlen, de a dolgok természete, hogy az 
egyház-kormányzat alkotmányos formái  a politikai kor-
mányzat alkotmányos formait  öltsék magukra. Európá-
nak az a fele,  mely a keleti byzantinismusnak sem cae-
sarismusát, sem vallását nem birta, a XVI-ik század 
folytán  már két táborra oszlott, melyek közt egy nagy-
szerű, mindent elboritó conflagratio  már csak idő kér-
dése volt. Azon államoknak, melyek a kérdés focusa 
Németország körül feküdtek,  sorakozniok, szint valla-
niok kellett. Magyarország is ezek közé tartozott, s a 
küzdelemből nem maradhatott ki — de helyzete sze-
rént, egyik fele  egyik, másik fele  a másik táborhoz 
csatlakozott. A török barbariese igazolta, hogy a nyu-
goti megyék a katholikus államoknál keressék azon 
remélhető segélyt, mely az elnyomott Hódoltságot fel-
szabadítsa, 8 a vallás kérdése akará, hogy a keleti me-
gyék e várakozásban e reményekben nem osztoztak. 

Az európai uralkodó eszmék befolyását  kell hát felis-
mernünk a tényben, hogy egyiránt alkotmányos, egyiránt 
hazafias,  egyiránt szabad elvű államférfiak  indulatos és 
elkeseredett tollharczot folytattak  egymással, de a hazafi-
ságnak fellángolását  és fékét  találjuk fel  a tényben, hogy 
a köztök kétségtelenül létezett gyölölet nem hagyott 
maga után oly véres irtó nyomokat, mint ugyanazon 
időben Németországon. Aztán más kérdések is járultak 
hozzá: az alkotmányosságnak s török szomszédságának 
kérdése. Korának egyik államférfia  sem igazolta szeb-
ben Erdély fennállásának  szükségességét, mint egy 
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katholikus egyházfő,  ki maga is az események élén állt 
s bizalmasan levelezett Erdély fejdelmeivel.  „Hiszen — 
irá Pázmán Rákóczynak — elég példánk vagyon arról, 
hogy Erdélyt német segítség meg nem oltalmazhatja a 
török ellen" — s viszont ő mondá egyszer Kemény-
nek: ,,Átkozott ember volna, ki titeket arra késztetne, 
hogy a töröktől elszakadjatok, ellene rugódozzatok. 
Mert noha ám látod édes öcsém, nekünk elégséges 
hitelünk, tekintetünk van mostan az mi kegyelmes ke-
resztyén császárunk előtt, de csak addig durál az az 
német nemzet előtt, miglen Erdélyben magyar fejede-
lem hallatik floreálni." 

Döntő két ok igazolva a viszonyok által. S mit e 
téren kivivni, elérni lehetett, mit megtartani biztosítni 
hazafias  kötelesség volt — kivivta, megtartatta a fél-
század három nagy uralkodója : Bocskai, Bethlen, öreg 
Rákóczy. Azon csapások után, melyeket a Magyaror-
szággal egyesülés megfontolatlan  kisérlete hozott Er-
délyre, nekiek el kelle fogadniok  a török védelmét, ha 
idő előtti hasonló kísérletek által hasonló veszélyeket 
nem akartak felidézni.  Bizonynyal perfid  szomszéd, 
zsaroló protector volt a török, de ha „megtömték" 
adománynyal, nem volt megférhetetlen.  Bizonynyal 
önző volt politikájában, kevély bánásmódjában, de 
legalább a belügyekkel nem törődött. Való igaz, nem 
tudta fékezni  beglerbégjeit, szándzsákjait s ezek nyo-
morgatták a hódoltságot, pusztították a végeket még 
béke idején is, de a porta nem volt süket a fejdelmi 
fölterjesztésekre  s nem egyszer feláldozta  azokat a fe-
jedelemnek. El kelle hát ezeknek fogadniok  a helyze-
tet a mint volt, mert a porta mióta belátta, hogy nagy 
hatalmi kérdése függ  Erdély megtartásától, nem akarta 
feláldozni  ezt, s itt a főimentésre  őszinte akaratot és csat-
lakozást sehol sem találtak. A magyar király a vallás 
kérdése miatt kiengesztelhetlen ellenségök volt, s 
mióta ez örökös tartományaiban a protestántismusnak 
és alkotmányosságnak összefüggését  felismerte  s azo-
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kat együttesen irtotta ki, hasonló sors kikerülése az 
ország keleti részét még távolabb taszította magától, 
íme még Pázmán is az alkotmányosság kedvéért szük-
ségesnek tartja Erdélyt. De Erdély ez időben csak mint 
protestáns állam állhatott fenn  s fejedelmei  csak mint 
protestánsok számolhattak Erdély s a Részek őszinte 
csatlakozására. 

S ha egy felől  a Magyarországgal egyesülésnek 
áthághatatlan akadályai voltak, más felől  a bánásmód 
a szultán udvarával, sok államférfiúi  bölcseséget, hig-
gadtságot kivánt. Bethlen minden befolyásával  s ha-
talmas udvarok támogatásával sem tudta kivivni, hogy 
háromszor cserbe ne hagyassék, s Rákóczyt diadalai 
közepett állították meg oly ürügygyel, mely államira-
tok elcsavart értelmezésén alapult. A hatalom, mely az 
ország fennállásának  támasza volt. féltékenyen  gátolta 
hatalmasodását. A curialis stilus hizelgései alá takart 
epe, az alapos érveknek kimerítő felszámlálása,  nem 
birhaták más útra a megátalkodott divánt. Neheziték 
ez állást a belső és külső hivatalnokok folytonos  vál-
tozása, az ezzel kapcsolatban fölmerült  esetlegek, me-
lyek elhárítása gyors elhatározást, de egyszersmind 
nagy ovatosságot is kivánt. Csoda-e ha a dolog mé-
lyébe látni nem akarók megragadák a külszint, s az 
államférfiúi  bölcseséget politikai perfidiának  keresz-
telék ? 

Ily körülmények közt az ország belső fejlesztése 
kétszeres nehézséggel járt, de kettős érdem is volt. Az 
alkotmányosságot nemzeti fejdelem,  lett légyen külön-
ben bármily zsarnok, soha sem függesztette  fel,  a há-
rom nagy uralkodó emelte. Saját sorsát maga intézte 
az ország: ellenőrzötte a külügyeket, megszabta a bel-
politikát 8 irányt adott a belkormányzásnak. Kétség-
telenül sok függött  a fejedelemtől  8 a környezettől, 
melynek megválasztásában ez teljesen függetlenül  járt 
el. Államférfiai  mindenik maga nevelte, de utánok ezek 
a hagyományos politika cultusát oly mélyen bevésték 
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következőik szivébe, hogy századok múlva is, midőn az 
már irányt cserélt, a mester iskolája modorukon szem-
lélhető. 

Semmi sem gyakorolhatott a magyar nemzeti érzü-
let fejlődésére  jótékonyabb befolyást,  mint egy nemzeti 
udvar létezése, mely a magyar elemnek központja volt. 
Ez volt a minta, mely szerint rendezték a főurak 
maguk háztartását. Mindenik egy-egy palaestra lett, 
melybe már a gyermekek mint inasok (apródok) bevo-
nattak, s mint felserdültek,  a politika hagyományaival 
megismertettek. És hogy az egész szorosabb viszonyba 
Tűzessék, felállítá  Rákóczy a nemesi társaságot, nőtelen 
ifjak  számára, akkép rendezve, hogy az ifjú  nemesség 
szine,mint ennek tagja, udvarában egymásután megfor-
duljon. Mint a spártai asztaltársakat, a süssitia tagjait, 
közös bajtársság fűzte  ezeket össze, s mint a középkor 
lovagjainál nálok is a három erény : a szeplőtlenség, 
vallásosság s vitézség elengedhetetlen kellék volt. S a 
mit az udvarnál tanultak, ennek megfelelt,  s őt számítva 
volt arra is, hogy ne csak az udvarnak, hanem a hazának 
is támaszaivá legyenek. 

E viszonyok hatása alatt aztán nem csak a vallá-
sos, hanem a nemzeti irodalom is jelentékeny fejlő-
désnek indult. 

A jezsuiták Kolozsvárit 1603-ban a négy hóval az 
előtt elfoglalt  tanintézeteiket visszanyerék.... sőt töb-
bet, az unitáriusok székesegyházát is, mig a királybíró 
Tótházi Mihály Déván lefejeztetett.  A bécsi béke után 
azonban a piaczi székesegyház s az óvári iskola vissza-
vétettek a jezsuitáktól, mely tényt kevesebb mint két 
év múlva (1707 jun. 10) a szerzetnek országgyűlés ál-
tali kitiltása követte. A rendekkel politikai szereplé-
seikre való visszaemlékezés iratta: „mostan is nagy-
ságod birodalmából minden helyekről kimenjenek, és 
soha ez az szerzet többé ez országba be ne vétessék." 

De szószerint a rendelet végrehajtva nem volt. Ezu-
tán is lappangtak egyes jezsuiták egyes főuraknál, 

S«Uág,i 8. Erdély tart. H. 1 4 
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várva alkalmas időt, mely befolyásuknak  ujabb tért 
nyisson. Bethlen első kibocsájtványában helyreállítá 
a szabad vallásgyakorlatot, a jezsuitáknak (1615) 
megengedte a bejöhetést az országba (Monostor, Szász-
fenes,  Bács és Jegenye helységekbe) csak rendi 
öltönyeik hordozásától tiltá el őket, sőt 1625-ben 
egy Karánsebesre települő missiót e szabály alól is fel-
mente. 

A katholikusok tanügyét Erdélyben, ha nem is egé-
szen az atyák kezelték, de mindenesetre ők vezették. 
Csökkenése e szerzet viszontagságaival összefügg.  Az 
1607-iki határozatok után e szerzet nagy részben a 
székelyföldi  barátklastromokba menekült, ezen kivül 
egyes papokat tartottak magoknál. Csak midőn 1615-
ben a jezsuiták bejöhetése megengedtetett s a kolos-
monostori zárdát kezökhez kapták, nyitották ki az ad-
dig bezárt iskolát, hová a kath. szülők tömegestől 
vitték fiaikat  növelés és tanitás végett. 

A reformált  vallás ez idők folytán  Erdélyben ural-
kodóvá lett. A főurak  nagyrésze azt követte, pöspöke 
nagy befolyású  személy volt a tanácsban s a fejdelem 
udvari papja eszéhez, tehetségéhez képest nem volt 
elzárva a politicai szerepléstől. Kétségtelenül sokat 
tett erre a következő fejdelmek  vallásossága, bőkezű-
sége, melylyel az egyház és nevelés ügyét előmozdí-
ták, mely a reformáltaknál  virágzó tanügyet hozott 
létre, 8 mely Bethlen Gábort rábirta, hogy a ref.  lel-
készeket s ezeknek utódait nemesi kiváltságokkal ru-
házza fel.  Báthori Gábor az 1608-iki országgyűlés 
által felhatalmaztatott,  a reformáltaknak  Kolosvárt tem-
plomot ajándékozni, mely czélra ő az óvári (1600-ban 
lerombolt) templomot jelölte ki; a mellé épített iskola 
továbbra is az unitáriusoké maradván. A templom jó 
karba helyezését ujabb adományozások, s az iskola 
fölelevenitése  követték Báthori és Bethlen részéről: 
az első 1610-ben az egyház és iskola számára a városi 
dézma felét,  az egész harminczadot, Bethlen pedig ezek-
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nek koronkénti szaporítása s megerősítése után 1622-
ben a belső farkas-utczai  templomot és iskolahelyet, 
mely 1603-ban, mint a jezsuiták birtoka lerombolta-
tott, engedé át a reformáltaknak.  A május 1-ei ország-
gyűlési végzés kiköti, hogy azon a helyen „akademia-
nak erigálása legyen," tehát az ottani iskola nagyobb 
tanintézetté emeltessék. 

E tervet Bethlen nem ott vitte ki. Ugyanazon or-
szágos végzés eléggé határozottan mondja : „hazánk 
gyakorta és véletlenül oly motusakat szenved, hogy a 
miatt nem csak az akadémia, hanem egyéb helyek és 
állapotok is megháborodhatnak, kellett oly közönséges 
és illendő helyről gondoskodnunk a ki mind securitás-
sal,mind állapottal, helylyel arra alkalmatos lehessen." 
Talán épen ezen indok, mely Kolosvárt jelölte ki, birta 
rá a fejdelmet,  hogy azt Gyulafehérvárt  hajtsa végre. 
Ez volt a fejdelmi  székhely s gyülhelye az aristocra-
tiának. Aztán itt is volt már a kolosvárihoz hasonló 
iskola, mely 1580-ig az unitáriusoké, de azóta a re-
formáltaké,  s melynek azon időben tanítója a kassai 
születésü Dávid Zsigmond, mint író is, kitüntette 
magát. Utóbb a jezsuiták kezébe került, kiktől Bá-
thori Gábor vette el. A nagy fejedelem  alatt az iskola 
emelkedni kezdett. 1621-ben „a német költészet atyja" 
a sléziai születésü Bobersfeldi  Opicz Márton , s 
ennek távozása után a később püspökké lett Csulai 
voltak tanárai. Itt e helyen czélszerűbbnek tartá a fe-
jedelem az „akadémia erigálását," s ennek kezdetéül 
fel  is állít egy tanintézetet. A terv nagyobb mérvben 
kivitele élete végnapjaira maradt. Azon évben, mikor 
halálát gyászolta Erdély, — 1629-ben meghivta Né-
metországból Alstád, Bisterfeld  és Piscator tanárokat, 
„igen nevezetes és tudós embereket, kik oda fel  is rit-
kák és kedvesek valának," meghivta Molnár Albertet, 
kinek számára a sors oly tragicus vég napokat tar-
tott fenn. 

A végzet nem akarta, hogy ez ünnepelt férfiak 
1 * 
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benne Moeeenásukat üdvözöljék. Megérkezésök előtt 
meghalt. De az intézetet virágzó állapotban hagyta 
hátra, 8 az „imperium"-beli tudósok valóban el is fog-
lalák székhelyöket benne, hol ezer tallér fizetéssel  va-
lának dotálva, s hol kivülök meg 3 collaborator foglal-
kozott az egyenruhás papjelöltek képezésével. Külön-
ben sem feledkezett  meg arról. Azonkivül, hogy számos 
növendékét a külföldi  egyetemekre küldé, s könyvtá-
rát gazdagitá, jövedelmei szaporítására s alumniumokra 
öt egész falút,  több rész jószágot, másnemű jövedelme-
ket 74 ezer (német) tallért és 9 ezer tallér értékű pénz-
gyüjteményt adott át még életében, mig végrendeleti-
i g is gazdagitá husz ezer forinttal  s az általa megkez-
dett épületnek bevégzésére hat ezer frtal.'Hány  ember 
van korunkban is, kinek a tanulhatás módját e példát-
lan bőkezűség adta meg. 

