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A M agyar Tudom ányos Akadémia föladata 
lévén a tudományok önálló művelése és emelése 
mellett azoknak t e r j e s z t é s é r e  is hatni, 1872. 
január 22-én tarto tt összes ülésében egy Bizottsá
got alakított, oly czélból, hogy az részint a kül
földi tudományos irodalmak jelesebb termékeinek 
lefordítása, részint a tudom ányokat mai színvona
lukon előadó eredeti m agyar művek készíttetése 
által a tudományos műveltség terjesztése érdeké
ben működjék.

A M. T. Akadémia ezen K ö n y v k i a d ó  
B i z o t t s á g a  föladatának megfelelni kívánván, 
mindenek el ott azon hiány okra fordította figyelmét, 
melyek az egyes tudományszakok körében legin
kább érezhetők. Sietett ennél fogva elismert tekin
télyű hazai szak férfiakat tudományos kézikönyvek 
szerkesztésével megbízni; egyúttal gondoskodott 
arról, hogy a külföldi tudományos irodalmak szá
mos jelesebb művei hazai nyelvünkön mielőbb 
közrebocsáttassanak.

Ekkép a Bizottság eszközlésére, részint a M. 
T . Akadémia, részint egyes vállalkozó könyvki-



adók kiadásában, tudományos eredeti műveknek 
és fordításoknak sorozata fog megjelenni; hivatva 
a  külföld tudományos m unkásságának eredmé
nyeit a m agyar közönségre nézve megközelíthe- 
tőkké tenni.

Megjegyzendő azonban, hogy a bizottság, 
midőn az eredeti m unkák szerzői és a fordítók 
megválasztása által —  az utóbbiaktól, hol szüksé
gesnek vélte, m utatványt is kívánva — már eleve 
is gondoskodni igyekezett a m unkálat sikere felől: 
utólagos bírálatát nem terjeszthette ki a beadott 
m unkák soronkénti kijavításáig, s így  a szerzőkről 
vagy fordítókról minden felelősséget a részletekben 
m agára nem vesz.

B u d a p e s t e n ,  1873. február 20-kán.

A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó bizottsága.
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A középkor végével minden európai monarchiában 
megkezdődött a harcz a királyság és az aristocratia közt 
Hazánk sem maradt ment e küzdelemtől, mely I. Mátyás
sal kezdődött, de ellenkezőleg, mint a nyugati államok leg
többjében, a gyenge Jagellók alatt a nemesség győzedel- 
mével végződött. A Habsburgházi királyok megujiták a 
harczot, de már ekkor a liarczban nem csak a király és az 
arisocratia vagyis az akkori nemzet álltak szemben, ha
nem belevegyült a vallás is, és mint Angliában a XVII. szá
zadban, a high church a király mellett, a low church a kii 
rály ellen harczolt, úgy volt nálunk egy ideig a katholicis- 
mus a király pártján, s a protestantismus képezte a legszen
vedélyesebb ellenzéket; belevegyült végre a nemzetiség is, 
és a harcz a király és nemzet közt majdnem egyértelmű 
volt a magyarság karczával a németség ellen.

E küzdés, hol nyilt erőszakkal, hol lappangva erő
szak vagy legalább nyilt háború nélkül, 300 évnél tovább 
folyt, és I. Lipót korában tetőzött.

I. Lipót uralkodását három korszakra lehet osztan 
Az első hét évet, 1657—1664-ig, trónraléptétől a vasvári 
békéig, az erdélyi zavarok és a török háború foglalják el, s 
abban a harcz a magyar alkotmánynak védői és megtáma
dni közt, még nyiltan ki nem tört. A küzdelem a vasvári 
béke után kezdődik, és első felvonása Zrínyi Péter bukásá
val a magyarok vereségével végződik. De a nemzet nem
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csügged el, és Ausztria az Ampringen kormány után a 
sopronyi gyűlésen kénytelen a békejobbot nyújtani, melyet 
azonban a nemzet egy része nem fogad el. A háború tehát 
íoly, s a szerencse Ausztria mellett dönt. A török elveszti 
Budát; Erdély visszakerül a koronához, s az ország örökös 
királyává választja a Habsburgkáz fimaradékait, lemond 
szabad ellentállási jogáról, többi szabadságait azonban vi
lágosan fenntartja. Ezzel végződik Leopold korának má
sodik szaka. A harmadik korszak ismét a harcz és háború 
kora, mert Ausztria meg nem tartja a pozsonyi kibékülést 
és tovább folytatja törekvését az absolut kormányzat meg
alapítására s ez ellen feltámad II. Bákóczy Ferencz, kinek 
háborúja csak I. József kormányával v égződik. A hosszú 
harczban egyik fél sem győzött teljesen egyik fél sem lett tel
jesen legyőzve, s ki tudja, hogy e kétes kimenetel, nem volt-e 
valódi szerencse a nemzetre nézve ? mert nem szabad felejte
nünk, hogy midőn Ausztria megtámadta a magyar alkotmá
nyosságot : a magyar nemzet a szabadságot középkori alakjá
ban védelmezte. Ha I. Lipót győz, valószinüleg Csehország 
sorsára jutva a szó teljes értelmében »csehül leszünk« : ellen
ben, ha teljesen győz a magyar ellenzék, eléri ideálját, a 
lengyel respublica szabadságát, nagyon valószinű, hogy mi 
is odajutunk, a hová szerencsétlen szomszédjaink jutottak.

A második korszak bevezetését a mint emlitém a Wes
selényiiéin összeesküvés képezi, melynek történetét, és 
nem Magyarországnak történetét e néhány év alatt, akarom 
itt elmondani.

Nehány, jó vagy rósz akaratú főur, a vasvári béke 
után látva az ország siralmas állapotát, összeállott, hogy 
közös erővel, külföldi támogatással javitson a haza sorsán, 
s ha kell és lehet, az osztrák házat is elűzze. Titkos utaik-
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TÓI, egymás ellen való cselszövényeikről a nemzet nagyja 
édes keveset tudott, de az általános elégületlenség reményt 
nyújtott nekik, liogy a döntő pillanatban a nemzet mellet
tük lesz, és csakugyan, midőn I. Rákóczy Ferencz kitűzte a 
felkelés zászlóját, liivó szava a félországban viszhangra ta
lált. A vezérek bukásába tehát a nemzet is belesodortatott 
és ba Zrínyi és Nádasdynak feje hullott le : a nemzet nya
kára idegen sereg ült, és anélkül, hogy azt törvényes módon 
megszavazta volna, adót kellett fizetnie, mint az örökös 
tartományok népeinek, melyek sorsára akarta juttatni a 
Habsburgház a magyar nemzetet is. Elbeszélésemben te
hát nemcsak az összeesküvő főurak sorsával kell foglalkoz
nom, hanem kifogok terjeszkedni a nemzeti elégületlenség 
egyes nyilvánulásaira is e korszak alatt, és a sanyargatá
sokra, melyeket a nemzetnek Zrínyi és Rákóczy leveretése 
után azon időpontig kiáltani kellett, midőn az osztrák kor
mány immár gondolhatta, hogy »az összeesküvés hydra fe
jét teljesen széttiporta.« Elbeszélésemet nem is szorosan 
1666-ban, a stubnyai szövetséggel kezdem, hanem vissza
megyek a vasvári békéig; nem is végzem Zrínyi, Nádasdy, 
Erangepán, és Bonis halálával, vagy az ebersdorfi Ítélettel 
— 1671. őszén, — hanem elmegyek 1671. végéig, midőn 
a magyar bujdosóknak erőködése segélyért, a portánál tel
jesen hajótörést szenvedett.

Történetünk ezen epizódja majdnem teljesen befeje
zett egészet képez. Nevezetes, mind kiindulási pontja ama 
véres és hosszú liarcznak, mely csak 1711-ben ért teljesen 
véget a nagymajthényi mezőkön; nevezetes mint az első 
kizárólag politikai mozgalom Ausztria ellen, melynek buzgó 
katholikus főurak voltak vezérei, elkeseredett, véres szájú 
protestánsok közkatonái; nevezetes végre, mert alig talál
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juk kisebb keretben oly élesen kifejezve, oly praegnans hely
zetekben. szembe állítva az ausztriai és magyar szellemet, 
mint e hét esztendő alatt, úgy, hogy ha valaki csak ez össze
esküvés történetét tudja és semmi mást, jó formán érti és 
eltudja képzelni az egész küzdelmet Ausztria és Magyaror
szág közt 1527-től az 1867-iki kiegyezésig. De az összees
küvést alig ismerte valaki le napjainkig, s a mit róla legje
lesebb történetiróinknál olvashattunk, az némely külső rész
leteket kivéve csak a kortársak utczai pletykája, olyan, 
mintha valaki mai napság a legközönségesebb hírlapoknak 
napi tudósitásaiból mentené korunk titkos történetét. Azon
ban e hiány nem Íróink hibája. Titokban szőtt összeeskü
vésről, status perekről lévén szó, az osztrák kormány — az 
akkori szokás szerbit — a nyomozások eredményeiről csak 
annyit engedett a nyilvánosságra jutni, a mennyit épen jó
nak látott, s a történettudomány csak a legújabb időben 
kezdhetett el foglalkozni ez eseményekkel, midőn a bécsi 
titkos és a budai kamarai levéltárnak eddig féltékényen őr
zött ajtai megnyíltak a kutatóknak.

Az első nagyobb mű mely ez összeesküvéssel foglalko
zott, s kevéssel a catastropha után jelent meg Angellini vagyis 
Bontempi: História della ribellione d’ Ungheria czimű 
könyve alig tartalmaz egyebet utczai mende mondáknál, és a 
vékonyan közlött hivatalos adatoknál, pedig e munka ké
pezi alapját minden későbbi dolgozatnak, és maga a L ’his- 
toire des Revolutions de Hongrie is II. Rákóczy Ferencz 
műve, majdnem tekintély képen idézi. Nyomán indult a 
L'histoire des Troubles de Hongrie— a Yanel néven iró San- 
drart de Grilles polyhistor műve, — a Tkeatrum Europaeum, 
a nem annyira hazug mint pontatlan és szónokilag czifrázó 
Wagner, I. Lipót életirója: mig Prioratónak hézagosabb
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de — mint most már tudjuk ■— a Hofkriegsratli iratain ala
puló s ennélfogva a hadi mozgalmakra és a törökkel való viszo
nyokra nézvetelj es hitelű műve : »Continuazione deli’ história 
di Leopoldo I.« úgy szólván semmi figyelembe sem vétetett 
s csak Vanel általion némileg felhasználva. A hazai írók 
közt egy névtelen magyar labancz, C. K. de N. a Zrínyi 
Nádasdy és Frangepán kivégeztetéséről szóló hivatalos je
lentést saját, gyakran felette kétes értékű megjegyzéseivel 
hővitette ; utána indult a különben szorgalmas Korneli, és 
neki köszönhetjük, hogy Szalayig és Horváth Mihályig Fi- 
gedi Nagy Andrást kivégzik Íróink Bonissal, sőt még rész
leteket is írnak háláláról, pedig ki sem végezték, hanem 2. 
évi fogság után kegyelmet kapott.

Az újabb irók közül, kik már a bécsi titkos levéltárt 
használhatták, Hormayer Anemonenjeinek I. kötetében, 
nehány lapon megemlékezik ez összeesküvésről, de szokott 
szaggatott, erősen subjectiv, hiteles és nem hiteles adatokat 
összezavaró modorában, úgy hogy lehetetlen rá, mint kútfőre 
támaszkodni. Majláth — »Geschichte des Oesterreichischen 
Kaiserstaates« — czimű művében, csak nehány töredéket 
ismer az összeeskűvési iratokból; Volf »Fürst Wenzel Lob- 
kowitzá«ban, a mint látszik, mind a kilencz nagy fasci- 
culust felhasználta, mely Nádasdy, Zrínyi, Frangepan és 
Tattenbacli periratait tartalmazza, de sem ő, sem Majláth 
nem voltak képesek az összeesküvés történetét, habár csak 
vázlatosan is, összeállítani. Mindegyikben tömérdek a chro- 
nologiai hiba, melynél fogva lehetetlen az embernek, az ese
mények folyamáról tiszta iképet alkotni magának. De az össze
esküvés történetét csupán a titkos levéltár adataiból meg
írni, még ha szorgalmasabb és pontosabb irók is mint a két 
nevezett használják fel azokat, lehetetlen. A mi ott van, az
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majdnem kivétel nélkül a négy kivégzett főember tetteire 
vonatkozik ; a Rákóczy felkelésről, a megyék mozgalmai
ról, a pozsonyi judicium delegatum működéséről úgy szól
ván semmi sincsen. Ott vannak azonban még a velenczei 
követeknek heti jelentései, melyeknek 1665—1671 közt 
Magyar- és Horváthországra vonatkozó részeit a délszláv 
Akadémia, még midőn Velenczében voltak, lemásoltatta, és 
a Zrinyi és Frangepanra vonatkozó titkos levéltári íratok 
legnagyobb részével, és még nehány toldalékkal, Racki Fe- 
rencz akadémiai elnök szerkesztése mellett 1873-ban kiadta, 
gyűjtemény, melyről csak azt sajnálhatni, hogy hemzseg 
nyomtatási hibáktól. Nem ugyan kiadva, de részben legalább 
felhasználva lettek már Casanova osztrák porta követnek 
ugyancsak a titkos levéltárban levő jelentései, még pedig 
Priorato által idézett művében jól, Hammer által »Ge
schickte des Osmanischen Staat«-jában azonban a ckrono- 
logiának, az összefüggésnek még ez Írónál is példátlan meg - 
vetésével, úgy hogy adatai teljesen kaszonvehetetlenek, sőt 
néha egészen mást mondanak, mint Casanova levelei.

A bécsi levéltárak között a közös pénzügyministe- 
Tium levéltára nevezetes adatokat tartalmaz az adóki
vetésre, a foglyok tartására, váltságdíjára és több effé
lére nézve. A tűzvész és oktalan scartírozás által nagyon 
megfogyott hadügyi levéltárban Montecuccoli jegyzetei az 
ülésekről, melyekben résztvett, a levelekről, melyeket ka
pott legértékesebbek. Ugyanott van az összeesküvésnek egy 
összefüggő története is, mely a periratok nyomán készült? 
nem mindig pártatlanul, nem mindig pontosan — mint az 
eredeti kútfőket ismerve most már mondhatjuk — de még 
is használhatólag, sőt Gremonville leveleit csak is a mun
kálatból ismerem, melyet Hajnik Imre rokonom és aka-
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demikus társam fedezett fel. másolt le, és bocsátott rendel
kezésemre, a búvárok közt nem mindennapi készséggel és 
önzetlenséggel. A magyar kanczellariai levéltárnak — mely 
most Budapesten az országos levéltárnak kiegészítő része 
— sok becses adatot köszönhetek, a legtöbb és legbecse
sebb adatot azonban, a titkos levéltár után, a budai ka
marai levéltár nyújtá. Hogy viselte magát a nemzet a fő- 
urak összeesküvésével szemben ? csak a kamarai levéltárból 
ismerhető meg, melynek különböző osztályaiban, Neo-Re- 
gestrata Acta, Acta publica, Benignae Resolutiones 
Opiniones directoriales, a kamarai levelezésekben,a »limbus« 
nak nevezett rendezetlen és jegyzék nélkül való tömeg
ben, roppant mennyiségű adat van összehalmozva. Ott van
nak a pozsonyi judicium delegatum előtt folyt nevezetesebb 
perek; a megyei mozgalmakra kivált a káptalanok és 
Conventek által mandátum compulsoríum folytán kivett 
tanúvallomások vetnek fényt, csak hogy 500—600 sőt még 
több tanú vallomásából is, kik gyülekezetekről, események
ről — melyekről eddig semmit sem tudtunk — mint is
mert dolgokról, közelebbi idő meghatározás nélkül, hol hé
zagosán, hol ellentmondólag beszélnek, nem könnyű 
mindenek előtt az események vázát összeállítani. A  
kamarai levéltárban is már előttem járt Hajnik Imre, és 
sokat gyűjtött, mit nekem átadott. Dolgozatai nyomán ha
ladva hol tovább kutatva, hol kiegészítve, sikerült sok
kal rövidebb idő alatt mint különben lehetséges lett volna 
a kamarai le éltárnak ez összeesküvésre vonatkozó adatait, 
úgy hiszem legalább, teljesen kiaknáznom.

Nem sokat, de érdekest találtam a magyar akadémia 
és a nemzeti muzeum kézirat gyűjteményeiben, az egye-
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térni könyvtárban, kivált Hevenessy gyűjteményeiben. Ne- 
bány megyei, családi levéltárt is volt alkalmam átkutatni, 
melyeket illető helyeiken idézni fogok, itt csak kettőt emel
vén ki különösen : a gróf Csáky családnak Kassán lévő mis- 
silis levéltárát, melyet 1872-ben a történelmi társulat sze- 
pesmegyei kirándulására Lőcsébe hoztak, s ott — Mercz 
Pál ügyvéd ur vendégszerető házában — a búvárok ren
delkezésére bocsátottak, és az esztergami primási levéltárt 
melyet a prímás ő Herczegsége a legnagyobb készséggel 
megnyitott, s melynek használatában a levéltárnok Knauz 
Nándor kanonok ur páratlan szivességgel támogatott. A 
Csáky levéltárban gróf Csáky Ferencz levelezése, a primá- 
siban a Szelepcliényiliez intézett levelek a jelen tárgyra a 
legfontosabb. A prímás, egyúttal királyi helytartó, nemcsak 
nagy befolyású ember volt, kihez a megyék, egyes emberek 
ügyeikben pártfogásért fordultak, de érdekkel is viseltetett 
az események lefolyása iránt, és sok adat maradt nála, mi 
másunnan már elveszett ; igy Nagy Ferencznek lőcsei má
sodik vallomását először iratai közt találtam meg, ter
mészetesen csak másolatban; Szentbe Bálintnak vallomá
sa pedig Nádasdy szerepéről csak Esztergomban maradt 
meg, a titkos levéltárban már többé nem található.

Hosszas volna itt minden forrást elszámlálnom, me
lyeket használtam. A figyelmes olvasó megtalálja az idéze
tekben, s én itt csak azt jegyzem meg, hogy iparkodtam 
mindent, mihez csak férhettem felhasználni, és semmi adat 
sem volt oly jelentéktelen, hogy arra figyelmemet ki ne 
terjesztettem volna. Mind a mellett nem képzelem magam
nak, hogy munkám teljes, sőt nehány pontról, teszem 
Bory szerepéről,’tudom, hogy a homályt nem sikerült egé
szen eloszlatnom, de talán azon érdeme lesz dolgozatomnak



liogy az összeesküvés menetének külső vázát, ckronologiai 
rendjét megállapítottam, sok helyt majdnem a napot is 
meghatároztam, hol az előtt még az évet sem tudtuk, úgy 
hogy egy szerencsésebb utódom, ki az összeesküvésről uj 
adatokat fog felfedezni, legalább tudni fogja, hogy azokat 
hová illeszsze be.

Az elbeszélésben igyekeztem egyszerű és világos 
lenni; kerültem a subjectiv okoskodásokat, és azon voltam, 
hogy a tények maguk beszéljenek. A személyek jellemzé
sében, gondolataik, czéljaik előadásában lehetőleg saját sza
vaikat használtam, s egy úttal ügyekeztem feltüntetni a 
légkört is —ha szabad e kifejezéssel élnem —a melyben mo
zogtak. Ez az oka, hogy némely dolgokat, némely viszo- 
nyokat felhoztam, melyeket talán mellőzni lehetett volna 
sőt e mellőzés talán az elbeszélést gyorsabbá, tömöttebbé 
tette volna, de azt hiszem csak az érthetőség, és elevenség 
rovására.

Törekedtem továbbá elbeszélésemben a chronologiai 
rendet lehetőleg megtartani, s azt mi egy időben, bár kü
lönböző helyeken történt is, egymás mellé sorozva előadni, 
mert megvagyok győződve, hogy a legtöbb történelmi bal
felfogásnak alapja az eseményeknek önkényes csoportosítá
sában rejlik, mi által azok gyakran természetes összefüggé
sükből kiragadtatván olyanoknak tűnnek fel, minőknek az 
író, épen feltüntetni akarja. Ha mind a mellett az olvasó 
nem tud magának élénk, teljes képet alkotni a korról, 
melyben személyeim éltek : annak nem a módszer, hanem 
toliam gyarlósága az oka. Egy szempontra azonban még 
kell figyelmeztetnem az olvasót, melyet ha szem előtt té 
veszt, egy Thierry vagy Macaulay elbeszélését is balul le
het felfogni, és ez az : hogy Vesselényi és társai még a kö
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zépkornak gyermekei voltak, kiknek szemében a szabadság 
és alkotmány nem bizonyos formuláknak elismeréséből ál
lott, hanem azon állapot volt, melyben ők kényük kedvük 
szerint — csak némely közmegeg) ezéssel alkotott s lehető - 
leg tág szabályok által korlátolva — élhettek. All ez kü
lönösen Zrínyi Péterről, kiben az akkori magyar felfogás 
kissé dracticusabb formákban, de leghívebben megtestesült ; 
s róla is ellehetne mondani mint az angol költő a kingsma- 
ker Warwikról: az utolsó középkori four, »the last of the 
barons.«

Végül a legkedvesebb kötelességnek teszek eleget? 
midőn mindazoknak, kik engem e munka megírásában köz
vetve, vagy közvetlenül támogattak, a legőszintébb köszö- 
netemet kifejezem, kifejezem különösen Arnetk Alfred lo
vag urnák, a bécsi cs. és kir. titkos levéltár igazgatójának, 
Fiedler József császári tanácsosnak, ugyan e levéltárban a 
keleti ügyosztály-főnökének, Gervay Károly pénzügyi ta
nácsos urnák a magy. kir. kamarai levéltár igazgatójának, 
és végre Hajnik Imre pesti egyetemi tanár, magy. akad. 1» 
tagnak, kedves rokonomnak.

Budapest, junius 14. 1875.
P a u l e r G y u l a .
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I. F E J E Z E T .

A vasvári békétől a stubnyai szövetségig
1664. augustusiéi 1666. áprilisig.

Midőn I. Lipót 1657. april 2-án atyja III. Ferdinand 
után trónra lépett: Magyarország válságos jövőnek nézett 
eléje. A török fenyegette Erdélyt és annak fejedelmét
II. Kákóczy Györgyöt, ki egykori! magyar felfogás szerint 
Lazáját szerette, vitéz fejedelmi szívvel Lirt és Moldva és 
Havasalföldön nyert győzedelmeivel becsületet szerezvén a 
magyar fegyvereknek, mintegy előLirnöke volt a nemzetre 
nézve, »derűs és csendes verőfénynek.« x) Érdek és rokon- 
szenv egyaránt ösztönzék a magyart, ne Lagyja veszni E r
délyt, mely szomorú időkben mindig Lű bajtárs volt, a török 
birtokában ellenben előkészítette volna az egész országnak 
végbukását. De a bécsi kabinet félt összetűzni a portával. 
Yeszni liagyta Bákóczyt és Erdély függetlenségét és csak 
-akkor gondolt háborúra, midőn a török lófarkak már Ma-

*) Lásd a Thaly Kálmán által kiadott, és Zrínyi Miklósnak tu
lajdonított emlékiratot, »Századok« 1868. 636. 1.

1*
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gyarország felé lobogtak. A háború 1663. nyarán tört kir 
változó szerencsével folyt, de 166-1. nyarán kedvező fordu
latot vön a keresztényekre nézve. A török fősereg Köprili 
Ahmed nagy-vezér alatt, 1664. augustus 1-én Szent-Gott- 
hárdnál a Rába mellett keményen megveretett: de már 10 
nap múlva Leopold Vasváron békét kötött a nagyvezérrel, 
és October havában — midőn az eleve titokban tartott béke 
nyilvánossá lön — a háború mindenütt, a Dunánál úgy mint 
a felvidéken, véget ért.

A  béke, melynél kedvezőtlenebbet vesztett csata után 
sem lehetett volna kötni, meghagyta Erdély trónján a 
törökök védenczét, - Apafii Mihályt. Török kézen hagyta 
az Erdélytől 1660-ban elfoglalt Nagyváradot, a múlt évben 
elveszett Érsekújvárt; ellenben a magyar részén lerontatni 
rendelte Székelyhidot, és megtiltá, hogy a török által legú
jabban feldúlt Ujzrinvár, a Dráva és Mura összefolyásánál, 
újra felépittessék. Fenntartá, sőt roszabbá tévé azon állapo
tot, mely a zsitvatoroki béke óta megköté a magyarok ke
zét, mig a törökök rendszerint az tehették a mi nekik tet
szett, és a béke idején is folyvást zaklathatták, fogyaszthat
ták Magyarországot. Ötvenöt év alatt, 1606-tól 1661-ig, 
40 várat épitettek a magyar határokra; 150 mértföldnyi 
területet jártak be rabolva, sarczot szedve, s évenkint 
átlag tiz ezer embert hurczoltak keserves rabszolga
ságra. a)

Egy nagyobb vár, magyar kézen némileg fékezte a 
garázda szomszédot, és visszatartott vagy megboszult sok 
becsapást, de a török birtokában valódi rákfenévé lett, mely

0 Nani és Molin velenczei követek jelentései Fontes Herum 
.Austriacorum. II. szakasz, XVII. köt. 13. és 80. 1.



megmételyezett két-liárom vármegyét. A török urak fürge 
lovaikon kiki jártak a biztos menkelyből a szomszéd falukra, 
mindig többre többre adózást róttak, melyet a parasztnak 
fizetni kellett, ha nem akarta magára hozni az irgalmatlan 
ellenségnek üszkét, fegyverét, és ha magyar csapat közel- 
gett, biztos váraikba vonultak, melyeket a békepontok ér
telmében, ostromolni nem volt szabad.

A magyar nemzet szomorúan bár, de tűrte e helyze
tet, melyet megváltoztatni nem állott hatalmában: 1 Göd
ben azonban úgy látszott, hogy ütött a szabadulás órája. 
Europa némileg megemberelte magát. A német biroda
lomnak több tagja és a franczia király a Habsburgház se
gítségére siettek. A szentgotthárdi csata oly vereség volt, 
minő nem érte a törököt a keresztények részéről Lepanto 
óta (1571) és két hadjáratban újra felragyogott a magyar 
liarczi-dicsőség, melyről a világ már megfeledkezett. Egész 
Europa tisztelettel emlité a Zrínyiek nevét, és a nemzet, 
melynek ily fiai voltak, önérzetteljesen várta nyomorának 
megszűnését. A vasvári béke azonban, mely az országot 
legnevezetesebb erősségeitől megfosztá, véget vetett a szép 
reményeknek. A császár diadalmas szövetségei boszanko- 
dással, a magyarok kétségbeeséssel értesültek a békéről. 
Az elkeseredés általános volt. Zúgolódtak olyanok is, kik 
eddig az ausztriai háznak leghívebb emberei voltak, és az 
elégíiletlenek élén, a múlt háború hősei: Gróf Zrínyi 
Miklós, horvátországi bán és öcscse Péter, Lippay György, 
esztergami érsek, és Hadadi gróf Wesselényi Eerencz, az 
ország nádora, állottak. x) *)

*) Sagredo, velenczei követ jelentése, Fontes R. A i. h. 107. 1. 
Wagner vita Leopoldi I. I. köt. 171. Korneli, Fragmenta 327. 1.
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E vezérek közt nem rangra, de tekintélyre és tehet
ségre nézve első Zrínyi Miklós »a költő«, volt. Egy régi,, 
főrangú családnak ivadéka, gazdag, vitéz, megnyerő modorúT 
szintoly ildomos tetteiben, mint fellengző eszméiben, azon 
ritka férfiak közé tartozott, kikben, a vallásos meghasonlás 
daczára, az egész nemzet, katbolikusok és protestánsok,, 
majdnem egyaránt megbíztak. Ősei felváltva protestáns és 
katkolikus üldözők voltak. A 17. század elején erőszakkal 
tárták vissza jobbágyaikat a katholikus isteni tisztelettől,, 
és Miklós atyja, György gróf az urak közt volt, kik 1617- 
ben a reformatio százados évfordulóját megünnepelték. Né
hány évvel később azonban visszatért a régi egyház kebe
lébe, a protestáns papokat kergette el jószágairól, és életét 
Pázmány Péter házában fej ezé be.

Két fia, Miklós és Péter, Gréczben, Nagyszombath- 
ban a jezsuitáknál nevelkedett. *) Miklós azonban korának 
ama ritka emberei közé tartozott, kik már a türelem esz
méivel megbarátkoztak, és azt tartá, bogy a katholikus val
lásnak szelleme idegen az üldözéstől, és szent Péternek, 
mint egyszer megjegyzé — nem volt szabad a maga védel
mére sem kardot rántani, a keresztény vallás nem kívánván 
más vért, mint az Isten fiának szent vérét.2) Benne már 
meg volt az újkori szellem, mely a vallást nem szereti a vi
lági dolgokba keverni, és mert azt kiválólag a papság szokta, 
tenni: nem helyeselte az egyháziak befolyását a politikára,, 
sőt ha hallotta a politikai küzdelmekben a papok által a 
vallás szent nevét hangoztatni, kész volt a gyanúval, hogy 
belőlük nem »isteni Zelus, hanem lábak alól felszedett am-

J) Fraknói: Pázmány Péter és kora I. 457. 1. II. 405. 406. 1. -  

III. 232 1.
2) Zrínyi M. munkái: Nemzeti könyvtár 1858, 339. 1.
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bitio« beszél. Buzgó katholikus, jó keresztény volt, és ma
radt mind halálig: de tetteinek főrúgója, gondolatainak 
legfőbb tárgya nem a vallás, hanem a haza -— Magyaror
szág és a magyar nemzet volt. Nemzetéért, élni halni volt 
ideálja. Azt legveszélyesebb ellensége a török ellen, katho- 
likussal, protestánssal egyesülten, vállvetve megvédeni, főtö
rekvése.

Senkisem látta át oly tisztán, mint ő, hogy a török 
és magyar egymás mellett meg nem férhetnek. Ha el is 
felejti: eszébe kellett jutnia, ha a Muraközből áttekin
tett Kanizsa felé, hol már az ádáz ellenség tanyázott, 
szüntelen fenyegetve a szigetet, melyet csak a legéberebb 
vigyázattal tudott ő, tudtak ősei megoltalmazni. Kétségkí
vül ez is sokat tett, hogy nagyobb ellenszenvvel nézze a tö
rököt, mint a kárpátalji, felvidéki protestánsok: de még 
többet tett nevelése, családjának legszebb, legdicsőbb em
lékei. Világhírű őse, Zrínyi Miklós, Szigetvár romjai alatt 
halhatatlan dicsőségét szerzett nevének. Utána minden Zrí
nyi liarczban élt a törökkel, s apáról fiúra átszármazott a 
török ellen való gyűlölet. x) A szigetvári védelemnek nagy- 
szerűségét senkisem érzé át mélyebben Miklósnál. Nem
csak ihletet adott költői lelkének irodalmunk egyik kiváló 
művére, de példáid is szolgált neki, mint kelljen nékie is 
cselekedni. A nyers szigetin hősbe bele vitte mind azon 
magasztos érzelmeket, melyek saját lelkében lángoltak. 
Mint ifjúnak nem volt hőbb vágya, mint meghalni dicsőén, 
úgy mint ő, a hazáért: később, a férfi korban hozzájárult 
a kívánság : élni és működni a hazáért. Miklós nem volt ér-

J) »Est innata mea maiorumque meorumque antipathia cam Tur- 
cis, eorum mecum«, mondja Zrínyi Péter egyik védelmében. Katona 
X X X in . 836. 1.



zéketlen a nyugalmas élet gyönyörei iránt. Miveit lelke 
szeretett a régi és újabb kor költőivel, történetírói és bölcsé
szeivel foglalkozni s nyomukban járni, de főgondolatja 
mégis mindig a fegyver és barcz volt a törökök ellen. Ama 
számos kisebb, nagyobb csatározásban, melyek akkor napi
renden voltak, vitézséget, ügyességet, leleményességet ta
núsított, és tapasztalásokat szerzett ama nagyobb győzel
mekre, melyek 1663- és 1664-ben nevét európai hírűvé te
vék. A törökök rettegték, a magyarok büszkék voltak a 
hősre, ki liarczaiban a körültekintő vezér óvatossága mel
lett ama könnyű, franczia vérű bátrorságot tanusitá, mely 
nem gondol a halállal, játszik az élettel, csak a becsület ma
radjon meg tisztán, mocsoktalanul. 1)

Azonban Zrínyi nem volt csupán költő, és vad vég
beli harczos. Nem hiába tanulmányozta az ország- és világ- 
történeteit. Tiszta éles elméjével belátta, hogy reform nél
kül a török sanyargatásoknak véget nem vethetni. Lelke
sedése nemzete iránt nem tette vakká, és nagyon jól látta, 
hogy a magyar honvédelem, a mint van, soha sem lesz ké
pes valami derekasat véghez vinni. De nem esett kétségbe 
nemzete felett, meglévén győződve, hogy a magyar min
denre képes, csak igazán akarjon, és kellően vezessék.

Magán kezdé tehát a reformot, és igyekezett ismere
teket szerezni a hadi tudományokban. A classicus írókon 
kezdve Gusztáv Adolfig áttanulmányozá a hadtani változá
sokat, és iparkodott azt, mi neki legjobbnak látszott, nem- *)

*) Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó, 
Öröm tisztesség is csak legyen utolsó, 
Akár farkas, akár emészszen meg holló, 
Mindenütt feljül ég, a föld leszen alsó.
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zetével megismertetni. Czélja volt, egy állandó, jól fegyel
mezett magyar hadsereget szervezni a végbeli hadak mellé, 
mely az eddigi felkelő seregnek magvát képezze, a török 
támadásait nemcsak vissza verje, hanem mégis torolja, és a 
nemzetet az örökös zaklatástól megszabadítsa. *) Erre azon
ban mindenekelőtt, a megoszlott magyarságnak teljes egyet
értése volt szükséges. Erdélynek veszedelme pedig végrom
lással fenyegette a nemzet egyik életerős, sőt lehet mon
dani legépebb tagját. O tehát fáradhatatlanul sürgette E r
dély védelmére a háborút, mely talán alkalmid fogott szol
gálni, hogy Magyarország is egy pár bilincset letörjön lán- 
czaiból.

Sokat tőn, hogy a háború kitörjön, gyakori becsapá
sokkal megboszulván a törökön Erdély szenvedéseit, felépít
vén a Mura mellett TTjzrinvárt. E rögtönzött gyarló végház 
— ámbár jó kitörő kapuja és biztos menhelye a magyar 
portyáknak — inkább politikai, mint hadtani fontossággal 
birt. Több mint félszázad óta először mert ismét magyar 
vezér támadólag szembe nézni a törökkel, megtenni azt, 
mit a törökök majdnem naponta tettek. E várépités kihívás 
volt, keztyű, melyet a bán a török birodalomnak szeme 
közé vágott, és sem a bécsi udvar tilalmai, sem a török fe
nyegetései nem tudták őt megkezdett munkájában megtán- 
toritani. Elvolt határozva, váracsában, ha segíti a király, 
ha nem, szembe szállni a török összes erejével, és csak 
ugyan, a kitört háborúban mégis tudta azt védelmezni. Mig 
Montecuccoli az osztrák haddal 1663-ban pusztulni hagyta 
a Vágmentét, Morvát, Ausztriát: Zrínyi Miklós a Dunánál

9 E tervet 1. a »Ne bántsd a magyart« czimü ismeretes röp- 
iratban i. b. 367. 398. 1.
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Muránál, Drávánál győzött, és kétszer elverte a törököt 
kis vára alól. Nem is vette be Ujzrinvárt a török, míg 1664- 
ben Montecuccoli a Muraközbe nem jött, a várba német őr
séget nem rakott, melyet aztán a törökök, midőn már a 
várból kivonulóban volt, megleptek és összeapritottak. Egy
általában, mióta az olasz vette át a muraközi sereg vezér
letét, Zrinyit késerűség keserűség után érte. A német ha
dak kipusztiták a Muraközt, melyet ő és elődei oly soká 
megtudtak óvni minden ellenségtől, és több mint húsz éves 
liarcz és vezérkedés után idegen tábornokok gúnyos lené
zéssel pálczát törtek hadi pályája felett. Hiában kért Bécs- 
ben önálló sereget, melylyel Belgrád felé nyomulhasson 
migatörök a Bába felé tartott; 2000 embert ajánlottak — 
mintegy gúnyúl, rendelkezésére. Hiában kérte a varasdi 
generalatust: nem akarták az úgyis már hatalmas férfiút 
még hatalmasabbá tenni Horvát-Tót-Országban. Benne a 
kazafiui bánatot személyes bántalmak tetézték, s ő volt a, 
békének legnagyobb, legveszedelmesebb ellensége. a)

Miklós öcscse P éter, elbeszélésünk egyik bőse, 
egy évvel volt fiatalabb bátyjánál, és 1621. junius 6-án 
született Yerbováezon, Kőrösmegyében. 2) Mint láttuk, 
bátyjával egyenlő nevelésben részesült. Olvasta és ismerte 
a régi Írókat. Irodalmi hajlamai voltak, és bátyjának »Szi- 
getbi veszedelmét« horvátra forditá, »hogy az elődök dicső- 3

3) Y. ö. e sorok írójának tanulmányát »Zrínyi és Montecuccoli« 
a régi Budapesti Szemle 1867. folyamában, és Lippay leveleit Heve- 
nessy kéziratai közt XVI. köt. 355—370. 1. Egyet, könyvtár.

2) A születés napot, lásd az Arkiv za porjestniku jugoslave- 
neszkuban, IX. kötetben megjelent életrajzában, mely sok felületes és 
valótlan dolog mellett sok érdekest is tartalmaz, bár kútfőket nem 
igen idéz. 211. 1.
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ségét a horvátok is ismerjék, és utánzásra buzduljanak. *) 
Mint a költészetben, — a politikában is csak Miklósnak 
nyomdokában járt, de valamint a költészetben nem vitte 
tovább a fordításnál, a politikában sem tudott önállóbb 
felfogásra vergődni. Zrínyi Péter korlátolt felfogású ember 
volt, s e gyöngéjét mintegj^ maga is érezvén szívesen hajlott 
mások tanácsára, vezetésére. Miklós mellett, kit gyöngéden 
szeretett, nagy befolyással volt rá neje, Frangepán Anna 
Katalina, egy gyenge kicsiny, bár arczra szép asszonyka, — 
huszadik éve óta, bíí pályatársa — 2) kiben nagyra törő, lux- 
tor, sokszor a nőiesség rovására is férfias szellem lakott, s 
kiről nem mindig volt könnyű elhinni, hogy egy horvát 
i m á d s á g o s  k ö n y v e t  b o c s á t o t t  k ö z r e ,  német 
források nyomán, a horvát hívek épülésére. 3) Mindazon
által Zrínyi Péter nem volt lelketlen báb. Ha a részletek
ben másokat is követett: magát az ösvényt, melyet vá
lasztott, saját érzelmei és meggyőződése is választották.

’) E fordítást a horvátok egy önálló eposnak szeretik feltün
tetni. L. Arkiv i. h. 222.1.

2) Lakadalmuk 1641. oct. 24-én volt. Keglevich Péter jegy
zetei, magyar Tört. Tár XIII. 244. 1. Arkiv i. h. 160. 1.

3) E könyvre nézve 1. Arkiv i. h. 176.1. Jellemére nem a leg
szebb fényt vett eljárása Brocovich Ambrus ellen. 1658. Titk. 1. »Ein 
zartes schwaches Weib« olvasom egy 1671. decemb. 15-én kelt jelen
tésben u. o. Zrínyi Katalint a horvát irók kiválólag horvát asszony
nak szeretik feltüntetni. Úgy látszik, egyébiránt, hogy nem is tudott 
jól magyarul, mi kitűnik abból, hogy férje vele horvátul levelezett, s 
kezemben volt egy Széohi Máriának szóló idegen kézzel irt, általa csak 
aláirt magyar levele, melyhez az utóiratot sajátkezűleg, horvátul irta : 
és Vitnyédynek nagy gondja volt, hogy fia, Zrínyi János, magyarul 
tanuljon, »mert szégyen volna, ha nem tudna.« Máj. 30. 1664. Tört. 
Tár. XVI. 204. 1.
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Benne is meg volt az érzés, hogy ő Zrínyi, kinek kötelessé
gei vannak nemzete, családja iránt, kinek hivatása utolsó 
lehelletéig verekedni a törökökkel. Ha mint államférfin 
nem is volt hasonlítható bátyjához, mint katona megállótt 
oldalánál, és olvasott emberek, kik Miklóst a magyar 
Hectornak mondák, őt a myrmidon főnökhöz, a szenvedé
lyes Achillesliez hasonliták. Már maga a természet is 
harczra teremte. Majdnem óriás volt és roppant erejű.

Mint fiatal ember egyszer Pozsonyban, egy va
dászaton, III. Ferdinand király előtt egy előre törtető vad
kan fejét egy csapással leütötte. Később nagyobb és veszé
lyesebb alkalomkor mutatta ki erejét és bátorságát.

1649-ben csereszerződést kötött bátyjával, mely sze
rin a családi jószágokban az eddigi közös birtoklás meg
szűnvén, Miklós kapta a Muraközt, a zalai, somogyi, bara
nyai jószágokat, Pétérnek pedig a szávántúli várak : Ozály, 
Bábuik, Boziako és a tengermelléki jószágok jutottak osz
tályrészül. i) Ez osztály folytán Péterre a tulajdonképeni 
Horvátországnak védelme esett, különben is már a snm- 
berki uskokoknak, Ogulinnak, Tovinnak, és a török föld 
közepén fekvő Szluinnak kapitánya lévén, melyek mind 
e vidéken feküdtek. Keni volt még 30 éves, midőn Mi
klós a »Szigetin veszedelemben« már büszke örömmel mond
hatta róla, hogy rettegtette Boszniát, Herczogovinát. Vagy 
magánosán, vagy bátyjával számos vitézi tettet vitt véghez, 
és ha otthon nem volt dolga, a szomszéd velenczeieket segí
tette, a tenger melléken, és Dalmátiában a törökök ellen, 9

9 Ez osztálylevél kivonatban a kain. lev., az okmányt ma
gát 1849. a forradalom után sok — mintegy 13000 — Horvátországi a 
vonatkozó más okmánynyal Zágrábba vitték.
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sőt 1653-ban Kandiába akart menni, hogy e szigetnek 
világhírűvé vált védelmében a törökök ellen részt vegyen, 
de a kormány, mely nem örömest látta önhatalmú háború 
viselését és benső viszonyát a respublicával, ezt neki megtiltó, 
és s u m b e r k i  kapitányságától is — épen e háborúsko
dása miatt — két ízben megfosztá.

Egy nevezetes kalandja volt 1649-ben, midőn messze 
becsapott a török földre, és több kisebb véghelyet felgyújt
ván, gazdag zsákmányra tett szert, meíylyel 1200 főből 
álló főcsapatját előre küldé, maga pedig 300 lovassal még 
az ellenségges földön maradt. Visszamenőt Szlun és Dreznik 
közt Kákoviczánál a törökök — 1300-an — Badnoevich Deli 
basa, krupai várnagy alatt útját állták, és a basa párbajra 
hívta ki. Zrínyi a kihívást elfogadta. A bajvívók a két sereg 
közt kiálltak, és összecsaptak. A basa lándzsával rohant nagy 
dühhel Zrínyire, de ez lováról mielőtt még hozzá ért volna 
lelőtte. A törökök erre rémülten hátat adtak; Zrinyiék 
utánuk iramodva, kétszázat közülök levágtak, és 100. fo
goly lyal, és a basa fejével diadalmasan tértek vissza Károly- 
városbp. 2) Legnagyobb hírre azonban 1663-ban tett szert,, 
midőn a boszniai basa — míg a főseregek Magyarországon a 
Duna mentében harczoltak — 10.000 emberrel, a horvát 
tengermellékre, Krajnára, egész Friaulig akarta vinni 
pusztító fegyverét. A károlyvárosi német generális gróf 
Auersperg Herwärd, összegyűjtő ugyan német fegyvereseit

>) A velenczeiekkel való viszonyára nézve 1. Arkiv i. h. 293. L 
2) L. Yalvassor, Kraín, 1Y. 64. 1. Ugyan ez esetet említi Zrí

nyi maga is fogságában, irt jegyzékében, kivonatilagRacki »Actacon- 
jurationem Petri a Zrinio et Oom. Fr. Frangepaniillustrantia« czimű 
gyűjteményében 550. 1. némi eltérésekkel, melyeket azonban a kivo
nat és nyomtatás hibájának vagyok hajlandó tulajdonítani.
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és a liorvátokat, de nem akart — mint Zrínyi tanácslá a 
töröknek eléje menni. Zrínyi Péter tehát — most károly- 
városi algenerális — engedelmévél, a horvát végheliekkel, 
hement a törökföldre, 2500 emberrel, 10,000. ellen s kilencz 
mértföldnyire délre Károlyvárostól, Ottosácz közelében, 
egy Jurjevestene nevű kis őrháznál, egy völgyben lesbe 
állt, és várta a törököket, kiknek előcsapatja gyanutlanúl 
szállott le a völgybe. October 16-ika volt az ütközet napja. 
Zrinyi először az előcsapatot verte szét, és elfogta a basa 
testvérét, aztán az ellenséges had derekára rohant; a törö
köket eleve megzavarta a merész támadás, de csakhamar 
megállták helyüket s a honátokat vissza vetették. Egy
szerre Zrinyi, alig 40 emberével, magára maradt az ellen
ség tömegével szemben, de ő e maroknyi csapattal is a tö.rö- 
kök közé rohant. Példája, szava, nj lelket öntött embereibe, 
mig a törökök bátorságát a liir, hogy ő van jelen, leverte. 
A harcz nem is tartott sokáig. A törökök, nagyobbnak gon
dolván a merész támadók erejét, mint valóban volt, futás
ban kerestek menedéket. A csatából rettenetes öldöklés 
lett, melyben Zrinyi könyökig mártá karját a török vérbe, 
Kétezer török maradt halva a csatatéren, köztük a herczo- 
govinai és udinaihegek; negyedfélszáz 15 zászlóval a győ
zők kezébe esett. E győzelemnek hire bejárta Európát. 
Mig a hon átok népdalokban dicsőiték: az újságok a mi
volt világ minden zugába elvitték Zrinyi Péter nevét, sőt 
magában Bécsben is voltak, a kik mondák, hogy a károly- 
városi generalatus jobban illetné meg Karinthia, Krajna 
és Styria megmentőjét, mint Auersperget, ki a veszély per- 
czében Laibacliba szaladott. Maga Zrinyi Péter is nagyra 
volt e fényes hadi tettével, s azóta — legalább ellenségei
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mondák — semmit sem tartott többé lehetetlennek. l )  Kü
lönben Zrínyi Péter úgy is elhízott ember volt, mint vérmes 
és biu emberek rendesen lenni szoktak, s elbizakodásából 
folyt, hogy a polgári élet rendes keretében megférni nem 
igen tudott, és még azon korban is, melyben egy Zrínyi 
Miklós ágyukkal ostromolta saját ipjának — Draskovicli 
Gáspárnak várát, feltűnt rakonczátlankodásai által. Benne 
még igazi középkori vér forrt, mely nem várta, hogy más 
szerezzen neki igazságot. A magyar kanczellária egyre 
küldé rá a csillapító, dorgáló, tiltó, parancsoló mandátumo
kat, mert majd egy nemest, majd egy polgárt, majd özve
gyeket és árvákat, vagy főpapokat és barátokat — a seg- 
niai pürpököt, a zveticzi pálosokat — nyomorgatott, zak
latott, fosztott meg birtokaiktól, javadalmaiktól, melyekről 
tartá, hogy azok őt illetik. Hasonlított e tekintetben híres 
és hírhedt őséhez, a szigethvári Zrínyi Miklóshoz, csak 
hogy ő nem annyira birtokvágyból, és kapzsiságból — mint 
akaratoskodó daczból, heveskedésből cselekedett; 2) mert 
Zrínyi Péter nem volt jószágvágyó, jószágszerző ember;

J) Ortelius Redivivus II. 287. 1. Antler, a N. Muz kézi. közt 
L’histoire des Troubles de Hongrie I. 42. és kk. 11. Tal vassor, Be
schreibung von Krain, IV. 122. 1.

2) Hagyatéka ellen a magy. kanczellária levéltárában és másutt 
létező iratok szerint, sok ilyféle panasz lön bejelentve kárpótlás vé
gett. A kanczelláriai levéltárban vannak a hozzá vagy ügyeiben kelt 
mandátumok is, teszem 1655. apiil 15-én. Darabos Judith panasza bi
zonyos, Zrínyi Péter által elfoglalt jószág tárgyában ; a nádorral 
közöltetik. 1656. aug. 9-én ne bántsa segniai püspök dézsmá- 
já t ; 1656. jun. 28-án. Adja vissza a zveticzi pálosoknak elfoglalt 
jószágaikat stb. stb. Zrínyi Péterre nézve 1. egyébiránt Szigethi vesze
delem : 14 Ének 4—9 vers ; Hist, des Bev. de Hongrie TI. 252.1. Reve
rend emlékiratában ; Memoria Banorum 218. 1.
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jövedelmeit kiadta, adósságokra is szőrűit, s azért későbbi ' 
pályáján sokszor foglalkodtatták anyagi gondok, de azok ;| 
— még ka legégetőbbek voltak is — mindig csak másod- ; 
rangú szerepet játszottak tervei és vágyai sorában.

Péter, Miklós, mindeddig liivei voltak a Habs- } 
burg liáznak. Mióta a szigetbvári hős rövidke czimbo- , 
raságát a törökkel megbánta, csak egy Zrinyi — nagy- ; 
bátyjuk Miklós, a somogyi és zalai főispán — volt mint | 
Bethlen hive -— ellensége a Habsburgoknak, de elpártolá- j 
sát bátyjának, Györgynek, hűsége bőven kipotolá. Miklós i 
és Péter apjuk nyomán haladtak. Miklós III. Ferdinand : 
seregében küzdött a svédek és I. Bákóczy György ellen, s a i 
polgárháborúban magyar vérbe mártá kezeit: mig Péter < 
1617-ben, sógorával Frangepán Györgygyel és más borvát- j 
és magyar urakkal kiment Német-és Csehországba, részt- 
venni a 30-éves háború utolsóelőtti hadjáratában. Mind- ’ 
ketten királyi tanácsosok voltak, de annál inkább látták, j 
hogy Bécsben ritkán követik a magyar ügyekben a magyar 
urak véleményét, sőt még azon tisztelettel sem bánnak ve- * 
lük, mely a király tanácsosait, egy szabad nemzet dynas- 
tait megillette.

Miklós tisztán látta, hogy a király német környezete 
előtt nem lebeg a haza java, hogy elfordítja a király szivét 
a magyaroktól, elhitetvén vele, hogy a magyarok ellenségei, * 
kikkel csak addig bir, mig gyöngék és erőtlenek. Látta, 
hogy a befolyás, mely III. Ferdinándra hatott, uralkodó 
maradt I. Lipot udvarában is ; és tudta, hogy ez már igy 
volt 130 esztendő óta. Egészen megszokott dolog volt már 
az, melyet tűrt, mint valami elemi csapást, melyet nem le
het elhárítani, legfeljebb káros hatásában korlátolni. 
Sokszor felforrt volna, de fékezte haragját, mert a ma-

<
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gyárnak a török miatt szüksége volt Ausztriára, és vele 
össze nem tűzhetett, lia nem akart a török szolgájává lenni. 
Rövidlátó buzgóság, kétségbeesett Patriotismus ugyan gyak
ran túltette magát e kényes dilemmán; de Zrínyi Miklós 
tiszta esze e tekintetben sóba, egy perezre sem ha
bozott. *)

Most azonban a helyzet változott. A vasvári béke ál
tal kitűnt, hogy az ausztriai ház vagy nem akarja, vagy nem 
képes megvédeni Magyarországot a török ellen; de más 
részt Európa több keresztény fejedelmében Magyarország 
annyi rokonszenvre talált, hogy legalább reménye mutatko
zott annak, hogy az ország valami segítséget fog nyerni 
megmentésére a török iga alól. A külföld rokonszenve első 
sorban Zrínyi Miklós felé fordult, és az ascetai jellemű 
VIII. Sándor pápa, a toskánai berczeg, a bajor választó 
fejedelem, a würtembergi berczeg, a spanyol király külön
féle módon kitüntették a bánt. A nagy tekintélyű mainzi 
érsek és választófejedelem, Schönborn Ftilöp János, Skan- 
derbegbez kasonlitá, és az érsek barátsága fontos tényező 
volt, mert ő állott a rajnai szövetség élén, melyet 1658-ban 
a mainzi, kölni, trieri érsekek a münsteri püspök, a lüne- 
burgi ház, Pfalz-Neuburg, Brandenburg, Hessen-Cassel, 
AVürtemberg és a franczia és svéd királyok, e ketten mint 
a westphali béke őrei, kötöttek a végből, bogy a vvestjobáli 
béke épségben tartassék, I. Lipót megakadályoztassék, * I.

’) Egészen légből kapott és a leghitelesebb adatokkal ellenkező
I. Rákóczy Ferencz állítása, hogy már Zrínyi Miklós kezdett a török
kel czimborálni, mely állításról egyébiránt a V I fejezetben lesz szó. 
Érzelmeire nézve v. ö. munkáit, kivált a Mátyás királyról való elméi 
kedést és több levelét a »Győri régészeti és történelmi füzetek« 
18 6 3-k ifolyamában.

Wesselényi Ferencz nádor. -
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Spanyolországot a francziák ellen segíteni, a német biro
dalmat is háborúba bonyolitani. E franczia szellemű szö
vetség volt az első a német birodalom rendei közt, mely a 
török ellen segítséget küldött, és csapatai a franczia szol
gálatban nagyra knőtt Hohenlohe Gyula grófnak vezérlete 
alatt 1664-ben résztvettek Zrínyi Miklósnak eszéki hadjá
ratában s ott voltak Kanizsától kezdve [Szent-Gotthár- 
dig minden ütközetben. Schönbornnál is hatalmasabb 
támasznak Ígérkezett azonban XIV. Lajos franczia ki
rály, ki alig szabadulván meg 1660-ban Mazarini gyám
ságától , keresve keresett alkalmakat, hogy mérhetlen 
dicsvágyát kielégíthesse, hírre, névre szert tehessen. Rö
vid idő alatt sikerült is magára vonni Európa figyel
mét. Kitüntetésekkel halmozott el jeles férfiakat, künn és 
a hazában, hogy Maecenáskép tündököljön. Majd mint 
pajzán gyerkőcz, ki úton útfélen megkajigálja a járókelő
ket, csak hogy feltűnést okozzon, megalázta a spanyol ki
rályt, ipját, Londonban követje személyében; gorombásko- 
dott a pápával, és a mi már nemesebb tett volt, nyugtala
nná a barbareskokat, Házának hagyományos politikája 
Austria ellenségévé tevék: mindazonáltal I. Lipót kérel
mére 1664-ben 6,000 embert küldött segítségül a török 
ellen, hogy a hitvédő, törökverő dicsőségét is megszerezze. 
E tette azonban politikai tekintetben is ügyes sakkliuzás 
volt, mert a válogatott franczia csapatok, élükön és soraik
ban a Harcourt, Soubise, Villeroy, D'Albret, Bouillon

0 Zrínyi Miklós külföldi összeköttetéseit elősorolja Kéry 
5>Panegyres et orationes» czimü gyűjteményében foglalt gyászbe
szédben. A német viszonyokra nézve v. ö. Wolf, Fürst Wenzel Lobko- 
vitz» 78—104. 11.
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Sully, Brissac, Mortemar, Mouchy-kkal, kik vetélkedve 
csatlakoztak La Feuillade és Coligny zászlóihoz, mintha 
csak Bouillon Gottfried napjai újultak volna meg, megis
mertették hatalmát oly vidékeken, oly nép között is, mely
nek alkalmilag jó hasznát vehette Ausztria ellen. Zrínyi 
Miklós tettei sem kerülték el a franczia udvar figyelmét; 
még mielőtt a franczia had magyar földre lépett a király 
már pénzt — 10,000 tallért küldött a bánnak »némi kár- 
potlásúl a kereszténység érdekében tett áldozataiért«, *) 
mely ajándékot Zrínyi csodálkozva, de nem önelégültség 
nélkül vett, és I. Lipót tudtával elfogadott (1664. marcz.).
Néhány hóval később alkalma volt szemtől szemben meg-/
ismerkedni a francziákkal. Ep midőn Ujzrinvár bukása után 
Bécsben liiában supplicalt : jöttek fel a franczia uracsok a 
szentgotthárdi csatából, melynek megnyerése legnagyobb 
részt nékik volt köszönhető. Felpiperézve, fodros bajjal, 
mintha csak tánczra mennének, rohantak volt a törökökre, 
kik eleve megvetéssel nézték a szakái és bajusztalan »leá
nyokat.« Sokan közülök ott vesztek; a megmaradottak 
Bécsbe jöttek mulatni és Zrínyit fogták körül. Zrínyi jól 
ismerte á franczia jellemet; tudta, hogy szerencsében gőgös, 
elbizakodott, szerencsétlenségben könnyen elcsüggedő, s 
azért régebben nem is sokat várt segélyüktől. * 2) Most 
azonban a franczia jellem legszeretetreméltóbb oldalával 
ismerkedett meg. A francziáknak nagyon tetszett a délczeg 
láüglelkü bős, kinek tetteiről oly sokat hallottak, s kiben 
csodálkozva láttak oly műveltséget, minőt magyartól nem 
vártak volna. Mindazon tulajdonságai, melyekkel a száraz

!) Szalay Y. 99. 1, és 2. jegyzet Petrovich Frigyes nyomán.
2) Zrinyi mukái 1. li. 372. 1.

o * .
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németek megbarátkozni nem tudtak, megkapták a könnyit- 
vérü francziákat. »Ön volt vezérünk a győzelemre, mert 
önnek példája lelkesített minket!« mondák Zrínyinek, ki 
viszont nagy úri bőkezűséggel és fénynyel fogadta és tar
totta a szentgotthárdi bősöket. Beszélgetéseikben szóba jött 
az országnak siralmas állapota, s a francziak nem mulasz- 
ták el Zrínyit és Magyarországot királyuk oltalmáról biz
tosítani. Különösen Guitry marquis, XIV. Lajosnak egyik 
udvaroncza és emissariusa, tőn neki már a békekötés után 
ajánlatokat, hogy Lajos választassák magyar királynak, 
Zrínyi legyen helytartója, s az elveszett végek szereztesse
nek vissza franczia pénzen. De Zrínyi Miklós óvatos" volt, 
semmibe sem bocsátkozott és az ország szomorú helyzeté
ben is eszében tartá az egyszeri székely mondását, ki midőn 
az ördögök a pokolba vitték, és az emberek mondák, »Jaj 
szegény! már roszabb dolgod nem lehetne!« feleié: De 
hogy nem! hátha az ördögök rajtam ülnének, a helyett 
hogy visznek, és úgy kellene a pokolba mennem? nem. 
volna-é akkor még rosszabb a dolgom ?«; eszében tartá, hogy 
Magyarországnak van még valami veszteni valója még a 
vasvári béke után is. x) *)

*) Antler i h. Wagnsr szerint i. h. 172. 1. már ekkor kezdő
dött a szövetség a francziával; Yitnyédy az alább a II. fejezetben 
említendő memóriáiéban szinte úgy beszél, mintha Zrínyi Miklós és 
Guitry megegyeztek volna, de ez csak az ügyvéd túlzása, s a fran
cziával való további alkudozások története azt megczáfo'ja. Guitry 
ajánlatait csak Euzsicsky Gáspár említi vallomásában : kam. lev. 
hallomás után ; de ő híreit Nádasdy környezetétől kapta, másnemű 
híreiről positive tudjuk, hogy valók, tehát ezen állítását sem vélem 
kétségbe vonhatónak, annál kevésbé, mert semmi valószínűtlent egy 
pourparler-re, több Guitry értekezése Zrínyivel nem lehetett, nem
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Mint a Zrínyiek, Lippai György is az ország végrom
lását látta a békében. Huszonkét évig ült már a primási 
széken. Mindig Inve volt a császári háznak. Sokszor összetű
zött a protestánsokkal, és Loyola szerzetét a magyar egyház 
tagjának felvette, mig az akatholikusok azt az országban 
sem akarták megtűrni. Gyakran mondá, hogy nem akar 
látni zugot sem az országban, hol a protestánsok bizton le
hessenek, és vakmerőén nem csak szembe szállt dühökkel, 
de még azt ki is hívta magára. Midőn I. Rákóczy György 
a vallási szabadság érdekében az országra tö r t: ő a Csalló
közből kikergette a predicatorokat. 1651-ben Trencsény- 
ben, mely tele volt felizgatott »lutheránus,« »kálvinista« 
»anabaptista,« rácz és zsidó lakosokkal, úgy hogy a je
zsuiták csak makacs ellentállás után tudtak bejutni, és 
nyilvános erőszakoskodások és botrányok mellett megma
radni, ünnepélyes urnapi körmenetet tartott. Sajnálta a 
linczi békét, és mindent elkövetett, hogy a protestánsoknak 
belőle minél kevesebb hasznuk legyen. Megvolt tehát benne 
igen sok tulajdonság, mi a bécsi udvar kegyére érdemessé 
te tte ; bírta az ifjú király személyes hajlamát, de a török 
háború idejében mégis találtak ellene okot panaszra. Neki 
egy nagy hibája volt a bécsiek szemében: magyar volt, 
még pedig a vérmesebb fajtából, ki nemzetére sokat tartott, 
s miatta még vallásos előítéleteiről is, legalább ideig óráig, 
megfeledkezett. Megsiratta régi ellenségének az »eretnek« 
II. Rákóczy Györgynek halálát. Hajlandó volt menteni a 
felvidéki protestánsok daczos magukviseletét a német kato
naság ellen és véleményét oly bátran kimondá a királyi

tartalmaz. A székelyről való adomát Zrínyi halála napján beszélé el, 
é s  emlékét Bethlen Miklós tartá fenn önéletírásában.
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tanácsban, mint annakelőtte a zajgó megyei követek előtt. ' 
Mint a magyar tanácsosok majd mind, ő is szükségesnek 
látta 1663-ban a háborút s haragja felforrt midőn a néme
teknek aluszékonyságát látta. Nagyon félt s nem ok nélkül, i 
hogy gyalázatos békét fognak kötni. Buzditá Leopoldot, 
ne fusson a török közeledtére Bécsből, hanem jöjjön Po
zsonyba magyarjai közé,, villanyozza fel a nemzetet, és > 
50,000 fegyverest fog maga körül látni. Midőn pedig csa
lódott, s a párkányi vereség után 1663-ban a megyékből 
senki sem gyűlt a nádor zászlói alá, és a nemesség, házi- j 
tűzhelyének védelmére garázda német és törökök ellen, 
lionn m aradt: ő a németek szemrehányására a váddal fe
lelt, hogy ők okai ez állapotnak. Főleg Érsekújvárt viselte « 
szivén, a prímások ez alapítását, s bukásán nagyon elszomo
rodott ; de megvigasztalák a háború folytában Zrínyi Mik
lósnak tettei. Lippai régebben nem volt barátja a bánnak ; 
független, világias szelleme nem tetszet az uralkodásra 
vágyó prímásnak ; de hazafiui lelkesedésében elfeledé szemé
lyes ellenszenvét. Már Ujzrinvárnak építése nagyon tetszett 
a tüzes főpapnak. A későbbi haditettek, melyeket ő, jelleme 
szerint még nagyítva látott, bámulatra ragadták. Szemé
ben Zrínyi Miklós Istennek választott bajnoka volt, ki ké
pes a maga erejével 60,000 töröknek ellentállni, és nyílt 
mezőben csak 500 lovassal 8000 tatárt leaprítani. Isten és 
emberek ellen való bűnnek, a magyar nemzet sértésének 
tartá, hogy a felségnek ezen hű embere, a honnak ezen leg
drágább fia, az egyedüli magyar, ki képes lett volna a török-

0 Yitnyédi levelei i. h. XV. 166. XVI. 35. 164. »mutatja, 
hogy magyar és resolutiojának embere!« Írja róla Vitnyédi feb. 
14. 1663. G3 _ulaffy Lászlónak
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kel szembe szállni, Ujzrinvár bukása után Becsben tétlenül, 
alkalmazás nélkül, volt kénytelen vesztegelni. Latba veté 
mellette befolyását, de hasztalan. Midőn ez ügyben’ gyón
tat óját Bécsbeküldé: a vasvári békét immár megkötötték.

Lippay alkotmányos sértés látott a békében, melyet 
a király koronázási esküje ellen, magyar tanácsosainak 
tudta nélkül kötött, és hazaárulásnak tartotta volna azt a 
maga részéről helyeselni ]) Meg volt győződve, hogy É r
sekújvár elveszése után a magyar kénytelen lesz előbb 
utóbb behódolni, és a török rabigájában elveszni, de vesze
delmét megfogják sinyleni az ausztriai örökös tartományok 
is : és fájdalmát növelte a tudat, hogy mitsem tehet Bécs
ijén a haza megmentésére, mert beszédeivel csak busitaná 
a császárt, felingerelné a ministereket és magát gyanússá 
tévén megalázó bánásmódnak tenné ki.

Megvillant agyában a gondolat, Romába menni, és 
ott fejezui be még hátralevő napjait, hogy ne lássa többé 
Magyarországon a rettentő bomlást, a németek garázda
ságát, kik most a béke után csapatosan járván széjel, úgy 
szólván Lipótnak, Montecuccolinak szeme láttára raboltak, 
papot, világit egyaránt öltek, szántást, szüretet lehetetlenné 
tettek s magának Lippainak is tizenöt emberét útban össze 
vagdalták, a hullákat kifosztották, az útfélen hagyták, 
és senki sem merte az áldozatokat eltemetni; hogy ne lássa 
a rettenetes visszatorlást, mely a magyarok részéről e ga- 
ládságokért, jól tudta, bizonyosan be fog következni. 2)

J) »Obligor juramento fidele et utíle simul consilium regno 
dare patriae proditorem audire, minus esse recuso« irá oct. 13. 1664. 
Hevenessy i. h.

2) Lippaira nézve Y. ö. Quinque lustra Lippaiana, 1722, és He
venessy idézett leveleit kéziratai XVI. kötetében 343—387. 11.
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Wesselényi Ferencz nádor szinte azon férfiak közé 
tartozott, kiknek élete az Osztrák ház szolgálatában folyt 
le, kiknek hűséges ragaszkodása a császár iránt sok hazafi 
szemében botránykő volt. *) Nem valami nagy családnak 
ivadéka szerencse és ügyesség által gazdaggá és hatalmassá 
lön. Unokája volt Wesselényi Ferencznek. ki Báthory Ist
vánnal Lengyelországba ment, Danczka alatt és az oroszok 
ellen harczolt, Békés Gáspár özvegyét elvette, lengyel indi- 
geoavá, Debno vára uráva lett, Hadadot és Zsibót adomá
nyul kapta. 2)

A család később a Lubomirskiak, Koriczinskiak, 
Yeloglovskiaktól több jószágot szerzett Lengyelország
ban úgy, hogy Ferencz 1643-ban, ezekkel megelégedvén, 
az erdélyi javakat unoka testvérének Istvánnak engedte át. 
Ferenczig a Wesselényi család a reformáta vallást követte, 
saz erdélyi ág megmaradt e hiten napjainkig, de Ferencz, 
Miklós öcscsének példájára, 1623-ban, mint 17 éves ifjú 
katholizált, és mig testvére mint jezsuita, mint a kassai 
háznak rectora fejezé be pályáját, ő karddal szolgálta uj 
vallását, mely egyúttal kijelölte a pártot is, a melyhez

>) »Franciscus Wesselényi et Georgius Lippai alias imperatori 
usque ad Ungarorum nauseam fi di« Írja Apaffy a brandenburgi feje
delemnek, Bethlen János II. 83. 1.

2) A Wesselényi családra nézve v. ő. Toldy Irodalmi Berek, 
23. 1. ; a családi levéltárt, melynek e korra vonatkozó adatait Hor
váth Mihály püspök számomra Kolozsvárról felhozni kegyes volt. 
A család jószágaira nézve sok van a kam. levéltárban. Wesselé
nyi áttérésére nézve 1. Fabó Monumenta Evang. II. 136. Wesselényi 
levele 1655. april 27. Hevessynél. 1. h. XXXIV 241. 1. Wesselényi 
Miklós 1666. elején halt meg, és Körmöczön temették el a barátoknál 
mart. 5. 1666. Wesselényi Ferencz Csáky F.-nek 1666. mart. 6. Stub-- 
nya, kassai Csáky levéltár.
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ezentúl tartoznia kellett. Már 1642-ben néhány hónapig Né
metországon szolgált, Leopold Vilmos Osztrák főherczeg 
seregében a svédek és francziák ellen, és vitézsége jutalma- 
kép arany lánczot és dicsérő oklevelet hozott haza, melyre 
sajátkezüleg e szavakat ir ta : »meglássák az én gyermekeim 
holtom után, hogy a méltóságos ausztriai liázbeli kegyes fe
jedelmeket nagy hűséggel és szeretettel szolgálják, ha Is
tennek haragját el akarják kerülni; s a hatalmas Hector - 
szivii vitéz fejedelem alázatos szolgájának adatott levelet 
tartsák meg s igyekezzenek ők is maradékuknak, ha nem 
szebbet, és jobbat ehhez hasonlót szerezni. 1)« A következő 
évben teljes czime volt »Gdoivnak«, igy hívták lengyelor
szági főjószágát, »örökös ura, a császári és királyi felségnek 
bejárója és szentelt vitéze, a pillaczai praesidiumnak és bi
zonyos számú magyar vitézeknek főkapitánya« * 2) Ugyan ez 
évben füleki kapitánynyá lett, és I. Bákóczy György ellen 
harczolt, s e háborúban sikerült megnyernie 1644-ben 
Széchy Mária szerelmét és Murány várát, melyet aztán a 
királyi kegy Baloggal, a Széchy nemzetség tiltakozása da
czára, neki és nejének adományozott. E javak által Wes
selényi helyet foglalt a felvidéki dynasták közt. Gróffá 
lett. Tekintélye napról napra nőtt, 3) mig végre felvidéki 
főkapitánynyá és 1655-ben Lippai által Zrínyi Miklós ellen 
pártoltatván, az ország nádorává, a király képévé lön.

Wesselényi bírt mindazon tulajdonságokkal, melyek 
a tömegre, felületes emberekre és nőkre benyomást tesznek.

') A levél a kamarai levéltárban. N. R. A. fasc. 721. sz. 166.
2) Czime a Wesselényi Istvánnal kötött osztátylevélben. Csal. 

levéltár.
3) A Zrinyiasz már 1651-ben »Országunk oszlopának« nevezi.
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Szép ember volt. Csatározásaiban derék vitéznek m utatta! 
magát. Volt benne szónoki tehetség és épen annyi ravasz- \ 
ság, hogy az udvar sikamlós terén, a viszálykodó vallás fe
lekezetek, az országgyűlések zajában egyik féllel se vesz- 
szen össze. A katholikusok, kivált a papok, szerették, mert ! 
minden alkalommal kimutatta hitbuzgóságát. Nagyon ér- i 
deklődött vallási dolgok iránt. Különös védője volt a szep
lőtelen fogantatásnak, melyet akkor az egyház még dog
mái közé fel nem vett, és bőkezűségéről sok kolostor tehe
tett tanúbizonyságot: mig a protestánsok, ha nem is sze
rették, legalább nem gyűlölték a férfit, ki nem szegődött, 
mint annyi sok más főúr, üldözőik közé, sőt udvarában leg- 
meghittebb emberei közt igen sok protestánst számlált. Az 
1662-iki országgyűlésén majdnem úgy biztak benne, mint 
Zrínyi Miklósban; mig a császár ugyan akkor szolgálatai
ért az arany gyapjasrendet szerzé meg számára Spanyol- 
országtól.

Mélyebbre tekintő szem azonban a külső siker da
czára, csakhamar észrevette, hogy Wesselényi nem tarto
zott a legkitűnőbb emberek közé. Kicsinyben, részletekben 
jól bet ölté helyét, de nem volt képes nagy, általános szem
pontokra emelkedni, mint Zrínyi Miklós. Indulatos és hir
telen haragéi ember lévén, nem is maradt mindig követke
zetes tetteiben; könnyen hajlott mások szavára és elhatá
rozására nem ritkán nagy befolyást gyakorolt nem kis 
mértékű hiúsága. x) A vasvári békét megelőző válságos II.

II. Kákóczy György 1655. sept. 11. írja róla Lippainak, »ki
nek mivel természete is változó, jó akaratja, barátsága sem lehet ál
landó.« Ka m.  l e v .  t. egyébiránt v. ö. Századok 1868. i. h. 638. 
és 642.11. ezen bár ellenséges indulatú, felfogást igazolják az ese
mények.



években nem tudott a helyzet emberévé lenni, és tekintélye 
— fenn és alant — sokféle csorbát szenvedett. O nem volt 
barátja II. ítákóczy Györgynek, de mint magyar kívánta, 
hogy Erdélynek segélyt nyújtsanak a török ellen. A mód 
azonban a mely szerint a bécsi udvar ez ügyben eljárt, neki 
sem tetszett. Nem helyeselte, hogy német hadak jöjjenek 
az országba; midőn pedig mégis bejöttek, helyzete nagyon 
megnehezült. Az udvar követelte, bírja rá a magyarokat? 
hogy adjanak szállást és élést az idegen hadaknak, mig az 
ellenkező vármegyék szinte reá hivatkoztak, mint a törvény 
őrére, és ő csakugyan kénytelen volt, a hazai törvény ér
telmében néha ellenezni azt, mit talán magában véve czél- 
szerünek tartott. Három évi folytonos küzdelemnek ered
ménye elvégre is az lett, hogy a magyarok közül sokan 
csak úgy nehezteltek rá, mint a bécsi udvar, mely kétszi- 
nüséggel vádolá, mintha ő izgatná a helyett, hogy csillapí
taná, a vármegyéket a németek ellen.x)

A háború kitörésekor 1663-ban mint főkapitány a 
felvidékre ment, de sereg nélkül. Midőn a törökök és Apaffy 
érsekujvári táborúkból meghódolásra szóliták fel a ma
gyarokat : ő csak kiáltványokkal felelhetett, fegyverre, 
kardra, bárdra hiván a magyarságot, »mert itt az idő, 
melyben, ha elpuhult ivadékai eleiknek, elvész az a kis 
rész is, mely még a magyaré Magyarországból,« vagy pedig 
a pogány ebet az egész országból kiverhetik. Apaffy csábit» 
szavaira, hogy kegyelmet szerzett a szultántól a magyarok
nak, a fejedelem gyalázatos rabszolga sorsára utalt. Emlé-
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>) Bajoskodása bőven meg van írva Orteliusban, továbbá. 
Ll'histoire des Troubles de Hongrie. I. 9. 17. 25. és kk. 11. 37.
48 — 50 . 11.
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keztetett a török hitetlenségére, telhetetlen sarczaira, mely-] 
lyel alattvalói szájából a harapó falat kenyeret is kiveszi, j 
Biztatott, hogy a töröknek meggyül a baja Ázsiában, és 
már közelednek a kereszténységnek megszabadító hadai. ! 
Jobb meghalni karddal, mint összetett kézzel, gyalázatos \ 
hírnévvel testét, lelkét a török igája alá adni, mert »a magyar , 
nemzet szabad nemzet!« és »nehezebb a nemes vérnek iga j 
alatt nyögni, mint már megszokott hitvány kötés csorbáját > 
bodzafiistivel nyelni!«

Apaffy csábításával úgy szólván semmire sem ment : í 
de Wesselényi szava is elhangzott, és liiában szólitá fegy- í 
Tesrre a megyéket, fenyegetve a honnmaradókat, hogy 1 
»gyalázatos legyen minden nemzetségük, átkozott minden 1 
maradékuk, és halsten életben megtartja, megfogja tanitani I 
Istenét, hazáját es annak törvényeit szeretni, magistratusai- 
nak parancsát megbecsülni.« ’) Sötét fájdalommal mint 
»számkivetett, haszontalan, kárvalló hamvafolta vénült 1 
szemeivel áztatván ősz szakállát« látta a belső visszavonást, 
a felvidéki nemesség közönyét, mely őt tétlenségre kárhoz- * 
tatta az általa megvetett, »bakbüzű tótjai« közt, kiknek gyű
lölt nyelvét most törni volt kénytelen, és majd aggodal- j 
más, majd örvendező elmével kisérte a horvát bánnak az 
ország másik szélén véghez vitt tetteit. 2) Végre 1664. Octo
ber havára sikerült neki is Szendrő alatt, Beregh, Ungli, ! 
Szathmár, Zemplén, Ugocha és Sáros vármegyékből 4—

’) Wesselényi némely levelei, Uj M. Muzeum 18 54. III. 43 —
58. 11. Apaffy Érsekújvári táborozása u. o. 1859. I. 50—54. 11. Wes
selényi levelei Nográdhoz Tört. Tár X. 151 —157. 1.

e) Wesselényi egy levele 1664. május 17. Tepliczéről, Szepes- 
ből. Századok 1869. 743. 1. Hanthó Lajos közleménj^e, melyből több 
kifejezést felhasználtam.

— 28 — ;
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5,000 embert összegyűjteni, x) de fa béke hire útját szegte 
minden további hadműveletnek, és őt is mint az egész nem
zetet végkép lesujtá.

A nádor, a prímás, a bántól azonban különvált az or
szágbíró gróf Nadasdy Ferencz, Magyarországnak Zrínyi 
Miklós után ez időben legeszesebb férfia.

Fogarasföldi gróf Nadasdy Ferencz 1664-ben negy
venedik évébe járt. * 2) -Szépatyja Tamás egyike volt azok
nak, kik legtöbbet tettek arra, bogy a Habsburgház a ma
gyar koronát megtartotta, s egyúttal a magyar protestan- 
tismus is egyik leghatalmasabb apostolát tiszteié benne. 
Öregatyja Ferencz, a Fudolfkori hadjáratok egyik hőse, 
öreganyja ama szörnyű Báthory Erzsébet volt, ki véreng
zései által oly gyászos hírnevet vívott ki vala magának.. 
Ferencz atyja Nádasdy Pál, vasmegyei főispán és dunán
túli főkapitány korán, 1637-ben elhalt; anyja Révay Judith 
oly tősgyökeres, régi szabású magyar asszony volt, hogy 
nem akarta külföldre bocsátani utazni, nem tudván fel
fogni, mi jót tanulhatna a hazára nézve oly országokban, 
melyekben még a köntös sem egy a magyarral. 3)

Nádasdy azonban mégis utazott4). Sokat tanult, mind

J) Histoire des Troubles e. h. 49. 1.
2) Korára nézve döntő, egy a titk. levéltárban levő levele, 

mely szerint vasmegyei főispánná 1633-ban 8. éves korában nevezte
tett. Wolf Ádám »Fürst Lobkowitz« czimü müvében 314. 1, úgy lát
szik csak nyomtatási hibából mondatik halálakor 64 évesnek 4ü 
helyett.

3) Levele 1642. a kam. lev.
4) »Emlékezhetik kegyelmed jól reá, hogy minek előtte az 

olasz peregrinatiora ment volna,« Írja Eszterházy Miklós, Eszter- 
házy munkái. Nemz. könyvtár. 5. 1.
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olyat, mi a haza javára szolgálhatott, mind olyat, mi az 
általános műveltségre tartozott. Különösen megszerette a 
hazai történelmet, és Jongelinus Gáspár győri kanonokát 
magához vette csak azért, hogy általa Magyarország törté
netét megirassa1). A »Mausoleum regum Hungáriáé« czimü, 
mű, melyet vagy maga irt, vagy legaláhh kiadott, minden 
ízléstelen pathosa és hízelgése daczára, melylyel a gyenge 
Ferdinándot és Leopoldot Hercules és Atlashoz hasonlítja, 
sokféle ismeretről és igaz magyar érzésről tesz tanúságot. 
Kora szellemében jártas volt a tlieologiában, s eleinte mint 
gyerkőcz, mint ifjú a protestantismus mellett forgatta a tol
lat : de Eszterházy Miklós nádorral folytatott polémiája ve
reségévéi, megadásával végződött. 1643-ban Katalin napján 
a csepreghi templomban, protestáns papok és világiak soka
sága előtt ünnepélyesen katholikusnak vallá magát 2) és 
megtérését mindjárt tettekkel is bebizonyítván, egy neo- 
pliyta egész buzgalmával látottt az ellenreformatióhoz, és 
egyikévé lett azon főáraknak, kik a protestánsoknak leg
több okot szolgáltattak panaszra. Tiltakozott az 1647-iki 
törvényczikkelyek ellen, melyek a linczi béke alapján a 
protestánsoknak szabad vallás gyakorlatot adtak, és nem 
akarta elismerni, hogy arra a jobbágyoknak is joguk van, 
és hogy az elfoglalt templomokat vissza kell adni a protes- *)

*) Kancz. Mandatum 1659. marcz. 3. k a n c z .  l e  v.
2) Eszterházy Miklós levele 1643. nov. 30. Hevenessynél. i. h. 

