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Másfél századon át, a XVII-ikben s a

XVIII-ik elsőfelében, a magyar nemzet tör

ténetére egyetlen család sem gyakorolt ak

kora befolyást, mint a Rákóczi nemzetség.

Lehettek bűnei, fogyatkozásai egyik másik

tagjának, de az igaz hazafiságotegyiktől sem

lehet megtagadni. Sorsa a nemzetével forrt

össze, emelkedett és bukott vele együtt.

Minden küzdelemben mi a jog, igazság

és alkotmányért egy felől, s a szabad vallás

gyakorlatért másfelől, egy hagyományos po

liticát követő dynastiaés egyjogaihoz, alkot

mányához erélyesen ragaszkodó nemzet közt

folyt: megjelenni látjuk a küzdtéren e család

nak egyik vagy másik tagját, zászlóval kezé

ben, vagy az elsők közt. Nem volt köztük

egyetlen áruló vagygyáva sem.

De épen a szerepnagyságaésfontossága

melyet a sors a Rákócziak vállára mért, s

mely töbnyire a magyar nemzetiség ügyének

vezetésével volt azonos, lehetlenné teszi ne

hány lapon kimeriteni e család történetét. Az

nem is lehet e lapoknak feladata. Mint a Hu
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nyadiakkora,ugy aRákócziak ismegérdemle

nék, hogy tanulmányozására egy tehetséges

élet szenteltessék. Nem akarok egyebet tenni

mint sylhouetteket irni azon képekhez, me

lyek egy műlapban kiadva minden magyar

szoba falát méltán ékitendik. Nem életrajzo

kat vesz tehát az olvasó e lapokban, csak ne

hány jellemző vonásait azon tényeknek, me

lyekkel a Rákócziak oly hiven és nemesül

szolgálták a hazát; azon családnak, mely a

Bagát-Radván cseh nemzetségből eredve s

Gyapoly törzsapától leszármazva századokon

átjeles embereket adottanemzetnek,mignema

XVII-ik század első tizedébenegyikjeles tag

ja, RákócziZsigmond,azerdélyifejedelmi szék

be emeltetvén, akéthaza sorsát nem egyszer

ennek egyik vagy másik tagjának kezébe

tevé le.

I.

A mohácsi vész után két ellen ki

rály küzdött egymással. Szapolyai, támasz

kodvaválasztatására ésaz1505-ki rákosi gyü

lés végzésére, mely megtiltá hogy idegen

fejére tétessék a magyar korona, és Ferdi

nánd a Habsburgok hatalmas dynastiájából,

megválasztatását családi kötésekre alapitván:

a magyar haza két részre szakadt, melyek

közöl az egyik a török, a másik a német csá

szárságban találta támpontját. Az 1538-ki
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békekötés ez állapotot szentesítés az Szapor

lyainak 1540-ban bekövetkezett halála után

is fen lőn tartva, midőn a gyermek János

Zsigmond gyámjai keleti Magyarország füg

getlenségét fentudták tartani. Izabella király

né az események folyama alatt birodalma

sulypontját Erdélybe tette át s halála után a

rendek eszélyessége kieszközlé, hogy a Bá

thori családdal afejedelmi székbe egy kitünő

nemzetség ültettetvén, az országfüggetlensége

továbbra is megmaradjon.A magyar nemzet

nek megtámadott jogaiért s szabadságáért

nemegyszerkellettküzdtérrelépni.–Lerom

bolni ősi alkotmányát, melyet a nemzetiség

palládiumának tekintettek, e volt a bécsi és

prágai udvar czélja; megvédeni azt e támadá

sok ellen,ez volt az erdélyifejedelmekfelada

ta. Azok néha engedtek a körülményeknek,

ezek olykor hűtlenek lettek feladatukhoz, de

Erdély és a kapcsolt részek soha sem.

A XVI-ik századvégén Erdély erős meg

próbáltatásoknaklőnkitéve; afejdelem Báthori

Zsigmond udvarában, Rudolf nagy befolyást

nyert se befolyás kieszközlé, hogyErdélyről

a prágai udvar javára fejedelme lemondott

Véres tusa kezdődött, melyben az inség és

nyomoruság pohara fenékig üríttetett, a sa

nyargatés és kegyetlenkedésegyetlen eszköze

sem lőn próbálatlanhagyva; azon időben, mi

dőn Zsigmond háromszor mondva le a trón

ról s háromszor foglalva azt vissza a prágai
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udvarnak szabad keze nyilt az eszközök meg

választásában, melyekkel e kis országot ha

talma alá hajtani törekedett. -

A XVI-ik század utolsó éveinek nyomo

rai ismétlődtek a XVII-ik elején. Zsigmond

lemondásai, prágai biztosok foglalási törek

vései, Radul,Mihály ellenséges s inkább fosz

togatás kedvéérti beelegyedései, s mind ezek

nek ellenében a hazafias mozgalmak által fel

állitott ellenfejedelmek sükertelen küzdései és

szomoru bukásai oly anarchicus állapotot

idéztek elő, mely nemcsak a mult eredmé

nyeit tette semmivé,hanemmindenkilátástegy

jobbjövőre elzárni látszott. Külsegitség sehol

sem mutatkozott, beltörekvések a felszabadu

lásralehetetlenekké voltak téve;Zsigmond az

érdekében rendezett fölkeléseket könyelmü

ségeáltal meghiusitván: pártja és nemzete bi

zalmát végkép elvesztette. Goroszló és Bras

sónál annyi áldozat esett el, Borbély vissza

vonulása és halála annyira megrettenté a ke

délyeket,hogy lehetetlennek tetszett Básta be

keblezési müvétmegingatni. Azután a morális

érőn kivüla politicai istönkre volt téve.Amely

helyeket a vallonok és hajduk megkiméltek:

megadóztattaazéhség,mely oly nagy mérték

ben dühöngött, hogy egy asszony Zentelkén

menekvő vendégének gyermekét főzte meg s

saját unokájánaktetemeit;Gorboviczánpediga

szeretőkedvesénekfelétettemeg,migmásikfe

lét eladta. Ragály és duló hadak egészhelysé



geket néptelenné tettek, s a lakosok ezeknek

romjaiból azerdőkbemenekültek,holgyökerek

kel táplálkoztak. Végre annyi inség zárpont

jául Básta az 1603-ki dévaiország gyülésen

a meghóditott tartomány alkotmányát egy

tollvonással eltörlé. . . . Quis ergo–mond

Lupinus, mély hazafiui érzéssel irott historiai

följegyzéseiben – non cum Profeta ex cla

mat? Misericordia Dei quod non consumti

SIS,

S valóban az isteni irgalom a legtehetet

lenebb elveszés pontján, a legnyomorubb ha

lál küszöbén nyujtott segélyt.Apolitikaifog

lalást nyomban követé a vallásos üldözés.A

jézsuiták működő keze a császár és rokonai

udvarában mindenütt látható volt de legin

kább a tiroli főherczeg Ferdinándéban, ki

nek buzgóbb de sivarabb védelmezőjét a ca

tholicismusnak alig tudunk felmutatni.A spa

nyol udvar befolyása s efőherczegnek tettei

és szavai döntöttek a fontostürelmikérdésben.

Mig a csaknem egészen protestáns Erdély

visszafoglalása véghez nem ment , addig a

magyar föld megkiméltetett, hol különben is

veszélyesnek tetszett az ország alkotmányos

ságával összetűzni. De ezután semmi sem tar

tá vissza Belgiojoso grófot, a karthausi prior

ból lett fővezért, Básta nyomdokain járni.

Minden odamutatott, hogy aprotestáns vallás

rendszeres megsemmisitése czéloztatik. Ajé

zsuiták Kolosvárt 1603-ban, a négyhóval az



előtt elfoglalt tanintézeteiket viszanyerék...

sőt többet, az unitáriusok székesegyházát is;

nig akirálybiró,TótháziMihály,nemakarván

hitét a cath. hitre átállással megváltani: Dé

ván lefejeztetett. Kassán 1604 elején a pro

testánsok megbosszultattak , templomuktól

megfosztattak, s midőn ezMagyarország több

városaiban ismétlődött s alig lehete kétség a

katona-kormányzók czélja iránt, sőt mi

dőn az 1604-ki országgyülési czikkelyek kö

zé egyet azudvarönkénytesenbeszuratott–a

saját jószágán megtámadt Bocskai fölüté az

ellentálászászlaját;BástaésBelgiojosóeljárásai

önmagukat boszulák meg. Ama főur Szeren

csen-Magyarhon,Medgyesen-Erdélyfejedel

mévé választatott;– de rövid uralkodása is

elegendő volt arra, hogy a protestánsok val

lásszabadságát törvényes békével biztositsa.

De alig lőn a nagy és hazafias munka bevé

gezve, mely törvénykönyvünkbebécsi és zsit

vatoroki béke név alatt van bejegyezve: a

még mindég fiatal erőben levőfejdelem meg

halt (1606 December 29.) .....................................

Erdély most uj válság küszöbén álla;

Bocskai ohajtá, hogy utódává a rendek Ho

monnai Bálintot válasszák. De a rendek más

kép gondolkodtak. Be nem várva azon főura

kat, kik az elhunyt fejedelem testét nagyün

nepélylyel kisérék Gyulafehérvár felé, 1607

február 8-kán fejedelemméválaszták Rákóczi

Zsigmondot, egy vitéz és harczedzett férfiut,



előbb szendrői, később egri főkapitányt majd

borsodi főispánt. Homonnai, habár a porta

kinevezését már birta, ipa részére– ennek ·

neje a Rákóczi leánya volt, – bekövetke

zett egyezés utján lemondott igényeiről.

Rákóczi már ekkor elaggult férfi volt,

jámbor és kegyes, kit leginkább a Rudolf

császár párthivei ajánlottak s kinek ezért a

császár sietett megerősitő okmányt küldeni.

Rudolf ugy hivé, hogy azujfejdelem majd a

jézsuitáknak utat nyit Erdélybe, de a rendek

jul. 10-kén Kolozsvárt tiltakoztak ez ellen,

mialatt Mátyás biztosai némely a koronára

visszaszállandó javakat visszafoglalták.

De Rákóczi uralma a portának nem volt

inyére. Nem lépett ugyan fel nyiltan ellene,

de a Homonnaihoz szitó hajdukfelkelését siet

teté. Gyülöltemint németest,habár–mintegy

Rozsnyai által közzétett levél bizonyitja–

Lippa és Jenő várakat a portának igérte, s

épen ezért azontámadást,melyetNagyAndrás,

Imrefi János és Fogtűi Máté szitottak, elő

mozditá... ·

Mindez Rákóczi Zsigmondot elkedvetle

nité. Belátta hogy lehetlen lesz a török és

német közt fentartani magát,féltettejószágait,

melyek legnagyobb részben a német kézben

lévő Magyarországon voltak, s 1608-ban már

czius 8-kán Kolozsvárt a rendek előtt lemon

dott.Arendeklemondását elfogadák s helyébe

Báthori Gábort választották. Az agg férfiu
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még azon évben meghalt, de Erdélynek uj

fejedelme, személyes vitézsége s fényes tehet

ségei mellett sem birt a tulajdonokkal, melye

ket az ország akkori igényei követeltek. De

utódja Bethlen Gábor a hatalom és nagyság

oly magos polczára emelé, mekkorához a

szegény hazának zavarteljes állapotában re

ménye sem lehetett.

Ez eredményeket fentartani hivatva volt

RákócziZsigmond fia, I. RákócziGyörgy.

II.

Sem Brandenburgi Katalin, sem Bethlen

István nem tudák magukat Erdély trónján

fentartani. Azon küzdelmek közepette, melyet

ezek folytattak annak megtarthatásáért: lőn

megválasztva 1630 decemberében Gyulafe

hérvárt tartott oszággyülésen I. Rákóczi

György.