Halálával az akadémia ügye Erdélyben végkép 
megbukott: s e czélra irodalmi törekvéseknél egyebe-
ket alig tudnánk felmutatni.  A gyulafehérvári  intézet 
maradt akadémiai gymnasium s később lett belőle ugy 
nevezett főiskola. 

A három birodalmi tudós, még öreg Rákóczy alatt, 
bizto8itá az intézet virágzását. Bisterfeld  János Hen-
rik született Nassauban s Heidelbergből Erdélybe 
jővén, itt a theologiát s világbölcseséget tanitá. A nép 
a necromantia tanárának nevezte a számtanban és bű-
vészeiben jártas tudóst, s élete végén a Faust sorsára 
juttatá; széttépték az ördögök (megh. 1655-ben). Szá-
mos munkái közt növendékek számára egy philosophia, 
s egymás, „a tiszta latinság veleje" (a Vendelin mun-
kája nyomán) találtatik. Bisterfeld  ipja Alstád János 9 
éven át volt gyulafehérvári  tanár. Ö is nassaui szüle-
tésű, 8 midőn uj hónába jött, hire intézetébe külföldről 
is csalt hallgatókat. Terjedelmes levelezést folytatott 
kül és belföldön,  s tudományos munkát oly nagy szám-
mal (több mint 60-at) hagyott hátra, mint kortársai 
közül alig valaki. Épen e fárasztó  munkásság okozta 
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halálát is, mely a még életerős férfinak  félszázados 
életpályája után adta meg a nyugalmat. Theologiai és 
philosophiai munkáin kivül egy l a t in t szó tá r t és 
nye lv tan t s egy héber és chaldaeus nye lv tan t 
nyomatott az ifjúság  használatára. Végre P i s c a t o r 
1645-ben hagyta el Erdélyt s tért vissza Német-
országba. 

De midőn ők többé nem valának s midőn a Bister-
feld  helyett megválasztott Bas i r ius is visszatért s 
Csér i Kolosvártt tanított, II. Rákóczy György 
uralkodása vége felé  az intézet hanyatlani kezdett, 
s ujabb emelkedéseig erős megpróbáltatásokon ment 
át. Azonban a fejdelmi  példa Erdélyben a legjótéko-
nyabbnak bizonyult : a főurakkal  az országban jószá-
gaikon mindenfelé  iskolákat állítottak fel  s azok bő-
kezűségéből a mesterek és lelkészek buzgalma folytán 
a népnevelés oly korszerű eszme volt, mint akár ko-
runkban. 

A Bethlentől elejtett tanügyet utódai karolták föl. 
Özvegye, Brandenburgi Katalin, Erdélyi István tordai 
és Cserényi Farkas belsőszolnoki főispánok  által kül-
földi  tanítókat hivatott meg s adományleveleit meg-
erősité. Az óvári ref.  egyház már 1628. máj. 14-én 
átadatott a kolosvári reformált  vallású de magyarul 
nem tudó szászoknak. Midőn azonban a Bethlentől 
nyert s romladozott farkas-utczai  épület elégtelennek 
mutatkozott, az 1638. apr. 3-diki fehérvári  országgyű-
lés a templom renoválását s iskola és paplak épitését 
rendelte el. A végrehajtást öreg Rákóczy György esz-
közölte. Ö a templomot „nagy szép vesszős faragott 
kövekre megváltoztatta" kurlandi mesterek által s 
1647-ben fölszentelteté;  az iskolát fölépíttette  s annak 
elidegenített javait visszaszerezte : ugyanazon vallásos 
buzgalom, mely a fejdelem  tetteit vezérlé, s mely őt a 
tordai, dézsi, fogarasi  egyházak építésére birta. Mind-
azáltal a kolosvári iskola felsőbb  tanintézetté még ez 
ideig sem nőhette ki magát. Rendesen egy, néha két 
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vagy három tanitó vezette, kik között irodalmilag is-
mertek is vannak: Bihari György, ki Bethlen első 
neje KárolyZsuzsánna temetésére verseket irt,s Bátai 
György és Pör eshalmi András. Csak midőn az elitélt 
és kegyelmet nyert s tudományával korát és a német 
philosophiát túlszárnyaló Apáczai vette kezéhez veze-
tését, lett azzá, a mivé lennie rendeltetve volt: colle-
giummá. 

Kevésbé kedvező volt ez időszak a szászok tanügyé-
nek, mely az alatt, mondhatni, lételéért küzdött. A bras-
sai gymnasium könyvtárát Weiss Mihály, a Báthori 
elleni küzdelemben elhíresült biró, a Sixtinus-féle  könyv-
gyüjteménynyel gazdagitá ugyan, mely által ez intézet 
e részben is versenyezhetett a szebenivel, de más tekin-
tetben csakhamar alászállt. Midőn az utolsó Báthori 
Brassót inegtamadta s végelpusztulással fenyegette,  a 
küzdelemben a tanulók is résztvettek. Néhányan Feke-
tehalom (Zeiden) átadásánál jelen voltak s ott lélek ha-
lálukat ; 39-en Földvárnál (a Barczaságban Marienburg) 
egy halmon, az 1612. oct. 16-iki csatában hullottak el. 
Csak lassan emelkedhetett az érintett gymnasium Abe-
lius, Fuchs Márk és Vermes Mátyás alatt, ki a gymna-
sium százados ünnepét először tartotta meg, sat. A sze-
beni intézetet még jobban sujtá a Báthori-korszak; 
mert ezalatt meg volt szűnve s tanítója Ilasler Endre 
1614-ben sebje következtében meghalt. Utódai Oltard, 
Pancratius és mások emelkedéséről gondoskodtak utóbb. 
De mind e mellett uj intézetek is támadtak : a med-
gyesi és beszterczei közép iskolák, mig a segesvári 
megujittatott. A szász-sebesi ellenben, már akkor ha-
nyatlásnak indult. A szászok vallásszabadsága ez időben 
sem volt fenyegetve.  Egyházaik emelkedtek, s papjaik 
sok buzgalommal teljesiték a nemzetre nézve szomorú 
napokban is kötelességeiket azon befolyás  folytán,  me-
lyet népök felett  nyertek. S midőn Báthori Zsigmond 
ezeknek kiváltságait csorbitni akarta, superintendensök 
Ungler férfias  beszéde elforditá  fejőkről  a vészt. Ungler 



— 215 — 
utóda Schiffbaumer  a medgyesi zsinatban eltiltá az uji-
tásokat s határt szabott az azon időben nagyon is diva-
tos szószéki polémiáknak, eltiltva a többi felekezetek 
oesárlását. 

Az egység-hivők vallása hatalma hanyatlásával hí-
veit is naponként kevesedni látta. A század elején Ko-
losvártt magánháznál tartá isteni tiszteletét, s iskolái 
sem virágzottak annyira, mint mikor Dávid Ferencz 
vezette volt azokat. Egyes falvakban  a reformáltakkal 
közös egyházakban tárták isteni tiszteleteiket s papjaik 
is vegyesen voltak. 1622-ben e helységek közül 62 
székelyföldi  a ref.  vallásra tért át, azon vizsgálat követ-
keztében,melyet Bethlen Gábor az „orthodoxus'- püspök 
keserűi Dayka János indítására rendelt el, kitudandó, 
hogy a reform,  egyházak közül melyiknek van egy-
séghivő lelkésze , s midőn ezek elmozdításával he-
lyöket reformáltakkal  tölté be. E körülményt legin-
kább az akkori superint., Radecz Bálint, magyar 
nyelvben járatlanságának tulajdonitvan az egységhi-
vők, 1632-ben határozottá lett, hogy jövőben csak ma-
gyar ajkú lehet unit. püspök. De nem sokára öreg 
Rákóczy György uralkodása alatt a püspökválasztás-
ban a szász és lengyel egyfelől,  a magyar egyházak 
másfelől  meghasonlának, az elsők Ráv Mátyást, az 
utóbbiak Beke Dánielt éltetvén. Toldalagi János főúr 
felszólalása  következtében s a rendek és a fejdelem 
eszközlésére a deézsi complicatio véget vetett ugyan a 
viszálynak, de nem minden csonkitása nélkül az egy-
házi tekintélynek. 

E complanatióba nem foglaltatott  bele a zsidózók-
nak annyiszor eltiltott felekezete.  A szombatosok — 
mint másként hivták őket — szerették magukat a mar-
tyrnak tekintett Dávid Ferenczczel hozni kapcsolatba, 
ama férfival,  ki az ujitás terén megindulva, többé határt 
tartani nem tudott. János Zsigmond halála után az or-
szággyűlés átalánosan minden ujitást eltiltott s a szom-
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batosság is csak titokban fejlődhetett.  Azonban fél-rend-
szabály, Írásba tett, de végre nem hajtott tilalom soha 
sem gátolja valamely hit terjedését. Aztán vallási türel-
metlenség nem is divatozott Erdélyben. Eleinte az or-
szággyűlések elégnek vélték általán csak tilalmazni a 
vallásos ujitást, később Báthori Gábor 1610-ben már 
névleg megemlité s tiltá a zsidózást, mig Bethlen Ke-
ményebb hangon szólt. „Az Isten igaz hitének védel-
mezésére s rettentő boszujának elkerülésére" tárták 
szükségesnek a titkos felekezetek  kiirtását, s felhatal-
mazák a fejdelmet  előbb a meg nem térök büntetésére 
(1618). Ugyanezen évben az erdő-szentgyörgyi zsina-
ton maguk az egységhivök is felléptek  ellenök, s kizár-
ták őket kebelökből. Négy év múlva a rendek szigorú 
itéletöket enyhiték, a fejdelmet  csak törvényes marasz-
tásokra hatalmazva fel  (1622). E kíméletet alig ha-
nem az ország korlátnokának, Péchy Simonnak kö-
szönhették. 

Péchy, eredetére nézve cseh, fia  egy pécsi szűcs 
mesternek, mint gyermek Kolosvártt települt le. Onnan 
a szent erzsébeti unit. iskolába ment tanítónak, de ki-
tűnő tehetségei általános figyelmet  ébresztvén, egyes 
jóltevők lehetővé tették neki külső egyetemek látoga-
tását. Mint ismeretdus férfi  tért vissza, jártas a két clas-
sicus és öt keleti nyelvben, megáldva tekintélyes 
külsővel, kellemes modorral, s teljesen alkalmasan ál-
lamférfiúi  szolgálatra. Már Bocskai titoknokává tette, 
s mint ilyen a főrangú  Kornis Farkas leányát, Juditot 
nyerte nőül. Tekintélyével vagyona is nőtt s Bethlen 
alatt 70 falunak  volt tulajdonosa. Ö maga a szombato-
sok felekezetéhez  ragaszkodott, mint látszik, gyermek-
sége óta, s lelkének egész erejével, legyőzhetlen ábrán-
dozással éneklé: 

Rólunk nem rázzuk le szent szombatod nevét, 
Szombatosok leszünk, mert sátán erejét 
Elálljuk, nagy mérgét, 
Tűréssel meggyőzzük sok kegyetlenségét. 
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Hihetőleg Németországon ismerkedett meg a chry-
pto-socinianusok sectájával, s Erdélyben Eőssy szom-
batosaival csatlakozott. Maradt fenn  Wittembergi Avi-
tusnak egy hozzá irott levele, mely mindkettőjük mes-
teréül Seidel-t, a Socinusok kortársát emliti. Miként ez, 
ngy ők is a tízparancsolatot vallják vallásuk alapelvé-
nek, de a Messiás várását s a zsidó szertartásokat elve-
tik, s midőn ekkép csak egyedül az észszerűt fogadák 
el, a korlátnok felekezete  Dávidnál és Eőssynél egy lé-
péssel tovább ment. 

Ily felekezet  létezhetését csak dogmájok titkolása s 
fejők  a hatalmas udvaroncz tekintélye biztosithatá. A 
törvények ellenére nem üldöztettek, csak megtéritésök 
rendeltetett s legfőbb  egyes átalkadottabbak Ítéltettek 
el, s elnézték, hogy midőn a püspökök sürgetése s az 
országos végzések ellenök fellépést  szükségeltek, azok 
magukat egységhivőknek vallák. E türelem akkor sem 
csökkent, midőn Péchy árulással vádoltatván, Bethlen 
haragját magára voná s ő ,,honesta custodiában — 
mint Kemény mondja — fogva  tartatott Kővárban." In-
nen kezességre szabadon bocsáttatott, sőt Rákóczy ural-
kodása kezdetén nevével viszont a főurak  közt talál-
kozunk. 

Mindez nem tartott sokáig. A zsidózók napjai meg 
valának számlálva, elkövetkezett azon idő, melyről 
Péchy zsóltárforditásában  mondja: 

Tömböczbe, mély sötétbe, 
Engemet taszitál, 
Halálos foglyok  helyén 
Mély fenékbe  tártál. 

Az 1635-iki országgyűlés megujitá a zsidózók elleni 
törvényeket s midőn az unit. püspökválasztás feletti 
versengés alkalmat nyújtott Rákóczynak a püspök Gé-
léi Katona s udvari pap Medgyesi által felytonosan  sür-
getett beelegyedésre s ennek folytán  a deézsi compla-
natio véghezvitelére: az 1638-iki fehérvári  gyűlés 
eltörölte e felekezetet  s hiveit megsententiázta. „A 
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mely őnekik az üdvösséges megtérésre nagy jó alkal-
matosság lőn: mondja Katona a Titkok titka előszavá-
ban. Csakhogy ez sivár türelmetlenséggel lőn végre-
hajtva s Erdély korábban alig látott vallásos üldözés 
tanuja lőn. Rákóczynak a notázásra s Kassainak a jó-
szágkobzásra tág mezeje nyilt. A gyűlés — szokatlanul 
— több hétig tartott s annak végeztével egy Toroczkai 
nevü „isten káromlásért" — talán mert vallásos buz-
galmát kelleténél hevesebb szavakkal nyilvánitá, — 
megköveztetett. Ezalatt a nótázottak a deézsi puszta 
egyházba zárattak, honnan, mihelyt számuk a százat 
felül  haladta, várakba hurczoltattak, ugy hogy a lán-
czot is alig győzték nekik készíteni, s mindaddig sáncz-
munkával foglalkodtaták,  mig a bevett vallások vala-
melyikére át nem tértek. Sokan elhagyják „Izrael 
aklát," de jószágaikat ezek sem nyerék vissza, annyival 
kevésbbé azok, kik Dávid martyr koszorúját kiérdem-
lették. Utoljára Péchy nótáztatott, de két évi fogság 
után reformálttá  lett. „Mivel immár vénségemre — 
irja nyilatkozatában — Isten kedvem ellenére is az 
igazságot velem megismertette, abban állhatatos, töké-
letes és nem képmutató lészek." Tömérdek jószágai 
közül csak Szenterzsébetet nyerte vissza 72 ház job-
bágygyal. A hol pályáját mint iskolatanitó kezdte, itt 
vonta meg magát a megtört agg, hogy háborítatlanul 
foglalkodhassék  az ó-szövetség magyarra tételével. A 
törvény ebben nem gátolhatta. A philosoph aggnak ez 
volt kárpótlás eltűnt hatalmáért, elvesztett vagyonáért s 
fényes  nevének megbélyegzéséért. 