XXXIY. 190. 1. Korneli i. h. 453. 1. hibásan tulajdonítja megtérését 
Pázmánnak. Toldy Eszterházi Miklós életében ugyan csak a Hevenes
synél levő levélre hivatkozva, a megtérés dátumát megfoghatlan mó
don 1630-ra teszi, minek folytán saját beismerése szerint, megfejthe
tetlen nehézségekbe bonyolódik.
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tánsoknak. *) Legfőbb törekvése volt jószágairól kiszorítani 
& protestantismust, melyet elei oly hévvel és nem ritkán 
erőszakkal is igyekeztek megalapítani, s e czélra, a külön
ben gondos és takarékos gazda, nem kiméit sem költséget, 
sem fáradságot. Működése nem volt sikertelen. Buzgalmát 
és bőkezűségét 40,000 megtért alattvaló, a csepregki ki
forgatott lutheránus iskola, a lékai és lorettoi ágostoni, és 
■szervita kolostorok és a protestánsoknak átkai egyformán 
hirdették. * 2)

Nádasdy sajátságos vegyüléke volt a hirtelen fellob- 
bánás és a higgadt, sőt aggódó fontolgatásnak. Mint hatal
mas főúr meglévőn szokva, hogy neki engedelmeskedjenek, 
minden akadályra felforrt, és majdnem kész volt oly rém- 
letes eszközökhöz nyúlni, mint a minőket alkalmazott ki
sebb, női hiú czélok végett Báthory Erzsébet. Hirtelenke- 
clése azonban mulékony volt, és csak hamar túlsúlyra ver
gődött tiszta, világos, beható értelme, mely illúziók nélkül 
látta a világot. Ekkor azonban az ellenkező túlságba esett, 
és az apróságok emberévé lett, ki, mert nagyon is tisztán 
látott minden göröngyöt útjában, soha sem tört gyorsan, 
egyenesen czélja felé. Nádasdynak pedig nagy czéljai voltak. 
Keblében mérhetlen dicsvágy lakott, s a hatalomnak mi
nél nagyobb teljét bírni, volt lelkének ideálja. E kívánság,

J) A tiltakozás Draskovich János nádor előtt történt, kain. 
lev. Act. publ. fase. S6. num. 53.

2) Fabó Mon. Evang. III. 96, 1. jegyzetben Pilarik predicator 
nyomán beszéli, hogy midőn Nádasdy annak könyveit elégettette, és 
a tüzet maga is nézte, egy égő darab papír rá szállott, mire Pilárik 
hozzá fordulva mondá : »Mond meg gróf! ha majd az ördögök a po
kolban sütögetnek, mit fogsz akkor mondani ?« Nádasdy válaszáról 
azonban hallgat a krónika.
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s a siker reménye nem volt egészen jogosulatlan. Tehetségei 
mellett minden külső eszköz is rendelkezésére állott. Jószá
gai a Murától a Tiszáig terjedtek; évi jövedelme kétszáz 
ezer forint körül járt. 0  volt az országnak leggazdagabb 
embere, s a mig jószágainak helyes kezelésére, jövedelmei
nek gyarapítására, a legaprólékosabb gondot forditá, uj 
meg uj szerzésre gondolhatott. ]) Fényes származása mint
egy önként egyengette neki az utat a legmagasabb hivata
lokra. Nyolcz éves korában (1633 novemb. 16.) már vas
megyei főispán 1645-ben királyi tanácsossá, 1646-ban fő- 
kamarás-mesterré, 1651-ben Alsó-Lendva és Nempti főka
pitányává, és négy évvel később, mint 30 éves fiatal em
ber (1655. jun. 27.), országbíróvá, az ország második 
zászlós urává lön. 2)

Nádasdy 1655 óta nagy barátja volt az akkor ha
talma tetőpontján álló II. Eákóczy Györgynek, ellenkezőleg 
Lippay és Wesselényivel. Benső viszonyuk nem kerülte el 
az udvar figyelmét, gyanúját, melyet Nádasdy akkép töre
kedett eloszlatni, hogy a fejedelem leveleiből felküldözgetett- 
Bécsbe, Bákóczyt pedig erről értesítő és kérte, hogy titkos 
tárgyakról csak külön mellékelt czedulákon írjon. 3) Mind

p Minutiosus gondoskodását tanúsítják a kamarai levéltár 
rendezetlen részében őrzött levelezése Bálintfy füzéri tisztartójával.

2) Kanczellái'iai levéltár.
3) Kanczelláriai levéltár. Nádasdy levelei Mednyánszkyhoz, 

melyekről alább lesz szó, a t i t k o s  l e v é l t á r b a n .  Kákóczykoz 
való viszonyáról 1. Szalay Y. köt. 15. 1. 3. jegyzet és Szilágyi Sándor 
»II. Eákóczy György fejedelem összeköttetése gróf Nádasdi Fe- 
renczczel« czimü értekezését és mellékleteit, Századok 1874.441 — 
476. 11.
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a mellett ezért sok mellőzést kellett tűrnie, * 2) de az nem 
tartott sokáig. Rákóczy halála után szolgálatkészsége meg
lepte a magyarokat és visszaszerezte neki az udvar kegyel
mét. Mig Wesselényire gyanakodtak Bécsben, hogy titok
ban maga gördít akadályokat a német hadak elé: Nádasdy 
szót emelt mellettük a felső megyéknél, és ápolás alá vette 
betegeiket. Békére Tiajlott, midőn a többi magyarok a há
ború mellett buzogtak, s ez által nem igen nevelte népsze
rűségét, de ő, most legalább, nem sokat törődött a magyar 
urak tetszésével. Alig volt barátja, mert nehezen tudott 
valakit maga mellett megtűrni. Wesselényivel hol kisebb, 
hol nagyobb mérvű ellenségeskedésben élt. Egy időben — 
1657 — azzal boszantotta, hogy még a kellő czimet is meg
tagadta tőle 2). 1662-ben pedig, a nádornak, az ország 
legfőbb kapitányának tudta és beleegyezése nélkül kivitte, 
bogy mint öt dunántúli végház főkapitánya, Batthyányi 
Kristóf dunántúli főkapitány fennhatósága alól kivétetett, 
mi Wesselényit szörnyű haragra gerjesztő, úgy hogy komo
lyan gondolkozott szövetségesekről, kiknek segitségével ke- 
vély ellenfelének nyakára hághasson. De az eszközök te
kintetében habozott. Majd perbe akarta fogni, mint a ki 
elöljárójának becsületében gázol, ama szigorú szabályok 
szerint, melyeket a magyar becsületérzés a baditisztesség 
fentartása végett a »Processus Curiae regiae militaris in 
facto honoris «-ban felállított, és melynek az egyik fél becs-

4) »Busul Nádasdy uram, mivel sem nem hivatják, sem sem
mi dolgot vele nem közlenek« Vitnyedi, Soprony, máj. 4. 1057. Tört. 
Tár XV. 101. 1.

2 ) Nádasdy 1669-iki Memorialeja ; Histoire des Troubles i. h. 24. 
1. k a n ez. l ev .

Wesselényi Ferencz nádor.
3



telenségével k e l l e t t  végződni, de tartott, hogy az udvar 
mandátumával megakaszthatná a peres eljárást; — majd 
párbajra akarta kihivatni Zrínyi Péter vagy más valaki ál
tal, s ha ki nem jő neki mint gyávának sz . . .  s gatyát küldeni! 
Végre lépéseket tőn ama levelek megszerzésére, melyeket Ná- 
dasdy Mednyánszky Jónásnak II. Rákóczy György ma
gyarhoni követének irt, s melyeket a követ most valami de
rék jutalomért kész lett volna kiadni, hogy compromittáló 
tartalmuk által Nádasdy hitelét az udvarnál végkép meg- 
dönthesse a), de az alku sikerre nem vezetett. Mednyánszky 
mégis félt Nádasdy boszujától és Wesselényinek többi terve 
is csak terv maradt.

Wesselényi Nádasdy ellen Zrínyi Miklósra is számí
tott, kivel Nádasdy régóta ellenségeskedésben volt, kiben 
vetélytárst látott 2), ki alatt 1664-ben a Muraközben állni 
nem akart, hanem inkább, az egyedüli magyar, ki azt tette, 
közvetlenül Montecuccolitól vette parancsait. Ok ketten 
annyira különböztek egymástól, hogy nem lehettek jó 
barátok. Észre nézve volt ugyan hasonlatosság köztök, 
de Nádasdy ban hiányzott a bánnak tettereje, és inkább volt 
diplomata mint katona. Mig Zrínyiben mintegy megteste
sült a magyar harczi erély és dicsőség: Nádasdyt szobatu
dósnak tárták a hazafiak, és bár az udvar sokat tartott ka
tonai képességéről, még sem volt egy győzelem, egy neve
zetesebb összecsapás sem, melynek emléke nevéhez fűződött *)

*) Vitnyédy levelei i. h. XV. 249. 256.11. XVI. 20. 28. 11. Bory 
Mednjánszkynak jul. 3. 1662. T i t k. 1 e v. a Processus causarum in 
facto honoris causa a Corpus Juris minden kiadásában fúggelékkép 
találtatok.

2) Molin a velenczei követjelentések közt i. h. 79. 1.
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volna J). Zrínyiben sem hiányzott a nagyravágyás. Ö is 
kereste a nádorságot, a varasdi generalatust, de a hivatal 
és méltóség neki csak eszköz volt, hogy a hazának minél 
jobban szolgálhasson, mig Nádasdy lépteit a legridegebb 
önzés vezérlé. O sem akarta az ország romlását; szerette 
volna a nemzet boldogságát, de főczélja mégis csak mindig 
saját nagysága maradt, melyet a nemzet kárával is kész 
volt megvásárolni. Ép oly kevés, sőt még kevesebb odaadás
sal mint nemzete iránt, viseltetett a bécsi kormány iránt : 
de hizelgett és szolgált neki, mert nem látott magára nézve 
hasznot, sőt látott kárt az ellenkezésben-

Az udvar nem minden aggodalom nélkül látta a béke 
ellen készülő oppositiot, és kivált Zrínyi Miklóstól tartott 
hogy valamint ő volt egyik főoka a háborúnak, úgy ő fog 
lenni ismét a szikra, mely a kialudt harczi tüzet ismét fel
gyújtja. Felvilágosítani, megnyugtatni a békétleneket, elfo
gadtatni a békét a magyarokkal, az udvar október 31-ik 
napjára Bécsbe hívta Wesselényit, Lippayt, a két Zrínyit 
Nádasdyt és a többi magyar tanácsurakat, de a gyűlés 
napját november 25-re Szent-Katalia napjára kellett ha
lasztani, mert a nádor a felvidékről a nagy távolság és rósz 
utak miatt október végéig Bécsben nem lehetett * 2). Az uj 
határnapot azonban Zrínyi Miklós már meg nem érte. Nov. 
18-kán, a kursanetzi erdőben vadászatközben egy bőszült 
vadkan földre terité és megölte. Az udvar nagy örömmel 
vette a hirt s örömét alig tudta az illemkivánta gyászszal

!) Kéry Turcis Martis ferocia, Gualdo Galeazzo Priorato, Vita 
di Leopoldo. I. II. 403. 1.

2) A gyűlés határidejére nézve az egyedüli, de authentikus ada
tom Leopold meghívó levele h. Berényi Györgyhöz. 1664. oct. 31. 
Gr. B e r é n y i  l e v é l t á r .

3*
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eltakarni. Örömében osztoztak a kanizsai törökök, kik sok 
évi ostoruk halálát üdvlövésekkel ülték meg : mig Magyar- 
ország és a keresztény Európa nagy része gyászt öltött a 
kereszténység nagy hőséért *)•

Zrínyi Miklósban csakugyan az udvar politikájának 
leghatalmasabb ellensége bukott el. E politikának vezér
elve pedig I. Ferdinánd óta a dynasticus önzés és a ma
gyarok ellen való bizalmatlanság volt. E gyászos elvet nem 
egyes emberek, hanem a viszonyok hatalma, a körülmények 
fejték ki és növelék nagyra. Mindjárt első oka a magyar és 
német nemzet közt létező antipathia volt, mely mindenütt 
mutatkozott történetünkben, hol a két nemzet találkozott 2). 
A hirtelen, büszke magyar természet soha sem tudott meg
férni a kimért, önfejű és a hol hatalmasabb zsarnokságra 
hajló német elemmel, mely a mily jó szolga maga, szintoly 
engedelmességet követel azoktól, kiket a sors hatalmába 
adott. Legkirívóbb lett az ellentét, midőn a közös veszélv- 
lyel szemben a magyar a szomszéd osztrákkal közös véde
lemre egyesült és a terjedő protestantismusnak idegenke
dése a katholikus Habsburgok iránt még inkább elmérgesité 
az ellenszenvet, a politikai gyűlöletet a vallásival tetézte. 
Királyaink tettei inkább táplálták mint oszlatták ez ellen
szenvet. Ök, bár választás által jutottak a trónra, az ország 
örökös királyainak tekinték magukat. El voltak telve a fe
jedelmi omnipotentia eszméjével, mint az a renaissance ko
rában fejlődött, ép akkor, midőn Magyarország a gyeng

J) Sagredo i. h. 113. 1. Wagner i. h. 177. 1.
2) Cserey Mihály ismert történeti művében összeállítá az ese

teket, de jegj'zékét még igen meglehetne bővíteni. Wagner is kiemeli 
az inata Germani nominis aversio-t. i h. I. 185. lap.



Jagellók kormánya alatt majdnem aristokrata respublicává 
lett. Kevés, de súlyos csapásokkal véget vetni a magyar 
atkotmányosságnak. mint a Habsburgliáz spanyol ágának 
Castilia és Aragonban sikerült: nem állott a gyengébb 
osztrák kerczegeknek hatalmában, kiknek a császári czim 
csak külfényt adott, de nem valódi hatalm at; támadásaik 
tehát csak egyes túlkapásokból állottak, esetről esetre való 
korlátozásában annak, mit ők — bár a magyar törvényen 
sarkalt — felségsértő féktelenségnek tartottak. A magya
rok zokon tűrték a szabadságukon ejtett sérelmeket, kivált 
oly hatalom részéről, mely c zéljának, a melyért vele szövet
keztek, oly kevéssé felelt meg, s őket a török ellen rnegvé- 
-deni képtelen volt. Általános és folytonos volt a panasz, 
hogy az idegen hadak gyávasága miatt vesztek el az ország
nak legszebb várai, mig a magyarok legalább megtudtak 
halni a rájuk bizott erősségek védelmében. Losonezv, 
Szondy, Dobó, Zrínyi dicső nevével a tulrészről az Áldanak, 
Salamancak, Paradeiserek gyalázatát álliták szemben. A 
zsitvatoroki békéig még i g y e k e z e t t  a Habsburgliáz és 
a  németség valamit visszafoglalni Magyarországból: 1606-on 
innen azonban, kivált pedig, mióta a 30 éves háború nyu- 
gotra vonta a Ferdinándok figyelmét, a bécsi politikának 
egyedüli törekvése volt, kerülni mindazt, mi a törökkel való 
békét megzavarhatta volna, habár ezáltal Magyarországot 
át is engedte a pogány dulásainak. Meg volt elégedve, ha az 
örökös tartományok békében s menten maradtak, s a ma
gyarok panaszaival, keserűségével növekedett az udvar kö
zönye szenvedéseik iránt. Bécsben jól tudták, hogy minden 
enyhülés, mit a magyarok a török részről nyernek, csak 
képesebbé és hajlandóbbá teszi őket a németek ellen for
dulni, és azért, távol attól, hogy áldozatokat hoztak volna
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az ország megmentésére, inkább jó békót láttak a nemzet i 
nyomorúságos állapotában, mely gátolá lerázni nyakáról a 
német igát 1). Egy módja lett volna az osztrákházbeli kirá
lyok érdekét szorosabban fűzni a nemzetéhez: örökössé 
tenni a királyságot családjukban. Azonban a nemzet, a fő
papokat és nehány főúrat kivéve, irtózattal fordult el e 
gondolattól, s midőn 1655. újból szőnyegre került a kérdés 
Zrínyi Miklós volt annak egyik leghevesebb ellenzője 2). A 
magyarok jobb szerettek ideig-óráig szenvedni, mint örökös 
szolgaságba adni magukat, mert annak tekinték az örökös 
királyságot. Az ausztriai háznak ellenben szinte nem volt 
kedve, ha tehette is volna, felszabadítani a magyarokat, 
csak azért, hogy azok azután honi királyt vagy más feje
delmet ültessenek trónjukra. így minél tovább volt együtt 
a magyar nemzet a Habsburgházzal, annál élesebb lett 
egy részről a gyűlölet, másrészről a bizalmatlanság a felek 
között.

A 30 éves háborúnak folyama alatt királyaink meg
törték Csehországnak és az örökös tartományoknak alkot
mányosságát. III. Ferdinand már mindenütt absolut ur 
volt, csak Magyarhonban nem. Itt a Bocskayak, Bethlenek, 
Rákóczyakon hajótörést szenvedett az absolut hatalomra 
való törekvés, és vele sok ujitás, mit az akkori absölutismus 
már mint a modernebb állam követelményét magával kg
zott. Magyarország ősi szabadságában, középkori rendetlen
ségben maradt, s az udvar nem tudván eltörölni a szabad-

’) Röviden igy nyilatkozik Nani i. h. Sagredo i. h. 107. 1.
2) Y. ö. »Siralmas panasz« czimü művét Kaprinay kéziratai 

közt, egyetemi könyvtár és a Múzeumban, Kovácliicli gyűjtemé
nyében.



39

ságot, igyekezett legalább annak elfajulását legyezgetni, és 
ekkép gyengíteni a nemzet erejét 1). A rend, melyet Zrínyi 
ajánlott nemzetének, ép oly kevéssé tetszett a bécsi udvar
nak, mint nem tetszett az a büszke olygarcháknak, nagy
szájú köznemeseknek, és féktelen, rabló végbeli katonáknak.

I. Lipót és tanácsosai már készen találták e politikát, 
melyet sem kigondolni, sem megváltoztatni nem lettek volna 
képesek, de nem is voltak hajlandók. Lipót ekkor 24 éves 
ifjú volt, apró termetű, gyenge testalkatásu, ingó járású, 
kiduzzadó alsó ajakkal, mint nyomorék öcscse II. Károly 
spanyol király. Mint III. Ferdinándnak kisebbik fiát, báty
jának IV. Ferdinándnak haláláig, 14-ik évéig papnak ne
velték ; azután is inkább az maradt, mintegy nagy birodalom 
kormányára hivatott fejedelem. Szelíd jó kedélyű ifjú volt, 
ki örömét a zenében, költészetben és vadászatban lelte. 
Nevelése rászoktatta, hogy sok időt szenteljen annak, mit 
kormányzásnak neveztek, mi azonban nála csak egy hiva
talnoknak mechanikus munkája volt. Fáradhatatlanul tu
dott a tanácsban ülni, audientiákat adni, iratokat expedi- 
álni, de saját elhatározása csak annyiból állott, hogy taná
csosainak szavát követte. Készben ez családi elv volt, melyre 
a jezsuiták szoktatták volt a Ferdinándokat és Leopoldot, 
nehogy lelkiisméretüket valami bűnös tettnek felelőségével 
terheljék, s az elv nem is volt rósz, korlátlan, és a mellett 
gyenge tehetségű fejedelmeknél, ha a tanácsosokban bízni 
lehetett volna; de Ausztriában, Leopold környezetében a 
leggyengébb, legelvtelenebb, leghitványabb emberek ültek -) 
és az elvnek következménye az lett, hogy a ki Lipótot szc-

9 Molin i. h. 78. 1. 
2) Nani 8. 1. u. o.
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mélyesen ismerte, nem győzte eléggé csodálni jólelküségét, 
jámborságát, mig a ki csak országait és azok nyomorúságát 
látta, hajlandó volt őt a legkegyetlenebb zsarnoknak tartani.

Azonban, ka Lipót eldődei nem is kezdik a kormány- 
rendszert, melyben a fejedelem külsőleg minden, valósággal 
pedig semmi: megkezdette volna azt maga Lipót. Neki 
sem érzéke, sem tehetsége nem volt a közügyekre, s csak 
két idea volt, mely őt ez irányban néha cselekvésre, vagy 
legalább egy-egy fellobbanásra bírta. Az egyik olympusi 
származásának, méltóságának öntudata, melyet a nevelés 
és környezet mélyen leikébe vésett s melyre nagyon kényes 
volt, ámbár nem igen voltak tiszta fogalmai, mi mind által 
sértetik az meg, mi által pedig nem ? s ez pótolá nála azt, 
mi nemesebb, különb alkotáséi lelkekben a dicsvágy vagy 
becsületérzés. A másik érzelem, mély vallásosságában gyö
kerező, a meggyőződés volt, hogy lelkiismeretbeli köteles
sége alattvalói között az igaz katliolika bitet gyarapítani, s 
az eretnekségnek terjedését meggátolni. Mindkét érzelme 
határtalan gyásznak volt kútfeje Magyarországra nézve 1). 
Lipót jelleménél fogva főfontosságu személy lett volna gyón- 
tatója, de P. Müller Fülöp jezsuita, ki gyakran volt Lip- 
painak és Nádasdynak tolmácsa a császárnál, szigorú életet 
élt, s leginkább csak a tudományokkal foglalkozván, nem 
avatkozott az államügyek menetébe, legfeljebb személyes 
kérdésekben, kinevezéseknél vetette latba tekintélyét 2). A

’) Nani 5. 1. Molin 78. és Sagredo 105. Zorzi 128. Morosini 
144. Michiele 167 —168. 1. í. h. kik mindenben megegyeznek, szintúgy 
Pu&endorf svéd követ: Berichte über Kaiser Leopold und seinen Hof. 
Kiadta Helbig 58. és kk. 11.

5) Molin 52. i. h. Müller 1613. Grazban született, dr. pkilosoph.
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tulajdonképeni liatalom és kormányzás az államtanács ke
zében volt, mely III. Ferdinánd ideje óta igen nagy számú 
és kevés kivétellel oly képtelen tagokból állott, kikkel ne
vetség vagy ámulat nélkül nem lehetett a közügyekről be
szélni. A tehetség hiányát önzetlen jóakarat sem pótolá, 
mert a császár tanácsosai mind csak saját érdeküket tárták 
szem előtt, és egymásra agyarkodva, többet gondoltak egy
másnak megbuktatására mint a török leverésére J).

Azon kisebb kör, mely Leopold kormánya alatt a leg
fontosabb teendőkre a császár legmeghittebb embereiből ala
kult, nem állott sokkal különb tagokból. A tanács feje 1664. 
Portia Ferdinánd herczeg a császár egykori nevelője, Lipót 
személyes vonzalmának köszönhette a magas polczot, melyre 
tehetségei nem képesiték. Jó lelkű, becsületes ember volt? 
urát igazán szerette, de mitsem értett az államügyekhez. 
Egész politikája a huzavonában állott, várván, hogy az 
események oldják meg a kérdéseket, melyeket ő megoldani 
nem tudott, másokra bizni pedig nem akart. 0  nem volt 
ellensége a magyaroknak, rokonszenvvel viseltetett a Zrí
nyiek iránt, kik krajnai jószágait szorgosan védték a török 
ellen, de a török háborút, a inig lehetett, elodázta és midőn 
kitört, azt mihamarább békekötéssel befejezte, mert az te
vékenységet igényelt, gondokat okozott, melyeknek pedig ő 
nem volt embere * 2).

theologiae volt, Lipótnak tanára, »Ein förderer des Collegium naturae 
curiosorum.«

1) Nani 8. 1. i. h.
2) Y. o. Nani 9. 33 1. Molin 59. Sagredo 116. jelentéseit, 1. u. o. 

a Zrínyiek iránti rokonszenvét; Histoire des Troubles de Hongr* 
I. 452. 1.



Mint Portia a császár, ugy Schwarzenberg János Adolf,, 
akkor még gróf, Lipót főlierczeg kegyének köszönte befolyá
sos állását, s Portianál kissé több észszel több tetterővel 
birt, de szinte ügyesebb volt kákán is csomót találni, mint 
nehézségeket éles szemmel átpillantva orvosolni1). A harma
dik minister Auersperg János, münsterbergi berczeg, a ká- 
rolyvárosi Auerspergnek testvérbátyja, még I I I  Ferdinánd- 
tól maradt Lipótra, ki a büszke nagyravágyó férfit nem 
szerette, de atyja emléke miatt megtartó, és ügyessége, jár- j 
tassága miatt a közügyekben, nem is könnyen nélkülözhette j 
ámbár ő sem emelkedett felül a középszerűségen, és csak 
egy Portia mellett tűnhetett fel valami jeles embernek. Gon
zaga Hannibál berczeg a haditanács alelnöke egy régi eszes, t 
katona 2), a becsületes Trautsohn gróf3), a rideg magában 
álló Oettingen udvari tanácselnök J), kevesebb jelentőséggel 
birtak, kitűnt azonban tehetségei á lta l: Montecuccoli, és 
Lobkovitz Yenczel berczeg, ki ekkor mint a haditanács el
nöke a török ügyeket vitte, és igy a magyarokkal is legtöb
bet érintkezett. Montecuccoli ítajmond, kit szent, gottkárdi 
győzelme ragyogó nimbussal vett körül, vitéz, értelmes, tu
dományosan miveit, de majdnem túlságosan pedáns katona ; 
volt, és a magyarokat nem szerette. Hadjáratai alatt sok
féle baja volt velük. Indignatioval hallotta bátor beszédei
ket, éles bírálatukat, hadainak fegyelmetlensége, hadvise
letének lassúsága és eredménytelensége felett. Legutóbbi 
összekoczczanásai Zrínyi Miklóssal, ki már 1662-ben egy *)
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*) Náni 10. 33. Molin 59. Puffendorf 68. 1. i. li.
2)  Sagredo 117 Molin 62. 1.
3) Molin i. li.
4) Molin 63.1.
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élesen irt röpiratban ostorozta volt 1661. sikertelen erdélyi 
hadjáratát, nem nevelték rokonszenvét a nemzet iránt, me
lyet, úgy vélte, csak vasvesszővel lehet és kell kormányoznix).

Lobkovitz Yenczel lierczeg nem volt Szerencseik mint 
Montecuccoli, ki szegény grófocskáhól kardja által emelke
dett magasra. Atyja Zdenko, a Lobkovitzok Popeli ágából, 
tekintélyes nemes családnak ivadéka, Csehország cancellárja 
az ország legnehezebb napjaiban, az ausztriai háznak és ka- 
tholicismusnak szenvedélyes hive, egyike volt a legtevéke
nyebbeknek, kik hazájuk szabadságának sírját megásták. 
Yenczel 1609.jan.30. született. Ifjú éveiben a 30 éves háború
ban egy lovasezredet vezényelt, 1647. Generalfeldmarschallá 
lett, később azonban a diplomatiai pályára adván magát, 
részben neki volt köszönhető, hogy I. Lipót a római császár
ságot megnyerte. Lobkovitz nem birt Montecuccoli kitűnő 
tehetségeivel. Alig volt Auersperghez fogható, de volt egy 
tulajdonsága, mely őt kartársai közül kitűnt été. Mig azok, 
valamint az egész udvar, a Németországban carricaturává 
lett spanyol grandezzat követték tetteikben, gondolataik
ban : Lobkovitz a könnyű franczia modornak embere volt, 
és már az újabb kornak befolyása alatt állott. Az atya bi
gott vallásossága nem volt meg többé a fiúban. Neje egy 
Sulzbachi pfalzgrófné, protestáns volt, és maradt haláláig. 
De az öreg Zdenkonak absolutistikus szelleme nem szenve
dett csorbulást Yenczelben sem. Benne nem csak az udvarok-

’) V. ö. Zrínyi és Montecuccoli czimü tanulmányomat a Buda
pesti Szemle Ujfolyam 1867. IX. köt. 1—40. 11., s az ott idézett kút
főket, megjegyezvén egyébiránt, bogy nem m i n d e n  ott foglalt állí
tást vallók most is, s e g y r e  nézve, hogy Montecuccolit apró em
bernek irtani, sietek tévedésemet itt bevallani, és kijelenteni, hogy 
ellenkezőleg magas termetű volt.
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nak, kormányoknak általános iránya működött: ő despota 
volt hajlamainál fogva is. Tetteiben csak saját vagy legfel
jebb urának érdekeit tartá szem előtt, s levetvén társainak 
régi feszességét, levetette egyúttal a korlátokat is, melyeket 
azokra a régi szokás rakott volt. Bizonyos dolog, hogy a 
bécsi ministerek legnagyobb részét bigott vallásosságuk 
nem tartoztatta vissza gaztettektől: de a tekintélynek tudata 
mégis némi mérséklő hatással volt rájuk sok esetben. Lob- 
kovitz azonban nem hajtott a papokra; szabályt csak saját 
belátásában, és kényében talált, s az sohasem tiltá el olyan, 
tettől, melyből magára nézve valami hasznot várt. Kiemel
kedvén ilykép a közönséges gondolkodás módból, souverain 
megvetést érzett mindazok iránt, kik hozzá fel nem értek, 
s azok közé számitá alig ismerve kivételt, az egész világot. 
És szelleme sokkal élénkebb, merészebb, nyelve sokkal éle
sebb volt, semhogy ez érzelmet nagyon takargatta volna. 
Hires volt csipős, gúnyos észrevételeiről, melyeket a legko
molyabb tárgyakba is belevegyitett. Kern kímélte a hatal
mas jezsuitákat, nem ministertársait, nem magát a császárt 
sem, s e modora, mely őt a külföldi diplomaták szemében 
hóbortosnak,majd nem bohócznak tűnteté fel, kellemetlenné, 
sértővé tevék azok irányában, kik, mint a magyar urak 
ügyes bajos dolgokban, kérelmezőleg voltak kénytelenek 
hozzá fordulni J).

Mind e különböző jellemű ember egyetértett a béke

') Y. o. Wolfnak többször említett művét, jelesen annak 10. 13. 
31. stb. lapjait s egyáltaljában az egész művet, mely részben a 
raudniczi Lobkovicz-féle levéltárból vett adatokon épül. Molin i. h. 
31. Sagredo 117. Zorzi 130. Morosini 148. 1. Puffendorf i. li. 66. 1. 
szól róla.
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mellett x) ámbár fel kellett áldozni Érsekújvárt, mely nem 
csak Magyarhont, de Morvát, Sziléziát, és az örökös tarto
mányokat is védte. A nehézségeken és esélyeken kívül, me
lyekkel minden hadviselés jár, kivált két ok hatott a császár 
tanácsosaira. Az egyik a régi elv volt, miért hozni áldozatokat 
a magyarokért, kik gyűlölik a németeket, és ha a töröktől 
megszabadulnak, azonnal ellenük fognának fordulni ? A 
másik IY. Fiilöp spanyol királynak gyengélkedő egészsége 
volt, kinek halála után a roppant spanyol birodalom két 
éves fiára volt szállandó, felette kedvező alkalom XIY. La- 
josx-a nézve, felhasználni a bécsi udvar török háborúját, hogy 
hatalmát az osztrák ház romjain megalapitsa, kivált, midőn 
seregei már behatottak a császári birodalom szivébe és ve
szélyes szövetkezést fogtak köthetni a magyarokkal. Hogy e 
közel bajtól megszabaduljanak, feledék a jövő veszélyt, mely 
abból származott, hogy Erdély fejedelmi székén a törökök 
bábja ült, rabszolga, mint a moldvai és havas alföldi hospo- 
dárok s nem többé független fejedelem mint Bethlen Gábor 
és a ítákocziak voltak, kit a porta, mikor neki tetszett, le
tehetett, mert birta Erdély kulcsát, Nagyváradot* 2).

A béke pontjait hivatalos alakban még nem ismerte 
a világ. Beszélék hogy két titkos pont is van, melyek szerint 
a török nem fogja segiteni a magyarokat, bár mit is csinál
jon velük a császár; ő viszont szabadon járhat Horvátor
szágon és Krajnán át pusztítani a Yelenczei földre 3).Ama-

J) Non vi fú discrepanza alcuna nel consiglio di Sua Hta circa 
le capitulazioni — írja Sagredo i. h. 106. 1.

*) Sagredo i. h. 109. 1.
3) Sagredo i. h. 110.1. hiszi az első pontot, a másodikat nem. 

Úgy látszik, az első pont a békekötés szövegének 5-ik pontja, mely
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gyaróknak azonban elég volt az is, mit szemmel láttak, s a 
mire a külföldiek is elmondák, bogy a császár nem mint 
édes, hanem mint mostoha atya bánt a magyarokkal*). 
Szendrőtől Pozsonyig nem volt többé kellő végvár, és 
az egész vidék oda volt dobva martalékúl a töröknek, ki 
mindjárt a békékötés után már a Morváig kivánt behódo- 
lást. »Az udvar« — mondák a magyarok — »nem is akart 
győzni. Nem engedte, hogy a francziák a szent-gotthárdi 
győzedelmet felhasználják, és a Rábán át a bomló török 
seregre törjenek. Maga mentette meg a nagyvezér seregét, 
mely elveszett volna éhen, midőn a Dunáninnenre vonult, 
ha még egy hétig foly a háború. Ez azonban nem volt a 
németek czélja. Hisz a császár egyik tanácsosa mondá: In 
kább vegye meg a török Bécset, mint sem hogy a magyarok 
visszanyerjék Budát. Az egész hadviselés csak kicsinált 
dolog volt, fogyasztani, és tönkre tenni Magyarországnak 
még meglevő kicsinyke erejét!« 2).

A magyar urak, a kik november végén Bécsbe jöttek, 
— a nádor, a prímás, Nádasdv, Zrínyi és mások — Ná- 
dasdy kivételével, ha nem is hangoztatták a túlzók e beszé
deit, hason érzelmeket tápláltak. Kivált Zrínyi Péter volt 
dühös a békére, melyben csak a török cselét látta, hogy a 
keresztények erejét szétoszlassa, és tavaszszal ujult erővel

szerint a 'békekötő felek egymás ellenségeit nem támogatják, be nem 
fogadják. Katona, XXXII. 566. 1.

p »Recueil historique contenant des divers pieces«, a béke vé
delmére irt és Kölnben megjelent mű : »Sa majesté traite les Hon- 
grois plutot en paraistre qu’en pere«, 346. 1.

2) L.Frangepan levelét a mainzi választó fejedelemhez 1665-ből 
Racki 2. h. 1—7. 11.
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kezdhesse meg a háborút 1) Lobkovitz — írásban — igye
kezett aggodalmaikat eloszlatni. Közié a béke pontjait és 
fejtegeté mily hasznosok azok az országra nézve! Erdély 
függetlensége megvan ment ve. Szabol csőt, Szatbmárt vissza
nyerte az ország. Érsekújvár helyét a Vágmentében uj erős
ség fogja pótolni. A béke nagy könnyebbségükre fog szol
gálni, mert összeroskadtak volna két ellenséges sereg terhe 
alatt. A felség csak janikat liordá szivén, midőn a békét 
megkötötte; fogadják el! De az urak ki jelenték, hogy a bé
kéhez ők nem szólhatnak. Az a nemzetnek, az összes karok 
és rendeknek joga, kiktől megbízásuk nincs, és e nélkül, 
mint magán embereknek, sem joguk, de akaratjuk sincs 
a békét eltagadni* 2) s azért e kérdéssel, bár sokat mond
hatnának, nem is zaklatják a császárt. Fel kell azonban 
szólalniok — irák válaszukban — az ország siralmas álla
pota miatt. Pozsonytól Szendrőig tárva az ország a török
nek. A felvidék mintegy el van szakasztva az ország többi 
részétől. Az ország nem ország többé, hanem rongya a 
réginek. A föld népének nem biztos többé gyermeke, 
nem marhája, nem mehet többé ki nyugodtan a mezőre, 
nem szőlejébe. Kincs nyelv, mely kellőleg elmondhatná: 
mit szenvedett a nemzet. Kincs ember Kolozsvártól Csák
tornyáig, ki valamit ne vesztett volna. Mindenütt csak nyo
mor és pusztaság, melyet a német katonák még növelnek.

J) Egli e tutto appassionato nel veder ima pace con tanti dis- 
capiti, e l’interesse delkUngheria in precipitio. Yelenczei követjelen
tés jan. 18. 1665-ik meg jan. 11. 1665. Ratki, i. h. 7. és 8. 11.

2) »Nos in eandem nec in personis nostris, nec in nomine Sta- 
tuum et Ordinum . . . . velle aut posse consentire.« Wesselényi til
takozásából a pozsonyi káptalan előtt jan. 5. 1665. O r s z á g o s  
l e v é l t á r .



Spankau ezredes — vele történetünkben még találkozni fo
gunk — nyíltan kimondá, bogy ez szándékosan, politikából 
történik. A katona Bécsből csak papirt kap, de pénzt ' 
szükségleteire nem : szóval a magyar olyan mint valamely 
legyőzött nemzet, melyet lenéznek, megvetnek, semmibe 
sem vesznek (decz. 9. 1664.) 1).

Lobkovitz felelt, ígéreteket tett, de a magyarok meg
maradtak álláspontjuknál és csak arra nézve voltak készek 
segédkezet nyújtani, s tanácsot adni, mi az ország megvé- j
désére, fenntartására, addig is, mig az országgyűlés ba- )
távozni fog szükséges, s ekkép a következő év elején 
Wesselényi csatlakozott Soucbes és gróf Abensberg csá
szári biztosokhoz, kik a Yágmentében alkalmas helyet ke- ] 
restek egy uj várnak, mely Érsekújvárt pótolja és féken 
tartsa, de egyúttal ünnepélyesen tiltakozott (jan. 5. 1665.) 
a pozsonyi káptalan előtt társainak minden oly intézkedé
sei ellen, melyek talán az ország jogaira nézve sérelmesek 
lennének és a nemzet hozzá szólási jogának praejudikál- 
nának 2). Két ember volt azonban, kik tiltakozással, jog- 
fenntartással be nem érték, hanem kifelé néztek, és szövet
ségeseket kerestek. Zrínyi Péter és Lippay 3), de mindket- 
tejét már megelőzte egy nő : Zrínyi neje, Frangepán Anna 
Katalin. Midőn a Velenczében székelő franczia követ, Bonzi

*) »Regnurn Hungáriáé est victa natio, penitus contempta 
spreta, pro nihilo habit a.« — másolat az erdélyi fiskális levéltárból, 
melyre Szilágyi Sándor barátom tett figyelmessé.

2) Wesselényi tiltakozása i. h. Histoire des Troubles de Hongrie 
I. 55—62. 11.

3) Róla Írja a velenczei követ, febr. 1. 1665. »e unó de Signore 
ungheri, che maggiormente esagera gl’universali discapiti.« Racki, 
1 h. 1. 10.
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Péter, beziéresi püspök, Zrínyi Miklós halála miatt részt
vevő levelet irt a családnak : Katalin felelt és Becs
ben levő férjének tudta nélkül kikérte közbenjárását a 
franczia udvarnál a magyarok ügyében. Bonzi készséggel 
igent mondott, de megbízást kért Zrínyitől magától, ki azt 
nem csak megküldte, *) hanem maga is, tele lévén a fran
czia szövetség eszméjével, Schönbornnal, a rajnai szövet
séggel, folytatta az ügyet. Bécsben felkereste az ottani 
franczia követet, Gremonville lovagot, és neki Bonzival való 
viszonyát elmondván kijelenté, hogy Lippayval és más ba- 
rátjaival együtt XIY. Lajossal szeretne tárgyalásba bo
csátkozni. Gremonvillenél azonban már megelőzte volt őt 
Lippay, ki bizalmát közvetlenül Schönbornba és a raj
nai szövetségbe, és XIY. Lajosba csak közvetve, lielyezé 
és Kómában is keresett támogatást, keserves szavakkal, 
élénk színekkel rajzolván Barberino bibornoknak Magyar- 
országnak kétségbeejtő helyzetét. * 2) A férfi, kihez Lippay 
és Zrínyi fordultak, teljes néven Brethel Jakab, Gremon
ville lovag, maltai vitéz, altábornagy, a franczia segély- 
liaddal jött Ausztriába, és most a békekötés után, mint 
rendkívüli követ ott maradt. Egyike volt ő a legügyesebb

J) Nádasdy hibásan teszi a Bonzival való érintkezést 1665-re, 
mert az még 1664-ben kezdődött s Gremonville-nek arról 1665. ja
nuár 15-ikén már tudomása volt. V. össze egyébiránt az alkura nézve 
Zrínyinek egy később Bonzihoz intézett levelét a titk. lev. Bonzi 
személyére nézve pedig Alig. Historisches Lexicon I. 594. 1.

2) Nádasdy II. vallomásában, a titk. levélt, említi a Barberi- 
nonak irt levelet, melyet neki 1667-ben Lrangepán mutatott, mintha 
Barberino irta volna, de ő azonnal ráismert Lippay styljére, és titká
rának írására, a levél tartalma hasonlítván Nádasdy később említendő 
oratiójának.

Wesselényi Ferencz nádor. ^
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diplomatáknak, kiket Mazarin iskolája nevelt, és beható 
éles észszel azonnal tájékozni tudta magát a rá nézve kü
lönben oly idegen viszonyokban. O átlátta, bogy a magya
rok rokonszenve alkalmilag nagy hasznára válhat királyá
nak, de hogy most, midőn a császár serege még együtt van, 
felkelés nem vezetne czéllioz, és legfeljebb XIV. Lajost 
compromittálhatná. Már ismerte a nemzeti szalmatüzet, a 
magyar urak közt való agyarkodást, irigységet, és árulko- 
dást, mely mindig kész volt, csak hogy az ellenfélnek nya
kát szegje, minden titkos dolgot felfedezni a bécsi udvar
nak, s ha valami figyelmét elkerülte volna, azt kipótolta 
Lippay, ki óva inté, ne bízzék senkiben sem a magyarok kö
zül, ne adjon semmiféle írásbeli nyilatkozatot, hanem ha
lásszon mindent akkorra, midőn majd élőszóval fog velük 
értekezhetni. Minthogy Bonzi, alig hogy Zrínyi megbízását 
vette, Velenczéből Lengyelországba ment követül, a magyar 
ügy egészen az ő kezében pontosul! össze, s ő egyelőre arra 
szorítkozott : nem utasítani vissza a magyarokat, hanem 
megtartani rokonszenvüket a franczia iránt, a mellett pe
dig megakadályoztatni minden meggondolatlan lépést, 
mely a franczia kormányt talán időnek előtte egy becses 
szövetségestől megfoszthatta volna. Ehhez képest csak ál
talános kifejezésekben Ígért támogatást, és csillapítá a 
tüzeskedő Zrínyit, kiről Lippay mondá neki, hogy gyakran 
eljár a szája : »még nincs itt a tettek ideje, a császár vi- 
gyáztat minden lépésre; bár mit tenne, akadna árúlója, és 
csak bitelét vesztené az udvarnál, és sok alkalmat sza- 
lasztana el, használni a közös ügynek. Most csak színleljen 
hűséget az udvar iránt, hogy megnyerje a báni méltóságot, 
mi a fődolog; ne féljen, hogy a magyarok meg fognak 
nyugodni a békében; lesz a töröknek gondja, hogy az ne
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történjék, s clulásaik folytán nem fogyni, de növekedni fog 
.az elégületlenek pártja« ; okoskodás, mely Zrínyit is meg
győzte, úgy liogy szót fogadni Ígért a francziának. x)

Időközben Leopold nem is sejtvén, hogy Zrínyi mi
ben töri fejét, őt jan. 24. 1665. kinevezte horvát bánnak. 
A kinevezési okmány őt Selimir, Crescimir, Zvonimir régi 
horvát hősökkel tette párhuzamba. Emlité őseinek, bátyjá
nak, saját magának harczi érdemeit, vitézségét, melylyel 
1663-ban Styriát, Krajnát és Karinthiát a végpusztulástól 
megmentette, a károlyvárosi végekben 800 fegyveressel 
túlnyomó török erőt megvert, és a Zrínyi nevet a keresz
ténység pajzsává, a törökök rémévé tévé.2) »Portia is min
denkép hizelgett neki, és mondá, hogy rá bízzák a végeket, 
mert tudják hogy a béke nem lesz tartós, »kíem tudom 
— mondá Zrínyi Sagredó velenczei követnek — nem 
.akart-e azzal csak engem vigasztalni, de annyi bizonyos, 
hogy a magyarok ily béke mellett meg nem maradhat
nak.« 3)

A kitüntetés nem tette őt vakká a nemzet sérelmei 
iránt, nem békité ki az udvarral. Boszankodott, hogy oly 
sokáig kellett, távol a végektől Bécsben időzni, és január 
végén azon szándékkal ment haza, hogy valami jó csa
pást ejt a törökön, mire talán a háború újra ki fog törni. 1

1) Gremonville jan. 15. 29. 1665. Jelentés. Sagredo velenczei 
követ írja, hogy ő csak éjjel találkozott Zrínyivel, nehogy compromit- 
tálja magát. Sagredo 1. h. 118. 1.

2) A Liber regiusban illető kelte alatt, most a felség személye 
í-üli ministeriumban.

3) »Non so, disse il conte, se egli l’abbia detto per consolarmi 
mentre, sotto l’ardue conditioni della pace stabilita, non ponno 
1’ Ungheri mantcnersi.« Yel. követ job, febr. 1. 1665. Racki i. h. 10.

4*
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liisz maga Portia monclá neki a kérdésre »mit csináljonr 
lia a török a Muraközben is beakar bódoltatni ?«  : áll
jon ellent, s e tervet közié Gremonvilleval is, ki azt tel
jesen helyeslé. Alig bogy haza jött, már zaj is támadt a 
határokon, és megdöbbenté a bécsi udvart. Hire járt s ta
lán nem ok nélkül, hogy a bosniai törökök, a múlt háború 
óta még náluk tanyázó más török hadakkal, ágyukkal ké
szülnek kiostromolni egy kis végbeli erődöt, melyet Zrínyi 
Péter a múlt háborúban épített (martiusban.). Zrínyi Ká- 
rolyvárosban vette a hirt, és azonnal felparancsolta Slavo- 
niát, mozgásba hozta Krajnát, mert, mondá, meg kell mu
tatni a töröknek, hogy nem félnek és készen várják, mi 
egészen szokatlan eljárás volt a császáriaknál. A törökök 
meg is ijedtek, fel is hagytak tervükkel : de Bécsben újra 
bizalmatlanokká kezdtek lenni Zrínyi iránt, s az egészben 
csak fogását látták valami módon megszeghetni a vasvári 
békekötést. *)

Ez alatt azonban az ország helyzete nem javult. Né
metországból, Francziaországból, Olaszhonból, semmi vi
gasztaló hir sem érkezett. A magyarok pedig magukra ha
gyatva nem tudtak tenni semmit. Még vezérük sem volt, ki 
a dolgot megindíthatta volna. Most látszott csak, mily 
veszteség volt Zrínyi Miklósnak hirtelen halála, midőn nem 
volt senki, ki a mozgalomnak irányt adhatott volna, kinek 
jellemében, eszében, erélyében mindannyian megbíztak 
volna, tudván, hogy a minek élére ő áll, az nem fog önző 
czélok elérésére, személyes ellenségek megrontására felhasz
náltatni. Zrínyi Péter csak a kard embere volt. Lippay nem

’) Yelenczi követjelen'ések febr. 1. és 8. martius 22. 29. Backi 
i. li. 10. és k. k. ül.
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bízott eszében, tehetségében. Wesselényivel feszült viszony
ban volt még azóta, bogy őt a nádori székre segítette, 
mert vele parancsolhatni vélt, de reményében csalódott. J) 
Keni tudott tehát mit tenni. Visszavonult és elnémult. De 
Zrínyi Péter nem hagyta a franczia szövetséget. Gremon- 
TÍlle kitérő válaszai nem vették el kedvét és reményét. Jú 
niusban felküldé nejét Bécsbe, és sürgette a franczia király 
segítségét. 0  alig várja XIV. Lajos parancsait, hogy azo
kat vakon végrehajtsa, hűségének zálogául 13 éves szép 
fiát, Jánost kezesül ajánlván, kit tanulás ürügye alatt kiküld 
Párisba, csak a király adjon neki írásbeli biztosítást, hogy 
oltalmazni fogja a magyarokat. De ép azt nem adhatta 
Gremonville, és újra kitérőleg felelt, várakozásra intvén 
Zrínyit, nagy óvatosságra Zrinyinét, mi az okos aszonynál 
szinte szükségtelen volt, mert nagyon jól tudta, hogy család
jának boldogságát teszi e merész játékban koczkára. Hogy 
azonban Zrínyi kedvét ne veszítse, Gremonville számára 
■Í000 tallér évdijt eszközölt ki a franczia királytól, meggyő
ződvén már az eddigiekből is, hogy Zrínyi igaz hive afran- 
czia szövetségnek. 2) Gremonville nem csalódott, midőn 
megjósolta, hogy az izgatottság az országban növekedni 
fog. A magyarok aggodalmai beteljesültek, és a béke nem 
vetett véget szenvedéseiknek. A törökök, úgy mint az előtt

J) 3Iolin 1661-ben ellenségeknek mondja őket i. h. 79. Gremon
ville jan. 29. 1665. Jelentés. Sagredo i. h. 111. 1.

2) Jelentés, jelesen Gremonville jul. 3. 1665. levele. Mignet 
Documents inedits pour servir a l’histoire de France III. 383. 1. »pen- 
sionné du roi«-nak nevezi Zrínyit. János fia, mellék nevén Antal, az, 
ki némely Íróinknál, nem tudom mi alapon Boldizsár néven szerepel, 
holott kortársai mind csak Jánosnak nevezik, s ő maga is csak János 
-Antalnak Írja magát.
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kisebb nagyobb csapatokban, tizen, buszán, ötvenen, szá
zan, kétszázan, sőt néha ezeren, két ezren szabadon jártak, 
keltek az országban, melyen már ott, hol legszélesebb 
volt, két nap, a legtöbb helyen azonban már egy nap 
alatt is egy fürge lovas csapat keresztül száguldkatott. *)- 
Falu behódolás, marha elhajtás, emberrablás, napi-renden 
volt. Az elrabolt gyermekekből sokszor törökök lettek,. 
ostorai régi hazájuknak; az öregebbek váltság dijából er
szényét tömte az ellenség, mig a kinem váltott, haszonvehe- 
tetlen rabokat kardra hányta. A ki Budára jött a vár előtt 
keresztény fejeket látott heverni, s a temetetlen holtteste
ket kóbor kutyák falták fel. 2) S mindezt a török nem is 
tartá béketörésnek, hanem rendes dolognak, mert ágyuk
kal és 5000 főnél nagyobb csapatokkal nem történt táma
dás 3) Főurak, kik fegyveresekkel, nagy szánni cselédséggel 
rendelkeztek, megtagadhatták az adózást, szembe szánhat
tak a rablókkal, kik jószágukra törtek, s ha azért gaboná
jukat felgyújtották: ott volt Egerben, Váczott, Hatvanon 
a török majorsága, melyet viszonzásul meg ők perzseltek 
fel, és ha a török jobbágyaiknak orrát, fülét, ajkát levágta,, 
ők embereikkel hason boszút vehettek, a velük találkozó 
török »ebeken« ;4) de a szegény parasztnak, a nyílt falukon 
lakó kis nemességnek vagy el kellett futni, vagy bekellett 
hódolni, vagy folytonos veszélyben és remegésben élni, ki-

J) Korneli Fragmenta 370. 1. Xadasdy öratioja a 4 rendhez: 
magyarul és német fordításban a t i t k o s  l e v é l t á r b a n .

-) Nádasdy i. h. Pestmegyei inquisitio 166 8. julius 29-dikérr 
K a n c z. l ev .

3) Korneli i. h.
4) V. ö. Forgách Adám levelét Wesselényi Ferenchez, Rajka, 

jun. 10. 1665. Tört. Tár. X. kötetében.
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vált a Vágmentében, mert a régi végházak az ellenség ke
zében maradtak, az újak pedig, jelesen a békében kikötött 
Leopoldujvár *) még fel nem épült s alapkövét csak 1665. 
sept. 20. tette le Wesselényi a kanczellár és Souclies tá
bornok jelenlétében. 2) A magyaroknak egyedüli fegyverei 
a panaszok voltak, melyek Bécsben balomra nőttek, de 
sikertelenül, mert az udvar ugyan jelentéseket tett Budára, 
Konstantinápolyim, de ott azokra senki sem hederitett. Les- 
lienek fényes követsége, mely 1665-ben a portára ment, 
bogy a béke részleteire nézve kedvezményeket nyerjen, a 
foglyok visszaadását sem tudta kieszközölni, és igy a felvi
déknek egyik nevesebb embere, szalai Báró Barlcóczy Zsig- 
mond, a megyéknek feliratai, az udvarnak Ígéretei daczára 
örökös rabságban Törökországban maradt. 3) Máskép volt 
a dolog, ba a magyarok követtek el valami becsapást, mert 
akkor az udvar erélyes is tudott lenni, és a töröknek nem 
volt szabad kárt vallani. »Ha tiz darab markát hajtott el 
magyar, nagyobb volt a lárma, mint sem ba a török tiz 
mérfölddel kijebb terjesztette volna a hódoltságot« 4)Bécs- 
ből megtilták a bebódolást, megtilták a valamire való vé
delmet, de ba a magyarok a bajok orvoslását sürgették 
rendesen választ sem kaptak, vagy a válaszban nem volt kö
szönet.

Az udvar megígérte volt a magyar uraknak Bécs
ben, bogy a német hadakat kihívja az országból, és

4) így olvasom a nevet egy egykorú magyar levélben a 
k a n c z .  l ev.

2) Wagner, Yita Leopoldi I. I. 187. 1.
3) Podhraczky gyűjteménye Ak a d .  l e v é l t .
*) Nádasdy szavai az Oratióban, melyek jellemzik az akkori 

hangulatot.
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helyettük kellő számú magyarokat fogad és tart a hazafiak 
védelmére: de szavát megnem állotta. A meglevő magyar 
katonaságot sem fizette, újakat nem fogadott. A magyar 
végbeli katona, folytonos érintkezésben és liarczban vad 
ellenségével, maga is jobbára gyilkos, tolvaj, rabló útonálló 
volt, terhe és csapása a szegény parasztnak, kit védelmez
nie kellett volna. Kapitányai nem tudták, vagy nem akar
ták féken tartani, mert kellő zsold és ellátás nélkül majd
nem kénytelen volt rabolni, mig ama nagy számú kóbor nép
ség, melyet szabad legény, »hajdú«, »talpas« néven is
mert és rettegett a nép, a béke folytán kenyerét vesztve, 
foglalkozás nélkül, minden ur, minden vezérlet nélkül 
egészen kénye kedve szerint garázdálkodott keresztényen 
és törökön. A helyett, hogy az udvar e kóborlókból egészí
tette volna ki a végek őrségeit, és pontosan fizetve a ma
gyar katonaságot a lakosok védelméről gondoskodott és a 
rablók számát apasztotta volna : a tiszai részeken volt 
németeket az országban hagyta, sőt még azokat is, kik E r
délyből Székelyhidról jöttek Kaiserstein tábornok alatt 
Szathmár, Kálló, Onodvárakba helyezé. *) Szintúgy Lévára 
és Nyitrába is német őrséget rakott, ezen vidéknek német 
parancsnoka Souches tábornok alatt. E tetteivel az udvar 
csak következetes marad régi politikájához: Magyarhon 
váraiba, ha lehet, jó módjával, német hadakat csempészni, 
melyekre támoszkodhassék a magyarok ellen, azon jogok 
érvényesítésében, melyek a királyt, mint olyat, a bécsi ud
var fogalma szerint megillették, melyeket azonban a ma-

!) Nádasdy i. Ti. Wesselényi levelei Nográdhoz nov. 14. 1664. 
mart. 23. april. 13. 1665. Tört. Tár. X. kötet 1. Histoire des Troubles 
i. h. 62. 1. Wagner i. li. 181. 1.
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'

gyarok büszke rakonczátlanságukban tőle megtagadtak. 
Jelen esetben még hozzájárult a körülmény, hogy az udvar 
a maga költségén újonnan megerősített vagy megerősítendő 
végeket nem akarta kezéből kibocsátani, s továbbá félt, 
hogy a magyarok, lia nincs, ki őket fékezze, becsapásaikkal 
a török földre újra fellobbantják a háború tüzét, újra felidé
zik mind azon bajokat, melyekből Ausztria a vasvári béke 
által oly »szerencsésen« kimenekült. ])

A magyarok nagyon jól ismerték az udvar szándé
kát, s azért mindig, még a legnagyobb szükségben is bizal
matlanul, és gyűlölettel láttak német katonákat váraikban; 
s a német katonák, a maguk részéről mit sem tettek, hogy 
a nemzet ellenszenvét eloszlassák. Ellenkezőleg úgy viselték 
magukat, hogy ha tárt karokkal fogadják is, a legrövidebb 
idő alatt meg kellet volna gyűlölni őket. Az osztrák sereg 
toborzott zsoldosokból állott. Voltak soraiban katonafiak, 
kik gyersmekségük óta ezredükkel jártak, a vad harczi 
életben növekedtek fel, és nem ismertek más tekintélyt 
mint a hadi czikkelyeket; voltak, kiket kalandos szel
lem, szükség, mmAakerülés, vagy a polgári életnek sok
féle nehézségei vittek a zászlók alá és sok szemét-nép 
a katonaságnál, a háborúban ama féktelenséget kereste, 
melyet a polgári körben nem élvezhetett. És e katonasá
got rosszúl fizették. A császárnak hat millió forintnyi 
jövedelmét * 2) jobbára az udvartartás emésztvén fel a se
regre nézve még Wallenstein elve járta, hogy az ellenséges 
föld tartsa a katonát. Mihelyt tehát az osztrák katona ide
gen földre lépett, vége hossza nem volt a zsarolásnak, s

>) Histoire des Troubles 62. és kk. 11.
2) Sagredo i. h. 115. 1.
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igy történt, liogy ha az osztrák sereg valamely országnak,, 
mint 1658-ban Lengyelország és Dániának segítségére jött, 
a lakosságot a legrövidebb idő alatt ellenségévé tévé. Béke 
idején a sereg, a mennyit épen megtartottak, az örökös ta r
tományokban állomásozott s természetbeli ellátásban ré
szesült. A pénz hiánya nem volt oly érezhető, s a fegye
lem ellen sem lehetett kifogás. Magyarországon megválto
zott a dolog, mert itt mindent készpénzzel kellett volna a 
katonának fizetni. A pénzt az örökös tartományoknak kel
lett volna adni, aeqnivalensül az elmaradó eltartásért: de 
ezen adó nem igen folyt be, vagy elveszett a kamarai tisz
tek kezében. A katona tehát kellő pénz nélkül, élelem nélkül 
a földnépén volt kénytelen megvenni azt, a mire szüksége 
volt, s a legtöbb esetben nem is elégedett meg a szükséges
sel. A török által fosztogatott Magyarország nem volt 
gazdag s a magyar földes urak és parasztok nem látták át, 
miért kelljen nekik tartani a német katonát, kit nem hív
tak, ki szabadságuknak elnyomására jött, »mig a király az 
ország aranyát, ezüstjét, a bányákból kiviteté, és jövedel
mét színházra, mulatságokra, hivalkodó fényűzésre költé ?«1) 
Megtagadtak minden élelmezést. A német katonaság erő
szakkal felelt. A tisztek nem bírták, nem is akarták fenntar
tani a fegyelmet. Hallatlan rozslelküséget láttak abban, hogy 
a magyarok a segélyükre jött hadakat ében hagynák elvesz
ni, és biztosak voltak a mindennapi tapasztalás folytán, hogy 
elnézésükért Bécsből nem lesz bántodásuk. A katonák, 
mintha csak ellenséges földön volnának, házakat, pajtákat 
törtek fel, s a nemesi curiát ép oly kevéssé kimélék, mint, 
nem kimélték a templomot, a paplakot és az iskolát. Bán
talmazták, megverték, kínozták a férfiakat; erőszakot tettek

*) Nádasdy Oratioja i. h.
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a nőkön, s a mit elvihettek, elvittek. A fölclnépe vagy elfu
tott, elbújt, vagy fegyvert fogott, és úton útfélen, nyilván, 
vagy lesből, megtámatta, agyonverte a rablókat. Ily jele
netek napi renden voltak 1660 óta, midőn Souches és Mon- 
tecuccoli liadai Magyarlionban jártak, és csak növelők a 
gyűlöletet a magyarok és németek közt. A német katona 
orömestebb ment tengeren túlra, Kandiába a török ellen, 
mint Magyarországba, és most a béke után is, midőn már 
nem járt nagy csapatokban, keresztül, kasul az országon, 
hanem várakba szorult, talált elég alkalmat boszuját hű
teni a magyarokon, és erőszakkal szerezni meg azt, mire 
szüksége vagy kívánsága volt. Vezérei a legtöbb esetben 
még előre mentek a példával és bizonyos kedvteléssel néz
ték a magyarok sanyargatását. »Meg kell törni a hetyke 
népet« volt a közönséges phrazis a német urak szájá
ban, Bécsben az udvarnál úgy mint a tokaji vagy szatli- 
mári palánkon: »le kell szedni aranyos forgóikat, ólomgom
bokat kell aggatni reájuk az arany és ezüst gombok helyett, 
s a sárga csizmát csehországi saruval kell felcserélni1)« s a 
magyarok haragja, keserűsége annál nagyobb volt, minél 
kevesebbet tartottak a garázda had vitézségéről, mely, a 
mint mondák, 1663-ban Landzsér alatt tiz tatár elől meg
szaladt és a szentgotthárdi diadalt is csak francziáknak 
köszönhette. * 2)

9 A katonai viszonyokra nézve 1. Nani 14, 15. 1. Sagredo 115. 
1. Zorzi 125 —126. 1. i. h. Nádasdy Oratiója i. h. Korneli 370 és k. k. 
u. Yitnyédy levelei i. h. XY. 198. 1. XVI. 238. és kk. 11. Frangepan 
levele Schönbornhoz Racki i. h. 6. 1. A németekk ihágásairól egyébb 
iránt telvék az országgyűlési és megyei feliratok, melyek részben 
Orteliusban, a H ist: des Tronbetes Hoagrieban is olvashatók.

2) A francziáknak tulajdonítják a szentgotthárdi diadalt : 
Sagredo i. h. Antler és Nádasdy Oratiojában.



A török duláson és a német katonaságon kívül, mely 
egyaránt sujtá az ország minden lakóját, a protestáns ha- 
■zaíiakat még különféle vallási sérelmek is bánták. Ok még 
mindig a nemzetnek több mint fele részét képezték 3), ám
bár a katbolicismns napról napra tért nyert rovásukra. 
Ugyan az időben, melyben a protestantismus először raga
dott fegyvert, és vívta ki magának az országos elismerést, 
kezdődött a katholikus reactio. A főurak, kik hatalmas tá
maszai voltak a reformatiónak, egymásután visszapártoltak 
a régi egyházhoz, úgy hogy 1655-ben már csak 4 tisztán 
protestáns mágnás család volt az országban. 2)

A földesurak nem mulaszták el, mint Nádasdynál 
láttuk, jobbágyaik között is terjeszteni új meggyőződésüket 
és munkájukban buzgó segélőik voltak a jezsuiták. E 
szerzet, melynek kitiltását az országból több mint félszá- 
izad óta folyvást sürgette a protestántismus, csak 1662-től 
1665-ig több mint 10,000 lelket téritett vissza a katholika 
egyház kebelébe. 3)

E térítésekben gyakran nem csak a rábeszélés és 
meggyőződés, hanem más, épen nem apostoli fegyverek is 
szerepeltek, s a katholikus földesurak erőszakkal is éltek 
csak hogy jószágaikat mielébb megtisztítsák az eretnekség 
mételyétől. Elvük volt az Európa szerte divó : cuius regio, 
eius religio, és eljárásukat a törvények némely kétesebb

>) Puffendorf svéd követ 1674-iki jelentése szerint, az volt a 
vélemény, hogy a protestánsok a lakosság 3/5 részét képezik. Puffen
dorf i. h. 49. ].

-) Wesselényi egy levele 1655. april 21-rül Hevenessy kéziratai 
közt. XXXIV. kötet, 251. 1.

3) A jezsuiták kimutatása az általuk eszközlött megtérítésekről 
1662 —1674-ig Hevenessynél, i. h.
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magyarázatai helyeivel támogathatták. A protestánsok el
keseredéssel látták a »babyloni kurvának,« mint papjaik a 
katholika egyházat nevezék, gyarapodását. Elkeseredésük 
növekedett, midőn látták, hogy a linczi békekötés által 
nyert védelmi eszközöket, a templomok, iskolák elfoglalóira 
kiszabott büntetéseket nem érvényesíthetik, mert az ország 
legfőbb bírái is vagy maguk üldözők voltak, vagy, mint a 
nádor, az üldözők iránt legalább rokonszenvet éreztek.

Nem volt országgyűlés, melyen panaszaikat fel ne 
hozták volna, de a katholikusok és az udvar mindig eltud
ták odázni azokat; 1662-ben azonban kifogytak a türelem
ből. A török háború a küszöbön volt. A hovédelemről kel
lett volna gondoskodni; de. ők semmi kérdésbe sem akar
tak bocsátkozni, mig vallási sérelmeik orvosolva nem lesz
nek. Hiában kért, könyörgött Wesselényi, Inában beszéltek 
nekik az ország megmaradásáról. Nekik a vallási kérdés 
fontosabb volt az ország védelménél, a lelki szabadság 
drágább a testi szabadságnál. *) Hatszori kérelmezésnek és 
resolutionak elvégre is az lett vége, hogy a protestáns ren
dek, vagy az evangélikus status mint magukat nevezték, 
ott hagyták Pozsonyt, és protestáltak az országgyűlésen 
alkotott törvényczikkek ellen, melyek az ország védelmére

’) Hogy mennjüvel nagyobbra becsülték a prostentánsok a 
vallás dolgát a politikai kérdéseknél, kitűnik minden nyilatkozatuk
ból. Y. ö. például Gömörmegye feliratát a nádorhoz 1662. Sept. 30- 
ról, néni 1667. mint a kiadó Sárospataki füzetek 1860. 946. 1. 
hibásan olvasta, mert Wesselényi akkor már halva volt, melyben el
mondván a török és német dulást, azt vetik utána : »mind ezeknél 
mégis majdnem jobban és fájdalmasabban sért«, hogy az esztergami 
érsek dézsmát szedett.
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nézve fontosabbak és üclvösebbek voltak, mint bármely más 
decretum egy félszázad óta. *)

A protestantismus főerejét a 13 felvidéki vármegyé
ben : Szepes, Sáros, Zemplén, Ung, Bereg, Ugocka, Abauj, 
Borsod, Torna, Gömör, Heves, Szabolcs, Szathmárban, és e 
megyék területén levő Kassa, Eperjes, Bártfa, Lőcse, Kis- 
szeben, Szatkmár és Némethi szabad királyi y árosokban 
bírta, melyeknek lakossága túlnyomólag protestáns volt. 
Az ország e része a török dulás idejében majdnem mint 
Slavonia külön kerületté alakult, melynek külön főkapitá
nyai voltak, és védelméről, házi ügyeiről külön kerületi 
gyűléseken gondoskodott. A főurak ugyan itt is már majd 
nem mind, mint a Homonnayak, Perényiek, Csákyak ka
tolikusokká lettek, de az által csak befolyásuk nem 
pedig a protestantismus hatalma csökkent, mert a felvi
déken a köznemesség volt a hangadó, és oppositiójában 
merészebb, mint az országnak bármely más része, mi
nek többféle oka volt. 1 2) A felvidék legtávolabb esett 
Bécstől legközelebb esett Erdélyhez. Az elnyomó messze a 
segély közel volt. Fekvésénél fogva kevesebbet dúlta a tö
rök mint az ország többi részeit. Heves és Külső-Szolnok

1) Fabó »Az 1662-iki országyülés« : az országgyűlés érde
meit a honvédelem körül méltánylattal említi Salamon, a török 
hódoltságról irt szép művében.

2) »Tudvalevőleg a felvidéken az eretnekek túlnyomó többség
ben vannak a katholikusok felett« mondja Szenthe Bálint vallomásá
ban (Prim, levéltár) »Das meiste Ungarland und sonderlich die 
Hauptstadt sind der evangelischen Religion, von Kaschau aber bis 
Siebenbürgen ist meistens calvinisch, der wenigste Theil ist Katho
lisch« Simplicissimus ungarisch-Dacianischer, ki 1660 körül irt, az 
1854-iki kiadás 76. 1.
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ugyan egészen. Borsod majdnem egészen, Szabolcs, Szath- 
már, Grömör nagy részben a töröknek hódoltak. Abauj- 
ban már Kassa alatt harmad mérföldre kezdődött a 
török birtok, és Zemplénnek déli csúcsa adót fizetett a 
töröknek ki többször megfordult a Hegyalján: de fel
jebb már csak ritkán mutatkozott, s a kárpátalji megyék 
majdnem teljesen mentek maradtak minden pusztítástól. 
A  felvidéken nem is uralkodott az a gyűlölet a török el
len, melyet teszem a Dunamelléken, a Zrínyieknél talá
lunk. Sokat tett erre Erdély példája is, melyhez a felvidéki 
megyék közül időnként hol több, hol kevesebb tartozott 
volt, és mely a török oltalom alatt, legalább II. Bákóczy 
György koráig nyugalmat, testi és lelki szabadságot élve
zett, mig a német mind a kettőt fenyegette. Gyakran lehe
tett hallani »Inkább Allah, mint Wer da« s 1663-ban 
Apaffynak érsekujvári proclamatiója nem találkozott azon 
utálattal, mint a minővel azt Wesselényi fogadta, sőt Zem
plén a 13 vármegye eperjesi gyűlésén bekódolást indítvá
nyozott, annélkül, hogy arra valami különös indignatio tá
madott volna. ?)

A német és a király által támogatott katholicismus 
volt e majd nem puritán szellemű nemességnek a főellenség, 
melynek minden mozdulatát vizsga bizalmatlansággal ki
sérte. A büszke merész nemzeti jellem, mely mindig na- * 2

2) V. ö Eszterházy Bethlennek. Tört. Tár. X. 30. 1. Ung. Da- 
cianischer Simplicissimus i. h. 121. 1.

2) Sárossj' Sebestyén, Szentmiklósy György, Keczer András, 
Görgei Miklós vallomásai a kam.  l ev.  Zemplént e gyűlésen : Bocs- 
kaj* a főispán, Kazinczy Péter és Bornemissza Mihály képviseltek, 
kikkel mind még találkozni fogunk. Vitnyedj’ Keczer Andrásnak jan. 
1. 1664. i. h. XVI. 134. és kk. 11.
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gyón hajlandó az ellenzékeskedésre itt az elkeserített hit
buzgalommal találkozott, és főleg a reformátusok közt oly 
hangulatot szült, mely mindig kész volt, ha alkalom és idő 
kínálkozott, a végletekhez folyamodni. Hiában mondák ne
kik, mint 1662-ben Pozsonyban : Nincs többé Bocskay Ist
ván, Bethlen Gábor, öreg Rákóczy György! Ok nem azok
ban bíztak, »kiknek lehelletük az orrukban van, hanem ab
ban ki az egekben és mindenütt most is jelen van; ki a 
sziveket és veséket vizsgálja, és igazán megítéli az embe
rek cselekedeteit, kinek most is meg van azon mindenható 
ereje, hogy a cséplés mellől Gedeonokat, a juhok mellől 
Dávidokat állíthat elő az ő tiszteletének előmozdítására, 
Izraelnek szabaditására.« *)

A felvidéknek összes protestánsait 1661. de főkép 
1664 óta lázas ingerültségben tartá az ellenreformatió, 
melyet II. Rákóczy Györgynek özvegye, Báthory Zsófia, 
nemzetségének egész erélyével foganatba vett. A fejedelem
asszony eredetileg katliolikus szüléknek, Somlyai Báthory 
Andrásnak és Zakrewska Anna főrangú lengyel hölgynek 
gyermeke volt. Még serdülő leány korában 1640. jegye
sévé lön a 20 éves I I  Rákóczy Györgynek, ki akkor még 
csak, atyja életében, választott erdélyi fejedelem volt. Az 
öreg Rákóczy Györgynek és szigorú protestáns nejé
nek, Lorántfy Zsuzsánnának nem tetszett a menyasszony 
»pápistasága,« de vigasztalta őket a remény, hogy még 
gyermek lévén, »az istenes tanítások és ige hallgatásak által 
ki fog épülni belőle.«2)

0 E választ Pozsonyban adták 1662-ben. Szalárdy Siralmas 
krónika, 639. 1. Y. ö. Wagner, i. h. 185. 1. ki már a lutheránusok és 
kálvinisták közti különbséget kiemeli.

2) Szalárdy i. 1. 139. 1.
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Es csak ugyan esküvője után (1643. febr. 3.) előfog
ták a gyermekmenyecskét az ipa, napa, sőt unszolásukra 
az e tekintetben közönyösebb férj is, kit nagyon szeretett, 
és »sok szép tanítások, predikálásokkal« sikerült kivinniök, 
hogy Zsófia pénteken, szombaton, a nagy böjtben, a húst 
megette, és áldozáskor az oltári szentségben Lorántfy Zsu- 
zsánnával a kálvinista rítus szerint részesült. Külsőleg te
hát szerettei kedvéért hitet cserélt, de szivében mindig ka- 
tholika maradt. *) Tizenhét esztendőnél tovább erőszakot 
tett meggyőződésén, de midőn 1660-ban meghalt Lorántfy 
Zsuzsánna, és kevéssel utóbb, karja közt, sebeiben szeretett 
férje II. Kákóczy György, ki már végző szerencsétlenségé
ben sokat engedett protestáns rigorismusából, * 2) nyilván 
kijelenté ragaszkodását régi hitéhez, és a gyászévnek el
telte után 16 éves fiával, a már 7 éves korában erdélyi 
fejedelemmé választott Ferenczczel együtt visszatért a ró
mai egyház kebelébe (1661 végén) 3), udvarába jezsuitákat 
hivott, fiának neveltetését kezükbe tette le, és nagy erély- 
lyel hozzá fogott lerontásához mindannak, mit a Rá- 
kóczyak roppant birtokaikon a protestantismus érdekében 
a protestantismus terjesztésére tettek. A még elég fiatal és

•) Szalárdy i. h. 140 1. Szilágyi » A két Eákóczy György családi 
levelezésében« nehány érdekes adat van e megtérési históriára 101 — 
106. 11.

2) V. ö. Szalay Magyarország története V. 37. 1. jegyzet.
3) A kanczellaria már 1660. aug. 15. irt Wesselényinek, hogy 

Rákóczynét, ki előtte késznek nyilatkozott ismét katliolikussá lenni, 
minden áron nyerje meg a római hitnek. K a n c z e l .  l e v .  A kam. 
levéltárban pedig meg van Leopoldnak levele, melyben 1661. nov. 
13. szerencsét kíván megtéréséhez.

W e s s e l é n y i  F e r e n c z  n á d o r . 5
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szép özvegy lemondott minden világi örömről, és apáczához 
liasonlitott inkább mint fejedelem asszonyhoz. 1) Fukar 
volt maga iránt, de bőkezűsége hatást nem ismert, ha egy
házakra, papokra, a katholika hit terjesztésére kellett köl
teni. Magának és gyámleányának Rákóczy Erzsébetnek 
— a rokon Rákóczy László leányának — jószágain fel
használta a kérés, buzdítás, Ígéret, példa, fenyegetés min
den eszközét, hogy proselytákat szerezzen a katholika val
lásnak. Komának ment az anabaptista parasztokhoz, ha 
gyermekeiket megkereszteltették, és keresztgyermekeit gaz
dagon megajándékozta. Ha szegény ember megtért, biztos 
lehetett, hogy gazdaságában vagy udvarában rangjának 
megfelelő biztos állást fog kapui, mig a makacsok vagy 
állhatatosak ellenében a legkülönfélébb zaklató eszközökhez 
nyúlt. Elkergette a praedikatorokat, vagy megvonta jöve
delmeiket. Háborgatta a protestáns isteni tiszteletet; kény
szerítő a népet,hogy a katholikus ünnepeket megülje; tem
plomokat, iskolákat foglalt el, és a mi leginkább elkeserité 
a protestánsokat, megvonta a pataki collegiumtól — a hel- 
vétliitüek e főtanodájától, Lorántfy Zsuzsámra kedves isko
lájától—-, a protestáns papok és iskoláktól azon segélyezést, 
melyet a Rákóczyaknak és Lorántfy Zsuzsánnának végren
delete szerint nyújtania kellett volna. Zsófia az 1647.. 11. t. 
czikkre hivatkozott, mely szerint a katholikusok nem tar
toznak a protestáns, a protestánsok nem a katholikus ple-

J) Quinque lustra Lippaiana 83. 1. Özvegységre jutván legfel
jebb 33—34 éves lehetett, és hogy szép volt, nemcsak fenmaradt bár 
meglett kori képének nemes vonásaiból, de Szalárdiból is tudjuk, ki 
öt »Báthory András s z é p  h a j a d o n  árvaleányának nevezi« i. 
h. 138. 1.
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bánosokat fizetni; a protestánsok ellenben tettében a tem
plomok. iskolák és azok jövedelmeinek erőszakos elfoglalá
sát látták, melynek büntetése az 1647. 14. t. czikk szerint 
mindannyiszor 600 frt volt, melyet a megye rótt a hábor- 
gatóra, miután a tényt magát egy a hiteles bizonyságból, 
és mindkét vallású személyekből álló bizottság, az alispán
nak elnöklete alatt constátálta, s mely Ítélet ellen csak 
birtokon kívül volt felebbezésnek helye. Zemplénmegye már 
1664-ben elmarasztalta Zsófiát a büntetésben és példáját 
más vármegyék is követték: de a végrehajtásnál a fejede
lemasszony ellentállt, s a karhatalom alkalmazását az udvar 
mandátum inhibitoriummal megakasztá, mig a bonyolódott 
kérdés jobban tisztázva nem lesz, és a protestánsok ponto
san ki nem mutatják, hogy az elvont jövedelmekből melyek 
Talóságos parochialis jövedelmek ? melyek csak a Rákó- 
-cziak által elvállalt személyes szolgáltatások, és melyek ve
gyes természetűek ? Mindkét fél egyre járta az udvart, a 
nádort, s a protestánsok betölték lármájukkal az országot, 
hogy a törvényeket nem tartják tiszteletben azok, kik épen 
végrehajtásukra vannak hivatva. E kérdés háttérbe szo
rított a Tiszaháton minden mást, és nagyon csekély volt 
.azon protestánsok száma, kik frivol szemekkel tekintvén a 
dolgot, nem értették, mit hévül úgy az ország a mellett, 
hogy a praedicatorok nejei díszesebben öltözködhessenek; 
mert a kérdésben forgó jövedelem úgy is csakis arra 
fogna fordittatni. De minden zaj, minden fenyegetés hajt
hatatlannak találta Zsófiát. Állhatatosságát vagy makacs
ságát a protestánsok az őrültség vagy búskomorság bizo
nyos nemének, melybe férjének halála dönté, a jezsuiták 
-ellenben — legalább némileg, példálózva, Szűz Máriának

5*
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tulajdoniták, ki neki megjelent, sőt minden támadás ellen 
oltalmáról biztosítá x).

Az országban volt tehát gyúanyag elég ; nem hiány
zottak emberek sem, kik az izgatottságot növelni, és politi
kai czélokra, változásokra kizsákmányolni törekedtek. Vol
tak, a kik a töröknek akartak meghódolni, hogy megsza
baduljanak tűrhetetlen sanyargatásaitól, mig mások a 
keresztény világtól vártak segedelmet; mint Zrínyi Péter a 
francziában híztak, és azt hitték, hogy Francziaországnak 
sikerülni fog a lengyel trónra franczia herczeget ültetni, és 
akkor Lengyelország is Magyarország szövetségesévé fog 
lenni. E párthoz hajlott Dunántúl Múzsái Vitnyédy Ist
ván, hires lutheránus főember és prókátor, és Dunán innen 
Borfői Bory Mihály, Wesselényi nádornak legmeghittebb, 
legbizalmasabb embere*).

Vitnyédy 1612-ben született. Atyja a Nádasdyak 
tiszttartója volt Sárváron, és csak 1613-ban nyert nemes
séget. Pályáját, szerény származásához képest városi szol
gálattal kezdé Sopronban, és 1640-ben egy ottani polgár- 
leányt vévén nőül városi főjegyzővé, majd az 1646-ikid

0 »Mirum, quot ab anno 1664. quamqui atroces auditae suntr 
hac causa quiritationes, quanta inquies in utraque Tibisci ripa exsti- 
tet,« — mondja a jezsuita Korneli, i. h. 497 és k. k. Lünig Epist. Pro- 
cerum II. 120. és k, k. u. A megyéknek különféle feliratai, jelesen az 
eperjesi gyűlésből 1669-ben keltek N. Muz. kéz. föl. lat. 1787. a Pá- 
kóczy Eerencz és a protestánsok közt 1669. april 25. kötöttt e g y e z 
s é g b ő l  is következtethetni többet, mit Zsófia a protestánsokon elkö
vetett. Quinque lustra Lippayana 83. 1.