Rákóczi már Bethlen alatt fényes nevet

vívott ki magának. Mint részese a küzdelem

nek,melyetefejedelemfolyttatot:eszélyessége,

ismeretei snehéz perczekben mutatott határo

zottsága által tüntette ki magát. Afelső ma

gyarországi ügyek vezetésében Bethlen siker

rel használta az ügyes, kitünő tapintatu s

rettenthetetlen férfiut, ki ekkép már ura éle

tében be volt a közügyekbe avatva, sőt ezért

második házassága előtt utódává is szánta.
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Ugy látszék, ura halála után maga föl sem

lép, de ő csak azidőt várta, hogy Katalin és

Bethlen István unottakká legyenek a rendek

előtt, s miután már a Ferdinand hivei közt

jelentékeny pártot tudott szerezni, elfogadása

méltóságot, melyet lászólag nem kért, s meg

tudá azt tartani minden körülmények közt

Ot Bethlen István hivá meg a Katalinnal

folytatott küzdelmek közepette; nem hivén

hogy egymaga elegendő erős legyen megküz

deni ennek pártjával; de midőn a rendek vá

lasztása reá esett, megbánta elsietett meghi

vását, s szerette volna megnemtörténtté tenni

azt, de a hajduk és protestansok által egy

aránt kegyelt főur nem tágított. Mivel sem a

török sem a német nem akarta őt: csak saját

eszében és ügyességében bizhatott, hogy azt

miután törekszik, kivivandja.

A hadai által megrémített Bethlent a

topai egyezkedésben rávette, hogy fejedelmi

székét új választás alá bocsássa. S midőn az

ujválasztásban a rendek szavazata, előrelát

hatólag Rákóczira esett: ez nem késett mind

Bécsben mind Konstantinápolyban siettetni

megerősíttetését. De nem ugyBécsben, hol őt

haddalfenyegették. A császáriseregek Raka

maznál érzékeny veszteséget szenvedtek s a

bécsi kormány utoljára is kénytelen volt a

szinből kezdett alkudozásokat komolyan foly

tatni s Rákóczi fejedelemségét elismerni.

Mind a mellett uralkodásának első évei
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nem folytak le vihar nélkül, s szüksége volt

ügyességét és belátását teljes mértékben fel

használni hogy magát fentarthassa. Német

országon ez időben javában dult a harmincz

éves háboru. A svédek halhatatlan királya,

Gusztáv Adolf, helyreállitá a protestánsok

kétségbeesett ügyét, melyet Wallenstein zsol

dosai annyi erőszakoskodással nyomtak el;

e férfiu megpróbálta Rákóczit szövetségébe

vonniköveteStrassburgPál által. Deaz óvatos

fejedelem nem látta még elérkezettnek az időt

melybenszakaszthatnaFerdinanddal. Benn az

országban nem érezé trónját megszilárditott

nak. S valóban azifju Székely Mózes, udvar

helyszéki főkirálybiró, (1632) a temesvári

basa által a fejedelemséget a maga részére

szorgalmazá. De Rákóczi ki tudá eszközölni,

hogy ez a héttoronyba zárassék, migazutóbb

ellene feltámadó Zólyomi Dávidot maga fo

gatta el (1634).

Jellemző, hogy e viszonyok közepette

Pázmán Péter és a fejedelem közt a barátság

mindinkább szilárdult, a hazafias érzelmü fő

pap egy szabad Erdélyben erős védbástyát

látott a törekvések ellenében, melyekkel a

német a magyar alkotmánytfelforgatni akarta.

Maga a nádor Eszterházi Miklós is eleinte

Rákóczinak heves ellensége, még az eper

jesi kiegyezés után is (1633 september 28),

mellyel a bécsi, nikolsburgi és kassai béke

pontok ujabbmegerősitéstnyertek:csakhamar



kibékült a fejedelemmel, kinek eszét és oya

tosságát tisztelni megtanulta. ..

Rákóczit nemsokáraegymás belvillongás

foglalta el.

1635-ben Bethlen Péter egy jószágigaz

gatóján véletlenül oly terhes sebetejtett, hogy

az nehány nap alatt meghalt. Péter a meg

gyilkolt anyjávalki akart egyezni. DeRákóczi

fel akarta ez alkalmat használni a Bethlenek

tetemes erdélyi javainak lefoglalására s rá

vette az asszonyt, hogy keresetét a közvádlóra

bizza. EkképBethlen Pétert,mint kinek kezén

voltak részben atyjának erdélyijószágai,per

sonalis comparitiora evocaltatá." Bethlen Péter

Ecsedre menekült, de ez eset alkalmat szol

gáltatott hogy a réglappangóviszálykitörjön,

s hogy Bethlen István többszörös sérelmeiért

elégtételt keressen. Az öreggróf bízott nagy

testvére emlékezetében, az erdélyi rendekben,

kik a közvádló zsarolásaiért, ajószágconfisca

tiókért, s Zólyomijavadalmaiból kizáratásaért

régótazugolódtak,ugyanádorban, kiRákóczi

nak ellenevolt, satörökbenki afejedelemneka

lengyel hadjárat korábani eljárásaiért sértve

érzé magát–sBudára ment vezir Husseinba

sától segélyt nyerendő, az erdélyi rendek

hangulatát egy hozzájuk küldött levél által

igyekezvén maga részére nyerni.

Husszein jól fogadta a trónkövetelőt,

Pesten elszállásolá s egy csauszt külde Stam

bulba pártfogoltjának megnyerendő aportai
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segélyt. Bethlen István pedig Laskai Jánost

küldé a csauzzal a nagyúrhoz követül.

Afejdelmet ekörülménynem kiszavarba

ejté. Kolozsvárra febr. 2-kára országgyülést

hirdetett. Könnyek közt emelt Bethlen István

ellen panaszt, a rendeknek fényes igéreteket

tett, hosszú oratióval igyekezett kimutatni,

hogy ő a sértett fél; mindenek felett pedig

azt sajnálta, hogy annyira ment a dolog,

melyet szép szóval is ellehetett volna igazi

tani. Az országgyülés elérzékenyült.Afejede

lem pedig–mertmég nem tájékozhatta magát

hogy ki lesz vele s ki lesz ellene, s mert jól

látta, hogy hatalmasabb vetélytársa támadt

a csendes természetü öreggrófban, mintSzé

kely és Zólyomi voltak–egyelőre követeket

küldött a portához, Bethlenhez, a német és

lengyel udvarokhoz. -

Nem sok idő kellett rá, hogy Rákóczi

megtudja, miszerint egyik követsége sem re

mélhet kedvező választ. A császárt elfoglalta

a 30 éves háboru, s nem sok kedve volt az

erdélyi viszonyokba elegyedni. A lengyel

udvar egyenesen tagadó választ adott. A

portát, bár ettől kapott a fejedelem határo

zatlan biztatásokat, már maga részére nyerte

Bethlen István; ezpedig oly lépést tett, honnan

vissza nem léphetett. Említi ugyan Bergman,

hogy Rákóczi e szorongattatásiközepett ajánlá

magát bizonyos feltételek alatt a fejedelem

ségről lemondani,– de az eziránti egyezkedés
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csakhamar dugába dőlt, mert a fejedelem ki

vánata, hogy Erdélyben szerzett vagyonátis

megtarthassa, egyenesen visszautasittatott.

A tél vége, az egész tavasz s anyáreleje

apróbb csatázással s diplomatizálással telt el.

A fejedelem Huszt várát ostrommal véteté

körül, a megyéknek és székeknek parancsot

adott hogy készen legyenek, a császártól

diplomát sürgetett Bethlen ellen, s a magyar

honi rendeknek panaszkodott, hogy Bethlen

Péter, ámbár magánszemély–s hadnagya

PárduczLukács hadat gyüjtenek. Midőnvégre

Ali csauz Fehérvárra érkezett parancsolattal,

hogy a fejedelmi székbe István gróf ültettes

sék, Rakóczi az erdélyi hadakat sept. 16-ára

Tordára rendelé, honnan azonban csak oct.

2-kán indult el Várad felé.

Bethlen István e közben török segitség

gel s felkelőkkel megindult, s utjátGyula felé

vette. E hirre Ibrányi Mihály váradi kapi

tány,KornisZsigmondbiharifőispán s Huszár

Mátyás marosszéki főkapitány Szalonta és

Madarász közt táborba szállottak, várva a

fejedelemnek és seregének megérkezését. S

most az öreg gróf meg akarta a két sereg

egyesülését gátolni. Oct.6-kán tehát a temesi

szerdár 12,000 lovast,2000jancsárt s nehány

ágyut utnak indit Szalonta felé, mely fára

dalmas ut után, mocsárokon keresztül az

nap estenden oda megérkezett. Bethlen hogy

magyarjait megismerhesse, karokra kendőt
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köttetett. A fejedelmi seregből nehány száz

ember épen ezt tevé, s ezeknek igy sikerült

a felkelőket oldalban megtámadhatni. Mind a

mellett is acsataeldöntetlen maradt, haugyan

azt mondhatni oly ütközetről, melyben mind

két fél megszaladt. Annál szerencsésebb volt

a GyőriJakab cselfogásos támadása, ki mint

kém kitanulván az ellenség állását, s annak

remegését hasznára tudván forditani, egy

éjjeli támadással s aligpár százramenőlovas

csapattal a török serget, mely a fejedelmi

derékhadat vélte megérkezettnek, szétveré.

A fejedelem a megveretés s diadala hirét

csaknem egy időben kapván meg, folytatta

utját Várad-Osig. Itt a sarkadi kapitány

CsatáriJános értesité, hogy a nagyvezérhada

Gyulától Illye felé indult, ez uton szándékoz

ván Erdélybe bevinni István grófot. E hirre

a fejedelem haladéktalanul meginditá hadait

s Boros-Jenőnél szállt táborba : elvágandó

ekkép a nagyvezér utját Erdélytől.

A török csapatok Lippa alá érkeztek, s

az apróbb csatározások hosszu sora után,

melynek nem lett más eredményök, minthogy

a magyar hadak gazdag zsákmányra tettek

szert:végre ellenök inditá a fejedelem táborát,

mely egészPaulisig csaknemmindennagyobb

ellentállás nélkül nyomult. A rosz őszi idők

már beálltak, a szakadatlan esőzések és fá

radság a tábor tüzét lelankasztá, az utak já

ratlanakká lettek, a Maros kiáradt. Nem vala
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tehát tanácsos végletekig vinni a hadfolyta

tást, s ohajtandónak látszott, bár keményebb

feltételek alatt is, megkötni a békét, a már

megkezdett alkudozások alapján.

De azt már előbb és más okok is szük

ségessé tették. Afejedelemnek kevésreménye

volt a német udvart közös hadjáratra birni,

s hogy alkudozásai e részről sikertelenek:

meggyőződött Homonnai János kassaigene

ralis elfogott leveleiből, ki a török parancs

nokot értesité, hogy ő a jó szomszédságot

nem fogja felbontani; s a császár tagadó vá

laszából azon levelére, melyben ennek kiada

tását kérte. Midőn tehát a paulisi tábor előtt

egy csauz a békealkudozás eszméjét megpen

dité, a magyar hadak főgenerálisa Kornis

Zsigmond hajlandónak mutatkozott arra. Zá

logok cseréltettek a tábor szine előtt, magyar

részről Kemény János és Farkas Ferencz, az

ellenség közül a tömösvári és lippai bégek.

Kemény és a tömösi bég kezet szoritva vág

tattak el egymás mellett s ment mindenik az

ellenség táborába. A nagyvezir elsőfeltételei

elfogadhatlanok voltak, legalábbKeménynem

bátorkodott azok alapján az ország és fejede

lem megkérdezése nélkül alkudozni. O tehát

és társa visszabocsáttattak oly utasítással,

hogy afejdelem rendes követséget küldjön.

Az uj követség tagjai voltak : Kemény

János, Haller István,Szalánczi István,Csulai

György udvari hitszónok. Ezek hosszas alku

Rákóczi család 2
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dozás után, dec. 4-kén csakugyan végrehaj

ták a békét, nagyrészint a topai egyezkedés

alapján.