A mozgalmas XVII-ik század első feléből,  midőn a 
theologia épen ugy érdekelte a fejedelmeket  és főura-
kat, mint a hitfelekezetek  lelkészeit, midőn „hallottál 
volna egész Erdélyben falun,  városon, étel ital közt, 
estve reggel, éjjel nappal a praedicatoroktól a praedicáló 
székből sok disputatiót és módnélkül való kárpálódáso-
kat" — élénk s tüzetesen fejtegetett  vallás-irodalom 
nyomait tudjuk felmutatni.  A reformált  vallás mindkét 



— 219 — 
hazában tekintélyre vergődött. Az egyikben nádorok, a 
másikban fejdelmek  választattak hivei közöl. A catholi-
cismu8 hanyatlása tanügyök elárvulását idézte elő. ,,A 
püspököknek nem voltak más iskolái mond Szántó, csak 
nagyon hitványak, s ezek sem emelkedtek a humaniora-
kon felül."  Ily időben lépett fel  Pázmán Péter egy kis 
birtokú, de előkelő család sarjadéka, a jézsuiták növen-
déke. Iteformált  vallását 13 éves korában változtatta 
s lelkének minden tehetségét, elragadó szónoklatának 
minden varázsát ama hit gyöngítésére forditá.  Mint 
téritőt látjuk őt a főurak  házainál, a szószéken s iró-
tollal kezében. Egy aklot és egy pásztort akart. S e 
czélra semmi fáradalmat  nem tartott nehéznek, gyámo-
litva lévén Ferdinánd buzgalma által is. Szónoki pá-
lyáját külföldön  kezdé, egy féltizeddel  előzve meg iro-
dalmi föllépését,  mely kezdetben mindjárt polémia 
volt. (1603-ban. Felelet Magyarinak „Az ország 
romlása okairól" czimü munkájára.) A polémiákat 
azon időben (mindkét részről) türelmetlen heves hang 
jellemzi. A kitételeket soha sem válogatták, s a „mor-
gó", „dühös", „veszett" stb.czimek osztogatásával épen 
nem fukarkodtak.  Ez megszokott hang volt, durva és 
kíméletlen az igaz, de mindenkor és minden esetben a 
legerősebb meggyőződés tolmácsa. Ök az ellenfélt  a 
térről teljesen leszorítani, leverni akarták. Hitvallásu-
kat tudományuk paizsával védelmezék, a gorombaság 
mérges nyilait sebzésre használták, s ha e részben sem-
mi tekintet 3em fékezé  őket, s polémiájuk gorombasága 
minden határon tulment, a mennyire ez csak a sajtó 
korlátait nem ismerő országban történhetik, de a felü-
letesség és üresség vádja nem illetheti azokat. Ismeret 
nélkül senki sem lépett a küzdtérre, meggyőződés nél-
kül nem fogott  tollat, s ezekben vélt jogot találni a kí-
méletlen hangra. 

E viták a hit felett  többet tettek mintsem egysze-
rűen a könyvek számát szaporították volna. Általános 
elterjedésre levén számítva, magyar nyelven Írattak. 
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Pázmán Péter erőteljes prózája megérdemli, hogy 
tanulmányoztas8ék, sőt többet: követendő mintául szol-
gálhat. Ez a velős gyökeres magyar nyelv, ez az erős 
okoskodás, ez a mély logica volt az, mely őt álnevei-
ben: Jemici János, Sallai elárulá. Polemiaiban sok a 
csipős guny a ez és a példabeszédek gyakori alkalma-
zása hatalmas fegyver  volt kezében. E kettő ügyea és 
könnyű vegyületével ellenfelei  okoskodásának gyakran 
egész lánczolatát, épitményeiknek egész fellegvárát 
ledönté, legalább a nép előtt, mely mindent inkább 
megbocsát, mint az unalmasságot. S ez nagy előnyt 
nyújtott ellenfelei  felett,  kik nem birták,mint ő, a dog-
ma száraz tételeit kellemes modorban előadni, bár 
mennyi ismerettel és alapossággal álliták is ki külön-
ben. De épen munkáinak ragyogó tulajdonai ösztönöz-
ték ellenfeleit  is versenyzésre.Erezve előnyeit, nyomá-
ba igyekeztek hágni, kerülték a pongyolaságot s azon 
voltak, hogy felületesség  vagy épen üresség által az 
ügyet ne koczkáztassák. 

Pázmán első vitája Gyarmatival a szentek tisztelete 
felett  kevéssé érdekel bennünket. Egy másik Jemici 
név alatt folytatott,  hasonlóan nem vág be Erdély iro-
dalomtörténetébe. De szorosan ide tartozik levelezése 
Alvinczival. 

Alvinczi Péter született Nagy-Enyeden. Gondos 
neveltetésben részesült s Nagy-Váradon végezvén ta-
nulását, bejárta Olaszországot, Svájczot 8 a német föl-
det. Tanári pályáját a lelkészivel cserélte fel,  s mint 
ilyen Kassán irta és adta ki legjelesebb munkáit. Páz-
mánnak egyik legeszesb versenytársa, hatalmas szónok s 
éles tollú polemicus. Ennek lángeszét legyőzni nem tudta 
ugyan, 8 ez emberismerő útját sem sikerült ketté vágnia, 
de diadalát nehezité s küzdelmével sok gondot adott 
neki. Gunynyal nevezte ugyan ez éles tollú iró „hangos 
szavú réti fülemülének,  téjjel mézzel folyó  beszédünek" 
de ha igazságos akart lenni, önmagában megvallá, hogy 
a guny fele  való. Többször kelle „dignitása" czáfolatá-
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ba ereszkedni s mindannyiszor a tudomány fegyverén 
kivül szükségesnek látta a satyra metsző kését is 
igénybe venni ellene. 

1613-ban vagy tán elébb egy tudakozó praedica-
tor (ref.  lelkész) nevében őt állítólag kérdő, valóban 
czáfoló  levél intézteték Alvinczihez. A tudomány fegy-
verének ügyes felhasználása  elárulta a munka Írójául a 
már akkor tekintélyes névre szert tett Pázmán Pétert. 
Báthori Gáborhoz „az nyomorult Magyarországnak 
csillagához," a hajdú vitézek, lelkészük Föktüi Mátéval 
élükön némely óhajtásokat terjesztének fel.  Ezekben a 
„bálványozó" czim többször fordul  elő. A praedicátor 
és egy catholicus ember disputatiót kezdenek e czim 
felett,  mely utóbb öt különböző tárgyról öt levélre 
szaporodik. Természetes, hogy a tudakozó praedicátor 
szörnyű együgyü ember, ki nem csak nagy megvereté-
seket szenved, hanem hitében is megingattatik s két-
ségbeesésével e felett  Alvinczihez fordul:  „hogy a mi-
ben megakad, annak igaz fejtegetését  vezérének bölcs 
oktatásából vegye." 

Alvinczi nem maradt adós a felelettel.  Csak hamar 
rendszeres czáfolatába  ereszkedett az öt levélnek, kiad-
ván Fe le le té t az egy te te tes (álnevű) neve vesz-
te t t P á p i s t a embertől S(alvis) T(itulis) D(omini) 
P(etri) P(ázmán) küldöt t színes öt levélre, mely-
ben épen oly éles, kíméletlen irmodort használ, mint a 
milyennel meg volt támadva. Pázmán, hogy Alvinczi 
„meg ne zabállanék a felelet  tételből származott ke-
vélységében, s hogy megismertesse, hogy nálok (t. i. 
hitfelekezeténél)  is sóval sóznak," már a következő év-
ben (1614.) kiadott egy munkát: „Az igazságnak győ-
zedeleme, melyet az Alvinczi Péter tükörében megmu-
tatott Pázmán Péter." Ezt 1619-ben uj válasz követte, 
s midőn 1616-ban a kassai lelkész kinyomatta „ltine-
rarium Catholicum"-ját, a tollharcz megint kiütött, s a 
tinta megint akó számra folyt.  E munka korában sok 
zajt csinált. Alaposabb tudományossággal volt dolgoz-
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va, mint az előbbi polémiák, s hathatósan védelmező a 
tant, melynek zászlója alatt küzdött. Csak négy évvel 
később (1620) bocsátkozott Pázmán e munka czáfolatá-
ba: „Rövid feleletében  két kálvinista könyvecskére," 
melyek közül egyik (a második) a kérdéses Itine-
rarium. 

Az első válaszul szolgált e kérdésre: „miért nem 
felelnek  a kálvinista pracdicatorok a Kalauzra?" „A 
hodoegus igazságra vezérlő Kalauz" 1613-ban, tehát 
az öt levéllel egyszerre s hihetőleg még előtte látott 
világot. Pázmán munkái közt egyik legelterjedettebb 
s még Bod Péter tanúság tétele szerint is, a nagy te-
hetségű szerző „ékesen szólásának és elmés találmá-
nyainak vastag folyamatját  kiöntötte az ellenkező val-
lásúak ellen." E páratlan dialecticával készült, s irály 
tekintetében classicus munkának irója téritgetései kö-
rül nagy segítséget tulajdonitnak. Még a külföld 
figyelme  is ráfordult,  s évtizedek múlva is ereszkedtek 
bonczolgatásába. Bálduin Wittembergben, Pósaházi 
közel félszázad  múlva, Zvonarich és Nagy pedig rö-
viddel megjelente után megtámadák, de mig Balázsfi 
bozsnyai püspök a két utóbbiak, az általa úgynevezett 
csepregi morgó pracdicátorok ellen egy terjedelmes 
munkát adott ki, addig Bálduint maga Pázmán czáfolta 
a „Lutheristák vezérlőjé"-vel (1627). 

Pázmán hatása Erdélyben kevéssé terjedt ki, s 
épen ezért egyenes föllépés  ellene ritkán történt itt, 
hol a fejedelmek  protestánssága is ellensulyozá befo-
lyását. Ide csak irományai jutottak el, se szónoklata se 
modora nem hódithatott. És még is az erdélyi protes-
tantismus harcza a magyarországi katholicismus ellen 
csaknem kizárólag Pázmán személye körül forgott  s a 
legkisebb protestáns irók legtöbb munkájokban kitértek 
személyére. Versengést azonkivül keveset tudnánk fel-
mutatni 8 lényegest is csak egyet. Midőn Káldi kiadta 
a hiressé lett s ma is használt biblia fordítását,  az 
ennek „sarkához bigyesztett" „oktató intését" Denge-
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legi Péter egy kolosvári születésű nemes iíju, utóbb 
enyedi pap s esperest, ezáfolgatá  még szülői házánál 
létében s épen akkor érkezvén haza a külföldi  egyete-
mekről. Munkája: „Rövid anatomia" jó hangzatuvá 
tette nevét az egyház-irodalomban. A kath. hittani iro-
dalomban kivülök Forró György egyházi szónoklatokat 
irt, s Szilvási János egy munkában a kath. vallás örök 
tartását bizonyitá, de ez utóbbi még Zsigmond korában 
(ennek is ajánlotta munkáját) mig az első a nagyszom-
bati akadémiának második rectora volt, s igy Magyar-
országban élt. 

Magában Erdélyben épen ez idők alatt több elke-
seredéssel folyt  a harcz az egységhivők és reformáltak 
között. A reformált  erdélyi fejedelmeknek,  személyök 
szerint hajlandók levén a türelemre, eszökbe sem jutott 
a bevett vallások törvényes szabad gyakorlatát két-
ségbe vonni. Udvari lelkészeik s püspökeik e hajlamuk-
ban nem osztoztak, s néha találtak is módot kinyerni a 
fejdelmi  segélyt téritgetési buzgalmoknak. Visszaélé-
seiket e részben is legszigorúbban a törvényesség 
köpenye alá kelle rejteniök. Szabadabb és korlát-
lanabb tér nyilt nekik a vallásos polémia mezején. 
Itt egészen elemökben lehettek, s tetszésök szerint 
felhasználhatták  s semmi által nem korlátolt sajtó fegy-
verét. 

Különösen két kitűnő unitárius iró ellen volt e 
versengés intézve. Enyedi György superintendens, a 
Gismuuda irója, egy latin kézirati munkát is hagyott 
hátra —mint az első ezikkben emlitém — a Szenthárom-
ságról. Ezt Toroczkai Máté hasonlag superintendens, 
magyarra forditva  s 1619-ben latin nyelven ki is nyo-
matta. Bethlen István pedig az 1622-iki országgyűlé-
sen kihirdette, minélfogva  a kolosvári tanács elismerése 
jeleül egy aranyos kupát adott neki. A másik unit. iró 
Csanádi Pál volt, kolosvári tanár, korában hasonlag 
ünnepelt tudós s kitűnő férfi.  O is a Szentháromság 
ellen irt s adott ki két munkát, egyet 1615-ben Bethlen 
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István rendeletére, s egy másikat 1620-ban. Már az 
első alkalmat adott az egyházi vitatkozások megújulá-
sára. Keserűi Dayka János, Bethlen Gábor udvari 
papja s 1618 óta erdélyi püspök indítására — mert e 
szigorú és türelmetlen férfiú  határozott befolyást  gya-
korolt urára — 1617-ben, ez irt munka következtében, 
Gyulafehérvárit  nagy vételkedést tartott, melyen maga 
udvari népével együtt jelen volt. A versengés hason-
lított a Dávid korabeliekhez s Csanádi egyedül fej-
delme szavának köszönheté, hogy kimélytelen kifejezé-
seiért nem lakolt. 