2) Archiv, für Oest. Geschichte XX. köt. 322. s. kk. 11. Leslie 
jelentésében említettnek e magyar pártok. E jelentés kivonatban meg 
van Montecuccoli jegyzetei közt is a hadi levéltárban.
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országgyűlésre a város követévé lön. Lassanként azonban 
befolyása kiterjedt a megyére is, és végre országos tekin
tély lyé lön, legalább liitsorsosi, a lutheránusok, közt. Vit- 
nyédi ügyvéd volt, s e korban a törvénytudók már szerepet 
kezdtek játszani a közügyek terén, melyet eddig majdnem 
kizárólag az egyházi rend, vagy a fegyverforgató nemesség 
foglalt vala el. Tevékenysége, ügyessége, melyekkel a leg
nehezebb, s legbonyolultabb ügyeket dűlőre vitte, nagy 
liirt és sok pénzt szereztek neki. Voltak házai Sopronyban, 
Pozsonyban s az Eszterházyak, Zichyek, Tökölyiek, Ná- 
dasdyak, Kériek, Batthyániak, Pálffyak, Lisztiusok, és más 
főrangú családbeliek cliensei voltak. Kiváltképen pedig 
bírta Zrínyi Miklósnak bizalmát, kinek legmeghittebb embe
rei közé tartozott a). És Vitnyédy csakugyan olyan ember 
volt, minő sok kellett volna Zrínyinek, hogy nagy terveit 
valósítsa. Lángolóan szerette hazáját. Vallásában buzgó, 
azt még sem keverte mindig a politikába, s ha türelmet kö
vetelt magának, tudott türelmes lenni mások irányában 
is. Érzelmeiben tüzes, a kivitelben hideg, józan s lia kellett, 
vakmerő volt. Ismerte a félországot, nemcsak amúgy felü
letesen, de le a szivek mélyéig, a vesékig. Nagyon jól is
merte Wesselényi gyengeségeit, még jobban Nádasdy csal- 
faságát, kit csak chamaeleonnak nevezett, és szivéből gyű
lölt. De épen azért valódi lelkesedéssel csüngött a bánon. 
Vitnyédy nem volt szeretetve méltó ember. Ügyvéd minden

’) For stall hoz irt egyik levelében Zrínyi Vitnyédit: »Ti-ium- 
virum nempe qui triangulum clauderet mutuae confidentiae non fa
cile aliis aperiendum« nevezi, J e l e n t é s ,  mely néven idéztem és 
fogom idézni mindig az összeesküvésnek a hadilevéltárban levő 
leírását.
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izében, karának perlekedő hajlamával, jogait, érdekeit kö- 
römszakadtig védte, és versenygéseiben nem ismert kímé
letet. Alutakat, fogásokat sem vetett meg, melyeket a gya
korlott ügyvéd százával talált a magyar törvénykezés laby- 
rinthusában. Egyszer, Sopronyban idegen lengyel kereske
dők borát foglalta le, bogy magát egy harmadik nem fizető 
lengyel adósa ellenében kárpótolja, minek folytán a lengyelek 
repressaliakkal éltek és Soprony borkereskedése mérhet len 
kárt szenvedett. Máskor hosszú pert folytatott Sopronyvá- 
rosával, mert a város épitési szabályaihoz nem akart alkal
mazkodni, de mégis igényelte ama kedvezményeket — ol
csóbb téglát, meszet, fát a város erdejéből — melyekben 
a polgárok részesülni szoktak. A Zrínyiekkel szemben azon
ban más ember volt. Bámulta Miklós tetteit. Olvasta mű
veit. Aggodalommal kisérte veszélyeit, mert meg volt győ" 
ződve, hogy vele bukik az ország is. Feljajdult. ha Zrinyi 
Miklóst valami mellőzés vagy sérelem érte, s ha módjában 
volt, oldalához sietett liarczolni, mint 1664-ben az eszéki 
dúlás alkalmával. Figyelme mindenre kiterjedt, mi Zrínyit 
érdekelhette. Midőn 1663-ban Nádasdy halálán volt, mind
járt Zrinyi Miklósra gondolt: folyamodjék az országbírói 
méltóságért, mig a gróf Csáky István halála által megürült 
tárnokságot Zrinyi Péternek szánta. A leggyöngédebb figye- 
lemmel kisérte Zrinyi Miklósné lebetegedését Bécshen, és 
nagy volt öröme, midőn szerencsésen fiút szült, a később' 
Zalankeménnél elesett Adámot (1662). Árváig irt, hogy 
Zrinyi Miklósnak egy jó lovat szerezzen, és sokat töprenke- 
dett, mikép lehetne Olaszhonba űzött ökörkereskedés által 
a grófi háznak jövedelmeit szaporítani. Zrínyivel szemben 
nem volt a rideg, önző ügyvéd, hanem a valódi, ritka hűségű,, 
lelkesült barát, s a kursanetzi szerencsétlenség kevés embert
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sújtott talán oly melyen, mint a furfangos Yitnyédy Ist
vánt 1).

Mindjárt a vasvári béke után Yitnyédy nem helyeselte 
az elkeseredés lépéseit, nem helyeselte, hogy Lippay ellent 
akart mondani a békének, mert az olyan lépéshez fegyver 
kellene, anélkül még jobban megkötné a magyarok szol
gaságát 2). Béketűrést ajánlott most, mint ajánlott volt a 
háborgó protestánsoknak az 1662-iki országgyűlés után. 
Mint Zrínyi Miklós barátjától várni lehetett, ellensége volt 
minden török szövetségnek. Nem bízott a pogány szavában 
és meggyőződését a múlt és jelennek elég példájával támo
gathatta. A behódoló Magyarország úgy tetszett neki, »mint 
az ebhóhér pórázára kötött kutya, melyet a hóhér el-ele- 
reszt távolabbra, de végre is — a mikor kedve tartja — 
leüti.« 3) Szükségesnek tartá azonban, hogy a nemzet szo
morú helyzetében más keresztény népekhez forduljon. Már 
1664-ben, még Zrínyi Miklós életében, irt a mainczi válasz
tónak és a liolsteini herczegnek, ajánlván nekik az ország 
megvédését: a francziáknak pedig különös barátja volt. Mi
dőn X IY  Lajos csapatai a magyarföldre léptek, ő üdvözölte 
őket (1664. Juh 12.) Zrínyi Miklós nevében, és sopronyi 
házában ki-be jártak a franczia urak. O volt a közvetítő 
köztük és Zrínyi Miklós közt. Ismerte Guitryt, és midőn

’) Y. o. Yitnyédy életrajzát Fábótól, a levelek előtt, mely csak 
az összeesküvésbeli szerepére hézagos és többször idézett leveleit a 
Történelmi tár XV. és XYI. köteteiben, melyekből világos, hogy 
csak hibás felfogás csinálhatott e higgadt férfiúból desperatus dii- 
liönczöt.

2) Vitnyédy levelei i. li. XYI. 238. 1.
3) U. o. 157.1.
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T3 franczia sereg hazament, La Fenillade-nak levélben fejezé 
ki a magyar nemzet fájdalmát a felett, hogy oly gyorsan 
kell a francziáknak távozni, mit egyébiránt a magyarok 
előre tudtak, mert ismerik a németek gyanuskodását, — em
lékük azonban örökké fog élni a magyarok szivében. Bizal
mas viszonyát a francziákkal nem jó szemmel nézték Bécs- 
ben, sőt rá fogták, hogy leánya lakadalmán franczia vendé
geit azzal köszönté fel »Adja Isten bogy a franczia király 
legyen urunk« ;*) mind a mellett ő folytatta összeköttetését 
a francziákkal, érintkezésbe lepett Gremonvillevel, sőt 
1665-ben egy oly vállalatra ajánlkozott, — mely teljesen 
méltó volt merész, ravasz, eszközeiben nem válogató szel
leméhez.

A magyar elégületlenek nem csalódtak, midőn azt hi- 
vék, bogy X IV  Lajos a lengyel trónra franczia herczeget 
akar ültetni: mig Ausztria ellenzé azt. János Kázmér 
Lengyel király, a Wasa családnak utolsó fisarjadéka, és 
még inkább cselszövő szellemű franczia neje : Gonzaga Lujza 
neversi herczegnő a franczia párthoz szitottak, és a lengyel 
koronát, melyet a király már szivből megunt, a nagy Condé 
herczeg fiának, az ifjabb Condé Henrik Gyulának szerették 
volna juttatni. E tervnek fő ellensége Lengyelország nagy- 
marsallja, a sereg alkapitánya, a 13. szepesi város staröstája 
Lubomirski György herczeg volt, ki a kozákok és svédek 
ellen kitüntette magát, II. Búkóczy György lengyel hadjá
rata után pusztítva Magyarbonban is megjelent, és osztrák 
pártfogásnak örvendett. Neki tulajdonított a király sok 
mindenféle zavart, és megalázást, mely a koronát érte, és

') Yitnyédy levelei i. h. XYI. 236. 237. 1.
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1664. végén 1665 elején a varsói gyűlésen kivitte, liogy a 
herczeget mint árulót megnótázták, fej és jószágvesztésre 
ítélték. Lubomirski Boroszlóba, osztrák földre menekült 
de barátjai nem hagyák el, fegyverkeztek mellette, és ő
1665. tavaszán egy kis kerülővel, Morván és Magyaror
szágra át, liaddal készült visszatérni hazájába. Lubomirski 
tehát kő volt mind a francziákkoz hajló magyarok, mind 
X IV  Lajos útjában, és Vitnyédy elkatározá, hogy e követ 
elfogja mozdítani. Május elején 1665-ben tehát elment Gre- 
monvilleliez, és ajánlkozott, hogy Lubomirskit — ha a 
franczia érdek úgy kívánja — nehány lengyel ruhába buj
tatott magyar által erővel vagy csellel, élve vagy halva 
kézre keritteti. Ha sikerül őt elfogni — min nem kételkedett, 
mert — amint mondá — hatalmas barátjai vannak a felvi
déken, a Kárpátok közt fogva tartja mind addig, inig János 
Kázmér sorsa felett nem határozott. Gremonville közié a 
dolgot Bonzival ki — a mint láttuk — Lengyelhonban 
talált diplomatiai tehetségének kifejtésére tért, és XIV. 
Lajossal. A franczia és lengyel királyok örömmel kaptak 
az alkalmon, és Gremonville biztositá Vitnyédyt, hogy bár- 
mint süljön is el a dolog, számíthat a két fejedelem pártfo
gására. A költségekre XIV. Lajos 12,000 livrest rendelt, 
melyből Vitnyédy egyelőre 2000 frtot kapott. Az alkalmas 
pillanat elérkezettnek látszott, midőn a Lengyelhonba be
csapott Lubomirski augusztus havában a király seregei 
elől Magyarország felé hátrált, s Vitnyédy irt is Gremon- 
villének, hogy minden készen van, ámbár épen nem rendel
kezett azon segédeszközökkel, melyekkel a franczia követet 
oly vérmesen biztatta; de Lubomirski csak Czenstocliauig 
vonult vissza, ott egy ütközetben a királyiak egy osztályát
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megverte s azután alku s fegyverszünet következett, melynek 
tartamára a lierczeg ismét Boroszlóba vonult, hová Vitnyécli 
karja semmi esetre sem érhetett1).

Bory Mihály királyi táblai biró, Wesselényi javainak 
kormányzója és 1665 tavasza óta korponai főkapitány volt, 
a mely városba ő, convertita mint Wesselényi, hozta be a 
katholika vallás gyakorlatát, saját házában tartván oltárt,, 
papot, tanitót és kriptát 2). 1663-ban a nádor kiküldé Re- 
gensburgba, a német birodalmi gyűléshez segítségért a török 
ellen, s itt összeköttetésbe lépvén Schönborn érsekkel, ál
tala a haza ügyét a franczia királynak ajállítatta. 166-1-nek 
elején (februárban) haza menvén, megígérte az érseknek, 
hogy írni fog, mit meg is tett, de választ nem kapott, mely 
körülmény nagyon aggasztá, mert félt, hogy levele talán 
Sehönbornhoz el sem jutott, illetéktelen kezekbe került, és 
Így correspondentiája kitudódik, melyet pedig még a nádor 
előtt is eltitkolt 3). Még Vitnyédy sem tudott belőle vala
mit kivenni: mind azon által kiismerte benne a rókatermé
szetet 4). Bory ban épen nem volt meg az ügyvédnek lángoló- *)

*) Gremonville levelei máj. 7. jun. 8. 30. aug. 28 1665. J e l e n -  
t é s. Nádasdy I vallomása 44 pont: Erangepán utolsó vallomá.-ában a. 
Luhomirski-féle esetet á Lipót ellen való merénylettel zavarja össze. 
A lengyel dolgokra nézve 1. Bronikowsky Geschichte von Pohlen. I l l  
fűz. 34, 57, 63, sat. Theatrum Europaeum IX 1249 és kk. 11. és 1538. 
és kk. 11.

2) Győri fűzetek IV. 181 —186. 1.
3) Széchy Mária vallomása 1671. mart. 17. k a m.  l e v .  Wesse

lényi levele Tornához február 29-én 1664. Uj magyar muzeum 1855. 
410. lap.

4) Széchy Mária, Vitnyédy Keczernek mart. 19. 1663 »Bory ura
mat én sem jó magyarnak, sem sincerus embernek nem tarthatom», 
i. h. XVI. 49. 1.
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lionszerelme. Hideg skeptikus ember volt, szeme előtt csak 
saját érdeke és előmenetele lebegett, dühbe csak saját sé
relmei hozták, de akkor ki is fakadt, és csak úgy dűlt belőle 
az éktelen szitok és káromkodás. Önzésében Nádasdyhoz 
hasonlított némileg, de veszélyesebb volt az ország bírónál. 
Nadasdy Bory helyzetében valószínűleg nem hagyott volna 
nyomott a történetben, mig Bory, ha Nádasdynak születik,, 
felforgatta volna az egész országot. Beteges testében vas- 
erély és merészség lakott; értett a fegyverviseléshez, és a 
múlt háborúban mint a korponaiak vezére szép csatát nyert 
a dúló tatárokon *)> de szintúgy otthon volt a cselszövésben. 
Szintoly képes volt merész terveket koholni, mint kivinni, 
és vezér is, katona is egyaránt tudott lenni, nem úgymint, 
Vitnyédy, ki páratlan közvitéz volt egy Zrínyi Miklós kezé
ben, de önmagára hagyva könnyen kalandot űző rabulistává, 
fajult. Befolyása a gyönge nádorra határtalan volt. Min
denese volt, és pórázon vezette annélkül, hogy Wesselényi 
észre vette volná. Az elégületlen vármegyék, melyek egyre 
panaszkodtak a németek zsarolásán, a török dúlásán, vallá
suknak elnyomásán, szabadságuknak felforgatásán, a nádor
tól kérvén oltalmat, csak akkor jutottak czélhoz, midőn 
ügyüket Bory is felkarolta 2).

Bory mellett a nádori udvarban még nagy befolyás
sal birt Leszenyei 3) Nagy Ferencz, nádori itélőmester,

Ú Bel. Notitia II. 484. 1. 1667. évre teszi e csatát, de nyilván 
toll, vagy nyomtatási hibából 1663 vagy 1664. helyett, mert 1667-ben 
nem jártak tatárok a felföldön.

2) Széchy Mária i. h. A történet folyama igazolandja jellem
zésemet.

3) Az iratokban ugyan mindig Bessenyei fordul elő, de én úgy 
irom a mint kiejtik, még ma is Barsban, Hontban.
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most — 1660 elején mintegy 36—38 éves barsvármegyei 
nemesember.

Ha Bory a nádort. Nagy Ferencz a nádornét tartá 
hatalmában, ki viszont férjével tehetett mindent. Nagy 
semmi tekintetben sem volt Boryhoz fogható. Családja nem 
ment fel az Árpádok koráig, ámbár sógorságban volt több 
nevezetes családdal. Birtoka csekély volt; pályáját várme
gyei szolgálattal kezdé — Barsban — mint jegyző, és alis
pánból lett 1660-ban nádori itélőmesterré. Jellemtelenség- 
ben hasonlított ugyan Boryhoz, de mig Bory önzésében 
volt valami megdöbbentő, daemoni vonás : Nagy Ferencz- 
ben egy mindennapi, haszonleső gazemberrel találkozunk. 
Boryban legalább megvillant az eszme, hogy más irányt 
ad az ország sorsának: Nagy Ferencz soha sem gondolt 
másra, minthogy hivatalában előre menjen, ura és úrnője 
hegyét megtartsa, és öregbitse s a legroszabb esetben is a 
felszínen maradjon. E czélra a természet több adomány
nyal látta el, melyek jobb használatra lettek volna érde
mesek. Sima megnyerő modorral, — mely néha a csúszás, 
mászásig aljasult *)— tudott alkalmazkodni mindenkihez, s 
ez által igen sokszor magához alkalmazta az embereket. 
^Veszélyes bonyolódott helyzetekben tele volt leleményes
séggel. Lélekébersége, bátorsága soha sem hagyta el, tevé
kenysége soha sem lankadott. Nem hiányoztak belőle ne-

]) Jellemző erre nézve a levél, melyet Báthory Zsófiának irt. 
'Trencsény, febr. 25.1666. »Gráfiájáért és érdemem felett való nagy 
kegyelmességért teljes életemben nagyságodnak és fejedelmi házának 
■csekély állapotom és tehetségem szerint alázatos háladó igaz szolgája 
maradok.« kam.  l ev. .  Az ember azt hinné, hogy legalább is életét 
mentette meg a fejedelem asszony, de nem : meghívta fia laka- 
dalmára.



77

mesebb vonások sem. Jószivü, liáládatos, szolgálatra kész. 
volt, a mennyiben önmagának veszélyeztetése nélkül lehe
tett, s e tulajdonságai nemcsak megyéjében, de az egész 
országban is számos barátot szereztek neki, és a mi rá 
nézve még fontosabb volt, egyengették útját további elő
menetelre 1).

Nagy Ferencznek nem jutott eszébe Bory izgatását 
ellensúlyozni, mert úrnője a nádorné maga is nagyon haj
lott a gondolatra, hogy az ország helyzetén változtatni kell. 
AVesselényiné, daczára több mint 50 évének, daczára gya
kori betegeskedéseinek, még mindig a nyughatatlan, tet
tekre vágyó Széchy Mária volt, kinek ifjú éveit szerelmi 
kalandok és harczi zaj oly változatossá és botrányossá 
tevék. Első férje Bethlen István volt Erdélyből, kivel hat 
évig élt, de midőn 1633-ban meghalt, úgyszólván már ra
vatalánál viszonyt kezdett a megboldogult sógorával, a há
zas Zólyomi Dáviddal. Kevéssel utóbb Bozsályi Kun Ist
ván nejévé lön, s feltűnő viseletével egész Erdély figyelmét 
magára vonta. Fejcsóválva beszélék, hogy egymaga utazik,

0 Nagy Ferenczet legjobban jellemzik tettei, s ezek képezik 
legnyomósabb czáfolatát. Botka Tivadar értekezésének. (Századok, 
1869. 73.—84. 11.) mely öt ártatlanul rágalmazott martyrnak akarjar 
némely kiszakított, összefüggéstelen adatok nyomán feltűntetni. Jel
lemzik őt 1670. Lőcsén és Bécsben tett vallomásai, melyek Bécsben a 
titkos levéltárban, de részben a budai kamarai és esztergomi primási 
levéltárban is őriztetnek. Nevezetes mit September 14 1670. lőcsei
vallomásában mond, hogy ő csak eszközkép cselekedett »ex debita 
erga eos (urai) observantia et reverentia, ac iisőem complacendi stu
dio augendoque meo apud eosdem credito et existimationis et 
glóriáé.« — Igaz, bogy ezt akkor mondá, midőn feje koczkán állott, 
de jellemes ember még ily helyzetben sem védte volna magát 
ily képen.
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lóháton, feltekert pisztolyokkal, szabijával a nyeregfőben, 
béllelt süveggel fejében, nőcseléd nélkül, csupa férfiakkalJ), 
s a roszalás megbotránkozássá Ion, midőn egyszerre meg
unva férjét tőle titokban elszökött és Dévára ment lakni. 
K án István megtudván rejtekhelyét, fegyveres erővel 
akarta visszahozni, de Mária kisiklott kezeiből és a dévai 
várba menekült. Az ügyből országra szóló per lett, mely a 
házasságnak teljes felbontásával végződött, mert Mária 
akkor még protestáns volt 2). Erdélyben nem lévén többé 
maradása haza ment Magyarországba, de ott meg édes 
anyjával, Homonnai Drugeth Máriával keveredett Ízetlen
ségekbe, úgy hogy ez őt Murányban egy darabig fogva 
tartotta 3), sőt anyjának halála után is úgyszólván csak tűrt 
vendég volt Murányban Illésházy Gábor sógoránál, ki 
1644-ben mint protestáns I. Rákóczy György pártjára 
állott '*).

Mária tehát kapott az alkalmon, midőn Wesselé
nyi, a királyi vezér, szerelmes ajánlatokkal megkereste és 
rögtön kész volt férjért és várért Murányi kedvesének ke
zére játszani. Az éjjel, melyen Wesselényi nehány hű em-

J) Kákóczy György Lorántfy Zsuzsánnának Segesvár dec. 1. 
1637. Szilágyi i. h. 57. 1.

2) Kemény önéletírása, Szalay kiadásában. 246. 1. Szalárdy, Si
ralmas Krónika. 92. 1.

3) Széchy Mária protestatioját Homonnai Drugeth János ország- 
hiró előtt, az akkor tőle kicsikart reversalis ellen, 1641. ka mar .  
l e v é l t á r .

4) »Látjátok — mondá Mária cselédjeinek, mielőtt Wesselényit 
hebocsátá — mily alárendelt állásban vagyok itt a várban.« A szerző 
czikke : Széchy Mária és Wesselényi Ferencz Murányban. Vasárnapi 
újság 1865. 603. 1.
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herével a Mária által kijelölt helyen a várat megmászta, 
volt egy perez, midőn ngy látszott, hogy Wesselényi elté
vedt és a terv meghiúsult; s e perezben Mária maga is 
pisztolyt ragadott, cselédségét összehívta és el volt hatá
rozva, Illésházi embereit egyenkint lakására hivatni, lekon- 
czoltatni, és Wesselénvi nélkül is a király számára elfog
lalni a várat. A murányi kaland megszerzé neki családja 
rovására atyjának Szécliy Györgynek jószágait, és elhagy
ván a reformáta vallást, összekelt kedvesével, miután 
Lippay prímás korábbi házasságát a még életben lévő Kun 
Istvánnal a katholika egyház szempontjából is semmisnek 
nyilvánító ’). Házasságát Wesselényivel nem zavarók meg 
botrányos jelenetek. Wesselényi teljes lélekkel ragaszkodott 
a nőhöz, kinek — jól tudta és elismerte — gazdagságát 
köszönhette, ki költségeire annyit adott a magáéból, hogy 
•szinte szegénynyé lett, ki őt, a beteges, köszvényes korai 
aggastyánt a legnagyobb áldozatkészséggel és figyelemmel 
ápolta. Miatta viszályba keveredett bárgyú, esetlen fiával 
Lászlóval, kit első neje, a szentemlékü Bosnyák Zsófia 
szült, és őt még életében a lengyelországi birtokok egyré- 
szével és az ősi jószágokkal kielégítette, csak hogy az özve
gyet halála után ne bántsa 2) ; viszont Mária, ha ta
lán nem is épült még ki teljesen fiatalságának szerelmi 
vágyaiból — női kötelességein kiviil más, korához illőbb 
dolgokra fordította figyelmét. Nagyon szivén feküdt, ki 
fogja elvenni Zrínyi Péter legöregebb leányát Ilona Ka-

’) Vasárnapi újság i. h.
2) Wesselényi végrendelete 

Iád kolozsvári levéltárában.
3) Vitnyédy levelei i. h. XV

a k a ni. 1 e v. és másolatban a csa- 

. 252. 1. XVI. 7. 1.
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talinát, mert Zrínyi Péter és Miklós anyjuk, Szécliy 
Magdolna után, első izbeli unokatestvérei voltak l ) . Bo- 
konszenves figyelemmel kisérte Zrínyi Miklós tetteit, saj
nálkozván, hogy nincsen pénze, melylyel gyámolithatná, és 
ismerte, fájdalommal ismerte azon szenvedéseket, a melye
ket az országnak ez idétt szenvedni kellett 2). »Semiramis 
módjára szeme nyíltabb lévén uránál« — Írja egy kortárs — 
mindjárt felfogta 3) és pártolta Bory terveit, és kész volt 
mindenféle külföldi hatalomhoz fordulni, csak segítve le
gyen az ország állapotán 4).

Wesselényi helyzete nyomasztó volt. Erzé, hogy nép
szerűségét elvesztette, hogy kőnek nevezik a magyarok elő
menetelében, melyet el kell gördíteni. A panaszok pedig, 
melyekkel folyvást ostromolták, csakugyan sérelmes dolgo
kat tartalmaztak. Igaz volt, hogy a békét törvényellenesen 
kötötték: azt sem tagadhatta, hogy ha a nemzet nem gon
doskodik önmagáról, végső veszedelme fog bekövetkezni. 
De mikép segítsen magán külföldi segély nélkül ? Kérdés 
mely elől Wesselényi, már állásánál fogva, mint a nemzeti 
jogok őre, sem térhetett ki, de a melyre kielégítő választ 
nem talált, nem találhatott. Mindamellett sokáig habozott 
és csak környezetének befolyása alatt határozá el magát, 
hogy élére áll az elégiiletleneknek, és szövetségbe gyűjti a

:) Wagner, Collect. Gen. D. II. 123. 1. Nagy Iván X. 533. 1. Ka
tának nevezik Zrínyi Györgynét, de hogy Magdolna volt, kitűnik a. 
kanczelláriai levéltár egy okmányából.

2) Vitnyédi levelei i. h. XYI. 22. Nagy F. lőcsei vallomása 
sept. 14. 1670. P r. 1 e v.

3) Babocsay Fata Tarczaliensis. 16. 1.
4) Nádasdy II. vallom : T i tk . l ev.
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hazafiakat, (1666. elején) tenni valamit az ország megmen
tésére *).

*) »Szegény uram sokáig ellent tartott. . . .  mind ez által a 
vármegyék Bory Mihály uramot vévén szegény uramtól eszközül, ő 
mind addig sürgette, hogy végre reá beszéllette az azokban alább 
megírandó confoederatu sokkal egyetérteni.« Széchy Mária i. h. Mily 
módon vitte Széchi Mária Wesselényi ügyeit, mutatja egy levele 
Nagyhoz 1661-ből. »Balassy Imre felől való írást lecopialtatván meg
mutattam ő kegyelmének — férjének — azért, hogy eszében vegye ma
gát, s o l y  f o r m á n  a d t a m  m i n t h a  kg.  c s a k  a z o n  p o s t -  
s c r i p t o t k ü l d t e  v o l n a  el ,  az  k i t  J u d e x  C u r i a e u r a m  
l e v e l é b ő l  v e t t  v o l n a k i .  Makai uram nem tudván ez állapo
tot, uram ő kg. előtt adta vala kg. levelét, az I s t e n  t u d j a ,  mi -  
c s o d a m e s t e r s é g e m m e l h o z t a m h e l y r e ,  őis tanul más
kor« kam.  l ev .

Wesselényi Ferencz nádor. 6



II. FE JE Z E T .

A stubnyai összejöveteltől W esselényi haláláig.

1666. april — 1667. márczius.

Azon férfiak között, kikre az ország válságos helyze
tében támaszkodhatott volna 1666. elején nagy űr támadt. 
Lippai György Jan. 3. 1666-ban 66 éves korában meghalt, 
miután már az egész múlt évben gyöngélkedett, és emlé
kezetét gazdag hagyományok által megörökítette 1). Utód
jává a primási széken, néhány nap múlva Pohronczi Szelep- 
csényi György kalocsai érsek lön, Pázmánynak tanítványa, 
22. év óta kanczellár, buzgó, kemény katholikus mint Lippai, 
okos, erélyes férfiú, ki alacsony származása daczára magasra 
vitte, és a diplomatiai pályán is, Törökországban, Erdély
ben, Lengyelországban, több Ízben szerencsével működött : 
de nem az opposiotionak embere. Szelepehényi mindenét 
az Osztrákháznak köszöné, és éppen nem birt a főúri szár
mazású Lippaynak, büszke függetlenségi érzetével. Mindig

l) Sensit quidem vir . . . .  fatis se iám propinquiorem« irja a 
Quinque Lustra Lippayana 1665. elejére 95. 1. Katona XXXIII. 650. 
1. Halála után elhitték, hogy egy ízben asztalnál Leopoldról mondta 
volna : »átkozott legyen e kéz, mely a koronát a hitszegő fejére tette 
le.« Szepesi Pál másolatai, X. M. kézir. 411. quart, hung.
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és mindenben az udvar kész szolgája volt, és egy időben 
Nádasdynak liü szövetségese ]). Minél nagyobb volt ennél
fogva befolyása Bécsben, annál kevesebb rokonszenvvel ta
lálkozott az országban. Meg kell vallani azonban, hogy nem 
is igen igyekezett népszerűségre szert tenni. Sok hibája volt, 
mit a' magyarok, szemére hánytak. Arról ugyan, hogy 
Csehországból származott, hogy inkább volt tót mint ma
gyar, nem tehetett; hogy a bort jobban szerette mint egy
házi állásához illett volna, és hogy majdnem mindennap az 
ebédnél megrészegedett, nem volt szép dolog, de nem is volt 
ritkaság az akkori magyarok, világiak és egyháziak közt, és 
nem is tűnt fel annyira, mint pénzvágya, melyet menteni 
nem lehetett, mely őt mindenféle igazságtalanságokra, zsa
rolásokra ragadta. Világi, egyházi javaknak adományozása 
egyaránt megtölték zsebét, és a kinek Bécsben valami ke
resnivalója volt, tudta, hogy pénzzel jól el kell látni magát, 
sőt volt eset, hogy a practikus Vitnyédy lemondott pártfo
gásáról, meg lévén győződve, hogy nem képes őt betölteni. 
A primási szék újabb alkalmakat nyújtott neki rablásokra, 
s nehogy roszul szerzett kincseiből a király, az ország szük
ségleteire kelljen áldoznia, mindenkit halálával, végrende
letével biztatott1 2).

Az ország első emberében maga után tehát Wesse
lényi nem bizhatott. Nádasdy kétséges volt, ámbár már ő

1) A frigylevél köztük 1660-ból a Pr. l ev .
2) Nádasdy Oratioja, hol Szelepchényinek jellemzését epébe 

mártett tollal írja meg. T i t k .  l ev.  Bethlen Miklós önéletírásai. 
277. 1. Vitnyédy levelei, Tört. Tár. XVI. 95. 1., hol Szelepchényi Ma
karius néven emlittetik. Bánásmódját Balassa Imrével ez maga mondja 
el, N. muz. kéz. 36. föl. magy. Önzéstelenségéről Kolonics sem nyi
latkozik legkedvezőbben. K a b ó t h y G y ű j t e m é n y .

6*
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is kezdett az udvarnál panaszkodni1). Vele óvatosan kellett 
bánni és a hozzá való közeledés spk időt igényelt, bár az 
ellenségeskedés közte és a nádor közt nem volt már oly éles 
mint 1662-ben, és Nagy Ferencz, ki közel Csejthéhez, Ná- 
dasdy várához, Nyitraszegben lakott, és tudta, hogy az öreg 
beteges nádornak valószinüleg az országbíró lesz utódja, 
már rég óta igyekezett az utat a két fő ur között egyengetni. 
Nádasdy habozásának egy nagy okát egyszer a türelmet
len nádor kiszalasztá. »Tudja isten! ez a Nádasdy nem 
akar egyetérteni velünk; azt mondja, legelébb érné a német 
az ő jószágát, de én el nem árulom!« 2). Maradt tehát az 
ország legfőbb méltóságai közt még Zrínyi Péter, ki ép most 
— 1666. február havában — a felföldre jött leánya laka- 
dalmára. Széchy Mária és Vitnyédy már 4 év előtt mes
terkedtek, hogy Péter legnagyobb leánya, Ilona Katal- 
nát az ifjú Pákóczy Ferencz vegye nőül 3). A frigy most 
végre létesült, és az esküvő 1666. márczius 1-én volt vég
bemenendő Makovicza várában. Széchy Mária eléj'e ment a 
feljövő Zrínyinek Zsolnára, elvitte beteges férjéhez Besz- 
terczebányára, és ott megállapodtak, hogy Zrínyi vissza- 
menet betér a stubnyai fürdőbe, hová a nádor is készült, és 
ott, a felső-magyarországi nemességnek e kedves mulató
helyén — a hol minden gyanú nélkül jöhetnek össze —- 
megbeszélik a további teendőket. *)

*) II conte Nadasdy . . . parlo altamente rimostrando essei- 
rUngheria abandonnata alia discretione de Turchi, Cornaro velenczei 
követ levele, Bécs, april 25. 1666. Baeki i. h. 16. 1.

2) Xádasdy II. vallomása. T i t k. l e v .  Géczy vallomása a Thu- 
róczy convent emberei előtt. Kam.  l e v .

8) Yitnyédy levelei i. k. XY. 252. XYI. 27. 1. Vitnyédy a leányt 
14 évesnek mondja, és következetesen Katiczának nevezi. A vőlegény
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Bory elkísérte Zrínyit a lakadalomra, melyen számo 
és fényes vendégsereg közt, Szelepecliényi a király képét 
viselé és az ifjú párt összeadta. Nádasdy nem jelent meg. 
Zrínyi Péter teljes jó kedvében tánczolt, futtatott, és a ló
versenyen győzött*) de Wesselényinek tett ígéretéről meg 
nem feledkezett. April legelején, hazamenet, felkereste a 
nádort Stubnyán, és mellette Boryn és Nagy Ferenczen kí
vül még több urat talált, köztük Bory Mihály nagybátyját 
Keresztury László alnádor és nyitrai alispánt, nagyon gya
nús és gyűlölt embert Bécsben, kit szinte töröknek tartot
tak, mert 1663-ban az érsekujvári táborban, hová a nagy
vezérnek biztositó levele mellett jött volt, Apaffy neki adta 
át a beliódolásra felszólító kiáltványokat, melyekre Wesse
lényi oly élesen és lesújtóan felelt, 2) és Nagyidai Székely 
Andrást, a felsőmegyéknek egyik coripliaeusát, abaujme
gyei ügyvédet, az 1662-iki országgyűlésen a protestáns el
lenzéknek egyik főszónokát, ki mindamellett Yitnyédi sze
mében nem volt egészen kifogástalan hazafi, mert némileg 
Nádasdyhoz hajlott. 3) Mind annyian a haza siralmas 
sorsáról és veszedelméről beszéltek, s annak orvoslására

neve sem emlittetik, de mert Bákóczy embereiről van szó, hogy jön
nek megnézni a kisasszonyt, következtetni merem, hogy már e há
zasságról volt szó.

1) Az ünnepélyek leírása olvasható Horváth M.-nál »Zrínyi 
Ilona« 6 és k. k. 11.

2) Bethlen János Horányi kiadásában I. 68. 1. Makay György 
Nádasdinak 1666. jul. 30. kam.  l e v .  Kozsnj7ai Dávid i. h. 333. és 
366. 11.

3) Y. ö. Az 1662-iki országgyűlés naplóját a n. m. kéziratai 
közt. Yitnyédi levelei i. h. XVI. 75. 1. Az Anemonenek jellemzése (I. 
130, 1.) »ein kühner, schlauer, Wesselényi und Nádasdy imponieren
der Krieger« ferde, mint e műnek legtöbbnek jellemzése.
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a hazafiaknak szoros szövetkezése és összetartása látszott 
mindenek előtt szükségesnek. Wesselényi tehát Zrínyivel 
szövetséget kötött, esküvel, és kézadással, hogy egymást az. 
ország jelen szomorú helyzetében el nem hagyják, hanem 
utolsó csepp vérük kiontásával is segitik. Isten őket úgy 
segélje, úgy legyen irgalmas lelkeiknek. A szövetségről 
azon kornak szokása szerint egymásnak pecsétjük alatt, ne
vük aláírásával latin hitlevelet adtak, melyben szövetsé
gük czéljául a hazát fenyegető veszélyeknek elhárítását 
jelölék ki, az ország törvényei és a királyi diplomáknak 
értelmében. J)

Oly tanácskozásban, melyben Zrínyi Péter volt egyik 
főszemély, nem csoda, hogy Magyarorszag üdvét főleg Fran- 
cziaországban látták, és elhatározták, hogy XIV. Lajos 
oltalmába adják magukat. Hogy azonban valamibe kaphas
sanak, a pártot gyarapithassák, fegyvereseket gyüjthesse- 
nek, okvetlenül szükségük volt nagyobb összeg pénzre, 
melylyel sem a nádor, sem Zrínyi nem rendelkezett. Meg
hízták tehát Zrínyit, mondja meg Gremonvillének, hogy 
szövetkezni akarnak a francziával, és kérjen tőle 100,000 
forintot az összeesküvés czéljaira; e végre neki a nádor a 
magyar nemzet nevében különös meghatalmazás is adott, 
azon kikötéssel azonban, hogy a felveendő pénzt a magyar 
rendek nála levő követeinek utasítása szerint legyen köte
les felhasználni (april 5. 1666.). Társul melléje Wesselényi 
Iványi Fekete László füleki alkapitányt rendelé, egyikét 
legmeghittebb embereinek, egy vén katonát, ki már 21 ér

’) A szövetséglevél példányait az eredeti után a titkos levél
tárból kiadta Raeki i. h. 15, 16. 11.
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előtt vele volt a murányi várnak megmászásánál *).: legyen 
jelen a pénz felvételénél és győzze meg Gremonville-t, hogy 
a nádor is akar a francziával szövetkezni; s végre megál
lapodtak, hogy a titoknak jobb megőrzése végett leveleik
ben álneveket fognak használni, s legyen Wesselényi Osváld, 
Zrínyi pedig Ferdinand. 2)

Zrínyi Péter szokása szerint nagy zajjal jött Bécsbe. 
O nyugodni nem tudott3), de Gremonvillenél nem a kívánt 
sikerrel járt el. A franczia nagy figyelemmel kisérte a ma
gyarországi dolgok fejlődését. Különösen érdekelte őt a 
hóbortos gróf Balassa Imre, ki igazi rabló módjára garáz
dálkodott már évek óta Nógrádban, és a szomszédmegyék- 
ben, mig végre 1665-ben Wesselényi nádori itelőszékén 
Kassán 32 czégéres bűntettben, rablás, gyilkolás, ház fel
törés, erőszakoskodásban bűnösnek találtatván, a pozsonyi 
várba záratott, de onnét 1665 utolsó napjaiban megszökött 
és divénvi várába menekült. A kormány és AVesselényi, 
mint notórius gonosztevő ellen készültek eljárni, de félni 
lehetett, hogy ő, ki az előtt a törököknek ostora volt, 
most velük szövetkezik, átadja nekik Divényt, és utat 
tár nekik a bányavárosokba. Gremon vilié a rabló kalan
dorban jó eszközt látott arra, hogy Magyarhonban zavarok 
támadjanak, melyekből azután nagyobb lázadás is fejlődhes-

') Hogy mily befolyása volt Feketének a nádorra, kitűnik ab
ból, hogy — mint alább látni fogjuk — Balassa Imréné neki irt, mi
dőn a nádorra hatni akart.

2) Szécliy Mária i. h. Fekete László vall. a t i t. l e v .  Petro
vich gyüjteménj’e a magy. akad. kéziratai közt IY. 3. 1. a Jelentés 
leginkább Szechy Mária vallomásán alapszik.

3) Cornaro i. h. Ugyan ő n. o. máj. 2. 1666. »Egli non puo star 
in ocio.« Racki i. h. 17.
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sék. Igyekezett teliát egyelőre megakadályozni a kibékü
lést Balassa és a törvényes hatalom közt, mi pedig köny- 
nyen meglehetett volna, mert Balassának minden gonosz
sága mellett is sok barátja és némely rokonszenves tulaj
donságai voltak, s inkább szerencsétlen nevelés, rósz, 
lelketlen embereknek társasága, mint vele született go
noszság, tevék az eszelőségig szenvedélyes és büszke fér
fiút gonesztevővé. Zrínyi Péter utján, midőn az a la- 
kadalomra a felvidékre ment, üzentette neki, ne sies
sen nagyon a kibéküléssel, mert lehetséges, hogy daczos- 
kodása által nagy szolgálatot tesz a franczia királynak; 
Vitnyédy által pedig valami oly extravagáns lépésre sze
rette volna tuszkolni, mely lehetetlenné tegyen minden 
kibékülést. *)

A bir, hogy Wesselényi szövetkezni akar a francziá- 
val, nem változtatta meg tartózkodó politikáját. O nem 
bízott még a nádorban és Zrínyit is intette volt, ne bízzék 
túlságosan, ne mondjon semmit correspondentiájáról vele, 
Gremonville-lel és a franczia királylyal. 2) Fogadta Zrínyit 
és Feketét, ki a másfél órái beszélgetésnek néma és mit sem 
értő tanúja volt, mert francziául egy szót sem tudott : de 
pénzt nem adott, és csillapítá a b án t: ne hamarkodjon el 
semmit, mert királya még mo s t  nem szegheti meg a békét 
Leopolddal. (April végén.)

Zrínyi Péter felkivatta Bécsbe Vitnyédyt is, bogy a 
magyarok kívánságait formulázza Gremonville-nek, s az 
ügyvéd egész rendszeres szerződést fogalmazott, azon fel
tételek értelmében, melyeket, mint mondá, XIY. Lajos kész

J) Gremonville levele marcz. 18. 1666. J e l e n t é s .  
2) Gremonville, april 12.1666. J e l e n t é s .
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Tolt Zrínyi Miklóssal szemben elfogadni. Magyarország — 
irá Vitnyédy— »Isten után a francziáknak köszönheti csak, 
hogy még él, hogy még el nem veszett Reméljük, hogy ezen
túl sem fogják elhagyni a nemzetet, mely oly soká volt véd- 
fala a keresztény világnak ; nem fogják engedni, hogy kény- 
telenségből oly eszközökhöz forduljon, melyek a keresztény
ségnek nem volnának javára.« Terve szerint, mely vegyüléke 
volt Zrínyi Miklós és saját eszméinek, a magyar nemzet 
szövetséget fogott kötni a horvátok, tótok, dalmátok, erdé
lyiek, oláh és moldvaiakkal; a közel múlt hadjárat, mely
ben az oláh és moldvai hospodárok titkos egyetértést ke
restek a keresztényekkel, igazolá némileg az eszmét a két 
oláh fejedelmiséget is befogadni a szövetségbe. E szövet
ségnek szerezzen XIV. Lajos helyet a római szentbiroda
lom tagjai közt, úgy, hogy Magyarországnak legyen voksa 
a birodalmi gyűlésen, részesüljön a birodalom oltalmában, 
anélkül azonban, hogy az országnak alkotmánya ez által 
legkisebb csorbát is szenvedjen. A mennyire lehetséges, a 
lengyel nemzet is lépjen szövetségbe a magyarral, Lubo- 
mirski pedig kivel a múlt évben kezdett kibékülés létre 
nem jött, s a ki most újból készült Lengyelhonban fegyve
resen megjelenni *), mint a franczia terveknek legfőbb aka
dálya, ölessék meg. A törököt némi adóval lehetne lekenye- 
rezni, hogy a szövetség elé akadályokat ne gördítsen, a 
franczia és hollandi követeknek lévén dolga Konstantiná
polyban kieszközölni, hogy ezen teher lehetőleg csekély 
legyen.

A szövetség azonban nem létesülhetett háború nél
kül Ausztria ellen: de ettől Vitnyédy meg nem ijedt. O a

>) Th. Europaeum X. 231. 1.
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háborúban csak jogos önvédelmet látott, minőt az a ra n y  
bulla világosan megengedett, mert mióta az ausztriai liáz. 
ült Magyarország trónján, az ország szabadságát nem tisz
telek, az országot nem védék, hanem martalékul odadobták 
a töröknek. A szükséges lépések végett köttessék szövetség 
a magyar nemzet és a franczia király között, néhány évre, 
vagy örök időre. Ha a franczia még meg nem szeghetné a 
békét Ausztriával, megkezdik a magyarok maguk a hábo
rút, és kiállítanak 15000 lovast, és ugyanannyi gyalogot, 
kiknek zsoldját szabja meg, és fizesse a franczia király, 
kiildvén azon felül vezérletükre, saját költségén, ügyes- 
tiszteket, továbbá hadi mérnököket és tüzéreket, és az elő- 
leges költségekre, Uanczkán át, 100.000 tallért, mely ősz- 
szeg vagy Horvátországban, vagy ha máskép nem lehet 
Bécsben adassék át. Ha később maga a franczia is fellép, 
a magyarok és társaiknak tudta nélkül békét ne kössön s 
egy áltáljában legyen gondja a franczia királynak, hogy az. 
ország elszakasztott részei visszaszereztessenek, és jövőben 
többé, semmi szin alatt el ne idegenítessenek, valamint, hogy 
az ország kellő számú vár által teljesen biztositassék.

Yiszonszolgálat fejében felajánlá Vitnyédy a magyar 
koronát a franczia király egyik fiának, vagy vérebeli vala
melyik lierczegnek, kit ki fog jelölni. E herczeg azonban 
szabad választás utján fog csak a trónra lépni és a koro
názás előtt hitlevelet fog adni, hogy a nemzetet régi sza
badságában és jogaiban megtartandja Azonfelül kész a 
magyar nemzet a franczia királynak abbeli törekvését, 
hogy a császári méltóságot megszerezze magának tőle tel- 
lietőleg, minden eszközzel — fegyverrel is — támogatni, 
néhány csapat magyart Frankhonba küldeni, valamint a ki
rály is küldjön francziákat Magyarhonba. Mindként nem-
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zet csapatjai azon ország törvényeihez kötelesek magukat 
alkalmazni, melyben állomásoznak : veszély esetében azon
ban mindkét nemzet egész erejével segitse egymást.

E feltételek biztosítására adja XIV. Lajos k i r á l y i  
szavát, melynek szent és sérthetetlennek kell maradni, ha a 
hűség az egész világból is száműzetnék. Mindegyik félnek 
joga van, e feltételekhez a szerződés megkötetésekor még 
valamit hozzá tenni, vagy belőlük elvenni, minden esetre 
azonban adjon a franczia király 30 nap alatt, határozott, 
igenlő, vagy tagadó választ, »mert a magyar nemzet, nyo
morult helyzetében, nem várhat!« J)

Gremonville nem tartá oly sürgősnek Vitnyédy ter
vét, mely a nádor helyeslésével sem találkozott. Legalább 
az a kevés, mit a visszatérő Fekete mondani tudott, kivált
képen pedig, hogy franczia király választassák, nem tetszett 
Wesselényinek. O és környezete sohasem rajongtak azon 
nagyszerű, de kalandos tervekért, melyekről Zrínyi Péter 
álmodozott. Mihelyt elhatározd magát, hogy Ausztria ellen 
fellép, szeme azon szokott ösvényre esett, melyen a magyar 
ellenzék már János király ideje óta járt. Majdnem más fél 
század óta a magyar a német ellen a törökre támaszkodott , 
ki közelebb és talán hatalmasabb is volt, mint a franczia, 
és a kinek állandó érdeke kívánta, hogy a Habsburgház 
gyengítessék. Kérdés csak az volt, ki által lépni összeköt
tetésbe a portával ? Némelyek Kara Ibrahmot, egy Egerben 
lakó tekintélyes törököt ajánlák, ki jól tudott magyarul, és 
sok magyar úrnak barátja volt: de a többség csak az er-

’) Jelentés, ugyan igy Petro vichnál i. h., de a bevezetés nélkül. 
Egy másolat a t i t k .  l e v é l  t á r b a n  i s  van .  Fekete vallomása 
u. o, A terv átadását Gremonville jun. 30-iki levelében emliti J e l .
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délyi fejedelem által vélte a dolgot megindithatónak. Ez is 
traditionalis politika volt, mert Bocskay óta mindig Erdély
ből jött Magyarországnak szabadulása. Erdély ezúttal sem 
utasitá vissza az esdő testvért, és Apaffy Mihály fejedelem, 
mihelyt neszét hallá a magyar elégedetlenségnek, azonnal 
két követet küldött ki bővebb értesülés és körültekintés vé
get : kanczellárjának fiát,J) a 24 éves Bethlen Miklóst, és 
nejének, Bornemissza Annának unoka testvérét, a szintén 
még fiatal, 32 éves Teleky Mihályt, kővári kapitányt és taná
csosát. Bethlen ifjú kora daczára már országot világot látott. 
Négy évig utazott volt Németország, Hollándia, Eranczia- 
ország és Angliában. Megfordult Velenczében, és Zrínyi 
Miklós alatt a török ellen akart harczolni, de a vasvári 
béke megakadályozá tervét, és Zrinyinek kora halála csak 
rövid ismeretséget engedett neki e kiváló férfiúval. Eleven 
lelkű, tanult fiatal ember volt, de hiúbb és nagyobbra vágyó 
mint a minő tehetségeinél fogva lehetett volna. Utazásában 
megismerkedett Zrínyi Péterrel, Vitnyédyvel, Lippayval 
több protestáns úrral, és midőn 1665-ben a velenczei car- 
nevalról hazatért: Grremonville-nél is megfordult Bécsben 
és beszélt neki módokról, mikép lehetne Magyarhonban 
újra megindítani a háborút. De az éleseszti franczia mind
já rt átlátta, hogy Miklós úrfi nem oly nagy dolgokra való 
ember s azért udvariasan de kitérőleg felelt, és 1000 livrest 
küldött neki, csakhogy mielébb hazamenjen, mert tartott, 
hogy még valamikép a császári udvarral lép összeköttetés
be, mire némi haj lomot vélt benne felismerhetni2)

Teleky nem birt Bethlen tudományos miveltségével,
O Bethlen János I. 365. »Oka volt titkos követség Apaffy feje

delemtől« írja Bethlen Miklós i. h. 350. 1.
2) Gremonville april 7. és 11. 1665. J e l e n t é s .
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de mint államférfid óriás volt hozzá képest. A kővári kapi
tány beillett volna, ha nem Richelieu, legalább Mazarin 
iskolájába. Merész és ildomos egyaránt, tetteiben mindig 
csak a czélt és a körülményeket vette számba, és soha sem 
zavartatta meg magát a lelkiismeret, becsület és más ef
féle indokok által, melyek a n em diplomata halandókra 
befolyással szoktak lenni. Jelen missiójában azonban nem 
jött ezen rugókkal sem összeütközésbe, mert mint magyar és 
református csak óhajthatta a magyarországiak szabadulását.

Teleky és Bethlen május havában indultak ki E r
délyből, és legelőször, fényes kísérettel Késmárkra mentek,, 
késmárki gróf Thökölyi István hires lutheránus főember
hez. Thökölyinek öregatyja Sebestyén még lókereskedö 
volt, de báróságig vitte; atyja, szinte István, már Thurzá 
György nádor leányát birta nőül; ő maga már gróffá lett. 
A Tliurzó örökösök közös vagyonát igazgatta, és a felvi
déknek — Rákóczy után — leggazdagabb embere volt. 
Évi jövedelmét 100,000 tallérra becsülték, és vagyona még 
egyre szaporodott. O ugyan maga nem sokat gondolt gaz
daságával, de volt egy testi lelki barátja, mindenese, ki vele 
növekedett, s az óta gondját viselte egész házának, gyer
mekeitől kezdve utolsó cselédjéig. Lipóczi Keczer Ambrus 
— e ritka barát — törődött, köszvényes testében ritka erős 
lélek lakott, melynek minden gondolatja barátjának volt 
szentelve. Mindketten buzgó lutheránusok voltak; mindket
ten szerették a poharazást, úgy hogy mindkettejének, kedves 
emberük, a bornemissza Vitnyédy elmondhatta, hogy isznak 
annyit, a mennyit akarnak, de betegek is lesznek rá oly mér
tékben, a melyben nem akarják. ’) A mámor azonban Ke-

') Vitnyédy levelei i. h. XVI. 45. 1.
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ezernél sohasem'hágott annyira, hogy Thökölyi gazdaságát, 
érdekeit egy perezre felügyelet nélkül hagyta volna, úgy 
hogy István gróf minden gond nélkül egészen átengedhette 
magát csúnya szenvedélyének, melyet közben-közben lak- 
mározás, vadászat, zene, táncz, és bujálkodas váltottak fel, 
ámbár már 43 éves, és hét év előtt (1659-ben) elhunyt neje 
után három leánynak, és egy fiúnak, a később oly híressé 
vált Imrének atyja volt. E részeges udvarban Bethlen és 
Teleky néha józanok voltak, házigazdájuk azonban, a tisz
teletükre adott vigalmaknál, soha sem. Thökölyi különben 
jó eszii, nemes-szivü, a hazáért lelkesülő magyar ember 
volt, kire Teleky sokat tartott, habár prófétizálta, hogy 
mind őt, mind Ambrus barátját bizonyosan elfogja vinni 
az ördög : mig azonban élt, ő látszott a legalkalmasabb 
lánczszemnek Magyarország és Erdély között, mert ma
gának is neje után — ki Gryulaffy leány volt — nagy 
jószágai voltak Erdélyországban. J)

A késmárki Circebarlangból a két erdélyi Murány
im ment Wesselényihez, mintegy látogatóba. A nádor, bár 
a köszvény miatt kezét lábát sem bírta, ép maga készült 
Balassa ellen, kire nemcsak mint országos gonosztevőre, 
hanem mint személyes ellenségére is nagyon haragudott, s 
ki őt, midőn tőle egy fogoly törököt kért, »mert ez nem ma
gán személyt, hanem a nádort, mint a király képét illeti« a 
durva válaszszal: »ha kell török, bújjon ki felesége utóljá- 9

9 Thökölyire nézve v. ö. Bethlen Miklós önéletírását i. h. 345 
— 347.1. Nagy Iván, magy. családok XI. 284, 1. Turóczy Hungária 
cum suis regibus czimii művében I. 239. olyan Sinaféle regét beszél- 
el Thökölyi István őséről Sebestyénről, mely úgy látszik oly alapta
lan, mint ujabbkori kiadása.
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ból, és fogjon magának!« halálosan megsértette.1) Gre- 
monville tehát hiában irt neki, hogy ne üldözze Balassát; a 
haragos Wesselényi felküldé e levelet Bécsbe a császár
nak ésjulius elején, Bethlen Miklós kiséretében, magyar és 
német zsoldosokkal, megyei hadakkal, Divény alatt termett. 
Nehány ágyulövés a kisded, emberekkel zsúfolt várra, meg
győzte a bennlevőket, hogy ellentállniok lehetetlen. Balassa 
kapitulálni szeretett volna, de neje, Barcsay Judit, öt benn
szorult gyermeke nevében hiában irt a nádornak, »induljon 
könyörületességre Jézus Krisztus kinjáért!« hiában kérte 
fel közbenjárónak Fekete Lászlót. A nádor nem is felelt, 
serege pedig visszaírt a várbelieknek (jul. 6.) »hogy nem 
lesz senkinek sem bántalma ha másnap virradóra Balassát 
kötözve át adják, de ha’nem, senki sem várjon kegyelmét« 
és Divény másnap csakugyan feltétlenül kaput tárt. Az 
ostromlók serege betört, mindent fenekestül felforgatott, és 
roppant károkat okozott. Balassát magát Wesselényi fog
lyul a murányi várba vitte. * 2)

A divényi ostrom, bár épen nem kedvezett a franczia 
szövetségnek, nem vonta el Wesselényi figyelmét a megkez
dett összeesküvéstől, melyhez most egy uj, hatalmas tag 
csatlakozott: Nádasdy Ferencz. Nádasdy éber figyelemmel 
kisérte a magyarhoni mozgalmakat. Megtudta a stubnyai 
összejövetelt és elhatározá, hogy a nádor barátságát, szö
vetségét keresi, elfogadja. 0  maga is tudta, mit azok, kik

9 Cserey Mihály, a Nemzeti könyvtárban, 63. 1.
2) A Divény átadásái’a vonatkozó igen érdekes levelezés a 

kam.  l e v .  acta publ. fase. 22. n. 17. Y. ö. egyébiránt a kam. levél
tárnak számos okmánya mellett Balassa Imre folyamodását a n. muz. 
kéz. közt. és Bethlen Miklóst i. h 34S. 1.
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közelebb akarták hozni a nádorhoz: Hölgyi Gáspár, sze- 
mélynöki itélőmester, Nagy Ferencz és Szenthe Bálint, meg
hitt titkára, kedves embere, tevékeny ügyes eszköz kivált 
vakandok utakon, de másként jellemtelen, árulkodó, később 
mint biró hanyag és megvesztegethető a), mondogattak, hogy 
Wesselényi már agg, törődött ember és a nádorság reá, 
Nádasdyra néz: de erre szükséges volt a nemzet bizodalma. 
Már ez önző czélnál fogva sem nézhette részvetlenül a 
nemzeti ébredést, nem maradhatott kivül a mozgalmon, 
mely az ország legfőbb embereit egyesiteni látszott, s tevé
kenysége önzése daczára is, ha érdeke engedte, szivesen irá
nyult] a haza javára és dicsőségére. Mi végczélja a szövet
kezésnek ? mily eszközökkel akarják azt elérni ? azt Ná- 
dasdy még nem tudta, hisz még a kezdeményezők sem vol
tak vele véglesen tisztában, de arra egyelőre nem is volt 
szüksége. 0  csak általánosságban akart kötelezettséget 
vállalni, és föntartá magának az összeköttetést az udvarral, 
annyival is inkább, mert lelkesedés és keserűség nélkül te
kintvén a magyar viszonyokat, nem hitte, hogy a nemzet 
valamire mehessen külföldi segély nélkül. Ha zavarok tá 
madtak, ő csak nyerhetett, mert reményié, hogy alkalmas 
pillanatban ő lesz az udvarnál a mentő angyal, a pacifica
tor, kire aztán a dicsőség és hatalomnak telje fog várni. Két 
szinti, merészjátékra vállalkozott, de ismervén a viszonyo
kat, bizott magában, ügyességében, kész minden perczben 1

1) Szenthe jellemére nézve hivatkozom az elbeszélés folya
mára, itt csak Vitnyédy egy levelét emlitem, mely szerint Szenthe 
Yitnyédy egy levelét felnyittatta, hogy tartalmát megtudja ; kezem
ben volt Szenthenek egy levele, melyben már mint itélőmester valaki
től bort kér, »különben nem szolgál.«
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elárulni vagy az összeesküvést az udvarnak vagy az udvart 
az összeesküvőknek, ha a szükség úgy kívánja. Ez azonban 
csak végső eszköznek m aradt; a rendes kitűzött politika 
volt : megnyerni a magyarok hajlamát azen esetre, ha a 
győzelem részükre hajlik, s az udvart némi czélzásokkal 
figyelmeztetni a veszélyre, mely Magyarhonban készül, s 
melynek lecsillapítására, a legbiztosabb mentő eszköz gróf 
Nádasdy Ferencz. J)

Nádasdy már junius második felében aunvira volt, 
hogy megírta a szövetséglevelet Wesselényi számára, de el 
Murányba csak julius második felében küldte, Szentbe Bá
lint által. Nádasdy óvatos természetéhez képest különösen 
hangsúlyozta, hogy a nádor szövetségét senkinek fel ne fe
dezze ; és mert tudta, hogy ellensége, és irigye van sok, kik 
őszinteségét kétségbe vonják, kívánta, hogy Wesselényi, 
vagy, mint a szövetséglevélben állt mindketten, a hamis 
liirhordozókat egymásnak feladják, és rajtuk példát állít
sanak.

Wesselényinél ez alig volt szükséges. Mert óhajtotta, 
nem is kételkedett, hogy az országbírót a megfontolás in
dította a szövetségre, hogy a késő ivadék »haláluk után 
őket, mint a haza oszlopait, a haza romlásával ne vá
dolja, felőlük idegen emlékezettel ne legyen.« Szivéből ki
halt a régi ellenszenv. Aláírta a küldött szövetséglevél 
párját, melyben egymásnak megesküdtek, hogy a mik 
uruknak, a nemzet és hazának javára szolgálnak, közösen * II.

]) Nádasdy indokait az események magyarázzák meg legbizto
sabban. Figyelemre méltó egyébiránt, Szentbe Bálint vallomása, me
lyet csak egy a pr i m,  l e  v.-ban levő másolatból ismerek ; Nádasdy
II. vallomása, és Donellan memoranduma 1669-böl. Titk. lev. 

Wesselényi Ferencz nádor. 7
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fogják végezni, sőt lia ilyen dolgokat a király vagy az ud
var elé akarnának vinni, azt is közértelemmel cselekedjék, 
és a sikeren állhatatosan működjenek, (jul. 29.) Egy magán 
levélben pedig egészen elérzékenyülve szólt uj szövetségesé
hez. »A könyörülő 1st en — irá, ugyan csak jul. 29-ikén — 
nemzetünk keservét megszánván, reményiem sziveinket meg
szálló kegyelme által akarja talpra állitását.« »Mily szíve
sen kaptam, kg. méltóságos istenes ohlatioján, becsületes, 
hittel kötelezett secretáriusa, nemzetes Szenthe Bálint uram 
megfogja mondani. Mihez képest édes méltóságos urfiam, 
folyamodván kegyelmes Istenünkhöz, állhatosan nyúlván a 
haza javához, szeressük és értsük egymást! Higyje bennem 
az állhatatos jó igyekezettnél egyebet nem talál, hanem 
tapasztal igaz szolgájának, apjának.« x)

Divény megvétele után Wesselényi augusztus 23- 
ikára egy nagyobb tanácskozmányt hivott össze Murányim, 
ázzon ürügy alatt, hogy azon fiával Lászlóval, kiakar bé- 
külni 2). A meghívottak közt volt gróf Csáky Ferencz, a fel
vidéki főkapitány, fia néhai gróf Csáky István tárnokmes
ternek, a Brandenburgi Katalin szeretőjének, ki hivatalát 
leginkább Glonzága Hannibal rokona pártfogásának köszön
hette, de a felvidékiek által el nem ismertetett, mert német

A murányi szövetséglevél, jul. 28. 1666. eredeti magyar a 
k a m a r á b a n ,  egy példány a titk. lev. Wesselényi Nádasdynak jul. 
29. 1666. Ka m,  l e v .  Szécliy Mária Nagynak már jun. 10. 1666. 
örömét fejezé ki a judex curiae jó intentióján, mert csak úgy folyhat
nak jól a dolgok »Isten tartsa meg a nagy rendek közt egymás sze- 
retetet« k a m.  l ev .

2) A Csáki Ferencznek szóló meghívó jul. 16. 1666. Kassai 
Csáky levéltárban. Jellemére nézve 1. jun. 21. 1669. titk. tanácsi 
jegyzőkönyv. T i t k. 1 e v.
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tiszt által lett installálva, egyebekben még fiatal 36 éves 
bátor, eszes, még inkább ravasz, köpeny-forgató ember, ki
nek családi élete, viszálykodása nejével Czobor Erzsébet
tel, sok botrányra és mendemondákra adott alkalmat; 
Vitnyédy, Keresztury, Nagyidai Székely András és a du- 
náninneni rész és a felvidéknek legnevesebb ellenzéki 
férfiai, mint Keczer Menyhért, Ambrusnak öcscse, egy 
bigott, szenvedélyes lutheránus, a felvidéknek leglármasabb, 
legmocskosabb szájú szónoka, Sárosmegyének úgyszólván 
ura J), a szépeszü, de szinte vak buzgó kálvinista 2) Eáy 
László, Kölesei Kende Gábor Szathmármegyének és Ispán 
Ferencz Abaujmegyének egyik tekintélye, Figedi Nagy 
András, a nádori mezei-hadak kapitánya, tapasztalt régi 
katona, és a nádornak meghitt embere, és annak két ba
rátja : Szuhafői Szuhay Mátyás, jelenleg Abaujmegyének 
táblabirája, és Négyesi Szepessy Pál Borsodmegyének alis- 
spánja. 3)

Szuhay Mátyás egyike volt a felvidék legtekintélye
sebb embereinek és tekintélyét nem családja fényének, bár 
az egyike volt a legrégiebbeknek Abaujban, nem is birtokai 
nagyságának, mert a mije volt azt, már régen jóformán el 
költötte —• hanem tehetségeinek, és szilaj erélyének kő
széné. Az utolsó pozsonyi országgyűlésen mint megyéjének 
egyik követe vezére volt a protestáns ellenzéknek s a köz
pályán minden fellépésénél mindig a legtúlzottabb pártnak *)

*) Századok 1869. 93. 1. a bujdosók támadása 1672-ben czimü 
czíkkben, Kákóczy Ferencz vallomása. Kam.  l ev .

2) Ez Nádasdy véleménye róla, egy levelében a kam.  l e v .
*) Hogy Nagy András, Szuhay és Szepessy meghitt barátok 

voltak, Nagy F. mondja lőcsei II. vallomásában T i t k. l e v .  és  
p r i m .  l e v .

7*
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volt nyers erélyű szónoka. Senkisem volt alkalmasabb ellen- 
véleményt letorkolni mint ő : de mert e praepotens maga
viseletét még az udvarral, a leghatalmasabbakkal szemben 
is megtartó, még azok is, kiket sértett, bizonyos tisztelettel 
viseltettek irányában. Szuliay azonban nem csak a nyelv 
embere volt. Egyike volt ő a keveseknek a felvidéken, kik 
sereget láttak, rendes háborúban részt vettek, és a tábori 
életről fogalommal birtak. Már I. Rákóczy György magyar
honi hadjáratában becsülettel szolgált. II. Rákóczy 
György idejében pedig egjfideig kállai várnagy volt, és a 
lippai csatában, melyben a fejedelem 1658-ban a törököt 
megverte, a balszárnyat vezette. 2) Sznliay érezte s azt nem 
is tiltkolta, hogy különb ember környezetének legnagyobb 
részénél, mi nem növelte barátjai számát. Maga Wesselé
nyi egyszer, a régi időben, 1651-ben azt irta róla: »Nem 
hiszem Hector vitézebbnek, Salamon bölcsebbnek, Nagy 
Sándor qualitativusbnak tartották magukat ő kegyelmé
nél,« és gyanusitá, hogy azért oly nyughatatlan, mert »min
denét felfenekelvén, gondolja, lia háború lehetne, talán kap- 
dosbatna valamit.« •*) Lorántfy Zsuzsanna sem bízott benne, 
fiának végső küzdelmeiben, írván felőle »én félek ezen em
bertől,« de a következés megmutatta, hogy a gőgös, hányaveti

1) Szilárdi i. h. 359. 1.
9) »Eperjesre is Szuhay Mátyásnak kell menni (ki most is ma

gát becsülettel viseli)« Rákóczy egy fiának Sárospatak jun. 17. 1644. 
Szilágyi : A két Rákóczy György családi levelezése 180. 1.

3) Wesselényi Perencz 1651. jan. 1. Szilágyi Sándor közlemé
nye a Történeti lapok 1874. folyamának 492. lapján, Lorántfy Zsu
zsanna II. Rákóczy Györgynek 1658. jan. 5. Sárospatakról Szilágyi 
»A két Rákóczy György családi levelezése.« 533. 1.
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embert nem önző czélok, hanem szigorú protestáns vallá
sosság. és a szabadságnak rendületlen szeretete yezérlék.

Szepessy Pál szintén buzgó református, nem játszotta 
Szukay feltűnő szerepét. Csendesen munkálkodó litteratus 
ember volt, *) a Wesselényi családnak szolgálatában ; de ha 
tenni kellett, ámbár zajtalanabb szintoly bátor, szintoly 
erélyes, sőt sokkal tevékenyebb tudott lenni, mint Szukay. 
Pőleg alkalmasnak tárták, még pedig joggal, oly küldeté
sekre, melyekhez ügyesség és bátorság egyaránt szüksége
sek voltak. így midőn a felvidéki megyék 1662-ben az or
szággyűlés czikkelyeit goromba üzenettel a császárnak 
visszaküldték, Szepessyt választók követül oly utasítással, 
hogy minden áron audiencziára menjen. Szepessy el is in
dult, de Wesselényi, felsőbb parancsra feltartóztató és fel 
nem ereszté Bécsbe. * 2) Szepessy nem szerette Szukayt, de 
midőn a mozgalom megindult, félretette - személyes ellen
szenvét, testestül, lelkestül hozzá csatlakozott, s azontúl 
elválaszthatlanul mellette küzdött vallásuk és hazájuk szent 
ügyében. 3)

A meghívottak nagy számmal jelentek meg Murán'y- 
ban, és mig Wesselényi az urakkal, Csákyval, Bartakovich 
János liontlii alispánnal, egy Barkóczyval és másokkal fenn 
a várban, kártyázott, vendégeskedett4) : Bory és Nagy 
Ferencz a megbízható emberekkel : Keresztury László,

J) Már idézett jegyzetei a nemzeti múzeumban, melyeket 
erdélyi számkivetésében irt össze, többféle ismeretéről tesznek bi
zonyságot.

2) Vitnyédy i. b. XVI. 37. 1.
9) Nagy Ferencz lőcsei II. vallomása, !, b.
4) A kártyajátékot különösen Bartakovicb emliti vallomásá

ban. Kam.  l e v .
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Vitnyédy István, Székely András, Fekete László, Keczer, 
Fáy, Kende, Ispán, Nagy András, Szuliay és Szepessyvel, 
liajnalonkint, Murányalján, titkos gyülekezeteket tartottak 
egy pajtában, a melytől őrül kiállított hajdúk távol tárták 
az avatatlanokat, s az eredményről mindig jelentést tettek 
a nádornak. A jelenlévők túlnyomó része nem idegenke
dett a török szövetségtől : mind a mellett erről az alsóbb 
rendűek nem határoztak, hanem csak megesküdtek egy
másnak, hogy összefognak tartani az ország dolgaiban, és 
felvevék az »interessatusok« nevét, mint olyanok, kik a 
megkezdett dologban érdekelvék. J)

Wesselényi megüzente volt Zrínyi Péternek, hogy 
Apaffyhoz akar fordulni, és Zrínyi teljesen rábízta a dolgot- 
Tegyen a mit jónak lát. Wesselényi végezhet mindent leg
jobban. 0, Zrínyi kész neki vagy bármelyik más szövetsé
gesnek megbízást adni, de kéri, legyen óvatos. Vigyáz
zon, hogy Apaffy megállja szavát, és ne történjék az oly 
készséggel, és bizalommal adott felhatalmazással visszaélés, 
ne keverjék őt és a vele tartó interessatusokat veszedelem
be, és adjanak nekik annak idejében, valami biztositó 
iratot. 2)

Zrínyinek e levele, melyet aug. 15-ikén irt Csáktor
nyáról, talán Wesselényi kezében sem volt még, midőn

]) Széchy Mária i. h., és jó formán nyomán a Jelentés. Gyön- 
gyössy István vallomásában Gyulaffy Lászlót és Farkas Fábiánt, 
Gerhard : Barkóczy Sándort és Bory Gjmrgyöt, a Keczer András el
leni vádpontok pedig ugyan csak vádlottat is említik még mint jelen
voltat. Kam.  l ev .

2) Zrínyi levele aug. 15. 1666. Csáktornyáról csak a titkos ta
nács számára készült német fordításban van még a t i t k .  l e v é l t ,  a 
Nagy Ferencz által 1669. jan. 30. bemutatott iratok közt.
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aug 22-ikén Bethlen Miklóssal és Fekete Lászlóval már 
megállapította a feltételeket, a melyek alatt a magyar 
nemzet a törökkel szövetséget köthetne, utasításul a követ
nek, kit Apaffy a magyarok ügyéhen, a fényes portára ki 
fog küldeni. Wesselényi szövetséget akart a törökkel, hogy 
az ne zaklassa többé az országot, ne csipdesse el várait, 
falvait, ne sanyargassa mindegyre a hódoltságot. Legyen 
az ország védője, de ne avatkozzék a nemzet belügyeibe, 
ne akadályozza szabad mozgását kifelé sem. Válaszhasson 
a magyar királyt, módosíthassa alkotmányát, építhessen vá
rakat, gondoskodhassék védelméről tetszése szerint. Köt
hessen szövetséget, kezdhessen háborút, a kivel akar; és ne 
legyen köteles messze külországokban a török hatalom 
terjesztésére török seregkép szolgálni. Azért, hogy a szul
tán a magyar nemzet védője — nem u r a, mely ézimmel 
nem volna szabad élnie — hogy megvédje Erdélylyel együtt 
minden külellenség ellen, kapjon addig, mig a feltételeket 
megállja évenkint 50—100,000 tallér tiszteletdijt, mely 
azonban semmi szin alatt se viselje az adó nevet. Megaján
lott 100,000 tallért, ha minden föld, melyet a törökök vég
váraikon t ú l  elfoglaltak, visszaadatik, 70,000-et, ha a 
zsitvatoroki béke, 60,000-et ha Bethlen Gábor idejének 
határai állíttatnak vissza. Legrosszabb esetben 50,000 tal
lér mellett, ama határvonalat követelte, mely Tiszántúl 
Szathmár, Szabolcs és a Hajdúság határaival összeesett, a 
Tiszán innen Ónodtól, Diósgyőr, Putnok, Fülek, B.-Gyar- 
mat, Palánka, Léva, Nyitra, Sempte, Sélyén át Gutáig, a 
Dunáig, onnét pedig Komárom, Tata, Gesztes, Győr, Sz.- 
Márton, Pápa, Veszprém Szentgyörgyvár, Szentgrót, Eger- 
szegli, Nempti, Alsó-Lendva mellett a Muráig ment, a Mu
raközben, Horvát- és Tótországhen pedig a jelenlegi álla-
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potot föntartá, »mert különben a magyarok a töröknek mit- 
sem fizethetnek, hajlamukat a török meg nem nyerheti.« J  

Wesselényinek e tervezetben kiváló és részletekig 
menő gondja volt, hogy a parasztot kunyhójában, a falusi 
nemest védtelen udvarházában a török folytonos, előbb- 
utóbb végromlásra vezető dulásaitól, melyeket sem az or
szág, sem a király német hadaival nem tudott megakadá
lyozni, megmentse. »A ki magyar földön lakik ne fizes
sen adót a töröknek, mig a magyar urak a török földön 
lakó jobbágyaiktól adójukat akadálytalanul szedhessék.« 
Gondoskodása egyébiránt kiterjedt a hódoltságra is. »A 
spahiak, a török hübérurak, ne neveljék évenkint a ki
vetett adót, mint eddig tevék;« a behódolt magyarok is, 
vagy legalább azok, kik a török végvárakon innen laknak 
viselhessenek fegyvert: lakhelyeiket pedig akadály nélkül 
változtathassák. Törekedett az ország állami függetlensé
gét lehetőleg megóvni, mind a mellett érzé, hogy azt teszi 
mire három év előtt ország világ előtt kárhozatot mondott, 
»mi Isten és világ Ítélete szerint hitetlenné és árulóvá 
tenné a magyart.« Az egész keresztény világ, mondá fájdal
masan Bethlennek, midőn a tervezetet át adá, csodálkozni 
fog, hogy koronás királyunktól elpártolunk, és legádázabb 
ellenségünket teszszük Urunkká; de nincs más mód benne. 
Be kell hódolnunk! Jöjjön a minek jönni kell. 2)

p A tervezet a titk. lev. magyarul, németül; a Jelentésben 
deákul.

p Wesselényi tervezete i. li. Széchy Mária és Fekete László i. 
li. röviden. Bethlen János i. h. 366 — 369. patheticus beszédet mondat 
Wesselényivel, mely azonban hiven festheti érzelmeit, ha nem is 
szavait.
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Hogy a dolog sikerüljön, liogy Ausztria azt előbb illeg
ne tudja s a magyar urakat egyenként váraikban meg ne 
lepje, le ne verje, a legnagyobb titoktartásra volt szükségük, 
s ezt Bethlen és Teleky nagy esküvéssel meg is fogadták. 
Wesselényi a portánál is úgy akarta kezdeni a dolgot, hogy 
eleinte csak Apaffy lépjen fel, s a szövetséget saját eszméje 
gyanánt terjessze elő, mintha csak a vágy vezérlené, gyara
pítani a szultán birodalmát, és a török barátjává tenni az 
eddig ellenséges magyar nemzetet. Ha aztán a török 
hajlandónak látszanék a szövetségre, de kérdené, mikép 
reményli Apaffy kivihetni tervét? feleljen, hogy vannak 
barátjai az országban, de neveket még akkor se emlitsen, 
mert Wesselényi és a magyarok tudták, hogy az osztrák kor
mány a portán sok pénzzel — huszonöt ezer tallérral, mon
dák — rendelkezik, és a portai főtolmácsban, Panajottiban 
oly barátot bir, kinek a szultánra, és a nagy vezzérre igen 
nagy befolyása van, s ki befolyását soha sem mulasztja el 
Ausztria mellett latba vetni. Mert Pajanottit az osztrák 
kormány nevelte és a görög, azon fajból való, mely rabszol
gai állapotában is kormányozni tudja urait esze ravasz
sága által, liáladatos volt. Hitfelei nagyra voltak vele, 
benne védőjüköt, pártfogójukat tisztelék, ki buzgó vallásos 
érzését a hitetlenek körében sem tagadá meg. De e vallá
sosság nem akadályozá, hogy ha kellett, a diplomatáinak 
legálnokabb fogásaival ne éljen, az esküt, melyet az evan
géliumra tett, hamarosan meg ne szegje. Más ügyekben a 
pénz hatalmas eszköz lett volna megnyerni pártfogását: de 
midőn Ausztriáról volt szó, ez eszköz sem látszott eleggé 
biztosnak, mert ez esetben azon kevés nemes érzés, mely 
fásult keblében lakott, vallás és hála, mind a magyarok 
ellen és Ausztria mellett szólották. Wesselényi tehát tar-
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lőtt, hogy elárulja a titkot az osztrák követnek, s ebbeli 
aggodalmát Bethlennek is ki fejezvén, mindenben legna- 
gyob óvatosságot ajánlott.

Teleky és Bethlen, az utóbbi 100 aranynyal, 100 frt 
úti költséggel, egy ezüst palaczkkal, egy tokban ezüst ké
sek, kanalak és villákkal — mint Wesselényi és nejének 
ajándékával, -— Septemberben haza, mentek, miután a-
nádorral megállapodtak hogy a közlekedést vele Thökölyi 
István emberei által fogják fenntartani. Zrínyinek a tanács
kozás eredményét Figedi Nagy András vitte meg, 2) de a 
bánnak nem tetszet a török szövetség, és iizenteté, hogy 
»roszabb az orvosság a halálnál,« 3)

Erdélyben nem minden meglepetés nélkül értesültek 
W  e s s e l é n y i  szándékáról. A fejedelem Apaffy Mihály 
ámbár még fiatal, alig 34 éves, nem volt nagy vállalatok
nak, nagy tetteknek embere. A fejedelmi székre úgyszólván 
a véletlen ültette s e magas polczon is inkább foglalkozott 
vadászattal, borozással, theologiai munkákkal, mint az or
szág kormányzásával. Tanácsosai nagy befolyást gyakorol
tak rá, és kedves embereinek mit sem tudott megtagadni, 
habár az engedékenységből gyakran nagy kár káromlott is 
az országra. Mind a mellett nagyon ragaszkodott trónjához, 
mely neki kényelmes életet és ép annyi hatalmat nyújtott, 
a mennyit hiúsága megkívánt s e hatalomért kész volt sok

’) Bethlen Miklós i. h. 350. 1. és Figedi Nagy András vall. 
k a m .  l e v .

J) Jelentés, Széchi Maria és Nagy Ferencz Figedi Nagy András 
küldetéséről határozatlanul vallanak, maga Nagy András szerint 
ő csak magánügyekben járt a bánnál.

2) Nagy Ferencz vallomása Bécs oktob. 16. 1670.
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roszra, sok megalázásra. Nem volt még erdélyi fejedelem,, 
ki annyira rabszolgája lett volna a töröknek mint ő : de e 
helyzet nem vette el kedvét az uralomtól. Politikájának leg
főbb czélja volt, jó kedvben tartani a törököt, azért oly 
ajánlatot, mely a portának kedves lehetett, vissza nem uta
síthatott, habár némi aggodalommal gondolt is a bonyo
dalmakra, sőt veszélyekre, melyek abból keletkezhettek. 
Hozzájárult még, hogy mint buzgó református nagy rokon- 
szenvvel viseltetett magyarhoni hitfelei iránt, kik vallásukat 
látták fenyegetve. Ez utóbbi indok hatott tanácsosai közül 
is sokra, és ezért elhatározák, hogy küldenek követet a 
portára, de azt titokban tartják az erdélyi katholikus urak 
előtt, kiket vallási rokonszenv meg a bécsi udvar barátjaivá 
tett. Követnek Wesselényi Bethlen Miklóst szerette volnar 
kiben buzgalmat és ügyszeretetét látott, de az erdélyiek 
Baló Lászlót választók, ki már sokat járt Törökország
ban és a viszonyokat a portán jól ismerte ’). Baló nagyon 
bizott a dolog sikerében, de mint a portán jártas diplomata 
jól tudván, hogy pénz nélkül semmire se mehetni, negyven
ezer tallért tartott szükségesnek megvesztegetések és aján
dékokra : de még az úti költségre való 5—600 tallért sem 
küldték a magyarok. Erdélyben senki sem akart pénzt adni 
a vállalatra, nehogy oda veszszen, ha a magyarok valamikép 
a németekkel kibékülnének, különben sem lévén az erdé
lyieknek kedvük, saját pénzükön »más kosarába szedni az 
epret.« Kende Gábor az egyik »interessatus,« a hatalmas-

’) Bethlen János i. h. 370. Apaffy jellemzését egész élete iga
zolja, úgy hogy itt csak Wagner Collectanea Dec. IV. 13. 1. hivatko
zom. Eendkivüli függését a portától kiemeli Sagredo 109. 1. Zorzi 
135. 1. i. h.



108

tanácsúinak Bánffy Dénesnek sógora, Erdélyben megfor
dulván, haza irt, hogy 3000 frt nélkül Balló el sem indul
hat, Kende azonban jól tudta, hogy Wesselényinek nincs 
pénze, azért egyúttal hozzá tévé, hogy Thököly István ke
zessége mellett lehet reményük kölcsönre. A nádor, ki Zri- 
nyinek is üzent vala, hogy sürgessen pénzt a francziánál, 
tehát Thökölyihez fordult és tőle 3000 darab aranyt kap
ván, Balló november havában megindulhatott és deczem- 
ber 1-re Drinápolyha érkezett J).