Ugyanez évben e villongások közepett,

hatalmának szilárdítását czélozá azon intéz

kedésével, hogy a székelyeknek visszaadta

régi elvett szabadságaikat; ez által ezeknek

hűségét, ragaszkodását akarta megszerezni,

hogy családja bennök minden eshetőségekben

támaszt találjon.

Csak most látta Rákóczi trónját eléggé

megszilárdultnak, hogy a belügyek rendezé

séhez fogjon. Mindenekfölött egy eddigelé

tűírt felekezet kiirtását vette czélba. A szom

batosok még János Zsigmond fejedelemségé

ben elváltakazunitáriusoktól, s midőn Bethlen

Gábor tehetségdús korlátnoka, Péchy Simon,

magát felekezetökhöz tartozónak vallá, ugy

látszék hogy legalább titokban meg fognak

tűretni. De Péchy elfogatásával rájok is rosz

napok következtek, s habár a korlátnok visz

szanyerte szabadságát, sőt uralkodása kezde

tén Rákóczi bizalommal viseltetett hozzá, de

ez nem forditá el e felekezetrőlarosznapokat.

Az 1635-ki országgyülés megujitá a zsi

dózók elleni törvényeket, s midőn az unit.

püspökválasztás feletti versengés alkalmat

nyujtottRákóczinak a–püspökGelei Katona

s udvari pap Medgyesi által folytonosan sür

getett-béelegyedésre s ennek folytána deézsi

complanatiovéghezvitelére: az1638-ki fehér
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várigyülés eltörölte e felekezetet s hiveitmeg

sentencziázta. „A mely őnekik az üdvösséges

megtérésre nagyjóalkalmatosságlőn" mondja

Geleji Katona a „Titkok titka" előszavában.

Csakhogy ez sivar türelmetlenséggel lőn vég

rehajtva sErdély korábban alig látottvallásos

üldözések tanuja lőn. Rákóczinak a nótázásra

s Kassainak a jószágkobozásra tág mezeje

nyilt. A gyülés– szokatlanul–több hétig

tartott, s annakvégeztével egyToroczkainevü

„isten káromlásért" – talán mert vallásos

buzgalmát kelleténél hevesebbszavakkalnyil

vánitá, – megköveztetett. Ez alatt a nótá

zottak a deézsi puszta egyházba zárattak,

honnan mihelyt számuk a százat felülhaladta,

várakba hurczoltattak, ugy hogy a lánczot is

alig győzték nekik készitni, s mindaddig

sánczmunkával foglalkodtatták, mig a bevett

vallások valamelyikére át nem tértek. Sokan

elhagyák „Izrael aklát", de jószágaikat ezek

sem nyerék vissza, annyival kevésbé azok,

kik Dávid martyr koszoruját kiérdemelték,

Utoljára. Péchy nótáztatott, de két évi fogság

után reformálttá lett. „Mivel immár vénsé

gemre–irja nyilatkozatában–Istenkedvem

ellenére is az igazságot velem megismertette,

abban állhatatos, tökéletes és nem képmutató

leszek."Tömérdek jószágai közül csak Szent

Erzsébetet nyerte vissza 72 házjobbágygyal,

A hol pályáját, mint iskolatanitó kezdte, itt

vonta meg magát a megtört agg, hogy hábo
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ritlanul foglalkozhassék az ó-szövetség ma

gyarra tételével. A törvény ebben nem gátol

hatá. A philosoph aggnak ez volt kárpótlás

eltünt hatalma, elvesztett vagyona s fényes

nevének megbélyegzéséért.

A zsidók üldözésével a fejedelem vallása

terjesztésére törekedett. Epen e czélból azon

nyomdán, melyet Bethlen Gábor az oláhok

számára állittatott fel, bevégeztette a kátét

s a négy evangelisták könyvét oláh nyelven,

s e könyveket a görög nemegyesültek közt

terjeszté. Bár mily hangosan tanuskodik e

tény az öreg Rákóczi éles belátásáról, közvet

lenebb hasznot idézett elő az öreg Gradual

kiadásával.

A Gradual keletkezésének történetével

maga Katona ismertet meg előszavában. Már

ifjuságában foglalkozott annak eszméjével.

Mint Bethlen udvari papja, az akkori püspök

Keserüi Daykát figyelmezteté a szent énekek

fogyatkozásaira, s addigösztönzémigrászánta

magát egy uj énekeskönyv készitésére. A

hymnusokat kiigazitá, rímekbe szedte s ének

hez alkalmazá; a hiányokat pedig különböző

példányokból kipótolá. Az előhaladt munka

megtetszett Bethlennek, s ez a készenlevőket

leiratta s gazdagon bekötteté. Ez állapotban

maradt Rákóczi koráig, midőn ő „meglátván

azt a nagy öreg Graduált templomunkban,

elméjét ottan annak kinyomatására forditá."

De Dajka mindjárt az első ivek elkészülése
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után meghalt s befejezéseKatonáravárt, mint

eddig is dolgozó társára. Most ő az egész

munkát uj javitás alá vette, igazitott rajta,

hagyott ki belőle, ujakkal, részint saját szer

zeményeivel szaporitá s ekkép „mintegy ne

gyedrésznyivel öregbité." Végre 3 év mulva

kész volt, kinyomva 200példányban. Ezek

közül egy sem adatott el, hanem a fejedelem

által sajátkezüleg aláirva s symbolumával el

látva, a példányok a népesebb egyházak közt

kiosztattak.

De habár mint iró nem is tüntette ki

magát, de két fenmaradt művecskéje mutatja,

hogy e téren is mit tehetett volna. Atyai in

téseket irt a tanulását végző fiához György

höz, melyeket ez latinra forditva (1638) ki

adott. Két évvel utóbb kisebbik fiaZsigmond

részesült szeretetének e tanújelében, melyeket

ez 1640-ben bocsátott közre.

Es ekkor,midőn már mindkét fiaiskoláit

végezte, gondolt rá hogy családjában az örö

ködést megalapitsa ; e czélból idősb fiát

Györgyöt nagyváradi kapitánynyá tette, ide

irányozta azon törekvését is, hogy ugyan e

fia számára a Báthori Zsófia kezét nyerje

meg, kivel annak menyegzője 1643-bancsak

ugyan véghez ment. S csakugyan 1642 febr.

és márcziusban tartott országgyülésGyörgyöt

atyja halála esetére fejedelemméválasztá, egy

követség pedig a portával a választás ered

ményét megerősítteté.
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Most Rákóczi elérkezettnek látta az időt

hogy a magyarországi protestánsok sérelmei

orvoslására fellépjen.A császár követét Lász

lófi Pált figyelmeztette, hogy a bécsi békes

az 1608-ki koronázási pontok hányszor sér

tettek meg. Lászlófi ugyhivé, hogy ezek meg

tartását urának lelkiismerete sem engedi. A

fejedelmet e válasz mélyen sérté. Az ortho

doxus püspök, az imperiumbeli tanárok ugy

hivék, hogy Rákóczi legalábbis tehet annyit

a protestans vallásért, mint a mennyit a fran

cziák tesznek. Aztán Rákóczit mélyen sértet

ték azon pasquillusok is, melyek családjáról,

különösen nejéről illetlenül szólottak s me

lyekért minden sürgetései mellett sem nyer

hetett elégtételt.

Rákóczi készen volt a háborura; a bécsi

udvar talán nem hivé ezt, talán önerejében

bizott, deRákóczi igazságos követelései közül

egyet sem halgatott meg, s ez mondhatni rá

kényszerité őt, hogy 1643 apr. 26-kán a své

dekkel és francziákkal frigyet kössön, mely

nek erejénél fogva ő a háboru első évében

200 ezer, a másodikban 150 ezer tallért volt

nyerendő. De a hadviselésre a portai enge

dély ez év késő ősze előtt nem érkezvén meg,

1644-ig maradt.

E hadjárat közel másfél évig tartott, Rá

kóczi azt sok erővel és ügyességgel folytatta,

de miután a császár az általa kivánt feltéte

leket elfogadta, az előleges békepontok értel
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rében, Brün ostrománál ott hagyta szövet

ségeit nem csekély boszuságára ezeknek, kik

diadalukhoz igen közel állottak. E hadjárat

eredményétanevezetessamagyarországialap

törvények egyikéttevőlinzi békekötésképezé.

S most Rákóczi a protestánsok szervezé

sére gondolt. A presbiterialismus és a puri

tanismus, ifjak által, kik Angliát látogatni

kezdék, behozatott a püspök Gélei Katona

nagy boszuságára. Mint fő terjesztőt Tolnai

Jánost látjuk működni, kit Sáros-Patakra

Rákóczi nevezett ki tanárrá, s ki ott csak

hamar meghasonlott előjáróival. Gelei határo

zottanfellépett az ujitó ellen s hosszas ostrom

lással a fejedelmet meg tudá nyerni. Végre

miután sem az egyházmegyei sem a kerületi

törvényszék sikeres intézkedést tenni nem

birt, nyolcz évi küzdelem után 1646 jun.

10 én Szathmárnémethiben nagy zsinat tarta

tott. Az egyházak követei 110-en jelentek

meg s azon kivül felesszámu hallgatók. A

zsinaton Gelei elnökölt. Az ellenféllel folyta

tott hosszas vita után Tolnai és társai hivata

luktól megfosztattak. Hogy pedig jövőre

ilyen visszaélések utja elzárassék, Gelei meg

bizatott afenálló rendeletekettörvénykönyvvé

alakitani; ez volt eredete a Gelei cánonok

nak, mely 1649-ben épen akkor, midőn Ang

liában a puritanismus diadalát ünneplé, be

vétetett s a fejedelemtől (ekkor II. Rákóczi

György) megerősitve mais fenn áll.
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Rákóczi, a linzi béke után nem sokkal,

hajlandónak mutatkozott Austria elleneivel

megujitni a szövetséget az esetre, ha ez a föl

tételeket nem teljesitené. Ez uttal ez nem lőn

foganatba véve. A westphaliai béke megköt

tetett sRákóczi nehány nappal ennek aláirása

előtt 1648 oct. 11-én megszünt élni.

RákócziErdélyjelesebb uralkodói egyike;

előrelátó, vitéz, óvatos, ildomos s magát a

körülményekhez alkalmazni tudó fejedelem

volt. Kortársai kapzsiságaért s az uralkodá

sában gyakran előfordult notáztatásokért,

melyekkel leginkább családivagyonátnövelé,

élesen megrótták. De ha figyelembe vesszük,

hogy Erdély erejétjelentékenyen nevelé, jól

létét előmozditá, a nyugalmat és rendet biz

tositá, a moldvai és oláh vajdákra tekintélyes

befolyást tudott gyakorolni, s a diplomatiai

téren, a küludvarokkal folytatott alkudozásai

ban országa tekintélyét és hatalmát előmoz

ditani tudta: ha mindezt meggondoljuk, elné

zőbbek leszünk fogyatkozásai iránt.

Neje volt LorántfiZsuzsánna, kiről alka

lom szerint szóljunk nehány szót.

Serkei LorántfiMihály, a sárospataki vár

urának 1614-ben történt halálakor kétleánya

maradt, Zsuzsánna és Mária, kiknek gyámja

Ozsdáni Bakos János volt, s kik két Rákóczi

hoz, Györgyhöz és Zsigmondhoz, mentek

férjhez.

Rákóczi Lorántfi Zsuzsánnát 1616 april
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18-kán jegyzete el. És ettől fogva a fejede

lem halála napjáig (1648 oct. 15) boldog és

áldott házasságban éltek együtt. Három fiuk

közül Ferencz gyermekkorában meghalt, s …

ennek halála napján, mint Szalárdi irja, min

den évben esteli bőjtöt tartottak; a szépre

ményü Zsigmondot fiatal korában, az egész

haza kisérte sirjába, s csak a harmadik, a

legszerencsétlenebb :György élte tul szüléit.