S most e hitvallást tárgyazó munkák ellen a czáfo-
latok egész sora látott világot, miket azonban az ellen-
vélcményüek felelet  nélkül hagytak. Talán Dávid példája 
rettentette őket vissza. A székely származású Szentki-
rályi Benedek, ki Bethlen István neje, Csáki Krisztina 
költségén végzé tanulmányait, s járta be a külföldet, 
Marpurgban létében nyomatta ki latin czáfolatát  Enyedi 
munkájára. A kül- és belföld  tudósai a kor szokása 
szerint, magasztaló versekkel szavazták meg neki elis-
merésöket; mig ugyancsak az ellen intézte Almásy 
András, ki a külföldi  egyetemeket, Bethlen István 
költségén járta meg (1640) „A szentháromságról egy 
Istenségben" Franekéraban kiadott müvét. Azonban 
egy más munka, általánosabb elterjedésével, ezeknél 
több hatást eszközölt. Melotai Nyilas István, Bethlen 
Gábor udvari lelkésze, az előtt debreczeni tanár, utóbb 
kállai, majd szathmári pap és tisszamelléki superin-
tenden8, már ez időben kitűnő irodalmi nevezetesség s 
a többi közt szerzője azon agendának, melyet erdélyi 
hitfelei  a confirmálások  alkalmával sok ideig használ-
tak, és egy másik a „Tévelygések" ellen irott munkának 
(Mennyei tudomány szerint való irtovány. Debreczen 
1617) Enyedi ellen a sorompópa lépett a háromság 
tüköré czimü magyar müvével. Bethlennek ajánlotta, 
kinek jótéteményeiről az előszóban bőven megemléke-
zett. Az általános figyelem,  mely e vallásos kérdés felé 
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fordult,  egy még azon időben csak tanuló ifjút  is ösztön-
zött a vele való foglalkozásra.  Ez Tállyai Mihály volt, 
ki azonban munkáját, melyben Socinust, Enyedit sat. 
egyszerre támadta meg, csak később, Németalföldön 
adta ki. 

De senki sem lépett fel  ellenök annyi készülettel s 
vallásos buzgósággal, oly ékesszólással, és annyi kitar-
tással, mint Gelei Katona István. Született e férfiú 
Magyarországon, Eger környékén. Féléves korában 
árvaságra jutott. A Szolnokon kótyavetyén eladott sze-
gény csecsemőt csak hamar feltalálta  anyja, s fogadása 
szerint papságra szentelte. Tanulmányait Patakon végzé, 
nyelvekben és tudományokban egyiránt kitűnő előme-
nettelel. A csengeri zsinat ajánlatára Bethlen Gábor két 
izben, először magában, utóbb unokaöcscsével Bethlen 
Istvánnal küldé egyetemekre. Utolsó útjából a kiütött 
30 éves háború kényszerité visszatérni növendékével 
egy ütt. A hazatérőt a fejdelem  nem sokára tábori 
papjává tette s mivel hire és buzgósága a püspök 
Daykáéval megegyezett, befolyása  az udvarra folyton 
nőtt és tartott Rákóczy alatt is, kinek korában az 
enyedi zsinat 1633-ban püspökké választá. 

Gelei Katona kora protestánsai közt első helyen áll. 
Működése a Pázmánéval nem esik össze, s igy nem is 
folytatott  vele rendszeres harczot, mint Alvinczi. Leg-
fölebb  egyes kitérések és oldalvágások, a miket ama 
tiszteletre méltó főpapnak  juttatott. Többet felesleges-
nek tarthatott, mert a bibornok befolyásától  nem félté 
Erdélyt. A helyett egész erejét a háromságtagadók ellen 
forditá,  annyi észszel és annyi ismerettel, hogy munkái 
érdemesek a Pázmán Philippikáival egyszerre említtet-
ni, kinek korszakot alkotó stylusánál az övé sem alább-
való. Irályának velősségét maga is érzette, midőn a 
Titkok titka előszavában, épen saját irmodoráról szól-
ván, így ír; „ki fordíthatja  tehát méltán énnekem vét-
kül, ha én is ennyi sok elegy belcgy különböző formák 
között, valami kiváltképenvalót követek?" 

8"ÍUgyI 8. Krdél, tört. II. 1 5 
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Indítására, vagy mint maga mondja roszul palástolt 
szerénységgel, a fejdelem  és esperesek tetszéséből, több 
megelőző apró versenygések után Csanádi Pállal 1641. 
jun. 10-kén nagyobbszerű vitatkozás tartatott Kolozs-
vártt a háromságról. A vitás zsinat négy napon át folyt 
délelőtt és délután. A fejdelem  személyesen, neje és 
kisebb fiuk  Zsigmond és az egész fényes  udvar jelen 
valának, „unalom nélkül, sok terhes és szorgos dolgaik-
nak haladékjokval." A zsinat folyamáról  maga Gelei 
értesit bennünket a Titkok titka előszavában. Bisterfeld 
és Gelei valának a fő  versenyzők a protestánsok részé-
ről. A deézsi complanatio által terrorizált egységhivő 
papok nem mertek megjelenni, csak iskolamestereiket 
küldték. Ezek nemsokára bevallák járatlanságukat a 
bibliában s „minden discursusok inkább csak a termé-
szeti ratiókból állott." 

Ez alkalommal tartott szónoklatából s a versenygé-
sekből került ki Geleinek Titkok titka czimü nagy 
munkája, intézve Enyedi György ellen, a Szenthárom-
ság tanának védelmezésére. Ennek folytatása  s bizo-
nyos tekintetben kiegészítése a Váltság titka első 
kötete, mely nem rendszeres czáfo'ó  munkai mint az 
előbbi, hanem e tárgyra tartozó s azt fejtegető  egyházi 
szónoklatok gyűjteménye. A két munka egy évben 
1645-ben jött ki egymásután több mint öt évi fáradsá-
ságfos,  de betegség és elscvöngrülés által hosszabb időre / r félbe  szakasztott szorgalom eredménye, lehérvartt a 
Rákóczy bőkezűségéből láttak világot, követte azokat 
a Váltság titka 2-dik (1647) 3-dik (1649) kötete. Az 
áradozó styl, a tudományos színezet, „mely az együek-
nek elméjét felyül  haladja", nem gátiák, hogy a munka 
nagy elterjedést ne vivjon ki magánuk, mert korszerű-
ségén kivül tiszta magyarság, folyékonyság  s néhol 
elegantia jellemzék, Legkitűnőbb érdeme az uttörés az 
ortographiában,mely leginkább a hangoztatásra s nagy 
részben az etimológiára fektetve,  csakhamar uralkodóvá 
lett az utána irók munkáiban is. 
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Gelei fáradhatatlan  buzgalmát egy más ügy is 

igénybe vette; a presbyteri és puritan rendszerek 
naponkinti terjedésének meggátlása. E párt már Bá-
thori alatt nyilatkozott. Hodászi Lukács tiszamelléki 
8uperintcndensnek, mint ilyennek, megtagadta a kellő 
engedelmességet Újfalvi  Imre váradi esperes. De az 
ügy csak 1615-ben, Bethlen alatt igazíttatott el végkép, 
a „zűrzavar elméjű Imre papnak" számüzésévél. Az 
ügy most ellhallgatottnak látszik, de csak azért, hogy 
nem sokára nagyobb erővel törjön ki. 

A harmincz éves háború folyama  alatt a németor-
szági egyetemek helyett a németalföldieket  kezdék a 
magyar ifjak  látogatni, s tömegesebben és gyakrabban 
mint az előtt. Ezek közül csak hamar kitűnt Tolnai 
János, a váradi egyház pártfogoltja.  Egy boldogtalan 
kimenetelű szerelem Angliába üldözte, hol épen akkor 
a szerencsétlen Károly alatt a puritan és presbyteri 
rendszerek kezdtek terjedni. Tolnai megtanulván kevés 
idő alatt az angol nyelvet „mert meg kell vallani, volt 
benne szellemi tehetség s Istentől nyert ajándék," az 
elsőhöz csatlakozott, s csak hamar egy szövetkezést 
hozott létre annak szülőföldjén  terjesztésére. Esküté-
tel, kötelezvények nem maradtak el, s midőn 1638-ban 
visszatért, bejárta Erdélyt és Magyarországot. „An-
gyali kegyesség s szentségnek ábrázatában mutatta föl 
magát." Ruházata és szokásai egyszerűsége összhangzott 
dorgáló szónoklataival, melyekkel nem szűnt meg 
ostorozni az egyházi szolgák romlotságát és gondatlan-
ságát. Rákóczy kinevezte Sárospatakra tanárnak s ily 
minőségben előljaróival tantételei miatt csak hamar 
meghasonlott. Pártja naponkint nőtt, mert „sokaknak 
szemek előtt kedvesebb egy idegen országi tar varjú, 
hogy nem mint egy hazájokbeli hizlalt borjú" s Gelei 
naponkint ujabb ostromlásokkal fordult  fcjdelméhez 
az ujitó és pártja ellen, utalva az Angliában már akkor 
kitört mozgalmakra, s hosszú parlamentre. Végre mi-
után sem az egyházmegyei, sem a kerületi törvényszék 

1 * 
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sükere8 intézkedést tenni nem birt, nyolczévi küzdelem 
után 1646. jun. 10-ére Szathmárnémetiben nagy zsinat 
tartatott. Az egyházak követei 110-en jelentek meg s 
azonkívül feles  számú hallgatók. A zsinaton Gelei elnö-
költ. Az ellenféllel  folytatott  hosszas vita után Tolnai 
és társai hivataluktól megfosztattak.  Hogy pedig jövőre 
ily visszaélések utja elzárassék, Gelei megbizatott a 
fennálló  rendeleteket törvénykönyvvé alakitni. Ez volt 
eredete a Gelei kanonoknak, mely 1649-ben épen akkor, 
midőn Angliában a puritanismus diadalát ünnepié, 
bevétetve s a fejedelemtől  megerősítve ma is fenn  áll. 
Ezenkivül kiadta őama zsinat történetét is. Egy tekin-
tet Gelei küzdelmes pályájára s rendszeres működésére 
meggyőzhet, hogy tán e pillanat volt életében legbol-
dogabb. Nem hiúság, hanem vallásos buzgalom s azon 
tudat, hogy egyházában a rendnek egyik megalapítója, 
szerezhették meg azt az erdélyi protestántismus ez elő-
kelő s tiszta felfogás,  világos és rendező tehetség által 
kitűnő ,,oszlopá"-nak. — Müvére maga is elégültség-
gel tekintett vissza: ,,igyekezetem — ugy mond — 
Istennek hálá nem is lött foganat  nélkül, mint akárki 
is eszébe veheti, ha a mostani állapotot az előttivel 
egybeveti." 

De ezzel a küzdelem, mondhatni az egyházi és világi 
elem küzdelme az uralkodásért, nem volt befejezve.  Az 
eszme erdélyi harezosai közt mint iró is kitűnt Medgyesi 
Pál, ki képzését hasonlag belga és angol egyetemekben 
fejezte  be, előbb debreczeni professor  s több helyen 
pap s később Lorántfi  Zsuzsánna, Rákóczy György 
nejének udvari papja. Theologiai munkai közül az: 
Imádkozásra és Praedicatió Írásra és tételre való táb-
lák (1650) első és derék magyar homiletika, továbbá a 
szent atyák öröme, kegyesség gyakorlata stb. egyes 
hittani kérdésekről, korukban épen oly ünnepeltek 
voltak, mint egyházi szónoklatai s ezek között jérémiási 
lélekkel irott „Magyarnak hat jajja!" elmondva tör-
téneti nevezetességű gyászos események alkalmával. 
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Ezek nagy részét prófétai  ihlet s apostoli szellem lengi 
át, mig az akkori állapotok élénk festése  s vonatkozá-
sai a napi eseményekre, a történetíró előtt is becsesekké 
teszik. Némely munkái, sőt egyes szónoklatai is a 
presbyteri rendszer mellett küzdenek, mint a Politico 
egyházi párbeszéd (1650) mely annak behozatalát ter-
veli s kikél az episkopálisok ellen. Medgyesi ugyanis 
egész munkásságát e rendszer terjesztésére forditá. 
„Nem indítottam — mondja irt munkája előszavában 
— legkisebb méltó botránkoztatással is magamtul 
semmit, noha nagy hibákat s fogyatkozásokat  láttam", 
s csak egyes észrevételekre, megjegyzésekre szorít-
kozott és zsinatokon egyházi fő  embereknél, a világi 
főuraknál  s magánál a fejdelemnél  sürgette annak 
behozatalát, de bár pártja naponkint nőtt, eredmény 
nélkül. 

Annál élesebben összetűzött Gelei Katonával. E 
vita csendesen, alig észrevétetve s minden zaj nélkül 
folyt  le, mindkettő higgadt s fejdelmi  kegy által korlá-
tolt férfi  levén. Ugy látszik, köztük magán és nem iro-
dalmi téren több történt, legalább nem minden keserű-
ség nélkül említi Medgyesi föllépését  a superintendens 
mellett, „elhitetve levén, hogy az egyházi hatalmat 
akarnák benne elnyomni," mit később, midőn Gelei 
egész rendszerének elleneszegült, annál keservesebben 
megbánt. Irodalmi téren roszul palástolt nyilatkoza-
tokra szorultak s tekintve a felvont  s titkon bökdöső 
hangot, mely mindkettőnél egyegy nevezetlen ellen 
észrevehető, vagy a többes szám általánossága alá 
rejtett epéskedéseket, nem lehet tagadni, hogy egymás 
rendszerét felette  igen gyűlőlék. És ez a fő;  melléke-
sen, mint pap, Katona dogmaticus, Medgyesi moralista; 
mint szonok Katona pedáns, Medgyesi korszerűséget 
szenvelgő, s ez ellentét-hajhászatot még irályukba is 
átvitték, mert Medgyesi neologizaló volt a graphiában 
ortolog püspöknek ellenében. 

Mind e polémiák munkáik előszavaiban vannak 
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elszórva. A többi csak ezeknek illustrálása. Gelei maga 
is szép bánásmódot ajánl az „eltévedtek"-kel, mert „a 
lelkiismeretek, a melyeket szakadatlanul gyötörnek, 
kintatnak, sokára ugyan neki táskásadnak és kemé-
nyednek, mint az igát vonó ökröknek a nyákok, és 
osztán a hallgatók csak a fülök  mellől bocsátják a fed-
dőzéseket," s felsóhajt  hogy „az ujitókat az ur Isten 
napról napra érlelje, hogy ők a kegyességnek ne csak 
puszta nevét viselnék." Nem győzi eléggé ajánlani az 
óvatosságot, s bevallja, „hogy ha sziute némely dol-
got magán szabadosnak és hasznosnak lennie láttam 
volna is de az állapothoz képest lehetetlennek ismer-
tem s jobbnak véltem, hogy el ne kezdessék, mint 
bódulás is legyen miatta, közönséges botránkozásával 
8 véghez se mehessen." Mire Medgyesi önzését, alatto-
mos rágalmazásait, a zsinatok megvesztegetését veti 
szemére, mint „kinek semmi török tatár is nem volt 
eleitől fogva  gyűlöltebb nem-barátja, mint a ki e követ 
feszegette." 