Időközben Vitnyédynek, merész furfangos esze meré
szebb vagy legalább kalandosabb terven járt, mely lia si
kerül, véleménye szerint, a helyzet uraivá fogta tenni a ma
gyarokat. Köztudomású dolog volt, hogy Lipót király mint 
szenvedélyes vadász gyakran csekély kísérettel messze el
szokott bolygani a bécsi Práterben, Laxenburg vagy Ebers- 
dorf berkes környékén, úgy hogy néhány merész ember 
meglephette, kíséretét könnyen leverhette és őt magát élve 
vagy halva kézrekeritliette volna, Erre készült most Vit- 
nyédi és tervében Tliökölyi István sógorára, báró Pet- 
rőczy Istvánra támaszkodott. ki mint lutheránus, vele 
benső összeköttetésben állott, vitéz férfiú volt és Kasza 
várát a Vág mellett felajánlá, hogy oda vihessék a fogoly 
királyt és tarthassák fogva mindaddig, mig a magyaroknak 
minden kívánságát nem teljesiti. Yitnyédi meg volt győ
ződve, hogy a leghosszabb ideig nem is fogja tudni senki,

a) Kende Gábor jelentése titkos jegyekben és megfejtéssel, a 
t  i tk. l ev .  Nagy Eerencz bécsi vállom. oct. 16. 1670. n. o. Rosnyai 
i. d. 304. 1. Bethlen János, bogy, hogy nem, nagyon koránra, augus
tusiba teszi Balló utazását, mi úgy hiszem a Horányi-féle kiadás hibája 
lehet, mert Bethlentől oly gyenge memóriát nehezen tudnék feltenni. 
I. 370. 1.
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liová lett a király; a legroszabb esetre pedig, ha üldöz- 
tetnének, ba Kaszavárt ostrom alá fogná a királyi sereg: a 
király élete kezében volt és az védpaizsul szolgált neki és 
társainak minden lehető veszedelem ellen 1).

Vitnyédy és Petrőczy bejelenték tervüket Wesselé
nyinek és engedelmét kikérték, de a nádor azt meg nem 
adta. Környezete badarságnak, ő maga majdnem szentség- 
törésnek tartá a merényletet. Mellőzve a siker valószinüt- 
len voltát — úgy látszik ez volt Borynak és Nagynak okos
kodása — a veszélyt, mely minden részest fenyegetett: 
józanéi alig lehetett várni, hogy Lipót mindazt, mit 
fogságában tőle kicsikarnak, meg is fogná tartan i; mig 
Wesselényi figyelmeztette az ügyvédet, hogy a királyt nem 
szabad bántani, mert ő jó, roszak csak tanácsosai. Mind a 
mellett Vitnyédy nem hagyott fel tervével, melynek kivi
telére egy uj kedvező alkalom kínálkozott. Leopold há
zasodott. Arája Margit, spanyol királyleány, Olaszországon 
és Belső-Ausztrián át lassú menetekben közeledett Bécshez. 
Novemberben Styriában járt, és a programm szerint Li- 
pótnak csekély kísérettel, incognito eléje kellett menni az 
osztrák-stájer határig, a semmeringi Schottwienig. Vit- 

•nyédy tehát ez útjában akarta megrohanni és elfogni s e 
végre Zrínyihez küldött Csáktornyára, adjon 40—50 huszárt 
a vállalatra. Zrínyiben épen nem volt meg a nádor kegyelete 
Lipót személye iránt 2), sőt egyszer úgy nyilatkozott, hogy

0 Abafi árvamegyei nemes vallja, hogy ostrom esetére meg
akarták ölni Lipótot, k a m . l e v .  minek másutt semmi nyoma, de az 
valószínű, hogy kezesül használták volna az összeesküdtek saját ma
guknak biztositására.

2) Elég erre nézve a később előforduló Palmerini-féle utasí
tásra gondolni.

/
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kész volna enkezével megölni a királyt *), de azért Vitnyédi 
terve nem tetszett neki sem, és majdnem bottal verte el az 
ügyvéd gyanús kinézésű követét. De a követ, makacs mint 
ura, nem csüggedett, hanem Légrádra ment Sellyey György 
kapitány és Nyitrai György báni lovászmesterhez, mintha 
.Zrinyi küldte volna és követelte, rendeljenek mellé 40—50 
lovast. Nyitrai azonban nem hitt neki, elment elébb Zrí
nyit megkérdeni, a midőn aztán a követ hazugsága kisült 
és Zrinyi haragosan megparancsolá, fogják el, verjék vasra 
vagy dobják bele a Drávába, de a követ roszat sejtve, még 
jókor szerencsésen odább állt. Midőn Wesselényi Vitnyédy 
mesterkedéseiről Pozsonyban értesült, rettentően megha
ragudott és kész volt őt, ha most kezébe kapja, a Dunába 
dobatni. Zrínyit is kérte, ölesse meg őt, ha Csáktornyára 
jő, mit Zrinyi meg is Ígért, ámbár eszeágában sem volt 
bátyjának kedves emberét bántani 2).

A királyi lakodalom, melyet Vitnyédy oly kegyetle
nül megakart zavarni, sok magyar urat hozott fel Bécsbe, 
kik aranyos, ezüstös ruhákban, pánczélosan, fényes csatló
saik, gazdag szerszámú lovaikkal nagyban növelték a spa-

0 Zrinyi e nyilatkozatát Vitnyédyvel szemben Nádasdi emliti, 
I. vallomásában, mint a kinek ezt Vitnyédi mondta volna. Zrin3 'i 
ugyan azt mindig tagadta, és bizonyos, hog3 7 soha sem volt szándéka 
Leopold életére törni, de Zrin37itől nag3 Ton is kitelt, bogy iWesmit a 
beszéd hevében kiszalasztott.

2) Yitm’édy merényletére nézve majdnem a legtöbb adat van, 
Nádasdy71. és IV. Zrínyinek utolsó, Nagy Ferencznek oct. 10. és 16-ki 
bécsi vallomásaiban, Baranyai Mihály vallomásaiban, Zrínyi 1669-ki 
felfedezésében. Mindannyi a t i t k. l ev .  Racki ezek közül csak 
.Zrinyi utolsó vallomását adta ki. i. h. 544. és kk. 11.
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njol herczegasszony bevonulásának (decz. 5.) és a nászün
nepélynek fényét, pompáját1).

Feljött Wesselényi is nejével, Boryval és Nagygyal; 
fel Zrínyi Péter és Nádasdy Ferencz, ki most először köze
ledett ismét nyilvánosan az udvar előtt »örökös panasza« 
•és »akadékoskodása« miatt már gyanús és kellemetlen ná
dorhoz, mi nem kerülte el a vizsga udvaronczok figyelmét, 
•és az országbíróra is a gyanú némi árnyékát vetette -). 
Azonban sem Nádasdy, sem az udvar nem tudták még, hogy 
Wesselényi most Zrínyi által újra megkezdte az alkut 
Gremonville-lel, mert pénzre volt szüksége, és egy iratban 
Zrínyivel együtt, felkérte a követet, Írja meg királyá
nak, úgy mint saját gondolatját, hogy a magyarok többé 
nem várhatnak. Minthogy pedig XIV. Lajos még most há
borút nem akar, küldjön nekik csak 100,000, vagy legalább 
60—70,000 tallért: a többiről majd maguk fognak gondos
kodni, de 40 nap alatt választ kérnek * 2 3).

Francziaország most — mint Hollandia szövetsé
gese — háborút viselt Angliával, és XIV. Lajos már törte 
fejét ama gyalázatos merényleten, mely Belgiumot el fogta 
ragadni Spanyolországtól, alkalom, mi könnyen összeütkö
zésre vezethetett Ausztriával. Gremonville-nek tehát több 
hajlandósága volt mint két év előtt, legyezgetni a ma
gyar elégületleneket: de bizalma a nádor iránt nem nö
vekedett, sőt, ha lehet, még csökkent a Balassával történt

0 Rink, Leben Leopold I. 502. 1. és számos más chronika 
könyvben.

2) Nádasdy Szenthének jan. 2. 1667. Pottendorf. T i t k o s  l ev.
3) A levél Petrovichnál, h. Gremonville decz. 23-ki levele sze

rint : a nádor és Zrínyi bizonyos iratot küldtek nj ajánlatokkal, me
lyeket mintegy ö indítványozzon. J e l e n t é s .
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eset óta. Meg volt győződve, hogy a nádor, ha kap is pénzt ? 
még sem lesz hive a franczia királynak, mint Zrinyi, hanem 
alkalmilag mindent fel fog fedezni császárjának. Mielőtt te
hát véle valamibe fogott, meg akarta kötni úgy, hogy többé 
vissza ne léphessen, s e szándékát nyiltan megmondd feltét
lenül hű Zrínyijének. A nádor és bán iratára tehát vála
szolt: írják meg tisztán, világosan, sajátkezüleg, mit akar
nak voltaképen, hogy királyának megírhassa; és feleletüket 
meg sem várva — nehogy a magyarok és titkára közt is
mét semmire vezető liimezés kámozás folyjon — egy nap 
későn este *) maga ment el AVesselényi szállására. A nádor 
ép Boryval és Nagygyal tanakodott, midőn a váratlan ven
dég belépett, s azonnal a dolog derekába fogott. Felhozta 
Vitnyédy pontjait, és kérdé: helyben liagyják-e azokat a 
magyarok? készek-e felmondani a császárnak az engedel
mességet? AVesselényi kitérőleg felelt. Meglepetten látta 
most egész kiterjedésében Vitnyédy művét, és kijelenté, hogy 
ennyire az ügyvédet soha fel nem hatalmazta. Azonban 
az ügyes franczia tele volt biztatással, annélkül, hogy ki
rályát egyenesen, megkötötte volna. Királya — mondá — 
egyelőre még nem bonthatja meg a békét a császárral: de 
ha Anglia és Ausztria közt szövetség jő létre — mi lehet
séges —- ki fog törni a háború, és akkor Francziaország 
segélyére bizton számolhatnak. Addig is résen kell lenniök, 
hogy a kedvező alkalommal a z o n n a l  élhessenek. Szava
inak sikerült rávenni a nádort, hogy rögtön leüljön és ira
tot szerkeszszen XIV. Lajoshoz, melyben felemlítő, hogy 
Gremonville eddig csak szóval tartá a nemzetet, jóllehet

*) Decz. 16—23. sőt valószínűleg 16 —19-ke közt valamely na
pon, mert Gremonville már 23-kán ír a találkozásról.
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Osvald Ferdinándot s az ország legnagyobb részét a szö
vetségnek megnyerte. E halogatás miatt a magyarok nyug
talankodni »XIV. Lajos őszinteségében kételkedni kezdő
nek« és azt hiszik, hogy a távoli franczia sem a török, sem 
a német ellen nem nyújthat kellő oltalmat, a miért is so
kan, kivált felföldiek, a törökhöz akarnak csatlakozni, de 
Osvald azt minden erejével gátolni igyekszik, tudván, hogy 
ha Magyarország a törökhöz szegődik, soha többé tőle meg 
nem szabadul. S igy ők nem tettek a török felé lépéseket, 
sem azokkal, kik azt tenni akarják, meg nem egyeztek. Ok 
ismétlik korábbi ajánlataikat, de kérik a királyt viszonzásul 
adjon vagy legalább ígérjen mármost, szerencsétlenség ese
tére, mindegyiköknek valahol a Rajna mentében 40—50000 
tallért érő jószágokat, siker esetére pedig már szinte most 
határozza meg jutalmukat. Kezében van életök; s ők még 
azon felül készek esküt tenni, fiaikat kezesekül adni, kato
náit váraikba fogadni; de maradjon minden a legnagyobb 
titokban, mert különben Ausztria el fogna készülni, és őket 
meg fogná semmisíteni.«

E levelet mind Wesselényi, mind Zrínyi aláírták, meg
pecsételték, és esküvel megerősítvén, hogy a háború kitöré
séig is hívei lesznek XIV. Lajosnak — a követnek átadták. 
Szerettek ők volna mindjárt pénzt is, hogy a budai basát 
mint mondák, lekenyerezzék, nehogy ügyeiket zavarja: de

0 Petrovich i. h. 5. 1. közli Wesselényi levelét, de úgy, mintha 
csak 1667. januárban adta volna át Gremonville-nek, mi által Szalayt 
is tévedésbe ejté. Azonban Wesselényi januárban nem volt többé 
Bécsben és Gremonville már decz. 23. ( J e l e n t é s )  küldött XIV. 
Lajosnak egy levelet, melyet Wesselényi aláirt, megpecsételt, mi 
mind a Petrovich által közölt iratra illik. Ha ez nem volna a La
josnak küldött, tehát melyik volna az ? talán lappang ?

W e sse lé n y i  F e re n c z  n á d o r . 8
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Gremonvilié raondá, ne keverjék a törököt a dologba. A 
követ most nagyjában megvolt nyugtatva Wesselényi iránt, 
de nem teljesen. A nádor — irá, midőn a kapott levelet ki
rályának megküldé (decz. 23) — nem oly őszinte, mint Zrí
nyi, kinek barátságát adományok és évdijjal meg kell tar
tani, bogy másokat annál könnyebbben lehessen megnyerni: 
mig a nádornak adandó pénz — félő — bogy keveset 
fog használni, sőt talán rá nézve ok lesz, bogy a pénzt meg
tartván mindent eláruljon Leopoldnak 1).

Ugyan itt Bécsben jött Wesselényi egészen tisztába 
Nádasdyval, és most hárman — a nádor, országbíró és 
bán — decz. 19. uj szövetséget kötöttek, uj hitlevelet adtak 
egymásnak, melyet aláírásaikkal, pecsétjükkel, esküjük
kel megerősítettek. »Mi Hadadi gróf Wesselényi Ferencz 
— igy hangzott az uj hitlevél, — Magyarország palatínusa, 
fogarasföldi gróf Nádasdy Ferencz ezen Magyarország 
bírája, és gróf Zrínyi Péter, horvátországi bán, látván azt, 
hogy Magyarországnak s a magyar nemzetnek ügye s átla
polja oly veszedelembe jutott légyen, hogyha mi, kik az or
szágnak első oszlopi vagyunk, valami szabados utón eleit 
nem vesszük ezennel végső romlásra jut az ég alatt ilyen 
híres, nemzetes, nemes nemzetnek az ő sorsa. És jóllehet, 
ezen mi országunknak se határiban való kisebbülését, se 
pedig nemzetünknek kevésbülését, a ki annak okait tudja, 
senki sem csudálhatja, mert több kétszáz esztendőnél, hogy 
a magyar nemzet a többi keresztyén országokat oltalmazván 
s az ő mellét annak az egész világot elnyelni s maga ha
talma alá hajtani kívánó pogányságnak pajzsul eleibe vet
vén, és azzal szüntelenül mindennapi vére kihullásával, má-

') Gremonville decz. 23. 1666. J e l e  n t é s.
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soknak sokszori nagy távolról való nézésével, vagy vesze
delmünkre való segedelmével tusakodván nyomathatott meg 
ennyire, liol a n y i l v á n  v a l ó  e l l e n s é g t ő l ,  liol p e r 
in  d i r e c t  um, de f e l t e t t  ez ó l l a l  a t t ó l  is, a k i 
t ő l  o l t a l m a t  k e l l e t t  v o l n a  v e n n i :  mind azon ál
tal, hogy ezen megmaradott kevés nemzetet a keresztyén- 
ségben és a z ő n e m é b e n  és az országot csak ezen szorult 
határaiban is megtarthassuk, igen szükségesnek láttuk, el
sőben is azt, hogy mi hárman hittel kötelezzük arra ma
gunkat, hogy mind az ilyen derekas dolognak titok alatt 
kell maradni, s úgy folyhatnak jobban a feltett jó szándé
kok ; assecuráljuk azért egymást mi parolánkra, annak és 
hitünknek, sőt lelkünk üdvösségének is elveszése alatt, hogy 
ezen munkálkodásunkat és kötelességünket, s a mellett föli 
tett szándékinkat s igyékezetinket, senkinek semminemű 
okból ki nem jelentjük semmi móddal; sőt azokat is, kik 
ezen dologban tudósak, titokban tartjuk hasonlóképen.

Másodszor azon obligatio alatt, valamit Magyaror
szágnak s nemzetünknek javára, megmaradására és előme
netelére elménkkel feltalálhatunk s az megcselekedhető 
lészen: azokat mind elkövetjük szorgalmatosán és ha má
sokhoz való folyamodással kell is annak meglenni: effectu- 
áljuk, nem látván, se remélvén ilyen utolsó romlásra jutott 
állapotunkban senkitől bizonyos reménységet előmenete
lünkre, sőt csak ezen statusban való megmaradásunkra is 
hogy mindezekben egymás hire nélkül semmit nem cselek
szünk, hanem mindenekhez egyenlő akarattal, és megegye
zett elmével kezdünk, munkálkodunk végig, állandóképen. 
Sőt, mivel minden dolognak az ő kimenetele bizonytalan, 
ha ezen okokból vagy mindnyájunknak, vagy akármelyi
künknek sőt azoknak is, kik a mi akaratunkból tudósak

8 *
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ezen dologban, akár kitől, s e n k i t  ki  n e m véve,  perse- 
cutioja lenne: tartozunk azt perpetuo obligamine minden 
utón és módon, minden tebetségünkkel pártját fogni s a 
galibából kisegíteni. Adtuk azért egymásnak kezünk Írása 
és pecsétünk alatt kelt levelünket, bogy gyakran szemünk 
előtt viselvén, ezen dolognak s kötelességünknek violálásá- 
val lelkünket az örök kárhozatra ne vessük, s e világi mód 
szerint becsületünket meg ne sértsük, se el ne veszítsük!« ')

E levél azonban még nem látszott elég biztosítéknak. 
Pozsonyban — hová a bán és az országbíró a hazatérő ná
dort elkísérték — Nádasdy és Zrínyi, Nádasdy és Szécliy 
Mária még külön hitleveleket adtak egymásnak. Nádasdy 
és Zrínyi megesküdtek egymásnak (decz. 28.) hogy szövet
ségükben holtig megmaradnak, egymás előmenetelét és ér
dekeit mindenben előmozdítják, egymás titkait egymás aka
ratja nélkül senkinek fel nem fedezik, ha pedig különben 
cselekednének büntesse meg őket Isten, mint hitszegőket a 
világnak rettenetes példájára. »Ezt — igy irt Zrínyi, igy 
Nádasdy — ha kívántatik nagyobb biztonság okáért, vé
remmel is subscribálom, sőt arra is felelek, hogy mindenben 
pártját fogva, neki élek, halok, mind szerencsékben, mind 
szerencsétlenségben, ha valamit hallok áldására valót, róla 
mint igaz esküdt öcscse megintem. Úgy segéljen Isten, va
lamint ezeket szívből kívánom!«

Szécliy Mária pedig a maga részéről, és viszont neki 
Nádasdy keresztény hitére fogadta (decz. 29.), hogy Ná
dasdy jó akaratában megnyugodván, titkait híven megőrzi l

l) Szóról szóra a magyar eredeti után, melynek egyik példá
nya a k a m. le  v., egyikét pedig Bécsben láttam a titk. l e v é l t á r .  
Ban,  csak a pontozást és a helyesírást módosítottam a mai más
hoz, s a régies »az« helyett »a«-t tettem, a hol kellett.
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előmenetelére tehetségéhez képest mindent híven és igazán el
követ »úgy mint egy tökéletes szivű emberhez kívántatik!« 1)>

Itt Pozsonyban a további teendőkre nézve az össze
esküdtek megállapodtak, hogy Wesselényi, a felebbvitt 
ügyek elintézése végett az 1659 : 34. tczikk értelmében 
1667. február 28-ra Beszterczebányára nádori itélőszéket 
hívjon össze, a melynek színe alatt az »interessatusok« 
gyanú nélkül összejöhessenek, és a teendők felett tanács
kozhassanak, akkorra már talán Erdélyből is fogván valami 
hir érkezni2).

Midőn Gremonville Zrínyi által megtudó, hogy Ná
dasdy is hozzájuk csatlakozott, inkább aggódott mint örült 
az uj szövetségesen. Jól ismerte Nádasdy t, belátta indokait 
és lelkére kötötte Zrínyinek, ne fedezze fel neki bizal
mas viszonyát vele, a követtel, ne mondja meg, hogy 
XIV. Lajos már részes a dologban »mert Nádasdy hitet
len ember, jó egyetértésben van Leopolddal, és ha önző 
érdeke agy kívánja, képes mindent elárulni a bécsi udvar
nak !« 3) Mind a mellett, midőn Zrínyi, ki most Nádasdynál 
Pottendorfban időzött Xádasdyval értekezésre kérte, meg
jelent. A találkozási hely az achaui (hochaui) kocsma volt, 
közel Laxenburghoz, mert — jóllehet az udvar táncz és 
.szánkózás közt kezdé felejteni a magyar urak felől való 
rósz híreket4) — nem látszott tanácsosnak, magában

J) A szövetséglevelek B é c s b e n  és a kam.  l e v é l t á r 
b a n  magyar eredetiben.

2) Széchy Mária i. h. Zemplénvármegye jkönyve A. 9. 552. 1. 
Z e m p l é n  v á r  m e g y e i  l e v é l t á r .

3) Gremonville jan. 6. 1667. J e l e n t é s .
*) Nádasdy idézett levelei Szenthéhez január 24-én. 1667. 

T i t k. l e v .
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Bécsben jőni össze. Zrínyi és Nádasdy kocsin jöttek Pót- 
tendorfból: Gremonville álruhában, mint valami kereskedd 
jelent meg (jan. 14). Gremonville biven politikájához, ha
tározott, írásbeli nyilatkozatot kért. »Mi oka felkelésüknek ? 
mit kívánnak királyától ? mit ajánlanak neki viszonszolgá- 
latul ? mit tehetnek ők hárman?« hozzátévén, hogy iratukat 
eredetben megtartja magánál, másolatban pedig el fogja 
küldeni királyának. O minden jót vár, és reményű, hogy 
ha még egyszer beszélhetne Wesselényivel, őt teljesen ki 
fogná elégíthetni. Hadasdy és Zrínyi e határozott kérdé
sekre nem felelhettek a nádor nevében, »mert a felett 
egymás közt még tanakodniok kell. »Egyébiránt — mon
dák — felkelésük czélja nem más, mint az országnak láb
bal taposott szabadságát helyreállítani, s elveszett végvára
ikat visszaszerezni, mire a magyarok maguk is elég erősek 
volnának, ha a császárt kifelé valamely más hatalom fog- 
lalkodtatná. Határozottabban feleltek azon kérdésekre, me
lyeket Gremonville Lubomirski ügyében tett. A lengyel 
nagymarsai ugyan a múlt évben, miután a király hadait 
megverte, békét kötött és egyidőre megsemmisittetvén az 
ellene hozott marasztaló Ítélet, a közbéke érdekében önké
nyes száműzetésbe ment Boroszlóba: de mindamellett d 
volt a győztes és még mindig nagy akadálya a franczia ter
veknek !). Gremonville tehát nem hagyott fel a gondolattal, 
eltétetni láb alól az alkalmatlan embert. Látván azonbam 
hogy Vitnyédy semmire sem megy, sőt gyanítván, hogy a 
ravasz prókátor csak pénzt akart tőle kicsalni, és rászedte : 
a két grófhoz fordult, tudják meg, miben áll a Vitnyédy 
dolga ? nem tehetnének-e ők valamit Lubomirski megöle-

’) Theatrum Europaeum X. 528. 1.
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tésére : mire ők nemmel feleltek; abban csak a nádor tudna 
tenni valamit J).

Pottendorfban kószább beszélgetés folyt a két gróf 
közt, irjanak-e a francziának ? Végre elhatározók, hogy 
Írnak, de oly módon, hogy ha a levél idegen kézbe kerül, 
ne lehessen tudni, kitől és mi ügyben íratott légyen. Felté
teleket nem terjesztettek elő, ellenkezőleg levelük csupa 
kérdés volt. Bizhatnak-e XIV. Lajos segélyében, ha igaz 
okaikat felfedik ? Mit kiván a király a segélyért ? Megad
ja-e a segélyt, ha a lengyel ügy nem is menne kívánsága 
szerint ? és mikép, mely módon fogná-e segélyt a magya
roknak nyújtani? (Jan. 15.) Egyúttal Írtak Wesselényinek 
is és sürgették jöjjön fel ő vagy egyik megbizottja, hogy 
Gremonvillenek kétségeit eloszlassa, ki ha csak valami ef
fektust lát, mindjárt egy nagyobb összeg pénzt fog adni. 
Küldje fel a confoederatio feltételeit, a melyek alatt a ma
gyarok a francziáklioz csatlakozni készek, mert előbb mitsem 
várhatnak Gremonvilletől, a magyaroknak pedig nincs

]) Nádasdy I. vallomásában mondja, hogy ők határozottan ki
jelenték Gremonvillenek, hogy nem is akarják megöletni Lubomirs- 
kit, de Nádasdynak alább idézendő levelei az ellenkezőt tanusitják 
Nádasdy és Zrinyi Wesselényinek jan. 15. 1667. Pottendorf és egy_ ke
let nélküli jelentés a találkozásról, úgy látszik Nádastytól, német 
másolatok a titk. tanács 1669. jau. 30-ki jegyzőkönyve mellett. Bara
nyai Kiss Mihály vallomása, mely a nemzeti múzeumban is meg 
van, de csak külsőségekre vonatkozik — Nádasdy I. vall. 37. pontja, 
mind a t i t k. l ev .  Roppant zavart okozott »Majláth-Geschichte des 
Őst. Kaiserstaates« czimíi művében, ki után többi Íróink, magam is 
indultam, az által, hogy Zrinyi és Nádasdynak háromszori találkozását 
egy időre, Wesselényi halála után 1667. nyara vagy őszére helyezi, 
holott akkor már Lubomirski nem is élt, megölettettéséről tehát 
1/2 évvel halála után szó többé nem lehetett.
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veszteni való idejük. A törökök már ismét kezdik dulásai- 
kat. Isten büntetése van rajtuk a török által. Jó volna még 
a beszterczebányai gyűlés előtt tisztába jönni a francziával, 
bogy a pénzt megkaphassák. (Jan. 15-én *). Lubomirskira 
nézve úgy vélték, úgy vélte főleg Zrinyi, hogy legjobb volna 
Bory Mihályt hozzá küldeni, kipuhatolni, mi tulajdonkép 
czélja ? Király akar-e lenni ? Nem bántotta-e meg talán a 
császár? — Nem lebetne-e a franczia részre vonni? Ha 
volna remény, a nádornak találkozót kellene vele ke
resni és tőle hitlevelet és feltételeket venni. Ha azonban 
hajthatatlannak tapasztalná, lennének a nádorné körül hi
teles emberek, kik a francziának szándékát végrehajtanák2).

Gremonville rögtön felelt Zrinyi és Nádasdy levelére 
(jan. 16.). Küldjék csak feltételeiket és kielégitő választ 
fognak kapni. Tudósítsák a Vitnyédy ügyéről és tegyenek 
valamit Lubomirskira nézve (jan. 16.) 3). Azonban Wesse
lényi nem tudta magát elhatározni, hogy Gremonvillenek a 
kívánt szövetséglevelet megküldje. Hallgatott és hallgatása 
a legnagyobb zavarba hozta Nádasdyt, ki most, mint
hogy Zrinyi mindjárt az achaui találkozás után hazament, 
egymaga vitte az alkut és nem tudott mit felelni Gremon
ville ismételt sürgetéseire. Pedig a franczia pénzre égető 
szükségük volt a 40,000 tallér végett. Minden más. expe- 
diens, mit Nádasdy, ki most már mindent tudott s a tö
röknek ajánlott pontokat Nagy Ferencztől megkapta és

0 Nádasdy és Zrínyinek idézett levele. T i t k. 1 e v.
2) A titkos levéltárban a kérdések magyarul, Nádasdy keze- 

irásával vannak meg ; az ugyanott levő német fordítás mellett a jegy
zést olvassuk, bogy e pontozat Zrínyinek véleményét fejezi ki.

3) Extractus sine dato. T i t k. 1 e v.
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helyeselte, kigondolt, bizonytalan, kétséges volt. Tegyen 
kölcsön a nádor — tanácslá — Thökölyitől pénzt. Jutal- 
múl e pénzért kapja a gróf Rákóczy Ferencz jószágait, ha 
Rákóczy nem fogna a mozgalomhoz csatlakozni; ha ellenben 
csatlakoznék, neki kellene majd öreg Rákóczy György és 
Báthory Zsófia kincseivel tartani a forradalmi czélokat, 
mig Thökölyit más valami módon fognák majd kárpótolni. 
Minthogy azonban javaslataiban a legegyszerűbbet, hogy 
ő, a magyar Croezus, segiti pénzével a nemzetet, nem em- 
lité : még legtöbbet Gremonvilletől lehetett várni, ki — irá 
Nádasdy— mihelyt a Lubomirski ellen való merénylet vég
hez ment, a negyvenezer tallér legnagyobb részét megadja 
és a Törökországba menő követ azt Yelenczében átveheti J).

Wesselényi tett némi lépéseket a lengyel szövetség 
végett, melyet akkor igen sokan igen valószinünek tartot
tak. 1 2) Nevében Nagy Ferencz irt a lengyel királynénak, 
kiben Széchy Mária sok rokonszenvet vélt feltalálhatni a 
magyarok iránt, mig Nádasdy tartott, hogy a ravasz asz- 
szony ügyüket elárulja; megjelenté neki a magyarok szö
vetségét Gremonville-lel, és kérdé: volna-e a királyné haj
landó a magyarokat támogatni ? mit kívánna viszonszolgálat 
fejében? A királyné titkos jegyekben, mint Nagy, felelt és 
udvariasan biztositá a nádort jó indulatáról, »bár azt még 
most tettekben ki nem mutathatja,« mire Nagy Ferencz is
mét válaszolt, s aztán még kétszer háromszor Írtak egy
másnak, anélkül azonban, hogy ebből a nemzeti ügyre va-

1) Nádasdynak egy kelet nélküli levele, de ez időből az 1669. 
jan. 30-ki jegyzőkönyv mellett. T i t k. l ev .

2) Ungheri, ebe nella congiuntura presente saranno facilmente 
da Polachi abbracciati, Cornaro, jan. 16. 1667. Racki i. h. 19.
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lami haszon háromlott volna. A mi Lubomirskit illeté : 
kijelöltek a nádori udvarban bizonyos Ruby Jánost, hogy a 
lengyel nagymarsallt meggyilkolja, de Wesselényi a tettet 
végrehajtani nem engedé, és Lubomirski hirtelen halála, 
— mely gutaütés folytán következett be jan. 31. 1667. 
Boroszlóban — e kérdést végkép megoldván, a magya
rok reménye is megsemmisült, hogy meggyilkolásáért pénzt 
kaphatnak Gremonvilletől. Vitnyédy és Wesselényi ugyan 
megpróbálták elhitetni a követtel, hogy Lubomirskit meg- 
mérgezték, adja tehát meg az ígért jutalmat, de a szemes 
franczia már nem hitt nekik, és a mi még roszabb volt, pénzt 
sem adott. 2)

Wesselényi mindenütt akadályokkal találkozván, kezdé 
kedvét, bizalmát veszteni. Törökországból sem jött se liir, 
se hang. Erdélyből is csak gyér hírek érkeztek. Thököly 
postásai oly lassan végzék dolgukat, hogy Bethlen Miklós- 
szerint, híreik időközben Párist is megjárhatták volna, és 
Wesselényi Szepesy által Kara Ibrahimhoz fordult, sür
gesse a portán befolyásával a magyarok ügyét. Czélját 
téveszté a trencsényi tanácskozás is, a melyre Nagy Fe~ 
rencz — Wesselényi parancsa folytán — január hó vége 
felé, Pál fordulása táján, a dnnáninneni megyék nehány 
főemberét hívta, némely magánügyek ürügye alatt. Oda- 
jöttek Nyitrából, Barsból, Trencsénből, Sándor István, 
Gosztonyi Miklós, Simoncsics Horváth János, Simonyi

J) Nagy Ferencz lőcsei vallomása. 1670. sept. 14. A lengyej 
királynénak egy levele Nádasdy elkobzott iratai közt. 1669. január 
30-ki titk. tanácsi jk. Titk. lev. Széchy Mária. h. kam.  l e  v.

2) Nádasdy I. vallomása 44 pont, t i t k .  l e v .  Lubomirski halá
láról egyébiránt akkor sok mindenfélét beszéltek. Theatr. Europäerin 
X. 529. 1.



123

Imre, Hunyady Ferencz, S z u l o v s z k y  I s t v á n ,  Pay- 
mann János, Jeszenszky Miklós, Giczy Pál, Mednyánszky 
Jónás, II. Pákóczy György hajdani követe és fia István,, 
nagy befolyású emberek a lutheránusok közt bőim és Szi
léziában, Leszenyei Nagy Mihály, Ferencznek testvérbátyja, 
és Hidvéghy Mihály nyitramegyei lutheránus ügyvéd, kit a 
közvélemény, minthogy a természeti tudományokkal is fog
lalkozott, ördöngös bűbájosnak tartott, és az olvasottabb 
bak a Zrinyiász fekete lovon repülő, és a pokolbeli lelkek- 
nek parancsoló Alderánjához hasonlították, valójában 
azonban csak egy furfangos, ravasz, haszonleső, kevés lelki
ismeretű, de merész és ügyes prókátor volt, ki üzérkedés 
és pénzkölcsönök által már meglehetős vagyonra tett szert,. 
Nyitrában és a szomszéd vármegyékben nagy befolyással 
birt, és mint Nádasdvnak megbízott embere már némileg 
be volt avatva az összeesküvésbe ]).

Nagy Ferencz a meghívottakat nem hagyta sokáig 
homályban, összejövetelük czélja felől. Elvégezvén a magán
ügyeket elkezdé, hogy a nádor parancsára hívta össze őket, 
kik a török torkában laknak, tanakodni megmaradásuk fe
lett, mert a végvárak elvesztek, és a mi katonaság a hatá
rokon van, az inkább a népnek romlására mint oltalmára 
szolgál. Hogy azonban őszintén és bizalmasan szólhassanak, 
jó volna mindenek előtt magukat egymás iránt esküvel le-

]) »Ein loser Mensch und Schwarzkünstler« — mondja Maj- 
thényi Szelepchénjdnek, t i t k. 1 e v. A nemzeti muzeum egy kézira- 
tában, melyet Illésházy Györgynek vagyok hajlandó tulajdonitani, 
hasonlittatik Alderánhoz (Zrinyiász XIY. Ének 13 és k. k. versek) »az; 
ördöngös hitetlen ember«, kit a modenai követjelentések »huomo de 
penna«-nak neveznek, ts szinte nem dicsérnek. Pénzüzleteiről töbt» 
emlék a kam. lev. Nagy Iván és YI. 111. 1.
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kötelezni: de ez indítvány többeknek nem tetszett. Észre
vették, hogy Nagy a kormány ellen akarja őket felhasz
nálni, és meghökkentek. Veszélyes egy dolog ez — mondá 
Mednyánszky Jónás — csak növelhetné bajainkat, és Gosz- 
tonyi a csehek, morvák sorsára utalt, kik az auszrtiai ház 
ellen feltámadtak, s ugyancsak pórul jártak. E fordulatra 
Nagy Eerencz sietett megjegyezni, hogy esze ágában sincs 
valamit az ország vagy törvényei ellen cselekedni, és csak 
e biztatással sikerült a jelenlevőket az esküre rávenni: hogy 
a hallottakat idő előtt ki nem beszélik, megmaradásukra 
minden telhetőt megtesznek. De a mit tettek alig volt érde
mes a titoktartásra: Nagy Ferenczet és Hidvéghyt köve
tül választák a nádorhoz, kérjék meg, járjon közbe értük 
a  császárnál, nehogy a török igájába kerüljenek J).

Mig igy a czélba vett eszközök az ország bajainak 
orvoslására mindinkább hiúknak mutatkoztak: maguk a 
bajok nem szűntek, sőt részben még növekedtek. Különösen 
a  vallási viszály lön mind mérgesebb a felvidéken. Báthory 
Zsófiát a felség mandátuma oltalmazá, és a felvidéki főka
pitány, gróf Csáky Eerencz, és helyettese gróf Pethő Zsig- 
mond parancsot vettek fegyveres erővel akadályozni meg 
minden kísérletet, mely a megyék ítéletét végrehajtani 
akarná. A fejedelem asszony kész volt a vitás kérdést az or
szággyűlés elé vinni. »A protestánsok — irá meg 1666. nov. 8 
Wesselényinek — adják elé dolgukat; ha gyűléskor az or
szág színe ott leszen, bírálják meg; valamit végeznek, ráál- 
lok engedelmesen; mit kívánhatnak ennél többet?« de a 
protestánsok szükségtelennek tárták az országgyűlés ítéletét, 3

3) Sándor István vallomása, k a m. 1 e v.
2) Báthory Zsófia levele, magyar, k am. l e v .
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melyet előre láthatólag a katholikus többség fogott dictálnir 
sőt Zemplénvármegye kijelenté, bogy nem is fogna »sok 
haszontalan költséggel az országgyűlésre követeket küldeni,, 
mielőtt a politikai és vallási sérelmek nem orvosoltattak 
Már sok koncz papirt Írtak össze panaszaikkal. A felség jó 
tudja, mi a bajuk. Segítsen királyi teljhatalmával, hajtsa 
végre a világos törvényt, hogy ne kelljen őt az országgyűlé
sen is oly kérdésekkel zaklatni, melyek csak viszálykodást 
szülnek a hazafiak közt.« (nov. 4. 1666.) 1)

A békitő szerepe hivatalánál fogva Wesselényit il
lette és ő Bécsből hazajövet jan. 9. 1667. Pozsonyba hivta 
az ország legtekintélyesebb embereit* 2), tanakodni a felett, 
mit kelljen Írni a felháborodott felvidéki vármegyéknek ? 
Megjelentek a prímás, a kanczellár, Szegedy Ferencz váczi 
püspök, egy elég mérsékelt, jó lelkű és magyar szivű főpap, 
a kalocsai érsek és győri püspöki administrator Széchényi 
György, tüzesebb, de szintoly igaz magyar mint Szegedy, 
Nádasdy, Csáky Ferencz, Zichy István, az eszes ildomos 
koronaőr és kamaraelnök, hires családjának valódi meg
alapítója, ki azonban többet gondolt jószágszerzésekre, 
mint a hazának jogaival, gróf Draskovicb Miklós, Nádasdy 
tüzes veje, ki 1662-ben néhány garázda németet felköttet
vén az udvar neheztelését magára vonta s busz évvel ké
sőbb a szabad király választásnak utolsó szószólója volt, 
Ivánovicli Pál, a pálosok főnöke, és végre gróf Forgách

Ö Zemplénmegye felirata UjhelyrÖl nov. 4. 1666. Kabótliy 
Gyűjtemény.

2) »Essersi uniti li primi Unglieri in Posonia,« Cornaro, jan. 16. 
1667. Racki i. h. 19. 1.



Adám tárnokmester, ki most hatvanhat éves korában, már 
majdnem egy félszázad óta működött a magyar közélet me
zején, habár nem is mindenkor a legnagyobb szerencsével. 
M ár 16-13-ban mint felvidéki főkapitány elveszté Kassát 
I. Rákóczy György ellen. Húsz évvel később a párkányi 
mezőn a török ellen szenvedett vereséget, és Érsekújvárt ő 
volt kénytelen, bár vitéz védelem után feladni. E veszteség 
miatt haditörvényszék elé került, de az — egy évi vizsgálati 
fogság után — minden vád alól feloldozó. Hadi szerencsét
lensége daczára is elég sokra vitte. Tárnokmester, borsodi 
ós nógrádi főispán volt s a grófi rangot neki köszönhetik a 
gácsi Eorgáchok, de ő még nagyobbra tartá magát képes
nek. Hogy czélt érjen, nem válogatott eszközeiben. Ravasz
kodást, servilismust az udvar iránt, népszerűség hajhászást 
lefelé sem vetett meg, mi éles ellentétben állt külsejével, 
mely egy igazi nyilt magyar typusául szolgálhatott volna. 
Bármit tett is azonban, minden tettében bizonyos, a hóbort- 
lioz közeljáró humor volt, mely neki még aljasságaiban is 
bizonyos rokonszenves szint tudott adni, de másrészt oka 
volt annak is, hogy saját pártja, az udvar sem tartá egészen 
komoly embernek, és nem méltányolta, jutalmazta őt úgy, 
mint ambitiója kivánta volna *).

A kérdés nem látszott oly egyszerű és veszélyte
lennek, mint a minőnek Bécsben tekinték. Beszélték, hogy 
a budai basa és Apaffy utasítást kaptak volna, megtá
madni a fejedelemasszonyt, kit, ha a császár segítene, 
félő, hogy a felvidék vagy Erdélyhez, vagy Törökország
hoz fog csatoltatni. Ellenkező esetben pedig, ha az oszt- 2

— 116 —

2) Y. ö. Nagy-Iván i. h. IV. 207. 1. több levelét, egész élet
pályáját.
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rák találna győzni, szolgaság fogna várni az egész or
szágra ; s érdemes-e Rákóczyné miatt ily veszélyeknek 
kitenni a liazát? Széchényi ugyan mondá, hogy sok in- 
convenientia, a katholikusokra nézve sok baj fog követ
kezni, ha a király vagy a nádor eleget tesznek a protestán
soknak : de maga Szegedy is azt vélte, hogy kell valamit 
adni a »kiáltozóknak« és a többség a kielégités, még pedig 
a teljes kielégités mellett volt, mert a királyhoz csak az 
illik, hogy mindent, megszorítás nélkül, vagy semmitse ad
jon vissza. Azok ellenében, kik különbséget akartak tenni 
a plébániák javai és azon kötelezettségek közt, melyek a 
Búkóczyakra, mint Lórántffy Zsuzsánna örököseire szállot
tak, Nádasdy most a vallási viszálykodásban csak az ud
var divide et vinces féle elvét 'látván x) megjegyzé, hogy a 
predicatoroktól, kik most a plébániákat ellátják, azt, mit 
Lorántfy Zsuzsánna idejében és később élveztek, többé el
venni nem lehet. Wesselényi pedig mondá: akár van az 
eretnekeknek gyökeres joguk, akár nincs: minthogy a ki
rály birtokuk megtartását esküvel ígérte, ígéretét meg kell 
tartania. Az utasítás, melyet a gyűlés a nádor számára 
terveit, tekintettel volt a katholikusokra, de lényegileg mégis 
a legtöbben engedett a protestánsoknak. A beszterczebá- 
nyai nádori szék után hívja össze Wesselényi a feleket és 
igyekezzék köztük barátságos úton, anélkül, hogy a zem
pléni ítéletet jogérvényesnek elismerné, egyességet létre 
hozni, mi ha nem sikerülne, és a hazát, a felséget, a ítá- 
kóczy-házat különben veszély fenyegetné : adja vissza 
compromissum utján a parocliialis jövedelmeket a predica- 
toroknak. 2) A gyűlés egyúttal megbotránkozását fejezé ki, * 1

>) Oratio i. h.
1) E gyűlésről való jegyzetek a kancz. levéltárban.
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liogy Petliő Zsigmond, felvidéki alkapitány, és ott nem igen 
népszerű ember, a bécsi nagy uraknál Wesselényi ellen 
árulkodott, gyanút hintett, és obajtá, bár úgy mondák 
nem hiszik, hogy ily ocsmány besugások hitelre találnának, 
hogy Petliő példa végett, megfenyittessék. *)

A támogatás azonban, melyben a pozsonyi gyűlés 
Wesselényit részesité, nem volt képes az udvar bizalmát 
iránta helyreállitani, szavának újra súlyt és tekintélyt 
kölcsönözni. Szóval ugyan mondák, hogy őt bízzák 
meg a vallási dolog elintézésével: de az Írásbeli meg
bízással egyre késedelmeskedtek. 2) Hogy befolyása Bécs
ijén teljesen megcsökkent már az is mutatá, hogy Balassa 
barátjait, kik a fogoly kiszabadításáért könyörögtek, nem 
épen roszul fogadták. Balassa kiszabadítása azonban több 
fogott volna lenni, mint a mennyit Wesselényi eltűrni haj
landó volt. »Ha a grófot nyilvános törvényszegéssel kibo
csátják,« irá Bottal János gróf német származású magyar 
indigenanak, ki Leopold német tanácsosai közt még a leg
több rokonszenvvel viseltetett a magyarok iránt, és a mi 
több, egyedül birt érzékkel a magyar viszonyok felfogására: 
»ha Imre urat nyakára akarják ültetni, ő nem szolgál többé 
és a császár árulót kap liü szolga helyett.« Egyúttal az 
ország ügyében is még egy felterjesztést küldött Beszter- 
czebányáról feb. 12.: adja át Bottal vagy Szegedy a felség
nek, »hogy ezen tartozásának is eleget tegyen.« »Tudom 
ugyan, irá Bottalnak, hogy annyi haszna lesz mint a többi
nek, de nekem lelkem nyugalmára, becsületem, hűségem her-

5) Kancz. lev.
2) Zemplén vármegyei jegyzőkönyv az 1667. marcz. 2G-iki 

bodzaujlaki gyűlésről. Z e m p l é n  l e v é l t á i \



129

vadhatatlan és főkép hazánk megmaradására praeservati- 
yam.« ') A mi magát illette, kedve lett volna kolostorba 
vonulni, és ott várni meg a hazára törő viharok lezajlását, 2) 
de környezete elűzte e komor csüggeteg gondolatokat. Be
folyásuknak sikerült őt megtartani az ország és a szövetség 
élén, legalább névleg, mert midőn február 28-ikán a besz- 
terczebányai gyűlés megnyílt, testileg, lelkileg betegen, már 
valami nagyobb tevékenységre nem volt képes, s az össze
esküvésnek bonyolódott kérdései helyett, még csak családi 
viszonyai és végrendelete foglalkodtatták elhaló szellemét.

A beszterczebányai törvénykezési actusra sokan je
lentek meg, bár némely megyék tiltakoztak a gyűlés el
len, a mennyiben a perek elbírálásánál az 1662-iki tör- 
vényczikkelyek szerint is fognának eljárni, melyeket az or
szágnak csak egy része, a másiknak ellenzése daczára 
hozott. 3) Az interessatusok közül ott voltak Szuliay 
Szepessy, F áy , Keresztúri, Keczer Menyhért, Figedi 
Nagy András, és természetesen Bory Mihály és Nagy 
Ferencz. Nádasdy is eljött, bár nem sokat várt a gyű
léstől, melyre az udvartól is kapott megbízást : enge
dékenységre és országggyülésre bírni a felvidékieket, hogy

]) Wesselényi Kottáinak, Beszterczebánya feb. 12. 1667. Titk. 
lev. E feliratra látszik czélozni Hormayer, Anemonen I. 131 állitván, 
hogy Boryék rábeszélték Szegedyt, ne adja át az iratot a császárnak. 
Miért tették volna azt ? Mint alapszik Hormayer állítása ? nem tudom, 
de gyanitom, hogy itt ismét e szorgalmas, de hebehurgya Írónak va
lami tévedése forog fenn.

a) Szelepchényi az 1668. sept. 30. titk. tan. jk.-ben Barkóczy 
J. nyomán. T i t k .  l e v .

3) Zemplénvármegyei jk. mart. 26. 1667. Z e m p l é n i  le
v é l t á r .

W e sse lé n y i  F e re n c z  n á d o r. 9
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a királynét meglehessen koronázni, x) és eljött Vitnyédi 
István, nagyon kelletlenül a nádorra nézve. Wesselé
nyi félt, hogy Vitnyédy Beszterczehányan izgágát fog csi
nálni, ha a török-szövetségről értesül, és elfogja mondani, 
hogy már a francziával is alkudoznak. Ezt pedig a töröknek 
nem igen volt szabad megtudni, mert az rósz szemmel nézte 
a keresztények szövetkezését, félt XIV. Lajos nagyra 
vágyásától, tartott, hogy az Archipelagus valamelyik szi
getét elfoglalja és onnan nyugtalanítja majd a portát 
s egy áltáljában politikája ellen volt Lengyelhon trón
ján franczia herczeget, hatalmas fejedelmet látni. -) Neki 
tehát nem lett volna szabad Beszterczebányára jönni, s 
ezért valami ürügy alatt még januar végén Nádasdy tud
tával elkiildé Csáktornyára, hogy Zrínyi ott — ígérete 
szerint — megölesse; de Zrínyi kitért a gyilkos megbízás 
elől és Buccariba utazott, Vitnyédynek pedig mások által 
megsugatta, hogy élete veszélyben forog, mire a szemes 
ügyvéd anélkül, hogy még tudná, mely oldalról fenyegeti 
a veszély, visszasietett, 3) és még jókor Beszterczebányára 
ért, hová őt Zrínyi nem követte, mert nem akart részt ven
ni a török szövetségben.4) A nádor aggodalmai azonban 
Vitnyédy fellépése iránt alaptalanoknak bizonyultak. A 
prókátor szerepe nem ártott az összeskiivésnek, sőt ő volt

>) Nádasdy Szenthének Pottendorf febr. 1. 1667. Theatr. Euro- 
paeum X. 527. 1.

a) A török nézetekre nézve 1. Leslie titkos jelentését. Archiv 
für Östr. 9. XX. 322. és kk. 11.

ä) Zrínyi Péter és Nádasdy Ferencz utolsó vallomásai. Jan. 30* 
1669. titk. tanács jk. T i t  k. l e v .

4) Nagy Ferencz oktob. 16. 1670. és Nádasdynak I. vallomása, 
Zrínyi utolsó, Nádasdynak IY. vallomása. Extractus sine dato. T i t k .  
l e v é l t .
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az, ki a protestáns interessatusokat Nádasdy tervei iránt 
megnyugtatta, s ő fogalmazta és mondta tollba a nádor 
megbízásából Fáy Lászlónak a szövetséglevelet, melyet 
mart. 9-ikén Nádasdy az interessátusoknak adott, bogy 
»igaz magyarságát kimutassa,« és minden bizalmatlanságot 
eloszlasson. E levélben *) kötelezte magát az országbíró, 
hogy mind az interessatusokkal szemben megfogja tartani 
azt, mit Zrínyinek és Wesselényinek Bécsben fogadott, és 
alkalmas időben közre fog működni, hogy az országnak sé
relmei, világi és egyházi dolgokban, bárki által lettenek is 
légyen elkövetve, az országnak törvényei, szabadságai és a 
bécsi béke pontjai szerint megorvosoltassanak. Egy kivé
telt tett csak a bécsi szövetséglevél alól azon pontra nézve, 
mely szerint a felek semmit sem tehettek egymás tudta és 
megegyezése nélkül. Lakhelyénél fogva ő csak a bánnal 
lehetett folytonos összeköttetésben, mig a felvidékiek csak 
Wesselényivel érintkezhettek. Okvetlenül szükséges volt 
tehát mind a két csoportozatnak némi szabadságot és ön
állóságot engedni cselekvésében, nehogy néha a legjobb 
alkalmat elszalasszák : de kiköté és kötelezte magát is, hogy 
egyikük a másikat, mihelyt csak lehet, azonnal értesítse 
viselt dolgairól. Mind ezt úri szavára, és lelkének üdvössé
gére fogadta. Hitlevelét az interessatusok Széchy Máriánál 
tették le őrizés végett * 2) a kinél tárták összejöveteleiket — 
mintegy 13-án — mig a közelben a nádor »már halál fia 
lévén« mit sem tudott a történtekről. 3)

J) Fáy László vallomása kam.  l ev .  és egy másik az akad. 
kéziratai közt.

2) Nádasdy hitlevele, magyar eredetben. Kam. levélt. Széchy 
Mária u. h.

3) »A szegén}  ̂ur, már ekkor halál fia lévén, semmit sem tudott 
ebből« mondja Széchy Mária, kam.  l ev .

9*
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A mi a további teendőket illette; a szövetségesek 
közül senki sem habozott a megkezdett ösvényen. Kérdés 
csak az volt, mikor és mily eszközökkel lehet czélt érni ? 
Némelyek azt vélték, hogy elsőbb Alsó-Magyarhont — a 
dunai részeket — is be kellene vonni a szövetségbe, ámbár 
annak nehéz és veszélyes voltát elismerék : mig mások azt 
feleslegesnek tárták. Ha bátran fellépünk, és felléphetünk, 
mert Erdély és a külföld segít, mondák, velünk fog tartani 
úgy is az országnak legnagyobb része, velünk fognak tar
tani azok is, kik még haboznak : mig az ellenfél meg fog 
rémülni, és az ország a mienk lesz, mielőtt jóformán a dol
got Bécsben megtudták volna. Szóba jött a pénz dolga is és 
elhatározák, hogy ha a bányavárosokból Bécsbe pénzt kül
denek, azt elfogják, és a szövetség czéljaira felhasználják. *) 
A legfontosabb kérdés azonban az utasítás volt, melyet a 
portára menő erdélyi uj követnek voltak adandók, 2) mert 
Balló időközben sikeretlenül járt a portán, és a nagyvezért 
Drinápolyban nem találta. Köprili Ahmed ugyan is nov. 
3. hajóra szállt vala Kandia ellen menendő, melyért már 
22. év óta folyt a véres harcz a törökség és Velencze közt; 
nélküle pedig mit sem lehetett végezni. 0  volt a birodalom 
valódi feje : mert IV. Mohamed szultán csak vadászatra 
gondolt. írni a nagyvezérnek, a titkot levélre, hajóra bízni, 
mely velenczei czirkálók kezébe eshetett : nem látszott ta
nácsosnak. Balló tehát két havi veszteglés után 1667. jan.

J) Hogy a pénz felverés már itt jött szobát bizonyítja Nagy 
oct. 10. 1670. vallomásában. Kam. lev. a többire nézve 1. a Jelentést 

2) A beszterczebányai gyűlésnek főczélja volt a modalitásokat,, 
mely alatt a töröknek meghódolnak megállapitani, mondja Nagyidai 
Székely András, kam,  l ev .
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27. hazafelé indult, némi Ígéretekkel, némi reménynyel és a 
hírrel, hogy Törökországban tudnak a magyar-franczia al
kudozásokról és abból, hogy e hóditó, hirtelen nemzet ké- 
sedelmeskedik a magyarok segítségére lenni, nem épen ked
vező következtetéseket vonnak a magyar barátság értékére 
nézve. Apaffy kész volt márcziusban újra beküldeni Ballót, 
oly utasítással, hogy a szultánnal a tengerig menjen és 
igyekezzék Kandiába jutni, mi, ha nem sikerülne, a nagy
vezér helytartójával, a kajmakámmal kezdje meg a tárgya
lást. Szándékát Bethlen Miklós megirá a szövetségesek
nek és ligyelmezteté őket, hogy írásbeli választ a portától 
ne várjanak, mert azt adni nem szokás. Mig a törökkel meg 
nem egyeztek, az Isten szerelméért fel ne keljenek : ha 
azonban már tisztában lesz a dolog, valakinek ki kell men
ni az athnaméért, mert Balló csak a fejedelem nevében 
szólhat. 0  kész kimenni, csak küldjenek megbizást, mert a 
török az ily félében nagyon szőrszálhasogató. A megbízást 
Gyulaffy László hozza. A 40,000 tallérral ne késsenek. 
Leveleiket Bocskay, a Keczerek, Ispán, Farkas László 
vagy Kende Gábor utján küldjék Erdélybe. Kérjék a tö
rök császár oltalmát, legroszabb esetben engedelmét, hogy 
Erdélyben és az oláh vajdaságokban hadat gyüjthessenek; 
a török pedig maradjon semleges. (Marcz. 9J

A szövetségesek helyeslék Apaffy szándékát. Utasí
tásához a maguk részéről kevés hozzáadni valójuk volt. A 
követ mindenesetre igyekezzék a nagyvezérhez jutni, ha 
nem lehet magán a portán kezdeni a dolgot. Óvakodjék, 
Panajottitól, kire nézve már Apaffy is utasításul adta Bal
lónak, mondja meg neki, hogy Kara Ibrahim és a nagyve-

9 Bethlen levele német fordításban, t i t k. l e v .
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zér kiliajája is tudják a dolgot, és fejével játszik, ha vala
mit eláruland. Megnyugodtak abban, hogy Balló az erdélyi 
fejedelem nevében kezdje meg az ügyet, meg, hogy a török 
ne is adjon Írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a magyarokat 
elfogadni kész : de igen is követelték a határozott nyilatko
zatot és biztosítást a következő pontokra nézve : Kész-e a 
porta Magyarországot oltalmába fogadni ? ellenségei ellen 
megvédeni, barátjává lenni, és segíteni, hogy elszakadt részei 
visszaszereztessenek ? és kész-e mind erről atbnamet adni ?

Az utasításban, melyet Balló Apaffytól kapott, több 
pont is volt, melylyel a török ellenvetését, hogy Leopold és 
a porta közt béke köttetett, meglehessen czáfolni. Egyi- 
legfőbb argumentum volt, hogy a béke nem a német csá
szár és a porta, hanem Magyarország és a porta közt köt
tetett ; nem szegik tehát meg, ha Magyarországnak segélyt 
adnak a német császár ellen. E szőrszálhasogató megkülön
böztetéshez a. beszterczebányai szövetségesek azon politikai 
okot csatolók, hogy ha a török nem veszi oltalmába a ma
gyarokat, azok más fejedelmekhez folyamodnak, s igy el
szalad a legjobb alkalom jó szerével megnyerhetni a portá
nak azon országot, melyet fegyverrel mind e napig nem 
tudott teljesen meghódítani.

Hozzátevék, hogy nekik elég a végbeli török hadak 
segélye; a kandiai háborút miattuk félbe sem kellene 
hagyni, de arról, hogy a követ csak a törökök neutralitását 
kérje mit sem akartak tudni, és kívánták, hogy arról szó se 
tétessék. A legkényesebb pontra, a pénzre nézve utasitan- 
dónak vélték Ballót, hogy a nádor betegségével mentse a 
körülményt, hogy a 40,000 tallér még nincs meg, de meg 
lesz, mihelyt létrejő az egy esség. A kérdésre pedig, hogy 
kinek nevében, és megbízásából beszél Apaffy, kikre tá-
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maszkodik ? feleljen, hogy »az interessátusok írtak neki, kik 
nem kételkednek Gróf Nádasdy Ferencz igaz magyarságá
ban.« Észrevételeiket a szövetségesek írásban foglalván 
(mart. 22.) Erdélybe küldék, mire Nádasdy hazament, s 
távozása után jött csak Apaffynak szolgája, kinek Bory és 
Nagy azt felelték, mi az észrevételekben már úgy is meg 
volt írva. *)

Mig társai, legalább még névleg azok, a felkelésről 
tanakodtak. Wesselényi Szakmárdi János, királyi személy- 
nők előtt mart. 16. megerősité végrendeletét, melyet már a 
múlt évben a thuroczi konvent küldöttei előtt tőn. Minde-

’) A Ballónak Apaffy valamint a szövetségesek részéről adott 
utasítás a titkos levéltárban német fordításban az 1669. jan. 30. titk. 
tanácsi jk. mellett. Nagy Ferencz levele Nádasdylioz, Murány april 
29. 1667.N. M. K. A beszterczebányai gyűlésről temérdek balfoga
lom van újabb történetiróink közt, melyeket leginkább Korneli oko
zott, ki ismét C. K. de N, műve után indulva ezen gyűlést némileg az 
1670-ik beszterczebányai gyűléssel összezavarja s azon felül az ösz- 
szeesküvésből különböző időben történt sok valót, még több valót
lannál evy keretbe szőrit. Szerinte Wesselényi beszédeket mondott, 
holott már félholt volt. Zrínyi, ki el sem jött, a német birodalomhoz 
való csatlakozást ajánlotta, mi a Vitnyédy-féle tervnek egyik remis- 
centiája. Rákóczy, ki ott állítólag fővézérré választatott, csak 1669- 
ben lett beavatva az összeesküvésbe. Hogy Nádasdy a szövetség kan- 
czelláriává, Boerius Ferencz (ki vagy Bory de akkor Mihály vagy 
Ferencz, de akkor Nagy) titkárává választatott, az mind csak me s e ,  
melyet egykorú emlékek és szemtanuk halomra döntenek. Szirmay, 
ki Notitia Com. Zempleniensis czimü művében, hasonlókép zavart 
dolgokat beszél, és elbeszélésében hitelre talált, mert úgy látszott, 
hogy a Zemplén vármegyei jegyzőkönyvekre támaszkodott, szinte 
csak hasonló megbízhatatlan kútfők után indult, mert a zempléni 
jegyzőkönyvekben semmi olyasféle nem foglaltatik s ennél fogva fel 
kell tennem róla, hogy azokat nem is a kérdéses egész paragraphusá- 
nak igazolására idézte.
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nét nejére hagyta, ki őt majdnem mint szolgáló ápolta. 
Fiát Lászlót, ki még nem önnállóságra való, irá, már 1660- 
ban Sztrecsény és Szendrővel, a fiüeki és surányi anyai ja
vakkal és a lengyelországi gdowi és blazovai jószágokkal 
végkép kielégítette, bár a fiú később az egy ességnek a já
szai konvent előtt ellent mondott. »Ha merné bántani mos
toháját, legyen rajta az apai átok, és verje meg őt a Min
denható !« Gondoskodásában özvegye iránt azt a királynak 
és az országnak oltalmába ajánlá. Barátainak némely ha
gyományokat, kolostorok és szegényeknek alamizsnákat 
hagyott. Szigornan meparancsolá nejének, hogy minden 
fény és pompa nélkül temessék el, de beszédet tartsanak 
felette, és sírjába, a murányi kápolnában, barátruhában 
temessék.

E szomorú rendelkezések nem voltak koraiak, mert 
alig végződött be a beszterczebányai nádori szék, alig ha- 
gyá el Wesselényi Beszterczebányát, midőn mart. 28-ikána 
közel Lipcsén a halál utolérte. Holttestét april 18-ikán vit
ték el Murányba és 22-ikén temették el, az általa kiszemelt 
kápolnában. 2) Vele. sírba szállott a hármas szövetségnek

0 A végrendelet egyszerű másolatban a Wesselényi család 
kolozsvári levéltárában, még van a kamarában is. Szalay a liber re- 
gius után közié kivonatát.

2) A Palatini Regni Hungáriáé czimü műben (192. 1.) olvassuk 
a halál évnapjáúl mart. 28. Katona XXXIII. 692. 1. Y. kát. áprilist 
mond mi ugyan egy. E két helytt a halál helyének Teutopronát 
Németpronát olvasom, de a Jelentés határozottan a Beszterczebá 
njához közeleső Lipcsét, Wesselényi gyakori tartózkodási helyét em- 
i ti. mi sokkal valószinübb. Bory mart. 30. 1667. Lipcséről ir Zrínyi
nek levelet Wesselényi haláláról. (Titk. lev.) Ugyan ő emliti a teme
tésnapját is, bár mint jövendő dolgot, de nincs okom hinni, hogy 
ez intézkedésekre nézve később valami változás történt volna.
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nem legokosabb, nem legvitézebb, de legildomosabb tagja, 
összetartó kapcsa, és kidőlt, mint Zrínyi Miklós, mint Lip- 
pay György a magyarságnak harmadik; oszlopa. *) l

l) Nádasdy II. vallomásában, a »Palatini Regni Hungáriáé« ál- 
litják, hogjr Wesselényi mindent felakart fedezni a császárnak, de Ná
dasdy szerint Nagy Ferencz, a másik szerint neje megakadályozák. 
Nagy és Széchy Mária, kik oly sokat vallanak magukra, erre nézve 
hallgatnak. Nádasdy ellen felhozható, hogy az egész mozgalmat, 
szövetséget nagyon is ártatlan szinben akarta feltüntetni, s egyálta
lában nehéz elhinni, hogy Wesselényi, kinek mint láttuk, oly kevés 
oka volt végnapjaiban az udvarban hizni, ki még a török szövetség 
eredményéről tudomással nem hirt minden ok nélkül, legfeljebb 
pillanatnyi elcsüggedésből, elárulta volna magát és társait, habár 
bizonyos is, és ez látszik oka lenni a felfedezési mondának, hogy 
nem volt engesztelhetetlen az Osztrákház iránt, és kész lett volna 
békés utón, ha lehet, megorvosolni Magyarország bajait.



III. FEJEZE T.

Wesselényi halálától Bory Mihály haláláig.

1667 april — 1668. november.

Wesselényi halála közelebb hozta Nádasdyt czéljához, 
a nádorsághoz. A körülmény, hogy Lipót a nádori szék be
töltéséig, az érsek mellé őt is királyi helytartónak nevezé 
(april 30) megerősíthette reményeit ’). Ez állását csak ide
iglenesnek tekinté, 2) lépcsőnek a nádorsághoz, melyre nézve 
a n e m z e t  b i z a l m á t ,  mint Bory és Nagy is erősiték, 3) 
bírta, az udvarét méginkább megnyerni törekedett. Ez utóbbi 
czélból s z o k o t t  fogásához nyúlt, és árulkodással bizo
nyítgatván hűségét, törekedett magáról minden gyanút el
hárítani, mert tartott, hogy Gíremonville netalán kiszalaszt- 
batna valamit, mi ártalmára lehetne.4) Először, Beszter-

0 Kinevezése a k am  l e v .  april 30. 1667. 88. sz. Mi sem bi- 
zonyitja inkább azt, hogy mennyire el van hanyagolva történetünk 
ezen része, mind a körülmény, hogy Katonánál Nádasdy helytartó
sága csak mint következtethető dolog áll és Szalay Szirmay Not. 
Zempl. kivül másra nem támaszkodhatik.

2) Y. ö. levelét dd. máj. 5. Nagyhoz, kam.  l e v .
3) Y. ö. levelük et apr. 29. N. M. K.
*) Ez utóbbi pontra nézve 1. Gremonville megnyugtató levelét 

márcz. 24. 1667. Jel. mely Nádasdy II. kihallgatásában is emlittetik.
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czebányáról való megjövetele után Gronzaganak a hadita
nács elnökének tett elég világos czélzásokat Wesselényi 
terveiről, egy magyarhoni összeesküvésről, majd magának 
Leopoldnak emlité Laxenburgban, Bécsben, hogy a felső 
megyék roszban törik fejüket, és a törökkel leveleznek. 
Végre, megbízásából Szenthe Bálint tett tüzetesebb jelen
tést élőszóval a császárnak, ugyancsak Laxenburgban má
jusban. Nádasdy reményié, hogy e fülbesugások folytán, az 
udvar aggodalomba esve országgyűlést fog összehívni a baj 
orvolására, mit különben, ámbár a törvény rendelé, nem 
fogott volna tenni; országgyűlés pedig okvetlenül szüksé
ges volt a nádorválasztásra s azért sohasem mulasztá el 
annak összehívását sürgetni. *)

J) Nádasdynak ez árulása kétségtelen, bár eddigelé róla törté
netíróinknál semmit sem olvashatunk; kútfőim a következők. 1. 
Nádasdy IV. vallatásának 16 kérdésére : »Mit was für Magnatibus 
ministris und Stenden Ihrer kays. Mt. er aus dieser materi (t. i. szö
vetkezés) geredt ? Rp. Mit keinem, ausser dass er ein mahlen mit 
dem fürsten Gonzaga nach des Palatini todt, und sein des Gf. Ná- 
dasdy Ankunfft von Neusohl zimblich dargeredet Anno 1667 von des 
Palatini anschlägen und Zweiffelsohnen er Ihrer kays. Mt. solches 
referiert haben würdtet. 2. Nádasdy illetőleg Donellau egy 1669-ben 
benyújtott memorialében felhozza ; fecit (t. i. Nádasdy) enim se- 
quentia 1) Significavit S. M. tredecim Comitatus Superioris Hungá
riáé esse male intentionatos, tractare múlta nociva, correspondere 
cum Turcis, idque significavit bis Laxenburgi et semel Yiennae. 2. 
Idem curavit sígnificari per Valentinum Czente, suum protonotarium. 
Voluit Nadasdyus ut fierent Comitia, significavit per diversas vias 
ultimam Regni Ruinam futuram, si diu differantur Comitia. M i n d 
k é t  o k m á n y  a t i t k o s  l e v é l t á r b a n .  Szenthe jelentéséről 
ő maga ad felvilágositást többször idézett vallomásaiban ily szavak
kal : Recordari dementer suam Mt. quae ego post eundem conventum 
Novizolii ante primum abitum meum in superiorem Hungáriám de
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Azonban Bécsben, ba nem is mondák, nem igen 
siettek a nádorság betöltésével, sőt legszívesebben, mint 
már annyiszor ez előtt, egészen mellőzni szerették volna, 
mert a nádori hivatalt palládiumnak tekinté a nemzet, aka
dálynak a kormány; és valóban, a nagy hatalom, melyet a 
törvény a nádor kezébe adott, s a melylyel sok megcsonkí
tás daczára is még jobbára birt, egy a nemzet kebeléből 
választott független férfi kezében hatalmas fegyver, sőt 
még a legservilisebb egyén kezében is kellemetlen akadály 
lehetett minden féle absolutisticus túlkapások ellen.

A magyar mozgalmakról szóló hirek nem igen ha
tottak. Teljesen a kormány soha sem bízott a magyarokban, 
de nem is tartott tőlük. Az ilyféle hirek nagyon gyakoriak 
voltak. Már a stubnyai gyűlés idejében figyelmezteté a kalo
csai érsek Széchényi — ki a korábbi években a Zrinyiféle 
fractiolioz tartozott, és Nádasdynak ellensége volt — Monte- 
cucolit, hogy Nádasdy országgyűlést akar, és kész azt erő
vel is létre hozni. Ellensúlyául Zrínyit és a Batthyániakat, 
Kristófot és Pált, lehetne használni. A császári követ Les-

factiositatibus nonnullorum Laxenburgi humillime revelaverim et 
etiam benignitatis suae, cum mibi gratiose oblatae ( pr i m,  l ev. )  
mi Szenthének pozsonyi 1672. jul. 8. vallomása szerint májusban volt. 
M a g y .  a k a d .  kéz .  Yégre : Angellini, a magyar felkelésről irt és 
a Hist, des Hév. de Hongrie I. 237. lapján franeziául idézett művében 
mondja : En 1667, Nádasdy avoua a l’Empereur qu’il étoit entré, dans 
la conspiration du Palatin Wezelleni mais qu’il s en repentoit. II éspe- 
roit que l’Empereur pour cette ostentation de fidelité a ce retour le 
férőit Palatin: mais s’etant trompé stb. stb. E helyből látszik, hogy az 
olasz hallott valamit harangozni, ha nem is tudja teljesen a dolgot, 
mert bizonyos a fentebbiekből és a következendőkből, bogy Nádasdy 
1667-ben csak igen határozatlan vallomásokat tehetett.
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lie tábornok 1666. derekán Konstantinápolyból hazajővén 
elmondá, hogy a nagyvezérnek figyelmeztetése szerint a ma
gyarok, kivált a dunántúliak a francziával és a lengye
lekkel akarnak szövetkezni a vasvári béke megbontására, 
mely mozgalom elfojtására a budai basa tanácslá a kö
vetnek, üssék le a németek néhány magyar urnák fejét, 
fogjanak el vagy kenyerezzenek le pénzzel, ajándékkal 
másokat és foglalják el a felvidéken Kassa városát. A 

-nádor halála után pedig Hanula Jakab, trencsényi je
zsuita rector kezdé vádolni az elhunytat és Boryt, hogy iz
gattak és lázitottak. Vádja azonban, bár nagy feltűnést 
okozott, és még a jezsuita generálisnak Olivanak figyelmét 
is felkelté Romában, elhangzott, mert Oliva nem tudta el
hinni, hogy a rendnek oly nagy pártfogója mint Wesselényi 
ilyesmire vetemedhetett volna.

Nádasdy és Szentbe czélzásai tehát nem tartalmaztak 
semmi újat, és szinte nem rázták fel az udvart hideg vérű 
nyugalmából. ')

Bory csak Hanula vádoskodásáról értesült, és retten
tően megharagudott. O még nem volt tisztában a teendők 
iránt. Biztositá ugyan Zrínyit és Nádasdy t, hogy a »megkez
dett jót« folytatni fogja, de azért nem tett semmit, sőt azon 
volt, hogy halogassa a fejlődést. Volt úgy látszik egy perez, 
midőn kész volt Nádasdy törekvését a nádorság után elő- 
mozditani, mert jó indulatában bizhatni vélt; majd azonban 
felülkerekedett bizalmatlansága a hitetlen ember iránt, ki 
sokkal inkább hasonlított hozzá, sem hogy benne bíznia le-

>) Montecuccoli jegyzetei Had.  l e v .  Leslie jelentése Archiv 
für östr. Geschichte XX. 324. 1. Hanulára nézve a kam.  l e v é l 
t á r b a n  levő levelezéseket.
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liettett volna. Tevékenységét egyébiránt némileg megzsib- 
baszták betegség és Ízetlenségek, melyekkel korponai ka
pitányságában találkozott. Korpona lakossága jobbára ne
mesekből állott, kik a török elől, e kis város falai közé me
nekültek. E fegyveres lakosság és Bory katonái, a végbeli 
őrség közt, kiket a török is üldözött, a parasztság is a hol 
tehette, agyonvert, folytonos villongás és verekedés volt. 
Magának a kapitánynak sem adák meg a tiszteletet, mely 
őt megillette volna, ugy hogy Bory Egekre vagy máshová 
szerette volua áttenni a véget.

E viszályok, »a rósz világ álnoksága«, annyira elkese
rít ék, hogy hajlandóvá lett ott hagyni kapitányságát, és 
saját szavai szerint »csendes életre készíteni nyomorult 
fejét,« mely határozat azonban inkább a pillanatnyi boszu- 
ságnak, mint komoly, nyugodt megfontolásnak müve volt. ')

Nagy Ferencz szerencsésebb volt Borynál. Csillaga 
a nádor halála folytán nem hanyatlott, sőt fényesebben 
ragyogott. Széchyi Mária két nappal férje halála után jó
szágainak kormányzójává nevezé, évenkint 1000 íorint 
fizetéssel. 2) Wesselényi nejét nagy pénzzavarban hagyta

0 Y. ö. Borynak leveleit Nagyhoz 1667. april, május, julius 
havából a kam.  l e v .  A legtöbb czélzás homályos előttünk, de a 
mit Nádasdy' iránt való érzelmeiről mondtam következtethető iiy- 
féle kitételekből. » Kérem Istenre kg , ne precipitálja magát, csak azon 
az utón járjunk, quis nescit dissitnulare, nescit gubernare !« »Nádasdy 
urat az Isten megáldja, oly szívesen fogja a dolgot, nem kétlem re
alitását (máj 21.) »mig május 31. már írja: »Ferencz istentelenségei- 
ről tovább és fideliter beszélgethessünk !« Lásd egyébként Nagygyal 
Nádasdyhoz april 28. 1667. irt levelét. E levelekben a korponai za
varokra is van adat, még több találtatik azonban a kanczelláidai 
levéltárban.

0  Nagy, az erről kiállított kötelezővel 1673-ban fellépett a ná- 
dorné tömege ellen. K an  ez. l e v .
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hátra. Adósságai csak tőkében meghaladták a 240,000 fo
rintot. Tartozott főuraknak, köznemeseknek, polgároknak. 
Beszterczebánya, Körmöcz, Selmecz, Lőcse városok, kápta
lanok, a pozsonyi jezsuiták, hitelezői voltak. Magas állásá
ban többrendbeli alapítványi pénzt is kölcsön vett, köztük a 
tőkét is, melyet Lippay a nagyszombati jogi tanszékekre ha
gyott. ’) Széchy Mária beteg is volt, és törődött állapotában 
kétszeresen szorult emberre, kiben bizhatott, ki támogatta, 
s ez embert ő Nagy Ferenczben vélte feltálhatni. Kikérte 
ugyan Bory tanácsát is, de a mit ez mondott, az még Nagy 
Ferencz felülvizsgálata alá került. 0  volt az ur, és Mária a 
szolga, ki menté magát, ha neki sajátkezüleg nem irt, és oly 
formán beszélt vele, komájával, kivé 1667. Augustus havá
ban lett, mintha férje vagy legalább is szeretője lett volna. 
Úrnője bizalmát Nagy Ferencz fáradhatatlan tevékenység
gel sőt áldozatokkal is viszonozta, a mennyiben terheiből, 
ha kellett, magára is vállalt; de ezen tettei is inkább egy 
nyerészkedőnek betéte, mint egy barátnak támogatásai 
voltak, mert a nádorné és közte létező viszonyon alapultak, 
a melynél fogva a nádorné szerencséjével nekie is emel
kedni kellett. * 2)

Nádasdy irányában Nagy Boryval egy liurón pendült, 
és külsőleg a legnagyobb ragaszkodást tanusitá. 0  volt a 
lánczszem közte és a felvidéki reformátusok közt, kikkel 
azonban Nádasdy nem volt megelégedve. A. beszterczebá- 
nyai szövetség után Nádasdy u r szeretett volna lenni a

J) Kimutatás a kam.  l ev .
2) V. ö. Széchy Máriának számos levelét Nagy Ferenczhez a 

kam. levéltárban. Hogy Nagy Ferencznek szeretője volt, Hormayer 
említi az Anemonének I. kötetében, mi alapon ? nem tudom.
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mozgalmon, de a helyett látnia kellett, »hogy Erdélyből jön
nek mennek emberek s ő még sem tud semmit arról, mit vé
gez az újra kiment Balló Törökországban ? Igaz hogyApaffy 
sem tudott még úgy május végén, junius elején, deNádasdy 
azt el nemhitte. Félt, hogy a mozgalom protestáns mozgalom
má fajul, és akkor tudta, nem lesz jó dolga a katholikusoknak. 
A protestánsok már is bírták a szabad királyi városokat, 
Thökölyi által övék volt Huszt, s a nádorné által Szendrőt, 
Murányt, Sztrecsényt. Trencsényt magukénak tárták. »Meg 
kell mondani nekik, irá Szentbének júniusban, hogy más
kép őszintéskedjenek, különben nem lesz jó vége!« és el 
volt tökélve »senki oskolabeli deákjának nem lenni« s azért 
»hogy magát lekötötte nem akarta magát orránál fogva 
vezettetni.« x)

Nádasdy e megbizhatlan szövetségesei körébe kémül 
és ügynökül Szentbe Bálintot küldé, kinevezvén őt ország
bírói ítélő mesterré, kinek kötelessége volt a felvidéken, 
Eperjesen lakni. Szenthe készséggel engedelmeskedett, tud
ván hogy ha Nádasdy elnyeri a nádori méltóságot, ő fog 
lenni a nádor ítélő mestere: és csak azt jegyzé meg, nem 
lesz e veszedelmes, mélyebben belebocsátkozni egy oly ösz- 
szeesküvésbe,' melyről a császárnak már tudomása vau ? 
»Nekünk folytatnunk kell a dolgot az interessatusokkal, 
monda Nádasdy, még pedig két okból: először, hogy rájuk 
vigyázhassunk, nehogy valami meggondolatlanságot kö
vessenek el és a felség boszuját kihívják, az országot tönkre 
tegyék. Másodszor, hogy velük összeköttetésben maradván,

p Nádasdy Szenthének junius 9. 1667. és egy másik szinte ju
nius elejérőli levele a titk. levéltárban, Szenthe által dechiffrirozva.



— 145

tetteikről az udvart érthesithessük, és igy mind az udvar
nak, mind a megyéknek kedvébe járván, a nádorság dol
gában mindkét tényezőre számíthassunk!« okoskodás, mely 
Szenthét teljesen megnyugtatta, úgy hogy —- midőn sep- 
temberben Eperjesre ért — teljes buzgalommal fogott 
szerepéhez. *) Szoros és benső viszonyban maradt azonban 
Nádasdy Zrínyivel, kinek ugyan szinte voltak házi gondjai, 
de azért a haza ügyét egy perezre sem téveszté szem elől. 
Bátyjának halála után a kis árva Adám helyett, kinek 
egyik gondnoka volt, ő vette át ismét az összes Zrínyi javak 
katonai kormányzatát, és védelmét az összes jószágoknak 
felével, megszűnvén a Miklóssal kötött csere, csak a tenger, 
mellék maradván kizárólagos birtokában, melyért öcscsének 
5000 forint haszonbért fizetett. Miklós özvegye gyermekei 
részében önállólag gazdálkodott 2), de csakhamar számta
lan súrlódás támadt a hirtelen fellobbanó. Péter, és a jo
gaira féltékeny, kemény fejti, németes érzelmű özvegy gróf
né, Lobi Zsófia közt. Majd Péter foglalt el jószágrészeket, 
melyeket Lobi Zsófia magáénak tartott; majd meg ő avat
kozott a hadi dolgokba, Péter gróf kizárólagos hatáskö
rébe. Hozzájárult, hogy Frangepán Katalin és az özvegy 
grófné közt is kiütött a háború, és minden egyesség, béki- 
tés csak nyugpontokat képezett, melyek után újból kitört a 
viszálykodás, és Zrínyi Péterre nézve oly nyomasztóvá vált, 
hogy később, éltének legválságosabb pillanatában, az or-

0 Szenthe Bálint vallomása a p r i m.  l e v .  és jul. 9. 1671. 
vall. az a k a d .  l ev .  Egy levél kam.  l ev.  említi, sept. 14., 1667. 
hogy már a felvidékre érkezett és Eperjesen fog lakni.

2) Az egyesség Zrínyi Péter és sógornéja közt 1665. decz. 15. 
köttetett. Meg volt a kam. levéltárban, de a forradalom után Hor
vátországba, az ottani országos levéltárba vitetett.