Ez is csatatéren kapott halálos sebet s szerető

anyját, ki 1660 Sz.-György nap táján halt

meg, alig hat hét mulva követte az örök nyu

galomba.

Lorántfi Zsuzsánna jellemének alapvo

nása azigaz és mély vallásosság. E kor kü

lönösen vallásirodalma által tünt ki. Hittani

fejtegetések voltak napi renden, tüzzel és a

dialectica éles fegyverével folytatott viták,

melyek olykor fegyveres küzdelemnek hát

terét képezték. Lorántfi Zsuzsannát „Mózes

és a próféták" czim alatt irt s Kolozsvárt

1641-ben kiadott munkája a tudományosabb

magyar irók sorába emelék, s nevét, a rá

készitett csipős gunyversek daczára, a jobb

hangzatuak közt tartandja fenn.

De Rákócziné mint anya is megérdemli,

hogy dicsőíttessék. Azállamügyekkelelfoglalt

férj mellett ő adott irányt gyermekei nevelé

sének, s ezek méltók valának hozzá. A bá

natot, mit kettőnek kora halála okozott,

emelkedett lélekkel tudá tűrni, s vigaszt a
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jótékonyság karjaiban keresett. Legfőbbgond

ját a pataki iskola felvirágoztatására forditá,

itt talált enyhületet a seb, melyet fiának,

Györgyfejedelemnekszerencsétlenségei szivén

ejtettek.

III.

I. Rákóczi alatt megszilárdult a béke.

Német csapat nem lépett át a királyhágón, s

ozman pattantyusok nem gyujtogattákErdély

falvait. A XVII-ik század második felének fia

hálát adhatott: hogy nem ötven év előtt élt;

midőn Básta ésMihály,EnyediPálnak, koruk

Rogeriusának, adatokat nyujtottak ujabb

„Carmen Miserabile"-re; a hajduk és bandé

riumok csak külcsatáról beszéltek; a föld

müves nyugodtan nézte rengő kalászait, nyu

godtan ment a templomba hálát adniazurnak

áldásaiért, s nem menhelyt keresve keritésén

belől, s nem rettegve hogy vallonok lovai

fogják azt széttaposni. A várak sánczai be

gyöpösödtek, s a főurak nyugodtanszemlélék

csürös kertjeiket s kastélyaikat, s nem re

megtek : hogy moldván vagy tatár fölperzseli

azokat. A merre csak I. Rákóczi György

utódja utazott, boldog és elégült népet látott,

mely ujjongva fogadta s büszkén hasonlitá

Ikorát a Báthoriakéhoz.

S valóban ifju Rákóczi György kedvező
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körülmények közt vette kezébe a fejedelmi

buzogányt. Ugy látszék, atyának erényeit

örökölte, mint örökölte méltóságos termetét,

s vitézi bátorságát s nyilt nemes arczát. Még

a Rákócziak hagyományos nagyravágyását

is elégültséggel látszott fölcserélni. Mert a

lengyel korona utáni kapkodássalfelhagyotts

nyugodtan szemlélte, hogy János Kázmér

foglalta el elődje trónját. A Patakra hordott

kincstár győzte a török adófölemelését s az

ajándékokat; alattvalói némelyikét a tőlök

igaztalanul elfoglalt vagyon visszaadása, töb

beket pedig leereszkedő magaviselete nyert

meg. A meghalt tanácsurak helyébe ujakat

nevezett, e részen sem mellőzve az ország

ohajtását. Azon hadjáratban, melyet Chmiel

niczky Bogdán kozákjaival hübérurok a len

gyel király ellen folytatott, Rákóczi segitsége,

Bethlen János és Mikes Mihály vezénylete

alatt, előmozditá a lengyelekdiadalát s a sko

rowi egyezkedést, miért is ezek hálából Rá

kóczi Ferenczet, Kemény Jánost lengyel in

digenátussal s gazdag ajándékokkal tisztelék

meg. Mindez afejdelemnek hatalmat és tekin

télyt szerzett, mely az orságvagyonosságával

aránylag nőtt. A küludvarok szerencsekivánó

követei egymást érték a csak nemrég puritán

szigoru, most pedig fényüző s hivalkodó ud

varban, a moldvai vajda s havasalföldi hosz

podár hódolatuk jeleül önkénytes adóval, s

kit a zultán fiának nevezett, a német udvar
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tanácsnokai barátságukkal kinálták meg. A

fejedelemnek csak megtartani, s nem kivivni

kellett volna mint elődjének – s e részben

kedvezőbb volt helyzete – országa nyugal

mát. S ez annyival könnyebbnek látszott,

mert testvére Zsigmond halála után a fejede

lem is veszélyes betegségbe esvén, az ország

rendei fiát Ferenczet választották utódjává,

hogy még az ebből származhatóversengések

nek is korán eleje vétessék.

De e boldogság nem tartott sokáig. Ifjui

hév, könyelmüség,politicai tapintatlanság, s a

körülmények meg nem fontolásakoczkára ve

tette a több mint 30 éves béke nyereményeit,

s mint Szalárdi mondja: „édes nemzetünknek

ennyi sok véres verejtekjével, sok költségé

vel való nagy munkája mind, mind csak a

hatalmas idegen nemzet javára s gyönyörü

ségére esék!"

S most Rákóczit egymásután látjuk a

külországok versengéseibe elegyedni. Csak

hogy ő nem volt oly derék hadvezér mint

Bethlen Gábor, ki jól átgondolt haditerveket

hajtott végre, s oly előrelátó mint atyja, ki

közbejárásaival soha semmit sem koczkázta

tott. A szerencse elbizottá, udvaronczai hiuvá

tevék s mindez annyival roszabb volt, mert

hadfolytatásai szinhelyére többnyireismeret

helyeket nézett ki és személyes vitézségén ki

vül kevés hadvezéri kellékkel birt.

De rá s országára nézve az voltleggono
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szabb, hogy egymást követő háromvállalatai

közül kettőben, a moldva és oláhországiban

győzött, hogy annál nagyobbatbukjék a har

madikban.

Elsőhadjárataegy rosz szomszéd megfe

nyitésére volt intézve. Lupul Vazul moldvai

hoszpodár elüzésére a fényes kaputól még

1651-ben parancsot kapott, de a végrehajtást

az adófizető frigyes ellen mindaddig halasztá,

míg ennek fondorkodásai rá nem kényszeri

ték. Kemény János 15000-nyi haddal nyo

mult Moldvába (1653) honnan a hoszpodár

segitségül hívott kozák csapatokkal vissza

nyomta. Egy másik tábor, melyet Boros Já

nos kormányzott, Foksány alól nyomatott

vissza. De a hoszpodár belátta, hogy e diada

lokatnekiamagyarseregekkisszámaszerezte,

s hogy ajövendő nagyobb erőnek ellenáll

hasson, maga a kapuhoz sietett, családját

Szucsavába szállitva. E közben Petki István

vezénylete alatt tetemesb sereg nyomult bes

egyesült Lubomirszky lengyeleivel. Szucsavát

késő őszig ostromlák s csak midőn Kemény

ujabb segítséggel érkezett, adta fel a várat a

kezdetben hetvenkedő, de 16000-ről 4000-re

olvadt őrség. Az ország meghóditását Petki

bevégezte. Fejedelme pedig István logofetet

nevezte ki vajdává, ki nagy összeggelmegvá

sarlá maga részére a kapu kegyét, elődje szá

mára pedig a héttoronyba záratást.A követ

kező évben (1654) Havasvalföldön látjuk di
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adalmaskodni a fejedelem s az ország dandá

rát. Ez időben Konstantin volt a vajda, őis

mint elődje, Máté, barátja a Rákócziaknak,

Még ez a Máté, hogy a moldvai Lupul garáz

dálkodásai ellen védhesse magát: felesszámu

zsoldos sereget kénytetett tartani, gyülevész

népet, a magyar, tatár, szerb,örmény,bolgár,

oláhokból alkotott szeménységet. Lupulbuká

sáig Konstantin is megtartá e roppant költ

ségbe kerülő serget, de most boerjai tanácsára

szét akará őket ereszteni,mire a szeménység

fölzendült; s zsoldját követelte, a boerok kö

zül, kiket kézrekerithetett felmészárlá, s a

vajdát udvarában ostromlá, ki csak nehezen

menekülhetett megközülök, és HerizaVornik

gazdag bóért nevezte ki vajdává. Konstantin

Rákóczitól kért segélyt tetemes összeg évi

adó igérése mellett, s Kemény János keresz

tül tudta vinni a kolozsvári országgyülésen,

hogy Konstantinnak segély határoztatott. E

hadjáratot a fejedelem személyesen kivánta

vezetni, s udvari fizetett hadait és az ország

sergét május havában a Barczaságra gyüjté,

honnan a bozzai szoroson át Havasalföldre

vezetté.A szüségesekkel ellátott s jól fölszerelt

dandárok, junius 26-án Plojest alá érkeztek,

hova István moldvaivajdacsapatait is várták.

Vornik jónak látta nem várni be az egyesü

lést, s véletlenül támadnimeg három csapatra

osztott táborával három oldalról a gondtalan

s közelgését nem is sejtő fejedelmet, ki sátrá
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ban aludt. De az idétlen kora öröm elárulá a

támadást, s mig az előcsapat föntartá a sze

ménységet, a magyar tábor rendbe szedte

magát.A hármas támadás egymásutánvissza

nyomatott, s akopjásokéshosszútőrösöknagy

mészárlást vittek véghez a cserjék közémene

kültekben, és a fejedelem azon örömben ré

szesült, hogy István a harcban való részvétel

helyett diadalünnep szentelésére érkezett, s

Konstantin visszanyert vajdaságát neki kö

szönhetvén hübérnökévé lett. A kapu, mint

többnyire szokott, a sikert helybenhagyá.

Rákóczi emelkedése elérte a netovábbot.

Rohanni látjuk ezután bukása felé. És őt is az

dönté meg, mi oly sok nálánál nagyobbural

kodót : szerencséje és hiusága. Csak

egyetlen hibás lépést tett : de azután, ha volt

is ereje küzdeni annak következéseivel, nem

volt ereje győzni. S kiidegen trón megszer

zésére vezetett sereget, nemsokára saját bibo

ráért s utóbb életéért vonta ki kardját.Csata

téren, hős halállal kelle haragvó sorsát meg

engesztelnie. -

De hogy az erdélyi lengyelbeavatkozást

egészen átnézhessük : tájékoznunk kell ma

gunkat a svéd-lengyel hadak történetében,

melynekharmadik– legvégzetteljesb évében

lépték átamagyarseregek a Visztulát.

LengyelországnakaWása-ház(1587-óta)

csak gyenge és tehetetlen uralkodókat adott.

E házból a harmadik,még azt a keveset is,mi
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a régi hatalom és dicsőségből magmaradt,

sietetett semmivé tenni. Kázmér János tulaj

donkép barátnak növeltetett, de bátyja halála

után (1648) idősb Rákóczy mellőzésével csi

náltak belőle királyt. Ifjabb RákócziGyörgy

gyel azonban jó szomszédságban élt, sőt ez a

kozákok zendülésében segitette s hálából kül

dött gazdag adományait örömmel fogadta

(1651). De a kozákok ujra fölkeltek, elsza

kadtak s a gyöngeuralkodó, ki ez elszakadást

sem birta meggátlani, hatalmasabb ellent tá

masztott maga ellen észak Pyrrhusa, X. Ká

rolyban, ki nagynénje WasaKrisztinalemon

dása után a svéd trónt elnyeré(1654). A ka

tholicus Kázmérsehogysem akartatürni, hogy

a protestáns svéd országprotestáns mellék–

Wása– ágra,szálljon s ezt a Kázmér követe

nyiltan ki ismondáKárolyelőtt. Károly hogy

nagy seregét fenntarthassa , megragadta e

hadfolytatási alkalmat. 1655 tavaszán, a 30

éves háboru tüzprobáit kiállott seregével né

metországi birtokaiból Brandenburgon át

lengyel földön termett.A lengyel quartianok

(sorkatonaság) s a főurak seregei nem mér

közhettek a kitünő hadvezér harcedzett sere

gével, s János Kázmér kisebb csaták után

egymásután elveszté Krakót, Varsót s egész

országát s midőn főurai és seregei is rendre

elhagyák(azok, hogy a svéd királynak meg

hodoljanak, ezek hogy svéd szolgálatba állja

nak) maga is szileziai birtokaiba menekült,

hol III. Ferdinand császár megvédelmezheté,
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A féktelenlengyelnemességnekmégazon

évben alkalma akadtmegbánni,hogykirályát

oly könyelműen elhagyá. Csakhamar belátta,

hogy Károly erélye és szilárdsága a köztár

saság senatorainak zabolátlanságát nem fogja

tűrni.Smeghódolásukutáncsakhamarmocsár

jaik s rengetegjeikben fegyverkezni kezdtek.