Ennél több nem is történt. A hamu alá rejtett tüz 
nyilvános kitörésre soha sem ért meg s annyival 
kevésbé, mert magában Erdélyben, s a fejdelmek 
magyarföldi  birtokain belől az „ánglia mirigy" „Krisz-
tus két zörgetése" daczára is alig talált hivekre, a Ke-
serűi Dayka ébersége s Gelei Katona működése követ-
keztében. E részben őt maga az irodalom is segité, s 
nem csak a polemicus, hanem a dogmatikai irányú 
munkákkal is. Mert vajmi kevés az oly hittani könyvek 
6záma, mely hahár csak egyes helyekkel ne küzdene, 
részint ez, részint az egységhívők ellen. E téren kitű-
nőbb nevek: Szentmiklósi Mihály, ki egy kézirati 
könyvet hagyott hátra a Biblia másalóiról. Eleinte 
egységhivó volt s ezek kolozsvári iskolájában tanult. 
Péchi Simon zsidózóvá tette és ennek udvari papjává 
lett. Ura elitéltetése után ő is börtönbe vettetett Fo-
garasban, hol Gelei áttérité. Kiszabadulta után nagy 
szónoki hirre tett szert. Tolnay István Rákóczynak, 
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még mint főúrnak,  udvari papja, magyarra forditá  s 
ennek fejdelemségében  Fchérvártt (1632) kiadta a 
wittembergi egyetemnek a vallásért szenvedő csehek-
hez küldött v igasztalását. Mogyorosi Elek kolosvári pap 
és professor,  Franekerában létében kiadta a keresz-
tyén ember egész fegyverét  magyarázatául a 
szt.-irás azon helyeinek, melyekből az ellenvéleményüek 
hitök védokait meritik. Keresztúri Pál fehérvári  profes-
sor, Rákóczy kedves embere s fiainak  nevelője, elhíresült 
tanitásügyességeéit. Egyenes ösvénye egyes szónokla-
tokat tartalmaz, csecsemő keresztyénje a fejdelmi  fiak 
számára irt agenda, kikhez maga Rákóczy is irt intése-
ket, miket ezek latinra forditva  kiadtak. Keserű Dayka 
János püspök, kinek megrendelt böjtjét a fejdelem 
sem merte meg szegni, kiadta a Bethlen első neje 
Károlyi Zzuzsánna felett  mondott halotti beszédét. 
Medgyesi ily tartalmú szónoklatai is hiresek voltak, s 
még inkább Géléinek két kötet (1638 és 40) egyházi 
beszédei. A korszellem egy magas állású hölgyet is a 
sorompóba lépni késztetett. Rákóczy Györgynek müveit 
lelkű és vallásos neje Lorántfy  Zsuzsánna — kit a pa-
taki iskola fő  jóltevői közt emlit — „Mózes és a próféták" 
czimü könyvében némely hitágazatok erősségeit mutatja. 
Azon tisztelettel, melylyel e munkát Erdély fogadta, 
ellentétben állt némely magyarországi irók gúnyja, kik 
sértő epigrammokkal akarák azt nevetség tárgyává 
tenni, s oly kíméletlen modorban, hogy a megbántott 
fejdelem  az irók megbüntetését sürgette. 

E kor egyházi irodalmában s még inkább a magyar 
nyelv körül kitűnő nevet vivott ki magának Szenczi 
Molnár Albert. Székely származású, s ősei Mátyás 
király korában a Mátyus földére  vándoroltak ki. Szen-
czen született 1574 aug. 30-kán. A szülői háztól 12 
éves korában elszakadva további életét bujdosásban 
tölté. A deáki tudományokat hazájában három iskolá-
ban végezte. A tudvágy külföldre  vitte. Wittemberg-
ből elindulva még öt egyetemet látogatott meg, beu-
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tazta Német-és Olaszországot, kiaknázta a gazdag hei-
delbergi könyvtárt, mindenütt ismeretséget kötve kora 
legnevezetesebb tudósaival s ezekkel levelezést foly-
tatva. Strassburgban mint költő megkoszorúztatott s 
csakhamar föllépett  az irodalmi pályán: szótárával és 
magyar nyelvtanával. Az előbbi még életében három 
kiadást ért s mint első rendszeresebb magyar munka e 
nemben oly nagy tekintélyt vivott ki szerzőjének, hogy 
midőn azt ő Prágában Rudolf  császárnak, kinek a deák-
magyar rész ajánlva volt, bemutatta, ennek tanácsosai 
50 frt.  uti pénzzel s Unverzagt ajánló-levéllel ellátva, 
a bécsi egyetem korlátnokához utasiták, oly czélzattal, 
hogy áttéritése megkísértessék. De ő „nem akarta pró-
bára vetni" hitét s nem ment el, inkább visszatért 
Németországba. E közben szülőföldjére  is több izben 
kapott meghivást, a pataki iskolába Batthyányi Ferencz-
hez s Bethlen Gáborhoz. De „a török s tatár hirekkel 
elrémített gyönge német háza népét" — neje a hires Kru-
ziger Gáspár wittembergi tanár unokája volt — nem 
hozhatta be, bár maga személyesen a két hazát beu-
tazta, s beérte az oppenheimi iskolai rectorsággal. 
Midőn végre 1629-ben engedve fejdelme  harmadik 
meghívásának, elfogadá  a fehérvári  iskolaigazgatósá-
got, magára nézve legroszabbkor tevé. A fejdelem 
meghalt s Molnár a bekövetkezett zavarok közt nem 
alkalmaztatott. Igy állomás nélkül maradva, Kolosvárra 
húzódott, hol tudománya s fényes  tulajdonai csakhamar 
közirigység tárgyává tevék, s a nép mint Bisterfeldet 
az ördöggel való czimborázással vádlá. Családja fenn-
tartása s könyvkiadásai csakhamar adósságokba ke-
verték. A legnagyobb örvény szélén akadt pártfogója 
— mint maga mondja, egyetlen pártfogója  — Fintai 
Darholcz Ferencz személyében , ki adósságait lefi-
zette, az élet legterhesebb gondjaitól fölmenté  8 mó-
dot nyujta jegybenjáró leánya kiházasitására. Midőn 
elhagyottságának híre elterjedve a külföldre  meghí-
vásokat kapott, már késő volt. Kolosvártt 1633-ban 
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59 éves korában meghalt. Tragicus vég, oly hasz-
nos és munkás élet után, találólag festve  Bisterfeld 
epigrammja által „kegyencze valék a múzsának, de 
nem a sorsnak, a német föld  segélyem, hazám számüzési 
helyem volt." 

Mint iró páratlan szorgalmat és munkásságot fejte 
ki. Segitve külföldi  fejdelmek,  különösen Móricz hes-
seni tartománygróf,  s előkelők, továbbá magyar váro-
sok és egyes főurak  sőt polgárok által is, számos nyom-
tatványa jelent meg. A Károliféle  bibliát kétszer ad<a 
ki javításokkal, példabeszédekkel, és utóbb göröggel 
bővitett latin-magyar szótára háromszor hagyta el a 
sajtót. A reformatio  százados emlékét, Skultetus Pos-
tilláját (egyh beszédek), Kálvin tanitásait magyarra 
forditá  s utolsó Ínségében Kolosvártt Ciegler György 
„Legfőbb  jóról" (1630) irt könyvének kiadásában ke-
resett vigaszt. Szótára s magyar nyelvtana mellett, 
melyekkel a nyelvtudományi irodalmat jóval előbb 
vitte, első helyen említendők zsoltár fordításai. 

Az egyházi énekek a mult század közepe óta nyert 
alakjokban kevés előhaladást tettek, a zsoltárokat pe-
dig mind a Károli fordítása  szerint használták. Molnár 
1607-ben kiadta a magáét Béza és Marót nyomán fran-
czia schemák szerint dolgozva. E mű az egyházi köl-
tészetnek ma is kiváló gyöngye. Tartalmasság, vallásos 
érzés, zengzetesség s magasan repülő ihlet és emelke-
dettség párosulva nemes egyszerűséggel jellemzik, 
melylyel 130 különféle  dallam lőn a protestánsok közt 
meghonosítva. A keresetlen csín és izlés, egyéb tulaj-
donaival, annyira kora fölé  helyezék, hogy napjaink-
ban is kétségbe nem vett köz érvénynyel bir s általá-
nosan éneklik hitsorsosai; előszavában a verselés némely 
kivánatait is szóba hozta. E klassikus mű — mondja 
Tóldy a Költ. Történetében — zárköve lett zsóltárköl-
tészetünknek, valamint az öreg Gradual a prot. egy-
házi költészetben megállapodást szült. 

A Gradual keletkezésének történetével maga Katona 
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ismertet meg előszavában. Már ifjúságában  foglalkozott 
annak eszméjével. Mint Bethlen udvari papja az akkori 
püspök keserűi Daykát figyelmezteté  a szent-énekek 
fogyatkctzásaira,  s addig ösztönzé, mig rászánta magát 
egy uj Énekeskönyv készítésére. A hymnusokat kiiga-
zitá, rimekbe szedte s énekhez alkalmazá; a hiányokat 
pedig különböző példányokból kipótlá. Az előhaladt 
munka megtetszett Bethlennek s ez a készenlevőket 
leiratta s gazdagon beköttetó. Ez állapotban maradt 
Rákóczy koráig, midőn ő „meglátván azt a nagy öreg 
Gradualt templomunkban, elméjét ottan annak kinyom-
tatására birta." De Dayka mindjárt az első ivek elké-
szülése után meghalt s befejezése  Katonára várt, mint 
eddig is dolgozó társára. Most ő az egész munkát uj 
javitás alá vette, igazított rajta, hagyott ki belőle, s 
ujakkal részint saját szerzeményeivel szaporitá,s ekkép 
„mintegy negyed résznyivel öregbité." Végre 3 év 
múlva kész volt, kinyomva 200 példányban. Ezek kö-
zül egy sem adatott el, hanem a fejdelem  által saját-
kezüleg aláirva s symbolumával ellátva, a példányok a 
népesebb egyházak közt kiosztattak, melyek azon idő 
óta ott használtattak is, mig a kisebb egyházak a 
Göncziféle  (1592-iki) koronként változott s Molnár 
zsóltáraival megtoldott keresztyéni énekeket vették 
be. Azon szerzemények közt, melyekkel az ujabb kia-
dások szaporíttattak koronként, Bethlen Gábor, a buzgó 
s vallásos fejdelem  dicsérete (gyakorta való buzgó kö-
nyörgést ) szerzője magas állásáért első helyeni em-
lítést érdemel. 

Az egységhivők énekes könyvét Toroczkai Máté 
püspökjök adta ki. Egy mást német nyelven Radecz 
Bálint püspök nyomatott,mely a szokásos egyházi éne-
keknek az egységhitüekhezi alkalmazásából állt jobba-
dán. E téren mint szerző említtetik Bethlen alatt Tor-
dai János kolosvári iskolatanító, ki szenténekeket irt s 
a zsoltárokat is fordította. 

Az e korban készült egyházi énekeket a hit emel-
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kedettsége helyett a kor száraz dogmatizáló szelleme 
jellemzi. Az egyházi versengés nyomai azon is meglát-
szanak. A buzgalmat és ragaszkodást philosopháló 
hitkutatással pótiák : mint ha ez a kenetesség helyét 
be tudta volna tölteni. De van egy kivétel. Ez a szom-
batosok énekes könyve, jobbadán Péchy Simon mun-
kája, részben szent szombatok s ünnepekre készült 
régibb dalok gyűjteménye, részben zsoltár-daraboknak 
pongyola és szabad, de költői lélekkel eszközölt s a 
Molnáréval egykorú fordítása.  Az énekek Istenben 
tántoríthatlan hitet, fenséges  nyugalmat s önmegtaga-
dást lehelnek s a zsoltárfordításokkal  közös eredetüek-
nek látszanak. Egy üldözött felekezet  merített erőt 
és kitartást magának belőlük, melyek mindenikén 
„ugyanazon ünnepélyesség, — mondja Lngossy — 
úgyszólván sábeszi fény  öltöny lebeg, mintha a sáto-
ros ünnepre meggyújtott hét águ arany gyertyatartó 
fénye  kápráztatná mindegyikben szemeinket. Ugyan-
azon nyelv és szóllás, ugyanazon verskezelés mind-
egyikben; ugyanazon rövid, velős rabinszellemű, kö-
vetkezetesen kivitt versfők"  találtatnak az énekek és 
zsoltárok között. 

A szászok egyházi énekes könyve a németországiak 
utánnyomása volt. Eleinte Brassó és Szeben példájára, 
a Luther énekeit használták, mig ez utóbbi városban 
1616 s 1617-ben Fiebigk Benő egy németországiak-
ból szerkesztettet adott ki. E gyűjteményben csak 
egyetlen van , mely erdélyi viszonyokra vonatkozik 
s igy hihetőleg erdélyi termék s csak nagyon kevés, 
a mit németországi eredetiekre ne lehetne vissza-
vinni s ezek is messze maradtak Sommer malasztos 
énekeitől. 

Épen ily kevéssé önálló a szászok egyházi irodalma 
e korban, mindamellett, hogy külterjedelmére nézve is 
jelentéktelen. Basilius Leonhard szebeni iskolaigazgató 
s utóbb lelkész (megh. 1613) theológiai tételeket, Be-
sodner Péter szebeni iskolaigazgató s több helyen 
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könyvet (Frankfurt  1608) a jelesebb bibliák s azok 
magyarázóiról, Fogarascher Tamás pedig, iskoláit Dan-
zigban végezvén, ott némely thologiai vitatkozásokat 
8 egy könyvet irt a Krisztus testének jelenvalóságáról, 
természetesen mindnyája latin nyelven. Mi e tárgyba 
vágó német nyelven jelent meg, az csak gunyirat volt. 
Szebenben a XYI-ik század közepén a papság s pol-
gárság közt ingerült harcz ütött ki, mely némely eset-
ben az erőszakos kitörésig csigázódott, s csak erélyes 
fejdelmi  beavatkozás által csendesült le. E viták követ-
kezményei voltak az álnevű ,,Kliiger Justus"nak. „A 
lelketlen lelkészség," „Sátán synagógája," „Nabal 
háza" stb. czimü gunyiratai. 