W e s s e lé n y i  F e r e n c z  n á d o r. 10



146

szagos gonclok közt is e kellemetlenségek jutottak eszébe, 
és azoknak orvoslását sürgeté, midőn hire, neve, élete, csa
ládjának boldogsága, az ország üdve koczkán forgott. *) 
Pünkösd táján, májusban, Zrínyi meglátogatta Nádasdy t 
Pottendorfban, megújítván vele a szövetséget, melyet a ná
dor életében »a haza szabadságára való dolgokban hittel 
és írásukkal« kötöttek. 2) 0  folytonos összeköttetésben volt 
még Grremonvillel, mig Nádasdy jóformán csak a postás 
szerepét vitte, a mennyiben a leveleket, melyeket Gremon- 
ville Nádasdy czime alatt irt Zrínyinek elküldötte és buz- 
ditá az országbírót : »vegye szivére az ország sorsát; mun
kálkodjék, mig él, hogy gyermekeinek jó emlékezetet hagy
hasson magáról!« 3) Gremonville ellenben nem bízott Ná- 
dasdyban, nem esküjében, és .meglevén győződve, hogy mi
helyt elnyeri a nádorságot, hátat fog fordítani az interessa- 
tusoknak : a szövetség érdekében jobbnak találta, hogy 
Nádasdy czélját el ne érje. 4) Mind a mellett felhasználta 
őt, a mennyire felhasználható volt; folytatta vele a tárgya
lásokat és kihivatta most Zrínyivel egy kis erdőbe, Hochau 
és Minkendorf között. Nádasdy kíséretében Baranyai Kis 
Mihályon kívül még egyik veje, gróf Draskovicli János is 
volt, de az erdőbe, a francziával csak Zrínyi és Nádasdy

!) Y. ö. Kanczellaria rendeletek junius 11., augusztus 3. 1667. 
K a n c z. 1 e v. Az özvegy grófné jellemére nem jó szint vet jobbágya
inak sanyargatása, mely miatt már Péter halála után hosszas vizsgá
lat folyt, melynek iratai a primási levéltárban vannak : a kanczella
ria pedig 1666. febr. 10. inti, ne bánjon oly kegyetlenül bizonyos 
foglyokkal.

2) E szövetséglevél magyar, kelet nélkül, de valószinüleg ez 
időből, a t i t k. l ev .

3) Ruzsinszky Gáspár vallomása kam.  l ev .
•G Grt monville, april 13. 1667. J e l e n t é s .
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mentek. Beszélgetésük 2—3 óráig tartott. XIV. Lajos ép 
akkor tört Belgiumra, hogy kiskora sógorától, II. Károly 
spanyol királytól e szép tartomány legnagyobb részét azon 
ürügy alatt, hogy az IV. Fülöp spanyol király 1 e á n y á t, 
Lajos nejét, és nem fiát illeti, elrabolja. Nem volt valószi- 
nütlen, hogy Leopold rokonának védelmére fog kelni; Gre- 
monville tehát ez esetre biztositá a magyarokat urának 
tettleges támogatásáról ').

Haza menve Zrínyi September havában, egy uj szö
vetségest szerzett a magyar ügynek, nem ugyan Horvátor
szágban, hol már a németes szellem túlnyomó volt, * 2) és ő 
ama férfiak utódai közt, kik a Bocskayak és Bethlenek 
alatt álló magyar többség ellen a Habsburgház zászlói 
alatt küzdöttek, érzelmeivel majdnem teljesen elszigetelve 
állott: hanem Styriából, a honnan még kevésbé volt vár
ható rokonszenv a magyar szabadság ügye iránt.

Az uj szövetséges gróf Tattenbach Erasmus, dúsgaz
dag stájer főúr volt, ki Sziléziában, künn a német biroda
lomban, a Harzliegységben és kivált déli Styriában, közel 
a liorvát-tót határszélekhez nagy jószágokkal birt, és a stá
jer helytartótanácsban helyet foglalt. A fiatal — még ekkor 
alig 36 éves ember — inkább feslett, kicsapougó életéről, 
mint esze vagy bátorságáról volt ismeretes, de mint szom
széd, Zrínyivel gyakran találkozott. Ép ez időtájt, augustus 
vége felé ismét összejöttek 3) Lepsinán, b. Locatelli stájer

J) V. ö. Martin, Hist, de France XIII. 315. és kk. 11. Nádasdy
I. vallomása. T i t k. l ev .  Kiss Mihály I. vallomása, m u z. k é z i  r.
II. vallomása jul. 9.1671. Pozsony, a m a g y .  a k a d .  k é z. közt.

2) Ung, Dacianischer Simplicissimus i. h. 76. 1.
3) Wolf i. h. 246. 1. e találkozást 1665-re teszi, de Zrinyi II. 

vallomásában — Kaékinál i. h. 314. — a lepsinai találkozást csak
10*
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urnái, közös ismerősüknél, és szóba jött aliir, hogy Leopold 
Spanyolországba megy, mert a spanyol király meghalt, s 
távollétében mostoha anyja, a mantuai Eleonora, és Auer
sperg herczeg fogják vinni a kormányt. Zrínyi kikelt az 
ellen, hogy most már asszony parancsoljon az országnak! 
neki ugyan nem fog parancsolni, és látván, hogy Tatten- 
bachban némi részvét van a magyarok sorsa iránt, mondá, 
hogy Csáktornyán mutatni fog neki valamit; és ha híve 
akar lenni, és el nem árulja, ligát köt vele, minőt már 
többekkel kötött s a melyből Tattenbaclmak nagy haszna 
fog lenni. Kevéssel utóbb Tattenbach a belső-ausztriai ha
ditanács egyik tisztjével: Masclnvanderrel, valami hivatalos 
ügyben csakugyan eljött Csáktornyára és sűrű poharazás 
közt még jobban megbarátkozott Zrínyivel. Zrínyi neki va
dászkutyákat ajándékozott; a stájer viszonzásul paripát 
adott, s beszélgetés közben, a bor mellett újra rátértek a 
politikára. Zrínyi panaszkodott, hogy magyarnak, horvát- 
nak nincs semmi becsülete Bécsben: de a franczia ki
rály — tévé hozzá — jóakarónk! A magyarok most már 
összetartanak; ő Nádasdy és Wesselényivel szövetséget kö
tött, álljon Tattenbach is hozzájuk. Tattenbach figyelem
mel hallgatta a bánt, kire sokat tartott, mert tudta mily 
nagy a becsülete a német birodalmi herczegek között is, 
úgy hogy a szász választó vele barátságot ivott, s alá is irt 
neki egy ligát, (sept. 9.) — minő akkoriban gyakran elő
fordult — »hogy híve lesz, titkait senkinek el nem mondja, 
dolgait előmozdítja, őt soha el nem hagyja, Isten őt úgy

nehány napra teszi előbbre a Tattenbachchal kötött ligánál, minek 
valósága egyébiránt beszédeiből kitűnik, mert 1665-ben még nem be- 
sz Illetett volna ligákról Tattenbachnak.
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segélje, a mint ez ígéretet megtartja!« Zrínyi hasonló leve
let adott az uj szövetségesnek és biztató : »meglátod, cso
dadolgok fognak történni. Kiki venni fogja azt, a mit vehet. 
Gremonville jó barátom. Ha valami hirt kapok, mindjárt 
megizenem.« Tattenbachnak azonban mégis némi kételyei 
voltak. Szerette volna tudni, kiben bíznak a magyarok ? 
Nem fogja-e őket a török hátban megtámadni? Mit fognak 
a végbeliek, mit Slavonia, Karinthia, Krajna és Yelencze 
mondani ? Honnan vesznek fegyvert, lőport, tapasztalt tisz
teket, gyalog vezéreket, kellő élelmet és főleg pénzt? Hány 
ezer embert képesek kiállítani, nemcsak gondolom formán, 
de bizonyosan ? és lehetséges lesz-e a dolgot titokban tar
tani, mig seregük együtt lesz ? Ezt mindenekelőtt meg kell 
fontolni, különben jobb lesz a dolgot abba hagyni, de 
Zrínyi könnyedén megnyugtatta. Ne aggódjék! Lesz pénz 
a mennyi kell, lesz minden; nem is lesz ott Zrínyi maga, 
lesznek ottan mások is ! ’).

Midőn Zrínyi ily bizalomteljesen beszélt, a magyarok 
ügye a portán már nagy vereséget szenvedett. Öt hónap 
múlt el AVesselényi halála óta, hogy a szövetségesek egyre 
vártak hirt Ballótól, és időközben mitsem tettek, legfeljebb 
arról volt szó, hogy ki kellene teremteni a 40,000 tallért. Ez 
azonban most sem volt könnyű dolog és a ki leginkább ad
hatott volna, Nádasdy, tette a legtöbb nehézséget. Időközben 
ő Zrínyivel már adott e czélra 5000—5000 tallért és

0 Tattenbach aggodalmai Rackánál i. h. 22. 1. vallomásainak 
kivonatát és Zrínyi II. vall. ti. o. 314, 357, 359. 11. Wolf i. li. 264. 1. 
H o g y  Tattenbachnak a cillei grófság igértetett, annak semmi nyoma, 
sőt az idézett vallomásokból kitűnik, hogy azt Zrínyinek kellett 
volna — igy jött egyszer szóba — kapni a császártól a kibékülés 
jutalmául.
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most nagyon félt, hogy ezt sem fogja többé visszakapni. 
Kijelenté tehát a maga és Zrínyi nevében Szenthének, hogy 
ők ketten a 40,000 tallér kétharmadrészét megadják, be
tudván a már adott tizezeret, de a harmadik liarmadot 
fizesse be a nádorné, s adjanak nekik biztosítékot, hogy az 
előleget vissza fogják kapni; azonfelül egy emberük men
jen be a portára, ki felügyeljen, hogy mire fordítják ott a 
pénzt ? (Aug.) Mielőtt azonban erre valami határozat ke
letkezett volna, jött a liir, hogy Balló László siker nélkül 
járt a nagyvezérnél l).

Balló László április havában indult vala útra ke
mény utasítással, hogy hűtelenség és fejvesztés terhe alatt 
igyekezzék a nagyvezérhez jutni. April 20-án ért Driná- 
polyba, és öt nap múlva már ismét útban volt a tenger felé. 
A hajó azonban, mely őt Kandiába volt viendő, majdnem 
velenczei czirkálók kezébe esett. A szélvész, mely az ellen
ségeket szétiizte, őt is Cyprusig s az egyptomi partok köze
iéig levetette, úgy hogy csak 16 napi hányódás után köthe
tett ki, jun. 14. Kandia előtt a török táboriján 2). Az első 
ember, kivel beszélt, Pana jotti volt. Baló, liiven utasításához, 
eleve csak messziről czélozgatott, hogy fontos közlendője 
volna a göröggel, ha bizhatna hallgatásában és annak 
mintegy árakép 500 tallérnyi ajándékkal kedveskedett. 
Panajotti hallgatást esküdött az evangéliumra és látszólag 
nagy tetszéssel hallá Balló járatát a magyarok ügyében,

0 Nádasdy Szenthének aug. 20. 1667. T i t k. l ev.
-) Bethlen J. szerint januárban ment, de egyszer minden 

korra megjegyzem, hogy Bethlen vagy kiadója igen pontatlan a 
chronologiában, mint az .egyenes adatokból, de az események össze
vetéséből is világos. Különösen Rozsnyai tudósítása i. h. 305. 1, ha
tározott.



készséggel felajánlá szolgálatait az ügy előmozdítására. 
A kihajabég, Ibrahim, a nagyvezér titkos tanácsa, mintegy 
belögyminister 1), kinek Panajotti másnap jun. 15-én nagy 
ünnepélyességgel bemutatta Ballót, jun. 16-án titkos audi- 
entiában fogadta a követet, és mindjárt kérdé, miféle titkot 
említett Panajottinak? Ballónak meg volt hagyva, bogy a 
kiaja előtt oly nyíltan szóljon, mintha csak a nagyvezérrel 
szólna, s azért, miután őt a legnagyobb titoktartásra kérte 
és a török azt megfogadta, beszélni kezdett, mennyire szi
vén fekszik Apafinak, hogy Magyarország is a török biro
dalomhoz csatoltassék. Újvár alatt, 1663-ban nem sikerült 
törekvése, de most bizonyos jelek szerint, szerencsésebb 
fogna lenni kísérletében. Engedje meg tehát a kiaja, hogy 
a tervet a nagyvezér előtt is szóba hozhassa, és részesítse 
pártfogásában.

A kihaja nagy figyelemmel hallgatta végig a követet 
s aztán kérdé, miből következteti, kiktől tudja, hogy a ma
gyarok most hajlandók a meghódolásra ? Balló általános
ságban felelt: »barátaink által,« s azon további kérdésre, 
mit akar a fejedelem, hogy a porta tegyen ? — kérte, en
gedje meg, hogy a magyarok részéről követ jöhessen és je
lentse már most ki, hogy a kik megbódolnak, szabadságaik
ban megtartatnak; kérte végre a kbiaját, közölje t i t o k 
b a n  a dolgot a nagyvezérrel, mire a kiaja a fejedelem 
jó akaratát nagyon megdicsérte.

A kibaja csakugyan szólott a nagyvezérnek, ki jun. 
19. fogadta Ballót s miután megbízását s Apaffy ajándé
kait átvette, s az ünnepélyes audienczia véget ért, kérdé:

9 Hammer Geschichte des ősin. Staates VI. 254. 1. a jegyzet 
és Ibrahimra nézve 298. 1.
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van-e még valami mondani valója ? Igen, felelt Balló, és a 
nagyvezér kiküldé a jelenlevőket mind, kivévén a kikaját és 
a nélkülözhetetlen tolmácsot Pajanottit.

Balló most szabadon beszélhetvén, előterjeszté jötté
nek czélját, mint azt már a kibajánál tévé. Köprili mo
solyogva hallgatta végig, s azonnal felelt, hogy ilyesmi
ről már Újvár alatt is volt szó, miért hallgatott a fejedelem 
azóta mostanáig ? Szolimán ideje óta nem volt még ehhez 
fogható fontos ügy — válaszolt Balló — azt tehát egy-két 
nap alatt véghezvinni nem lehetett, s a fejedelem nem 
akart szólni, mig a dolognak biztos alapját meg nem ve
tette. A vezér azonban szavába vágott: ne beszéljünk fe
lesleges dolgokat — mondá — honnan tudja Apaffy a dol
got és mily módon véli azt véghezvihetőnek ? E határozott 
kérdésre Baló csak kitérőleg felelhetett: a magyarok és 
korvátok sértve érzik magukat vallásukban, szabadságuk
ban, ez reményt nyújt — —-----de a vezér ezzel nem elé
gedett meg, hanem sürgette, mikép és mily módon lehetne 
a dolgot véghezvinni ? Midőn Balló válaszából kivette, hogy 
a magyarok a török végbeli hadak segélyére számolnak, 
rövideden felelt, hogy a megkötött béke után ily segélyt 
nyújtani nem lehet. Ezzel el volt döntve a kérdés, de Balló 
még egy kísérletet tőn, és engedelmet nyervén még egyszer 
szólhatni, kezdé utasítása értelmében fejtegetni, hogy a 
béke a magyar királyijai köttetvén, nem a németekkel, 
azokat megtámadni szabad; azonfelül az egész dolog oly 
színben fogna feltűnni, mintha csak Erdély támadná meg 
a császárt és nem a török zultán. Erdély a portának alatt
valója — volt Köprili válasza — és csak annak nevében 
léphetne fel; a békeszegés ódiuma tehát mindenesetre 
ránk káromolnék. Egyébiránt majd eljő annak ideje is, és
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Ballót, miután megnyugtatta, ne aggódjék, hogy titkát va
lakinek el fogná árulni, elbocsátá. Az Írott válaszban, me
lyet Apaffy számára adott, megdicsérte a fejedelem jóaka
ratát, »de ezúttal segédkezet nem nyújthat, mert a roma1 
császárral nem rég békét kötött és jelenleg Kandiában van 
elfoglalva«. Akibaja és Panajotti is Írtak leveleket Apaffy- 
nak. A török úgy mint ura, dicsérte a fejedelem hűségét 
csak ő képes ily nagy dolgot véghezvinni, ámbár azt most 
fontos okoknál fogva el kellett halasztani: mig Panajotti a 
legmézesebb szavakban ajánlá a dicsőséges tervezetet 1).

Azonban Panajotti két színű szerepet játszott s a 
magyaroknak bizalmatlansága irányában nem volt alapta
lan. Ugyanazon hajóval, mely Ballót a szárazföldre vitte, 
irt (jun. 24.) Mamucca della Torre Marc Antonio * 2) csá
szári és portai tolmácsnak, és ez által az osztrák residens 
Casanovának; hogy az erdélyi fejedelem mesterkedik a né
met császár ellen; követe oly fontos ügyben járt itt a nagy
vezérnél, melyet megírni nem tanácsos. Ez alkalommal ő 
megakadályozta az ügyet, de vigyázzon a felség jól a ma
gyarokra és liorvátokra.

Casanova a levelet azonnal (jul. 15.) Bécsbe küldé, 
hová az körülbelül ugyanazon időben érkezett, a melyben 
Apaffy, Baló jelentését vévén, a magyarokat a szokott mó
don értesité (aug. vége felé.) Az ut ugyan eredménytelen 
volt, de Balló azért még nem esett kétségbe, s az íizenet-

>) Bethlen János i. h. 370—374. ki a dátumokra nézve megint 
pontatlan. Ballónak utasitása és jelentése német fordításban a titkos 
levéltárban.

2) Vezetéknevét Hammernél olvasom VI. köt. 198. 1. 1705-ben 
grófnak és főtolmács, a haditanács tagjának emlittetik, Lehen Leop. 
I. 187. 1.
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ben meg volt, bogy a magyarok egyelőre ne törjenek ki,de 
tartsák készen a pénzt a török számára 1).

Nagy rémülést szült azonban az összeesküdtek közt 
Panajottinak árulása, melyről Nádasdy által értesültek. Az 
országbíró Pécsbe jővén, esetleg jelen volt a titkos tanács
ban, midőn Casanova jelentését felolvasák és szörnyen meg
ijedvén a gondviselés különös kedvezését látta a szerencsés 
véletlenben, mely vele a veszélyt megismertette. Azonnal 
irt titkos jegyekben Nagy Ferencznek, bogy »a kutya Pana- 
jotti, ki mindig ellensége volt a magyaroknak, a császári 
residensnek elárulta Marc Antonio által Palló küldetését«, 
és kérte őt, tudósítsa gyorsfutár által Apaffyt, hogy vagy 
ölesse meg maga Panajottit, mielőtt még Kandiából vissza
térne s a residensnek bővebb felvilágosításokkal szolgál
hatna, vagy jelentse fel árulását a portának, bogy vegye el 
attól méltó büntetését. Szepessy se legyen rest; adjon neki 
a nádorné egy pár száz tallért, melylyel Kara Ibrabimot 
Egerben megkenhesse, és rávehesse, menjen a portára és 
eszközölje ki, hogy Panajotti megölessék, Marc Antonio 
pedig hivatalát elveszítse, mert mindketten ellenségei a ma
gyarnak és árulók (aug.) -) Nádasdy levelét Nagy rögtön 
közié Szepesyvel, Figedy Nagy Andrással, Nagyidai Szé
kely Andrással, Fáy Lászlóval, Szenthével és másokkal, mig

') Bethlen János i. h. 356. 1. Panajotti levele német fordítás
ban a titkos levéltárban egészen összevág a Bethlen által közlöttel. 
Nádasdy levele kelet nélkül, titk. levéltár. Nagy Ferencznek bécsi 
October 16-iki vallomása, kam. lev. Jelentés, Zorzi sept. 2. 1667. már 
általánosságban emlékezik a magyarok alkuvásáról a törökkel. Raéki 
i. h. 21.1.

2) Nagynak vallomása szerint Nádasdy kérdéses levelét jun. s 
jul. 1669-ben irta, de az nyilvánvaló tolihiba, mely azonban a Jelen-
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Szepessy ismét tovább térj észté a hirt és Apaffynak irt a 
szövetségesek nevében (októberben). A szövetségesek már 
szinte látták, hogy indíttatik egyesek ellen a vizsgálat, és 
hajlandók voltak hinni a hírnek, hogy az osztrák örökös 
tartományokban sereget gyűjtenek. Az Isten szerelmére 
kérték tehát Apaffyt, ne kíméljen pénzt, ne fáradságot, 
küldjön újra a nagyvezérhez, vagy a zultán és udvarához, 
mondja hogy a béke nem tiltja szövetségesekül fogadni azo
kat, kik önként szövetségesekül ajánlkoznak. A magyar 
nemzet mint szabad nemzet, annak hódolhat meg, a kinek 
akar, és azt se feledje a porta, hogy bármit adjon is az 
ausztriai ház, Magyarország mégis többet ad, — önmagát, 
melyet a törökség már több mint kétszáz esztendő óta Iná
ban iparkodik megnyerni ').

Apaffy nem késedelmeskedett. Még Balló vissza sem 
jött, már október havában ismét a portára kiildé Inczédy 
Pétert sietve, hogy Balló művét folytassa. Utasításul adá, 
hogy minél gyorsaltban járjon el, s ha a nagyvezérhez nem 
mehet, helyettesénél, a kajmakánnál adja elő az ügyet, Pa- 
najottire nézve Apaffynak tanácsa sokáig töprenkedett. Ha
tározottan árulással vádolni őt, felette veszélyesnek látszott, 
mert a hatalmas görög befolyásánál fogva könnyen vissza
háríthatta a vádat és veszélyt a vádló fejére. Meg sem érin
teni a dolgot lehetetlen volt, mert ő — ha rá semmi veszély

test tévedésbe ejtette. Hogy Nádasdy aug. előtt nem igen írhatott, ki
tűnik abból, hogy Casanovának jelentése csak jul. 15-én kelt, mint 
fennebb láttuk.

’) -Jelentés. Nagynak bécsi október 16-ki és lőcsei sept. 14. val
lomása, mely utóbbiból tudjuk, hogy Apaffynak Szepessi irt, A levél 
maga Bethlennél i. h. 385. és kk. 11.
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sem származik ez első lépésből — folytatni fogná gonosz 
mesterségét, a magyar nemzetnek legnagyobb veszedelmére. 
Végre megállapodtak abban, bogy a nagyvezérhez irt le
vélben megemlítik az árulást, de nem az árulót. Ha a nagy
vezér kérdezősködnék, ki tette azt ? Inczédy felelje, hogy ő 
ugyan legkevésbé sem kétkedik Panajotti becsületességében, 
de a magyar urak esküvel erősíték, hogy senki más, mint ő 
az áruló 1).

A magyaroknak aggodalma túlzott volt. Az udvar 
nem gondolt erőszakra a magyarok ellen; fegyverkezését 
a franczia-spanyol háború okozá, melyre Spanyolország 
segélyt kért a rokontól, mig Gremonville minden ügyes
ségét felhasználó, hogy a bécsi kabinetet semlegességben 
tartsa. E nagy és közel érdekkel szemben Casanova bizonyta
lan jelentésének nem nagy fontosságot tulajdonítottak, s az 
egyedüli intézkedés volt, hogy utasiták, miszerint igyekezzék 
még többet is megtudni1 2 3). Apaffynak pedig, kinek akkor 
épen egy követe járt Pécsben, állítólag némi határvillongá
sok miatt, valódilag pedig annak kipuhatolása végett, nem 
sejt-e valamit az udvar a magyarok és Erdély közt fenn
forgó összeköttetésről ? megnyugtató levelet Írtak s Ígérték, 
hogy sérelmeit legközelebb egy Pozsonyban összeülő komis- 
sio orvosolni fogja s). Nádasdy azonban mégis nyughatat
lan volt, mert az erdélyi dolgot Leopoldnak egyik meghitt 
tanácsosa : Póttal János gróf vette kezébe, ki neki minden

1) Bethlen i. h. 387. és kk. 11. Rozsnyay i. h. Balló visszajöve- 
teli idejére 390. 1. u. o.

2) Jelentés.
3) Bethlen i. h. 375. kk. 11.
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halandók közt — nagy szó! — a legnagyobb, és majdnem 
legveszélyesebb, mert sóba sem pihenő ellensége volt.

Róttál János gróf, kivel már Wesselényi életében, 
bárcsak futólag találkoztunk, arany gyapjas vitéz, a mor
vaországi Napajedl, Holesch.au, Quassitz uradalmak örökös 
ura, és Styriának örökös fő ezüsttárnoka volt. Családja a 
15. században Lusatiából szakadt az osztrák örökös tarto
mányokba, és 1622-ben magyar indigenatust nyert 1). Atyja 
báró Kottái János Jakab már az előtt szendrei kapitány 
volt, Murányt birta, de Széchy Glyörgy, Máriának atyja, 
mint külföldit e jószágokból kibecsülte. János gróf anyja 
Mária, Thurzó Szaniszló nádor buga volt, és ő bár német 
magyarnak neveltetett, nyelvben, szokásban egyaránt 2). 
Leopold német tanácsában nem is volt ember, ki a magya
rokat nálánál jobban ismerte, vagy velők jobban bánni tu
dott volna, és ő csakugyan annyira népszerű volt, a meny
nyire az osztrák háznak embere Magyarbonban népszerű 
lehetett. Ismerős volt a legtöbb magyar főúri családdal. 
Apaffyt fogadott fiának mondhatta. Wesselényi neki 8000. 
forinttal tartozott, másokat nyájassággal, jó szóval kenye- 
rezett le, és igy a magyar ügyekben akkép, sőt még jobban 
lehetett használni, mintha született magyar lett volna. Mert 
Róttál feltétlen hive volt az ausztriai háznak és Leopoldnak, 
kinek ő a keresztény világ legjelesebb rendjét és a grófi 
rangot köszönheté, és engedelmességét semmiféle nemzeti 
érzelem nem korlátozó. Mind a mellett, bár ép oly kevésbé

0 1622. 79. t. ez. 1638, 93. t. ez.
2) Kezemben volt több egészen sajátkeziileg irt magyar levele, 

melyek nemcsak hibátlanságnk, hanem csinjnk által is figyelemre
méltók
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helyeslé a magyarok túlzásait, a magyar alkotmánynak 
— mint Bécsben mondani szokták — káros kinövéseit, mint 
Leopoldnak bármelyik más tanácsosa : nem gyűlölte magát 
a magyar elemet, nem látott minden magyarban árulót, és 
nem tekinté a vasvesszőt egyedüli eszköznek, a melylyel 
Magyarbon kormányozható. Ha Magyarbonban veszélyes, 
nehéz feladatot kellett megoldani: Bottalt küldték. így járt 
ő 1661-ben a felvidéken, bogy a német hadaknak szállást 
eszközöljön. 1663-ban részt vett a baditanácskozmányokban 
és 1665-ben őt bizták meg, hogy Székelyhidot a vasvári béke 
értelmében, a magyarok ellenzése daczára, leromboltassa. 
Kiküldetéseiben nem volt mindig szerencsés,de nagyobb elme 
is hajótörést szenvedett volna a viszonyok hatalmán. Benne 
a gyakorlaton és a viszonyok ismeretén kivül, sok ész és 
még több ravaszság volt. Mindig csupa szem, fül, sokat lá
tott, hallott, és tapasztalatait elég józan felfogással tudta 
rendezni, de magasb szempontokra nem tudott felemel
kedni. Tisztán látott, de csak igen csekély távolságra és 
látását nem ritkán fokon vagy ellenszenv elbomályositá, ki
csinyes fösvénysége pedig sokszor az állam érdekét pénz
beli érdekeinek alárendelte. Kérni tekintetben Nádasdylioz 
lehetett volna hasonlítani, de kisebb kiadásban. Kottáiban 
nem volt meg az országbíró roppant perfidiája; ő csak né
melyeket szedett rá, mig Kádasdy az egész világot bolon
dította; de esze sem volt annyi, mint Kádasdynak. Kottái 
is nagy és befolyásos szerepre vágyott Magyarhonban, sőt 
még a nádorságra is gondolván útjában találta Nádasdyts 
azért halálos ellensége volt, s ez érzelme, bár palástolta, 
nem maradt titokban Kádasdy előtt. Már 1662-ben ő is 
igyekezett vala Yitnyédy által megkentem Kádasdy leve
leit II. Kákóczy Györgyhöz, hogy azokból ellene fegyvert
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kovácsolhasson *). Midőn pedig 1666. látta, hogy Nádasdy 
a nemzeti irány felé hajlik, nem mulasztá el Lobkoviczot 
figyelmeztetni kiváltképen kiemelvén Nádasdy nyilatkoza
tát, hogy kész az akatholikusoknak templomaikat vissza
adni 2).

Nádasdy nem maradt adós a gyűlölettel a férfiú iránt, 
ki kémkedő, fürkésző természetével rá nézve — kinek ter
vei és lépései oly kevéssé tűrheték el a napfényt — sokkal 
veszélyesebb volt, mint a legbátrabb, legmerészebb, és leg
erőszakosabb ellenség lehetett volna 3).

Az erdélyi követ Horváth Ferencz Bécsben Kottái
nál is tisztelgett volt. Kottáinak, kivált Panajotti levele óta 
nem volt kétsége többé, hogy Apaffy részes valami magyar 
mozgalomban. Ot lebeszélni, az ügyről bővebb felvilágosí
tást szerezni titkárát adta a hazatérő Horváth mellé, men
jen Erdélybe, oly ügyben, — mint Apaffyhoz Írott levelé
ben magát kifejezé — melyet nem lehet tolira bízni, csak 
szóval lehet elvégezni. Sokat beszélnek a fejedelemről, de a 
felség nem kételkedik benne, sem a magyarokban. Mindazon
által vigyázzon jól, hogy kit tisztel meg bizalmával4).

') E levelekre nézve 1. Yitnyédi több levelét i. b. jelesen a 245. 
és 250. mindkettő Mednyánszkyhoz és a titk. tanácsnak 1669. jun. 
21. felvett jegyzőkönyvet. T i t k .  l e v .

2) Wolf i. h. 243. a raudniczi levéltár nyomán.
3) Nádasdy gyűlöletéről Bottal ellen küldöncze Baranyai Kiss 

Mihály beszél marcz. 20. 1671. vallomásában. T i t k .  l ev.  mit egyéb
iránt más adatok is bizonyítanak.

4) Bethlen J. i. h. 375. és kk. 11. Rottalra nézve v. o. Hist. Le
xicon Y. 195. 1., mely családjáról tartalmaz adatokat. Caprara Estei 
Binaldnak 1670. aug. 24. a k a d. k é z .  Korneli Katonánál XXXIII. 
685. lap.
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A titkár és követ október 3-án hagyták el Bécset, és 
utazásuk harmadik napján (oct. 6.) Csejthe alá értek, mely 
m e l l e t t  a k k o r  az u t L i p t ó n a k  és i gy  t o v á b b  
E r d é l y n e k  v e z e t e t t .  Nádasdy épen a várban volt, 
számos vendéggel, vejével Draskovich Miklóssal, gr. Balassa 
Imrével, ki csak imént, júniusban *) szabadult meg perújí
tás folytán pozsonyi börtönéből, a régi maradván minden 
tekintetben, s a némileg gyengélkedő) Nagy Ferenczczel. 
Az asztalnál ültek, midőn a postasipnak hangja felhallat
szott és Nádasdy kérdésére, ki érkezett ? j e 1 e n t é k, hogy 
Kottáinak titkára Apaffy komornikjával. — Nádasdynak 
azonnal eszébe jutott, mily jó volna megtudni, mit ir Róttál 
a fejedelemnek? Parancsolatot adott tehát, vendégeljék 
meg jól a két utast, Baranyay Mihály apródjáuak pedig 
Nagy Ferencz előtt meghagyá, itassa le a titkárt és lopja 
el leveleit. Azonban Baranyai jól ismervén Róttál emberét, 
tudta, hogy az bornemissza, és Nagy Ferencznek sem tet
szett a terv. Ha a leveleket — mondá a volt itélőmester — 
itt Csejthén lopják el, mindjárt Nádasdyra lesz a gyanú 
Bécsben, mi veszélyes dolog; sokkal jobb volna útközben, 
valami kóbor latrok képében rontani az utasokra, és fosz
tani meg őket a levelektől. Nádasdy nevetett az ötleten és 
nem késett azt végrehajtani. Miután még vejével Drasko- 
vichcsal hoszabb ideig tanácskozott, kiválasztá Draskovich 
emberei közül Bossányi Gábort és Roznay Györgyöt, a

mondja : »Aderat quoque Comes Rottal, Hungaris imprimis cams, nec 
morum et iurium gentis imperitus.«. Az Austeritas Austriaca pedig 
következőleg jellem zi: »erat perfidia comitate “bonis malisque artibus 
mixtus, eademque vi ponit animnm intendit, sibiqué conducit, humi- 
lis aut elatus,-parvus aut, industrius.«

*) Kanczell. levélt,.
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magáéi közül Baranyait és Tulok György kapitányt l) és 
megesketvén őket. liogy a vállalatban liiven fognak eljárni, 
a netalán talált leveleket át fogják adni s a dologról senki
nek sem fognak szólni, Tuloknak vezérlete alatt kiküldötte, 
hogy a leveleket vegyék el az utasoktól. Tulok embereivel 
előre sietvén, Vágujhelyen túl egy mély útban lesbe állott, 
s midőn Horváth Ferenez az éji homályban kocsin köze
ledett, rárohant. »Hol vannak a levelek?« volt az ál
rablóknak első kérdése, és mihelyt azokat kézrekeritették 
s mellesleg még az utasokat kifoszták, elsiettek, nem gon
dolván tovább a titkárral, ki rémülten a kocsiról leugrott 
s a szomszéd sűrűbe futott, mig maga Horváth is jónak 
látta a közel cserjésbe húzni meg magát.

Tulok éjfél után két órakor ért vissza Csejthére. Ná- 
dasdynak nagy volt az öröme, mert jóllehet a levelek job
bára mi fontost sem tartalmaztak, még is volt egy, mely 
mutatta, hogy Bánffy Dénes, az erdélyi tanácsúi- a bécsi 
udvar zsoldjában áll. Nádasdy a levelek tartalmát azon
nal közié Nagygyal s a fontosabbakat megtartván, a többit 
az árnyékszékbe dobta. Midőn Nagy másnap hazament 
C s o h o l r a ,  a Vág folyamon átmenet, egyszerre a sűrűből 
kibújt a kifosztott titkár, kit nem sokára társa is követett. 
Nagy felvette magához minkettejét, házában illően minden
nel ellátta, és Horváth Ferenczet Árvába gr. Tökölyiliez, 
Bottal titkárát pedig Trencsénybe a postára küldte, a hon
nan az Morván át már oct. 9-én ismét Bécsbe érkezett. — 
Bottal rögtön megköszönte Nagynak kiváló szivességét

') Tulok család még most is létezik Vasmegyében ; e György 
később Simonyiban lakott Sárvár mellett, Baranyai Mihály I. vallo
mása. M a g y. a k a d. k é z.

Wesselényi I'erencz nádor. 11
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titkára iránt, és felkérte, uyomozódjék a környéken a rak
ták után, kiket az elvett tárgyak bizonyára el fognak 
áru ln iJ). Igen természetesen a rablók nyomába nem jutott 
senki. Nádasdy maga megnyugodott a gondolatban, hogy 
Balassa embereinek fogják tulajdonítani a garázda tettet, 
és még Szentbének sem mondott semmit, ellenkezőleg e 
meghittjével szemben is szörnyűködött a rút dolog felett, 
mely »e rendetlen földön« épen nem tartozik a ritkaságok 
közé. Mindamellett sok körülmény többekben gyanút ger
jesztett, hogy a postarablás talán nem is rablóknak műve ? 
»mert Magyarországban a közönséges utonállók világos 
nappal szokták űzni mesterségüket és nem is levelek, hanem 
másféle préda után kapkodtak. »Erdélyben kivált — hová 
a király és Bottal hivatalos leveleiket újból expediáivá 
küldték el — az udvar kezét voltak hajlandók látni a dolog
ban, hogy megtudja : »vájjon nincsenek-e Horváthnál a tö
rök-erdélyi ügyre vonatkozó levelek«? 2).

Meghiúsulván, legalább egyelőre, a törökkel yaló szö
vetkezés, Nádasdy békés eszközökre hajlott. Már szeretet 
volna országgyűlést, hogy nádorrá lehessen és mindent rend
behozzon. Ha végigtekintett az országos fejetlenségen, ha 
látta, hogy alig gyűlhet össze 12 ember, ki egy értelemben 
volna, nem minden ok nélkül mondhatta magának, hogy a 
nádorság betöltését nemcsaknagyravágyásból, de a haza java

]) Róttál levele Nag}rlioz oct. 9. 1667. kam. lev. Nádasdy Szen- 
thének oct. 6—8. T i t k. l ev.

2) Bethlen i. h. 377 és két szemtanú: Baranyai Mihál}' mart. 
20. 1671. és Nagy Ferencz oct. 16. 1670. vallomásában, mindkettő a 
titk. levéltárban. Ezek nyomán adja az eseményt röviden a Jelentés. 
A tény maga Nádasdynak halálos ítéletében emlittetik. Majthényi 
László, Fekete László is tudta a dolgot.
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miatt is sürgeti J). Annál inkább boszankodott, bog)’ oly 
ember is, mint Forgách, kérésé e méltóságot, melyet ha 
elérhetne, jegyzé meg csípősen, Kassa és Újvár feladásában 
való apró próbáit Magyarország utolsó elvesztésével fejezné 
be * 2) ! boszankodott, hogy a felvidékiek, kik Bocskay idejé
ben azért keltek fel, mert nem volt országgyűlés, most mit- 
sem akartak tudni országgyűlésről, s azt minden alkalom
mal ki is jelenték. Nádasdy a nádorné és Nagy Ferencz 
által akart hatni a makacskodókra. De midőn deczember 
elején Széchy Glyörgy gróf gömöri főispán installatiójára a 
protestánsok főemberei: Szuhay, Szepessy, Nagy András, 
Fáy László és mások eljöttek, és Nagy Ferencz előttük 
az országgyűlést szóba hozta: kijelenték, hogy irtóznak tőle, 
sohasem kaptak általa elégtételt, s ha össze is hivatnék, nem 
fognának rajta megjelenni. Nagy Ferencz tehát azt ta- 
nácslá Nádasdynak, jöjjön fel Zrínyi Péter akár mint com- 
missarius, akár csak gyermekeinek látogatására — és 
csillapítsa le a ítákóczy-féle zavarokat, mert előbb nem 
mennek semmire; mig ha az sikerül, övék a 13 vármegye, 
sőt Erdély is, csak ne bízzák a dolgot sok emberre, hanem 
a nádornéra, kinek nagy a tekintélye, általa jó sikert re
mélhetni, »mert tudják a felvidékiek, mit teszen nálok Mu- 
rány szeretet vagy félelemből« 3) ! Nádasdy belátta, hogy 
Nagy Ferencznek igaza van; és sürgette Zrínyit, utazzék

’) Nádasdy Szenthének okt. 18. 1667. »Engem magam ambí
ciója nem bánt« — írja nov. 1. 1667. ugyancsak Szenthének. T i t k. 
l e v é l t á r .

2) Nádasdy Szenthének nov. 15. 1667. T i t k. l ev .
3) Nádasdy Szenthének nov. 12. 26. 1667. Pottendorf és Nagy 

Eerencz Nádasdynak, decz. 9. 1667. T i t k. l ev.
11*
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fel, annál is inkább, mert Forgácli és Bottal is igyekeztek a 
Bákóczyféle villongásokat lecsillapítani, bogy a dicsőséget 
aztán a maguk részére kizsákmányolhassák. Forgácli — ki
nek neje »már majdnem elnyelte a nádorságot,« ámbár 
csak Nádasdy féltékenysége gondolt egy perezre a hóbortos 
férfiúra, mint nádorra — irt Báthory Zsófiának, gyóntató- 
jának Páter Kissnek, »régi barátjának« : béküljenek ki a 
porotestánsokkal. A felségnek ennél kedvesebb dolgot nem 
csinálhatna a fejedelem asszony. Tegyen inkább többet, mint 
a mennyivel tartozik, ne maradjon gyiilölségre ok. Gondol
jon az elveszendő hazára, melyet a magyaroknak maguknak 
kell megtartanix). Eszközül Vitnyédyt akarta felhasználni, 
ki teljes lélekből óhajtá a kibékülést, és Forgácli és Bottal 
felé hajlott, mert Nádasdy és Zrínyivel megférni nem 
tudott. O most már tudta, hogy a nádor Zrínyi által 
meg akarta gyilkoltatni, és nem igen hitte, hogy a bán 
idegenkedett a gyilkosságtól. — Szemrehányásaira Zrínyi 
csak azt felelte : ha meg akarta volna öletni, meg is ölette 
volna! Kérdésére pedig miért nem adott katonaságot Leo
pold elfogatására ? mondá, hogy nem bolond mint Vit- 
nyédy. Nádasdy ugyan Vitnyédy e tervében — melyről csak 
Wesselényi halála után értesült, — nem talált semmi kép
telenséget, sőt azt hitte, hogy egy fürge lovas a császárt 
vadászás közben könnyen elfoghatná, vagy lelőhetné; de az 
ügyvéd eszméivel, melyekkel a felföldre készült, »a religio 
dolgának accomod olására és a derék continualására« sehogy 
sem tudott megbarátkozni. Nem tudta »hová lett ez ember
nek esze« ! és Zrínyi hűségesen követte véleményét. Zrinyi-

’) Forgács levelei decz. 12. 19. 1667. Báthory Zsófiához, decz. 
12. 1667 P. Kisshez. Kam.  l ev .
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nek a felföldre kellett menni már csak azért is, hogy Vít- 
nyédyt megelőzze ]).

Zrínyit magánügyek is a felföldre szóliták. Szécliy 
Mária már rég várta. Az özvegy nádorné fiává, örökösévé 
fogadta, és zilált vagyoni viszonyait segítségével akarta 
rendezni akkép, hogy a bán murányi és szendrei jószágaira 
adjon 100,000 forintot, s Szendrőt azonnal, Murányt pedig 
holta után tulajdonul kapja. Mindamellett Zrínyi, mielőtt 
Nádasdy nem unszolta, nem igen sietett. Ami őt még min
dig leginkább érdekelte és foglalkodtatta, a franczia szövet
ség volt, s úgy látszott, hogy az most (októberben) végre 
valahára létre fog jönni.

XIV. Lajos októberben megállóit diadalmenetében, 
mely egész Flandriát hatalmába ejtette és 3 havi fegyver- 
szünetet engedett a belga tartományoknak. O nagyobbra 
tört, mint Belgium néhány foszlányának birtokára. Szeme 
előtt az eshetőség lebegett, melyről Zrínyi is szólt Tatten- 
bachchal: hogy a kisded, nyavalyás II. Károly meghal, és 
ez esetre tisztába akart jőni az egész spanyol birodalomra 
nézve a spanyol korona törvényes örökösével, Leopolddal. 
Gremonville tehát utasítást vön (októberben) rávenni a 
császárt, egyezkedjék az osztrákház nagy ellenségével, gyá
moltalan sógorának és vérének rovására. A nehéz munka 
küszöbén — melyben teljes fényében ragyogott kiváló di-

") Miféle tervei voltak ez idétt Vitnyédynek, nem tudom, csak 
INádasdynak Szenthéhez intézett leveleiből tűnik ki a közte és Vit- 
nyédy közti meghasonlás. Annyi bizonyosnak látszik, hogy Vitnyédy 
pénzt kért Nádasdytól, mit ez azonban megtagadott. L. Forgách i. le
velét, és Nádasdy leveleit Szenthéhez különösen dd. nov. 1. decz. 21. 
T i t k. 1 e v. Nádasdy I. vall. Nagy Ferencz bécsi II. vall. u. o. Zrínyi 
utolsó vall. Rackinál i. h. 544 1.
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plomatiai tehetsége J) — Gremonville nem téveszté szem 
elől a magyarokat, és féltékenyen hallá, hogy a velenczei 
spanyol követ szeretné Zrínyit 4000 horváttal királya 
zsoldjába fogadni, hogy Belgiumban harczoljon a francziák 
ellen, és már is alkudozik a hán egy meghitt emberével: de- 
azonnal kész is volt a móddal meghiúsítani a tervet, mond
ván Zrínyinek, hogy a felhívás csak az udvar kelepczéje 
romlására, mert mint jól tudja, már rég nem híznak Bécs
ijén a Zrínyiekben 2).

Midőn Zrínyi október végén Pottendorfba feljött: 
Hochauban az úgynevezett Ujutczában, egy szőlőben ismét 
találkozott Gremonville-lel (novem. 1.) 3). Vele volt Ná- 
dasdy, Szíly István, Bukováczky Ferencz és Nádasdy apródja 
Baranyai Kiss Mihály. Mig e három utóbbi félreállt, a 
grófok a francziával az egész délután késő estig értekeztek. 
Gremonville-nek most már volt megbízása alkudozni velük, 
és azt a franczia eredetiben fel is mutatta, Nádasdynak pe
dig egy latin másolatot adott. Egyúttal kijelenté, hogy mi
helyt a császár a belga ügyekbe avatkozik, a francziák rög
tön a magyarok pártjára kelnek s ajánlá, igyekezzenek a 
lengyelekkel is egyetértésre jutni, mit eddig Lubomirski 
akadályozott. Zrínyi és Nádasdy meg voltak elégedve, úgy

!) Szechy Mária i. h. és több levél a k a m .  l e v .  »Les nego
tiations fur ent rouvertes et conduites a Vienne, avec une déxtérité 
et une vigeur extraordinaires par l’ambassadeur frangais Gremon- 
ville — mondja Martin Hist, de France XIII. 327. és jegyzetben 328. 
1. 1. hozzá teszi, Cette negotiation est vraiment un modele classique. 
pour 1’instruction des diplomates.

2) Gremonville XIV. Lajosnak, oct. 13. 1667. J e l e n t é s .
3) »Zrinyi itt van. Még ma jő ki a bécsi kalmár végezni ve

lünk.« Nádasdy Szenthének nov. 1. Pottendorf. T i t k. l e v .
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liogy midőn hazamenet nagy eső támadt, és Kiss szidta a 
francziáját — »hogy az Isten verje meg,« ki miatt így meg 
kell most áznia — mondák neki, »ne törődjék ruhájával! ha 
tervük elsül, nagy ember lesz belőle« ')! Barátságát Gre- 
monville tettel is bebizonyítandó Zrínyinek, mert kért, egy 
bécsi kereskedőnél 6000 irtot utalványozott, mely összeget 
Nádasdy emberei hozták el zsákokban 2).

A felvidékre Zrínyi csak deczember derekán indult, 
mert Vitnyédy sem indult előbb, sőt habozott »bódulási 
állapotban, nem tudván menjen«, mint Nádasdy csufolódva 
megjegyzé 3).

Széchy Mária már mint örökösét fogadta, Nagy Fe- 
renczet, szóval és Írásban, hűségére feleskette ! Zrínyi kész 
volt Szendrőre pénzt adni, bár magának is kölcsön kellett 
venni4). O e vár és a 26 helységből álló 5) uradalom bir
tokának politikai fontosságot tulajdonított, mert a szendrei 
kapitányságban melyhez Wesselényi László az eddigi ka
pitány épen nem ragaszkodott G), lépcsőt látott a kassai ge-

0 E szavak is bizonyítják, mily kevés hitelt érdemel Nádas- 
dynak állítása vallomásában, hogy ő apa, gyermekei vannak, ilyféle 
dologba Gremonville-lel nem bocsátkozhatik. Nádasdy egy levele 
decz. 12. 1667. kam. Nádasdy I. vall. Titk. lev. Baranyai Kiss M.-nak 
vallomása i. h. Jelentés.

2) Torony Imre, Nádasdy Írnoka és udvari emberének vallo
mása, ki a pénzvitelben részt vett. Kain. lev. Nádasdy I. és Zrínyi 
utolsó vallomása. T i t k .  l ev .

3) Nádasdy Szenthének decz. 21. 1667. i. h. Forgách i. levele 
szerint Kisshez : Yitnyédy az ünnepeket Nagy-Szombatban akarta 
tölteni, azután egyenesen Eperjesre volt indulandó.

*) Nagy Ferencz lőcsei vallomása sept. 14. 1670. i. h.
5) Köztük volt Edéiény, Pelsőcz, Sajó-Keresztur. Kam. lev.
') Már 1667. május 1. folyamodott felmentéséért. Kam. lev.
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neralatushoz; mint felvidéki főkapitány pedig — reményié — 
majd féken fogja tartani az egri törökököt, kik messze be
ékelték magukat a 13 vármegyébe, és leszorítja a Sajóig a 
hódoltságot. De még ennél is tovább ment, és ugy vélte, 
bogy mint főkapitánynak sikerülnie fogna a törökös Felföl
det, Lengyelországot, Erdélyt, Moldvát és Havasalföldet szö
vetségbe fűzni a török ellen, s egyesült seregükkel — 20,000 
emberrel -— valami nagy szolgálatot fog tehetni a keresz
ténységnek 1). E czélból ki akarta békiteni a háborgó pro
testánsokat, és mert Vitnyédynek — ugy értesült a murá
nyiaktól —- a felföldön semmi tekintélye nem volt, Szubay 
és Szepessyt kérette a nádorné által magához Murányba. 
A lengyelek közt levő franczia párttal, minthogy a ki
rályné kevéssel Wesselényi után (1667. május havában) 
meghalt, gróf Wojenski Szaniszló, krakkói kanonok, bi- 
liczi esperes, luttowi plébános, a Wesselényi családnak ha
szonbérlője, és a nádornénak lengyelországi ügynöke ál
tal akarta megkezdeni az alkut 2), miért is Szécby Má
ria ezt is Magyarországba, Lipcsére hívta. Nádasdynak 
pedig írtak, közölje a dolgot Gremonville-lel. Ha beleegye
zik, azonnal hozzáfognak a szövetség létesítéséhez, melynek 
czélja szerint a magyarok előfognák mozdítani Lengyelbon
ban a franczia érdekeket, a francziák és lengyelek meg tá
mogassák a magyarokat 2). Nádasdy leveleiben kevésbé volt

’) Nagy Ferencz lőcsei sept. 14-ki v a 11. i. h. Bernardo ve- 
lenczei követségi titkár jelentése, kinek Zrínyi maga beszélte el ter
veit febr. 22. 1668. Racki i. h. 22. 1.

2) Szécby Mária és Zrínyi Nádasdynak decz. 29. évszám nél
kül, de kétségtelenül az évből czifrákban, a Nádasdynál talált iro- 
mánj'ok közt. Titk. lev. Szécby Mária, Gyöngyössy István vallomása. 
Ka m.  l ev .
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vérmes. Kérte Zrínyit, liogy a nádorné segítségével végez
zen el mindent, mielőtt még Vitnyédy leérkeznék, és legyen 
titoktartó. A franezia a derék dologról mit sem i r ; szó 
van. hogy Francziaország Spanyolországgal kibékül, s ak
kor, következteté, lehetséges, hogy az egész kereszténység 
•egyesülten a török ellen fog fordulni ’). Zrínyi Murányban 
nagyon megbarátkozott Szepessyvel és Szuhayval, és midőn 
újév után Sárospatakra ment vejéhez, Szepessyt magával 
vitte, Szuhayt pedig halmaji házában meglátogatta. Tele 
mentek még Szentbe Bálint, ki Nádasdy meghagyására 
■csatlakozott hozzá támogatása végett, és Leszenyei Nagy 
Ferenez, most figyelmes tanulmányozója Zrínyi szeszélyes, 
háborgó lelkiiletének, hogy látszólag kedvében járhasson, 
valósággal pedig kormányozza, tulmerész veszélyes terveit 
csillapítsa, és ha szükséges, meghiúsítsa 2).

Zrínyi Patakon nem sokat végzett. A kibékülés Rá- 
kóczy és a protestánsok közt még igen nehéz, ha nem lehe
tetlen volt. ítákóczy bár most már nagykorú és a kibékü
lésre hajló, még teljesen anyjától függött, annak gyöntatója 
pater Kiss pedig ellensége volt az egyezkedésnek. Maguk 
a protestánsok sem igen voltak hajlandók a békülésre, s a 
miüt évek eseményei keserű gyűlöletet hagytak szivükben 
u Rákóczyak, anya és fiú iránt egyaránt. Vezérük Bocs- 
kay István, zempléni főispán, a mesés Míczbán ivadéka, és 
ama családnak tagja volt, melyből a hires erdélyi fejedelem

>) Nádasdy Zrínyinek decz. 21. 25. 1667. Nádasdy Szentkének 
jan. 2. 1668. T it  k. l ev .

2) Nagy F. lőcsei sept. 14-ki vallomása i. li. A Szuhaynál tett 
látogatást Szuhay Gáspár említi. K a m. 1 e v.
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származott. Nagy tekintélyét liitfelei közt inkább rangjá
nak és vagyonának, mint tehetségeinek köszöné. 0  volt úgy 
szólván az egyetlen — minden esetre pedig a legtekintélye
sebb, protestáns főur, ki a 13 vármegyében lakott, főkurá
tora a pataki iskolának, különben egy nagy névnek gyenge 
képviselője. Beszédjeiben ugyan nem hiányzott erély; nyil
ván kikelt a császár személye ellen, de tetteiben nem volt 
oly serény, mint nyelvével. Majdnem folytonosan beteges- 
kedvén, ez némileg mentségéül szolgálhatott, ha válságos- 
pillanatokban vezéri szerepének megfelelni nem tudott, de- 
nem menthető ama rideg magatartást, melylyel Rákóczy- 
n ik egy közeledését majdnem visszataszitá. Jó volna el
igazítani a predicatorok dolgát, mondá neki még ápri
lisban az ifjú fejedelem, és hozzá tévé, hogy anyja sem 
idegenkedik a dologtól, de ő szigorúan felelt: »Jobb lett 
volna nem is zavarni a dolgot«, és csak annyit tett, hogy 
irt Fáy Lászlónak és másoknak, jöjjenek össze majd egy 
liónap múlva tanakodni, ha a pataki vizsgákra úgy is el kell 
jönniök a).

Szentbe mindjárt látta, hogy a kibékülésből nem lesz. 
semmi. Ha Zrínyi egy hónapig Patakon maradhat, ha a, 
megyék összejöhetnek, megállapodni a pontok felett: akkor 
— vélé — talán fogott volna valami lenni az egyességből! 
de e feltételek közül egyik sem állott be. Zrínyi csak ne- 
liány napot töltött Patakon és sietett vissza Muránybar 
Lipcsére áVojenski elé. Rákóczynak szólott terveiről, és-

J) Bocskayra nézve 1. Bocskay levelét Fáynak april 23. 1667. 
Balogh M. vallomását és más iratokat a kam.  l e v .  Wagner Geneo- 
logia IV. 25.1. Toldy : Irodalmi Berek 211 és kk. 11. és az esemé
nyeket.
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megeskette, liogy titkát megőrzi és vele holtig való »cor- 
respondentiát« tart. Mindazonáltal az ifjú fejedelem nem 
volt még valami biztos és hatalmas szövetséges, mert egy
aránt kellett tartania anyjától és a protestánsoktól, és nem 
sokat tehetett a hazáért, mig halálos ellenségek környezek. 
Rákóczy nem is igen hízott Zrínyi kísérőiben, a kálvinista 
Szepessyben, a furfangos Szenthében, az ellenséges indulatéi 
Nádasdy megbízott emberében : de Zrínyi mind ebből sem
mit sem látott. Rákóczynak ajánlá, forduljon a keresztyén 
fejedelmekhez ; Szepessyt korholá, ne legyen törökké, mu
tassa meg igaz kereszténységét, és Szepessy csakugyan 
hozzá esküdött; mindannyian pedig elhatározák, mi össze
jövetelüknek egyedüli eredménye volt, hogy támogatni fog
ják Zrínyi kívánságát: elnyerhetni a kassai generalatust J). 
Január közepén Zrínyi már útban volt visszafelé Murányba, 
a honnan Bory Mihály, ki a készülő változásokban nagy 
jövőt látott maga előtt, Leopoldról per »törpe király« 
beszélt, és részegen mondá: »kevés időn nagyobb ember 
leszek, mint Ferencz idejében voltam,« jan. 17-én szánon 
eléje ment -). Murányban, megköté a szerződést Szendrő és 
Murányra nézve úgy, a mint tervelve volt, azután Szécliy

]) Nagy Ferencz lőcsei sept. 14-iki vallomása; Szenthe i. li„ 
Jelentés.

2) Január 16. visszamenet Enyiczkén volt Zrínyi kíséretével, a 
mely alkalommal a tiszttartónak fenmaradt számlája szerint elkelt — 
a mit ott ettek meg vagy magukkal vittek az útra — a többi közt: 
egy vágómarha, 22 font hián egy borjú, 6 sódar, egy disznó nyula, 2 
lúd, egy disznó apróléka, 6 tyúk, 4 tyúkfiu, két icze olvasztott vaj, 7 
icze irosvaj, egy icze méz, 8 font só, Vs kassai köböl liszt, egy J/2 
kassai köböl pástétomra való liszt, kocsonyára 16 disznóláb, három 
mércze foghagyma, egy fertályfont bors és gyömbér. Előfordul még
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Máriával Lipcsére sietett, a hol Wojenski csakugyan meg
jelent. A lengyel pap el lön halmozva ajándékokkal, arany
hegyeket Ígértek neki, ha segíteni tud a magyarok ügyén.

Wojenskinek tetszett a magyarok ezen terve, mig a 
korábbit — a török oltalmához folyamodni — szinte tudta, 
de roszalta. Késznek nyilatkozott érdekeiket Lengyelhon- 
ban előmozditani, és erősité, hogy János Kázmér trónján 
utód a franczia jelölt lészen, s akkor majd lehet segíteni a 
magyarokon: addig azonban várjanak és reméljenek az 
időtől és alkalomtól.

Ugyanekkor jött Lipcsére Lengyelországból Wesse
lényi László és nagy titkon beszélé Borynak, hogy a len- 
gyellioni franczia követ, Bonzi Péter meghallván, hogy ő 
magyar és az elhunyt nádor fia, a magyar dolgok felől kér
dezgette, Bocskayt, Szuliayt, Szepessyt emlité, de ő — 
Wesselényi — mit sem értett beszédéből, mitsem tudott, 
mitsem mondhatott. A franczia végre őt is kérte, dispo- 
nálja a felföldieket a franczia király pártjára! Bory is
mervén László gróf együgyüségét, majdnem szeme közé 
nevetett fontoskodó beszédére, mindamellett komoly ké
pet vágott, és nagyon ajánlá neki a fontos ügyet, úgy 
hogy a szegény gróf szinte kedvet kapott mélyebben bocsát
kozni a dologba, és kimenni Párisba a franczia királyhoz.

mazsola és tengeri szőlő, mandola, egy egy ‘/* font nádméz, rískása 
1 font, faolaj, két czitrom, gyümölcs, 40 tyukmony vágj'is tojás. 8 
icze lencse, káposzta, halak, 50 fejér czipó, 30 uraknak való, 90 fe
kete czipó, egy hordó hor, és 50'/2 köböl zab, miből következtet- 
hetést vonhatunk kíséretének nagysága vagy Grossmann János tiszt
tartó ur dupla krétájára. Kam.  l e v .  Szécliy Mária jan. 17. szánt 
küldött eléje u. o. Boiy szavairól e g y  névtelen Illésbázynak, Beszter- 
czebánya, decz. 30. 1667. Titk. lev.
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Szécliy Mária és Nagy Ferencz szinte jóizíít nevet
tek a dolgon, de Zrínyi Péter, midőn neki is elmondák, ko
molyabban vette. Ismeri — monda — a követet és érde
keltségét oly fontosnak tartá, bogy azonnal saját költségén 
követet küldött Lengyelországba, tovább nyomozni a követ 
érdekeltségének okait. A követ azonban nem Wesselényi 
László, hanem Farkasföldi Farkas Fábián, putnoki alka- 
pitány volt, Fekete László rokona és Wesselényi nádornak 
egyik régi társa, a murányi kaland idejéből, ki a nádorral 
együtt botorkált ama nevezetes éjjel a murányi falak alatt,, 
és kereste a kötélhágcsót, egy merész tapasztalt végbeli 
katona, ki azonban a többi végbelieknél semmivel sem volt 
jobb, és nemcsak a törököknek, hanem a magyarnak is elég 
okot adott panaszokra *). Zrínyi ne ki levelet adott a követ
hez és utasitá, hogy szükség esetében menjen ki Parisig, a 
franczia királyhoz 2).

Lipcséből Zrínyi Boryval és Nagygyal bejárta a kör
nyéket, megfordult Bozókon, Korponán és poharak közt ta
nakodott a barsi, lionthi, nógrádi tekintélyekkel, Bory Mi
hály öcscsével Györgygyel, Dúló Gergely, Dúló Györgyr 
Földváry Mihály, Gyürky Gáspár, Bartakovicli János, Já- 
noky Gáspár, Szánthó Jánossal, Kónya Pál, és Nagy Pál 
korponai hadnagyokkal, Baloghy Gáspár a protestáns kor- 
ponai jegyzővel, a legbuzgóbbbal, ki a bányavárosokban sok
féle összeköttetésekkel és nagy befolyással birt 3) és mások-

J) Wesselényi és Szécliy Mária Murányban, Vas. Újság 1. Szir- 
may Not. Comitatus Ugocliensis 1. és más apróbb adatokat.

2) Szécliy Mária és Nagy Ferencz II. lőcsei vallomása i. In 
Gyöngyössy István, de csak Worenszkyről. Kam.  lev.

3) Gerhard, Kajali vallom. Kam.  l ev .  Nagy II. lőcsei vallo
mása i. li.
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Icai, mindenütt buzdítván a török ellen: ne feledjék, hogy 
keresztények, ne szaporítsák a török hatalmát, ki mindenkor 
a magyarnak ellensége volt! Tele volt a legjobb reménység
gel. Hánytorgatta ismeretségét, összeköttetését a németor
szági fejedelmekkel és állitá, hogy ha fegyverre kerül a do
log, Styria, Karantán és Krajna a magyarok részén fognak 
lenni »mert vannak ottan emberei« J).

Február elején Zrínyi Bécsen át haza indult azzal, 
hogy nyárra vissza jő, s a nádorné jószágaiért való pénzt is 
elhozza. Bécsben megfordult a velenczei követségnél, s a 
követségi titkár Bernardo Sándornak nagy titokban elbe
szélte merész terveit. 0  a múlt évben velenczei nobilivé lett. 
megújítván a nemességet, melyet ősei — a brebiri grófok — 
már 1314-ben nyertek, Soranzo János dogé idejében 2), és 
most valami nagy szolgálatot akart tenni a respublicá- 
nak a török ellen, mely Kandiát még folyvást ostromolta. 
A magyarok, mondá, a felvidékiek úgy, mint a duna- 
mellékiek, kétségbe vannak esve, mert török, német egya
ránt romlásukra tör, és saját királyuk elhagyta őket, meg
kötvén a vasvári békét. Némelyek a törökhöz fordultak, s a 
nagyvezér biztatta őket, hogy majd alkalmilag fog segíteni 
rajtuk, de folyamodásukat tudtára adta a bécsi udvarnak, 
hadd lássa a császár, mily lelkiismeretesen tartják meg a 
törökök a békét. O — Zrínyi — emlékezteié a magyarokat, 
liogyr keresztények, hogy halálos ellenségük a török, hogy 
tűrjenek el inkább bármit, de védelmezzék hitüket, valláso
kat. Már sokat megnyert, sokféle összeköttetése van, és kész

]) Nagy lőcsei vallomása i. li. Fekete i. h. Bernardo febr. 12. 
Backi i. h. 23. 1.

2) E nemességre vonatkozó adatok a t i t k. l ev .
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fegyverre kelni a török ellen, de szeretné tudni, mit várhat 
.a köztársaságtól ? mert egyedül saját erejével valami nagy 
dolgot nem mivelhet. Neki kell fegyver, hogy liivei közt 
kiossza, és pénz, hogy valami nagy vállalatba kaphas
son. Most Horvátországba megy; ha Velencze támogatja, 
üzenje meg egy meghízott embere álta l: időközben ő ismét 
■elfog jönni, és buzdítani fogja a magyarokat a felkelésre, 
bátor, merész elhatározásra. A velenczei válaszkép igen di
csérte Zrínyit, hogy a közös ellenség ellen gyűjti a magya
rokat, mi dicsőségére fog válni a nemzetnek, és nagy be
csületére ő »excellentiájának.« A köztársaság azonban na
gyon el van foglalva Kandiában, sokat kell költenie, de azért 
kívánságát elő fogja terjeszteni kormányának. Nekem nem 
kell valami nagy dolog — feleié Zrínyi •— csak egy kis 
segítség, miután már fegyvert fogotam, s aztán hozzá tévé : 
életét és vérét szívesen áldozza a respublicának, s a legfőbb 
ok, hogy a magyarországiakkal összeköttetésbe lépett az volt, 
hogy Velencze igazságos ügyét támogathassa. a)

Hogy Zrínyi terve csak részben is sikerüljön, hogy a 
magyarok egyáltalában v a l a m i  sikerre szert tehessenek, 
szükséges lett volna mindenek felett egyesség a szövetsége
sek között, de maguk a főszemélyek : Széchy Mária és 
Bory és velük Nagy Ferencz ezen egyesség megbontására 
törekedtek.

Midőn hire futott, hogy a nádorné jószágait elado
gatja, Nádasdy a pompás, minden kényelemmel ellátott 
Lipcsére * 2) vetette szemét és megkérte Zrínyit, működjék 
közre, hogy e birtokot megkaphassa, szándéka lévén egy-

x) Bernardo jelentése febr. 12. Racki i. h. 22-^24. 11.
2) Bel, Not. Hung. II. 450. 1. az uradalomhoz két mezőváros 

és 20 falu tartozott. Kam.  l ev.
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úttal, a majdan fizetendő vételárba, az összeesküvésre for
dított 5000 tallérját is betudni. J) Azonban Szécbi Mária 
és Bory Mihály nem szerették Nádasdyt, és Lipcsét Zichy 
István kamarai elnöknek szánták, ki ugyan az udvari párt
hoz, Bottal embereihez tartozott, a miért is Zrínyi és Ná- 
dasdy gyakran szidták és kívánták: »hadd rontsa meg Isten 
őt Bottalostól, mert nem akarják az ország javát«, de igen 
készséges barátságos, és ildomos ember volt, és Leszenyei 
Nagy Ferenczel némi sogorságot tartott. Ha a nádoráénak 
pénz kellett, közbenjárt, sőt maga is kölcsönzött neki. Mi
dőn szép, öreg fekete kocsis lovakra volt szüksége: maga 
ment fel Bécsbe vásárolni, és a nyitrai püspöknek Horváth 
Jánost alispánságra ajánlotta, csak azért, mert Nagy Fe- 
renez testvére Mihály őt pártfogolta, és Bory korponai ügyé
ben is fáradozott Bécsben, mig Nádasdy — úgy kivé 
Bory — ellene dolgozott. 3) Szécliy Mária és emberei sok
kal jobban ismerték Nádasdyt, sem hogy ne tudták volna, 
hogy az nekik nem fog megbocsátani, de a nádorné min
denre el volt készülve, és Boryval4) Zrínyiben keresett tá
maszt a hatalmas ellenség ellen. Minthogy pedig Zrínyi 
még most jó barátja volt Nádasdynak, minden erejüket

J) Nádasdy Szenthének nov. 6. 1667. már említi a lipcsei ügyet, 
Zrínyi Nagynak, mart. 13. 1668. T i t k. l e v .

2) Baranyai Kiss Mihály vallomása. T i t k. l ev.
3) Zichynek számos levele van a kam.  l e v ,  melyeken a mon

dottak alapszanak, 1. különösen a 1668. martius 11. május 27-iki 
leveleket.

4) Elhiszem, írja Széchy Mária Nagynak jan. 17. 1668. »vala
mennyi mesterségeket feltalál, el nem mulatja (t. i. Nádasdy) de velem 
az Isten, és nem engedi felülem feltett czélját véghez vinni.« Ka m .  
l e v é l t .
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megfeszítek, hogy a jó viszonyt megbontsák, és egyre mon
dák Zrínyinek, mi szüksége van Nádasdyra P képes ő egy
maga is mindent véghez vinni. Hogy magához ne térjen. 
Bory Bécsig elkísérte, és folytonosan csepegtette belé a 
mérget, úgy, hogy a mire Zrínyi Csáktornyára ért, mai- 
nem bánta, hogy Zichy kapja Lipcsét, és csak azon törte 
fejét, mikép mentse ki magát Nádasdyval szemben, hogy 
oly roszul járt el megbízatásában. x)

Nádasdy előtt nem maradt titokban mi készül Zicliy- 
vel. -) Haragudott is a nádornéra és embereire, de Hagy 
politikai fontosságot nem tulajdonított törekvéseiknek. Míg 
Zrínyi esze kalandos terveken járt : az ő szeme változatla
nul a nádorságon csüngött. Ha ellenségei azt mondák, hogy 
lázadásra ingerli a felvidéket, és ezzel akarák hitelét az 
udvar előtt rontani 3) : ő keresve kereste az alkalmat, hogy 
az udvarral szemben a felfedező, a gondos őr szerepet játsz
hassa. Fél nyilatkozatokat tett, hogy kérdezzék : de Lipót 
és udvara szokott könnyelműségeikkel nem kérdezők. Em
lítő a császárnak Laxenburgban, hogy tudna módot, eltenni 
Apaffyt az erdélyi trónról, mi nagy hasznára fogna válni a 
felségnek és Magyarországnak: de Lipót közbe vágott, 
hogy majd máskor fog erről szólni vele. Páter Müllerliez * 2 3

>) Széchy Mária i. h. Zrínyi Nagynak, mart. 13. 1668. már 
feljebb idézve t i t k .  l e v .  A Jelentés nem ismervén úgy a lipcsei 
esetét, a szereplő jellemek egész nyomorúságát, azt is okul hozza fel, 
hogy a nádorné embereinek alkalmasabb vezérnek látszott a har- 
czias Zrínyi, mint az óvatos Nádasdy, de ezen országos szempontnak 
semmi nyoma a közvetlen adatokban.

2) Nádasdy Szenthének jan. 2. 1668. T i t k .  l ev.
3) Nádasdy Szenthének nov. lő. 1667. Titk.

W e ss e lé n y i  F e re n c z  n á d o r.
1 2
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fordult tehát, midőn a császár, leégvén a bécsi Várlak (febr. 
24. 1668.) Ebersdorfban tartózkodott : mondja meg Lipót- 
nak, bogy igen fontos dolgokat akar vele közleni. Páter 
Gribóczy Mihály, kassai rector utján pedig — Nádasdy 
tudtával —- Szentbe figyelmeztette az udvart, hogy nagy 
veszélyes dolog készül, s a felföld a törökkel correspondeal. 
Mind ez azonban nem hozta meg az óhajtott eredményt, a 
bécsi államférfiak meg nem ijedtek, s országgyűlést össze 
nem hivtak. a)

Külsőleg azonban az udvar nagy kegyelmességét tanú
sított irányában. April 5-ikén az anya császárné és két 
leánya nagy főúri kísérettel meglátogatták Pottendorfban, 
és kevéssel utóbb maga Lipót is eljött a császárnéval. Ná- 
dasdy fejedelmi pompával fogadta fenséges vendégeit, és 
félretéve takarékosságai, a császárnénak egy egész ezüst 
asztalt, kisérőinek más-más értékes tárgyakat ajándéko
zott. 2) Ellenségei irigykedve, kassandrai jóslatokat hangoz
tattak : vigyázzon a császár; Nádasdy mint nádortyrannus 
lenne, és őt elfogná veszteni. Boszu és érdek vezércsillagai. 
Yége annak, ki őt valaha megbántotta, mert Nádasdy 
bocsát meg soha senkinek. Ha a császár ma nádorrá nem

*). Nádasdy mesterkedéseire pere és I. vallomása vetnek vilá
got. Az utóbbinak 17 pontjában. A Müller és Gribóczy-féle jelentések 
idejéül határozottan 1668. évet említi, a mit Apaffyról mond, szinte 
inkább ez időre illik, mint 1667-re.

2) Theatrum Europaeum X. 798. 1. L’histoire des Troubles de 
Hongrie I. 75.1. hol már a császár ellen állítólag megkísértett me
rényletről van szó. Am Montag sein Avir zu Pottendoi’f bei dem Ná
dasdy gewesen der uns nachzae magnifice Aractirt h a t! irja Leo
pold Pötting grófnak 1668. april 25. Majlátli i. h. 395. Nádasdy Szen- 
thének april 5. 1668. Pottendorf, t i t k. l ev .
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teszi, minden vágyát kielégíti, és csak egyszer nem telje- 
•siti akaratját, el lesz felejtve minden jó, a mit neki valaha 
tett.« J)

De voltak Nádasdynak barátjai is, a kiknek számát , 
a mennyire természetétől kitelt, növelni igyekezett. Meg
nyerő a kalocsai érseket és győri administratort, Széchényi 
•Györgyöt, ki eddig ellensége volt, körmöczi aranyokban 
űzetvén ki neki bizonyos adósságot. 2) Még szorosabbra 
fűzte magához Sennyei István veszprémi püspököt, ki testes
től, telkestül liivévé lett, és mint afféle részeges ember lel
kesedését iránta, és a magyar ügy iránt hatalmas hazafias 
toastokban öntögette ki. 3) Szelepcliényit azonban liiában 
iparkodott pártjára vonni; őket, hamás ok nem is lett volna, 
szétválasztá a helytartói tiszt, melynek teendőivel egyikük 
se gondolt sokat, de a melyet mindegyik a másiktól iri
gyelt. 4) Az érsek Róttál, Eorgácli és Zichyvel tartott, 
buzgó echojává lön minden hírnek, mi Nádasdynak ártha
tott, s ép az időben, midőn a császári ház tagjai Pottendor- 
fot látogatásukkal megtisztelők, kürtőié mindenfelé, mit 
Bory Mihály állítólag részegségében kiszalasztott: »Eb 
féljen Nádasdy tói! oly vagyon a mi kezünkbe, valamikor 
akarom, le is ültethetem!« »ítélje meg, micsoda szók ezek! 
irá Nádasdy Szenthének (april 3.) de a többivel tagadásra 1

1) Donel.lan Nádasdynak 1668. máj 24. T i tk. l ev .
2) Szelepcliéni illetve Fekete i. h.
3) Eészegességét Zrínyi állítja utolsó vallomásában Rackinál 

i. h. 547. Bischof von Yesprim der alleweil bei Ilimé Nádasdy und 
ein Volhaufer!« Egy toastjáról a dunántúli vallomásokban van em
lítés. kam. lev.

4) Nádasdy levelei Szenthéhez a t i t k. l ev .  A locumtenen- 
sek hanyagsága felett sok a panasz a megyék e korbeli fe'irataiban.

12*
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megy.« Voltak azonban dolgok, melyeket Nádasdy nem 
vett oly könnyen, mert állását legnagyobb mértékben com- 
promittálták. Ilyen volt a vallás dolga. O neki igyekezni 
kellett a protestánsokkal jó egyetértésben lenni, annélkül, 
hogy az udvar haragját e kényes pont miatt magára vonja. 
Ellenségei ezt tudván, széltében mondák »hogy az eretnek
ségnek templomokat ígért, és maga is eretnekké lesz,« ') és 
ime, az év elején jött a hií Becsbe, hogy Mednyánszky Ist
ván, J ó n á s  fia,  állítólag Nádasdy engedelmével, Tótuj- 
helyre praedicatort vitt, a praedicator házában rá »vivátot 
kiáltottak« és úgy »prostitualták!« mint Nádasdy haraggal 
kifakadt. Mert Becsben az udvar, papság, a prímás nagy ha
ragra lobbantak, melyet csillapítania kellett, annélkül hogy 
a protestánsok ellen erővel felléphetett volna akkor, midőn 
Zrínyi által ép kibékitésükön fáradozott. E kényes helyzet 
is azonban »elől tűz, hátúi viz« szerencsésen elmúlt Hidvé- 
ghy segítségével, ki által Nádasdy a praedicatornak re
ménységet nyújtott, csak menjen ki Ujhelyből, egy más pa- 
rochiara 2) Az udvar megnyugodott. A protestánsok sem 
idegenedtek el tőle, sőt ő lett most, mintegy előre a nádor 
szerepét játszva a közbenjáró köztük és az udvar között.

A 13 vármegye az év elején Sátoralja Ujhelyből Nagy 
idai Székely András és Guth Dániel, eperjesi jegyzőt, fel- 
küldé a locumtenensekliez igen kemény hangú utasítással. 
Panaszkodtak az 1662-iki országgyűlésre, a békére, a né
metek garázdaságára, kik Tokajt, Szathmárt sanyargatják. 
Felemliték a Báthory Zsófia által elkövetett vallási sérel
meket, melyek miatt már hétszer Írtak fel, sikertelenül, 
Koncz papirosokra terjedhetnének panaszaik! A nemes

J) Nádasdy Szenthének decz. 4. 1667. T i t k. l e v
2) Nádasdy Szenthének, jan. 8. 1668. T i t k. l ev .
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■ség nyögi, szenvedi sérelmeit s félő, arra ne kényszerites- 
sék, hogy a haza törvénye mellett, a maga oltalmára, kine 
törjön! A vármegyék felirata is oly éles volt, hogy Ná- 
dasdy és Szelepchényi nem merték azt eredeti alakjában 
a felség elé terjeszteni, hanem szeliditve, körülírva adák 
elő tartalmát. Az udvar is merev álláspontot foglalt el. A 
követeket csak a felvidéki evangélikusok képviselőinek te
kintő és czimezé, kiknek választásába a katholikusok bele 
nem egyeztek, kik a 13 vármegye névét csak bitorolják, és 
válaszában hangsulyozá, hogy a szabad királyi városokban 
a katholiknsokat nyomják, de azért a császár mégis a pa
taki dolog eligazítására, Pozsonyba comissiot fog rendelni, 
hová a Rákóczy hazát és a sértett felek képviselőit megfogja 
hivni barátságos egyességnek eszközlése végett, mert tör- 
vényerejüleg az 16-17. 1-1. czikkelyt csak az országgyűlésen 
lehet magyarázni. E válaszra a követek (mart. 12) vissza 
feleltek és nem engedtek, de azért Nádasdy, bár magában 
boszankodott nvakasságukon, jó barátságban maradt velük 
és Székely és Guthot magánál Pottendorfban. vendégelte 
A császári válaszra a 13 vármegye Zemplénből felelt (má
jus 7.), és e felirat mutatta, hogy Nádasdy a protestánsok 
bizalmát el nem vesztette, vagy legalább azok bizalmatlan
ságukat kimutatni nem tárták czélszerünek. Vallási sérel
meiket elpanaszolván, őt kérték fel közben járónak, sőt fel- 
liivák, hogy mint legfőbb biró jelenjék meg közöttük, és 
hajtsa végre a Rákóczy házon az 1647. 14. t. ez. kiszabta 
büntetéseket. *)

*) Zemplén vármegyének jegyzőkönyvei 1668. febr. 28. jun. 
28. melyekről Szirmay i. h. csak futólag emlékezvén, nagy zavart 
■csinált a Chronologiában. Acta et Statuta 13 Comitatuum. N. M. K. 
föl. lat. 1787.
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A közbenjáró csillapító szerepét játszá Nádasdy a. 
selmeczi ügyben is, melyben a vallásfelekezetek érdekei is
mét összeütköztek. Selmecz városa ugyanis bizonyos el
jegyzési ügyben, melyet katholíkus indított protestánsok 
ellen az esztergami szent szék előtt, nem akarta végrehaj
tani a szentszék Ítéletét a panaszos fél javára megállapí
tott kárpótlási összegnek megvétele végett. A paszos fél 
tehát a város ellen eszközlött végrehajtást, és annak javait: 
a sörházat, korcsmáit, malmát, szoléit, jobbágyait gr. Ba
lassa Bálint liontki főispán, mint végrehajtó biztos által 
lefoglaltatta. A zavarban a városi katholikusok megkérték 
Lipótot, adja nekik a német protestánsok templomát, éa 
kórházát, mit a király meg is tőn. A protestánsok templo
muk védelmére szálltak; de a katholikusok a körmöczi bá
nya gróftól, Joanellitől, segítséget kapván, erővel elfoglal
ták a nekik adományozott helyiségeket. A zajos és erősza
kos jelenetek, melyeknek a kis város színhelyévé lön, mesz- 
sze tulszárnyalák falait, és csak uj táplálékot adtak a pro
testánsok és katholikusok között létező gyűlöletnek: mig 
Nádasdy a város ellen való végrehajtásnak felfüggesztését 
tanácslá a felségnek. (Máj. 13.) x)

Nádasdy kétszínű szerepével most tekintélyének ze- 
nithjén állott. Az udvar bizalmát— legalább látszólag — 
b írta ; a protestánsok is már hozzá kezdtek*fordulni, és sé
relmeik közt azt is liangoztaták, hogy a nádori szék nincs- 
betöltve. O volt az egyedüli ember, kit most az ország ve
zérnek elismert volna, s ő már csakugyan úgy gondolkozott,, 
mintha a vezérséget bírta volna. Ha a legfőbb polczra őt

]) Acta et Statuta i. h. az eperjesi Gravamenek közt. Ka n c z .  
l e v é l t .