Az 1656január 7-ki tyskiewiczi frigye

ésület fölkelésüknek az elüzött király s val

lásuk érdekében törvényes szintadott.S most

János király is előjött rejtekéből. Országát a

czenstochai szent szűz védelmébe ajánlotta,

maga pedig a tág lelkiismeretü nagy vá

lasztófejedelmet ügyekvék a svéd szövetség

től elvonni s Rákóczihoz, nejeutján fényes kö

vetséget küldött, kinyerni a fejedelem segé

lyét s ez esetre megigérni a trónkövetkezést

családja számára, ha fiát Ferenczet a cath.

vallásba fogná neveltetni, s ez egyik unoka

hugát, egy pfalzihercegnőt, nőülvenne. Mind

e sükertelen diplomatizálásnál többethasznált

a nemesség fölkelése, mely csakhamar Lith

vania s Lengyelországban általánossá lett.

Károly ellenök ment, daczolva idővel, téllel

(1656febr) legyőzte őket nyiltcsatakban, de

meg nem hódoltathatta.S minél előbbre nyo

mult, annál tisztábban láthatá, hogy a mocsá

rok közti diadalainak semmi eredménye. A

főurak, a quartianok, a lithvánokegymásután

elhagyák s előbbi urok zászlói alá tértekvisz

sza, s minnél szigorubb rendszabályokhoz

Rákóczi család. 3



34

nyult amaz, annál nagyobbra nőtt ennek

pártja, kit mindenekfölött gyöngeségei aján

lottak. Végre Kázmér és a szenatus százezer

főnyi sereggel ostromolhaták Varsót s bevet

ték, mielőtt Károly (ki e közben a nagy vá

lasztófejedelemmel,megkötvénvele a marien

burgi egyezkedést egyesült) segitségére jöhe

tett volna! A nagy három napos varsói csata

Kázmér ellen döntött, de fontosabb következ

mény nélkül. Károly diadalai daczára sem

tarthattameg Lengyelországot, melynek sere

geit akárhányszorgyőztele,ujakbukkantak ki

a mocsarokközül,hogyőtszünet nélkül nyug

talanitsákésseregosztályai közt az összekötte

tést lehetetlenitsék.Igy ébreszté fel a féktelen

ség utáni vagy a lengyel nemzetben a haza

szeretettiszta lángját, s tetteőtképesséhosszú,

fárasztó harczot folytatni, sohanemlankadva,

soha nem pihenve– egyfegyelmezett és erő

sebb sereggel, egy elismert képességü hadve

zérrel, s folytonosan csüggeszteni s gyöngitni

azt.A svédlengyelháboru ily állásában avat

kozott be Rákóczi.

Ez évben a fejedelem s tanácsurak ko

moly tanácskozásokkalfoglalkozának : nema

fölött, beleelegyedjenek-é a szomszéd ország

versengéseibe (mert hisz ezt Rákóczi nagyra

vágyása kerdésbe sem engedéjönni), hanem

hogy melyik fél segitése nyujt nagyobb nye

reményekre reményt.

Ugyanaz időben, midőn Rákóczi a len
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gyel királyné követeit fogadta el s fontolgatá

ajánlataikat a királykövetkezés ügyében,

midőn egy más lengyel követség a köztársa

ság számára kölcsönt kért s ennek fejében a

Szepesség átengedését kivánta, ugyanekkor

Gyulafehérvárt az udvari ünnepélyeken a fe

jedelemmel X. Károly követsége bizalmas be

szélgetéseket folytatott. Ez már többet igért

a segitésért : rögtön az egész lengyelkoronát,

a porosz részek nélkül. S nehány elégületlen

lengyel nemes a bekövetkezendő választást

előleg is biztositá, s ugyanekkor a kozákok

hetmanja is sürgette a csatlakozást : mert

Lengyel ország gyöngülése biztosithatá csak

ennek alig megnyert függetlenségét. A feje

delem habozott : amott egy régi s hagyomá

nyos barátságot bont fel, de itt egy fényes ne

vű hitsorsosát segiti s tán a diadalis könnyebb

lesz itt. Amott csak idővel s csak vallásváltoz

tatással nyerhetné meg, mit itt rögtön apos

tasia nélkül ajánlanak; s midőn határozott :

nagyravágyása szózatát sem hallgat

tatá el a politicai és vallásos okok mellett. A

lengyel követség azon választ nyeré, hogy

vallását sohasem fogja változtatni. A svéd ki

rálylyal pedig 1656 nov. 20-kán a lengyelek

ellen frigyet kötött.

A rosz eredmény sulyos következménye

ket s még ezeknélis sulyosabbvádakat vont a

fejedelem fejére, de e vádak közül legigazta

lanabb, hogy ő csak nagyravágyása sugalla

3*
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tára, meggondolatlanul vetette el a koczkát s

bontotta fel a hagyományos szövetséget. Ki

erőt érze kebelében s elődjei példája által is

buzditva volt, hogyne ragadta volna meg ez

alkalmat hatalma nővelésére s nyugotoni be

folyása megszilárdítására? Nem volt-e atyja

is szövetségeseSvécziának,melyprotestánsmi

ként az ő állama is? S az erdélyi udvar a

lengyel királyban egy gyönge megvert ellent

látott, mig X.Károlyban a hőst éltette a zajos

lakomákon. Ennek diadalairól tiszta tudása

volt, a czernovai, varsói s több csaták bámu

latra ragadták, mig Lengyel ország eleste hi

tétől fosztá meg hogy fölemelkedhessék meg

int, mert e nemzetnek egy embenkérti fölke

lése, a lankadatlan küzdelem a mocsarak közt,

ahazafiasáldozatok megdöbbenthetékKárolyt,

de alighihető hirekkéntjuthattak el a távollé

rők fülébe. A marienburgi egyezkedés is, me

lyet a nagyválasztó kötött Károlylyal, érlel

heté Rákóczi határozatát, mert FridrikVilmos

eszélyét kora is teljes tiszteletben tartá.A ko

zákok csatlakozása is emlitetbe jött, s ha a

törökpártiak felszólaltak, nem hallgattatha

ták-e el azzal : hogy a fényes kapu utólag a

moldvai és oláhországihadjáratokatishelyben

hagyta; ha pedig valamelyik tanács ur III.

Ferdinandot hozta szóba, mint Kázmér szö

vetségesét, nemméltánkerdheté-e a svédfrigy

barátja : mit tett hát a császár, ha csak az
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egyet mem, hogy a számüzöttkirálytmegszen

vedte sziléziai jószágain.

Rögtön hadi készületekhez fogott a feje

delem. Atyja először próbát tett volna a kapu

megnyerésére, de ő e nyüg terhét még eddig

kevésbbé érzé, hogy sem kellő sulyt fek

tethetett volna rá. Ugy akarta, hogy e ké

születek szövetségeséhez méltók legyenek,

rendeletet adott a megyék és székek fölkelé

sére. Saját hadaiba uj vitézeket toborzott. A

pattantyusokat gyakorolták, s az év végén az

ország s a részek minden utain, kopjas, lovas,

puskás csapatokat, hajdukat, banderiumokat,

élés-szekereket , aranyos kopják , lőgépek,

– és por,golyókkal és kincsekkel rakott ko

csikat lehetett látnianyugoti megyék felé vo

nulni : mert a táborba szállás ideje és helyettül

1657. jan. 14-ike s Visk Mármaros megyé

ben, valának kitűzve. E közben 1656 dec.

utolján Kolozsvárt, hol a lengyel elégületlenek

egy követségét fogadta el, nyilatkozványban

kiadta indokait, mik e támadásra birták : „ő

csak a békét akarja e hadak által a 10 év óta

marczangolt országban helyreállitani, csak a

protestánsok jogait védelmezi s ezért hódola

tot vár s ennek fejében kegyelmet igér." De

hogy személye fénye is méltó legyen seregé

hez, magának diszruhákat varratott, aranyos

zászlókat s selyem lobogókatkészittetett „ugy

hogy"–mint Szalárdi, e naiv és mély érzel

mű krónikás, a fájdalmasgunynak némi ár

nyával mondja –„akik belső titkokat nem



38

tudnák, a készületekhez képest, hogy kész ki

rályságra menne, mindenek azt állithatnák.

Az 1657-ik év zord hideggelköszöntebe.

De a fejedelmi parancs szerint a seregekmeg

érkeztek Viskre. Rákóczi is családjával s a tá

volléte idejére helytartókul kineyezett Rhédey

Ferencz,Serédi István, BarcsaiAkossal fényes

bevonulást tartott ez igénytelen városba.

Itt fogadta el az orosz czár követeit s

ajándékait – nehány száz nyusztbőrt –s

mig azon kérelmét hogy vállalatától álljon

el, visszautasitá,összegyüjté afőispányokat, fő

tiszteket, s megállapitá velök a támadási ter

vet. A tanácskozások végeztével,jan. 18-kán

indult a fejedelem 40.000 főnyi seregével,

északnyugoti irányban Máramaros-Bereg me

gye határpontján szándékozván Galicziába

rontani,megkezdendő hadjáratát, melyhez oly

szép reményeketcsatolt, de melyhez annál ro

szabb időt választott. Az év elején ugyanis

sok hó esett s ez most hirtelen olvadni kezdett,

a folyok megáradtak s a társszekerek és ha

dakban egyiránt sok kárt tettek. Az ármég le

sem folyt, midőn a hirtelen fagy ezt megköté

ugyan, de most e miatt hullottak el az ember

rek, kik csak egy nappal az előtt övig gázol

tak a hólében. A fagyra ujolag nagy hó esett

s a havasokat ez most ugy betemeté, hogy a

seregnek egy havi fizetést kelle ajándékkép

adni, hogy lapátokkal hányják el a havat az

utról. A társzekereket s ágyukat még ekkor



39

is csak csigák segélyével lehetett felhuzni a

hegyek tetejére: mintha a fejedelem Hanni

bálnak a havasokon átvonulását akarta volna

ismételni. De semmi sem tartávissza, mintha

ellenállhatlan ösztön ragadta volna vesztefelé.

Két nap alattért a sereg Imsádra,honnanKe

mény János, az erdélyi hadakfőkapitánya, hét

napi pihenés után egy részhaddal előre indult.

A főseregjan. 26-án követte. 28-án Hidegpa

takára ért, utólsó faluba Máramarosban. Más

nap afejedelem aKárpátokhóboritottormairól

nézte az „igéret földét," hóditásai czélját.

Ot nap óta volt már a magyar sereg len

gyel földön s haladt Krakó felé, egyesülendő

ott a svédekkel, s még nem talált ellenállásra.