Az egységhivők egyházi irodalmában, a Ráv Má-
tyás-féle  püspöki versengések alkalmával, egy polgári 
szózat vonta magára a közfigyelmet  Régeni János mű-
velt lelkű asztalos mestertől, ki e zavargások ellen ke-
ményen kikelt. A polemicusokon kivül említtetnek 
Dalnoki Mihály kolosvári isk. tanító, a Theologia ösz-
szege szerzője (1636) s Arkosi Gelei Benedek, ki Pa-
duában a philosophia és orvostan s egy évvel később 
(1640) a theologia dicséretéről szónokolt. Bécsben 
kiállott fogság  után térhetett vissza Erdélybe. Az egy-
séghivők német egyházirodalmát Stegman Joakim 
képviselte, ki danzigi reform,  lelkészi pályáját socinia-
nus elveiért krakói tanítósággal kénytetett felcserélni; 
innen Kolosvárra jött (1632), hol mint pap és tanitó 
működött. Munkái : „A socinianismus egyszerű igaz-
ságai," „Krisztus községe," „A hamistan ismertető 
jelei." 

Az egyházirodalomnak a magyar literaturára je-
lentékeny befolyása  kétségbe sem jöhet. Bár inkább a 
hittan meddő részeivel 8 nem egyszer transcendentalis 
kérdésekkel foglalkoztak,  bár azokban száraz dogma, 
sőt olykor sötét ascetismus uralkodott: de mind e dol-
gokat más szemekkel tekintették. Az élő és uralkodó 
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irodalomnak legnagyobb részét alkották s a fejdelmi 
udvartól az utolsó pórkunyhóig — hol csak magyarul 
beszéltek — érdekeltséget tudtak felkölteni,  annyira 
hogy számos könyv a fejdelmek,  különösen Bethlen 
és Rákóczy bőkezűségének köszönhette megjelenését, 
kik e czélra tetemes összegekkel járultak. Ne feledjük, 
hogy ugyanakkor Németországban a duló hadjáratok 
közepett hanyatlás állott be, mely a két országnak 
összeköttetését megzavarta s a helyett másokkal, a 
belga és angol földekkel  ujat hozott létre. Aztán a tu-
dományos alapot tőlük megtagadni nem lehet, s annyi-
val kevésbbé, hogy gazdag ismeretek forrásai  voltak. 
Ez természetesen arányban állott a korral, melyben még 
mindig a theologia volt a tudomány. A mi azokat ma 
a kor Ízlése változtával unalmasokká teszi, az akkor 
keresettekké tette ; s ez bizonynyal gazdag ismereteket 
föltételez  a társadalom különböző rétegeiben. Egy két 
munka mit sem bizonyítna, a hol egy virágzó irodal-
mi ág elég hangosan beszél minden kétség eloszlatá-
sára. Igaz, hogy ennek polemicus iránya s magának a 
dolgozatoknak is türelmetlen hangja volt. De az ne 
hozzon zavarba. A ref.  püspök Írhatta magát orthodo-
xu8 püspöknek, a munkák használhattak kemény kife-
jezéseket más hitfelekezetek  ellen, s keserűi Dayka 
nevezhette az egység hivőket eretnekeknek, mint Páz-
mán az ő hitfeleit.  Mindegy. A négy bevett vallás 
egyike sem panaszkodhatik a vallásos türelem czélza-
tos vagy tettleges megsértéséről. A papság befolyása 
az udvari politikára kimutatható ugyan, s Magyaror-
szág cath. irói szemére is vetették ezt egyik másik püs-
pöknek, de mind az inkább csak személyes volt. Az 
egyház függetlensége  az álladalomtól, a szabad papi 
jurisdictio, a papok kizárása az országgyűlésről és po-
litikai hivatalokból, s a fejdelmek  magatartá-a, kik bár 
buzgók, hitökhöz ragaszkodók voltak, de ez elveket 
nem szegték meg, eredményezték ezen vallásos türel-
mességet. De más felől  az irodalom sokat tett a vállá-
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sos érzület felköltése  8 ébrentartása körül s talán még 
többet a magyar nyelv felvirágoztatására.  E tekintet-
ben Péchy énekei nem maradhattak hatás nélkül s a 
Molnár zsoltárai megbecsülhetlen szolgálatot tettek. 

O O 
Az irály nemesbülése, a helyesírás tisztulása, mely hit-
tan! írók által eszközölteték, koronként kimutatható; 
valamint rendszerezettebb magyar nyelvtanokat is azok 
kezéből nyerénk. Szenczi Molnár Albert Móricz hasz-
sziai választó buzdítására irt s ennek költségén kiadott 
magyar nyelvtanával a XVTI-ik század elején a tudo-
mánynak ujabb lendületet adott, mig Gelei Katona ma-
gyar Grammatikája s a Graduálhoz ragasztott helyes-
írási szabályaival a század közepén ugyanazt tovább 
fejté,  s mindkettő oly sikerrel, hogy a nyelv történeté-
ben kitűnő helyök el nem vitatható. 

A nyelvészet különben leginkább iskolai könyvek-
ből áll, s ha a magyar nyelvben természetszerű előha-
ladásokat tett is, de a többiben mondhatni ez alig 
tapasztalható. Ugyanez áll a philosophiáról is, melyet 
leginkább Alstád és Bisterfeld  képviseltek, kik theolo-
giai készültségüket e részben sem tagadták meg s ezt 
azzal szoros kapcsolatban tárták, rajtok kivül az ide-
gen nyelvészet terét — természetesen iskolai könyvek-
kel — művelték : Alvinczi, a hittudományi vitatkozá-
sairól ismert iró, Molnár Gergely latin nyelvtanát 
versekbe szedte. Albelius Simon brassai pap pedig 
Comnen Amos Nyelvek kulcsát (Janua lingvarum) 
adta ki, mely korszakot képző s általánosan használt 
munka volt, (1638). A classikai irodalom szintén gyön-
gén volt képviselve. Leginkább iskolai kiadások vagy 
szemelvényekből állt. Egyetlen kiemelkedettebb példát 
tudunk felmutatni.  Forró Pálnak, egy nemes család 
sarjadékának, köszönjük azt. Ifjúságát  a szerencsétlen 
Báthori Endre bibornok udvarában töltötte e férfiú. 
Bethlennek oratora (követe) volt a külföldi  udvaroknál. 
Ily alkalommal Bécsben, „hogy idejét hiában ne töl-
tené," fordítá  le Curtius históriáját magyarra s némely 
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helyeit magyarázatokkal látta el. A fejdelem  a munka 
kiadását eszközlé Debreczenben 1619. Ezen kívül mi-
dőn 1595-ben Rudolf,  Náprági Demetert, mint köve-
tet, Lengyelországba küldte, egy üdvözlő költeményt 
irt hozzá. Ö irta a Károlyi Zsuzsánna sirversét is. Az 
útleírásokkal sem állunk jobban. Daczára a gyakori 
utazásoknak, melyeket a főurak  saját, a tanulók pedig 
többnyire ezeknek költségén tettek, s mely annyira 
napi renden volt, hogy a műveltség első kellékének 
tekinteték, talán épen azért, mert általánosan űzték, 
alig jutott valakinek eszébe külföldi  élményeit közzé 
tenni. A Básta és Mihály vajda-féle  villongások korá-
ban Aszalay Mátyás vécsi ref.  pap, török földre  mene-
kült, bejárta Görögországot, Ivisázsiát s végre Stam-
bulban megpihent. Itt a magyar főurak  bőkezűségéből 
tartá fenn  magát. O legalább leírta, élményeit, melyek 
azonban sajtó alá nem kerültek. Épen ily bámulatos, 
hogy a Törökországgali viszony daczára is, ez ország 
ismertetésére, szintén semmmi sem történt, ha Házi 
János, Bethlen Gábor török diákja s tolmácsa munkáját 
kivesszük. Ez az „En varul Asikin"-t, a török hitren-
deletekről és erkölcsökről irott munkát fordította  le 
„Mahumet Próféta  vallásán levő egy főirástudó  doctor-
nak Írásából," mely munka ura költségén jelent meg. 
A jogirodalom terén Bethlen kiáltó szükséget tölte be 
a „specimen juridici processus" kiadásával, mely a tör-
vényes eljárásokat szabályozta. Törvényeket az éven-
ként több izben különböző helyeken tartatni szokott 
országgyűlések hoztak, melyek általános kötelező erő-
vel birtak, s olykor csak a meglevőket módosították. 
Szükségtelen mondanunk, hogy e törvények a történe-
teknek is nevezetes forrásai. 

Mind ez irodalmi ágak a mult században is kevéssé 
voltak képviselve s igy hanyatlásról szó sem lehet. Az 
irodalom többnyire a kor igényeivel áll párvonalban s 
épen ennek folytán  legtöbb erőt a theologia emésztett fel. 
Innen a teljes meddőség a többiben. A valódi tudomá-
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nyosság a felé  fordult  s ezeket elhanyagolta. De az 
Európaszerte többé kevésbbé ugy volt, s nekünk e 
miatt panaszra alig lehet okunk. Hanyatlás csak a szép-
irodalomban volt tapasztalható. 

XI. 

Mióta a dalnokok elnémultak, a krónikás énekek 
dolgozása körüli buzgalom is hanyatlani kezdett s a 
sajtó termékei legnagyobb részben a mult századi ma-
radványok utánnyomásából állottak. Ami ujat irtak, az 
is jobbadán a mult utánzása volt, hasonlag minden ma-
gasabb emelkedettség nélkül. Nem csoda. Kizárva a 
főurak  termeiből, s ezeknél többé nem lévén a költé-
szet lelki szükség, legfölebb  csak pillanatnyi elszóródás 
szerzője, a népnél és középosztálynál talált menhelyet. 
S még itt is alkalmazta magát a kor szokásaihoz : több-
nyire szenttörténeti tárgyakat dolgozott fel.  Nevezete-
sebbek : Szentmártoni Bodó János, kolosvári unit. pap 
(1623—45.), kit kora első rangú költőjének tartott. 
Túri Mihály kolosi aknamester (1647) és Varsolczy 
János a krakói iskola növendéke, kolosvári isk. tanitó, 
gyász verseivel (1618). Hasonlag Erdélyben szólalt 
meg azon férfi  lantja is, kit kortársai Balassa dicsős-
sége utódjának tekintettek : liimay János. Született 
1564 körül fő  uri szüléktől, tudományos és classicai 
neveltetésben részesült, s ismereteit és tapasztalatait 
külföldi  utazásokkal is nevelte. Báthory Zsigmond ud-
varában látjuk őt 1595-ben, midőn ez a törökök ellen 
hadjáratra készült: 

„Katonák hadnagya, Istennek jobb karja 
Kit ő segit annak vagyon éles kardja, 
Segiti s épiti, velejár, nem hagyja " 

sorokkal kezdődő hadi dalt szerzé a táborozásba induló 
fejdelem  és harczosai számára, tele buzdítással és meg-
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győződéssel a szerencsés kimenetel iránt, e már alaki-
lag oly hangon tartva, mely tárgyának leginkább meg-
felelt.  Utóbb Bocskaynak volt tanácsosa s fejedelme 
halála után a a dicsbeszédet felette  Kassán ő tartá. 
Azután II. Mátyást szolgálta, de már II. Ferdinánd 
trónra léptével Bethlen udvarában találjuk, ki alatt 
két izben viselt török követséget. Haladó kora a diplo-
mata költőt magánybavonulásra birta s fejdelme  halá-
lát nem sokkal élte túl (1631). Költeményein jobbadán 
borult hangulat ömlik el s a csalárd világ ellenében 
Istennél keres vigaszt. Költői kedélye kortársai foló 
emelik s forma  tisztasága tekintetében is lépcsőt képe-
zett a haladásra. Ide sorozandó Opicz ,,Zlatna vagy a 
lélek nyugodalma" czimü német müve is, melyet ő 
gyulafehérvári  tanársága korában készített. Ennek első 
része Erdélyt festi,  másika pedig dogmaticai tartalmú. 
A német költészet Opiczczal számítja emelkedését. Egy 
másik, Erdélyt illető munkába is fogott,  de ez befeje-
zetlen maradt. E kis hazában nem tudott megszokni. 
A honvágy bántá, mert lelkületével semmi sem egye-
zett, a „levegő, viz, bérezek, az emberek, minden elle-
nére volt" s csak Zalathna szépségében talált megnyug-
vást, mint előszavában maga megvallja. S egy évi 
tanárkodás után el is hagyta (1622), hogy nyugtalan 
vándorlásait, mely őt pihenni egy helyen is alig engedé, 
más fejdelmi  udvarokban folytassa. 

Ezenkívül csak egyes elszórt darabokat tudunk fel-
mutatni, melyek korukban csak kéziratban keringtek s 
inkább napjainkban lesznek ismertekké. Ilyenek a lip-
csei énekes codexben „História az Erdélyországnak 
nyomruságáról és magyaroknak Báthori Gábor ellen 
való feltámadásáról"  — s egy más „ugyanazon zava-
rokról," hihetőleg 1611-ből, s leginkább a Forgács 
hadjáratára vonatkozók, oly világos czélzattal irva, 
hogy a fejdelem  ügyének szerezzenek népszerűséget. 
Az ellenpárt a nemzeti önállóság árulójaként szerepel 
benne, s Báthori a protestantismus hőse. De még több 

«•Uáryl 8. Erdfl,  ttrV II. 16 
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ragaszkodást tanusit hozzá a fejdelem  „búcsúztatója" 
egy sirontuli szózat e „vitéz és daliás" kényúr halála 
után, sok bensőséggel irva s néhol az elégia megható 
hangjáig emelkedve. — A szebb példányok egyike 
e nemben „Brandenburgi Katalin éneke" (1630), 
nem annyira uj — de bizonyítást váró — történeti 
adataiért, mint inkább azon bűnbánó és töredelmes 
hangért, mely az egészen elömlik, s mi az ő szájába 
adva, saját vallomásaként feltüntetve,  annak érdekét 
neveli s e bűnbánó Magdolna irányában felkölti  rész-
vétünket. 