183

nagyravágyása ösztönzé, ngy meg volt benne ama nemesebb 
nagyravágyás is, bogy mint vezér nemzete sorsát okosan 
intézze, egy jobb jövőnek alapjait vesse meg. Sokat gondol
kodott a felett, mi baja van a magyarnak ? mikép lehetne 
bajait megorvosolni? és átlátta, bogy minden felszólalás 
csak hiában való, súlytalan beszéd, mig az ország belsejé
ben egyességre szert nem tesz, gyorsan titokban nem cse
lekszik, külföldi szövetséget ugyan meg nem vet, de jól 
megfontolja, kivel szövetkezik. Gondolatait, melyek azonban 
az általánosságon túl nem mentek, Zrínyi Miklós példá
jára ez időtájt két iratban fejezé ki, melyek közül az egyik 
beszéd volt az ország négy státusához egyességre intő, a 
másik pedig elmélkedéseket tartalmazott azon kérdés felett: 
mikép lehetne Magyarországnak régi fényét és hatalmát 
visszaszerezni ? Mindkettő azonban fiókjában maradt, és csak 
némely meghittebb embere birt róluk tudomással. Oratiójá- 
ban x) Nádasdy egy futó pillantást vetett az ország sorsára 
»protectora« alatt, kit védelmére választott, de ki bitszegő 
jogtipró a magyarokkal szemben és átka minden szomszéd
jának. Németországban a »divide et vinces« elvet követi. 
Lengyelbonban az országot a vallásos buzgalom ürügye 
alatt a muszkára uszítja, és akadályozza, hogy ez ország 
erejét a maga és szomszédjainak boldogulására fordítsa. 
Buzgalma a pápistaság mellett nem akadályozza, bogy a 
protestantizmussal ne kaczérkodjék a korona végett, a tö
rökkel pedig barátságot ne tartson, a magyar nemzet vég- 1

1) Német fordításban a titkos levéltárban, melyet itt haszná
lok. Eredetére nézve/■lásd Nádasdy II. vallomását; a Jelentés is né
hány szóval említi é3 genesisét ezen időre teszi. A kelet helyéül az 
irat alá Seufzen (Weindorf; van téve.
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veszélyére és megoszlására. Véradót Érsekújvárt összetett 
kezekkel veszni hagyta; Kanizsa ostrománál Zrínyi Mik
lóst »kit Isten számunkra megtartott, cserben liagyá;« Sz.- 
Gottliardnál sem ő nyerte meg a csatát, hanem Isten ada 
győzelmet a Kába viz által. Székelyhidot »Kottalosan« el
rontották. Elveszett végeink helyett újakat nem épitenek; 
a szegények véres verejtékéből kisajtolt pénz, zenére, szin- 
házra, szánkázásra kell, mig egy óra alatt sok ezer lélek 
vitetik rabszolgaságra. Ha fenyeget az ellenség, ország vi
lág tudja, legkisebb gondja sincs védelmünkre; katonáit el
bocsátja. »A jövőben pedig gondoljatok szavamra, rátok 
hozza a pogányságot, hogy elnyomjon, ő pedig serény har- 
czos sereget fog küldeni, mely nem a törököt fogja zabo
lázni, hanem feleségeitek, leányáitokot fogja szemetek lát
tára meggyalázni, vagyonotokat fogja elrabolni, jószágaito
kat fogja felégetni; benneteket koldussá téve annyira tönkre 
tesz, hogy rövid idő múlva már a magyarnak neve sem fog 
többé fenmaradni. *)«

»Bocsáss meg édes vitéz nemzetem, folytatja tovább 
Nádasdy, ha róla beszélve az oktalan állatoknak mögéje 
teszlek — de azok — bár Isten által ész nélkül az ember 
használatára teremtettek, ha az ember visszaél hatalmá
val, ellentállnak, mig a magyar nemzet, melynek van esze, 
ereje, mely szenved és végveszélyben forog : még sem tud 
magára vigyázni. »Bomlásának képét látja, ha az ország 4 
rendire tekint. A papságra ráillik a közmondás, hogy fejé
nél kezd büdösödni a hal, s a romlás eleven képét látni a 
prímáson, »kinek esze, mint a világnak négy részéről fúvó

E mondatnál a széljegyzet áll: liaec periódus manus propria 
Nádasdy. Tit. lev.
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forgó szél, irigysége mint az el), nemzete cseh, de inkább 
tót, mert valóban tót ember.« J) A hamis mammonnak hi
ve, ha nagyon hazudik mézet nyal ajakéról. Ocsmány fös
vénységét, rendetlen magaviseletét, undok erkölcseit, okta
lan disznó részegeskedését ismeri az egész világ. Soha éle
tében az Isten dicsőségére, a hazának, felebarátjának javára 
semmit sem adott zsebéből; van elég szegény gulyása, csi
kósa, kanásza, és még sem ad nekik semmit, hanem tarto
gatja az Antikrisztus számára, és csalja királyát, titkos 
tanácsát, fejedelmek és papokat, barátjait biztatással, 
hogy majd örökölnek utána, hogy csak élvezhesse az igaz
ságtalanul szerzett vagyont, mit azonban Isten nem fog 
megengedni. És még is csak neki van a protektornál hite, 
java, becsülete, és mindene, a mit csak akar, ámbár soha 
sem gondolt arra, hogy a papi hivatását rendesen teljesítse, 
vagy mint a hazának első feje, annak védelmére valami de- 
rekast véghez vigyen. Olasz praktikák és török horgászás
sal sokat kihalászott. Követül járván Erdélyben, Török
honban, a nemzet erejét csökkenté, a két Kákóczyt, egyiket 
a török, a másikat lengyel kézre játszotta. Mióta az igazság 
szolgáltatásra befolyása van, ki bírná elmondani azon pe
reket, melyeket ő fösvénységével megrontott ? Igazságtala
nul kiadott decretumai folytán 4 család jószágait bírják 
mások rabló módon. A kincstári javak, melyeket a koroná
nak haszna nélkül elnyelt, milliókra rúgnak. Sok egyházi 
javadalmat és hivatalt, bár nagy titokban, pénzért adomá
nyozott el, és nincs oly igazságtalan dolog, mit tőle pénzen 
megkapni ne lehetne. S jóllehet az ilyféle dolgok általánosan 1

1) E mondatot a német fordítás magyarul is közli széljegy
zetben.
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tudvák, Protektorunk mégis elnézi, mert tudja, liogy ily féle 
eljárás mellett nemzetünknek romlása elkerülketlen lesz.«

Szelepcsényinek e torz jellemzése után, melyben a 
személyes gyűlölet a v a l ó d i  h i b á k a t  legrikitóbb szi- 
nekkel túlozta, a többi clerusra tért át, mely csak pénzt 
gyűjtöget, mi haláluk után megint ellenségünknek válik 
javára. Ha egyik- másik ád is valamit az ország javára, az. 
nem tiszta szándékkal történik, hanem hogy előmenetele le
gyen, és azért önti ki leginkább rájuk Isten haragját, és a 
papi jószágok, mint Várad, Újvár, Nógrád esnek leginkább 
a török hatalmába. Szintúgy kikapták részüket a főurakr 
»kik közül ujján elszámlálhatná az ember azokat, kik e haza 
megmaradásával fárasztják elméjüket. Némelyek éjjel- nap
pal koholmányokon törik fejüket, melylyel az udvarnál má
sokra árulkodva, maguk becsületét kissebbitik, saját gyer
mekeiket juttatják koldus botra.

Mások bolond épületekre tékozolják pénzüket, vagy 
vadászat, madarászat, búj álkodás, éjjeli és nappali dorbé
zolással töltik idejűket, mig a szuszból ki nem fogynak. 
Vannak végre, kik józan értelemmel erszényüket az ország 
jövedelmével töltögetik, árulják a jogokat, hivatalokat és a 
kapott ajándékokkal barátokat tartanak az idegen nemzet
nél ; az ország dolgát pedig egészen a királyra hagyják, ön
magukat és a rendek apraját, nagyját megrontják. *)«

Kíméletesebb volt a harmadik renddel, a köznemesség
gel ámbár kimondá, hogy ennek alapja is meg van mérgezve. 
Az előtt nemesi módon, vérrel, karddal, most mint valami 
portékát a kalmárok, 36 talléron szerezhetni a nemességet, 
A nemes ifjak vagy prókátorokká, vagy kereskedőkké lesz-

’) Ez utolsó passus úgy látszik Zichy Istvánra czéloz.
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nek. Az öregeknek nincs tekintélyük, mert maguk idézték 
elő ez állapotot. A protektor nagy örömére és praktikája 
folytán kivesz a fegyver a magyar nemes kezéből, s a po
kolbeli ördög s u g a l l a t á r a  önmagát mar.czangolja val
lásos villongásokban. A külföld azt gondolja, bogy a ma
gyar, hitvány, gyenge nemzet; »nincs köztünk ember, & 
azért senki sem fog velünk szövetkezni, mert senki sem akar 
segítség helyett terhet venni nyakára.« Meg kell tehát mu
tatni a világnak, hogy nem veszett még ki a magyar nemesség 
szivéből a bátorság, kezéből a fegyver. A főurak és főpa
pokat, lia nem akarnak csatlakozni, kényszeríteni kell, 
bár lesznek köztük is, kik a nélkül is magukba szállnak. 
A vitézség többet ér a vagyonnál, kis emberekből na
gyok lesznek. íme Bocskay, Bethlen, Bákóczy egyszerű 
nemesekből fejedelemségre vitték. Itt vannak a bánya
városok ! nem kell többé engedni, hogy cseh, olasz turkál
jon bennük, fordítsa kincsüket ellenünk, vagy vigye ki 
idegen országokra; vissza kell követelni mind azon mil
liókat, melyeket már eddig is kivittek. »Nagyobbitsuk meg 
határainkat azok hozzá vételével, kiket protektoraink ma
gukhoz csatoltak; keresztény szövetségesek, társak, főurak 
elegen lesznek mellettünk, csak ne késsünk, ne szalaszszuk 
el a kedvező alkalmat.« A 4-ik rend: a szabad királyi váro
sok eddig békében és jobban éltek, mint a többi statusok;, 
a német nadrágtól nem irtóznak, más nyelvet is tudnak, 
mint a magyart, és ha veszély fenyegető szabadalmaikat, 
egy pár ezer forinttal kiválták magukat, bár folyvást emle
getik szegénységüket. De gondolják meg, hogy csak egy 
hajszálon függ egész szabadságuk. Ha tehát azok egy ré
széért áldoznak ezereket, mennyivel inkább kell áldozniok, 
midőn az egész veszélyben forog. Veszély idején szabad az
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árvapénzeket is a közjóra fordítani : a mostani helyzetben 
minden ember adja minden vagyonát a liaza ügyére; visz- 
-sza fogja kapni, de ha a haza elvész, utána vész az egyes 
ember is mindenestül. »Azért kelj fel édes nemzetem — 
végzé be — vitézi tettekre, sem hogy a történet végső ha
nyagságod és alá valóságodról emlékezzék. Beszéld rá az 
ország nagyjait! ha nem megy, fogj hozzá újult erővel, 
megfogod ismerni, kik a haza ellenségei; keress segélyt, a 
hol találsz, bár miféle legyen is, mert nem sokára későn 
lesz. Nyomd el a rajtad fekvő lompos népet; zárd el a he
gyek szorosait, foglald vissza végházaidat! keljetek fel ki
csinyek, nagyok ! Isten segíteni fogja az igaz ügyet, mely
nek a hitszegők nem fognak ellentállliatni!«

Kevésbé izgató volt a másik irat, mely fökép azon 
kérdéssel foglalkozott, mely nemzettel kellene Magyaror
szágnak szövetkezni ? Éles elmére mutató töprenkedés volt 
ez, mely azonban határozatra nem juthatott. Itt is az or
szág siralmas állapotával kezdé értekezését, melyet a né
met szomszéd leginkább a katholikusok és evangélikusok 
közt szított egyenetlenséggel megörökít, s ebben szövetsé
gesekül birja a papokat, kde közül elnyomja a nemeseket, 
»vastag portiakkal« tömi meg az állásokat, kik nem gon
dolnak az ország romlásával. Egyenesen vádolá a németet, 
hogy béke, háború mind csak eszköz neki, hogy a magyar 
gyengítessék, és végre kénytelen legyen a Habsburgház- 
nak, mint örökös urának meghódolni. Három módot látott, 
melylyel a bajon segíteni lehetne: országgyűlési végzések, 
fegyveres felkelés, vagy külföldi szövetség és támogatás által. 
Országgyűléstől a jelen helyzetben nem sokat várt, mert 
abban csak az egyetlenség burjánoznék fel ismét, a végezé- 
seket, ha ki is nyernék, mint már oly sokat, nem fogná meg-
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tartani az udvar, sőt veszedelmes is lehetne a gyűlés, mert 
azon könnyen kitudódnának a magyarok tervei. Minthogy 
azonban, az ország törvényei szerint, az országgyűlést annak 
idején el nem kerülhetni, szerencsés kimenetele végett elő- 
legesen is rendezni kell a vallási kérdést, jelesen kénysze
ríteni a Rákóczy házat a közjó tekintetéből, adja vissza a 
praedikatoroknak az elvett praebendakat, a vallásbeli há- 
borgatókra kemény büntetéseket kell szabni, az egyes ren
dek közti súrlódások pedig intéztessenek el deputatusok 
által, s a mi ekkép már közmegegyezéssel létrejött, az vi
tessék aztán megerősítés végett az országgyűlésre.

A fegyveres felkelés mellett sok okot talált. Vitéz, 
fegyverre született nemzet a magyar, és szomszédai, kik az. 
ausztriai háznak kemény kormánya alatt nyögnek, szíve
sen fognának vele szövetkezni. Azonban tekintetbe kell 
venni, hogy viszont fegyelmetlenebb nemzet nincs a magyar
nál s rendetlen volta vesztett hírét költé az idegen nemze
teknél ; nincs semmi készüléke, nincs vezére, s ha saját kebe
léből választ is magának, az csak saját hasznára dolgoznék, 
mint tettek Bocskay, Bethlen és Rákóczy; s a mi a legve
szélyesebb, mihelyt a német észreveszi a magyarnak ebbeli 
szándékát, rögtön rámegy fegyverrel és semmivé teszi. Vau 
pedig módjában is, mert váraink kezében vannak, és 
tönkre tesz minket, vagy maga, vagy a török által, kivel 
most nagy barátságban van, úgy is csak lesi az alkalmat, 
hogy végképen megronthasson. A mi a külfölddel való szö
vetkezést illeti, itt van a török, mely szomszédja a magyar
nak ; mint ellenség rettentő károkat okozott neki, mig mint 
barát, példa rá Erdély, biztos és békés jóllétet adhat. A tö
rök nem üldöz senkit vallásáért; hadviselésében, ruházatá
ban hasonló a magyarhoz, velünk úgy szólván egy országban
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lakik, és oly hatalmas, hogy megvédhet minden ellensé
günk ellen. Azonban, folytatá, a török pogány, hitetlen, ál- 
nok. Gyűlöli a nemességet, zsarol és hitszegő. A vallás dol
gában pénzért kész üldözni az egyik vagy másik felekeze- 
tet. Yele szövetkezve magunkra uszitanók az egész keresz
tény világot. Már csak közeledni is nehéz hozzá, mert vagy 
maga elárulja, vagy más módon kitudódik, s akkor még 
csak nagyobb veszedelem, nagjmhb veszély várna a magyar 
nemzetre, s igy vele szövetkezni úgy, hogy jobbra forduljon 
sorsunk, vagy legalább a mostani állapotban maradjunk, 
lehetetlen.

Ausztria mellett szól a körülmény, hogy már régen 
szövetségben vagyunk vele, hatalmas szövetségesei vannak, 
s úgy sem igen szabadulhatunk tőle, mert minden titkos 
tervünket mindjárt elárulják a gazemberek, kivált a sok 
paraszt származású pap, kik ez által előmenetelüket keresik. 
Igaz, hogy eddig nem igen oltalmazott, de az meg fogna 
változni, lia örökös urunkká választanok, és nem kellene fél
nie, hogy ma holnap port ragunk szeme közé. Azonban tekin
tetbe kell venni, hogy a veszély perczében az osztrák liáz 
magát sem tudja védeni; valahány tartománya még fellá
zadt, mindig csak idegen erővel volt képes leverni. A tör
ténet bizonyítja, hogy megrögzött gyűlölettel viseltetik irá
nyunkban. ígérni, mindent Ígérne, de nem fogna megtartani 
semmit, mint nem tartja meg a koronázási diplomát. L át
juk, mint bánik örökös tartományaival, rosszabbúl mint a 
török alattvalóival, elég csak a csehek példájára utaln i; és 
micsoda szívvel szövetkezhetnék a magyar oly emberekkel, 
kiktől annyi kárt vallott, kik őt nem szeretik, nem becsülik, 
lenézik, és rósz lelkiismeretük által furdaltatva, nehogy a 
magyar egyszer visszafizesse nekik a bántalmakat, mindig
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mindent elfognának követni, hogy a magyar nemzet meg 
ne erősödjék, s bizony nem is érdemlene senkitől szánako- 
dást, ki bozzá folyamodnék, ahhoz a kevély dölyfös nemzet
hez, ki kisebbségünkre még lovászt is nemzetünkből tartana.

Cseh, Morva és más szomszéd országokkal való ligát 
javallaná az, bogy azok is rettenetes iga alatt nyögvén sza
badulás után epekeduek; azonban ezek és a magyarok közt 
n múltból sok idegenkedés maradt fenn; nyakukon a sok 
katona ; önmagukban megbasonlottak; hatalmas főuraik az 
udvarral tartanak, maguk pedig már a szolgasághoz szok- 
vák, elfajultak, úgy hogy bennük a magyar nem bizhatik.

A lengyel, gyors, serény; van oka gyűlölni Ausztriát, 
szereti a szabadságot mindenek felett mint a magyar ; fran- 
czia, török, német nem ellensége, és a magyarországi 
kereskedésnek szabad utat nyithatna, ha az Auszria által a 
külföld felé elzáratnék. Ellene szól azonban : hogy a len
gyelnek régen ellensége volt a magyar és még törvénynyel 
is kirekesztő maga közül; önmagában viszálykodik, félő 
hogy maga is idegen uralkodás alá ne kerüljön, részben 
Ausztriával tart, úgy hogy csak egy párttal lehetne szövet 
kezűi. Azonkivül büszke, felfuvalkodott nép, kérdés ba el
fogadná-e a szövetséget ? és ha igen, a hasontermészetü 
magyarral csakhamar összekoczczanna, mert két tőr egy 
hüvelyben meg nem fér. A franczia most a leghatalmasabb 
nemzet, természetes ellensége Ausztriának; maholnap Len- 
gyelhonban is franczia királyt várhatni; sokban hasonlít a 
magyarhoz, barátságát is már kimutatta, derék fejedelmei 
vannak, és olyanok lennének a mi vezéreink is. De ha tekin
tetbe vesszük, hogy a franczia király otthon tyrannus, 
feslett, istentelen életű, félő hogy Isten haragja alattvalóira 
is ki ne terjedjen. Sikerül-e dolga Lengyelhonban, mi pe-
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dig ránk nézve a legfontosabb, kétséges ? és minden esetre 
csak fegyverrel, és idővel érhető el. A franczia szövetség 
mindenféle háborúkba bonyolítaná a magyart, és végre sem 
volna bizonyos, hogy az állhatatlan szövetséges őt cserben 
nem fogná-e hagyni ? A muszka és kozák barbár, és nagyobb 
igát liuzna a magyarra, mint eddig visel. A török alatt valé 
keresztények maguk is tehetetlenek. A respublicak (Né
metalföld) csak magukra gondoluak. Olaszbon, a pápa, bé
kéhez szokott népek, precarius segélyt nyújthatnának. A 
német birodalommal csak kezdeni is felette nehéz, mert 
nem tudni, kivel, mikép kezdessék a tracta, hogy titokban 
maradjon, és véghez menjen ? Mindenesetre azonban, ha 
akar boldogulni a magyar, legyen egyetértő, titoktartó, 
költséget, fáradságot ne kíméljen, serényen lásson hozzá 
»mert későbben lehetetlen lesz még az is, mi most lehetsé
ges volna, mert jobban elfogyunk. ])«

9 Ez irat németül meg van a t i t k .  l e v .  magyarul Kapri- 
naynál kéz. gyűjt. XXXIII. köt. a p. egyet, könyvtárban. 1705-ben 
II. Rákóczy Ferencz kiDyomatta és gróf Ráday László a »Hon«-!an 
1866. Coly. 203 — 213. számaiban kiadta e czim alatt : Az igaz magyar 
hazafiuságu néhai jóemlékezetü méltóságos Wesselényi Ferencz ma
gyarországi Palatinus, hasonló szivü s hazáját igazán szerető néhai 
esztergomi érsek Lippay György s nem különbvérü néhai méltóságos 
gr. Nádasdy Ferencz Judex Curiae és néhai gr. Zrínyi Péter horvátor
szági bán egyenlő értelemmel, hazájuk nyomorult sorsán busakodó 
szívből lett és azok kedvéért, kikben valamely szikrája az igaz Ma
gyarországnak lengedez, írásban feltett oktatás,« melyet hibásan tu
lajdonit Ráday Pálnak, magam pedig szintúgy hibásan tulajdonítot
tam gr. Zrínyi Miklós a költőnek (Századok foly. 584. 1.), a titkos 
levéltárban levő példány azonban, mely ott mint Nádasdy müve 
őriztetik, meggyőzött tévedésemről. Azonfelül a Jelentés említi Ná- 
dasdynak olyféle művét, és rövid kivonata teljesen rá illik a jelen
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Hogy a magyar a külföldben nem bizhatik, minden 
elmélkedésnél világosabban bebizonyitá a tapasztalás. A 
török portán Inczédy hiában járt. Még deczemberben el
érte volt Kandiát. Magyar tolmácsot vett magával, és tö
rök levelet, melyben benn volt minden, mit már Ballónak 
kellett mondani, bogy Pauajottit mellőzni lehessen. Sike
rült is andiencziát nyerni a nagyvezértől, melyen Panajotti 
nem volt jelen, s ezen ismétlé Balló üzenetét, kiemelvén, 
bogy most van a legalkalmasabb pillanat kitörni, midőn a 
Habsburgháznak egyik ága XIV. Lajossal szerencsétlen 
háborút folytat. Megemlité Panajotti árulását is, mire a 
nagyvezér nagyon elbámult, s őt elbocsátás máskorra Ígér
vén válaszát, de e válasz nem volt kedvező a magyarokra 
nézve. Panajotti, ki első levele óta már bővebben értesítette 
volt a császári residenst Balló követségéről, (sept. 7. 1667.), 
sokkal szilárdabb alapon állott, sem hogy őt egy könnyen 
meglehetett volna buktatni. Sikerült elhitetnie a nagyve
zérrel, hogy Inczédy ajánlatának nincs semmi alapja, mint 
elhitette volt a nagyvezér segítsége mellett a szultánnal, 
hogy Balló csak hamis követ volt, hamis levelekkel. 34. 
napi várakozás után lávák megint el Inczédyt a nagyvezér
hez, ki megdicsérte Apaffy jóakaratát, de kérelmét meg
tagadta, mert a császárral kötött békét megszegni nem le
het. Inczédy 1668. febr. 23. ért vissza a fejedelmi udvarba 
és 28-ikán Panajotti már tudósitá Casanovát Inczédy viselt 
dolgairól, és követségének meghiúsultáról. A magyar inte-

műre. Keletkezési idejét, mellőzve a Jelentésnek kissé határozatlan 
adatát, 1668-ra tehetjük már csak azért is, mert említi maga a mii, 
hogy t i z  é v  előtt hozták be a n é m e t e t ,  mi pedig 1658-ban 
történt.

W e s s e l é n y i  F e r e n c z  n á d o r . 13
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ressatusok azonban könnyen vették Apaffy tudósítását a 
második meghiúsulásról. Ok most tele voltak Zrínyi beszé
deivel, és visszafeleltek, hogy elég erősek a franczia által.J)

De a franczia segély is távolabb volt, mint ők gon
dolták. Gremouville jól felhasználta a múlt évvégét, és jan. 
19. 1668. szerződés jött létre Francziaország és Leopold 
közt, melyben megosztoztak a spanyol birodalmon, ha II. 
Károly gyermektelenül fogna elhalni. E szövetségről ugyan 
mit sem tudtak a magyarok, és az titokban maradt, le nap
jainkig : de a belgiumi háborúnak is nem sokára véget ve
tett az aacheni béke (1668. május 2.) és Gremonville most 
már nem beszélt oly határozottan segélyről a magyarok
nak, hanem csak azt monda, ha maguktól tesznek valamit, 
és képeseknek mutatják magukat valami nagyobb dologra, 
akkor, talán, legalább reményű, fognak kaphatni támogatást 
a királytól. 2)

Hasonlóképpen kevés vigasztalót irt Wojenski Nagy 
Ferencznek Lengyelországból. [A lengyel urak, kikhez for
dult, mindenek előtt szerették volna tudni, kikkel van dol
guk ? : mig a magyarok a titok fátyolát levetni semmiké]) 
sem akarták. A lengyelek kérdék, mily alapon létesülne a 
frigy ? : mig a magyarok mindenek előtt tudni akarták, mily 
segélyt várhatnak a lengyelektől ? Általános a nézet — je
lenté Wojenski — hogy a magyarok szegények, gyengék, 
nincs emberük, és liazudoznak : kell tehát, hogy előbb va
lami próbát tegyenek. 3)

9 Bethlen i. h. 389. 1. Panajotti levelei septemb. 7. 1667. febr. 
28. 1668. T i t k. l ev .

2) Szelepchényi Majthényi János után a titk. tan. 1668. sept. 
30. jkönyvében. T i t k .  l e v .

3) Fekete i. h. Jelentés.
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Mimién odakatott tékát, kogy a magyarok maguktól 
tegyenek valamit. Szécky Mária és emberei készek is vol
tak arra, de azért a szövetségesek közt való egyességre nem 
gondoltak. Minél inkább észrevették, kogy Nádasdy harag
szik rájuk, annál inkákb törekedtek katalmát, tekintélyét 
aláásni. Farkas Fábián, ki egészen kiában járt Lengyelor
szágban és most tavaszszal, Zrínyi után, Horvátország
ba, sőt Yelenczébe ment a nádoráénak 100,000 írtja vé
gett, figyelmeztette Zrínyit, ne kozzon gyalázatot magára 
az által, kogy továbbra is csak vak eszköze marad az or
szágbírónak. *)

Zrínyinek nem tetszett e veszélyes játék. Nem igen 
bízott Zickyben, félt, kögy viszály és gyűlölködés támad 
Nádasdyval, »mi mindnyájuknak kárára lehetne,« de el
végre is megnyugodott Szécky Mária bölcsességében, »ki 
bizonyosan megkötötte úgy a végét, kogy valami gonosz 
vagy gyülölség ne ugorjék ki belőle.« 2)

Nádasdy a maga részéről ugyan csak ellene dolgo
zott Szécky Mária terveinek. Akadályozni törekedett a ki
rályi consensus! a lipcsei eladást illetőleg, bár hasztalan, 3) 
állitván, kogy a nádorné ez által csak megcsalja a kincstárt, 
mert halála után, magva szakadtával, jószágai ingyen fog-

0 Nagy Ferencz lőcsei sept. 14. vallomása i. h. Széchy Mária 
i. h. Velenczei útjára vonatkozólag írja Zrínyi mart. 10. Csáktornyá
ról, úgy látszik Nagynak, hogy oua egy kereskedő embert vár, mit 
proponál az, megírja, nem tudom azonban politikai czélzás rejlik-e 
abban vagy nem ? T i t k. l e v .

2) Zrínyi Nag3*nak mart. 13. 1668. Csáktornya i. h.
3) A királyi consensus 1668. aug. 16. Zichynek megadatott 

k a n c z. l e v .
13*
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nának a koronára szállni. Tiltakozott a kanczellaria előtt a 
AVesseléuyi-féle jószágoknak elidegenítése ellen, mely csak 
a jogosultak sérelmivel történik, (május 22.) és mesterke
déseinek tulajdonitá anádorné, liogy később, jul. 7. 1668. a 
király a murányi javak elidegenítését határozottan meg- 
tiltá, Bory pedig, bogy végre is megkellett válnia korponaí 
kapitányságától. ]) Külsőleg azonban Nádasdy ellenséges
indulatot épen nem mutatott, és diplomatája, Szentbe, bi
zonyos tokaji szőlőt kérvén Nádasdy számára Széchy Má
riától okid adá Nagy Ferencznek, »hogy mihamarább con- 
firmáltassék a jósinceritas a méltóságok közt,« ámbár, tévé 
hozzá »e r é s z r ő l  a n n a k  k i s e b b ü l é s é r ő l  mi t  
s em t u d o k.« 2)

Ily körülmények közt kellett volna megkezdődni az 
actionak, midőn Zrínyi junius vége felé a felföldre jött, 3) a 
pénz tekintetében nem épen a nádorné kedve szerint. Zrínyi 
ugyan is gyűjtött némi összeget, de aztán kezdé bánni" 
hogy Murány helyett nem Lipcsét kötötte ki magának, és 
végre is pénz nélkül jött, mit Széchy Mária megint Ná- 
dasdy mesterkedéseinek tulajdonított.J)

Azonban Bory és Nagy is átlátták, hogy valami nagy 
dologba nem lehet fogni Nádasdy nélkül, és javallatukra a 
nádorné Nádasdyt is Stubnyára hívta, hol ő Zrínyivel, Bo-

J) Zichy Széchy Máriának máj. 27. 1668. Kam.  l e v .  a máj 
22. tiltakozás, k a n c z e l .  l e v .  Széchy Mária i. h. a c s á s z á r i  
t i l a l o m  jul. 7. 1668. Kam.  l ev .

2) Szentbe Nagynak máj. 31. 1668. Kam.  l e v .
3) 1668. jun. 12. még Csáktornyán volt Délszláv Archiv V ili. 

226. 1. Jun. 23. Pozsonyban, jul. 4. már Lipcsén találjuk, Zichy levele 
a kam.  l e  v.

s) Széchy Mária i. h. Zichy Nagynak jun. 24. 1668. Kam.  lev.
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ryval, Nagygyal, julius második felében tartózkodott. Ná- 
dasdy megjelent a meghívásra. J) Ott találta még Sennyei 
Istvánt, Szentbe Bálint és báró Barkóczy Istvánt néhai 
ónodi kapitányt a felvidéknek, sőt az egész országnak 
egyik leghíresebb vitézét, kinek bátorsága és bizonyos 
nyers katonás nyíltsága elfelejteté az emberrel, hogy hiú
sága nagy, de esze kevés, és épen semmi jelleme sincs, minél 
fogva ő a bekövetkező viharos időszakban egyre változtatta 
pártját, és mindenütt tárt karokkal fogadtatott. A szövet
ségesek őt nem avatták még be titkaikba, csak egész álta
lánosságban ajánlák neki magukat. Nádasdy pedig irás és 
szóbeli esküt vön tőle, hogy mindenben, mit a haza javára 
parancsolnak, engedelmeskedni fog. 2)

Itt Stubnyán komolyan szóba jött a fegyveres felke
lés a régi szövetségesek és Sennyei közt. Hogy Nádasdy 
legyen a vezér, nem volt kétséges, de igen is a mód, melyen 
a kitörés történjék? Nagy inditványozá, hogy ha az urak 
nem cselekedhetnek, kezdjék el ők, »a szegény legények« 
saját nevük alatt a támadást, rohanjanak Morvára, és kény
szerítsék a császárt a magyar szabadság helyreállítására. 
E tervben meg is állapodtak, remélvén, hogy a példa gyúj
tó hatással fog lenni az egész országra, és boldogulni fognak 
külföldi segély nélkül is. Biztosításul azonban mégis jónak

l )  Jul. 18. még Ledniczén volt Trencsénmegyében. K a m .  
l e v .  jul. 22. megbízást állított ki Nagy számára a további teen-’ 
(lökre nézve, és Zrínyi már elutazott volt. T i t k. l e v .

-) Barkóczy István vall. Kam.  l ev.  Széclry i. h. Nádasdy 
vall. T i t k. l ev .  Barkóczy jellemzését igazolja a történet, és itt 
csak azt jegyzem meg, hogy hajlandó vagyok őt tartani ama vitéz 
kapitánynak, kinek szolgálatában az Ung. Dacianischer Simplicissi- 
mus állott, és a kiről annyi érdekes adatot tud elbeszélni már fenn 
említett művében.
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látszott, folytatni a tractat a francziák és lengyelekkel, hogy 
a nemzetnek támasza legyen, lia a németeknek sikerülne a 
törököt pénzzel részére nyerni.

A szükséges pénz megszerzése végett Bory Mihály 
indítványa fogadtatott el, hogy ama mintegy 200,000 irtot 
tevő pénzt kell elfogni, melyet Joannelli hánya gróf Kör- 
möczről Bécsbe küldeni készült. ') Mielőtt azonban a ki
vitelhez fognának, és felkelnének, szükségesnek látszott az 
ügyet a többi szövetségesekkel is közleni :liivja tehát azokat 
a nádorné gyűlésre, Szendrőre.

E gyűlésre Zrinyi és Nádasdy Nagy Ferenczet nevezék 
képviselőjükké : indítványozza a stubnyai határozatokat, és 
maguk is Írtak az egyes interessatusoknak, »hogy szeretnének 
ők is szólni azon dologról, melyről a nádorné által informálva 
vannak, de lehetetlenség. Megbízzák tehát Nagyot. A ná
dorné is értesíteni fogja őket, mibe egyezzenek, sőt közöl
jék a szövetségesek a dolgot azokkal is, kiknek ők nem Ír
tak, de kikkel a dolgot véleményük szerint közölni lehet.. 
(Jul. 22.)« A nádorné pedig üzenteté (juh 26.) hogy aug. 
18-án jöjjenek Szendrőre, valami közlendője van. 2) Zri
nyi Stubnyáról egyenesen hazament. Bécsen átutazva jul. 
27. az udvarhoz be se szólt, de a velenczei követséget meglá
togatta, panaszkodván, hogy nem lehetett rendbe hozni a. 
magyar ügyeket. »Nagy szegénység van az országban, sokan

9 Kornelinál olvashatni, mit Nádasdy is említ II. vallomásá
ban, hogy Zrinyi Erdődy Imre grófot akarta megrabolni. Szóba jött-e 
az itt ? a legközvetlenebb kútfőkből nem tűnik ki s úgy látszik, hogy 
erről máskor, alkalmilag volt szó.

2) Széchy Mária két jelentése i. li. Jelentés, i. h. Fekete i. h. 
Zrinyi Nádasdy, Széchy Mária levele, kelet nélkül a ka m.  l e v .  ke 
lettel T i t k. le  v.



199

hajlék nélkül a szabad ég alatt tanyáznak és a baj mindig 
nagyobb lesz, ha a felség valami orvoslást nem talál,« és 
Gremónvillet is sürgette segély végett '); Nádasdy pedig 
Körmöczbányának fordult, megtudni, mikor, hová, és mi
ijen küldik a legközelebbi pénz-szállitmányt ? de julius ‘29. 
már ő is lionn volt, Keresztáron, Sopronymegyében 2). Stub- 
nyán beleegyezett a legmerészebb tervekbe, de most ag
godalom szállta meg, bár átlátta, hogy soká többé késni 
nem lehet. Nagyon sokan tudtak már a dologról és mindig 
nagyobb lön a veszély, hogy liova-tova minden kitudódik. 
Habozott, menjen-e ? ne-e Szendrőre ? Nagyot kérve kérte, 
hogy soknak ne kigyjen, és az embereket nekik megkösse ! 
kivált pedig Vitnyédyre vigyázzon, ki most épen Stubnya 
vidékén járt, »mert a mit a Keczerek tudnak, ö is tudja.« 
Ha a többiek Szendrön lesznek, ártalmas volna őt kihagyni, 
jobb volna talán »őt újabban megkötni« vagyis feleskettetni 
a szövetségre. 3)

A készülő események Boryt sem hagyták nyugton 
és lépéseket tőn hogy bár merre forduljon is a koczka, magát 
biztosítsa. 0  már régóta jó ismerőse volt Kottáinak. 1665 
Eperjesen volt vele a Kákóczy-féle vallási zavarok kibéki- 
tése végett, és oly szint tudott mutatni, mintha inkább volna 
barátja Kottáinak, mint Wesselényinek. *) Most újra e sze-

]) Gremonvillenek aug. 2. 1668. levele, melyre Mignet hivat
kozik, Documens ined. III. 383. 1. ez időbeli segély kérésre mutat. 
Bernardo levele jul. 29. 1668. Raeki i. li. 26. 1.

2) E napon már Kereszturról irt Csáky Ferencznek k a s s a 
C s á k y  l e v é l t á r .

3) Cziffrákból megfejtett levél kam.  l ev .  kétségkivül Ná- 
dasdytól Nagyhoz.

4) Egy csonka jelentés az 1665-iki epevjesi gyűlésről, kelet és
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repet kezdé játszani, és egy héttel a szendrei összejövetel 
előtt, (aug. 11.) Bozókról levelet irt Kottáinak, melyben 
September közepére találkozót kért Holeschauban, Mor
vaországban, a midőn ki fog tűnni, tartott-e királyá
hoz, hazájához, Kottáihoz igaz hűséggel és becsületesség
gel ? Nagy titka van; Kottái az Istenért ne mondja senki
nek, hogy irt. Rettentő kár volna, ha kitudódnék. Kottái
nak saját jólléte van érdekelve ; ne szalaszsza el az Isten 
adta kedvező alkalmat. Nem mulasztott el azonban biztosí
tást kérni, hogy szabadon jöhessen, mehessen Holeschauba, 
mert most, jegyzé meg cynicusan, pribékké lett. Rég készült 
e lépésre, irá, de egy dologra várt, mely most bekövetkezett. 
Úgy látszik a perczet várta, a melyben Nádasdy teljesen 
belement a felkelésbe, mi legalább külsőleg Stubnyán meg
történt, hogy már többé vissza ne léphessen és elárul- 
tatva, vesznie kelljen. *)

Augustus 18. megnyílt a szendrei gyűlés. A nádorné 
meghívására eljött Barkóczy István, Szuliay Mátyás, Sze- 
pessy Pál, Gyulaffy László, Kende Gábor, Székely András, 
Fáy László, Keczer Menyhért, Baloghy Gáspár, Fekete 
László és kíséretében Madács János, nógrádi alispán. 
Bocskay István betegsége miatt nem jöhetett, ámbár neki 
kellett volna terv szerint Barkóczyval és Szuhayval a fel
kelő sereg vezérének lenni: ott voltak azonban a nádorné 
emberei: Bory, Nagy Ferencz, Figedi Nagy András, és 
Farkas Fábián. 2) Nagy Ferencz tévé az indítványt, mint

aláírás nélkül, de kétségtelenül Bottal müve, kam.  l ev .  Acta pub
lica fase. 11. N. 26. és Bottal nyilatkozata a jud. delegatum előtt. 
Act. jud. del. k a m. l ev .

]) Bory levele német fordításban. T i t k. l e v .
2) A pozsonyi judicium delegatum előtti perekben a kérdő

W  4 I Í
IMS 1M1
M W
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Zrínyi és Xádasdy megbízottja, bogy fel kell kelni, a bánya
városokat, Sztrecsényt, Trencsényt, Xyitrát el kell foglalni, 
és Morvára kell törni. A szükséges pénz tekintetéből fel
említi etett a körmöczi pénznek elvétele. Farkas Fábián 
Kassára utalt, van ott elég pénz, vegyék onnan. Fogják el 
Szelepcsényit. A papzsákból is lehet kipréselni. Balogliy 
pedig biztosító a szövetségeseket, hogy a bányavárosokban, 
vannak emberei, kik 6000, emberre adnak pénzt, csak fog
janak hozzá; a többi protestánsok azonban és ők voltak a 
többség, nem voltak oly tüzesek, mint e két liitfelük, és 
nem akartak semmit sem tudni felkelésről, a töröknek vagy 
legalább Apaffynak segedelme nélkül. Mit vétettek nekünk 
a morvák és osztrákok, mondák, hogy országukra rohan
junk ? Elhatározák azonban, hogy ismét Apaffylioz fordul
nak. kiről Gyulaffy és Kende beszélék, hogy megütközéssel- 
veszi észre, bogy a magyarok, bár sokfélét üzenget Thökö- 
lyinek, mit sem felelnek. Megkérik, jöjjön liadával Szatli- 
márig, és járjon közbe értük a töröknél, a mely czél elő
mozdítására 1000 tallért fognak kölcsön venni. Addig pe
dig nyugton maradnak, kivévén, lia német liadak nyomul
nának a felföldre. Az udvar ugyan is valami 800—1000 
embert, recrutákat, akart az országba küldeni, hogy a né
met őrségek hézagait pótolja, 1) és ezt Forgách Adám, ka- 
czérkodva a felvidékiekkel, ide Szendrőre megírta az össze
gyűltelek, intvén őket egyúttal, ne szövetkezzenek az or
szág és korona kárára a törökkel. E maroknyi liadnak jö-

pontokban még jelenlévőkül emlittetnek: Vitnyédj’, két Keczer, Föld- 
váry Mihály, Szentbe Bálint.

0 Ezekről ir Nádasdy Csáky Ferencznek, jul. 29. 1668. K a s 
s a i  C s á k y  l e v .
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vetele »bár zablának kevés,« mint Nádasdy megjegyzé, a leg- 
nagyobb mértékben felizgatta a szövetségeseket. Azonnal 
elküldék Ispán Ferenczet Tliökölyi Istvánhoz, állja el a 
liegyszorosokot; élelmet, szállást ne adjon nekik senki, sőt 
elkatározák, hogy ez 1000 embert Sáros határán, a Bra- 
nyiszkón megrohanják, leapritják, s ez legyen aztán a jel a 
felkelésre. Követül Erdélybe Kende Gábort küldék, kérje 
meg Apaffyt, jöjjön ki mindenesetre karáncsonyig. Ha 
megindul, mondá Nagy Ferencz, ki most a szendrei több
séggel úszott, az egész ország fel fog kelni Pozsonyig. A 
Morvából jövő német hadakat a Fehér hegységben feltar
tóztatják a dunamellékiek. Nádasdy fellázítja a Dunántúlt. 
Zrínyinek 40,000 embere van és Stíriai, Karinthiát, Kraj- 
nát Magyarhonhoz fogja kapcsolni. 1) Hogy pedig Apaffy 
hajlandóbb legyen a magyarok segítségére sietni, bitlevelet 
kért számára Zrínyitől és Nádasdytól. Nádasdy rögtön 
mégis készité az okmányt, mely szerint ők ketten, az ország
bíró és bán, észrevévén a régi nagy emlékezetű, dicséretes- 
magyar nemzetnek utolsó romláshoz közelitő sorsát, és an
nak megromlott szabadságát, és törvényeit helyreállítani 
igyekezvén, mint az országnak első oszlopai először a néhai 
nádorral erős hittel szövetséget kötöttek, hogy minden a 
haza javát és megmaradását illető dolgokban egyetértenek,, 
és szívesen közremunkálnak az abban egyetértő interessa- 
tus atyafiakkal. Miután e végből méltóságos Apaffy Mihály

1) Széchy Mária két vallomása, Barkóczi István és Székely An
drás jelen voltaknak, Gyöngyösy, Barakonyinak vallomásai. Ka m.  
l e v .  Fekete vall. Ti t k .  lev.  Majthényiu. o. adja a gyűlés pontos* 
dátumát. A Jelentés e gyűlésre nézve kissé zavart, látszik, hogy a 
szerkesztő Széchy Máriának magyar vallomását nem jól értette.
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fejedelem úrral és híveivel a nádor által kötött szövetség
hez ők magukat nem csatolhatták, fogadják m o s t  keresz
tény hitük, lelkükismerete és lelkűk üdvösségére, hogy 
szövetségüket a fejedelemmel szentül és igazán megtartják, 
Erdély és fejedelmének romlására és veszedelmére nem 
igyekeznek, a dolgokat titokban tartják, és a kikkel nem 
illendő, nem közlik, Magyarország ügyeire elköltött és el
költendő kiadásokat megtérítik, és az interessatus atyafiak
kal, tehetségük szerint, Erdélynek és Fejedelmének dolgait 
segítik. »Az Atya Fiú Szent Lélek, teljes Szent Háromság- 
egy bizony örök Isten, a boldogságos Szűz és Istennek min
den szentel úgy segéljék őket.«

E levelet Nádasdy sept. 1. Kereszturon aláírván Zrí
nyinek küldte, ki aztán szintén aláírta és visszaküldötte. 
Nádasdy, a mint a szövetség levélben ki is volt fejezve, vi
szonzásul Apaffytól hasonló levelet követelt, s a maga köte
lezését nem akarta előbb kiadni, mig az ellenlevél kezé
ben nem lesz. Úgy vélte, hogy rá nézve legbiztosabb, ha- 
a hitleveleket Füzéren, Abaujban, az ő várában cserélik 
k i; midőn tehát Nagy, ki ez aggodalmat nem ismerte, vagy 
benne nem osztozott, felkérte, hogy küldje el a levelet, Zrí
nyire hivatkozott, kinek külön és újabb beleegyezése nélkül 
azt el nem küldheti és ekkép az okmány soha sem került 
Apaffy Mihály kezébe. x)

A nádorné emberei egyébiránt nem sokat vártak az; 
erdélyi segélytől. Még ha a szövetség levél be is megy, igy 
okoskodtak, az út oda vissza 3 hét, ott időzés 1 h é t: eltelik

p A magyar szövetséglevél a k am  l e v  Genesisére 1. Nagy 
és Nádasdy az időbeli levelezéseit a t i t k. l e v .  másolatban a N. 
kiűz. k é z i r a t a i  k ö z t .  Nádasdy és Nagy Fermcz octob. 10. val
lomásait. T i t k  l e v .
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október, mire Ercíéiy megmozdulhat; és még az is kétséges, 
íog-e termi valamit, mielőtt a portától újabb parancsa nem 
érkezik ? A felvidékiekről tudták, hogy lia német nem ér
kezik, semmit sem tesznek, nekik pedig sietniük kellett, hogy 
minden előbb ki ne tudódjék és Boryt félelem, zsákmány és 
boszúvágy egyaránt tettre ösztönözték. O el volt határozva, 
bármit végeztek is Szendrőn, mihelyt a körmöczi pénzt 
megkapta, Farkas Fábiánnal és más hasonló vakmerő sze
gény legényekkel, végbeli katonákkal felkelni, a bányavá
rosokra és a német érzelmű urak jószágaira rohanni, azo
kat megrabolni és a zsákmányon sereget gyűjteni. Azt 
Ilivé, hogy előlegesen is 1,000 lovast összehoz, és egyik leg
első áldozatának a primást szemelvén ki, őt ha Szentkeresztre 
vagy Bánra megy, élve vagy halva kézre akart a keri- 
r'.teni. Még előbb azonban személyes ellenségét: gróf Ba
lassa Bálint hönti főispánt, és utódját a korponai kapi
tányságban, akarta »éjjel titkon megpróbálni,« és e tervé
ről elég nyíltan beszélt: »Akasztasson fel Balassa, ha még 
két hónapig lesz korponai kapitány« J).

E tervekről a nádorné és Nagy értesiték Nadasdyt és 
beleegyezését kikérték ; Zrínyinek — mondák — nem írnak, 
mert felteszik, hogy Nádasdy úgy is mindenről értesíteni 
fogja; csatlakozzék Nádasdy a felkeléshez, melyben Pe- 
trőczy és Barkóczy, e két merész férfi is részt fog venni, a 
táborban ő fogván mediatornak kiáltatni a felség és nemzet 
közt. Bory pedig ez alatt Bottalt, ki mindjárt aug. 18. felelt 
és a kért légyottot septemb. 15-re megadta, levelekkel tarto
gatta, és sept. 6. Lipcséről a találkozást — 8 — 14 napra 
halasztatni kérte, mert »az istentelen practikus Balassa l

l) Bory e nyilatkozatát liallá Szelényi János. K a m. 1 e v.
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Bálint megidéztette, mint a ki a zsiványokat oltalmazza«. 
Becsületét védenie kell; lia Balassa septemb. 13. elmegy, 
feljő. »Inkább solia se született volna ez ember, mintsem bogy 
ilyen kárt tegyen a felségnek, és közügynek, azzal, bogy őt 
tartóztatja. Ha semmi más bűnt sem követett volna elr 
már csak ezért is megérdemlené a fattyú, bogy karóba 
lnizzák« 1).

A körmöczi pénznek septem. 11. kellett indulni, mint 
az összeesküdtek megtudták, és Nádasdy szerencsés sikert 
kivánt nekik a merénylethez. Mi azonban a további lé
péseket illette, azokkal nem tudott megbarátkozni. Nem 
bitte, bogy a hevenyében gyűjtött magyar csapatokkal va
lami derekast lehessen kezdeni, mert nincsenek szokva fegye
lemhez, vezérük sincsen kellő s azért, ha össze is jönnek, 
csak rabolni fognak, és kereket fognak oldani, lia valahol 
ellentállásra találnak. Az egészet csak lázas agyrémnek 
tartá, melyet a nádorné és más afféle eladósodott emberek 
gondoltakéi, hogy a zavarosban halászhassanak és hitelezőik 
elől — legalább ideig óráig — békében lehessenek 1).

E készülődések közt bekövetkezett az, mitől Nádasdy 
és Bory egyaránt féltek. Áruló találkozott, ki az összeeskü
vést felfedezte, és ez áruló Iványi Fekete László volt. A 
szendrei gyűlés után septemberben felment Pozsonyba Sze- 
lepcsényihez, hogy bizonyos peres ügyben, m e l y  k ö z t  e

>) »Pankert«-nek mondja a német fordítás. Titk. lev.
2) Fekete, Borynak két levele a t i t k. 1 e v. Széchy Mária L 

li. jelentés i. h. Nagynak sept. 9-ki levele Nádasdyhoz, Nádasdynak 
kelet nélküli válasza. Nemz. Muz. Nagynak sept. 6-ki levele, lőcsei 
sept. 14-ki, bécsi oct. 10-ki vallomása. Nádasdy II. vallomása. T i t k„ 
l e v .  a Bory és Balassa közti viszonyokra nézve Kancz. lev.
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és R á k ó c z y  F e r e n c z  k ö z t  H a j n á c s k ő v á r a  mi
a tt folyt, magának királyi mandátumot eszközöljön. Hall
ván, hogy a prímás Szentkeresztre akar utazni, intette, ne 
menjen el mert nagy veszélybe dönti magát. Majd vilá
gosabban beszélt: 200 ember van elhelyezve Pozsony és 
Szentkereszt között, kik rá leselkednek s végre, ámbár 
háromszor esküdött a szövetségeseknek hallgatást, mindent 
a mit tudott felfedezett. Azon kezdé, hogy a nádor őt Zrínyi
vel Gremonville-liez küldte, kinek Vitnyédy egy szövetségi 
tervet nyújtott át, melyet a nádor el nem fogadott. Elmondá, 
hogy Wesselényi az erdélyiek révén a törökhöz fordult, de 
Balló és Inczédy Inában jártak a nagyvezérnél! Zrínyi és 
Nádasdy Stubnyán felkelést határoztak, de a szendrei gyű
lés tervüket el nem fogadta, és Kendét Apaífyhoz küldé. 
Tudott Wojenski működéséről Lengyelhonban, Róttál le
veleinek elvételéről Nádasdy által, és végezetül elmondá, 
hogy Petrőczy Yitnyédyvel a császár szabadsága ellen me
rényletet terveitek, de Wesselényi nem engedte meg a kí
sérletet, valamint hogy most tervben van Szelepcsényit meg
ölni, ha jószágait meglátogatja. Osszeesküdtekül Boryt, 
Bocskayt, Barkóczyt, Szuhay Mátyást, mint kiszemelt tá
bornokokot, Hidveghy Mihályt, Goszt onyi Miklóst, Szepessi 
Pált, Keczer Ambrust, András és Menyhértet, Ispánt, Gyu- 
lafit, Kende Gábort, Bartakovich Jánost, Figedi Nagy 
Andrást, Farkas Fábiánt, Thökölyi Istvánt, Berényi Györ
gyöt nevezé, s bizonyítékul Szécky Máriának Szendrőre hivó 
levelét, valamint Zrínyi és Nádasdy stubnyai megbízását 
felmutatá. Szelepesén}!, a maga és a király veszedelmén 
megindulva, nagy Ígéretekkel rávette, hogy jöjjön fel vele 
Ebersdorfba a császárhoz, kinek a prímás a dolgot bejelentő, 
Fekete a két levelet átadá. Lipót az ügy megvizsgálását
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Lobkovitz, Schwarzenberg Montecnccoli és a prímásra hízta, 
előbb azonban még Kottái Szelepcsényi jelenlétében Feke
tét újból kihallgatta, és magyarul tett vallomását németre 
forditá. Fekete mind inkább bele melegedve szerepébe mind
já rt véleményt is adott, mit kellene tenni Magyarországon : 
a törökhöz kellene küldeni, és Apaffyt be kellene vádolni, 
hogy a porta megfojtássá, mert csak ő maga az összeesküvő 
és nem egyszersmind az erdélyi rendek. A király gyűjtsön 
sereget a végekben, és fogassa el az az összeesküdteket. Ez 
nagy zajt fog ugyan ütni az országban, de ha a király egy 
manifestumban ki fogná fejteni indokait, és aztán országgyű
lést hívna össze, remélhetőleg minden rendbe fogna hozatni.

Feketének vallomását megerősité Barkóczy István ? 
kit az összeesküdtek egyik főtámaszuknak tartottak. A ki
rály őt jul .  23 szabolcsi főispánná nevezte volt, ki mi
ről Szelepcsényi egy külön levélben tudósította. A hiú 
mnber, kinek esze mindig nagyobb nagyobb méltóságo
kon járt, sept. 8-áu irt levelében megköszönte a tudó
sítást, és egyúttal jelenté, hogy komornikának, kit felkül
dött, fontos közölni valója van. A komornik oly formán 
beszélt mint Fekete. A dologhoz többé tehát nem fért két
ség, annál kevésbé, mert a prímás még b. Majthényi János 
volt nyitrai alispántól is hallott egyet mást az aug. 18, 
19, 20-ikán tartott szendrei gyűlésről, a franczia és a tö
rökkel volt alkudozásokról, Bottal leveleinek elvételéről és 
ÍNadasdy részvételéről, »ki a s z e n d r e i tractára Hidve- 
gliyt küldte, titokban, saját kocsiján«.

Bottal most érté csak kellőleg mire czélzott Bory 
leveleiben; Leopold tanácsosainak pedig eszébe jutottak 
Leslienek és Casanovának jelentései, Panajotti levelei, me
lyekre oly keveset hederitettek. Mindazonáltal a dologban
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még sok homály volt, és bizonylat úgyszólván semmisem, 
Lobkovitz Róttál, Montecuccoli tehát újból kihallgatták 
Szelepcsényit. Dicsérték a felség nevében hűségét, buzditák 
járjon jövőben is hasonlóképen el, és kérclék, nem tud-e 
még többet, mi a dologra vonatkozik ? Szelepcsényi Bar- 
kóczy levelét mutatta fel és elmondá, mit a komornyik és 
Majthényitől utólagosan hallott.

Fekete oly formán adta elő a- dolgot,' mintha egy 
percznyi idő sem volna veszteni való, ha a kitörést megakar
ják akadályoztatni. Szelepcsényi tehát a maga részéről a 
legszigorúbb rendszabályokat javasiá. Mindenek előtt Bo- 
ryt és Nagyot kell elfogni, mit Bottal könnyen véghez vi
het, mert Bory önként ajánlkozott, hogy feljő : Nagyot pe
dig felhívhatná, mintha a murányi jószág végett akarna 
alkudozni, s mindjárt bizonyos pénz összeget letenni, miről 
már úgy is volt egyszer szó közöttük, és igy mind ketten a. 
kelepczében volnának és ellehetne őket fogni, mint Balassá- 
val történt. Szintúgy meg kell fogni a vezéreket is, mi ugyan 
a magyar jog szerint tilos dolog, mert nem lehetne senkit 
megidézés, kihallgatás, Ítélet nélkül elfogni, elmarasztalni: 
de a felségsértés eseteiben lehet kivételt tenni, a mint csak
ugyan I. Ferdinánd idejében több főurra nézve történt is 
kivétel. Barkóczy Istvánt, ki megbánta bűnét, könnyít 
lesz felkapni. A prímásnak csak azt kell írni, »édes fiam, 
jöjj fel, nagy szerencse vár rád« ! s ő bizonyosan eljö- 
vend, akkor aztán csinálhatni vele amit tetszik. Nádasdyt, 
Zrínyit, a vezéreket legjobb lesz azon ürügy alatt, hogy 
az országgyűlés végett akarnak velük tanácskozni, Bécsié 
hivni a prímással és Forgáchchal. Nádasdy, ki egyébiránt 
hallomás szerint nagyon nyughatatlan Pottendorfban, ne 
hogy ott, Osztrákföldön mint osztrák alattvaló rövid utón
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elfogassák, felette óhajtván az országgyűlést, bizonnyal el 
fog jönni. Miután a kisebbek közül Vitnyédy elfogatását 
ajánlá, még a kalocsai érseket vádolá be, ki FTádasdyval jó 
viszonyban van, és egyszer az érseknél Nádasdynak és jó
akaróinak egészségére, a régi állapotoknak helyreállítá
sára ivott, és abbeli kívánságát fejezé ki, hogy Isten tartsa 
meg Magyarországot a magyaroknak, és vajha ő, a kalocsai 
érsek feltámaszthatná a hatalmas Attilát, és az okos 
és szerencsés Hollós Mátyást, mely szavaival, —- mondá 
Szelepchényi — valószínűleg Zrínyire és Nádasdyra czélzott.

A német urak nem látták oly sürgősnek a dolgot, mint 
a megrémült prímás. Egyelőre megbizák Kottáit, hallgassa 
ki Barkóczy komornyikát, és Majthényit, mint kihallgatta 
volt Feketét, s az egész ügyet csak sept. 30. vették Ebers- 
dorfban érdemleges tárgyalás a lá ; a midőn is jelen voltak 
Lobkovitz, Auersperg, Schwarzenberg, Ottingen, Lamberg, 
Kottái, Montecuccoli, a császárnak legmeghittebb emberei. 
Még egyszer átmentek, Feketének, a prímásnak vallomá
sain, véleményein, a Leslie, Panajotti, Bory-féle leveleken, 
és jelentéseken, és túlnyomó volt a vélemény, hogy nem 
kell erőszakos eszközökhöz nyúlni, mert a Fekete által be
mutatott levelekből még semmi sem következik, csak Mon
tecuccoli vélte, hogy nem kell késedelmeskedni; akart azon
nal két ezredet a Morvához, kettőt a Lajtához indítani; az 
örökös tartományokban a katonaságot összevonni, a magyar 
várakat pedig élelem, hadiszer, legénységgel jól ellátni, a 
braniszkai erdőben két sánczot csináltatni, hol 1000 ember 
feltartóztathat tizezeret 1).

0 A titkos tanácsi jegyzőköny vben nem áll vagyán Montecuc
coli neve, de miután a votum olasz és katonai dolgoki-a vonatkozik, 
kétségtelenül az ő véleménye.

Wesselényi Ferencz nádor. 1 4
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A miniszterek többet vártak ügyes diplomatiától mint 
az erőszaktól. Úgy vélték: nem kell uj katonát küldeni az 
országba, hanem csak a meglevőket kifizetni és összetar
tani, az ellenreformatiót fel kell függeszteni, ámbár volt a 
ki monda: kár abban liagyni a reformatiót, mely már 
félig befejeztetett, és jó volna Kassát elfoglalni, és nem 
engedni semmiben, mert ha a tekintély elvész, minden 
elveszett.

Legszükségesebbnek látszott a dolog mibenlétét mi
nél alaposabban kitanulni, miért is Casanovát utasiták: 
igyekezzék többet megtudni, és ha lehet a magyaroknak 
ajánlatait, irományait megszerezni; szintúgy járjon a len
gyelországi ügyviselő is utána, mi légyen a dologban ? A 
felvidék tekintetéből az ottani generálist, gr. Csákv Fe- 
renczet installálni kell, hogy nagyobb legyen tekintélye. És 
ő, valamint alkapitánya Pethő utasitandó, hogy mindenről, 
a mi történik, tudósitást küldjön Bécsbe. Mindenekfelett 
azonban ki kell tanulni Boryt, talán kisül valami Petrő- 
czyre is, kire — úgy vélék — mindig egy hü magyarnak 
vigyázni kellene. Bory jöjjön fe l; meg kell őt jutalmakkal 
nyerni, és Feketével együtt utasítani, hogy folytassa az ösz- 
szeeskiivést, de lassítsa a dolog menetét, és akadályozza 
meg a kitörést. Ez utóbbi czélra fel kell használni Nádas- 
dyt is. Fel kell őt hívni Bécsbe, egyedül, nem a többi urak
kal, mint a prímás vélte. Keményt kell neki nyújtani, hogy 
a nádorságra candidáltatni fog, és tőle kérdezni, kit gon
dol még jelölteknek, hogy olyanokat válasszon az udvar, kik 
neki kárára ne lehessenek ? Említeni kell, hogy hallomás 
szerint Apaffynak veszedelmes összeköttetései vannak az 
országban; nyújtson Nádasdy segédkezet, hogy többet le
hessen megtudni a dologról; a mire Nádasdy remény, más-
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részt félelemből, szintén fékezni fogja a türelmetlenkedőket, 
ámbár őt semmikép sem szabad nádornak candidálni. Fe
kete kérelmét sem lehet a bajnácskői perben teljesiteni; 
ele megnyugtatására azt kell mondani, bogy a császár 
nem teljesitheti kívánságát, mert gyanússá tenné őt az in- 
teressatusok előtt, számolhat azonban a felség kegyelmére, 
mely őt más utón módon fogja megjutalmazni. Szóval a 
tanácsnak végső eredménye volt: nem kell semmit sem el
hamarkodni, hanem tovább kémkedni, és Boryt minden áron 
kitanulni, talán kisül Petrőczyre is valami J).

Sem Bory, sem társai nem is gyaniták a veszélyt, 
mely fejük fölött Bécsben titokban összetornyosult. Elég 
baj érte őket az országban, nyilvánosan, midőn a körmöczi 
pénz felverése sept. 11-kén meghiúsult, E vállalatot a ná- 
dorné és Bory Szobonya Istvánra, Wesselényi volt mezei 
kapitányára bízták. Bory 100 lovast szerzett melléje kor- 
ponai, bozóki, lévai katonákból Kónya Pál és Nagy Pál. 
korponai hadnagyokkal, hogy a pénzt elfogván, Lipcsére 
vagy Bozókra szállítsa. A katonáknak azt mondák, hogy 
Bory Keresztúri Lászlónak, a régi összeesküvőnek, ki 1668 
újéve táján meghalt, s kinek örökségére Bory mint unoka 
öcscse igényt tartott, kincsét akarja elfogni, melyet a nyit- 
rai püspök Berényi György által Bodok várából Nyitrára 
akar vitetni, igényt tartván rá a megholtnak némi tartozása 
miatt 2). Bory ezt mindenfelé nyíltan mondá, de a körmö- 1

1) Fekete feljelentése néhány szóval emlittetik n. m. kéz. föl. 
1793. A főkutfő az 1668. sept. 30. titkos tanácsi jegyzőkönyv mellék
leteivel v. p. Szelepchényi védelmét is 1670-ből, a prim. lev.

-) A koronaügyész már 1668. jan. 8. el akarta foglalni Ke
resztúri javait, ekkor tehát már halva volt. Bory anyja Keresztúri

14*
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czieket még sem szedhette rá. — A bányagróf. Joannelli 
A n d r á s  tyroli nemes, mint idegen és buzgó katbolikus 
gyűlöletes a magyarok szemében, meghallván, hogy Bodok 
táján a Nagy-Szombatba vezető utón fegyveresek leselked
nek, más utón, észak-nyugotnak, Bajmócz, Trencsény felé 
inditá meg a szekereket. Midőn Szobonya hirt von, már 
késő volt, és a kocsikat utol nem érhette. Emberei látván, 
hogy ily kövér zsákmány kisiklott kezeikből, dühösen fel
lázadtak ellene, részegségének, ügyetlenségének tulajdoni- 
ták, hogy eredménytelenül hordozta őket fel és alá az uta
kon, és agyonverik, ha el nem illan *). Ezzel azonban a 
szerencsétlen kapitánynak baja nem ért véget. Fegyveres 
megjelenése nagy zajt ütött. Némelyek azt mondák, bogy a 
törökre leselkedett, mások, hogy Keresztúri pénzét akarta 
elfogni. A lévai kapitány Bercsényi Miklós bányavárosi 
a 1 k a p i t á n y n a k, ez pedig a dunáninneni részek főpa
rancsnokának : Souclies tábornoknak tett jelentést. Souches 
azonnal parancsot küldött Lévára, fogják el Bory szolgáit, 
a korponai és bozóki katonákat, különösen pedig Szobo- 
nyát, a hol érik, de ne bántsák a németeknek tudta nélkül. 
Szobonya Murányban keresett menedéket. Nádasdy, midőn 
megtudá, hogy nyomozzák a dolgot, mindent csacskaságá- 
nak volt hajlandó tulajdonítani, ámbár a szegény kapitány 
esküvel erősité ártatlanságát. Nehogy azonban Murányban 
ráakadjanak, elfogják, kihallgassák, a nádorné Nádasdy 
kívánságára Tiszántúlra küldötte 2).

testvére volt, mások szerint Keresztúri és Bory unokatestvérek vol
tak, mindegyik anyja Elefanti leány lévén. Az előbbi valószínűbb, 
jegyzi meg Majláth koronaügyész Belatiójában. Ka m.  l ev.

]) Bory György, Sembery vallomása a kam. lev. 519/69.
2) Nagy lev. a muz. kéz. bécsi oct. 1<\ vallomása, hol határozót-
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Nagy és Bory nagyon jól tudták, li o g y n e m S zo
kon  y a a h i bá s .  Ok inkább a prímásra gyanakodtak, 
hogy valamit hallott és kibeszélte, és az Istenre kérték 
Nádasdyt, mondjon ellent az ilyféle beszédeknek, és nyug
tassa meg a bécsi kormányt. Mindazonáltal nem ismerték 
félre helyzetük veszélyes voltát. A felvidékre Farkas Fá
biánt küldék segítségért, bár onnan nem sok jót vártak, 
Lipcsén pedig a nádornénál nehány hasonszőrű társaikkal 
gyűlést tartván, elhatározák, hogy felkelnek, és rögtön ki
viszik azt, mit már régebben terveitek. A haditervet rész
letesen megirák Nádasdynak, ismét azon kéréssel, hogy 
adja tudtára Zrínyinek is. October 2-án — irák September 
29. — Zsarnóczán gyűlése lesz Barsvármegyének, és ott 
sokan össze fognak jönni az interessatusok közül, Nyitra, 
Trencsény, Hont, Nógrád és Zólyomvármegyékből, talán 
Petrőczy is. Akkor Bory — október közepéig — ha csak 
100 lovassal is, felkel, és mintha csak magánboszuból cse
lekednék, a prímásra ront, s ha őt magát el nem foghatja, 
elfoglalja legalább várait, jószágait. Békóba veri gróf Ba
lassa Bálintot, Gerhard Pál és Györgyöt — kik Hontban 
a Bory-ellenes pártnak főemberei voltak — és jószágaikat, 
valamint más ilyfajta liaza pestiseinek jószágait is elfoglalja, 
pénzüket a közös kincstárba viszi, magához hajlítja akorpo- 
nai őrséget, és Korponáról mint támaszpontból megszállja a 
bányavárosokat, elfoglalja a harminczadokat; mig Petrőczy, 
Faragó István nyitrai várnagygyal megveszi Trencsényt, és 
elfogja Hanula Jakabot, a kémkedő jezsuita rectort. Számi

tan mondja, hogy Joanelli értesült a lesről, mig a Jelentés vélet
lennek tulajdonítja a tévesztést. Szobonya pere a kam.  l e  v., hol 
több tanúnak vallomása is foglaltatik.
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tanak Barkóczy Istvánra, ki 200—300 emberrel segítsé
gükre fog jönni, és reményük, bogy seregük mindinkább 
szaporodni fog, sőt még a megyék is csatlakozni fognak, ba 
Bory a maga és a liaza sérelmeit előadandja. A rendek az
tán felírnak a királynak, hogy nincs szándékuk pártot ütni, 
csak védik magukat törvényes módon, Nádasdyt pedig fel
szólítják, hirdessen a törvény értelmében országgyűlést a 
nádorválasztás végett. Hogy a törököktől se legyen bajuk, 
a budai basához követeket küldenek nehány ezer tallérral, 
megmutatván neki, hogy nem válik kárára, ba tétlenül nézi 
az eseményeket. Hogy a császár rögtön sereget ne küldjön, 
melylyel a mozgalmat elfojthatná, hitesse el Nádasdy az 
udvarral, hogy a zenebona csak magán villongásokból áll, 
melyeket elnyomni a megyék is elégségesek, Borynak pedig 
írjon haragos levelet, és kárhoztassa lázadó cselekvéseit 1).

Nádasdynak épen nem tetszettek e vad tervezgetések, 
melyeket könnyebb volt kigondolni, mint végrehajtani. — 
Zrínyinek sem irt, mert már kezdte tapasztalni, hogy a 
murányi méreg hatása alatt meghűlt barátsága, és tartott 
változékony, állhatatlan természetétől. Nádasdytól tehát 
Nagy és Bory csiklandós helyzetükben segélyt nem vár
hattak. Szintoly kevéssé támaszkodhattak a felvidékre, mert 
Erdély és a török meg nem mozdult. Kende Badnóthon az 
Istenre kérte Apaffyt, karolja fel a magyar nemzetet, 
melynek régi szabadsága már csak névleg és alig létezik, s 
melynek kiirtására az udvar újból német katonaságot 
küld, téli szállásra — adják ürügyül. Eddig Panajotti 
mesterkedése és a nagyvezér miatt hiában könyörögtek a 
portán: mostan azonban — mint hallik — a nagyvezér

J) Jelentés i. h. Nagy és Bory levele sept. 29. i. h.



215

meghalt, a dologhoz tehát — ujúlt erővel — kell hozzá 
látni. Murányban a nációménál — mondá, — de alig hi
hette — 30,000 tallér van, melyet a szövetségesek e czélra 
gyűjtöttek össze. Nem kell tehát más, mint hogy újból kö
vetet küldjön Törökországba. Ezt nemcsak a nádorné, 
Zrínyi és Nádasdy, hanem a református és evangélikus papok 
és világiak is majd mind kérik, könyörögvén, ne csalja meg 
a belé helyezett reményt, ne vonja meg támogatását a ma
gyar nemzettől. Apaffy azonban kénytelen volt Kendét 
illusióiból kiragadni. O nagyon is jól tudta, hogy a nagy
vezér él és uralkodik mindenhatón a portán, és nem en
gedi meg, hogy Erdély a magyar ügyekbe avatkozzék. 
Minden lépés a nagyvezér háta mögött — feleié — hiában 
volna. O — Apaffy — a mit tehetett a magyar ügyért, 
megtette, most is, ha az összetett pénzt beakarják küldeni 
Törökországba, követük bizton átmehet Erdélyen, sőt maga 
is ad mellé követet, ki azt, a mennyire lehet, támogatni 
fogja: többet azonban nem tehet ]).

Ily körülmények közt Bory látta, hogy az ügy se
hogy sem megy előre, rá pedig és társaira a legnagyobb 
veszély vár, a mint hogy Faragó Istvánt, nyitrai várnagyot 
már el is fogták. Különben sem tartván már sokat a Nádas- 
dyval közlött tervről midőn Lipcséről elment, mondá : »ha 
nem kellek a jó magyaroknak, könnyen megfordítom a 
dolgot, és ő felsége előtt is nagy ember leszek« 2); és 
nagy izgatottan mint a ki tudja mivel játszik, de meré
szen a kibúvó ösvényre lépett, melyet oly ravaszul nyitva 
tudott tartani magának. Ocscse György — az ő faj- *)

*) Bethlen i. h. 391. és kk. u.
2) Kákóczy András vallomása kam.  l e v .
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tája — Bécsbe ment, ott 100 aranyt kapott*), és Bottal 
szavát adá, hogy Bory Mihálynak nem lesz semmi haja, 
csak jöjjön hozzá oct. 20. körül Holeschauba. Bory azonban 
magában keveset tehetett. Az irományok, melyekkel állítá
sait bebizonyíthatta, mind Széchy Mária birtokában voltak, 
azért vele és Nagygyal is közié a dolgot. Mária teljesen le 
volt verve a köz- és magán ügyek által. A felkelési készü
letek közt teljesen megfeledkezett adósságairól, pedig Már
ton napjára b. Listius Jánosnak 30000 frtot kellett volna 
fizetnie, és ez nem akart várni, bármennyire iparkodott is 
Zichy öt várakozásra bírni, és Bottal is, kihez Zichy fordult, 
hogy az adósságot átvállalja, ezt csak arany és ezüst zálog 
mellett volt hajlandó tenni 2). Nagy Ferencz sem volt az az 
ember, ki magát a szövetségesekért veszedelembe döntötte 
volna. Hármuk tanácskozásának eredménye tehát az volt, 
hogy inkább, semmint veszedelembe hozzák magukat, el
megy Bory Bottalhoz, és általa mindent felfedez a felségnek: 
hogy pedig azt a nádorné nevében is tehesse, az neki erre 
különös meghatalmazást ád (oktob. köz.) 3) Bory egyúttal 
mint Zrínyi megbízottja is ment, kit nem akartak maguk

0 A bécsi jud. delegatum tanácskozmánya Bory György felett. 
Nádasdy Szenthének oct. 9. 1668. Bory Györgynek Bécsben való 
megfoi'dulását említik. T i t k. 1 e v.

2) E mrgánviszonyokra nézve v. ö. Nagy levelét Nádasdylioz, 
oct. 18. 1668. N. M. K. i. h. Zichy két levelét Nagy és Széchy Máriá
hoz octoberből kam. 1.

3) Jellemzők Széchy Mária szavai: »Látván végre azt is, hogy 
nem lehet semmi előmenetele dolgukban, hozzám jött s közölte ve
lem is Bory Mihály, mit cselekedjenek tovább, melyről beszélgetvén, 
tetszett, hogy inkább mintsem veszedelembe hozzák magukat, jobb 
ha Bottal úrhoz megyen Bory ur és idején kinyilatkoztat minden 
dolgot ő kegyelme által ő Felségének, mit meg is cselekedett, én is
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közül kizárni: Nádasdyval szemben azonban csak arra volt 
gondjuk, bogy elámitsák és eltitkolják előtte az árulást, s 
e czéljuk sikerült is. A mindig oly éber és bizalmatlan or
szágbíró ezúttal mi roszat sem gyanított, bár Zichy és For- 
gácb különféle dolgokat beszéltek a nádorné nyilatkozatai
ról, és Szentbe Bálint Bory György bécsi útjára figyelmez
tette. »Bory György« — feleié Nádasdy itélőmesterének— 
.»Mihály lyal egy hajóban evez. Nem kell félni csevegésétől, 
ámbár ítélné, hogy hagymázban vannak, ha nem ismerné 
őket« G Nádasdy bizalmát Nagy Ferencz szinlett nyíltsá
gával megerősité. Míg Lipcsén a Kottáinak teendő felfede
zésben megegyezett, irt Nádasdynak: Járjon közben Fa
ragóért, ki interessatus. Ne liigyjen Zichy és Forgách be
szédeinek, a nádorné óvatos volt, benne és Nagyban bizlia- 
tik. Ok tőle várnak irányt. Borynak elmenetele után pedig 
oct. 18. jelenté Nagy: Kende visszajött Erdélyből, de nincs 
pénz, ki is fogna bizonytalanra annyit költeni ? Ok Zrínyi 
és Nádasdy nélkül mit sem akarnak kezdeni: Erdély és a 
felvidék szintén nem hajlandó tettre, sőt a nagyvezérnek 
tudta nélkül tudósítani sem merik a portát. A török segély 
bizonytalan. Tervük aligha ki nem tudódott. Kottái már 
előbb magához hívogatta Boryt, most újra hitta, jelentvén^ 
mily veszélyes helyzete, és az Istenre kérvén őt, jöjjön hozzá, 
nem lesz bántódása ! Irta Kottái: hogy ha Bory fél felmenni 
Bécsbe, oct. 20. táján Holeschau körül találkozhatnak, mi
dőn Kottái leányával és unokájával útban lesz Prága felé * 
Siessen, mert Kottáinak vissza kell menni Bécsbe. Két nap; 
tanácskozás után — irá Nagy — Bory nagy nehezen el-

credentionalist adván neki, az mely mellett megmondjon mindene
ket i. k. ') Nádasdy Szeutkének. Oct. 9. 166S. Titk. lev.
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szánta magát, és megesküdvén, hogy semmit, mi a hazára 
vagy az interessatusokra vagy titkaikra nézve sérelmes meg 
nem mond, elment. Huszonötödikén Bajmóczon lesz, és ak
kor egyikük vagy mindketten őszinte jelentést fognak tenni 
Nádasdynak '). Nehány nappal rá pedig ujságolá: hogy az 
udvarnál sokat vesznek észre, de Bory óvatos volt. Beis
merte ugyan, hogy fegyvert akart fogni nehány ellenséges 
indulatu nemes ellen, de nem a felség ellen, és végül a szö
vetséget érdeklő más dolgokról: Wojenskiről, Szepessy- 
ről — tőn — mint ha mi sem történt volna — jelentést2).

Bory csakugyan találkozott Holeschauban Rottallal, 
de többet fedezett fel neki, mint amennyit Nagy Nádasdy- 
nak megírni jónak látott. Elmondá az összeesküvés törté
netét, és írásbeli jelentést tett azon iratokról, melyek a ná
doráénál vannak, különösen pedig — mi Rottalra nézve a 
legfontosabb volt — Nádasdynak szövetségleveléről, mely 
jun. 24. 1666. Pottendorfban kelt, és a beszterczebányai 
szövetségi okmányról, közte és a többi interessatusok közt. 
Megállapodásuk volt, hogy Bory november 15. Pozsonyba 
jöjjön és ott Széchy Mária, Zrínyi és Nagy Ferencz nevé
ben. Bottal kezeibe, az oltári szentség előtt hűséget fogad
jon a felségnek. Bottal oct. 29. jelenté a történteket a csá
szárnak, a ki eljárását mindenben helyeselte. Bottal tehát 
biztathatta Boryt, és mindazokat, »kik észre fognak térni«, 
legyenek jó reménységben, de levele már Boryt nem talál
ták az élők közt 2). A törődött egészségű férfi Holeschauból

J) Nagy levele oct. 18. 1668. N. M. K. és t i t k. l e v .
2) Nagy Nádasdynak a cista Nadasdianaból. Titk. lev.
s) Szécliy Mária i. h. Széchy Mária reversalisa 1669. maid. 3. 

Kam. lev. deczemb. 17. 1668. és jan. 30. 16 69. titk. tan. jkvek. Ti t k .  
1 e v. A Jelentés az egész ügyet hallgatással mellőzi.
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visszajövet, az útban súlyosan megbetegedett. Kövi bántal- 
mak gyötrék, úgy bogy csak nehezen tudta elérni Bajmóczot, 
s november első napjaiban befejezte ravasz, tekervényes pá
lyáját x).

Jutalom nélkül ment el árulásáért, melylyel véget 
vetett az »első összeesküvésnek« 2), oly időben, midőn azt 
már Francziaország is végkép elhagyá.

Zrínyi kérésére ugyan is a franczia udvar aug. 24. 
válaszolva, határozottan megtagadott minden támogatást, a 
külügyminister Lionne akkép fogalmazván a levelet, hogy azt 
Glremonville szükség esetében a bécsi udvarnak is megmu
tathassa és igy a comoedia is véget ért, melyet Gremon- 
ville majdnem 4 év óta.játszott a magyar békétlenekkel 3).

’) Oct. 28. Keresztury örökösei ügyében tárgyalás lévén ki
tűzve Bajmóczra, ő nem jelenhetett meg, ob gravem et periculosam 
aegritndinem . . . .  in itinere super venientem, debitum viae pro- 
gressum impedientem ! R e l a t i o n e  s, kam.  l ev.  oct. 31. azon
ban Bajmóczon volt. Kam.  l ev.  »Calculi doloribus sublatumme- 
morant,« mondja Korneli Fragm. Hist. Hung. 33. 1.

2) így neveztetik az összeesküvésnek ezen része a periratok
ban sok helytt, ellentétben a második Zrinyi-Rákóczy-féle összees
küvéssel.

3) Mignet, Documents inedits pour servii'a l’histoire de Fi-ance 
III. 383. 1.



IV. FE JE Z E T .

Bory Mihály halálától Nádasdy kibéküléséig az udvarral.
1668. nov. — 1669. decz.

Az »első összeesküvésnek« befejezése után Magyarhon 
ügyeire nézve Róttál volt a legbefolyásosabb ember Bécsben. 
Terve megfelelt a titkos tanács nézeteinek, erőszak nélkül, 
jó szerével csillapítani a kedélyeket, oszlatni el a fellegeket. 
E végből deczember 6-ikán felhivták Bécsbe a primást, 
Széchényi kalocsai érseket, a veszprémi és nyitrai püspökö
ket — Sennyeit és Kolonicsot — Nádasdyt, Zrinyit, For- 
gáchot, Eszterházy Pált, és Zichyt, tanácskozni velük a 
jövő országgyűlésről, nádor választásról, és az ország egyébb 
sérelmeiről 1).

Leopold maga most több hajlamot mutatott ország- 
gyűlésre, midőn a török becsapásaival egy kissé alább ha
gyott, és a kedélyek — a mint legalább a bécsieknek lát
szott — kissé megnyugodtak 2). Azonban Nádasdy, ki még 
kevéssel ezelőtt az országgyűlés mellett buzgott, most ellene 
volt, legalább oly politika mellett, minőt az udvar és Bottal *)

*) Theatrum Europ. X. 807. 1. A jelenvoltakra nézve 1. Róttál 
levelét Csáky Istvánhoz d. d. Bécs, decz. 12. 1668. Kassai Csáky lev. 