A nagyobb csapatok Károly tábornokait fog

lalkodtaták, s mely közelebb volt, az a Virtz

által elfoglalva tartott Krakót ostromlá. A

lengyel tábornokok hirtelen támadással sem

mit sem akartak kozkáztatni : mert hadfoly

tatási módjuk czélszerűnek bizonyult a mult

évben, s arra vártak, hogy utésfáradság törje

meg az erdélyieket is, mint a svédeket, hogy

akkor biztos sikerrel foghassanak a hosszú

fárasztó csatározáshoz, mint a svédekkel tet

tek. Otödik nap Stryban a fejedelem beteggé

lett s itt 10 napot tölte. Itt egyesült a kozák

hetman csapatával. A táborozásmost más jel

lemet ölte magára.Afegyelmezetlenkozákok,

s példájokra a magyarok is, rabolták,puszti

ták, a lehet mondani védtelen tájakat. S ez
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megtermégyümölcsét. Sambor lakosai, hova

14-kén érkeztek, ellenálltak, naponkint több

kiütéseket tettek, – ezek egyikén Kemény

Bold főlovászmester is elesett–s csak három

napi ostrom után adták fel a várost. Hasonlag

Prsemisle alattis egy kis lengyelcsapat ellent

állt (febr. 21.) s Rákóczi csak ennek megsza

lasztása s egy napi pihenés után ért Valya

várra.

Afejedelem itt Ferdinánd követségét fo

gadta, melynek élén Szelepcsényi György

állott s tagjai–a császár titoknokán kivül–

három főnemes s egy főpap. E követséget a

császár a lengyelek kérésére küldte, kikjónak

látták még egyszer ezuton is megkisérteni a

békés kiegyenlitést. A követség 12, maga a

korlátnok 20 napot tölte az erdélyi táborban,

miközben azok Privorszkig, ezek Lunkáig

kisérték, s tanui voltak a falvak felégetése, a

templomok fölverésesLancutkiprédálásának.

A korlátnok hivatalosan s a gyakran tartott

lakomában ékesszólása egész erejével figyel

mezteté az önerejében tulbizakodó fejedelmet,

hogy mindkét magyarhaza sorsát tette kocz

kára; hogy ura a császár sereget inditott ut

nak a lengyelekvédelmére; hogy atatárkhán

kibékült a respublikával, s kérte, fogadja el

ennek ujabbi ajánlatát visszavonulásaért : a

13 szepesi várost, Lublót s a krakói vajda

ságot. Ugyanekkor kapta aKrakót ostromzár

alatt tartó Lubomirszki levelét is, válaszul
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fenhéjázó kiáltványára. A hazaszeretet és el

keseredés azon hangján vala ezirva, melyből

beláthatta volna, hogy az ország tábornagya

kész a kölcsönt kölcsönnel fizetni. „Szolga

ságba akarsz bennünket hajtani, ki védelme

zőnkké tolod fel magad. Te a szabad válasz

tást fegyverrel akarodmagadnakkivívni" stb.

A mi vádakat a lengyelek fejére szórt a feje

delem, egyenként megczáfolá a tábornok.

Hasztalan, Szelepcsényi barátságos intése el

hangzott s a lengyel honfi szavai szitokra

fakaszták a fejedelmet. Lubomirszki, nehogy

serege kettős tüz közé szoruljon, felhagyott

Krakó ostromával, s a várost sorsára bizta.

Az erdélyi seregek márcz. 28-án Krakó

aláérkeztek. Vircz, asvédvárőrségtábornoka,

fényes pompával fogadta, megvendégelé a fe

jedelmet s megszemlélte táborát. Afényesjó

kedvet egy körülmény megzavarta. A nagy

vezir és atörökKapu számitásból későn tudó

sittattak a hadjáratról. S most ezek Török

Jánost, a hirvivő követet, sietve a fejedelem

után küldték. „Békességes országa –inté

a nagyvezir – nagy gazdagsága, senkitől

semmi bántása; üljön veszteg, ne mozogjon;

megárt." De ő azthivé hogy ajándék,igéretek

s eddigi eredményeinek felmutatása megen

gesztelendik a fényes Kaput. Ily czélból

Torday Ferenczet a Kapura küldé. A szultán

haragja határt nem ismert, a szerencsétlent

a héttoronyba záratta.
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A fejedelem ez ügyet is befejezettnek te

kintve sBethlenJánost őrséggel hátrahagyva,

folytatta utját egyesülendő a svéd királylyal,

nyugtalanul várva reményei teljesültét, s ál

modozásaiban semmitől sem zavarva, csak

égőfalvak-, a legyilkoltakjajai-, s a féktelen

sereg ujjongatásaitól. Márcz. 12-kén Simson

igénytelen falu alá érkezett : hol a svéd ki

rálylyal megtörtént az annyira óhajtott egye

sülés. Az elfogadás fényes, a svéd király

szivessége teljesen megfelelt a fejedelem igé

nyeinek. A harczi zajt nehány napig a lako

mák sora váltá fel s ezután tovább folytatták

utjokat Kis-Lengyelországon, az ugynevezett

nyugot Galiczián keresztül éjszakkeletiirány

ban. Ugy látszik, hogy midőn Rákóczi a

lengyel sikságokon valóelőnyomulásban részt

vett, még nem tartá szükségesnek a vissza

vonulás fedezéséről is gondoskodni. April

21-kén az egyesült sereg átköltözött a Visz

tulán oly reménnyel, hogy nem sokára talál

koznak lengyel csapatokkal. De e remény

még mindig megcsalá. Beljebb, beljebb kelle

vonulni az országba, hogy ut és fáradság

törje meg erejét.

Az egyesültseregmáj.21-kéreLithvánia

határára, Brzesz alá érkezett, a Bug mellett

s e várat 3 napi ostrom után bevette. Onnan,

Gaudi András tábornokot őrséggel hátra

hagyva, nyugotiirányba fordult s Mazovián

át folytatta utját. Pultuszk felprédálása után
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Zakwczynnál átkelt a Visztulán s 24-kén

Varsó alatt táborba szállt. Három nap mulva

Varsóis feladta magát. A reszpublika mind

kétfővárosa meghódolt hát : s mégis se a fe

jedelem se a svéd király egytalpalatnyiföldet

sem mondhatának magokénak, csak melyen

épen állottak. Előttük, utánuk mindenütt

ellenséges sereg, ellenséges ország,

Ez előnyomulás közepett egymást érték

a rosz hirek. GireiMohamed, a krimi tatárok

khanja, 100,000 harczossal benyomult Lith

vániába Kázmér király segitségére; III. Fer

dinánd 4000 embert indita utnak csatlako

zandó a lengyelekkel, s a császár halála után

fiánakLipótnak trónralépte nagyobbsegélyre

is reményt nyujta. S mi még ezeknél roszabb

volt, a dánok beütének a svéd király német

birtokaiba. Károly, kinek a küzdelemteljes

lengyel hadjárat már is terhére volt, s ki

meggyőződött, hogy Lengyelországot meg

tartani nem képes, örömmel ragadta meg a

becsületes visszavonulásra kinálkozó alkal

mat. Elvált a fejedelemtől, a dánok ellen me

nendő. Jun.22-kén elhagyákVarsót az ellen

séges csapatok. Másnap Warka alól a svédek

Pomerania felé mentek, mig a fejedelem visz

szavonuláshoz fogott, csüggetegen, remény

vesztve, baljóslatu jövő küszöbén, bukása

egész nagyságának érzetével. Reményének

fellegvárai szétoszlottak, serege az öt hónapi

táborozás alatt végtelen meggyöngült, az
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eleség megfogyott, a nyomor naponkint fe

nyegetőbbé lett. S őidegen földön ellenségtől

környezve, lengyel, tatár, némettől fenye

getve, maga által kipusztitott helyeken, nem

megverve, de a körülmények által megtörve.

Egy lépése sem volt biztos : ki mondhatá

meg, hol, melyik mocsár mögül üt ki a nép,

melyet földönfutóvá tett.

Mig Rákóczi Lithvánia határain baran

golt, Lubomirszky birtokaiba beütés által

akarta visszatérését siettetni. Jun.15-énmint

egy8000-nyi lengyel-orosz csapattalMunkács

alatt termett. Utját, a mint magyar határra

lépett, mindenütt dúlás, pusztitás bélyegzé

Kiáltványban tudatta tette indokát. „A feje

delmetareszpublika segitségül hivta s őellene

fordult. A lengyel koronát békés uton aján

lák neki, ő azt fegyverrel akarta elfoglalni.

Segélyül hivták, s jobban rabolt mint az

ellenek akármelyike. Megvetette a nemzet

ajánlatát s egyes pártosokra hallgatott. Utját

vér és kegyetlenkedés bélyegzék : a nőket, a

gyermekeket lemészárlák, a templomokat ki

rablák, a helységeket fölégeték csapatai, me

lyekkel békét akart eszközölni a sokat szen

vedett országban. Ok most csak a kölcsönt

adják vissza!" Munkács feldulatott s itt és a

többi helyeken a paloták füstölgő falára a

dulók e sorokat irták :

Sequitur superbos ultor a tergo Deus

Vicem pro vice reddit, amice, tibi!
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Munkács alól jun. 17-én Beregszász alá

ment a lengyel sereg. A várost fölégette. A

beregszásziak templomuk keritése mögévo

nultak, mindnyáját fölkonczolták. „Oket"–

mond Szalardi – „mintegy oltáron megál

dozták vala." Onnan a tábornagy Szathmár

alá ment, Némethi egyrészét feldulta, s Szath

márt is hasonló sorssal fenyegette. Egy ki

ütés, melyet a város védelmére küldötthajduk

tettek s melyben a lengyelek közül sokan el

estek vagy a vizbe fuladtak, bár szerencsésen

végződött, de meggyőzéőket hogy ellenállni

képtelenek. 2,600 tallér lefizetése s bor és

eleség kiszolgáltatása a duló csapatot elvonu

lásra birta, melyinnenSzinyérváralja s onnan

Mármarosba fordult, hol Ujvár, Parlag, Uj

falu, Visk kirablása után (s igy Bereg, Ugo

csa, Szathmár s Marmaros prédáltatott ki)

azon az uton, melyen Rákóczi ment Lengyel

országba, kivonult. E gyors elvonulás oka

volt: hogy a helytartók a beütés hirére fölke

lést rendeltek s a készületek gyorsasága

annyira megdöbbenté a tábornagyot, hogy

ez a lengyel határoktól elvágatástól félve,

tanácsosnak vélte a visszavonulást.

De térjünk vissza a magyar berontás

történetéhez, melyet a svédektőli elválás vál

ságos pontjábanszakasztánkfélbe, midőnezek

Mazóvia ésNyugot-Galiczia határszélénPilica

folyam partján Warka mellett elbucsuzának

a csüggeteg hadtól, mely megkezdett vissza
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vonulását ezután még nagyobb rémület közt

folytatta. Jun. 29-én elérték Kelet-Galiczia

határszéleit Sandomirt, de a hirre hogyGa

liczia s Lodomeriában tatár seregek tanyáz

nak, keleti irányban vonultak, hogy igy a

tatárokat kikerülve érjenek Moldvába.AVisz

tulánjul. 2-kán költözött át a tábor Zanilost

nál. De hid nem vala. A kozákok gerendából

ütöttek össze tutajokat s azon kezdték az er

délyieket átszállitani. Sokan a türelmetlenek

közül vagy a kik nem akarták az átszállitás

diját fizetni, magok csináltak hidasokat: ezek

nagyrészben mindenestül a folyambavesztek,

nem tudván azok kormányzásához. A rendet

len visszavonulás káros következményeipedig

mind jobban mutatkoztak. Az élelem meg

fogyott, a helységek ki valának prédálva, s

az éhező nép tovább két hétnél nem kapott

egyebet cseresznyénél. A kapott hirek a leg

csüggesztőbbek : a 100.000 arannyal meg

nyert tatárokGalicziábólnyomultakamagyar

tábor elé, mig a lengyel sereg Czerniszki,Po

toczki s ifjabb Sapieha vezénylete alatt hátul

ról fenyegeti.