íme a krónikás versirók utódai. Egyes történeti 
mozzanatokat dolgoztak fel,  s nem lánczolatait az ese-
ményeknek. De erre nem is vala szükség, mióta a he-
gedősök megszűntek szerepelni az urak palotáiban 
máskép mint udvari bohóczok, 8 helyöket lantos gyer-
mekek foglalák  el, maguk a krónikás versek pedig csak 
olvasmány tárgyaivá lettek. Az ily apróbb darabok 
alkalmasabbak szélesebb körben elterjedésre s e czéllal 
irva bizonynyal többször tolmácsai a nép közvélemé-
nyének, a köztük uralkodó hangulatnak a napi esemé-
nyek felett,  mi korábban legalább bizonyos tekintetben 
a hegedősök ajkain nyilatkozott. De már ez osztály alig 
létezett többé, legalább régi minőségében épen nem. 
A kor eseményeit pedig, a szenvedések és dicsőség 
napjait, a diadalokat s a honfi  ügynek olykori bukásait 
a szereplők és nézők jegyzették fel. 

Az erdélyi történetírás uj szakba lépett, mely lé-
nyegesen különbözik az előbbitől 8 inkább csak a haza 
jelenére vonatkozik. Már megalakult állam, nemzeti 
önállósággal, szerepet játszva az európai politikában, 
nem létéért küzdve, hanem olykor segitőleg a testvér-
haza ügyeibe elegyedve. A külhatalmakat követei kép-
viselék a fejdelmi  udvarban, keresve ennek szövetségét, 
barátságát. S itt valóban oly fényt  és műveltséget talál-
tak, mely Gyulafehérvárit  mulatások idejét nem tevé 
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száműzéssé, a honnan nem egy édes emléket vihettek 
hazájokba vissza. Ez bizonynyal sokat tett, hogy he-
lyesb fogalmak  terjedjenek el róla, mint a minőket a 
XVI.-ik század geographusainál találunk följegyezve. 
Idegen tudósok járultak ismertetéséhez s belmozgal-
mairól és sorsáról érdekes dolgokat jegyeztek fel.  A 
század első éveinek nyomorai lessanként enyésztek; a 
mit a béke és nyugalom adhatnak, a kereskedés és 
ipar áldásai mindinkább terjedtek. A haza többé nem 
volt sivatag. A vallonok és tatárok nem perzselték fel 
a falvakat  s a kor irói feljegyzéseiket  nem illustráltak 
Jeremiás panaszaival. A nemzeti dicsőség és hatalom-
kora volt ez. S valóban ez öntudat a legegyszerűbb 
napló-följegyzéseken  is megtetszik, mint munkálatain 
oly haza polgárainak, mely nem áll Európától elszige-
telt helyzetben, hanem szerepet játszva annak mozgal-
mas életében. Eris almája két szomszéd hatalmasság-
nak ; fejdelmei  jól tudák, hogy lételök egyik föltétele 
e kettő közti habozás s fentartásának  és ereje növelé-
sének legbiztosabb módja azok egymássali versengése. 
S Bethlen és öreg Rákóczy minden ebből származ-
ható hasznot ügyesen ki is zsákmányoltak maguk és 
államférfiaik  által, kiknek megválasztásában ritka ta-
pintattal s annyi emberismerettel jártak el, hogy még 
utánok is ez iskola növendékei tárták fenn  a bekövetke-
zett szomorú időkben a hazát. De tulajdonképen az 
erdélyi történetírás fénykora  akkor kezdődik, mikor 
már ez emberek a cselekvés terén felléptek:  a század 
második felében.  Az elsőben a vallás versengésekkel 
elfoglalt  sajtót kevéssé látjuk működni. Minden szem 
a jövő felé  tekintett s a mult kritikai megrostálásának 
kora még nem érkezett el. De mig alig találkozott, a 
ki a történet eseményeit kora tanulságául kiaknázza 
— mert Palóczy Horváth Jánosnak II. Rákóczy György 
titoknokának 1629-ben Paduában kiadott Mnemosyne 
Historicája figyelmeti  s alig érdemel, — a tollakat a jelen 
följegyzéseinek  gondja foglalá  el, évkönyvi és emlék-

1 * 
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irói modorban, kevés hajlammal a kritikára s többnyire 
befolyása  alatt az uralkodó közvéleménynek. Magok az 
évkönynek is legnagyobb részben inkább csak emlék-
iratok, nem szánva sajtó alá, nem dolgozva műgonddal, 
forma  és stylus tekintetében jóval utána maradva az 
egyházirodalomnak. Annál fontosabbak,  mint törté-
nelmi források.  Erdély szétdaraboltsága nemzetiségi és 
vallási tekintetben, az érdekek ebből származó különb-
félesége,  de bámulatos egyesülése egy hatalmas fő 
alatt vagy a veszély perczébcn érthető sem volna azok 
nélkül. 

Az első évkönyvirók a XVII-dik század elejéről 
Erdély leggyászosabb napjainak befolyása  alatt irtak. 
Wolf  (vagy Lupinus) Fuchs (vagy Vulpinus) Nössner 
munkái egy gyűjteményt képeznek az 1586 — 1618 közti 
éveket tárgyalót. Nössnert maga a munka höltevényi 
lelkésznek nevezi. Fuchs brassai pappá lett s mint ilyen 
szolgált 1619-ben bekövetkezett haláláig. Wolf  nagy-
sinki születésü volt; 1592-ben nagycsüri, 1597-ben 
pedig szebeni pappá választották, hol az iskolai élet 
javitása körül nevezetes érdemeket szerzett magának. 
Második házassága 1605-ben, kevés hiján a párizsi vér-
menyegzőhöz lett hasonlatossá. Rhener szebeni polgár-
mester, mint násznagy Rácz Györgygyei az „ebhajduk" 
rosz hirben álló vezérével összeegyezett, hogy ő e 
napon rohanja meg a várost, a vendégeket s a magyar 
érzelmű polgárokat gyilkolják le. De a terv fölfedezte-
tett 8 ő czinkostársa Sorbán Rádulnál keresett mene-
déket. A két utóbbi iró munkája Báthori István len-
gyel király halálától Szeben bevételéig Báthori 
Gábor által, Erdély legbecsesb évkönyvei közé tar-
tozik. Tanúi az eseményeknek, melyek Erdélyt annyi 
nyomorral áraszták el, hazafi  bánatoknak a beállott 
hanyatlásért, méltatlankodásoknak a versengők kegyet-
lenségei megbirálásában szabad tért engedtek. S való-
ban e gyászos idők borzalmait munkáikból pontosan 
ismerni tanuljuk. Ök sohasem részvétlen szemlélők, 
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ritkán pártemberek s egyetlen soruk sincs, mely az 
ügy bukásán kárörömöt árulna el. Az apró küzdelmek, 
a kisszerű pártérdekek a nemzetet ért nagy csapások 
előtt elenyésznek: az inség leírásába könyeiket vegyi-
tik: s ezek okozóit határozott kárhoztatásokkal sújtják. 
Igaz hogy erejök nagy részét az események illustrálá-
sára forditák  s épen azért a napok történeteit kisérik 
figyelemmel:  de a gondos olvasó könnyen kialakíthatja 
magának a szereplők jellemét, mit legtöbbször egy oda 
vetett szó, egyegy rövid mondat fest.  Munkájokhoz 
csatlakozik Weiss Mihálytól: az erdélyi zavarok és 
hadi mozgalmak rövid leirása, mely 1612. jun. 9-ig 
terjed, kiegészítve 1613-ik év végéig egy ismeretlen-
től, s itt Bethlen trónra léptével 1619-kig folytatva 
Nössner által. Weissnak Erdély történetében is szerep 
jutott. Atyja Csehországból származott Erdélybe, jele-
sül Medgyesre, hol polgármester volt. Fiát gondos 
nevelésben részesité, s ez már korán latin verseket irt. 
Az 1586-ban dühöngő ragály csaknem egyszerre fosztá 
meg szüleitől, s a fiatal  ember császári szolgálatban 
kereste kenyerét. Eleinte a szatmári parancsnok, a rosz 
emlékű Hardegg titoknoka volt, azutáu Prágában a 
magyar cancellariánál alkalmaztatott, hol testvéreivel 
egyetemben nemesi rangot nyert. 1590-ben Erdélyben, 
jelesül Brassóban látjuk, hol városi hivatalokat viselt, 
s mint az udvarnál ismeretes, diplomatikai alkalmazta-
tásokban részesült. Különösen Básta korában e kényúr 
haragját próbálta városáról elforditni,  midőn az Székely-
nek kényszeritett s épen nem őszinte segélyelyezésért 
megsarczolá: minden eredmény nélkül. Ezután ország-
gyűlésen látjuk mint követet, majd Bocskai, Rákóczy 
Zsigmond s Báthori küldözék hol a bécsi udvarhoz, 
hol a portához, hol Radul oláh vajdához. Az Olt melletti 
csata után, melyet épen ő a Géczi tanácsa ellenére 
rendezett, életét veszté, épen akkor, midőn a küzdtér-
ről Brassóba akart menekülni. Testét a hajdúktól nagy 
öszvegért válták vissza: de fejét  Szebenben bitófára. 
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akaszták. Naplójánál fontosabb  bevégzetlen munkája az 
erdélyi zavarokról, mely mutatja az avatott tollú irót 
a részletek és fontos  adatok közlése körül. A munka 
folytatása  Báthori haláláig az ő szellemében készült. 
Ezután világos rokonszenvvel találkozunk a Bethlen 
irányában, ez azonban kevés kárpótlás a krónikái szá-
razságért, s a történeti becs hiányáért. Ugyanez áll 
Oltard János (1617 —30-ig) szebeni papnak munkájá-
ról is, ki némely apróbb költemények irásán kivül, az 
előbbi évkönyvek folytatásával  szerzett magának érde-
met, s azt 1629-ig egészité ki. Azonban ő a kor nagy-
szerűségével lépést tartani nem tud, hiányzik nála a 
politikai képzetség, mely egyedül tehette volna képessé 
az események rendkívüli folyamát  követni, s ekkép csak 
száraz adatokat közöl, nem ritkán egy-egy kósza hir 
nyomán, az észrevételtől visszatartja magát, s ha néha 
mégis egy kipattan száján, az is többnyire esetlen. E 
munkák ekkép együtt egy egészet képeznek, Erdély 
történetét Bethlen haláláig (s némi idegen tóldással 
Rákóczy trónra léptéig) tüntetve fel,  de annak egy 
s más tekintetben még is csak egyoldalú s kivált a 
végefelé  inkább a szász közvéleményt visszatükröző 
képét adva. 

A kép másik felét  a magyar évkönyvekből tanuljuk 
ismerni. E korból csak három évkönyvirót tudunk felmu-
tatni : számra keveset, azonban történetünknek mégis 
első rendű forrásait;  adatokkal a század küzdelemteljes 
első negyedéhez, de nem a dicsőségesb utolsó negyed 
történetéhez is, járultak. E három iró Mikó, Böjti és 
Laskai. 

Hidvégi Mikó Ferencz született 1584-ben. Inas 
(azaz apród) éveit Bethlen Gábor mellett tölté: a kor 
szokása szerint, mely a főranguakkal  gyermekeiket 
tapasztalás végett valamely országnagy udvarházába 
adatá. Külföldi  utazásából visszatérve, Báthori 1611-ben 
Csíkszéki alkapitánynyá tette, s Bethlen alatt Csík, 
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Gyergyó, Kászon főkapitányává,  tanács-ur és fokomor-
nyikká s végre kincstartóvá lett. Azor.ban Bethlen 
István mozgalmai korában a gyanakvó Rákóczy alatt 
kegyet vesztett „mért aligha a török közé nem megyen 
vala, mert a religio dolgában is offendáltatott  vala s a 
háromszéki kapitányságnak is másnak, közembernek 
collátiójával" s nem sokára ezután 1635 aug. 28-dikán 
meghalt. Szerencséje Bethlen alatt érte cl tetőpontját, 
ki őt különböző követségekre használta, jelesül 1619-ben 
a fényes  portához, melynek történetét kisérői egyike 
BenkőMáté, rövid naplókönyvecskéjében leirta,1625-en 
pedig tagja volt azon követségnek, mely Bethlen szá-
mára először a II-dik Ferdinánd kisebbik leányát, 
utóbb a brandenburgi választó György Vilmos nővérét 
Katalint kérte meg, s el is nyerte, mindamellett, „hogy 
Mikó Ferencznek süvegéből a daruttollakat a szél le-
vevé" mi „rosz ómenje lőn a jövendő dolgoknak." Egy 
más alkalommal 1628-ban a portánál képviselte urát 
egy erdélyi indiai utazónak elfogatásáért  és megöleté-
séért, 1631-ben pedig Rákóczyt a bécsi udvarnál. Mikót 
Kemény önéletírásából tanuljuk ismerni. „Értelmes, 
elmés, expertus jó bátorságú familiaris,  jó hazafi"-nak 
irja, a ki különben „minden szépet (értsd nőket) szere-
tett volna, de őtet nem, mert Isten ostora volt rajta, 
hogy szerelmes szivet adott beléje s ahoz rut termetet, 
mert kisded, igen szőrben borult, szőke, igen kék sze-
mei valának. Religiójában — folytatja  Kemény — név-
vel unitárius, de valósággal semmi religioju ember 
vala:" mert a többi felekezetek,  különösen a szombato-
sok hitágazatiból — mint Péchy Simon sógora — izlése, 
meggyőződése szerint saját ecclecticus hitvallást alko-
tott magának. Az általa Hidvégen alapitott iskola 
halálával megszűnt. Becsületes s a haza szolgálatá-
ban dicsősséggel megfutott  pályájának méltó emléke 
történeti műve „Erdélyországnak siralmas változá-
sai," (megjel. Kazinczy Gábor kiadásában ajánlva 
Bethlen Gábornak s magában foglalva  az 1584—1612 
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közti kort. Kevéssé terjedelmes, de tartalomdus s min-
denekfelett  becses, mintegy a kor eseményeibe avatott-
nak nyilatkozata. A szerencsétlenség legfőbb  okának 
az 1594-iki mészárlást hirdeti s mind annyiszor, midőn 
egy-egy ujabb csapást ir le, visszatér a „haza hasznos 
oszlopinak" elfogyatásához.  Általában elbeszélésébe 
közbeszőtt naiv s többnyire bánatos felkiáltásai  alkal-
masabb részvételt gerjeszteni az olvasóban. Terjedel-
mesebben tárgyalja Básta korát s Báthori Gábor dol-
gait, kiben a dalias bajnokot az őszinte tisztelet s 
ragaszkodás egy nemével emliti, de a közbeeső Bocs-
kayról keveset szól, „mert azokban, akkor hazáján kivül 
lévén, nem forgott",  azonban nem állhatja meg, hogy e 
férfiú  megöletésekor, habár a legnagyobb tisztelettel 
adózik is neki, fel  ne kiáltson „Istennél az ítélet!" 
egyenesen vonatkozva „ama régi nagy uraknak kivált-
képen az ő tanácsából esett ártatlan halálokra." E 
munkának egy kis folytatását  készité Biró Sámuel 1612 
s 13 évekről, jobbadán compilatiot Böjtiből. 