2) Zorzi decz. 8. 1668. Racki i. h. 27. 1.
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követni akart. Ő átlátta, liogv csupa szép szavakkal, tettek 
nélkül, már nem lehet többé az országot megnyugtatni, és 
mit sem tudván a feje felett függő Damocles kardról, a szo
kottnál erélyesebben, nyíltabban beszélt. Megmondá Kot
táinak, hogy az országgyűléstől mi jót sem vár, politikájá
val felforgatja az országot. Róttál ellenben vélte, hogy az 
országgyűlés mindent rendbe fog hozni, csakhogy a kedé
lyeket előbb disponalni kell. Csak a magyar urak zavarják 
a dolgot. Nádasdy megjegyzésére, hogy ha már lesz ország- 
gyűlés, legyen gyorsan, mert különben a köznemesség meg- 
hasonlik a főurakkal, feleié, hogy ép azért kell a kedélye
ket csillapítani, az ellentéteket előlegesen kiegyenlíteni, mert 
ha a nemesség és urak összevesznek, okvetetlenül vérontásra 
kerülne a dolog.

A tanácskozmány egyébiránt, úgy a mint annyi más, 
eredménytelen volt. A felvidékiekről bizonyosan tudták, 
hogy nem jelennek meg az országgyűlésen, ha sérelmeik, kü
lönösen pedig a vallási kérdés előbb nem orvosoltatnak. A 
vallás dolgában azonban a császár nem akart engedménye
ket tenni, s igy a rögtöni országgyűléstől is elment a 
kedve s azt a magyar urak sem merték erőszakolni. Szétosz
lottak tehát decz. közepén eredmény nélkül, és az ország
nak tett egyedüli engedmény volt, hogy Souches helyibe 
— ki bécsi commendanssá lett — Eszterházy Pál nevezte
tett ki bányavárosi főkapitánynak, ki annyira hive volt az 
udvarnak, hogy a mit eddig magyarra bizni nem akartak, 
rá egész nyugalommal bízhatták x). A gyűlések befejeztével 
Nádasdy kérdésére: mit végeztünk tehát ? Róttál nem tu-

’) »S’é ben scielto unó, che per molti riguardi dalia corte pro- 
fessa la maggiore dipendenza.« Zorzi, decz. 29. 1668. i. h. 29. 1.
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dott határozott feleletet adni. Akkor monda Nádasdy: Ausz
tria olyan mint az egyszeri palota, melynek egyik termében 
— Magyarországon — a falon nagy repedés támadt. A he
lyett, hogy javitották volna, bemeszelték a repedést és 
újra meg újra ismétlék a műtétet, valahányszor a repedés 
feltűnt, mig egyszerre a palota összeomlott*) ! A tanácsban 
szóba jöttek volt a törököknek fenyegető felhívásai, melyek
kel szóval és írásban behódolásra szóliták a magyarokat 2). 
Ilynemű felszólítást kapott Zrínyi is, nem ugyan valamely 
basától, hanem egyik török foglya, Omer spaliiatól, a nagyve
zérnek lovászmesterétől, ki a török háború óta foglya volt, 
mert 16,000 tallérnyi váltságdíját még le nem fizethette. A 
fogoly török liazakéredzkedve, hogy váltságdíját megsze
rezze, őrei előtt nagyon dicséré Zrínyit, mondván, hogy a 
török császár igen szereti és becsüli a bánt. Ilyféle beszé
dei Zrínyi füléhez jutván, kíváncsiságból maga elé hozatta 
a foglyot, ki nagy hévvel ismétlé börtönbeli szavait, sőt még 
többet is mondott. »Felszólított« — beszélé Zrínyi Kottái
nak, kit megkért hogy a törökkel való beszélgetését közölje a 
felséggel, mert maga nem szeretne neki alkalmatlankodni, 
és e jelentésével csak a felség, a nemzet és a kereszténység 
iránt való hűségét akarja kimutatni — »a szultán és nagy
vezér nevében, egyezkedjem velük.« »Hogy tehetném azt — 
volt feleletem — egy fogoly puszta szavára, irás nélkül ? 
Miért nem szorgalmaz a szultán ilyféle dolgot a magyarok
nál« ? Mire a török válaszolt, hogy a magyarokkal könnyen

0 Róttál jelentése, titk. tanács decz. 17. jkben. Titk. lev. A 
pápai követ levele decz. 3. 1668. Zorzi levelei, decz. 8. 29. 1668. 
Racki i. h. 27. és kk. 11.

2) Theatrum Europ. i. li.
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elbánik a porta, de tőle tart, mert ő, a pápa segélyével, a 
horvátokkal kemény ellentállást volna képes kifejteni. Erő- 
sité végre, hogy hazamenvén, karácsonyig vissza fog jőni, és 
leveleket fog hozni a szultántól és a nagyvezértől. A ravasz 
török — ki ezáltal úgy látszik sorsán akart könnyíteni — 
választ is kért Zrínyitől, de ez — némi habozás után — 
csak tiszteletét jelentette a portának, és jó szomszédi hajla
maiba ajánlá magát.

Róttál nagy figyelemmel hallgatta Zrínyit. Dicsérte 
hűségét, de mégsem hízott teljesen henne ; kérdé, mit fog 
csinálni ezután ? Zrínyi felelt, hogy a leveleket, melyeket a 
török netalán hozni fog, megküldi a császárnak. Róttál azon
ban megjegyzé, hogy szerény véleménye szerint az nem elég, 
hanem le kellene küldeni valakit hozzá titokban, ki törökül 
tud, és beszélgetésüket kihallgassa, és csak azután kellene a 
leveleket felküldeni. 0  egyébiránt meg fogja mondani a dol
got a császárnak, kinek nagy öröme lesz hűségén, és 
Bécshől majd megírják neki, mit kérdezzen a töröktől ? Zrí
nyi mindenben megnyugodott, mert — mint mondá — nem 
kíván mást, mint a felséget híven szolgálni és — hozzá te
hette volna — háborút idézni elő Leopold és a török csá
szár közt. Zrínyi felfedezését Róttál mindjárt decz. 17. be
jelentette a titkos tanácsnak, mint felette sürgős dolgot. 
Lobkovitz, Auersperg, Montecuccoli és társaik szintén nem 
bíztak teljesen Zrínyiben és Podestat, a haditanács török tol
mácsát jelölék ki, mint legalkalmasabb embert, hogy Zrí
nyihez lemenjen, mert magyarul is jól tudott. Feltették a 
kérdéseket a török számára. Hogy van a szultán? hozott-e 
tőle, a nagyvezértől írást? hol van most a szultán? mit 
szándé'kozik a nagyvezér tenni, ha Kandiában nem boldo
gul? Hová fog fordulni, mennyi erővel? Volnának e képe-
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sek Kandiában, és másutt egy időben háborút viselni ? Van-e 
szövetsége a töröknek a magyarokkal? Kern látott-e a por
tán magyarokat, erdélyieket, és ka igen, honnan, kitől jöt
tek ? Zrínyi feleljen, hogy a törökkel való egyezkedés nagy 
dolog, elébb barátaival kell szólnia, mire legalább is 14 nap 
szükséges! Podesta legyen jelen a találkozáson, és tegyen 
jelentést, melyet Zrínyi is olvashat és aláírhat, de a mellett 
tegyen egy másik, titkos jelentést is, mindenről, mit Zrínyi 
udvarában észlelt, különösen pedig, nem jött-e a török Zrí
nyivel még egyszer össze 1) ?

Sem Zrínyi sem Nádasdy nem tudták, hogy ezen idő
ben összeesküvésüknek összes iratai Róttál és az udvar 
kezébe kerültek. Bory halála után ugyanis Róttál komolyan 
emlékezteté a nádornét és Nagy Ferenczet Bory ígéretére, 
hogy Pozsonyba jő, és figyelmeztetett, hogy minden iratot 
hozzanak magukkal, mert az udvar más kútfőkből is bir 
tudomással a dologról. Ha valamit eltitkolnának, csak 
gyanússá tennék magukat. írjanak le tehát mindent lő
vén, minden cselekedetüket, minden tervüket, hogy a fel
ség a maguk érdekében is megítélhesse: nincs-e veszély a 
késedelemben ? jó-e továbbra is szemet hunyni ? nem tud-e 
senki semmit a felfedezésről ? és mondják meg minderre 
nézve véleményüket, ’)

Széchy Mária engedelmeskedett, Deczember derekán 
Nagy Ferenczczel Pozsonyba utazott, magával vivén min
den irományt, mety az összeesküvésre vonatkozott. A világ 
azt gondolta, hogy adósságai miatt teszi meg az utat, és

P Titk. tanács jk. decz. 17. 166S. titk. lev. Ugylátszik, Podesta 
leküldéséből semmi sem lett, legalább annak nyomát nem találtam.

2) Titkos tanjkv. decz. 17. 1668. T i t k .  l e v .
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Nádasdy nem mulasztá el őt Nagy által figyelmeztetni, 
hogy bizonyos adósságot, melyet Nádasdy Wesselényivel 
csinált Bécsben, de a pénzt Wesselényi maga költötte el, 
fizessen ki, mert mind e napig neki, Nádasdvnak, kell utána 
a kamatot fizetni. *) Pozsonyban azonban a nádorné megbe
tegedett. Ereje megtört, és azt sóba sem kapta többé vissza. 
Helyette az iratokat Bécsbe Nagy Ferencz vitte Bottal- 
nak, m á r  1669 e l e j én .  Az iratok közt volta szövetség 
levél, melyet Nádasdy 1666-ban Wesselényinek, 1666. decz. 
28. pedig Pozsonyban Zrínyinek adott. A bécsi hármas 
szövetségnek egy példánya és Nádasdvnak 1666-ben marcz. 
9-én az interessátusok számára kiállított hitlevele. Zrínyi 
levele, melyben a nádort felbatalmazá, hogy Apaffyval ne
vében is tractálhasson. Zi’inyi és Nádasdvnak levele Wesse
lényihez, Gremonville-lel való liochaui találkozásukról. Ná- 
dasdynak néhány levele, mely bizonyitá, hogy az országbíró 
mind a franczia, mind török szövetségbe, valamint a Lu- 
bomirski-féle ügybe is teljesen be volt avatva, valamint le
vele Nagyhoz Panajotti árulásáról. Az erdélyi viszonyokra 
fényt vető okmányok: Bethlen Miklós levele Balló ered
ménytelen első útjáról és a további teendőkről; Ballónak 
kétrendbeli utasítása, és jelentése találkozásáról a nagyve
zérrel. Végre pedig Nádasdvnak Oratioja az ország ren
déihez. Mindezeket Bottal német fordításokban január 
30-án bemutatta a titkos tanácsnak, mint a leveleket, me
lyek a nádorné és Zrínyi kezeiből előkerültek. * 2)

E levelek teljesen igazolák, mit Fekete, Szelepcsényi

') Nádasdy levele Nagyhoz, decz. 24. Pottendorf. Kam. lev.
2) Titk. tanácsi jkv. január 30. 1669. titk. lev. mellette az ok

mányok német fordításban v. ö. még Széchy Máriát és Nagynak 
1670. oct. 10-iki bécsi vallomását i. h.

15W e s s e l é n y i  F e r e n c z  n á d o r .
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és Bory Mihály állítottak. Mind a mellett az udvar és Bot
tal a béke és engesztelés politikáját folytatták, mert az 
ildomosság úgy kívánta, sőt ép az összeesküvőket akarták 
eszközül felhasználni a háborgó kedélyek lecsillapítására. 
Nádasdynak ugyan nem jutott, nem juthatott szerep actio- 
ban, melyben Bottal volt a főszemély, de teljesen bántatlan 
maradt, Szelepchényinek nagy haragjára, ki neki megbocsá
tani nem tudott, vele többé alig szólt, és ha lehetett, akkor 
jött az udvarra, midőn Nádasdy ott nem volt. 1) Zrínyi 
ugyan alig volt kevésbé bűnös az udvar szemében; de mint 
hajlítható jellem, jó eszköz lehetett Bottal kezében és nél
külözhetetlennek látszott a protestáns zavargások lecsillapí
tására. Sokat bízott Bottal Széchy Máriában és Nagy Fe- 
renczben is, kiket azért le kellett kenyerezni, és tekintélyü
ket a magyarok előtt fenntartani. Árulásuknak tehát a leg
mélyebb titokban kellett maradni. Ennél fogva visszaad
ták Széchy Máriának Nádasdy kétrendbeli szövetség levelét, 
Wesselényinek és a szövetségeseknek szólót, melyekről leg
inkább fel lehetett tenni, hogy azokat valaki Murányimn 
keresni fogja, és a nádorné csak reversalist adott, Pozsony
ban (marcz. 3. 1669,) hogy azon levelek nála vannak, és ha 
a felségnek és hazájának szolgálatja úgy kívánja, a király
nak megmutatja. 2) Jutalmul a felség neki hitelezői ellen 
protectionalist és 3. évi moratóriumot adott azon feltétel 
alatt, hogy ezen idő alatt hitelezőit fizesse ki (jan. 12.1669 3), 
minek eszközölhetése végett Bottal befolyása folytán a ka-

’) Róttál az eperjesi rendeknek, Uj magyar Múzeumban 1855.
416. 1.

2) Reversalisa a kam. lev.
3) A mandátum a kancz. levéltárban.
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marától, mire már régen vágyott, 30,000, irtot kapott 
kölcsön. J)

A felvidéki ügyek csakugyan gondot adtak a kor
mánynak. Az ottani mozgalmak nem az összeesküvésnek 
következményei voltak. A protestáns ellenzéknek legna
gyobb része, mint láttuk, 1668 őszén mit sem akart tudni 
Bory-féle kalandos tervekről, Nádasdy iránt pedig nagy
részt határozott bizalmatlansággal viseltetett. Kende alig 
vette ki lábát Erdélyből, midőn Apaffy már több lutherá
nus és kálvinistától figyelmeztetést vön, ne igen bízzék Ná- 
dasdyban. Az országbíró, irák, csak azért közeledik hozzá, 
azért akar zavart, hogy nádorrá lehessen, és aztán, mint a 
béke angyala, lecsillapítván a vészt, Magyarországot mint
egy ajándékul kezéből kapja az ausztriai ház. Intéseiknek 
nyomatékot adandók, figyelmeztették a fejedelmet, mily rút 
állhatatlanságot tanúsított Nádasdy már mint ifjú a vallás 
dolgában. Buzgó lutheránusból pápistává lett egy nő miatt. 
Jószágain a protestáns papokat kegyetlenül üldözte. Né
melyeket megölt, másokat kivert, és jobbágyai nyakára ba
rátokat, jezsuitákat hozott. Senki sem üldözte még oly ke
gyetlenül a hívőket, mint ő. Az idő meg nem változtatta. 
Vigyázzon Apaffy, hogy bajba ne döntse, s e cassandrai jós
latokra a fejedelem csak ugyan vigyázott magára. Buz
galma nagyon alábbszáll!, segíteni a magyarokat. * *)

Az országos elégíiletlenségnek, izgatok nélkül is, elég 
•táplálékot nyújtottak a régi és még is mindig uj sérelmek. 
A vallási üldözés, a magyar és német hadaknak garázdál
kodása, és a török dulások. Érsekújvárról, Egerből a Vág-

’) Kamarai levéltár, Zichy István levele Nagyhoz ugyanott.
•) Bethlen János, i. h. 395. 1.

15*
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felé, Szathmárba, Dunántúlra, Horvátországba folyton-foly- 
tak a becsapások, s a nyugtalanító birek a török készüle
tekről meg nem szűntek. A magyar végekből ugyan vissza
visszacsaptak a bajduk, és buszárok: de nagyobb csapást 
mégis csak Zrínyi ejtett 1669 elején a törökön, a boszniai 
basának levágván 400. emberét. A felvidéken, bol Zrínyi 
nem volt, más módon igyekeztek maguknak nyugtot sze
rezni. Még 1668. October havában Encsen összegyűltek 
Kátay Ferencz házánál: Fáy László, Monaky István, Han- 
vai Péter, Abauj, Borsod, Tornából és ajándékokat küld
tek Egerbe, hogy lecsillapítsák a törökök dühét. E lépés tör
vényellenes volt, a mennyiben egyes hazafiaknak, megyék
nek nem lett volna szabad a törökkel érintkezni. Midőn te
hát a felvidéki kapitány Csáky a történtekről értesült, ke
ményen kikelt, hogy tudta és engedelme nélkül ilyesmibe 
bocsátkoztak. Bécsben is nagy volt a harag s a fő-hadita
nács irt a kanczellariának, állítsa helyre a rendet a felvi
déken. 2) A rendetlenség azonban nőttön nőtt és a Csáky 
installátiójára 1668 végére Kassára összesereglett felvidé
kiek, valamint Nógrád, Zólyom, Pest-Pilis és Solt várme
gyék Mocbáry Ferencz, Bezzegb György és Tassy Mihályt3) 
újból keserves panaszokkal Bécsbe küldék. Nádasdy, kit 
közbenjárónak felkértek, erélyesen támogatta folyamodásu-

’) A török csetepatékra nézve v. ö. Theatrum Europ. X. 1- 
felv. 809 — 810. 2. fél. 31. 32. 11. Ottendorf Montecuccolinak, jan. 21. 
1669. Kassa, Montecuccoli jegyzetei közt. i. h.

2) Kam. levéltár N. R. A. 519. f. 21. 22. n. Horváth G-yörgy 
vallomása u. o.1737./i .

3) Hevesmegye megbízása decz, 29. a nógrádi és pesti decz. 11 
1666. a zólyómi jan. 4. 1669-ről szól, Kancz. lev.
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kát. Nehezen vállalta el a közbenjárói tisztet — irá — mert 
ő felségének alkalmatlankodik, de kötelessége a haza ve
szedelmét tekintetbe véve, a felséget kérni, hogy a 13 vár
megyén elkövetett törvénytelenségeket orvosolja, nekik a 
török ellen védelmet nyújtson, s a garázda kapitányokat 
szigorúan megfenyítse. Ne bocsássa el őket pusztán vigasz
taló szavakkal, miután már annyit fáradtak, költöttek, pa
naszkodtak. Már úgyis el ég,  kegyes resolutiót kaptak, me
lyeket tettek nem követtek, s azonkívül nyilvános törvény
telenségek történtek, mi ha elnézetik, olyan mintha törvé
nyek többé nem is volnának. A felvidék amúgy is zavarog; 
felkelésre hajlik, és mindig csak szóval tartják ; ha teljesen 
elfordul tőlünk, csak Isten lesz megmondhatója a bajnak, 
a mi be fog következni.« Azonban Nádasdynak e sorai, 
melyeket az nap irt, melyen Róttál a Nagy által hozott 
leveleket a titkos tanácsnak bemutatta, elhangzottak (jan. 
30.) s a királyi válasz jobbára csak ismétlése volt a sokszor 
hallottaknak. Némely magánérdekü dologban határozott in
tézkedéseket tett ugyan; de a leglényegesebbekre n é z v e  
csak ígéreteket tartalmazott. A garázda magyar és német 
hadakat zabolázni fogják. A németek, kik az ország javára 
és védelmére szükségesek, kell, hogy az országban marad
janak. A vallási kérdést rendezzék békés utón maguk közt, 
A török dulások tárgyában a portánál levő követ a szük
séges panaszt és lépéseket meg fogja tenni. Végre óhaját 
fejezé ki a felség, hogy kedves Magyarországa és népe, 
melyet annyira szeret, győződjék meg elvégre, hogy nincs 
nagyobb gondja, mint az országot virágzóvá tehetni. (Már- 
czius 7.) x)

’) Nádasdy levele és a felség válasza. Muz. föl. lat. 329.
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A felvidék pacificatiójának a gyűlésen kellett volna 
véghez menni, melyet Lipót mart. 14. april 28-ra Eperjesre 
hirdetett. *) Ez volt egyúttal a gyűlés, melyet Apaffynak 
már más fél éve Ígértek, a magyar-erdélyi villongások ki- 
egyenlítésére. A magyar urak közűi sokan szerettek volna, 
mint biztosok e gyűlésen megjelenni, mert tudták, hogy a ki 
ott sikerrel jár el, az nagy pártot fog szerezni magának a jövő 
országgyűlésre, a nádor választásnál. 2) Az udvar Rottalt, 
ámbár beteges volt, nevezte a deputatió fejévé. Melléje 
Szegedy Ferenczet, a kanczellárt, Petliő Zsigmond felvidéki 
alkapitányt — Csáky Ferencz, Nádasdy emberének tartatott 
és Róttál szeretett volna helyette mást a főkapitányi szé
ken 3) — és Zrínyit rendelé, kinek kinevezését a főbb körök 
igen változó érzelmekkel -— helyeselve, rosszalva — foga- 
dák.4)

Róttál felkérette Nagy Ferenczet is, jöjjön és működ
jék közre az óhajtott békesség létesítésében, és Zichy tá
mogatta őt, mind Nagynál, mind Szécliy Máriánál, biz
tosítván a nádoráét, hogy Rottalnak köszönhetni, hogy 
oly jó irányban fejlődnek a dolgok, ha azonban Róttál 
igyekezete meghiúsulna, az egész nemzet kárát vallaná. 
Róttál csakugyan bízott Nagy Ferencz ügyességében, 5) s

Róttál Nagynak i. h.
2) Zorzi, márcz. 23. 1669. Racki i. h. 31. 1.
3) A kassai Csáky levéltárban, kelet nélkül, de kétségtelenül 

1668. deczember havából egy levele Rottalnak Csákyhoz, melyben 
felszólítja, köszönjön le a főkapitányságról.

4) Zorzi april 6. 1669. Racki i. h.
5) Lásd Róttál és Zich3 rnek fennebbi leveleit. »Kgl. ó felsége 

irat, hogy ki azon az felföldön ismerős lévén és nagy hitele vagyon 
kg. segítse és facilitálja a dolgokat. Kérem kg. jöjjön Eperjesre,
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Ígéretekkel magához igyekezett őt lánczolni: főfigyelmét 
azonban a bánra fordította.

Zrínyinek helyzete Rottallal szemben sajátságos volt. 
Róttál tudta, hogy összeesküvővel van dolga : míg a bán 
nem is gyanitá Nagyéknak árulását. Róttál azonban több 
pontot talált, melyre nézve Zrínyivel rokonszenvezett. 
Mindketten ellenségei voltak Nádasdynak, mert Zrínyin 
végre fogtak a murányi uszítások és már octoberben »da- 
raboskodott« Nádasdy jószágain, kész volt minapi barátját 
fegyverrel megtámadni, s e vállalatra Rottaltól vélt pénzt 
kölcsön kaphatni. Zrínyi ép úgy óbajtá a vallási békét a 
felföldön, mint Róttál, habár nem is ugyanazon okokból. 
Rottalnak befolyásos állása nem téveszté el hatását Zrí
nyire : mig Zrínyinek nyíltsága, melylyel újra elbeszélte, 
hogy Omer visszajött nagy Ígéretekkel, állítólag a kajmakám 
nevében, de megbízó levél nélkül; bizalmat gerjesztett Rot- 
talban, és már útban Eperjesfelé egy magyar levélkét 
adott Zrínyinek, hogy azt horvátra fordítsa, és a portára 
küldje, a tartalommal : hogy az idén nem felelhet meg a 
törökök kívánságának, mert a császár két keresztény hata
lommal szövetséget kötött; ez évre már késő is a dolog, 
nyáron nem is lesz otthon : de azért szolgálatukra kész és 
írni fog. *) Mind a mellett, ha Róttál azt hivé, hogy Zrínyi 
nyugodt alattvalóvá lett a németek felfogása szerint, na-

azonban fáradjon és disponálja az elméket, nincs kétségem kgmedliez, 
nagy bizalommal vagyok, hogy minden jó tanácsával és segítségével 
könnyebbíteni fogja fáradságunkat. Elhigyje kgl., ha élek, fáradságát 
megszolgálom.« Kottái Nagynak marcz. 17. Bécsböl i. h.

') E levelet Zrínyi viszonválaszában hozza fel Racki i. h
473. 1.
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gyón csalódott. A régi maradt, és a török háború volt min
dig a czél, a melyen esze járt.

Bécsben a tavaszszal is alig tudták tartóztatni, hogy 
becsapást ne intézzen a török földre, x) mert nagyon alkal
masnak látta az időt arra, hogy a kereszténység felhasználja 
a török gyengeségét.

O most kész lett volna oda hatni, hogy Magyaror
szág örökös királysággá legyen, ha tudta volna, hogy ez 
esetben a Habsburgház elszánja magát a török ellen táma
dólag fellépni. Azonban ismervén a németek aluszékony, 
békesovár természetét, bármily vérmes volt is, mégis Tamás 
volt benne, hogy az valaha megfogna történni, s azért ter
vének kivitelére mindig csak a francziák és lengyelekre 
tért vissza. 2) GremonviUe elutasitó válasza daczára sem 
tudta elhinni, hogy XIV. Lajos csakugyan félreteszi a 
magyarokat, levonja róluk kezét, mert már alig fogja hasz
nukat venni s bizalma ismét Bonzi felé fordult, ki ugyan 
csak működött a franczia érdekben Lengyelhonban 3), hol, 
János Kázmér még a múlt évben, September havában le
köszönvén, május 2-ikára Varsóba király-választó gyűlés 
volt hirdetve. Zrinyi sokat remélt a lengyel ügyek fordula
tától Magyarországra nézve. Igen valószinii volt, hogy a V

V »A1 conte di Sdrino ehe meditava una gagliarda incursione 
si e commondato con risolutione la reserva »Zorzi, febr. 23. 1669. 
Zorzi april 13. 1669. Racki i. h. 29. 34.11.

2) Zrinyi nézeteit illetőleg lásd különösön Nagy Ferencz sept. 
14-iki lőcsei vallomását i. h. kinek maga beszélt e dolgokról szokott 
njúltságával.

3) A titk. lev. meg van német fordításban Zrínyinek egy levele 
Bonzinak, melyben elmondván visszautasittatásukat, kéri régi szi- 
vessége czimén tudja meg igazán XIV. Lajos érzelmeit. A kelet nél
küli levél csak ez időben kelhetett.
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franczia jelölt, eleve Condé, majd a Pfalz-neuenburgi her- 
czeg fog megválasztatni, s a franczia pártnak egyik feje 
Sobieski János a lengyel korona-maisai, a későbbi hős 
király összeköttetésben vala Wojenskivel és Wojenski által 
Nagygyal, Zrínyivel, és a magyarokkal. a)

Póttal, Zrínyi, Szegedy april 3. hagyták el Bécset 
hajón, és még az nap, bár kedvezőtlen széllel küzködve, el
érték Pozsonyt. Velük volt még Dvornikovich Miklós, kan- 
czelláriai irattárnok a királyi pecséttel, és Farkas András 
győri harminczados, az osztrák háznak feltétlenül hű embere, 
sutjukat Nádasdynak kívánsága kisérte »Isten szégyenval- 
lástúl ne mentse azt, ki méltán érdemli! Gyakorta maga 
keresi magának az ember a gyalázatot.« * 2 3)

Bottal sietni akart, hogy april 14-ikéig Eperjesen 
lehessen, s ott az erdélyi követekkel, kiknek ezen nap volt 
megjelenésül kitűzve, a tárgyalásokat elvégezze, mielőtt 
még a felvidéki követek összegyűltek. Mert utasításának 
egyik főpontja volt, hogy az erdélyiekkel csak erdélyi 
ügyekről tractáljon, és ne engedje, hogy azok a magyar 
ügyekbe avatkozzanak. Egyebekben azonban szorgosan 
ügyeljen, hogy a királyi tekintély valamikép csorbát ne 
szenvedjen, kárt ne valljon. Legyen békülékeny, csillapít
son, de a vallási kérdést ne engedje felvétetni. Az csak tisz
tán a magán egyesség tárgya legyen, melyet különösen 
Zrínyinek kellett vezetni.4) Azonban Pozsonyban érte
sülvén, hogy az erdélyiek meghívói egy véletlen eset foly-

P A lengyel viszonyokra nézve 1. Theatr. Europ. X. 34. 1. és a 
J e l e n t é s t  pár szóval.

2) Nádasdy Csákynak 1669. marcz. 19. kassai Csáky-levéltár.
3) Az utasitás Katonánál XXXIII. 754. és kk. 11.



234

tán — a levélhordó a szathmári erdőkbe szökött annélkül, 
hogy megbízását teljesítette volna — elkéstek, meglassitá ut- 
j át, Szempczen (april 5) Zrínyitől megvált, és a kanczellár- 
ra l Nagy Szombatnak vévén útját, Trencsény, Turócz, Lip- 
tómegyéken át egyenesen Eperjesre ment, bová nagycsü
törtökön (april 18.) érkezett meg: míg Zrínyi Galgócz, 
Szent-Kereszten át, Széchy Mária meghívására betért Lip
csére, és onnét Nagy Ferenczczel, ki most teljes bizalmát 
bírta, és minden tervébe be lett avatva, Sárospatakra uta
zott Rákóczyhoz. 3)

Rákóczy Ferencz most már teljesen önálló volt, leg
alább vagyonilag. Megosztozott anyjával, és bírta Erdély
ben Grörgényt, Balásfalvát, Magyarországon az ősi apai jó
szágokat, Makoviczát, Sárost, Szerencsét, Onodot, Vadászit 
a mádi és zomhori rész-jószágokkal. 2) Anyja távol volt, s 
a hajlékony ifjú nem tudott ellentállni Zrínyi rábeszélései
nek, ki nagyon keveset gondolt azzal, mi tetszik az öreg fe
jedelem asszonynak. Először rávette, hogy vele és Barkó- 
czy Istvánnal, ki mint szabolcsi főispán az eperjesi gyűlésre 
ment, XIV. Lajoshoz forduljon segítségért. Zrínyi Wojens- 
kitől egy alkalmas embert kért vala, kit Francziaországba 
lehessen küldeni, s a kanonok által küldve, most megjelent 
Gicha Kázmér, fiatal lengyel nemes, ki a lengyelhoni fran- 
czia párt főbbjeivel is összeköttetésben volt. Zrínyi, Rákó
czy és Barkóczy István megbízásokat adtak neki, melye
ket Nagy Ferencz a mindig szolgálatra kész eszköz fogal
mazott, Rákóczy pedig leirt. Ugyan csak Nagy tette fel

3) Zichy [Széchy Máriának april 7. 1669. Wesselényi László 
april 13. 1669. kam.  l e v .  Rottal jelentése az eperjesi commissióról, 
k a n c z e l l .  l ev.

2) Egy conceptus szerint a k a m.  l e v .
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utasitáskép a pontokat, melyeket a követ a franczia király
nak előadjon, (april 25.) Az utasítás mindenek előtt felem- 
lité, hogy Magyarország, melyet a török dúl, mely a bele
egyezése nélkül kötött béke által ősi szabadságában meg
támadtatok, elnyomatását továbbra nem tűrheti. Kényte
lenek tehát a franczia királyhoz fordulni, k i n e k  eddig 
tanúsított kedvező indulatát hálás köszönettel elismerik. 
Ha nem látná tanácsosnak segíteni a nemzetet a már köz- 
lőtt pontok értelmében, küldjön legalább 60—70,000 tal
lért készpénzben, Bécsre szóló váltókban, hogy időközben 
a török ellen katonáikat készen tarthassák, s a királynak 
is, lia alkalom nyílik, szolgálat]ára lehessenek. Ha a király 
ezt sem tenné, ha még várni akarna, ők — mert veszedelem 
van a késedelemben — kénytelenek volnának másféle se
gély után látni, s akkor, ha szakadásra kerülne valamikor 
a dolog Francziaország és Ausztria közt, a király se 
számoljon a magyarok támogatására. Ez utasítással Griclia 
csakugyan elutazott, beszólván útjában még Sobieskihez, 
más lengyel urakhoz. Útiköltségül 1000 tallért kapott 
Rákóczytól, mely összeghez Zrínyi — jellemző vagyoni 
viszonyaira nézve — 28 aranynyal járult. E küldetést Zrínyi 
nagy titokban tartá és csak Ispán Ferenczczel, ez abauj- 
megyei nagy tekintélyű és ildomos református ember
rel, közié, ki szinte Patakra jött a vallási kérdés végett. 
Barkóczy azonban nem volt oly hallgatag, nem Nagy Fe- 
rencz, ki később otthon a dolgot a nádornénak elbeszélte. a)

0 Jelentés, Nagy Ferencznek két bécsi és két lőcsei vall. Kis
faludy Gy. vallomásai kam.  l ev.  Zrínyi I. vall. 24—28. fél II. vall. 
14 —18. Kacki i. h. 283 és 813. 11. Petrovich gyűjteményében i. h. 
6. 1. szinte emlékszik e levélről, de oly téves megjegyzések kíséreté
ben, melyek magát Szalayt is, nem csoda, tévútra vezették.
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Még nagyobb horderejű volt az egyesség, melyet most Rá- 
kóczy, Zrínyi befolyása alatt, a protestánsokkal kötött, s 
ezzel a hosszas villongásnak végett vetett. April vége felé 
Zrínyi meghívására, a tiszamelléki reformátusok főemberei, 
Bocbkay István vezérlete alatt Patakon összesereglettek. 
Ott voltak Szubay Mátyás, Figedi Nagy András, Sze- 
pessy Pál, Bogdány Farkas László, Dalmadi István, Bes
senyei Mihály, Keresztes András, Korodi Ispán Ferencz, 
Szentpéteri István, Wesselényi Pál, a nádornak unokaöcs- 
cse, Lónyai Annának Kemény János fejedelem özvegyének 
fia, heves vérű, fogékony lelkű, de jóban roszban egyaránt 
túlzásra képes ifjú, a negyvenes évben járó Bonis Ferencz, 
zempléni tábla-biró, és Nádasdynak haszonbérlője, határo
zott, vas jellem, ki azonban még nem lelt alkalmat elvonult
ságából nagyobb cselekvési térre kilépni, végre Kazinczy 
Péter, Zemplénvármegyének, t ü z e s  de g y e n g e  főjegy
zője és Héczei Baksa István Abaujnak jegyzője, egy mérsé
kelt, higgadt ügyvéd, ki, ámbár buzgó református, mégis 
Báthory Zsófiának bizalmas és tevékeny ügyvivője volt. ’) 
A protestánsok készek voltak Zrínyivel tárgyalni, de nem 
Bottallal, mint királyi biztossal, kinek egész kiküldetését 
törvénytelennek tárták. Két napig alkudoztak Zrínyivel és 
Nagygyal, nem mulasztván el hangsúlyozni, mily nagy hasz
nára lesz Zrínyinek és’ a Bákóczy-háznak, ha a kálvinis
tákat magukhoz csatolják, mi alatt Báthory Zsófia hirt vön 
a pataki dologról, és rögtön elküldé fiához Cserney Pál 
jószágigazgatóját, lebeszélni őt az egyezkedésről. Rákóczy 
a kényszerűséggel menté magát: »Benne vagyok ! — Elöl 1

1) E jellemzések többnyire a jövő eseményeknél idézendő kút
főkön alapulnak, és ott fognak idéztetni.
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tűz hátul viz, oldalt hegyes tőr van. Ezek itt fenyeget
nek, nem tudok mit csinálni közöttük.« Ekkor belépett Zrí
nyi és Rákóczy elhallgatott.

Cserney még a tanácskozásoknál igyekezett némely 
pontokra ellenvéleményt kifejezni, de a különben nyugodt 
Baksa ráförmedt, hogy ő zavarja csak a 13 vármegyét, és 
az egyesség april 26. csakugyan létre jött, »Zrínyi Péter 
közbenjárására« — mint az okmány mondá — »és mert a 
protestánsok is a magyar nemzetnek megerősödését és szép 
egyességét óhajták.« Rákóczy visszaadta a pataki parochiá- 
nak, mestereknek, papoknak, collegiumnak, az elvett jöve
delmeket, vagy a mennyiben anyja birtokában voltak má
sokkal pótolá. A pataki tanároknak elmaradt fizetései és 
jövedelmeikért, melyeket Dobó és Lorántfy Zsuzsánna ren
deltek volt meg, letett Szepesy András, pataki első predi- 
cator kezeibe 4000 magyar forintot. Az újhelyi parochiá- 
nak járó dézmát, melyet anyja nem fizetett, átvállalta s 
megígérte, hogy a selmeczi, vámos ujfalusi, keresztúri, to
kaji, tarczali, bernád- németi jövedelmeket, valamint annak 
idején az ecsedit is kiadja. Kötelezte magát, hogy a deákok, 
nemesek, tanárokat a templomban való járásban Patakon 
nem akadályozza, templomuk harangjait nem használja. Az 
evangélikusokat a katholikus ünnepekre nem kényszeríti. A 
templomba menésnél a kapukat be nem záratja. A temető le
gyen közös, mig a katliolikusok külön temetőt nem kapnak. 
Az iskolamesternek elvett házát, és bizonyos hagyományt 
a collegiumnak visszaadja, a parochia korcsmáltatási jogát 
nem gátolja. Mindennek szigorú megtartására aláírták e 
szerződést Rákóczy, Bocskay, Wesselényi, Szepessy, Bónis 
és Kazinczy, Zrínyi és Nagy Ferencznek, mint tanuknak 
jelenlétében.
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Ezzel meg volt kötve a béke a reformátusok és a Rá- 
kóczyház közt, s ámbár az éveken át táplált gyűlölet nem 
is enyészett el rögtön, sőt a keblekben Rákóczy iránt bizo
nyos bizalmatlanság maradt vissza, mégis biztositák fegyve
reikről, és mondák, hogy Rákóczy most 20,000 kardot, — a 
mennyi erővel rendelkeztek a Tiszaliáton — kötött oldalára,

Báthory Zsófia mély fájdalommal értesült fia lépé
séről, és legalább annyit törekedett kivinni, bogy a felség 
ne erősítse meg »a meggondolatlan ember cselekedetét.« J) 
Rottalt meglepte a gyors fejlemény, a gyors siker, de mert 
az ügy úgyis Zrínyire volt bizva és társai semmit sem talál
tak az egyességben, mi a katholika vallásra sérelmes volna, 
»mert katho.likus templomokat nem adott át, személyére 
nézve kötelezéseket nem vállalt, s különben is a szerződés 
csak Rákóczyt kötelezi, és nem a többi katholikusokat,« 
megnyugodott s a bán buzgalmától sok jót remélt a további 
teendők tekintetében is. 2)

Azonban a felvidéki követek közt, kik most Eperjesre 
gyűltek, olyan volt a hangulat, bogy a kik a viszonyokat 
ismerték, mint Csáky Eerencz, már az első gyűlés előtt lát-

) Nemz. Máz. föl. lat. 3157. 212 -216. 11. magyarul másolat
ban Károly István kéziratában, M. akad., mely példány szerint Zrínyi 
és Nagy előttemezték, Cserney Pál vallomása kam. levélt. Csicsery 
Péter u. o. Szenthe Bálint pr i m,  l e v é l t á r .  Csáky Ferencz levele 
Montecuccolihoz, ennek jegyzetei közt. Korneli Katonánál i. h. 674. 
és kk. 11. Szirmay Com. Zempl. 215. 1. Tévednek tehát azok, kik 
mint Szalay tévútra vezettetve Kornelinek chronologiai támpontok 
nélküli elbeszélése által a szövetkezést Rákóczy és Zrínyi Ilona es
küvője idejéi-e, vagy mint magam Zrínyi Péter életében (Századok, 
1867. 111. 1.) 1668-ra teszik.

2) Róttál jelentése K an ez  e 11. l ev.  Zorzi május 2. 1669. 
Racki i. h. 34. 1.
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ták, hogy Róttál nem fogja megoldhatni feladatát. Mind
azok, kik a felvidéken ellenzéki szerepet játszottak, jobbára 
interessatusok, itt voltak. Mind a 13 vármegye, mind a 8 
szabad királyi város elküldte követeit, még pedig a megyék 
negyvenötöt, a városok tizenkilenczet majdnem mind pro
testánsokat. ’) A régiek közül Szuhay, Fáy, Nagyidai Szé
kely András mint Abauj, Boclikay István, Baxa, Farkas 
László mint Zemplén, Keczer Menyhért mint Sáros, Ispán 
Ferencz, Kende Gábor mint Szatlimár, Szepessy Pál mint 
Borsod, Mocháry Ferencz mint Hevesmegye követei jelentek 
meg: inig Kazinczy Péter főjegyző, Bánchy Márton Zem
plénből, Dobay András főjegyző, Sárossy Sebestyén szolga- 
biró Sárosból és mások nj emberek voltak, és még csak 
később voltak szerepet játszandók. Főurak — Barkóezyn, 
Bochkayn kivül, nem jelentek meg. Rákóczy csak egy
szer jött el, sippal, dobbal tisztelegni a comissariusoknak: 
de jöttek követek a bányavárosokból, köztük Baloghy Gás
pár, vallási sérelmeikkel, és ott volt Yitnyédy, ki ügyvédi 
teendői mellett a felföldön politikát is űzött, és most ismét 
a franczia segélyben, a protestáns, kivált pedig a dunamel- 
léki, kassai, lőcsei, eperjesi evangélikus papság buzgalmá
ban bizott, ismét remélt, csak hogy most már a török meg
hódolás gondolatával is megbarátkozott, és a katholikuso- 
kat »pápista kutyáknak« szidta. '-) •)

•) Settanta due essencio le persone venute, Írja Zorzi május 18. 
1669. Racki i. h. 35. 1. Bocskay és Batkóczi főispánokat, és 6 biztost 
beleértve jó a szám.

2) Lásd ismeretes levelét Bethlenhez dd. Eperjes május 10 
1669. Katonánál XXXIII. 733. 1. és a J e l e n t é s b e n .  Ellenkező
leg Yitnyédy életirójával Fabóval, én e levelét valódinak habár rósz- 
latin fordításnak tartom. Ha a protestáns papokra 1674-ben leveleket
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Eperjesre jött titokban Hidvéghy is, ki Nádasdynál 
némi tekintetben Nagyot pótolá, mióta az események e te
vékeny ember és Nádasdy közt válaszfalat vontak. Hid- 
véghynek ott tartózkodása, midőn megtudá, szálka volt 
Róttál szemében, mert úgy vélte, hogy az csak ellene iz
gatni, missioját meghinsitani jött Eperjesre. Az ellenzéki 
táborban azonban e férfi Vitnyédyvel a béke apostolát ját- 
szá. A lutheránusok és kálvinisták közt levő ellentét 
ugyan is már a gyűlés elején meghasonlásra vezetett, mely 
a kivülállok figyelmét sem kerülte el. A kálvinisták most 
már testestül lelkesüli Zrínyivel tartottak: a lutheránusok 
ellenben, élükön a távollévő Thökölyi és Petrőczyvel, a Ke- 
czerekkel tartózkodóbbak voltak. Ok nem szakítottak Ná
dasdy val ellenségének Zrínyinek kedvéért, sőt összekötte
tésüket fenntarták a férfiúval, kire a kálvinisták most már 
gyűlölettel tekintettek. Yitnyédy és Hidvéghy, kik mint 
lutheránusok, inkább hitfeleik nézetét oszták, a közbenjárok 
szerepét játszák, nem nagy, de mégis annyi sikerrel, hogy 
szemben Rottallal, és az udvarral, egynek mutatta magát 
mindkét párt. *)

Mindjárt az első conferentián — april 29. — melyen 
a követek a megbízásokat megvizsgálák, és a biztosoknak 
jelenték, hogy generális conventre gyűltek: nagy zaj tá-

akartak volna koholni, nem ily ártatlanokat koholtak volna. Egyéb 
iránt a körülmény, hogy a Jelentésben előfordul, bizonyítja az authen- 
ticitást.

J) Csáky levele i. h. Széchy Mária két vallomása i. h. Róttál 
feljentése Nádasdy ellen. 1669. jun. 21-ről, és a nov. 27. 1669. titk. 
tan. jk. Ti t k .  l ev.  A követekre nézve V. ö. Steckel kisszebeni kö
vet naplóját és Acta 13. comitatuum, mindkettő a Nemz : Muz : kéz
iratai közt 529. illetve 1727. föl. lat.



macit. A királyi meghívásból hiányzott »a prudentes et cir- 
cumspecti« czimzés, azok tehát a szabad királyi városoknak 
nem szóltak, miben az ellenzék szándékos mellőzését látta 
a városoknak, mint országos rendnek, mi már a Mocháry- 
nak adott rescriptumban is történt. Meg akarják fosztani 
a városokat alkotmányos jogaiktól! — kiáltá az ellenzék, 
melynek egyik fő^zónoka Nagyidai Székely András volt; 
de őket hagyni nem szabad. Ok képezik veszély idején egye
düli menlielyét a nemességnek s előbb semmiféle érdemle
ges tárgyalásba nem bocsátkoznak, mig a kanczellár nem 
biztosítja a városokat, hogy ők is meghivatnak, és aztán a 
felségtől uj meghívót nem kapnak. A biztosok összeültek. 
Szegedy állitá, hogy a czimezésben nincs hiba, a városok 
egy-egy nemest képviselvén a nemesek czime alatt foglal
tattak, és mellette volt Farkas András: uj meghívó dero
gálna »a felségnek«. Zrínyi ellenben, Pethővel. úgy vélte, 
hogy két baj közt a kisebbet kell választani: adjanak uj 
leveleket. Nagy Ferencz közvetítő javaslatot tett, mely el
fogadtatott. Minden rendnek megvan a maga czimezése, 
de a felség tekintélyének megóvására csak a kanczellár 
nyilatkozzék, hogy nem volt szándék a városokat kizárni, 
és hogy ilyesmi többé nem fog történni. (april 30.)

Midőn azonban Nagy és Farkas, kik a hírnökök sze
repét vitték a biztosok és a követek közt, ily üzenettel a 
követekhez jöttek, Székely András és mások keménykedtek, 
hogy nekik bizony csak a király meghívója kell, és felforr
tak, midőn mondák nekik : ne praejudicaljanak a királynak, 
ki híhatja az embereket Péternek, vagy Pálnak, a mint neki 
tetszik : Ok — mondák — csak azt sürgetik, mit a törvény 
rendel, és praejudiciumot az követel csak, ki törvény ellen 
cselekszik; végre azonban, nagy nehezen — sok ide-oda

16W e sse lé n y i  F e re n c z  n á d o r .
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üzengetés után — elkatározák, kogy megkallgatják a kan- 
czellárnak nyilatkozatát; Írjanak azonban ez ügyken az 
urak a felségnek is, mert ka a városok kikagyatnak, ők nem 
jönnek tökké össze. Ez engedékeny nyilatkozattal egyide
jűleg vették a kiztosok a kirt, kogy az erdélyi követek el 
fognak jönni Eperjesre s Róttál azonnal gyanitá, kogy az 
egész szőrszálkasogatás csak arra való volt, kogy az idő ki 
kuzassék az erdélyiek jöveteléig.

Május 3-ikán volt az első ünnepélyes ülés. A rendek, 
élükön Bocskay és Szukay Mátyással, Róttál szállására 
— Bellaváry Dávid kamarai tiszt kázáka mentek, kol a 
épcső alján Nagy Ferencz és Farkas fogadák őket. A kiz

tosok a kázkan vártak rájuk. Bocskaynak neliány üdvözlő 
szava után Szukay állott elő, és kangsulyozván a városokon 
ejtett sérelmet, átadá megkizását Rottalnak, utána a tökki 
megyei követek a magukéit. Róttál megköszönvén az üd
vözlést, a városok tekintetéken Szegedyre kivatkozott, ki, 
megállapodás szerint a mit már iráskan adott, világos ért- 
kető szóval ismétlé: »kogy a megkivókkan a városok is 
értettek, a kanczelláriának eszeágákan sem volt őket a 
gyüléskől kizárni akarni, s kogy a czimezés kiányákól elle
nük semminemű következtetés nem várkató.« Utána ismét 
Róttál szólalt fel, és előrekocsátván, kogy némelyek a nagy 
fáradsággal és költséggel kivívott kékét kalúl magyaráz
zák, s állítják, kogy a felség az ország egy részét a török
nek engedte volna át, Dvornikovick által a vasvári kéke 
pontjait felolvastatta. Azután felszólitá a követeket, kogy a 
kinek valami kaja van, forduljon a kiztosok kármelyikékez. 
Kérte őket, tanakodjanak a megrendült közkátorság kely- 
reállitása végett. A felség akarja, kogy a magán villongá
sok, és erőszakoskodások, melyekken mindig a gyengékk
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veszt, kiegyenlítessenek; a nép sanyargatása, falupuszti- 
tás, marhaelhajtás, ölések, rablások, melyekről folytonos a 
panasz, megszűnjenek és a rend barátságos egyesség utján 
mindenütt kelyreállittassék. Szukay erre megköszönte a 
felség kegyét. Értették a béke pontjait, de azokat gyűlé
sükben még egyszer elolvassák, és küldőik számára leírat
ják ; s a biztosok indítványaira felelni fognak. Ezzel aztán 
a követek visszamentek gyülésházukba, és Nagy Farkassal 
ismét a lépcsőkig kiséré őket.

Róttál bizalmas felhívása nem talált viszhangra. A 
követek már azon utasítással jöttek, bogy commission mit 
se végezzenek. Pátensek által ők nem kormányoztatnak és 
sérelmeik orvoslását csak a királytól és nem a biztosoktól 
várják. Zrínyivel ugyan sokat érintkeztek, hol közvetlenül 
hol közvetve, Nagy Ferencz által, s a Keczerek, Szepessy, 
Szuhay és mások ki- bejártak nála *) : de Róttál Szegedy- 
vel magára maradt, Pethő pedig inkább a gyűlöletnek, 
mint bizalomnak tárgya volt. A zord hangulatot még nö
velte a kir, hogy a szathmári németek csapatosan kijöttek 
a szomszéd falukra élelmet zsarolni, és mindenféle garáz
daságokat elkövetni, és nem csillapitá le azt Rottalnak 
készsége, melylyel azonnali orvoslásról gondoskodni ígért.

A gravamenek, melyeknek compilatorai közt találjuk 
Székely Andrást, Baksa Istvánt, Kazinczy Pétert, Sárossy 
Sebestyént, május 10- én készültek elés adattak át Rottal
nak azon mentséggel, hogy bár éjjel-nappal dolgoztak, de 
a tengernyi panasz és izgatott kedély állapotuk miatt előbb 
nem lehettek készek. Az ily dolgot nyugodt kedélylyel, tá
vol a fegyverek zajától kellene végezni, de rajtuk a német

’) P e t h ő  v a l l o m á s a ,  k a m.  l e v .
16*
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hadak nyomása, és még ujabbaknak jöveteléről is halla
nak, holott rájuk, ha a béke a törökkel oly biztos, mint ál
lítják, semmi szükség sincs!

A gravamenek a felségnek voltak szánva, nem a bizto
soknak, de — mint Bottal találta— nyers, durva hangon, tele 
hazugsággal, semmi orvosszert nem ajánlottak, hanem csak 
azt keresék, mi izgató lehetett! A rendek nem maradtak a 
biztosok által kitűzött feladatnál, hanem összefoglaltak 
minden panasz és sérelmet, mely 5 év óta keserité a kedé
lyeket. Kezdék a vasvári békén, mely azoknak tudta nél
kül köttetett, kiket leginkább illetett, s az országot marta
lékul dobván a töröknek, a legsiralmasabb gyümölcsöket 
termette.

Azután áttértek az idegen hadakra, kikről azt mondá 
a kormány, midőn bejöttek, hogy csak a békekötésig ma
radnak. és most is még az országban garázdálkodnak, Fü
leket, Kállót, Szendrőt, Tokajt, Szatbmárt megszállva tart
ják. Ezeket ki kell vezetni, hely éj ük kellőleg fizetett, fegye
lemben tartott, magyar katonaságot kell fogadni, és a vá
rakba rakni. A harmadik panasz a vallási dolgokra vonat
kozott. Előszámlálák mind a sérelmeket, melyeket Báthory 
Zsófia és más katliolikusok az evangélikusokon elkövet
tek, és még elkövetnek. »Könnyek nélkül — mondák — 
e dolgokról emlékezni sem lehet, s ők mégis, bízva ügyük 
igazságában, Istenben, a királyban, önsegélyhez nem nyúl
tak. Számtalanszor fordultak a nádorhoz, a felséghez ; bete
kig, hónapokig jártak Bécsben, költekeztek, de hasztalanul.« 
Utolsó követük Mochárynak még csak reményt sem nyúj
tottak. Minden bajnak az 1662-iki országgyűlés az oka, 
melyen a katbolikus töredék, mintha csak ő volna az or
szág, törvényeket alkotott. Az üldöző katliolikusok közül



Báthory Zsófia után kivált Joanelli ellen keltek ki, kire 
íőkép selmeczi szereplése miatt haragudtak, ki lopja, csalja 
az országot, rósz pénzt veret, aranyat, ezüstöt, rezet az or
szágból kivitet, s itt benn ez által drágaságot okoz: minden 
tekintetben méltó, hogy jószágvesztés mellett az országból 
kifizessék. Sérelmeik közé több csekélyszerü is vegyült, 
melyeknek azonban nagy fontosságot tulajdonítottak. Ször
nyű dolognak látszott, hogy a korponai katbolikusok, bár 
csak hatan voltak, templomot követeltek maguknak, és 
hogy az egri püspök, Pálffy Tamás Kassa városának meg
parancsolta, javíttasson ki egy a város előtt álló rozzant 
keresztfát.

A protestánsok üldözése közé számiták a mellőzést, 
melyet közülök sokan hitük miatt szenvedtek, és felkozák 
Thökölyi Istvánt, ki az árvái örökös főispánságot megnyerte, 
de abból az udvar ismét kitette 1), valamint némely bazini és 
pozsonyi tanács-urakat, kik hitük miatt fosztattak meg állo
másaiktól. Kern hiányzottak magán panaszok sem, melyek 
Bocskay és más családok peres ügyeit illették, melyeket nem 
lehet a törvény útjáról a commissiók elé terelni. Kikapták ré
szüket a szentszékek, melyek protestánsokat idéznek maguk 
elé ; az Ítélő mesterek, kik túl terjeszkednek hatáskörükön; 
Pethő Zsigmond, mert más kapitányok módjára, az igazság
szolgáltatást zavarja; Szentbe mert távol van és tisztjét el
hanyagolja. Élénk színekkel festék a szegény nép szenvedé
seit, melyeknek okozói a garázda katonák, és hasonszőrű 
rabló kapitányaik, kik osztalékot vesznek maguknak a pré-
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') Thökölyi István 1666. árvái örökös főispánná lett, de a Tkur- 
zó-örökösök panaszára 1668. jun. 1. e kinevezés visszavonatott. —■ 
K a n c z .  l ev .
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(Iából. Maguk az erdélyiek is sértegetik, kisebbítik az or
szág határait, szóval : ha orvoslás nem lesz a bajban, az or
szágnak maholnap el kell veszni, és a keresztény világ, fő
kép pedig az örökös tartományok majd meg fogják sinyleni, 
hogy védbástyájuk elpusztult.

Ily daczos szellemmel nehéz volt boldogulni, bár Nagy 
és Farkas egyre beszélték : legyenek bizalommal a biztosok 
iránt, azok sem akarnak törvénytelenséget és Róttál jó ma
gyaros atyafi szint öltött, a követek közül egyeseket magá
hoz hivott, igyekezvén őket fellépésük »veszélyes«, »méltat
lan« voltáról meggyőzni. A körülmény, hogy az erdélyi 
követek — Kapy György elnöklete a la tt: Teleky Mihály, 
Nemes János és egy szász, Váradi Virginas István — má
jus 12-én megérkeztek és velük tárgyalni kellett, jó okul 
szolgált Rottalnak, hogy azonnal ne feleljen, hanem hagyja 
csillapodni a kedélyeket. Igyekezetének annyi eredménye 
volt, hogy a követek kijelenték, hogy választ ugyan csak a 
királytól várnak, de egyes embereket nem akadályoznak, 
hogy alávessék magukat a commissionak. Ez alávetés abból 
állott, hogy szóha álltak a biztosokkal és kérdést intéztek,
vajon mi az oka és kinek a hibája, hogy a béke folytán Nagy- /
várad és Érsekújvár elveszett és az, nyugalom helyett ép el
lenkező ereményeket szült ? A biztosok közül Szegedy, Zrí
nyi, Pethő azt vélék, hogy fel kell a rendeket világosítani; 
még pedig tegye azt Róttál saját nevében, mondá Szegedy : 
ellenben Farkas szerint elég volt, hogy a béke megköttetett, 
a többi nem tartozik hozzájuk. Nem a béke okait kérdék 
— jegyzé meg Nagy — hanem balkövetkezményeinek okát 
és erről értesíteni kell őket, de csak magán utón. Róttál is 
e véleményen volt, s ez végzéssé is lett, mert félt, hogyha a 
elség nevében szólna, a budai basa vagy a porta részéről



247

valami felszólamlás történhetnék. Diplomatice elkészítvén 
a választ — midőn másnap (máj. 16.) reggeli 7 órakor a 
követek, mielőtt a gyűlésbe mentek, nála megjelentek — egy 
maga közéjük lépett és elmondá, hogy midőn 1660-ban a 
török Nagyváradot ostromolta, ő felsége Gráczha liivta ta
nácsosait. Ott voltak a magj’arok közül Lippay, Nádasdy, 
a két Zrínyi, a németek közül Lobkovitz, Portia, Auersperg 
és ő — Póttal — és elvégre végzéssé lön, hogy Váradon 
segíteni kell Souches hadaival, az insurrectióval és a hajdúk
kal. A nádor azonban, ki Rakamaznál táborozott, irt, hogy 
Nagyvárad nem vesz he német hadat, mert inkább akar fa
lain hallani Allah-t, mint Wer da-t, és igy a segély meg
hiúsult. Midőn 1663-ban kiütött a háború, a császár hadai 
szerteszét a külföldön voltak elfoglalva, s igy nem lehet az 
udvart okolni, hogy kész sereggel nem rendelkezett. Elren- 
delék a személyes felkelést, de maga Wesselényi sem bízott 
az insurrectioban, és ellenzé. A fővezérség felett versenygés 
támadt Nádasdy és AVesselényi közt, minek csak úgy lett 
vége, hogy Zrínyi Miklós neveztetett fővezérré. Ez alatt 
azonban Újvár elveszett, mert senki sem ment segítségére. 
A német birodalmi segély lassan, késedelmesen érkezett, és 
igy a legjobb volt, nehogy az országból még több elvesszen? 
békét kötni, melyben legjobb lesz megnyugodniok ]). A gyü
lekezet Székely András által felelt: nem kételkednek ugyan 
hogy, ezek lettek légyen a békekötés okai, és nincs is szán
dékukban azt, káros volta daczára sem ostromolni: de azt 
jóváhagyni csak az egész országnak van joga, miért is ők 
a felségtől országgyűlést kérnek, addig is azonban eszkö-

J) Róttál nyilatkozatának Várad elveszésére vonatkozó részle
tét közli Podliraczky Uj magyar muz. 1855. 412—416. 11.
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zölje ki a felség, hogy a töröktől egy kis békessége legyen 
a megnyomoroclott hazafiaknak. Egyúttal kérdést intéztek, 
miféle informatiojuk van a biztosoknak a magán ügyekre 
nézve ? Mit szándékoznak tenni az evangélikusok panaszára ? 
Azon sérelmekre nézve, melyeket a császár tisztei követtek 
el, a felségtől várnak választ: a magán emberek közt felme
rült villongásokat egyesség utján óhajtják rendeztetni.

A török ügyre nézve Róttál átlátta, hogy a megyék 
ártatlanul szenvednek: de a kölcsönös pusztításért a biz
tosok tanácsában részben a magyar végbelieket okolá, kik 
szinte be-becsapnak a török földre, és visszatorlásra okot 
szolgáltatnak. Farkas még a magyar urakat is vádolá, kik 
ha maguk nem is mennek a törökre, elnézik alattvalóik 
rablásait. A rablókat — legyenek katonák vagy nemesek - 
kapitányaik vagy a megyék által, de szigorúan meg kell 
büntetni. Zrínyi a baj okát abban látta, hogy nem fize
tik kellőleg a végbeli katonákat, Petliő pedig Szegedy- 
vel általában orvoslást sürgetett, mert ime, legújabban 
Kalló körül két falu népét űzték ki lakhelyeikből a törökök 
fenyegetéseik á lta l; Szoboszlót kódolásra kényszeriték, és 
Károlyi jószágait elpusztították. írni kell tehát — vége- 
zék — a budai basának, de mielőtt erről a követeket érte
sítenék, Nagy Ferencz és Dvornikovicli figyelmezteték a 
biztosokat, hogy a rendek egészen elterelik őket kitűzött 
czéljuktól. Ok mindig gravameneikre hivatkoznak, melyben 
kijelentik, hogy commissio nem kell nekik : egyúttal azonban 
választ igyekeznek kinyerni mind arra, mi őket érdekli, mi 
ha megtörtént, ott fogják hagyni a biztosokat a faképnél. 
Kérdést kell tehát intézni hozzájuk, visszaveszik-e grava- 
meneiket vagy nem ? Adnak-e be uj iratot vagy nem ? Ha 
válaszoltak, lehet majd felelni, mondá R otta l: Szegedy, Zri-
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nyi, Pethő azonban azt vélek, hogy nem kell a kérdést oly 
nyersen oda állítani; talán1 szégyenük visszavenni iratukat, 
fel kell tehát kérni őket, hogy — miután már a munkához 
fogtak, — vegyék tárgyalás alá ama kérdéseket, melyeket 
a biztosok eléjük terjesztettek, félre tévén egyelőre benyúj
tott iratukat. Midőn azonban ez üzenetet Nagy Ferencz a 
rendeknek megvitte: a rendek visszafeleltek, hogy ők csak 
kérdéseket intéznek a biztosokhoz : de a sérelmeikben fel- 
számláit dolgok felett törvénytelen commissioval tárgyalásba 
nem bocsátkoznak, benyújtott iratuktól el nem állanak, 
(május 16.)

A vallásos panaszokra nézve a biztosok közül csak 
Zrínyi volt azon véleményben, hogy ha jó szerével lehet, 
rendezni kell a dolgot. A többiek lehetetlennek tárták, hogy 
ily féle dolgokat, melyek az országgyűlés elé valók, itt le
hessen orvosolni. Maga Nagy is igen határozottan nyilatko
zott. A mit a császár tisztjei állítólag elkövettek, abban a 
vádlottaknak kihallgatása nélkül mit sem lehet tenni. A ma
gán embereket, tetteikért szintén nem lehet a commissio elé 
kényszeríteni; arra pedig — mi a 13. vármegye területén 
kívül történt, mint a selmeczi ügy, a jelen bizottságnak ha
tásköre úgy sem terjed ki. Póttal tehát a legáltalánosabb 
kifejezésekben fogalmazta a választ, és megjegyezvén, hogy
— ha az ország más részeiben történt dolgokat akarják or- 
vosoltatni, legyenek azon, hogy ott is ilyféle comissio jöj
jön létre — kérdé, mily módot, mily eszközt ajánlanak a 
magán vallásos viszályok kiegyenlítésére ? Ha felelniök kell
— gondolá Póttal — maguk is észre fogják venni a kérdés 
nehézségeit, és engedékenyebbek lesznek. Mig e kérdés fe
lett a tanácskozás még folyt, megjelentek a rendek követei 
és kitörtek: »hogy hallomás, sőt biztos tudomásuk szerint
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némely magyarok és németek, kik az ország nyugalmát za
varni óhajtják, őket a császár és udvar előtt gyanúsítják, 
rágalmazzák, mondják, hogy Erdélylyel, a törökkel és más 
nemzetekkel czimborálva, a fölség és az ország vesztére tö
rekednek, tudja Isten, miféle tanácskozásokat, levelezéseket 
folytatnak. Ok,mint eddig voltak, ezentúl is hívei maradnak a 
felségnek, de kérik, hogy büntesse meg szigorúan az efféle 
hamis árulkodókat. Róttál mondá, hogy meg van győződve 
hűségükről, s megmondja kérelmüket ő felségének. A kan- 
czellár vigasztaló őket, hogy a szóbeszéd elhangzik, kegyel
mes királyuk ilyféle vádakra nem sokat ád, Zrínyi pedig 
mondá: Nem lehet minden embernek befogni száját! x)

Farkas mondá: támogassák csak a felség szándékait, 
s a többivel ne gondoljanak. Nagy Ferencz pedig felvilágo- 
sitá őket, hogy két ilyféle dolog volt; első Ízben kapott a 
császár bizonyos leveleket, de némelyek azoknak élét elve- 
vék, megczáfolák, később pedig, midőn ismét akadt valaki, 
a másik fél rá sem hallgatott, szavainak hitelt nem adott. 
Szóval — mondá Róttál — a felség hízik bennük, külön
ben nem küldte volna el közéjük híveit: hízzanak ők is ő 
jelségében, és ha ismét árulókról hallanak, jelentsék fel, 
meg fogják kapni büntetésüket. (Május 1 7.).

A köszönet, melyet a követek Rottalnak szavaiért 
mondtak, nem akadályozó őket, hogy Rottalnak kitérő üze
netét, mely a vallási sérelmekre kérdéssel felelt, vissza ne 
utasítsák.

A vallás ügyében egy mód van csak : adassék vissza a 
mi elvétetett, nem kell ott véleményt mondani, tanácsot

2) »Non posse omnibus occludi ora !« R ó t t á l  j e l e n t é s e .  
K a n c z. l e v .
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adui, a liol világos törvény rendelkezik. A selmeczi ügy 
közügy, mely érdekli a haza minden fiát, s fia itt nem lehet 
elintézni, miért nem fiivnak össze országgyűlést? (máj. 18.) 
Ők nem vártak többé Botfáitól és a commissiotól semmit, 
és máj. 20. bejelenték, hogy már egy hónapot töltöttek 
Eperjesen, azt fiivén, hogy a felség orvosolni fogja bajaikat, 
de látván, hogy a biztosoknak erre meghatalmazásuk nincs, 
nem akarják őket tovább fiiában, haszontalan munkával 
terhelni, és hazamennek, csak arra kérvén őket, támogas
sák kérvényüket, melyet a felségnek beadandók lesznek. 
Feliratukban ismétlék mindazt, mit már gravameneikben 
elmondtak, de szelidebb kifejezésekkel. Panaszkodtak kü
lönösen a német katonákra: »Bejönnek Morvából, Ausz
triából az ujonczok, hogy ezredeikhez csatlakozzanak, 
2—3 kocsival, de a szekerek száma útközben nőttön nő. 
Beszállnak nemeshez, pórhoz. Eleimet zsarolnak. Marhát 
hajtanak el, és a mire elérik állomásukat, már 20 vagy 
több kocsijuk van, melyeknek visszaadásával nem gondol
nak.« Szállásukról rövid időn csapatosan kijárnak a falukra, 
élelmet zsarolnak, és mint a győzők, a legyőzöttek költsé
gén élnek. A várakban a földesurak kárára bitorolják a re
gálékat, szabad korcsmáltatást, husvágást gyakorolnak. 
Lopás, ölés, csonkitás büntetlen dolog; a legrosszabbak 
mégis a szathmáriak. Hogy ilyesmi ne történjék, fegyelem
ben kell tartani a garázda hadat. Katona ne mehessen ki 
útlevél nélkül, melylyel ha nem bir, legyen szabad őt rögtön 
elfogni. Ha pedig egész companiák mennek át a megyéken, 
kerestessék meg a végett előbb a kanczellaria, és az tudó
sítsa jó eleve a megyéket, hogy a szükséges intézkedéseket 
megtehessék, és a fegyelem fentartassék. Küldőik — irák —
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midőn a Felség meghívóját vették, azt hitték, hogy a 
béke iránt fel fognak világosittatni, s a val ási és világi sé
relmek az ország törvényei szerint orvosoltatni fognak. Re
mélték, hogy minden rendeztetni fog, és nem kívántak mást, 
mint a mit a törvény rendel: de a biztosok olyasmit akartak, 
mi a zavart még csak növelné (máj. 22.). írtak egyúttal 
Nádasdynak és kérték közbenjárását, igaz magyarsága sze
rint. írtak Szelepcliényinek is hivatala miatt, basonczélból, 
bár »látták leveleiből idegenkedését és contemptusát« (máj. 
22.), mely iratokat elvégezvén, még a biztosoknál bucsulá- 
togatást tettek és hazaszéledtek (máj. 22.) x). Sokan elke
seredve, könnyes szemekkel jöttek az erdélyi követekhez, 
kérve, könyörögve, kezdje el Apaffy újból ügyüket a portá
nál, mert sem követelésüknek igazságos volta, sem az or
szág törvényei nem segítenek többé rajtuk. Az erdélyi kö
vetek maguk sem sokra mentek. Leginkább határvillongá
sok, erőszakoskodások felett panaszkodtak, melyeket ma
gyar végbeliek, magyar urak — köztük Farkas Fábián, 
Barakonyi Ferencz, Szuhay és Szepessy — kik a debre- 
czeniektől szabadalmaik daczára, vámot zsaroltak — elkö
vettek, de általában csak ígéreteket vettek, hogy a szüksé
ges intézkedések a bajok orvoslására meg fognak tétetni. 
Midőn pedig a protestánsok sérelmeit hozák szóba, »mert 
Isten dolga mindenekfelett való, és az erdélyi fejedelmek 
vívták ki a bécsi és linczi békekötéseket« — a válasz kitérő 
volt. Az ügy már a Rákóczy-házzal rendeztetett. Az erdé-

]) Stöckel naplója és Acta 13. Comitatuum n. m. k éz. i. sz. 
Kabóty István Dobay András szolgájának hason gyűjt. m. a k a d. 
k é z. Róttál jelentése a k a n c z .  l e v é l t á r ,  érdekes főleg a biz
tosok tanácskozásaira nézve, és egy jelentés a gyűlésről a k a m. 
l e v é l t .
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lyiek válaszukat máj. 29. kapták ki, és Róttál még az nap 
elhagyá Eperjest, hogy Rákóczyt Sároson meglátogassa 
és onnan aztán útját Bécsbe folytassa l).

Róttál Bécsbe irt, bogy szerencsésen megoldotta a 
nehézségeket* 2) ; valójában azonban maga sem tagadhatta, 
hogy a commissioval senki sem volt megelégedve. Felföldi 
utjának egyedüli eredménye a pataki egyezség volt. Azon
ban ezt sem ő vitte véghez ; és midőn értesült a heves ellen
zésről, melylyel az öreg fejedelemasszony és jezsuitái ezen 
megállapodást fogadták, szinte gondolkodóba esett. 0  ugyan 
a váradi, egri, korbaviai püspökökkel, Pető, Dvornikovich 
és Farkassal tartott tanácskozmány után mi károsat sem 
talált benne a katholikus. vallásra nézve 3), de azért mégis 
sokan voltak, kik azt nem helyeslék, és Nagy Ferenczet 
korholák, hogy ilyféle dolog létrejöttébe belefolyt4). A 
benyomás, mit Róttál a felvidékről magával hozott, az volt, 
hogy az ország e része a legnagyobb fejetlenség és zűrza
varban van. A törvény és erkölcs minden köteléke megla
zult, mindenki azt teszi, mi neki tetszik s igy Barakonyi 
Ferencz, Rákóczy embere, ki ellen az erdélyi követek pa
naszkodtak, hogy erdélyi deákok kirablásában, megsebesi- 
tésében részt vett, ki el is ítéltetett, de az ítélet ellene 
végre nem hajtatott — Eperjesen nyilvánosan mondhatá : 
»akármit határoznak a biztosok, mihelyt elmentek, megint 
csak azt fogom tenni, a mi nekem tetszik« és igen sokan,

9 Bethlen János i. h. 423—452. 11. Róttál jelentése. K a n c z .  
l e v é l t á r .

2) Zorzi, jun. 8. 1669. Racki i. h. 37. 1.
3) Róttál levele, május 19. 1669. Eperjes. K a n c z .  l ev .
4) Zichy Nagynak dd. Pozsony, május 13. 1669. Kam.  l e v  

Bethlen i. li.



254

habár nem szóval, de tettel utánzák példáját. Róttál úgy 
vélte, hogy e zavarnak csak erős, vasmarku kéz vethet vé
get, J) de ilyen nem volt, sőt ellenkezőleg minden rósz tá
mogatóra, szítóra talált Nádasdyban, kinek hajlandó volt 
kudarczának legnagyobb részét tulajdonítani. Mint vert 
vezér térvén haza, legalább Nádasdyn akart boszut állni, 
és e czélra szövetségesül óbajtá, s mégis nyerte Zrimi Pé
tert. Zrínyi Péter már rég nem tett annyit az ausztriai 
házért, mint e napokban. Úgy vélte, hogy magát már-már 
egészen a felség szolgálatának feláldozza, még pedig siker
rel s azért a horvátországi, károly városi generalatust mél
tán kérheti jutalmul, melynek tulajdonosa Auersperg F ar
kas gróf május elején már halálán volt és a hó közepét túl 
nem élte. Betegségének első hírére Zrínyi Eperjesről Lob- 
kovitzhoz fordult, ki a ministerelnök Auersperget lassan
ként már a kormányról leszoritá és pártfogását kérte. — 
»Lesznek ugyan sokan — irá a sagani herczegnek május 
4. — kik mondani fogják, hogy e hivatal nem fér össze a 
báni méltósággal, de a lefolyt idők példája az ellenkezőt 
bizonyítja« 1). A horvátok is őt, a bánt szerették volna e fon
tos állomásra és ősi kiváltságaikra hivatkoztak. A magyar 
közvélemény őt Ítélte legalkalmasabbnak és Frangepán 
Katalin Bécsbe sietett, előmozdítani férje kineveztetését, 
melyet az Eperjesről egy szenvedélyes folyamodásban sür
getett. Azonban az udvar nem akarta e rendkívüli fontos 
tisztet, mely úgyszólván Horvátország kulcsát tartá kezé
ben, Zrínyire bizni, kinek elveit sokkal jobban ismerte, sem 
hogy benne bízhatott volna. Sietett tehát betölteni a he-

J) Bottal jelentése, k a n c z. l ev .
2) Zrínyi Lobkovitzna'k, Eperjes máj. 4. 1669. latinul i. h. 35.
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lyet, mig Zrínyi Eperjesen volt, Auersperg lierczeg véden- 
czével, Herbstein József gróf máltai lovaggal, ki ugyan — 
mint a jövő megmutatta — bátor és erélyes férfi volt, de 
még eddig képességeinek jelét nem igen adta s leginkább 
csak azért neveztetett ki, bogy Auerspergnek is legyen 
egyszer egy kis öröme '). E kinevezés nagyon bántá Zrínyi 
barátait, kik nem ok nélkül mondák, bogy vagy Zrínyit 
kellett volna kinevezni, vagy valami kitűnő hadvezért, ki 
előtt a bánnak oka volna hátrálni, kinek elsőbbségében 
megnyugodhatnék, és maga Zrínyi is, midőn junius máso
dik felében Bottallal Bécsbe ért, rendkívül fel volt inge
relve, ámbár haragját telhetőleg palástolni iparkodott 1 2). 
Mindamellett Bottal őt már markában tartá és eszközül 
felhasználó Nádasdy ellen.

Bottal, hogy vádjainak nagyobb súlyt kölcsönözzön, 
tanúnak akarta használni Zrínyit Nádasdy ellen. Eperjes
ről visszajövet beszélt neki az összeesküvésről, Vitnyédy 
tervéről, és mutatta neki Kaszavárt, hogy ide akarta az 
ügyvéd a fogoly császárt vinni: anélkül azonban, hogy tu
domásának forrásait, Feketét, tSzéchy Máriát, Nagy Fe- 
renczet elárulta volna 3). A könnyen féllobbanó hirtelen 
Zrínyiből nem volt nehéz kivennie azt, a mit már nagyrészt

1) Zőrzi jun. 8. 1669. Racki i. h. 36. 1.
2) Zorzi máj. 18. 25. jun. 8. 22. Racki i. li. 35 — 37. 11.
3) Zrínyi utolsó vallomása szerint Racki i. h. 546. 1., midőn a 

Vághon lefelé jöttek egy talpon, mutatta neki Róttál Kaszavárt, mi
nek Eperjesről visszajövet kellett töi’ténni. Hogy Zrínyi nem tudott 
semmit Széchy Mária és Nagyék árulásáról, kitűnik abból, hogy Rá- 
kóczy csak szóbeszéd után gyanított valamit a dologról (Nagy lőcsei 
II. vallomása sept. 14. 1670. i. h.) és Zrínyi fogságában mondhatta, 
hogy ő fedezte fel az első az összeesküvést. Katona i. h. 831. 1.
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úgyis tudott. Zrínyi bevallá neki szövetségét a nádorral, és 
megerősité vagy kiegészité Fekete és Nagyék vallomásait, 
elmondá különösen mindazt, mit Vitnyédv merényletéről 
tudott. Vallomásának éle Nádasdy ellen fordult, de midőn 
az országbírót vádolá, magára nézve is beismert dolgokat, 
melyeket az udvar bűnös merényleteknek tartott. Róttál 
tehát a császár kegyelméről biztositá, sőt midőn Bécsbe 
értek, üzenetet hozott neki a császártól, hogy minden fe
lejtve van, csak jövőben tartózkodjék hasonló merényletek
től, és tegye jóvá hűség és engedelmesség által korábbi 
hűtlenségét.

Róttál jelentésének, helyesebben vádjainak meghall
gatására a császár Lohkoviczot és Montecuccolit rendelé 
ki, kik a sagani herczeg házában jun. 21. délután 4 órakor 
Rottallal és Zrínyivel nagy titokban összeültek, még csak 
Dorsch lévén jelen, a haditanácsnak titkára. Az eperjesi 
gyűlésről még nem volt kész a jelentés, azt mellőzék, de 
hogy a lappangó tűz —mint Róttál magát kifejezte — még 
jobban fel ne szitassék, felhozá Nádasdy ellen mind azt, mit 
az éles szemű gyűlölet évek óta észrevett és gondosan ösz- 
szegyüjtött, sőt még azt is, mi csupa szóbeszéden alapult. 
Mint már két év előtt jelentette — mondá Róttál — Ná
dasdy a főbünös. O az, ki szövetségbe igyekezett gyűjteni 
a magyar urakat, de azok elfordultak tőle, midőn látták, 
hogy a császár ellen áskálódik. Már 1662. a meghalt Rákóczy- 
val — a katliolikus Lászlóval a sárosi főispánnál, ki 1664-ben 
Nagyvárad alatt elesett *) — a német birodalmi gyűlésre 
akart az ország által küldetni, hogy szövetséget hozzon létre

ü Wolf i. h. 255. 1. Rákóczy Györgyre érti azt, mit Zrínyi Rá- 
kóczyról mond, holott a titk, levéltárbeli szövegből világos, hogy
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a német birodalommal '). Még előbb, 1659-ben, ugyancsak 
Rákóczy Lászlóval tractúlt, s neki leányát adni, és őt ki* 
rályá tenni akarta. Róttál már akkor figyelmeztette Portiat, 
de ez nem hitte, hogy Nádasdy ilyesmiben törné fejét. 
Nádasdy levelezett Rákóczy György gyei s leveleit Med- 
nyánszky Jónás kész volt egyszer 30—40,000 forintért ki
adni, ha biztositják Nádasdy haragja ellen; azoknak még 
most is meg kell lenni öiököseinél. Ugyancsak 1662-ben 
azon volt Nádasdy, hogy Magyarországnak — ha az egész 
ország ir valahová levelet— külön pecsétje legyen, mi csak
nem törvénybe ment, ha a felséget liű tanácsosok a dolog 
veszélyes voltára még jókor nem figyelmeztetik * 2).

Nádasdy Francziaörszághoz is fordult, és Wesselé
nyit is ezen irányban igyekezett terelni. Résztvett a.Lubo- 
mirski vesztére koholt tervekben. Gyakran összejött afran- 
czia és svéd követekkel, összeköttetésben volt a lengyelekkel. 
Szendrőn ő indítványoztatta a felkelés és becsapást Morvába,

1662-ben is ugyanazon Rákóczyról van szó, ki 1659-ben emlittetik. 
Az pedig csak Rákóczy László lehetett, kire minden többi dolog 
is illik.

') V. ö, erre nézve a rendek 1662-iki gravameneit. Fabó, az 
1662-ki országgyűlés 188. 1.

2) Y. ö. e pontra nézve az 1662-ki országgyűlés gravamenei- 
nek 63. pontját: »hogy az országgyűlés az előtt is használt pecsétje 
ujittassék meg, közepén Magyarország, köröskörül a kapcsolt orszá
gok czimerével. E pecsét a korona mellett őriztessék, s onnan az 
egész ország tudta nélkül és szükségen kívül senki által ki ne vétes
sék, senki által ne használtassák.« A felség válaszában e kérelembe 
beleegyezett, de ez aztán törvénynyé még sem lett. Fabóp. h. 202. és 
208. 11. A veszélyes a dologban ép úgy mint a fennemlitett, követség
nél, úgy látszik az volt a bécsiek szemében, hogy az ország mintegy 
függetlenül és különváltál! a királytól próbált intézkedéseket tenn

17W e ss e lé n y i  F e ren c /, n á d o r.
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Ausztriába: de a magyarok látván, bogy őt csak önző czé- 
lok vezérlik, elfordultak tőle. Most trencsényi jószágaira 
üzentetett, bogy fegyverkezzenek. Kapitányokat, káplárokat 
rendelt, zavarni törekedett az eperjesi comissiot Hidvégby 
és cselédjei által. Izgatott Zrinyi és Eottal ellen: ne bíz
zanak a rendek bennük : mig benne — bisz kezükben van 
bitlevele — bízhatnak. O terjeszté abirt, bogy német liadak 
közelednek, a császárt pedig a jezsuiták által véli elámitbatni.