Igy nyomor és inséggel küzdve, untalan

a bekeritéstől remegve, s háborgatva,– apró

csapatok vagy afölkelőkföldnépétőlZamoscig,

keleti irányban, haladt s csak onnan fordult

megTarnopol felé. Tolkiewnél a kozákoknak

(jul. 10), következő napokban pedig a fejede

lem seregének két izben kellett a tovább vo
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nulhatást fegyverrel vívni ki, s bárezekmind

kétszer győztek, de az önbizalmat, a fegyel

met nem állithaták helyre. Tarnapolból16-án

Podolia feléfordult a magyarsereg, nyomban

követve a lengyelektől, s midőn végre mint

egy4000-nyi csapat elvált, hogy a moldvaiak

kal menjen haza (e csapat nagyobb része oda

veszett) s a megfogyott had untalan csatá

zások közt erdős és mocsáros helyeken át

Miedziborz alá érkezett, hol szemben állott

(jul. 21.) a köztársaság hadával.

Onerőtlenségének érzete, a tudat, hogy

a tatárok nyomában vannak, s őt elfogni tö

rekesznek, a csüggedés, mely mindcn ellen

állást lehetetlenné tett: a fejedelmet alkudni

kényszerité a lengyelekkel. Három napi alku

dozás után, miközben a kozák seregek is el

váltak s hazájokba tértek, jul. 23-kán megkö

tötték a békét, mely a lengyeleknek teljes

elégtételt nyujta, mig Rákóczit földig alázta.

E szerint :

tartozott a fejedelem a lengyel királyt s

köztársaságot megkövetni,

a kozák és svéd frigyet fölbontani,

a köztársaságnak 1,200.000 lengyelfo

rintot fizetni,

a foglyokat szabadon bocsátani,

az elfoglalt erősségeket kiüríteni,

a templomedényeket visszaadni,

a Khannak s vezérnek ajándékokat, a

köztársaságnak pedig segitséget nyujtani.
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Lealázóbb feltételeket nem lehetett volna

a fejedelem elé szabni; de neki mostani álla

potjában még ezeknekis örülni kellett.

A frigyre mind a két fél megesküdött,

Rákóczi kezeseket adott, s 24-kén az egyesült

lengyel táborral visszafordult Galiczia felé.

Egy napi együtt utazás után elváltak. De a

frigy daczára is a lengyelek untalan zsákmá

nyolák a magyar tábort s a fejedelem fényes

készületét, süvegeit, mentéit,ékszereit elrablák.

Jul. 26-án a magyar tábor Galiczia határszé

lére,Skala alá érkezett. Ez estve kapta a feje

delem a lengyelek tudósitását, hogy a tatár

Khán már nyomukban van, Kamieniecz alatt

táboroz nehány órányira tőlük. A hadi tanács

a fejedelemnek elválást tanácsolt a főtábortól,

ki azután Rhédey Lászlóval, Bánffy Dienessel,

Bakos Gáborral, s több főurral és csekély

számu kisérettel azon azuton, melyen40 ezred

magával Lengyelországba rontott, visszatért

nyomorultan, elhagyatva, bujdokolva.

A 4000-re olvadt derék sereg Kemény

János vezénylete alatt helyt maradt. Eláng

lelkü hazafi– miként maga irá „Ruiná"-já

ban – ott maradt vezényleni, oltalmazni a

népet, velök szenvedni halált s minden nehéz

séget, s utolsóperczig helytállani s megfelelni

országkapitányi kötelességének. Intézkedése

ket tőn, hogy a jelenléte s maradása által

megvigasztalt hadsereg átköltözzön az utszo
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roson, Stry feléfolytatandóutját. Még be sem

volt végezve az átköltözés, midőn a tatársereg

hátulról megtámadá a magyar tábort.Sapieha

által amagyarok kalauzolásavégettotthagyott

lengyel biztos átengedé atatárokat aszoroson,

s csak nehezen lehetett a tovább vonulhatást

a magyar seregnek kiküzdenie. Innen kalauz

nélkül folytatta Kemény János a vonulást

Trembowla felé. E városon a lengyelparancs

nokokkal kötött egyezkedés után átmenve, a

bekövetkezett éjjel tovább vonultak, s mire

megvirradt s az ott levő romladozott sánczok

közt helyet foglalt, Sapieha is megérkezett

tatár követet hozva magával, ki mint a Khán

megbízottja békealkudozásokhoz kivánt fogni.

Nehány óra mulva oda érkezett egy tatárcsa

pat is, mely megtámadta a menekvőket, de

visszaveretett. Harmadnapra a Khán is meg

érkezett derék seregével s előbb követek által

kezdett alkudozni, majd KeményJánost eskü

letétele mellett magához hivatta (jul. 31). De

mit használt itt az eskü,– a tatárság megro

hanta a vezér nélkül maradt tábort. Nehány

ezred szeménység a Kemény seregébőlátment

az ellenséghez s ennek utat nyitott á magyar

sereg hősileg védett sánczaiba rohanásra. Rop

pant vérengzés kezdődött, a magyar sereg fele

a csatatéren maradt, a többiek rabul estek,

kétségbeesett harcz s a végelkeseredés hősies

ségével folytatott küzdelem daczára. Maga

Kemény is elfogatott s honfitársaival együtt

Rákóczi család. 4



50

keserves tatárrabságba hurczoltatott. Igy lett

e tábor semmivé.

A táborrész, mely Bethlen János alatt

Krakkóban maradt, a lengyelek különös ke

gyéből szabad visszavonulást nyert.

Afejedelem s csekély kisérete aug.4-kén

Ecsedre érkezett, testben lélekben megtörve.

Seregének végzetteljes sorsát a mennyire csak

lehet titkolá, de az egy s más menekvők, visz

szaszabadultak által csakhamar nyilvános lett,

s mire aug. 17-kén Szamosujvárra érkezett,

mindenfelől az elégületlenség szózatáthallhatá.

Deésre országgyülést hirdetett, de azt beteg

sége miatt Szamosujvárra kénytetett áttenni.

Az országgyülés megnyilt. A fejedelem a ren

dek elé küldte a propositiót, melynek első

pontja tudósitás volt a hadjáratról, a többi

pedig előterjesztés a sérelmek orvoslására.Az

utolsó pont felhivta a rendeket, hogy a rab

ságba estek kiszabadítására együtt munkája

nak vele. De a propositiók gőgös hangja nem

volt alkalmas a kedélyek lecsillapitására. Ke

ménynekegyfogságból irott levele a fejedelem

és rendekhez a legmélyebb részvételt kelté, s

midőn gyászba öltözött 600 özvegy és árva,

jajgatva követelte a fejedelem és rendektől a

foglyok kiváltását, az elkeseredés teljes inge

rültségig fokozódott. Egy tatár követ eközben

szertejárt, biztos tudomást szerezve magának

az elfogott főrendek vagyoni állapotáról, s
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:::::::::::::::::::::
a szerencsétlen hadjárat, a lengyeleknek s ta

tároknak tett fizetések annyira kiüriték a feje

delmi pénztárt, hogy a megkivántató összeg

nek alig kis részét birta volna meg. S most e

körülmény növelte azingerültséget és zavart,

a rendek a szokásos bucsu nélkül váltak el,

mert általános volt a hit, hogy a fejedelem

csak fösvénységből nem teremti elő a megki

vántató pénzt.

A kedélyek ily ingerült állapotában ér

kezett a szultán levele a rendekhez. Fölolvasák

azt az octob. 26-ki fehérvári országgyülésen.

Rendelet volt ez, mely Rákóczit megfosztá

trónjától, s fölhivá a rendeket, hogy helyébe

uj fejedelmet válasszanak. Rákóczi engedett

a körülményeknek s visszalépett. Ellenében a

helyébe választott Rhédei Ferencz nemsokáig

tudta magát fentartani, s Rákóczi visszafog

lalta a trónt. Most a zultánmagyarbirtokaiból

a budai basát, s a bodzai szoroson át a szi

istríai basát, a tatár khánt s két oláh vajdát

inditá el az engedetlen suzerain megbünteté

sére. Rákóczi e hirre a kormányzást három

helytartóra bizván, a budai sereg ellen indult

s (1658 jul. 4) Lippánál azzal szerencsével

ütközött meg. De midőn alkudozásai a bécsi

udvarral kivánt czélhoz nem vezettek, vissza

vonult, s már aug. elején magyarföldi családi

birtokaiban volt. A tatárok még aug. elején

(11) benyomultak, s a magyarfölditörök sereg
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Jenőt, Lugost, Karánsebest bevette, két tiz

közé szoritva ekkép az országot.

A khán rabolva, pusztitva haladt előbb

előbb Fehérvár felé, hogy „ottvalójárásának

derekas hirét" hagyja. A megrémült lakosok

közül menekült a ki menekülhetett. A papok

és professorok már mind elszéledtek, s aug.

12-kén csak Basire–mint irá Rákóczinak–

volt még ott 35 deákkal, demárezekis készen

a menekülésre. Végre aug. utolsó napjaiban

(29–31) a város „minthogy minden fegy

veres óltalmazó nép nélkül s különben is nem

derekas erősitéssel volna" a tenger néptől el

boritva kész zsákmány volt. Először kirabol

ták, nem kimélve a fejedelmi egyház gazdag

sirboltját sem. Majd azegyháziszékeket ennek

kettős tornya alá hordták s ugy gyujtották

fel, azután a „collegiumot, iskolát, fejedelmi

drága épület-házakat s az egész nagy rakott

épületü külső belső várost porrá és hamuvá

tevék." A könyv- és levéltár, mely az egyház

déli oldalához volt ragasztva, az ovatos elő

készületek daczára, hasonlag lángok áldozatja

lett. S e gyásznap annyi szent törekvést,

annyi szép eredményeket semmisített meg!

Most sulyos napok következtek. A nagy

vezér Barcsai Ákos személyében (sept. 14) fe

jedelmet nevezett Erdély uralkodói székébe,

s az ország bármennyi sérelmet látott is e vá

lasztásban, oct. 5-kén hódolni kénytetett neki.

De e változással roppant terhek sulyosodtak
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rá: az eddigi 15,000 arany évi adó40.000-re

emelkedett s hadi költség fejében 500.000

tallérral sarczoltatott; nem számitva az egyes

helységek fizetéseit. Százötvenezer embere ré

szint fogságba esett, részint a csatatéren ma

radt vagy kegyetlenülfelkonczoltatott. S ha

még megnyughatott volna! De Rákóczi nagy

ravágyása s Barcsai ingatagjelleme errekevés

kilátást nyujtottak. Midőn a viszonyok mind

rosszabbakká lettek, a veszély nőtt, a porta

engesztelhetetlennek mutatkozott s a bécsi

kormány segély igérete foganatlan maradt:

Rákóczi engedve a viszonyok hatalmának, le

mondott (1659 apr. 1).

Barcsai most levetette álarczát. E tény

bekövetkeztéig alkudozott s olyannak mutatta

magát, ki csak kényszerültségbőlteszmindent.

Most már fölöslegesnek hitte. A szászsebesi

országgyüléssel (máj. 24-kén) proscribáltatta

Rákóczi pártját, sőt annak jószágait is elko

bozta; Rákóczi addig sem nyugodott, de ily

előzmények után csakhamar nyiltan lépett fel.

BasireBécsbeés Velenczébe folytonosan küldte

a leveleket s valamint az előtt hathatósansür

gettelemondását,ugymost az ellenfél eljárása

meggyőzte, hogy ura csak teljes bukás vagy

jes diadal közt választhat.

s Rákóczi sereget is gyüjtött Barcsai

Jen, ki a kipusztitott honba Seydi basa se

egeit hivta be, s vezette Szeben alól, hol

eddig táborozott.
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A két ellenséges sereg a KolozsvárésFé

nes közt elterülő térségen találkozott.

Rákóczi, bukásat előre sejtve, a csatát

elakarta halasztani, de vezérei Mikes Mihály

és Kelemen,a hadjarta,sGaudi András azt sür

geték, mire Rákóczimond: „ám legyen! az én

keblemből is vér és nem tej fojand ki."