Böjti Veres Gáspár született Magyarországban, de 
1617-ben a heidelbergi egyetemet Bethlen költségén 
járván meg, ezáltal nyeré is alkalmazását kezdetben 
Maros-Vásárhelytt mint isk. tanitó, utóbb a fejdclmi-
udvarban, mint annak titoknoka s végre mint a fehér-
vári káptalan requisitora : mely hivatalát Rákóczy alatt 
is megtartá. Bethlen Gábor Panegyrisát Heidelbergben 
léte alatt nyomatta ki, a Károlyi Zsuzsánna felett  tartott 
halotti beszédek gyűjteményét Gyulafehérvárit  1624-
ben. Kéziratban hátrahagyta: XIÍ. Könyv Bethlen Gá-
bor viselt dolgairól czimü latin történeti müvét, melynek 
ma már csak háromk önyvét ismerjük; a többi, ha ugyan 
bevégeztetett, vagy lappang, vagy elveszett történe-
tünknek mindenesetre nevezetes kárára. Tartalmát te-
szik : Bethlen fiatal  kora, neveltetése s szolgálatai 
Báthori Zsigmond korától fejedelemmé  lett választásáig 
s uralkodása 1614-ig, kitérve azonban s mindcnüt elő-
adva a hazának akkori ügyeit, tehát egyszersmind az 
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akkori történetek. Mint a latin iskolának növendéke s 
egyszermind utánzója, munkáját műgonddal készité, 
és a classicai formák  kivánatait nem téveszté el szem 
elől. Hiányzik ugyan belőle az, mit a „történet tör-
vényszékének" neveznek s Bethlen iránti — leginkább 
állásából folyó  — elfogultságát  szemére is vetették, sőt 
Báthori Gábor elleni kifakadásait  a szász följegyzések 
erősségéül használák fel  némelyek: azonban szabatos-
sága, az adatok gondos összeállitása, a lelkiismeretes 
utánjárás, melyet ezek felkutatására  forditott,  a tények 
szándékos elferditésének  figyelmes  kerülése s mindenek 
fölött  az eseményeknek magasabb szempontból felfogása 
s avatottsága még néha az államtitkokban is, tisztelet-
reméltó helyet mutatnak ki számára történetirodal-
munkban. Azok közé tartozik, kiket az államiratok a 
a legfőbb  esetben nem czáfolnak,  hanem igazolnak. Sty-
lusa gondos, világos, bár áradozó, de soha sem elmosó-
dott, s közhelyeket vadászó. Egy más munkája Fejde-
lem Bethlen Gábor nemzetségéről a gr. Kemény József 
gyűjteményében találtatik. (Kiadta Engel.) 

A magyar évkönyvirók harmadika Laskai Csókás 
János munkája: Erdélyországnak szerencsés és szeren-
csétlen viszontagságai 1588—1622-ig terjed s négy 
könyvből áll, mely közül azonban az utólsó a Bethlen 
dolgait tárgyaló, terjedelmesb a 3 elsőnél s annyival 
fontosabb,  mert az Erdély történetét illető följegyzések 
épen e korban leggyérebbek, mintha a nemzet átalános 
szerencsétlensége után, a felüdülés  és dicsősség első 
örömérzete némította volna cl a korirókat. 

Az évkönyvek hiányzását némileg pótolják az em-
lékiratok s annyival inkább, mert a kettő jelentékeny 
része közt a felfogásra  és előadásra nézve nehezebb 
határvonalt húzni s a különbség inkább bizonyos mo-

* dor s terjedelemben van. Mert alig láthatni krónikát, 
mely bizonyos tekintetben családi napló ne volna, s vi-
szont a diariumokba többnyire koruk eseményeit is 
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beszőtték. És már e téren több névvel találkozunk 3 
nagyobb sürgést találunk. Csikszentkirálvi Bors János, 
Zsigmondnak Szinan elleni hadjáratától a XVII-ik 
század elejéig (azontúl csak egyes jelentéktelen ese-
ményt közöl 1619-ből) terjedő naplója rövid kivonatos 
és száraz s inkább csak egy pár székely adata érdemel 
figyelmet.  Kornis Zsigmond „tanácsur, szenteltvi-
téz, biharmegyei főispán  s háromszéki főkapitány" 
leirta „kik és hol estek el táboron Básta s Mihály vajda 
idejében" Bordán Tamás szelindeki pap s a theologua 
Besodner mostoha atyja 1601—3 közti német följegy-
zése „Virtus Coronata" azon veszélyeket tárgyalja, 
melyeknek Szeben s a Zsigmondtól hasonlag elpártolt 
szász helyek kitéve voltak, ugy szintén Schirmernek 
ennek folytán  Bástához lett küldetését és az ő megbí-
zása következtében a prágai udvarhoz menetelét s 
ottani fogadtatását  irja le érdekes és a kort jellemző 
adatokkal, melyekben azonban nem hiányzik a veszé-
lyek nagyítása (megj. Fundgraben 1. k.) E korból egy 
más latin irat Kolosvár ostromzárolását adja elő Szé-
kely Mózes által 1603. apr. 21. jun. 9-ig; s viszont 
egy másik, hasonlag latin krónika Bocskaynak 1604 és 
5-ben viselt dolgait. 

Báthori hadjáratát a szászok ellen legtiizesebben a 
legjobban fenyegetett  szászok tárgyalják s Weiss már 
idézett évkönyvein kivül még két német emlékirat ma-
radt korunkig: Brenner Simon szebeni polgár leirta 
„hogyan viselte magát a zsarnok Báthori Gábor 
Szeben irányában s mit mivelt benne 1609—1612" 
a másik Leírása Szeben bevételének s az oláhországi 
dolgoknak (Fundgraben 1. k.) egy névtelen által. Két-
ségtelenül alapos oka is volt a szászságnak panaszkodni 
Báthori ellen kiváltságaik erőszakos megtámadásáért, 
de igyekeztek is szenvedélyes kifakadásaikkal  visszato-
rolni a vett sérelmeket, a gyűlölség legerősb hangján 
árnyaiák s emelék ki a „gőgös, álnok és hitszegő" fej-
delem tetteit, vakok és siketek maradván szép tulajdo-
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nai iránt. Ez utóbbi névtelen legterjedelmesebben s 
épen nem palástolt kárörömmel irja le Báthori szeren-
csétlen végét, Bethlen trónra emelését sőt röviden az 
1631-ig terjedő eseményeket. A Báthori korból egy 
más s azt más szinben illustráló latin emlékirat: „Er-
délyi fejdelem  Báthori Gábor ellen intézet 1611-iki 
összeesküvés története." 

Az erdélyi emlékírók sorában kintünő nevett vivott 
ki magának' Borsos Tamás, fia  a hasonlag emiékiró 
Sebestyénnek. Született 1566-ban s 1594-ben Maros-
Vásárhely polgárává lett. Nem sokkal ezután Borsost 
(1597) városi hivatalban látjuk, s már a század utolsó 
évében főbiró  volt. Mint ilyen, különös érdemet szerzett 
magának a maros-vásárhelyi vár felépítése  által: mi 
annyival nehezebben sikerült, mert a székely törvények 
tilták földükön  a váremelést, s lakosainak egy része is 
kényelmesbnek hitte az erdőkbe menekülést, az azon 
időkben gyakori tatárfutások  alkalmával, a várépités 
terhes munkájánál. Ez ügyben tett gyakori követsé-
ge alkalmával a fejdelmi  udvarokban ismeretséget szer-
zett az ottani főurakkal  s ez uton ildomossága és eszé-
lyessége tért nyitott neki magasb pályára. Báthori 
Gábor a már akkor fejdelmi  táblai ülnököt, a fényes 
portánál állandó követének nevezte ki (1612) hol azon-
ban minden buzgalma mellett sem sikerült az ékesszóló 
8 mint maga Bethlen nevezé „kitűnő jelességü" ügy-
nöknek ura vesztett ügyét megmenteni. Báthori bukása 
után Bethlen még csaknem egy évig ott hagyta s ek-
kor és itt irta „Életrajzát vagy inkább egész életének 
vándorlásait" és ennek folytatását  „Itineráriumát a 
fényes  portához" honnan azonban még azon év közepén 
visszatért, nem mint kegyvesztett, hanem mint más 
minőségben alkalmazott. A követkzeő évben azon biz-
tosok sorában látjuk, kik a nagy-szombati békét kötöt-
ték. 1618-ban pedig ujabban Stambulban, melyet egy 
más terjedelmesebb munkában: „másodikportához való 
járásának közönséges históriája" irt le. Munkái több 
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tekintetben fontosak.  Életrajza (1584—1613) rövidebb 
s vázlatosb, s inkább csak egyes eseményeket emel ki, 
de eléggé elfogulatlan,  hogy rövid megjegyzései is 
adalékokat nyújtsanak a kor megértéséhez. Itinerari-
umai (az elsőt gr. Kemény s Kovács, az utóisót gr. Mikó 
adták ki) tulajdonképen a főbbek.  Egy bizalmas cse-
vegőt látunk benne, ki néhol hosszadalmasan, de több-
nyire érdekesen s mindenesetre naiv közlékenységgel 
mondja el élményeit, panaszkodik bajain, s avat be 
néha titkos dolgokba is. Olykor fontoskodik,  de soha 
sem az igazság rovására, s oly őszinte, hogy az embert 
önkéntelen megnyeri. Nagy történeti becsüvé munkáit 
azon körülmény emeli, hogy a porta s Bethlen közti 
viszony megértésére nélkülözhetlenek. Itt ő első rendű 
forrás,  különösen második itinerariumában, mely egy-
szersmind utolsó irodalmi müve, mi ránk maradt, ha-
bár a közpályáról még nem lépett le. 1624 újólag Ma-
gyarországba s 1626-ban Konstantinápolyba küldetett, 
mig 1630-ban a zajos medgyesi országgyűlésen, mint 
kiengesztelőt látjuk működni a Katalin és Bethlen Ist-
ván versengő pártja közt, barátja s 1624-ben követ-
társa fejdelmi  tanácsos s marosszéki főkapitány  Tol-
dalagiMihálylyal, kinek két naplójaEmlékezetülhagyott 
irásai hasonlag egyike a fontosabb  erdélyi történeti kút-
főknek.  írója egy előkelő cs&lád sarja, már korán köz-
pályára szentelte magát s azon élte fogytáig  lankadatlan 
buzgalommal szerepelt. 1603-ban, már mint Székely Mó-
zes levélnökét Básta elzáratá, s az onnan kiszabadultat a 
gyászos brassai csatában Radul foglyai  közt leljük. Egy 
évtized múlva Borsos visszahívása után a fényes  portá-
ról, Bethlen Gábor, testvére István s Erdélyi István 
követei mellett őt küldé ügynökül helyébe. Ez kezdete 
volt diploinaticai működése lánczolatának, melyet Beth-
len és I. Rákóczy alatt kitűnő tapintattal folytatott. 
1622-ben a porta és lengyelek közti egyezkedésben, 
1625 s 27-ben a gyarmati s szőnyi békekötésekben vett 
/észt, 1630-ban Csáky párthiveit Marosszék hadaival 
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kiveri s utóbb I. Rákóczyt szolgálta,jelesül mint portai 
követ, ura jogait védve Bethlen István ellenben. És 
ennek korában készült naplója Báthori kiűzésétől, Ka-
talinnak Erdélyből távozásáig terjed. Toldalagi „egy-
szerűen szép s tényhü korrajzai" Bethlen életének 
illustrálására nevezetes adalékot képeznek. Fontos és 
többnyire rövid íoljegyzéseiben mindig látjuk a jól ér-
tesültet, a politikába beavatottat. 

Bethlen István. Katalin és I. Rákóczy György ko-
rát (1629 — 30) s a későbbi 1632-iki évet tárgyalja 
göncz-ruszkai Kornis Ferencz naplója. Egymás emlék-
irat, melyben (1630 elejéről) megiratik „mi dolgok 
folytak  mindennap a fejdelmi  udvarban" mint korrajz 
érdemli meg figyelmünket.  Ugyané kort irta le, s foly-
tatta 1644-ig hallerkői Haller Gábor tanácsur napló-
jában. 1630-ban ref.  vallásra tért át s mint ez ideig 
Brandenburgi Katalin szolgálatában álló, a fejde-
lemasszony távozását felhasználta  külföldi  útra s né-
met, belga és angol egyetemek látogatására, mit 
napló-könyvében le is irt. Visszatérve gazdag isme-
retekkel mint képzett és tudományos férfi,  1635-ben 
Rákóczy szolgálatába állt, s ennek halála után is részt 
vett a közügyekben, 8 mint követ több izben terhesb 
küldetésekkel is terheltetett. Két alkalommal Ali basa 
el is fogta,  mignem 1663-ban a török táborban lefe-
jeztetett. Terjedelmesb naplója 1645-ig sok érdekes 
adattal járul hazánk történetéhez. A Rákóczv-féle 
hadjáratot két napló tárgyalja: losoncziBánffiGyörgyé 
1644-ből 8 köröspataki Káinoki Istváné 1645-ből, kik 
mindketten a fejdelmi  sereg harezosai közé tartozának. 
8 a sereg mozgalmait napi jegyzetekkel kisérék és e 
részben mellőzhetlenek. Magát az egész kort felölelte 
az unitárius Segesvári Bálint naplójában. 

Ez eseménygazdag félszázad  gazdagodó történeti iro-
dalmat is eredményezett. A fegyverek  zaja, az öntuda-
tos nemzeti élet, kül dicsőssége s belfejlődése,  egyesei-
nek polgárerényei s mindnyájának áldozatkészsége a 
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hazáért, mindez, mi e lapok tartalmát teszi, az utókornak 
tanulságul szolgálnak. S ez bizonynyal bő kárpótlást 
nyújt a művészi alkotó kéz csaknem teljes hiányáért. 
A mult század történeti irodalmához képest nem ta-
gadhatunk meg némi haladást. Amott tulnyomólag 
látjuk kegyelve a classikai formákat  s irodalmunk je-
lentékeny része azok utánzásából állt. Itt a magyar 
évkönyvekben és naplókban alapját látjuk megvetve a 
nemzeti történetírásnak, mely még emelkedett ugyan 
a második félszázadban,  de hogy nem fejlődhetett  ki, 
bizonynyal nem az ő hibájok. 