Majus 22-ke volt. De a nap borultan kelt

fel ágyából,fölegek takarák el a láthatárt–

gyászai a jövendő eseményeknek. Trombita

és dob megadák ajelt s a keresztyének Jézus,

a törökök Allah kiáltással összecsaptak.Szinte

estig tartott a viadal a nélkül, hogy egyik fél

is kifáradt volna.Végre a székelység–jobb

szárny–megfutott. Rákóczi őket biztatandó,

eléjök lovagolt, de sisakját egy patakon át

ugrattában lehullatta.Körülvétetett,fején több

sebet kapott, miglen lováról lehanyatlott. A

sereg megfutamodott, Rákóczit pedig az ónadi

lovasok szekérre tévén Nagy-Váradra vitték

- meghalni. A vezér pedig az erdélyiek le

nyuzott fejbőrét Stambulba küldé.

IV.

I. Rákóczi Ferencz még mint gyermek

1652-ben a rendek általfejedelemmé választa

tott. Deazon szerencsétlenhadjáratután,mely

nek következtében atyja életét és méltóságát

elveszté, kizáratott a fejedelemségből s még a
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vasvári béke is, mely Erdélyben a szabad fe

jedelem választást elismeri, kizárta őt az ural

kodásból.

Anyja SomlyaiBáthoriZsófiavolt, utólsó

e családból. Még mintjegyese az ifju Rákóczi

Györgynek, e vas akaratu és szenvedélyes

hölgy szinleg reformáltá lett ugyan, azonban

férje és napa halála után katholizált. Attérését

mint az egykoru hitvitázó irodalom kétségte

lenné teszi, ajezsuita Sámbár Mátyás vezette

s eddig elfojtott szenvedélyének csakhamara

protestánsok üldözésével engedett szabad tért.

Erőszakkal vetette el ezeknek templomait

s téritette át jobbágyait. Fia Ferencz vele

együtt katholizált, miután erre az ut, azon

jezsuiták által kik álöltönyben anyja udva

rában soha sem hiányoztak, előre el lőn ké

szitve. Azonban Ferencz nem ossztozott

anyja üldözéseiben, csak azért sem mert

sovárogva nézett a fejedelmi méltóság felé.

S erre legalább kilátása nem sokára nyilt.

A vasvári béke nyilvánvalóvá tette Leo

pold kormányának azon szándékát, hogy Ma

gyarország alkotmányátfelforgassa.Ahazafiak

keblét ez gyászszal töltötte el. Tudjuk hogy

Zrinyi a költő és Vesselényi a nádor czélba

vették megőrizni és feléleszteni a nemzet sza

baditékait, s megszerezni azon sulyt melyőket

illeti a korona tanácsban. Tudjuk hogy Zrí

nyi a vasvári békekötés évében halállal mult

Iki. De ez nem rettentette el a hazafiakat. E

- - - ----
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czélidézte előazon szövetséget,mely 1665-ben

Zrinyi Ilonának, Zrinyi Péter leányának Rá

kóczi Ferenczel a trencsini fürdőben történt

eljegyzésekor s még inkább midőn 1666-ban

e pár Zboron menyegzőjét tartá, az ez ünne

pélyeken jelen lévő főurak és nemesek közt

köttetett. Mig Vesselényi állt a dolgok élén: a

hazafias czél nem lőn szem elől eltévesztve, de

a nádornak hirtelen halála után (1677 marcz.

28.) azügygonoszfejleménynek indult.

Zrinyi Péter, Nádasdi,Frangepán,Rákó

czi, hol a török porta, hol a francziák segélyé

vel biztatván magokat hozták létre azösszees

küvést,mely Zrinyinek a magyar,Rákóczinak

az erdélyi fejedelemséget volt megszerzendő,s

melynek folytán Rákóczi is szelidebben kez

dett bánniprotestáns jobbágyaival. Az 1670

ben Kassán tartott gyülése a felső magyaror

szági 13 vármegyének, irányt volt adandó a

mozgalomnak. Az együlésből hazatérő Rákó

czi Starhemberg, Rüdiger tokaji várnagyot s

tisztársait Patakon megvendégelte s lakoma

után,nemingathatvánmegőketaLeopold iránti

hüségükben elfogatta, mialatt frigytársai Ono

dot bevették, Tokajt körül keritették s Szen

drőt fenyegették; ő magapedig Munkácsot

akarta hatalmába keríteni, honnan azonban

anyja ágyui által riasztatott el. Azipa Zrinyi

Péter már ekkor fogva volt s egy levél, mely

ben ez őt afogoly tábornoknak szabadon bo

csátására s a mozgalomtol elállásra inté,
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mélyen megrenditék. Spork,Majthényi János

királyi biztos kiséretében Turóczba jött és

közeledténekhiréreRákócziStarhembergetsza

badon bocsátá, magapedig Munkácsraszaladt

anyjához, ki őt egyideig a szentmiklósi vár

kastélyban tartá elrejtve. Anyja a jezsuiták

közbenjárásával kegyelmet eszközölt Bécsben

számára, oly feltétel alatt, hogy Báthori Zsó

fia 400,000 forintot fizessen s a maga és fia

váraiba német őrséget bocsásson be.Deetény

után Báthori Zsófia alattvalói még inkább ki

voltak téve az üldözésnek. Fia meghalt 1676

ban, magaZsófia pedig 1680-banjun. 14-kén

Munkácson, s Kassán temettetett el. Zrinyi

Ilonapedig, Rákóczi Ferencz özvegye, a lova

gias jellemű és hazafias Tököli Imrének lett

nejévé s magais Munkács várának hősies vé

delme által tüntette ki magát, melyet

1688-banKarafának átadni kénytelenittetett.

Gyermekeivel Ferenczczel és Juliával Bécsbe

kisértetett, de 1692-ben az elfogottHeister tá

bornokért szabadon bocsátották. Férjét Niko

mediába kisérte, hol sokat hányatott életét

1704-ben végezte be.

A Rákóczi árvákat Bécsben anyjokkal

együtt rangjokhoz illő fényel fogadák.Gyám

jokká a császár Kolonics bibornokot nevezé

ki, ki az anyát leányával az orsolya apáczák

zárdájába kisérte, mig a 12 éves herczegethá

rom napig magánáltartván,előbb Csehország

ba Neuhauzba s onnan Prágába vitette.
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Julia már ekkor 16 éves volt. Kolonics

minden kérőit elutasitá, csak midőn a bibor

nok Rómába utazott, eszközölhette ki gróf

Aspremont Bekheim , felsőmagyarországi fő

parancsnok, hogy Julia nejévé legyen.

RákóczyFerencz a menyegzőrePrágából

Bécsbe jött s onnan egy évre Olaszországba

utazott,majdNémetországotis bejárta, hol La

jos bádeni őrgróf hadjáratában részt vett s

Karolina Amaliával, a hessen-reinfelsi herczeg

leányával házasságra lépett. Oly időben, mi

dőn a bécsi udvar megint czélba vette a ma

gyar alkotmany eltörlését s midőn igazságta

lan eljárásaival gyuanyagot halmozott fel egy

kiütendő forradalomra, belátta Rákóczi hogy

mily kényes dolog lesz neki Magyarországon

tartózkodni. Hogy agyanut elháritsa magáról,

német köntösbenjárt s mégbeszélnisem akart

magyarul, de hogy mind ez ámitás: az éles

szemű savoyai Eugen belátta. Midőnjobbá

gyai 1697-ben fegyvert fogtak, Rákóczi Ma

gyarországon volt, de ő hogy a részvét gya

nuját kikerülje Bécsbe szaladt, s ittjószágait

is felajánlá cserébe hason értekü birtokokért

az örökös tartományban.Midőn 1700-ban a

spanyol örökösödési háború küszöbön állt, Vil

lars a XIV. Lajos követe biztositá Rákóczit

uratámogatásáról,melyre ezuttalaherczegkité

rőlegválaszolt. Ezévben magyarországijószá

gán,Munkácsonidőzött,hováDujardinJakab,az

eperjesi várőrség parancsnoka,gyakran kijött
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hozzá.AparancsnokkiséretébenvoltLongueval

egy lüttichi születésü hadnagy, a badeniLajos

ezredéből. Ahadnagy csakhamar megnyerte a

fejedelemnekbizalmát és tetszését. Rákóczi,mi

dőn ez Francziaországba mehetésre szabadsá

got nyert,tőle XIV.Lajoshoz és külügyminisz

teréhez Barbesieuxhoz leveleket vitt, melyben

szolgálatát felajánlja a franczia kormánynak.

Longueval a leveleket Bécsben megmutatta,

meg a visszahozott választ is, s igy lőn, hogy

Rákóczi elfogatott. A férfiu, kinek nagyatyja

pallos alatt vérzett el, nagybátyja börtönben

őrült meg, anyja a számüzetéskeserű kenyerét

ette, de ki hazaárulót nemzetségében nem lá

tott, idegen törvényszék elé lőn állitva. Látta

hogy mi sors várakozik rá s börtönőrét Leh

mantő,vagy nejemegvesztegetvén,Montecuc

coli ezredbeli közlegény ruhájában megmene

kült Bécsujhelyből fogságából, épen azon szo

bából, melyben nagyatyja is fogva volt.

Rákóczi Lengyelországba szaladt s on

nan, zsoldosokkal jött Magyarországra, élire

állani a forradalomnak, mely márkitört. Nem

követjük e forradalmat nyomról nyomra,

mint vezette 7 éven át azt Rákóczi oly ügyes

ésszel s annyi tapintattal, s melynek folytán

Erdély fejedelmévé választatott, a hadjáratot,

melyben fegyverei annyiszor arattak diadalo

kat, s az ellenmozgalmat, mely végre is meg

bukásával végződött. Nemirom le mint vetet

te meg a lengyel koronát, hogy a magyar
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ügy árulójává ne legyen, mily önzéstelenül s

mekkora önfeláldozással harczolt az ügyben,

mely végre is a szathmári békekötésben zár

pontját találta. Nincs magyar, a ki ne tudná

mennyi nagyság emlékevan ez igazságos for

radalomhoz kötve, s kinek szive fel ne do

bogna ha Rákóczi Ferencznek nagy nevét

emlitik.

Még a forradalom bukása előtt Lengyel

országbatávozott Rákóczi,hogyhazáját többé

ne lássa. 1713-ban Párisba ment s ott volt

1717 végeig, midőn Konstantinápolyba eve

zett. Két év mulva Rodostóba költözött, s ott

szigoru majdnem kolostori életet folytatott.

Neje 1722-ben Párisban halt meg, két fiai

közől az ifjabb György, bécsi fogságából

1727-ben megszökvén, atyját meglátogatta

Rodostóban, s onnan visszatért Francziaor

szágba. Az idősb József 1734-ben szökött

meg Bécsből s 1737-ben a bujdosókhoz csat

lakozott Rodostóban. Rákóczi Ferencz már

ekkor nem élt, 1736-ben apr. 8-kán halt meg

Jellemzők a meleg keblű Mikes Kelemennek

szavai, melyekkel e szomorueseményt nejével

tudatja:„Az Isten árvaságra tévén bennünket,

és kivevé ma közzülünk a mi édes urunkat,

és atyánkat három óraután reggel. Ma Nagy

péntek lévén, mind a mennyei mind a földi

atyáinknak halálokat kell siratnunk.Az Isten

mára halasztottahalálát urunknak azért, hogy

megszentelje halálának áldozatját annak ér
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demével, a ki ma meghalt érettünk.A micsoda

életet élt-a micsoda halálavolt, hiszem hogy

megmondották neki : „m a velem lész a

paradicsomban." – – Hullassuk bő

ségben könnyeinket, mert a keserűségnek

köde valóságosan reánk szállott. De ne azt a

jó atyánkat sirassuk, mert őtet az Isten annyi

szenvedései után amennyei lakodalomba vitte,

ahol a gyönyörüségnek és az örömök poha

rából itatja : hanem mi magunkat sirassuk,

kik nagy árvaságrajutottunk."



| | | - 67



 

|



-6-
-
3