Még a császár személyét is veszély fenyegeti, és el- 
mondá, mit kívánt Yitnyédy Zrínyitől, bogy a császárt el
fogja? mit mondott Nádasdy a császár elfogatásáról ? mire 
tanú Baranyai Kiss Mihály, ki jelenleg Győrben lakik. 
Megérintő Szobonya kísérletét, elfogni a körmöczi pénzt, és 
a levelet, melyet Nádasdy Panajotti árulásáról irt Nagy
nak, s melyet szükséges volna megszerezni. Nádasdy össze
hívta a dunántúli megyéket, annélkül, hogy az érsek vagy 
kanczellár valamit tudna róla, jun. 13. pedig gyűlést ta r
tott Tkökölyi, Hidvégky, Yitnyédi és Bercsényivel, az alka- 
pitánynyal.1) Azután jöttek a mendemondák. Draskovicb J á 
nos, Nádasdy veje, mondá Zrinyi grófnénak, ne menjen át a 
M urán; olyan szomszédot kap. ki az egész szigetet elrontja *)

*) Ez azon árulása Zrínyinek, melyet Szalay oly megfoghatat- 
lannak talál, mert nem tudhatta, hogy az csak Nádasdy ellen volt 
irányozva, nem tudhatta még a szerepet, n ieset Róttál játszott; a 
fennebbiekben talán némileg érthetővé tevém az eseményt, melyben 
azonban még elég homályos részlet van : jelesen mikép vette rá Rót
tál Zrínyit e vallomásra ? Annyi azonban már is kétségtelen, hogy ő 
csak eszköz volt. A feljelentésben mindig Róttál beszél, mert oly 
dolgokat áIlit, miket Zrinyi soha sem tett. A feljelentés egész terje
delmében meg van a jun. 21. 1669. felvett jegyzőkönyvben, a t i t  k. 
1 e v. melyről meg vannak a h a d i l e v .  Montecuccolinak kivona-
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-és midőn a grófné válaszolt, liogy arra Xádasdy nem elég 
hatalmas, hacsak a török nem segíti: elvörösödött. Csáky 
Ferencz — a kétszínű — Farkas Fábián, Székely András 
főkalvinistáknak és Lengyel Jánosnak beszélte : Xádasdy 
mondá neki, letépi a császár fejéről a koronát. Ugyan csak 
Csáky mondá: a felség igéré, hogy Xádasdy herczeggé, 
Csáky nádorrá lesz, ha örökössé teszik a magyar királyságot. 
Mind e körülményekből és adatokból következtető Róttál, 
hogy Xádasdyt el kell fogni, de Lobkovitz és az udvar meg
maradtak a régi politikánál: várni, míg az események job
ban ki nem fejlődtek. A mit Xádasdy most tett, csakugyan 
nem igazolt volna valami erőszakos lépést. Xekogy vádol
ják, hogy Róttál terveit zavarta: nem engedte meg. hogy 
Szentbe felmenjen á commissio idejére Eperjesre, ámbár a 
rendek kemény levele tetszett neki, és a pataki egyességnél 
legalább örült, hogy azzal nem »Rottal triumphalt«. a) Már 
30 év óta tartott liadat, s azért csak Róttál láthatott abban 
valami roszat, hogy az idén azt legalább 1000 emberrel 
szaporítani akarta, az ujonczokat' felzászlózta, a tiszteket 
beállította 2). Május végnapjaiban Czenstockauban volt Len
gyelországban, Sennyey püspökkel búcsút járni a csodatevő

-tos jegyzetei is. V. ö. a jelentést, Zrínyi utolsó vallomását, Backi i. h. 
545.1. és a titk. tanács 1670. marcz. 20-iki jegyzőkönyvét, mely u. o. 
86. 1. említi az eseménj’t : »dan ob er zwar vor einem Jahr den Xá
dasdy selbsten verraten und E. K. M. wegen des von ihme und an
dern getroffenen foederis abgebeten, alle Treue und gehorsam ver
sprochen.«

0 Xádasdj- Szenthének april 3. május 9. 1669. T i t k .  l e  v. Csá- 
kynak május 5. 1669. kassai C s á k y  l e v .

2) Xádasdy Csákynak már idézve máj. 5. 1669. Keresztül- i. In
1 7 *
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Mária képnél. Mit csinált az utón ? mit beszélt a barátokkal 
az ebédnél? mit ajándékozott a zárdának, templomnak? 
mind arról Holtainak tudomása volt, melyet nem mulaszta 
el közleni Lobkovitzczal. Mind abban azonban semmi 
gyanús sem volt, bár Róttál levélírója még azt is megemlítér 
hogy Nádasdy gyorsan áthajtott Tarnoviczon, nehogy a 
lotharingi lierczeget, a lengyel koronának osztrák jelöltjét 
lássa, vagy hogy egy páter mondá: miszerint az ebéd alatt 
szó volt valami rebellioról, de nem tudja, hogy miféléről ? 
Szintoly kevéssé vonhatott rá árnyékot, hogy jun. 2. vissza 
indulván jun. 13. Trencsényben Tliökölyi István, Hidvégliy 
és Vitnyédyvel találkozott, mert a társaságban ott voltak 
liü katholikusok is : Illésházy és Bercsényi Miklós 1). Szóval 
helyzete külsőleg oly kevéssé változott az udvarral szemben 
és ő még oly hatalmasnak látszott, hogy Zrínyi látván Rót
tál liiu torzsalkodását, újra ligát szeretett volna vele kötni, 
és azt gyermekeik házasságával akarta volna megpecsételni: 
Zrínyi fia elvevén Nadasdy egyik leányát, mely gondolat 
azonban Nádasdynál épen nem talált viszhangra 2).

A mily következetlen volt Zrínyi, mindig a pillanat
nak befolyása alatt állva, s a körülmények által ragadtatva 
Nádasdyval szemben, szintolyan volt az udvar irányában. 
O midőn Róttál által a felség bocsánatáról értesült, hűsé
get és engedelmességet fogadott és megkövette Leopoldot 
tiltott szövetkezéseiért: egyidejűleg azonban egy uj válla
latba kapott, melyet később súlyos bűnül róttak fel vérbi- 
rái. Midőn Hádasdy ellen tanúskodott, épen nem hagyott 
fel kedvencz s egyetlen állandó tervével, Magyarországot

]) Jelentés jun. 21. 1664. T i t k. 1 e v.
2) Nagy Ferencz lőcsei II. vallomása i. li.
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keresztény államok segítségével kiszabadítani kinos hely
zetéből.

Gficlia követségétől már nem sokat várt x), de nagyon 
felkölték érdekét a lengyelországi események. Junius 19 
megtörtént a választás Varsóban és királylyá nem az osztrák, 
nem a franczia jelölt, hanem az ifjú Wisniowieczki Mihály, 
•egy régi, de szegény herczegi család sarjadéka lett. A bécsi 
kabinet örült, hogy legalább a franczia jelölt nem győzött, 
s azonnal kapott a lengyelek által megpendített eszmén, 
hogy a király vegye nőül Leopold húgát, Elenora főherczeg- 
nét, és erősítse meg az által a barátságot Ausztria és Len
gyelország közt. Zrínyi, kinek liarczias politikájában mindig 
nagy szerepet játszott Lengyelország: nagyon röstelte a len
gyel-osztrák közeledést, s azért minden telhetőt elkövetett, 
hogy Mihály király házasságát Eleonórával megakadá
lyozza, a lengyel király figyelmét a dán király leányára irá
nyozván, mibe a bécsi dán követ is megegye zett. Ép akkor 
Becsben volt Zrínyi sógora, nejének öcscse, az ifjú 26 éves 
Erangepan Ferencz, hires családjának utolsó ivadéka 2). A 
múlt háborúban Péter mellett küzdött Jurjevestenénél, s a 
békekötés után ő is hevesen kifakadott az ausztriai ház el
len 3). De Zrínyi összeesküvéséről mit sem tudott, sőt midőn 
1667-ben Beszterczebányán a nádori székre megjelent 
Bory Mihály, Zrínyi figyelmeztetésére mindent szorgosan 
eltitkolt előle, és kém hírét költötte 4). Némi Ízetlenségek és

J) Nagy,.II. lőcsei vallomása i. h.
e) Halálakor 28 éves volt 1. Zorzi april 5. 1670. »non passando 

vint7 ott anni. ítacki i. h. 1 48. 1.
3) Lásd már idézett iratát Bankinál i. h. 1—7. 11.
4) Bory Zrínyinek Lipcse, marcz. 30. 1667. Titk. lev.
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összekoczczanások elidegeniték volt egymástól a két bajtársi., 
kik mindketten egyformán hevesek, egyformán föllobbanók 
voltak. Azonban Frangepán utazni ment s a távoliét majd
nem teljesen bebegeszté a kölcsönös sértéseket. Többnyire 
Olaszbonban járván, olasznőt vevén el — Barberino bibornok 
unoka bugát, De Karó Júliát — inkább volt olasz mint 
liorvát, inkább borvát mint magyar. Külföldön sokat tanult. 
Isméidé Moliéret — kinek Dandin Györgyéből néhány je
lenetet korvátra fordított, és utánozta Leopold Vilmos fő- 
lierczegnek, most már teljes és méltó feledésbe sülyedt »Di 
porti del Crescente« czimű olasz költeményeit. Költői szárny- 
próbálgatásai — olasz és borvát nyelven — messze kátra- 
maradtak Zrínyi Miklós lyrai költeményei mögött ]), mind 
a mellett litteratus ember volt, ki jól tudott olaszul írni, és 
ép ilyen kellett most Zrínyinek, bogy a Lengyelbonba me
nendő követ számára egy horvátul szerkesztett utasítást 
olasz nyelvre lefordítson. Felkereste tehát Frangepánt az, 
»arany ökör« czimű vendéglőben, és mondá, hogy mindig es
küdt ellenségének tartá, de most alkalmat nyújt neki, hogy 
baráti érzelmeit kimutassa. Frangepán felelt, hogy vette- 
észre gyanúját, de arra nem volt oka; ő tettel is kész, 
az ellenkezőt megmutatni, és látván hogy Zrínyinek valami 
titkos beszéde volna, biztositá is hallgatásáról. Erre Zrínyi 
mondá, talán Isten úgy akarja, hogy a lengyel király Ma
gyarország királyává is lesz, és háborút fog kezdeni a török

a) Frangepán költői szerepére nézve v. ö. Kostrencic Iván elő
szavát Frangepán »Vrtice« czimű költemény-füzéréhez (Zágráb r 
1871.) hol Jarne, Budemoder és efféle nevek alatt, Dandin Györgynek 
nehány jelenete is közöltetik, melyet azonban a különben igen alapos 
kiadó meg nem ismert, hanem eredeti műnek tartott.
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ellen, és elővette az utasítást*), melyben a legélesebb sza
vakban kikelt az osztrák ház ellen, bogy a lengyel király
nak kedvét elvegye a vele való szövetkezéstől.

»A császári udvar — irá — a lengyel királyt ugyana
zon örvénybe akarja rántani, melyben maga van, a tervezett 
házasság által, mert ennek folytán szükségképen szövetség
nek kell keletkezni Lengyelország és Ausztria közt. Mind 
a mellett vannak Bécsben miniszterek, kik a házasságot el
lenzik, és azt hiszik, bogy a császári udvarnak méltósága 
ellen való, egy főlierczegnőt adni nőül egy oly királynak, ki 
még kevéssel előbb magán ember volt, és midőn Prágában 
tanulmányait végzé, úgyszólván az udvar kegyelméből élt. 
E párt szerint, várható volna, bogy a lengyel király e házas
ságért esdekelve folyamodjék és fontos kötelezettségeket 
vállaljon, bála fejében«. E csípős megjegyzések után álta
lánosabb szempontokra tért át. »Ámbár sokat lehetne fel
hozni az osztrák szövetség ellen — folytatá — mégis 
csak egyre szorítkozik. Mi hasznot vagy könnyebbséget vár
hat a lengyel nemzet oly fejedelemtől, mint a gyenge eszű 
Lipót, ki csak színházakkal, mulatságokkal foglalkozik, egy 
perczet sem tölt fontos vagy vitézi tettekkel, mindenben mi
nisztereinek szenvedélye és magán érdekei által vezéreltetik, 
annélkül, hogy maga valaha valamit határozott volna ? Ki
nek pénztára ki van merítve, kinek hitele nincs, kit szomszédjai 
megvetnek, barátjai csekélybe vesznek, alattvalói gyűlölnek ? 
Ehhez járul a megrögzött gyűlölet Magyarország ellen, me
lyet megszeretnének rontani, ámbár védbástyája volt min
dig az örökös tartományoknak. Mit vár Lengyelhon egy ilyen

’) Frangepán : »Res Polonica ita liabuit.« T i t k. l e v .  Ugyan
annak jun. 24-iki vallomása, kiadva Raíki által i. h. 296. 1.
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államtól ? és felhozó, hogy a császári udvar ellenzé Mihály 
megválasztását és a neuenburgi herczeg mellett kardosko
dott. Az osztrák kormány, mely látszólag oly buzgalom
mal viseltetik a katholikus vallás iránt, valódi basilikus 
kormány, mely csak mások nyugtalanságában lel maga szá
mára békét, mások szerencsétlenségében keresi szerencsé
jét, és a szabadság kiirtásában, Magyarország teljes meg
fázásában keresi nagyságát és dicsőségét. Kincs a világon 
kormány, mely annyira meg volna romolva, annyira el volna 
telve ádáz érzelmekkel Isten és a nemzetek jogai ellen, és 
a mi legszomorubb : a legkisebb remény sincs, hogy megvál
tozzék vagy megjavuljon. A kormány vesztébe rohan. Min
den tartománya, főkép Magyarország bosszúért kiált. Len
gyelhonnak Magyarhonnal Íveli szövetkezni, egy magyarnak 
alkalmaztatni a lengyel udvarnál, ki lengyel szolgálatban a 
magyar ügyeket végezze; s ha szövetséget keres a király, 
ne Ausztriával, hanem Oroszországgal szövetkezzék, mi Ma
gyarországnak és Lengyelországnak egyaránt hasznára fog 
válni 1).

Követül e vállalatra Zrínyi Bargigli Ferencz Mária 
olasz dominikánust szemelte ki, ki sok éven át szolgált Mor
vaországban az olmützi püspöknél, gróf Xostitznál, és most 
az utóbbi ajánló leveleivel Bécsbe jővén, Frangepán szol
gálatába állott. A sima, furfangos olasz 2), ki diplomata volt

’) Májláth : Geschichte der Őst. Monarchie IV. 66. 1. most már 
nincs a t i t k. le  v., valamint Palmerini válasza sem. legalább sem 
én, sem Ttacki azt fel nem találhattuk.

2) Homo vafer et versabilisnek jellemzi a J e l e n t é s .  Nevét 
a leghitelesebb kútfők Bargiglinek, ritkán Bargiglionak Írják, mibő. 
aztán a latinos Pergilius lett. Majláthnál a Bariglio név tehát csak 
tolihiba.
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<ős gazda egyaránt, mindjárt egészen elbájolta Zrínyit, ki 
őt elkérte Frangepántól, és elliatározá, bogy lia megtér, 
magával viszi Horvátországba,' tengermelléki birtokaira, jó
szágigazgatónak. A lengyel ügyben Wojenskihez utasitá, s 
az utasításon kívül még egy levelet is adott neki, melyben 
Mihály királyt a trónon üdvözölvén, pártfogását kérte, hogy 
ő — Zrínyi — mint a lengyeleknek nagy barátja, lengyel- 
országi nemességet kapjon; küldetésének ez volt külső 
czélja, mely kérelemre Zrínyit azon körülmény is inditá, 
hogy meghiúsulván a murányi szerződés, ő most a nádorné 
lengyelországi javait szerette volna megszerezni, mire a 
lengyel nemesség ökvetetlenül szükséges volt 1).

Bargigli már Lengyelországban járt, midőn a ma
gyar tanácsosok július 16-ra meghiva Bécsben összeültek, 
bogy az eperjesi dolog felett tanakodjanak. Bottal elnökölt 
és volt gondja oly embereket hívni össze, kik szinte nem 
voltak barát jai Nádast Ívnak 2). Köztük volt Nagy Ferencz 
is, kinek »fáradságos, hiv és hasznos szolgálatit« Bottal a 
felségnek repraesentalni ígérte 3). Nádasdyt azonban nem 
lehetett elhagyni, ő is meghívót kapott, és, ámbár kellet
lenül, eljött, de a gyűlések felé nem igen ment.

ó Bargigli küldetésére nézve v. ö. Jelentés. Zrínyi és Frange- 
pán vallomásait Rackinál i. h. 287. 296. 313. 318. »Hette sich der 
Graff von Zrínyi in ilme also verübt« t. i. Bargiglibe — mondja 
Frangepán i. li. 296.1. mit egyébiránt Zrínyinek levelei a modenai le
véltárban is eléggé bizonyítanak, valamint Frangepán levele Estei 
Untaidhoz julius 26. 1669. Bécs. M á s o l a t  a m a g y .  a k a d. 1 e v.

2) »Kihagyták a régiebb tanácsurakat és csak Bottal dispositoja 
és érsek uram szája ize szerint hittak meg személyeket« Nádasdy 
Csáky Ferencznek. Bécs jul. 20. 1669. K a s s a i  Cs á k  y l ev .

3) Róttál Nagynak. Bécs, jun. 20. 1669. K a m. le v.
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Nádasdy előtt nem volt titok, hogy Róttál becsüle
tébe »gazol,« »szemetekből szed ki megvetett tökélletlen- 
ségeket,« melyeket »lator elméje told-fold ezer hazugságok
kal«, és Bottal müvét teljes erejéből támogatta Szelepché- 
nyi. A prímás az összeesküvést, a merényletet a császár és 
saját élete ellen kezdte feszegetni, és már nemcsak Nádas- 
dyra, hanem Zrínyire és másokra is mint részesekre rá
mutatott.

A császár békés kedélye azonban röstellé e szemé
lyeskedést ; a magyar tanácsosok sem igen hittek a prímás 
szavának, s az önzetlen, csak a közért buzgó jóakarat he
lyett, önérdeket láttak tetteiben, túlzott rágalmakat beszé
deiben. Ok a közügygyei akartak foglalkozni, melynek a 
személyes versengések csak kárára válhattak, de abban, 
sem tudtak előremenni. Bottal eléjük terjeszté jelentését 
azon megjegyzéssel, »hogy lia öreg, törődött voltánál fogva 
a felségnek eleget nem tehetett, legalább egész lélekkel 
kívánt a királynak és Magyarországnak szolgálni, és a mi 
hiba talán történt, akaratján kívül történt.« Az urak or
szággyűlést sürgettek, mert látták, hogy a legtöbb kérdést 
a nélkül nem lehet megoldani, de az udvar és pártja ellene- 
voltak, mert az idő nem látszott alkalmasnak arra, hogy a 
gyűlés »az engedelmesség és józanság határai közt marad
jon,« mihez Szelepchényinél még a vágy járult, minél to
vább megtartani a locumtenensi tisztet, melyet senkinek 
sem, sem Bottalnak, sem Forgáchnak, sem Eszterházi Pál
nak, sem Pálffy Miklós pozsonyi grófnak, kiket nádorjelöl
tekül emlegettek, nem volt hajlandó átengedni. A belió- 
dolások miatt is keserű panaszokat lehetett hallani a gyű
lésen. A török folytonosan terjeszti hatalmát, miáltal nem 
csak ősi szabadságát veszti a nemzet, hanem az osztrák
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háztól, a kereszténységtől is elszakasztatik. Nem elég- 
csak írni a budai basának, a portának, hanem külön kö
vetek által, mint a felvidék kívánja, kell szorgalmazni a. 
béke megtartását. Egészben véve azonban a több mint egy 
hétig tartó tanácskozásnak eredménye csak az volt, hogy 
Róttál eljárását helyeslék, és tanácsolák, hogy a megyék
nek csak általános kifejezésekben kell felelni; mihez képest 
az aug. 2. kelt királyi leirat csak azt felelte a 13 várme
gyének, hogy sérelmeiket részben már orvosolták, részben 
legközelebb fogják orvosolni. A legfőbb kérdések azonban 
az országgyűlés elé tartoznak, mely legközelebb fog ősz- 
szehivatni ').

A gyűléssel senki sem volt megelégedve. A felek el
keseredve oszoltak szét, bár a császár kívánságára az el
lenségek, különösen a prímás és Nádasdy szinleg kibékül
tek. Maga Róttál sem táplált többé a jövő iránt valami 
vérmes reményeket, mióta a magyar ügyek vezetése kezéből 
kisiklott, mert nem tett fel a magyarokban annyi ildomot 
és jóakaratot, mint a mennyivel ő maga birt és Csáky Ist
vánnak, Ferencz testvérének irá : »most válik el, kik a jó' 
magyarok, kik magyar kenyeret esznek, magyar ruhában 
járnak, vagy a kik német kenyeret plundrában esznek ? 2)~

J) Nádasdy Csákynak, i. h. Bálintfy n a. jul. 14. 1669. Potten- 
dorf, u. ö. Donellan Nádasdynak jul. 14. aug. 23. 1669. Titk. lev. Zorzi 
jul. 13. 20. 27. aug. 3. 1669. Backi i. h. 38. és kk. 11. Bottal jelentése, 
k a n c z .  l e  v., hol a l e i r a t n a k  fogalmazványa is meg van, tele- 
javításokká,]. Minden, kissé oppositionális phrasis gondosan ki van 
törülve. A leiratot a Borsodmegyéhez szóló példány után lemásolta. 
P o d l i r a c z k y ,  A k a d .  l ev .

-) Bottal Csáky Istvánnak, aug. 4. 1669. K a s s a i  C s á k y  
l e v é l t .
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Is átlasdy ellenben kárörömmel látta, »hogy Rúttal annyit 
tud a magyar dolgokhoz, mint a varga kaptájához, és most 
érti már, hogy többe bocsátkozott, semmint őt illette, és 
értette, fájt is hasa bele, mert ágyban nyögte szive, és nem 
hasa fájdalmát, zavart dolga jutalmát érdeme szerint 
vette! . . . Addig jár a korsó a kútra, mig eltörik, és van 
Isten, ki kiszabja jutalmát kinek-kinek ! 1).

Azonban senki sem ment el Becsből haragosabban, 
bőszültebben mint Zrínyi Péter. O most azok közé tarto
zott, kik csillapítani igyekeztek a kedélyeket, és jó indula
tot mutatott az udvar iránt. De a bécsi .kormányférfiak 
még sem bíztak benne. Nagyon jól ismerték, és mindig tett 
valamit, hogy érzelmei iránt kétségben ne legyenek. így a 
gyűlés idejében besugák az udvarnak egy nyilatkozatát, mit 
a török-velenczei háborúra nézve tett. Yelencze már évek 
óta védte Candiát a félhold ellen; a pápa és több keresztény 
fejedelem pénzzel, katonával gyámolitá, és Francziaország 
most Noailles lierczeg vezérlete alatt sereget küldött — már 
másod ízben.« Ha e sereg — mondá Zrínyi (jul. 23.) a he
lyett, hogy egyenesen Kandia szigetére kötne ki, Santa 
Maura vagy Dalmáczia felől támadna, hatalmas diversiot 
tehetne a török ellen, mert igen könnyen egy kis pénzzel ma
gához vonhatná az összes liorvátságot, melyet a király — kit 
oltalmára választott — nem véd, pénzt sem ád, hogy magát 
védelmezhesse. Szívesen csatlakoznának mindnyájan a fran- 
-cziáklioz, kivált a török ellen, és — tévé hozzá — magam is 
hozzájuk állanék»2). Ily emberre a bécsi kormány nem akart

]) Náclasdy Csáky Ferencznek, Pottendorf aug. 18. 1669. K a s- 
s a i  C s á k y  l e v é l t .

-) A feljelentés egy czédulán, a t i t le. le  v.

»
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l)izni generalatust. Midőn tehát sző volt, hogy Csáky he
lyébe mást kell kinevezni felvidéki főkapitánynak, és Zrínyi 
e kedvencz állomását kérte, követelte: kérését, bár tudták, 
hogy mély sebet ejtenek büszkeségén, és hogy ő dühéhen, 
sértett hiúságában mindenre képes, nem teljesítek, hanem 
inkább meghagyták Kassán Csákyt. Zrínyi csak nyelte* 
boszuságát, haragját afelett hogy »a terhes költséggel járó 
feladatokat ráakasztják: a jó, és hasznot hajló állomá
sokra pedig más érdemetlen és ügyetlen embereket nevez
nek«. Pénzt kért tehát csak az udvartól, 3000 ftot, melyet 
a császár neki kiadásai és költségeinek megtérítésére meg; 
is ígért. E pénzt a kamaránál ki is utalványozák '), de hát
ralékos fizetésének lehajlitására, mi nagy különbség volt 
Midőn Zrínyi erről (jul. végén) értesült a benne forró indu
lat kitört. Nem tudom —: fakadt ki káromkodva és fenye- 
getődzve Nagy előtt — gyermeknek vagy bolondnak tart-e 
az udvar ! és haragját még a császár előszobájában sem 
mérséklő. »Majd féltek még tőlem,« mondá az udvaronczok- 
nak, és felindulva majd magánkívül liagyá el Bécset, hogy 
haza menjen. Nagy Ferencz nem látta többé az életben 2) 
Zrinvi heveskedése nagy megbotránkozást szült az udvarnál

0 A rendelet jul. 6. kelettel, k a m. l e v .
2) Partito e il conte di Sdrino . . . Egli e pieno d’alteration et 

niente ben disposto. Zorzi aug. 3. és már előbb jun. 2 2. Egli e capace 
d’ogni furiosa resolutione« Racki i. h. 40. illetve 3 7. 1. »Quare se non 
scire (t. i. Zrínyi) mondja Nagy II. l ő c s e i  vall. i. h. an pro puero 
vei aliquo s t u l t o  habeatur in aula. Unde indignabundus et quasi 
desperabundus prorumpebat in varias minas indifferentes et execra- 
tiones ac maledictiones sicque discessit Vienna.« »Vor seiner Abreise 
in der antecamera vermeldet, dass er sich schon forchten machen 
-wolle !« Titk. tanács jk. 1670. mart. Racki : 1. 87. 1.
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<?s Frangepán Katalin, ki ez időtájt szinte Becsben volt, 
nem tudta helyreütni, mit férje illetlen magaviseletével el
rontott. Diplomat iája azonban mégis egy kis diadalt ara
tott ; nagy érdekeltséget mutatván ugyan is Eleonora fő- 
herczeg asszony férjhez menetele iránt, elkérvén az anya- 
■esászárnétól a lierczegnő képét, hogy propagandát csinál
jon mellette, teljesen eloszlatta — legalább hite szerint — 
a gyanút, hogy Zrínyi ellensége a tervezett házasságnak ]). 
Valójában pedig ő maga is azért utazott át Bécsen a felvi
dékre, Széchy Máriához, Bákóczyhoz,Lengyelországba, hogy 
Bargiglit és Wojenskit támogassa, Mihály királyt a dán 
lierezeg-asszonynak megszerezze 2). A jelentés, melyet Bar- 
gigli jul. végén haza küldött, némi reményekre jogositák. 
O Palmerini apát neve alatt jelent meg Varsóban, és csak
hamar a közfigyelem tárgyává lön. Senkisem tudta, honnan 
jő. ki küldte? s többnyire az osztrák kormány emissariusá- 
nak tárták. AVojenskit ugyan nem találta, de sikerült meg
nyernie tervének Morstin András lengyelországi főkincs- 
tartót, sőt a királyhoz is bejutott, s egy titkos audiencziában 
kifejtvén házassági tervét, Zrínyi számára levelet kapott, 
melyben a lengyel király a bánnak szives indulatját meg
köszönte és ígérte, hogy igyekezni fog kívánságát előmoz
dítani. LTgy látszott, hogy Mihály nem idegenkedett Zrínyi 
tervétől, és Bargiglit akarja Dániába küldeni; azonban 
Morstinnak már volt ott egy megbízható embere, és Bar- 
gigli maga is jobbnak látta, mielébb befejezni követségét s 1

1) Nagy n . lőcsei vallomása i. li. Histoire de Troubles I. 71. 1., 
hol azonban más korábbi dolgok, mint Smolianovich kineveztetése 
.zengi püspökké is be van zavarva.

2) Nagy II. lőcsei vall. i. h.
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•«ltűnni nyomtalanul, mielőtt kitudódnék, hogy ő csak Zrí
nyi követe, s a Palmerini nevet s az apáti rangot egyenlőkép 
csak bitorolja. Követsége'eredménytelen maradt1) ; Zrinyiné 
azonban még teljes bizalommal jelent meg a felföldön oly 
szándékkal, hogy szeptember 29-ikén Krakkóban lesz a ko
ronázáson, magával vivén Rákóczyt és Nagy Ferenczet. De 
inár Murányban sokat máskép talált mint az előtt volt. A 
nádorné egyre betegeskedett, és néha úgy tetszett neki, hogy 
félóráig sem él többé. E mellett pénzbeli gondok is gyötrék. 
Adósságai is inkább szaporodtak, mint fogytak -) ; Nagy Fe- 
rencz befolyása talán még növekedett, de a befolyás immár 
nem kormányozta az elégületlenek tetteit. Már bizonytalan 
de mind inkább terjedő hírek szárnyaltak a nádorné és di- 
rectorának árulásáról. Emliték az összeget is, melyet ezért 
az udvartól kaptak és az összeesküdtek bizalmatlanul ke
rülni kezdék hajdani vezérüket. Csak Szepessy Pál maradt 
n régi Murányban, barátja a maloménak és Nagynak, bár 
hitfelei őt kémnek vélték használhatni, és egyszer elküldék, 
tekintse meg, meg vannak-e még Murányban letett iromá
nyaik. Hála Kottái előrelátásának: Szepessy mindent rend
ben talált, és továbbra is hű hírnöke maradt Nagynak, 
ki általa a felvidékieknek legtöbb lépéséről értesült, mert 
.Szepessy csak arról hallgatott mélyen, mi közvetlenül vallá
sát érdekelte. E pontban hajthatatlan volt: mig másnemű 
közleményei képessé tevék Nagyot, időnként még belenyúlni 
az események folyamába és feltolni szolgálatait, a magyar 
ügynek. * 2

’) Palmerini jelentését is csak Majláthból i. h. 67. 1. ismerem, 
íi titk. levéltárban nem találtam.

2) L. ez időszakból számos levelet a k a m. 1 e v. jelesen Széchy 
Mária levelét Nagyhoz, dd. Murány nov. 10. 1669.
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Rakóczy soha sem szerette Nagyot, sem a nációmét; 
ismerte a róluk keringő híreket, sőt meg is monclá Nagynak, 
hogy hirszerint ő 10,000, és a nádorné 30,000 forintot kapott 
az udvartól árulásáért. Zrinyiné az ónban, legalább eleinte,, 
nem hitt a mendemondáknak, de boszantá, hogy Nagy nem 
akart Lengyelhonba jönni, sőt Rákóczyt is lebeszélte :). 
Csakhamar azonban maga is átlátta, hogy Lengyelhonban 
nem mehet semmire, és midőn septemberben már mintegy 
bizonyossá lön az osztrák párt diadala, a főherczegnő há
zassága ; utjával felhagyott és működésében a felvidékre- 
szorítkozott. Murányban, Szendrőn csak röviden mulatott 
Legtöbb idejét Patakon tölté Rákóczynál és ott a felvidéki 
coriphaeusokkal érintkezett, kik közül Szepessy, Szuhay és 
Figedi Nagy András már Szendrőn is meglátogatták volt 
A felvidékieknek nem tetszettek a lengyelországi tervek. 
Ok sem vetették ugyan meg egészen a külföldet. Küldön- 
czeik, kik a pataki iskolára pénzt gyűjteni Németországba 
sőt Angliába kimentek: Szendrei István, tályai prédikátor, 
és Darnay Péter újhelyi nemes ember egyúttal megbízást 
vettek, panaszolják el a német protestáns fejedelmeknek az. 
országnak, testi lelki szabadságuknak fenyegető végromlá
sát ; mondják, hogy nem képesek már ellentállni a vad tö
röknek, s ha máshonnan nem kapnak segélyt, elv-égre is 
meghódolni lesznek kénytelenek 3) : főbizalmuk azonban még 
is a törökben volt. Kevéssel az eperjesi gyűlés után — ju-

>) Nagy II. lőcsei vall. i. h. Széchy Mária i. h.
2) Glőcze István vall. Kam.  l ev .
3) E küldésről emlékezik. Nagy II. lőcsei vallomásában i. li. 

ki azt Szepessy tői liallotta. A követek neveit Lévay István vallomása, 
tartotta fenn. Kam.  l e v .  A Jelentés csak Nagy vallomását adja 
megrövidített alakban.
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nius közepe táján — újra Apaffyhoz fordultak. Követjük ez 
alkalommal Czeglédy István volt, kit a fejedelem, mint tu
dós és buzgó theologust nagyrabecsült. »Istennek e hasz
nos edénye«, mint a reformátusok bibliai nyelvükön neve
zők, egy papi családnak volt ivadéka, mely már több nem
zedéken át működött az egyház szolgálatában. Leydenben 
tanult, és a hires Spanheim Frigyes alatt egyikévé képző
dött a legserényebb, legbuzgóbb egyházi bajnokoknak. E l
fogadta, ha ellenfelei »hivatnak«, »ökörnek«, »Básám böm
bölő bikájának« nevezék. »Igaz — mondá — bival vagyok, 
mert Kristus igájában sokat elbírok, vad tulok is vagyok, 
mert római jármot sok ízben elrontok.« De a folytonos tanu
lás, küzdés, szóval, tollal, korán megtörték testi erejét. 
Alig volt még 50 éves, és már törődött aggastyánhoz volt 
hasonló. Haja szakálla ősz volt, de lelkén nem fogott a testi 
gyengeség *). O azon ürügy alatt ment Erdélybe, hogy 
Apaffytól segélyt kérjen a kassai egyház és iskolára, mások 
szerint pedig hogy pénzt kapjon egy munkájának kiadá
sára -). Társa ez útban Bagossy Márton mándoki predica-

0 Czeglédy jellemzésében a rövid életrajzra támaszkodom, 
melyet Kölesséry Sámuel irt Czeglédynek utolsó és csak halála után 
1675-ben megjelent »Már minden épületével s fegyveres házaival 
együtt elkészült Sión vára« czimii hittudományi müve elé, v. ö. 
Czeglédy halála czimű verset is, Thalynál Adalékok a Rákóczy-kor 
történetéhez I. 19. 20. 11.

2) Az elsőt maga Czeglédy állitá Kölesséri szerint, a másikat, 
több vallomásban találom a k a m. 1 e v. Czeglédy tagadta, hogy a 
szövetség érdekében járt Erdélyben, de nincs okunk kétkedni e pontra 
nézve Nagy vallomásában, kinek maga Czeglédy mondá el Apaffy 
üzenetét. Utazásának ideje Pünkösd után-ra esett; mint hogy 
pedig 1669. pünkösd jun. 9-én volt, én junius közepe táját véltem 
felvehetni.

Wesselényi Ferencz n á d o r. 18
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tor volt ’). Apaffy eleve felpattant kérelmükre, hogy vesse 
magát ismét közbe, még pedig gyorsan, a magyarok mellett 
a portánál. Szemükre lobbantá, bogy a magyarok maguk 
okai ügyük lassú fejlődésének. Késedelmesek a szükséges 
eszközök előteremtésében, mi ba másként nem lesz, sóba 
sem fognak látni kedvező eredményt. Mind a mellett meg
ígérte, bogy ő tisztének meg fog felelni, és ígéretét tett is 
követte. Oktober havában kiküldé Pozsnyai Dávidot a por
tára, némely ajándékokkal. A fiatal — 28 éves ügyes em
ber — már több év óta viselte Konstantinápolyban az er
délyi török deák vagyis tolmács hivatalát; Panajottinak 
kedves embere volt, és most az év eleje óta, ép bonn tar
tózkodott. Megbízó levelében meg volt, »bogy Apaffynak a 
magyar- és horvátországiaktól nyugodalma nem lévén, jól
lehet már két ízben várakozást parancsolt a porta, újból 
kénytelen jelentést tenni, esedezvén, bogy a porta e megbí
zott embere szavának hitelt adni, és őt kegyelmes jó válasz- 
szal elbocsátani méltóztassék!« E levéllel és 4000 tallérral 
Rozsnyay oct. 26. útnak indult, miután már Ibrahim kiha- 
janak és Panajottinak előleges levelekben ajánlották. -)

Valamennyi török közt a magyaroknak talán legjobb 
barátja, Kara Ibrahim, nem sokat várt Apaffy közbenjá
rásától. A nagyvezért — üzente Szepessynek — egészen 
megnyerte a német arany. De azért a magyarok ne csüg
gedjenek, a németnek ne bigyjenek. Minden még jóra for
dulhat, csak a kellő alkalmat el ne szalaszszák. A szövet- 1 2

1) Nyárády Zsigmond vall. kam.  l e v .
2) Rozsnj^ra nézve v. ö. műveit, kiadta Szilágyi Sándor a 

magy. Tört. Emi. II. oszt. 8. kötetében. Jelesen életére nézve 5 —11. 
11. továbbá 308. 1., valamint 426. 427. 11. Bethlen I. 452. 1.
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séget azonban ne Apaffy utján keressék, kit a törökök meg
vetnek, lianem a nagynevű vitéz katona: gróf Zrínyi Péter 
á l ta l1). E liirre még inkább felboszankocltak a felvidéki 
interessatusok, hogy Zrínyi még mindig a franczia és len
gyel szövetséget bolygatja, és mit sem akar tudni a török 
szövetségről. Hogy ebbeli szándékát megváltoztassák, még 
a nádornét és Nagyot is felkérték, hassanak a bánra, ne 
térjen el a Wesselényi-féle tervtől. Nagy Ferencz nagyon 
jól tudta, jobban mint bárki más Zrínyinek valódi érzel
meit, de azért a levelet, melyben csak kelepczét látott az 
interessatusok részéről, hogy kipróbálják, tart-e még velük ? 
teljes készséggel megírta, és Szepessynek átadta. A mit 
Eengyelhonban keres — irá Zrínyinek — azt épen nem 
vagy csak nehezen fogja megtalálni : igen sokan azonban 
hiszik, hogy ugyanazt a portán kellene keresnie »és ott 
meg fogja találni, e tekintetben neki lévén a legtöbb és 
legjobb alkalmatossága.« Maga Zrinyiné is, a felvidékiek 
közt, kezdett megbarátkozni a török szövetség gondolatá
val. Leányának betegsége még Patakon tartóztatá : de Ye- 
rebélyi István szolgája által sűrű összeköttetésben lévén 
férjével, buzditá, ragadja meg az alkalmat, mely őt minden 
vetélytársa fölé emelendi, és egész Magyarország helyes
lésével fog találkozni. 2)

Zrínyi Péter már ekkor összeköttetésben volt a törö- * 2

’) Nagy II. lőcsei vallomása i. h. és utána a Jelentés, mely 
azonban — úgy látszik — korábbi időre teszi Ibrahim üzenetét.

2) Nagy II. lőcsei vall. i. h. Jelentés. Zrinyinének pataki tartóz
kodására vonatkozik egy nov. 8. 1669. a Széchy Máriának kelt levele 
a k a m. 1 e v. A levél magyar, idegen kéz, egy sajátkezű utóirat 
liorvát, miből következtetem, hogy Zrinyi Katalin csak tökéletlenü L 
bírta a magyar nyelvet.

IS*
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kökkel, liabár még nem oly értelemben, mint a felvidékiek 
szerették volna. Tavaszszal elküldte Kottái levelét Török
országba, s a közeledés e jelére a boszniai basa, mig ő a 
felvidéken és Bécsben járt, háromszor küldött követeket, és 
emberei mos't, octoberben, negyedszer is felkeresték. Zrínyi 
Bécsből azon meggyőződéssel távozott, hogy az udvartól 
nem várhat már semmi előmenetelt. *) Mind a mellett nem 
hagyott fel a reménynyel, megmutathatni még a világnak, 
hogy bátyja Zrínyi Miklós még nem balt meg! Oktober 
elején tengermelléki jószágain járván, Kraljevicán, most 
Porto Kén, melynek uj várára a Zrínyiek sokat költöttek, 
szobrokra, márványfalakra, és melyet Péter mindig »Uj 
Zrinnek« nevezett, — Bargiglivel »a nagy szellemmel« — a 
tengermelléki jószágoknak mostani, világi ruhában apró
dokkal, szolgákkal, fegyveresekkel pompázó kormányzójá
val, fontos dolgokon törte fejét, melyek a katbolika vallás
nak és az országnak javára fognának szolgálni. 2) Kandia 
hősi védelme nagyon megkapta lelkét. Dicső győzedelmet 
kívánt a liősiségnek, és maga is szeretett volna báni tisztét 
és javait elhagyva, az óriási küzdelemben részt venni, mely 
kívánságban Nádasdy zavargó nyughatatlan természetének 
újabb jelét látta. 3)

J) »Ha az én disgi’atiam az udvarnál causa Íja, minthogy nem 
várhatni előmenetelemet!« Zrínyi, Nagynak, Ozály, oct. 19.1669* 
K a m .  l e v .

2) Y. ö. okt. 12. 13. leveleit az Estei bibornokhoz, melyekből 
Bargigli világi pappá való tételét sürgeti. M á s o l a t  a modenai 
levéltárból a m a g y ,  a k a d .  l e v .  Nádasdy Csákynak aug. 14. 
1669. Bécs. K a s s a i - C s á k y  l ev .

3) »Auguro vittorie alia serenissima republica et vorebbe con la 
•‘•na persona esserne a patre.« Zorzi aug. 3. Ratki i. h. 40. Uj Zrinyre 
nézve Backi i. h. 578. 1., ki azonban az Uj-Zriny névről mit sem tud.
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Sokat várt a pápától, IX. Kelementől, ki bár 7F 
éves aggastyán, egész lélekkel buzgott a török ellen való 
háborúért, s Velenczét pénzzel, imádsággal segité, úgy 
bogy Zrínyinek még Bécsben az a gondolatja támadt, hogy 
Kómába fog menni Nagy Ferenczczel a Szent Atyához, és 
tőle kér pénzt a török ellen való háborúra. Azonban az 
-események más fordulatot vettek, mint Zrínyi remélte és 
kívánta. Kandia szept. 6-án a nagyvezér hatalmába esett, 
és kevéssel utóbb a kifáradt Yelencze békét kötött győzel
mes ellenfelével. A szomszédos kereszténység, mely ezen 
eseményekről most lassan és hézagosán értesült, aggódva 
várta, merre fogja most fordítani a török fegyverét : mig 
Zrínyi mást nem tehetett, mint apró kalandokban csipkedte, 
sarezolta a török birtokait. 1)

A boszniai basa követségeire nem sokat hederitett 
mi azonban nem tetszett Bukováczky Ferencznek, ki midőn 
Omer spahija először nyilatkozott, Zrínyi foglyainak por
kolábja volt és közbenjárókép működött a bán és a fogoly 
között. Bukováczky egy csekély birtoku turmezei nemes 
ember, ki Zágrábban egy kis házat, Lomniczán pedig egy 
nemesi kúriát birt, mintegy 23 jobbágygyal és 80 hold 
szántófölddel és 1667-ben Felső-Volyavlia, Bulcovácz, Bel- 
chichy és Lanischére uj adományt nyert, vitéz, ravasz, el
szánt katona volt, kit a végekben jól ismertek, de ismertek

mely a kam.  l e v .  számos okmányban és Zrinyi leveleiben előfor
dul, mit sem tud. Bargiglire nézve a hesszeni bibornok levele jul. 27. 
1670. t i t k. l ev.

í ) Nagy II. lőcsei vall. i. h. Casanova levelei okt. 26. 30. Mon- 
-tecuceoli jegyzetei közt, »Turca fa gran lamentazioni contro gl’ un- 
glieri e le loro scorrerie Bathiani Zrinyi cbieggono contrebutioni.« 
H a d .  l e v .
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Bécsben is a magy. kanczelláriában, mert ellene is, mint ura. 
Zrinyi ellen, sok volt a panasz, hogy erőszakoskodik, birói 
Ítéleteket zavar, mindig kész kardhoz nyúlni, és keres alkal
makat megverekedni ellenségeivel. O már Zrinyi Miklós alatt 
liarczolt 1663-ban. Hochaunál Zrinyi Péter kíséretében lát
tuk, tótországi karambasa volt és a báni végvidéken a Kul- 
pa mellett fekvő kis Skredisckki várnak kapitányi tisztét vi
selő. *) A török, — mondá Zrínyinek — Kandia elfoglalása 
után a kereszténység, jelesen pedig a Zrínyiek ellen fogja for
dítani fegyverét, és nem igen van remény, hogy neki sikerrel 
fognának ellenállhatni; nem ildomos tehát oly lenézőleg 
bánni a török követekkel s e felfogással nem állott egye
dül Zrinyi tisztei között. Sőt midőn kérte a bánt, küldje el 
őt követképen Törökországba : Zrínyinek két régi kapitá
nya, Pogledich Ferencz és Beriszlavich Ferencz, két turme- 
zei nemes, késznek nyilatkozott vele menni. Zrinyi, most 
már (novemberben) látta, hogy Lengyelhonból nincs mit 
várnia. Gicha, ki Xagygyal levelezett és eleve azt irta, hogy 
a franczia udvar hajlandó, ha jelöltje Lengyelhonban győz, 
XIV. Lajos kisebbik fia számára a magyar koronát elfo
gadni, midőn a lengyel terv meghiúsult, udvarias, de eluta
sító választ kapott, melyben XIV. Lajos megköszönte a 
magyarok állhatatos bizalmát, »de, irá jul. 7.,« a béke meg
kötő kezeit. A lengyel ügyek fordulata lehetetlenné teszi,. 
liog)\rajtuk segítsen. Várják tehát szenvedésük végét önmeg
adással és inkább uruk igazságától, mintsem, hogy az ég,

J) »Certorum equitum Banalium nec non Haramiarum Regní 
nstri Sclavoniae capitanei« mondja Lipót 1669. jan. 2l.iki adomány 
levelében, Kanczellariai levéltár. Birtokára nézve v. Backi i. h. 572. 
1. Kéry, Turcis Martis ferocia.
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haragját magukra vonják felkeléssel, melynek csak a keresz
ténység közös ellensége fogná hasznát venni.« Senki sem 
volt mellette, ki Bukovaczkynak és a felvidékieknek sugalla
tait ellensúlyozhatta volna, és végre is, ha Bukovaczkyt 
Töröklionba kiddé, nem lehetett-e azt inkább kémszemlé
nek tekinteni minőt a szemes vezérnek kell tenni az en- 
lenség táborába, mint valódi közeledésnek a törökhöz ? 
Mind a mellett sokáig habozott, mig Bukovaczkynak az en
gedélyt megadta, és a boszniai basának Banyalukára irt, 
hogy kész a szultánnak megbódolni, legyen, — jó pénzért — 
közbenjáró és küldjön követei számára útlevelet. Buko- 
váczkynak igazolásul megbízó levelet és pecsétgyűrűjét adá, 
de semmi határozott utasítást. Csak próbának tartá még 
az egészet, de annyival tisztában volt, hogy ha a törökkel 
szövetkezik, Magyarországot mindenkép biztosítja túlkapá
sai ellen és adó fejében évenkint semmi esetre sem fizet töb
bet 12,000 tallérnál. Bukováczky Márton napja után (nov. 
közepén) indult el Pogledicb, Beriszlavicbcbal, néhány más 
kísérővel, és 7 lóval, a legnagyobb titokban, azzal, hogy 
vizkeresztig haza jövend. Boszniába érvén, egy társá
val és a boszniai basa lovászával egyenesen Salonikiba 
ment : mig többi társai, Beriszlavicb és Pogledicb Seraje- 
voban maradtak, egy külön házban laktak, magukat ve- 
lenczei küldötteknek mondák, később azonban bor mellett

0 »D'attendre plutőt la fin de leurs maux de leur submission 
et de sa justice, que d’irriter celle du ciel contre eux par une revolte, 
dönt le seul ennemi commun de la chretienté serait capable de pro
fiter!« Petrövich gyűjtemény i. h. 6. 1. Jelentés. Giclia később vissza- 
jövet, télen karácsony táján megfordult Csáktornyán is. Zrínyi val
lomása Racki i. h. 283. 1.
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bosnyák keresztények előtt beismerték, bogy Zrínyi embe
rei, és dicsérek, mily jó dolga van a keresztényeknek török 
földön, jobb mint nekik odahaza, de követségük czélját el 
nem árulók. Elutazásukat Zrínyin kívül még csak Malli- 
nics György és Csolnics Gáspár végbeli kapitányok tudták; 
minden más embernek azt mondák, hogy Bukováczky a 
felvidékre utazott. x)

Mig Zrínyi és a felvidékiek folytatták az összeeskü
vés művét: Nádasdy teljesen az udvar karjaiba vetette ma
gát, és a bűnbánót játszta annélkül, hogy teljes bocsánatot

J) Zrínyi és Frangepán vall. a t i t k .  lev.  kiadva Racki által. 
Casanova jelentése febr. 1. 1670. Saloniki. T i t k .  l e v .  Casanova 
elentéseit Priorato is, Continuazione di vita de Leopoldo I. 34—47. 
1. elég jól felhasználd, mig Hammer kivonatai nem igen használha
tók. E kérdésnél nagj7 óvatossággal kell használni a kútfőket. Zrinj-i 
menteni akarván magát, mindenben nem érdemel feltétlen hitelt. 
Frangepán az első lépésekről csak hallomás után beszél, megjegy
zendő azonban, hogy 1 6 7 0 . máj. 2-iki vállomása szerint Zrínyi neki 
Csáktornyán mondá : Domino Bukovaczkio assignavi credentionales 
et sigillum concredidi, ob kune solum finem, ut majorem prae se 
ferat auctoritatem, et si coactus fuerit possit etiam talem qualem 
inire tractatum specialiter verő ea finctione, syncerius ipsorum men
tes expiscari, ut quonam suam armorum molem convertere inten- 
dant, ea facilius penetrare valeat. Instructionem tarnen praecisam hoc 
vei illud tractandi nullám dedi. (Racki i. h. 232. 1.) Egyébiránt, hogy 
valami utasítással ment,az e g y e s  adatokon kívül a dolog természeté
ből következik, s hogy különösen a 12,000 tallér ajánlásra volt uta
sítása, kitűnik abból, hogy a felvidékiek, mint látni fogjuk, ezt ke- 
veslettek, és nagyobb ajánlatot tettek Ispán által Apaffynak mi
előtt Bukovaczkytól valami hir volna : ezt tehát Zrínyitől tudák 
és Zrínyinek kellett ily utasítást adni. A Jelentés kelletén túl terheli 
.Zrínyit, és úgy adja elő a dolgot, mintha Omer felszólítása és Buko- 
vaczky útja röviden egymásután következő események lettek volna.
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nyerhetett volna. Mióta Róttál és a prímás vácijairól érte
sült, és tudta, hogy Zrínyi támogatja őket, nem volt nyugta. 
Őt nem ámitá el, mint a világot a külső kegy. Volt az ud
varnál egy hű embere Donellan Miklós, augustinianus barát, 
ki hajdan Nagyszombatban tanított, 1655-óta a magyar 
ügyekben az udvarnak rendes tanácsosa volt, és nagy mér
tékben bírta Lobkovitz herczeg bizalmát ’) A barát régóta 
ismerte Nádasdyt, és azon kevés emberek közé tartozott, 
kik hozzá igaz hajlandósággal viseltettek. O tanácsolta 
Nádasdynak, jöjjön a júliusi gyűlésre Bécsbe, derült arcz- 
czal, a gonoszok megfélemlítésére ; mert Lobkovicz kívánja, 
és elmaradása balmagyarázatokra adna alkalmat. Ná- 
clasdy még a gyűlés tartama alatt (julius vége felé) kihall
gatást kért Leopoldtól, és egy óráig fejtegette neki a ma
gyarországi mozgalmakat, saját ártatlanságát, megtámad
ván azokat kik, mint Zrínyi, álliták, hogy a magyar ügy 
rendezve van, mert azok csak el akarják altatni ő felségét. 
De nem kell nekik hinni. Bizonyára valami uj roszban tö
rik fejüket, és őt csak azért vádolják és akarják szerencsét
lenné tenni, hogy annál biztosabban folytathassák gonosz 
művüket. Lipót szokott phlegmájával fogadta e vallomáso
kat, és semmit sem tőn; augusztus vége felé azonban Do
nellan aggódva jelenté Nádasdynak, hogy a császárnak 
nincsen már iránta az a bizodalma mint, az előtt. Donellan 
fi pápai nunciustól vette liirét, ki a spanyolokkal Nádasdy 
pártját fogta. Lobkovitz is, úgy látszott, részén volt, de Do
nellan nem kételkedett, hogy csak addig, mig a császárnak

’) K a n c z. l ev.  1655. nov. 18. 368. sz. Wolf szerint i. li. 
. 357. Lobkovitznab gyóntatója volt. Úgy látszik, spanyol volt, leg

alább Lobkovitzzal spanyolul levelezett.
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kegye ta r t ; a kegyvesztett hiába fog számolni a sagani lier- 
czeg támogatására. ’)

Nádasdy kinos napokat élt és kikelt saját nemzete 
ellen, melynek köréből támadtak legmérgesebb ellenségei, 
főkép a prímás lévén a »diabolus.« »Édes öcsém uram, irá 
ez időben Csáky Ferencznek, — való dolog, nincs nem
zet, ki ennél gyalázatosabb legyen, ki úgy fújja a gőzölgő' 
szenet utolsó romlására, mint ez átkozott magyarság! Is
ten ne adta volna nekünk ezeket az időket érnünk. De per- 
ditio nostra ex nobis. Adjon Isten Ítélő széke előtt számot 
az, ki oka ezeknek. Engem nem sokára megemészt a bú és 
méltó fájdalom,« addig is azonban nem volt tétlen; hogy 
kibontakozzék veszélyes helyzetéből, a legjobbnak tartá tel
jesen Donellanra bizni magát. Egy Pottendorfban történt 
lioszasabb beszélgetés után átadta neki eredetiben és má
solatban, a magyarokat latin fordításban: a nádor utasí
tását a Törökbonba menő követ számára; Kende jelenté
sét az erdélyi hangulatról, egy kötelező levelet, melyben 
Zrínyi neki és ő Zrínyinek igéré, hogy mindannak, mit a 
nádor Apaffyval végez, magukat alávetik; a beszterczebá- 
nyai szövetséglevelet; Gremonville megbízásának latin 
mását, melyet Hochauban kapott, a nádor murányi, Zrí
nyinek pozsonyi hitlevelét, és végre a bécsi hármas.szövet
ség levélnek egy eredeti példányát a végre, hogy azokat 
Donellan a császárnak bemutassa.

DoUellan ez iratokkal először Lobkovitzhoz ment, de 
a bér czeg monda, szedje azokat rendbe és készítsen ar-

J) Donellan Nádasdynak jul. 14. aug. 23. 1669. Nádasdy I. val
lomása 16. pont. T i t k. l e v .  Nádasdy Csákynak a már fennebb 
idézett aug. 18. 1669. levélben i. h.
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ró] — mit Nádasdy vallani akar — egy emlékiratot. Do- 
nellan megfelelt az utasításnak, és October elején beadta a. 
memóriáiét, liozzá csatolván a bemutatott okmányoknak 
másolatait. Úgy irt, mintha Nádasdy beszélne, és azzal 
kezdé, hogy hirszerint némely ellenségei őt bevádolák a. 
felség előtt. Jóllehet nem tudja, kik a vádlók, és miért vá
dolják; mégis küld a felségnek tájékozása végett néhány 
okmány-másolatot, melyek a magyar eredetieknek hű for
dításai ; az eredetiek nála vannak, de kész azokat minden 
perczben a felségnek átadni összehasonlitás végett. Ezen 
okmányokból kitűnik, mit lehet szemére vetni. O kész min
denre felelni, csak méltóztassék a felségnek őt kérdezni,, 
sőt maga is kéri, rendeltessék vizsgálat, mert ő inkább 
meghal, sem hogy rajta e gyalázat maradjon, miután csa
ládja, miután ő az ausztriai háznak oly sok hű szolgálatot 
tettek. Azután egyenként előszámlálván a bemutatott ok
mányokat, melyeket, úgymond, a felség könnyebségére szá
mokkal jelölt meg, elkezdé Nádasdy apológiáját. Ezen ok
mányokból, irá, kitűnik, hogy a törökkel való szövetség előbb 
köttetett meg, mint Nádasdy a dologról valamit tudott 
volna. Nádasdy ugyanis a dologról először 1667. február
ban értesült Beszterczebányán, a követ Törökországba pe
dig 1666. augusztusban ment, mint Wesselényi utasításá
ból kitetszik. Azt sem tagadhatják a mozgalom kezdői,, 
hogy a törökkel való tárgyalások már a török háború ide
jében kezdődtek, és azért nem is tört a török a 13 várme
gyére. Nádasdy ellenben akkor a török ellen liarczolt; és 
Wesselényivel, Zrínyivel csak azért szövetkezett, hogy már

]) Nádascly I. vallomása. Nádasdy pere. Donellan emlékirata. 
1671. april 7. T i t k. l ev.
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megkezdett mesterkedéseiket, titkaikat teljesen kitanulja. 
Ily módon jobban akadályozhatta meg őket, nagyobb szol
gálatot tehetett a felségnek és országnak, a mint csak 
ugyan tett is, mert Kendének 1666-iki jelentése szerint, 
minden Nádasdytól függött, mert ha az ő és Zrínyinek re- 
versalisát megküldik, ha pénzt teremtenek, létre jön a szö
vetség Törökországgal. Nádasdy könnyen kiteremthette 
volna a szükséges 4 0,000, tallért. Nádasdy ellenségei végre 
látván, hogy ő csak függőben tartja, késlelteti az összees
küvést , feltámadtak ellene és megakarják rágalmakkal 
rontani, hogy a császár ne higyjen neki, ha gonoszságaikat 
feltalálná fedezni. A franczia czimboraságot a Zrínyiek 
kezdék, és pedig legelőször Miklós a török háború idején, 
folytatta Zrínyi Péterné 1665-ben Velenczében. Nádasdy 
csak 1667-ben tudta meg, hogy Zrínyi Péter a francziával 
alkudozik, mit a becsatolt okmányok igazolnak. Tudja jól 
az udvar, hogy Nádasdy soha sem volt Zrínyi Miklósnak 
barátja vagy szövetségese. Már a török háború alatt figyel
meztette Donellan által Portiat, hogy Miklós gróf a fran
cziával tractál, miből nagy veszély származhatik. Emlékez- 
teté az udvart, hogy ő volt az a magyarok között, ki békét 
.ajánlott, ha csak lehet, és ő volt az egyedüli, ki 1664. de- 
czember havában a magyar urak gyűlésében megakadályozá, 
hogy nem tiltakoztak a béke ellen, mint a nádor, a prímás 
és Zrínyi Miklós akarták volna. Lippay, Wesselényi, Zrínyi 
mái’ akkor egyetértettek a francziával, mit ő csak később 
tudott meg. Wesselényiné a lengyel királynéval keresett szö
vetséget ; mit végzett azonban ? nem tudja, mert midőn ő 
Beszterczebányára jött és a nádorral szövetkezett, a királyné 
már halva volt. — Kérem felségedet—-folytatá ezután Do
néban, egészen bele lievülve, — kényszerítse a vádlókat —



285

bizonyítsák be, bogy Nádasdy a törökkel vagy francziával 
tractált. Mutassák fel Nádasdynak minden confoederatioját, 
és semmi olyasfélét nem fognak benne találni. Leteszi fe
jét és egész 'vagyonát, ba törvényesen képesek rábizonyí
tani, bogy ő a török és francziával valami szövetséget kö
tött és aláirt volna.

A mi pedig a nádorral és Zrínyivel kötött szövetsé
gét illeti, Magyarbonban szokás most, és volt régente isr 
jelesen László király idejében, bogy a főurak ilyeneket kö
töttek az ország védelmére s ily szövetsége van Nádasdy- 
nak a mostani prímással is. Egyébiránt magának a szövet
ségi okmánynak szavaiból is kitetszik, bogy a nádor és tár
sai nem igen bíztak benne. O kénytelenségből cselekedett. 
Ha nem szövetkezik, élete sem lett volna biztos, s a szövet
ségesek kártékony czéljait sem akadályoztatbatta volna 
meg; idegen pénzt sem fogadott el, mint a többiek: ba pe
dig valaki azt állítja, bizonyítsa be. Végre azon előre lát
ható ellenvetést, miért nem jelentette fel előbb a dolgot az 
udvarnak ? igyekezett megczáfolni, részben azzal, bogy félt 
sokat mondani, neliogy az udvar szokása szerint dobra ül
tetvén a dolog, maga magát veszélybe döntse, részben pe
dig azzal, hogy emlékezteté a felséget mindazon czélzá- 
sokra, jelentésekre, melyeket vagy maga, vagy különböző 
időkben 1667. óta majd Szentbe, majd Gribóczy és Müller 
jezsuiták által tett, de melyek soha kellő figyelemben nem 
részesültek, sőt azt eredményezők, hogy jó akaratát is két
ségbe vonták. O tehát hallgatott, egész mostanáig, és tűrte a 
rágalmakat: mennyiben sikerült most megfelelnie alattvalói 
hűségének, azt ítélje meg a felség, kit Isten sokáig éltessen. !)

') A memóriáié Nádasdy perüatainál. T i t k, l ev .
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Donellan beadá ez iratot annélkül, hogy Nádasdynak 
megmutatta volna. Lobkovitz pedig átvette és pihentette.

Nadasdy aggódott, nem-e roszul járt el Donellan 
megbízásában ? nem tőn-e oly nyilatkozatokat, melyek neki 
árthatnának ? és midőn választ mind Inában várt, October 
fége felé ]) felment maga Bécsbe, és Leopold lábaihoz bo- 
zrult. Erezte, hogy jövője, a nádorság függ attól, hogy ma
gát tisztázza, és rendkívüli hévvel beszélt császár előtt. 2) 
O ártatlannak érzi magát, lelkiismerete tiszta, de szivén 
fekszik becsülete; nevezzenek ki biróságot, mely tetteit 
megvizsgálja, mely őt vagy elitélje vagy felmentse. Hason
lókép szólt a ministerekhez, kik nyájas szavakkal csillapi- 
ták; mig a császár a sagani kerczeghez utasitá. Lobkovitz 
azonban csak november végén adá elő ügyét a titkos ta
nácsban (üov. 24. és 27-én). Csak hatan vettek részt e fon
tos kérdés eldöntésében: Lobkoviczon kívül Auersperg, 
Lamberg, Bottal, Montecuccoli, és egy uj ember b. Hocker 
Pál alsó-ausztriai kanczellár, ki azonban csak hamar nagy 
befolyást szerzett a magyar ügyekre. Hocher pályáját 24 
éves korában 1640-ben mint ügyvéd kezdte Bozenben Ty- 
rolisban. Később a tyroli kormánynak — Tyrolnak akkor 
még külön fejedelme volt, — majd a brixeni püspöknek, 
végre 1663-ben Lipót császárnak szolgálatába lépett, és 
mint reichshofratk a regensburgi birodalmi gyűlésen mű
ködött. 1665-ben osztrák alkanczellárrá, 1667-ben főkan- 
-czéllárrá lön, báróságig vitte, s befolyása az udvarnál las-

0 l^ádasdy I. vallomásában octobert mond. T i t  k. l e v .  Ci- 
merino velenczei ügyvivő pedig oct. 26. Írja : II conte Nádasdy . . . .  
si ritrova alcuni giorni sono, in Vienna. Raeki i. h. 46. 1.

2) All imjxeratore expose le sue supplicationi con ardenza in- 
credibile Zorzi, nov. 16. 1669. Raeki i. li. 47. 1.
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san, de folytonosan növekedett. A tyroli ügyvéd egészen 
különbözött minister társaitól. Atyja freyburgi jogtanár 
volt, és épen nem finom külsején és modorán meglátszott, a) 
bogy nem az udvarban, hanem az élet küzdelmeiben, az 
akkor még pedáns és bárdolatlan iskolák porában növeke
dett. Benne éles értelem lankadatlan szorgalommal páro
sult, mely képessé tévé későbbi éveiben pótolni amaz isme
reteket, melyeket ifjúságában elsajátítani nem vala alkalma. 
Már most is értett a kormányzás minden ágához, de kivá
lókig még is jogász maradt. Tele volt az akkor divó római 
jog eszméivel. Fejedelmének absolut hatalma mellett tudo
mányos okokból buzgott. Nagy ellensége volt a magyar al
kotmányosságnak, melynek középkori szabadsága sehogy 
sem illett elméletéhez. Kivül-belül a 17. századnak pedáns 
jogtudósa volt, kinek külső mozdulatai is mint egy szigoréi 
formákba voltak öntve; ajkairól csak ünnepélyes lassúság
gal folyt a szó, és magas rangjában sem tudott valami 
nagy úri könnyűséget elsajátítani. Szemére lobbanták, hogy 
lassii, hosszadalmas munkálataiban, habár meg is engedték, 
hogy igen alapos. Legnagyobb tekintélyt szerzett azonban 
ünzéstelen becsületessége, mely csak a közjót hordva szivén, 
testi gyengesége daczára folytonosan ösztönzé éjjel-nappal 
fáradni fejedelme érdekében. Ez volt legalább az általános 
vélemény felőle, és némely ellenkező hang, — hogy ő sem 
veti meg az aranyt — hamar kénytelen volt elnémulni. 
Mindenesetre rabló, kapzsi, önző minister-társai közt, majd
nem antik erényü férfiúnak tűnt fel, ki azonban oly szigorú
•és kérlelhetlen is volt, mint a régi Bóma férfiak Most még 

*

!) »Dell’ esterno sembiante bensi comprende che da schiata no- 
l)ile non uscito Micbiele i. h. 182. 1.
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Lobkovitz embere volt, de azért — ildomosabb mint köny- 
nyelmü főnöke — testestül lelkestül a jezsuitákkal tartott,, 
és midőn igy — ájtatosságból vagy számitásból — e ha
talmas rendnek engedelmeskedett, a legbiztosabb útat vá- 
lasztá, hogy másoknak minél inkább, minél előbb paran
csolhasson. J)

Nádasdy nehezen állhatott volna meg kevésbé szigorú 
bírák előtt is, mint azok voltak, kik elé most ügye került. 
Maga beismerte: tehát kétségtelen volt, hogy titokban ma- 
chinált a császár ellen. O ugyan azt állitá, hogy tetteiben 
a legtisztább jó akarat vezette, de ki adhatott hitelt szavai
nak, midőn magában bűnbánó vallomásában is hazudott ? 
Felolvasták a titkos tanácsnak 1668. sept. 30. 1669. jam 
28. és 1669. jun. 21-iki jegyzőkönyveit, Fekete Lászlónak 
Zrínyi Péternek vallomásait, a Nagy Ferencz által bemu
tatott okmányokat, és azonnal több durva valótlansága, 
kitűnt Donellan emlékiratának. A kormány többet tudott, 
mint a mennyit Nádasdy gyanított. Tudta a postarablást 
és a pénzt felverési tervet, és Ballónak jelentése 1667 jun. 
14-ről megdönté egész okoskodását, hogy ő be sem folyha
tott a török szövetségbe, mert Balló már 1666-ban ment a- 
portára. Egyébiránt a legnagyobb őszinteség se használt 
volna neki semmit. Maga a szövetkezés ténye, melyben 
Donellan csak megengedett szokást látott, bűn volt a roma- 
nista Hocher, és az absolutista miniszterek szemében. Hisz 
a Zrínyi- Wesselényi-féle hármas szövetség nyíltan köte-

3) Y. ö. Zorzi 131. 1. Morosini 150. 1. Michiele 182 —183 11. 
Giustiniani 215. 1. Puffendorf i. h. 70. 1. Biedermann, Geschichte 
der őst Staatsidee 117.1.33 jegyzet.
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lezé mindenki ellen, senkit sem véve ki, az tehát a király ellen 
is szólt, és már magában véve rábizonyitá a felségárulást.

Emelkedtek is hangok, hogy el kell fogni, meg kell 
fosztani hivatalától, de a többség még a béke, az engesz- 
telés politikája mellett szavazott. 0  bűnös, mondák, de ne
hogy elfogatása a megyéket kétségbeejtse, a török kar
jaiba kergesse, nem lehet .bántani, inkább az állam bizton
ságára mint boszura kell gondolni. Ezzel azonban nem 
mondák, hogy Xádasdy kegyelmet kapjon, ellenkezőleg, 
rettenetesnek találák, hogy oly gonoszság büntetés nél
kül maradjon; csak felfüggesztek a csapást és a további 
lépéseket attól tételezték fel, mikép fogja magát vi
selni a magyarhoni, és netaláni török mozgalmakkal 
szemben. Ha jól viseli magát, kegyelmet lehet neki adni, 
ellenkező esetben pedig meg kell büntetni. Addig is felelni 
kell, hogy a felség megkapta Írását, és nem akar többé 
e dologról szólni : legjobb lesz, ha a felségnek jó taná
csokat ád, és liiven szolgálja királyát és hazáját J) A mig 
bizonytalanságban van sorsa iránt, mig remél : minden jó 
várható tő le; mig ha biztosságban érzi magát, semmit 
sem fog többé tenni a felség érdekében.

A titkos tanács e határozatához képest Lobkovitz 
Xádasdyt most kegyesen fogadta. Vigasztalta, hogy a fel
ség mindent meg fog neki bocsátani, csak jövőben viselje 
magát jól. Hanem, mondá neki, adjon be a felségnek min
den más hozzáadás nélkül még egy memóriáiét, melyet ő 
már feltett, és leírás végett azonnal átadott. Xádasdy en
gedelmeskedett, és nov. 29. betűről betűre lemásolá és át-

») Titkos tanácsi jk. nov. 24. és 27-ről. T i t k. l ev .
Wesselényi Ferencz nádor.
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adá Lobkovitz fogalmazványát. »Kegyelmes Uram ! igy 
hangzott e második emlékirat : néhány hónap előtt érte
sültem, hogy felséged elé felőlem balhirek hozattak, gon
doskodtam tehát, hogy felségednek nevemben egy kér
vény adassék át több rendbeli csatolmánynyal, melyben 
elbeszélém, miféle alkudozások folytak a franczia király és 
némely magyar főur, valamint a meghalt nádor és mások, 
meg az erdélyi fejedelem közt, és ajánlkoztam, hogy neve
zett okmányokat eredetben is, ha felséged kivánja, és pa
rancsolja, bemutatom, mit mind ezennel ismétlek. Ha talán 
felséged ezzel meg nem volna elégedve, minden tettemért, 
melyek felségednek nem tetszenek, vagy nem tetszhetné
nek ’) felséged lábaihoz borulva bocsánatot kérek és tiszta 
szivemből teljes hűséget fogadok, minővel az alattvaló ki
rályának és fejedelmének tartozik, és Ígérem, hogy ha az 
ellen — mitől Isten mentsen — vétenék, felségednek sza
badságéiban álljon, mindenért, mit vétettem, vagy még vé
tenék, érdemem szerint büntetni; nem kételkedvén, hogy 
felségednek világhírű kegyelmessége, mely egyedüli oltal
mam, engemet sem fog elhagyni.«

E kérvényre, melyben Nádasdy Honellannak memo- 
rialeját némileg magáénak vallá, Leopold, ki a titkos ta
nács végzéséről, jelesen mentális reservatájáról csak héza
gosán értesült, Lobkovitz lierczegnek decz. 1-én egy kéz
iratban felelt és tudtára adá : »hogy Kádasdy egy alá
zatos kérvényben helyzetét eléje terjesztő; Lobkovitz tehát 
jelentse ki neki a felség.nevében, hogy kifejezett hódolatát, 
hűségét és szolgálatkészségét ő felsége nagy tetszéssel és 
kegyesen fogadta, tökéletesen bízik, hogy Ígéreteinek meg-

’) Omnium méorum negotiorum et facto rum, quae Eidem dis- 
plicent aut displicere possent.
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fog felelni, egyúttal hozzá teheti, hogy mind azon hű és 
hasznos szolgálatokat, melyeket maga Nádasdy vagy övéi 
tenni fognak, mindig kellő figyelembe fogja venni és meg
hálálni. Azonkivül még mondja meg neki, mit mondani 
különösen megparancsolt.« E császári levelet Lobkovitz 
biztositáskép átadá Nádasdynak, de visszavette a második 
emlékirat fogalmazását.

Nádasdy sokkal okosabb volt, hogy sem figyelmét a 
válasz kétértelmű volta kikerülhette volna. Határozott 
kegyelem helyett semmitmondó szavakat kapott, melyek
ből nem menthetett magára nézve teljes megnyugvást. Jól
lehet tehát az udvari emberektől hallá, hogy rá nézve leg
jobb lesz a magyar mozgalmak lecsillapításában közremű
ködni, miáltal az udvarnak és Leopoldnak kegyét ki fogja 
érdemelni szerencséjét a jövő országgyűlésre megfogja ál
lapítani, ellenségeinek rósz akaratát el fogja némitani, s az 
udvar, hogy bizalmát mutassa, fel is liivta, adjon véleményt, 
mit kelljen tenni a zavarok lecsillapítására : ő elégületlenül 
ment haza, ígérvén egyébiránt, hogy nem fog elmulasztani 
semmit, mi által a felségnek és az országnak javát, saját 
tisztességének öregbítésére, előmozdíthatja. *)

’) A két memorialc egész terjedelmében Nádasdy periratainál, 
u. o. a német nyelven fogalmazott Handbillet, mely valamint a Il-ik 
memóriáié, a Jelentésben is meg van. Ez utóbbi jóformán hiányos az 
ügy elbeszélésére nézve, de homályait szétoszlatja Nádasdynak I. 
vall. 9. 14. feleletei, melyeket Donellánnak levelei ugyancsak a t i t k. 
l e v .  és 1671. april 7. Lobkovitzhoz irt felterjesztése mindenben iga
zolnak. C s. k i r. t i t k. 1 e v. A velenczei követ legalább általános
ságban jól volt értesülve Nádasdy bajairól: azért Cimerino, illetve 
.Zorzi levelei oct. 26. nov. 16. decz. 17-ről. Racki i. h. 46. 49. 11. fi
gyelemre méltók.« E partito non intieramente contento ne menő maL 
-sodisfatto« Írja Zorzi i. h. 49. 1.

19*



V. FEJEZE T.

A felvidéki mozgalom kezdetétől Zrínyi bukásáig.
1669. nov. — 1670. april.

A bécsi kormány nem ok nélkül volt oly kegyes Ná- 
dasdy iránt, és tulajdonitott fontosságot ama szerepnek, 
melyet ő mint közbenjáró és békitő játszhatott. A magyar- 
országi elégületlenség, mióta Póttal kiegyezkedési tervei 
megbuktak, mindig szilajabbá, mindig általánosabbá lön. A 
változás, mely a kanczellári hivatalra nézve még Septem
ber hó első napjaiban történ t1), nem javitott a helyzeten. 
Szegedy helyébe, kit nagyon gyengének tartottak, Pálffy 
Tamás az egri püspök lépett és oct. 5. tette le esküjét. -) 
A fiatal, még csak 36 éves püspök, származása és esze ál
tal egyaránt tekintélyes, nem volt szeretetreméltó ember.

protestánsok ellenségei voltak a férfiúnak, ki mindig azt 
állitá, hogy a katholikusok üldöztetnek a felvidéken. Egy 
Ízben, 1667. ki is tört ellene a közgyülölet, midőn jászó
vári puskásai közül némelyek az országúton lesből meg
támadtak nehány mezenzéfi evangelicus embert, kik Nagy-

J) Pálfíy T. már sept. 5. jelenti Csáky F.-nek kanczellárra lett 
kineveztetését, k a s s a i  C s á k y  l ev .

2) Regg anus Csáky F.-nek, oct. 6. 1669. u. o.
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kiára, Abaujmegye tisztújító és törvénylátó közgyűlésére 
mentek s közülök néhányat elfogtak, egyet megöltek. A 
közgyűlés — túlnyomó számmal protestáns — ezt hallva, 
felkerekedett, hogy megrohanja jószágait a püspöknek, »ki 
-a haza törvényeit megsérteni nem átallja!« Szuhay Má
tyás, Fáy László, Nagyidai Székely András és Keczer And
rás a zajongók közt voltak: és csak midőn a püspök prae- 
fectusa útban eléjük jőve, megígérte, hogy a bűnösöket meg 
fogja fenyiteni, maradt abba a nyílt támadás. 1) A katholi- 
kusokat is sértette kihívó, nyers, majdnem cynicus modora, 
melylyel bátran odamondta véleményét bárkinek is, sok
szor ugyan az igazság s a haza érdekében, de sokszor akkor 
is, midőn pénzvágyának akart eleget tenni. 2) Szegedynek 
elmozdítása gyorsan, titokban, és a legkíméletesebb módon 
történt. Előmozditák a váczi püspökségtől az egrire, (sept. 
23. 1669.) Pálffy helyére, ki meg a kanczellári méltóság
gal a nyitrai püspökséget kapta. A volt nyitrai püspök, 
Kollonics Lipót, nagylelküleg helyt engedett, és megelé
gedett a sokkal szegényebb németujhelyi püspökséggel. Az 
egész változás jó formán az ő müve volt és már itt jeleit adá 
ama lángoló, önzéstelen buzgalomnak, melylyel oly áldásos

9 Ez az úgynevezett nagyidai tumultus, mely az 1670. és 
1671-iki n3'omozásokban oly nagy szerepet játszik, s melyre különö
sen Dolinay Gábor, Székely, András, Horváth György, Szuhay Gás
pár vallomásai, Keczer András pere vonatkoznak. Az esemény ide
jére ’nézve Keczer perében általánosságban néhány év emlittetik: 
V a s k ó  v i c h  J. leleszi prépost azonban 1671-ben határozottan 4. 
.évet mond. Kam.  l ev.

2) »Per il sangue et per le virtű e riverito dalia nazione et qui 
e in grado e di stima* Zorzi Jan. 11. 1670. Racki i. h. 50. 1. Szü
letett 1633-ban, Nagy Jván X. 50. 1. V. ö. Anemonen I. 132, 142. 11. 
A primási levélt, több okmányát és az eseményeket.
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és tiszteletre méltó, de egyszersmind oly rettentő is tudott 
lenni, egy második Hocher, nagyobb, nemesebb, de vesze
delmeseid) kiadásban is. l)

A dunáninneni részekben, mióta Bory meghalt, és 
Nagy Ferencz lelépett a cselekvés színhelyéről, minden csen
des volt: de most Nyitrában mozgalom kezdődött, melynek 
czélja volt e rész 11 vármegyéjét a haza védelmére oly 
nemű szövetségbe fűzni, minő a 13 vármegyéé volt a fel
vidéken. Ez eszmének főembere Hidvéghy Mihály volt, fő
eszköze pedig, melylyel szavának súlyt kölcsönzött, a tö
rök dulás, mely 1669-nek vége felé mindinkább tűrhetet
lenné lön. Érsekújvárra júliusban uj basa jött, ki a régit 
megölette, mert, mind mondák, nagyon elnéző, és lusta volt 
a magyarokkal szemben. J) Minden felé csak a törökök moz
galmairól lehetett hallani: Bars és Nyitna tapasztalásokat 
is szereztek. Midőn oct. 15. Nyitramegye Tavornokon gyű
lést tartott, hogy alispánt válaszszon, szóba jöttek a szen
vedések, melyeket a nemzet a »szennyes béke alatt kiállam 
kénytelen.« Rövid idő alatt több nemes esett álozatáúl a 
török dühnek, mely a parasztot ütötte, verte, de a nemest 
megölte. Hunyady Ferencz szolgabirót Paziton, saját házá
ban keresték halálra, szerencséjére azonban esetleg honn 
nem volt. Innen Simonyi felé menve, Dolinay Ferenczet 
útban elfogták, és megtudván, hogy nemes, szörnyű halál
lal kivégezték. A megye egyik tiszteletre és jobb sorsra 
méltó fiát: N a g y a p o n y i  G á s p á r t  a radosnyai erdő
ben szinte útban megtámadták, fejét vették, és most min-

9 Kollonicsra nézve V. ö. Hevenessy kéziratait, XXV. köt. je
lesen 16, 66, 72 és stb. 11. Szalay, V. 146. 1. 83. b.) j.

2) Theatr. Europ. X. 32 1.
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(lenkit az ő sorsával fenyegettek, a ki meg nem kódol. Ek
kor felállott Hidvégliy és indítványozá, kogy a megye liivja 
össze a szomszéd megyéket tanácskozásra; kogy közakarat
tal küldjenek követeket a felségliez, kérni segélyt és oltal
mat a török ekek ellen, kik elviselketlen kemény igájuk 
alá mesterkednek kajtani mindnyájukat. Az uj alispán 
Simoncsics Horvátk János támogatta Hidvégkyt, és Nyitra- 
megye a D u n á n  i n n e n i  megyéket nov. 28-kára Kör- 
möczkányára liivta, maga részéről Hidvégky Miliályt, 
Gosztonyi Miklóst, Ujfalussy Jánost és Horvátk Jánost 
küldvén követekül. 2) A könnöczi gyűlésre Nyitva, Zólyom, 
Hont, Trencsény, Turócz, Nógrád, Pest, Bars, Liptó, Árva 
küldtek követeket. A 11 vármegyékől tékát csak Pozsony 
liiányzott. Ott voltak : Bory György és a fáradkatatlan Ba- 
logliy Gáspár, kik Gyürky Gáspár és Jánoky Gáspárral 
Hont vármegyét képviselték; Leszenyei Nagy Mikály, Fe- 
rencz testvére és Simonyi Imre karsi követek voltak, Zo- 
lyomkól Ekeczky János, az alispán, a nagytekintélyű Be- 
niczky Tamás, mindketten katkolikusok, és kajniki Bez- 
zegk István jöttek. A követeknek összes száma kusz és 
egyneliányra rúgott. 2) Directorrá, vagyis elnökké Hid-

Sándor J. Ujfalusi J. vallomásai, Baloghy Gáspár és Simon- 
rsics Horváth János pere a kam.  l e v é l t á r b a n .  Úgy látszik, 
hogy Gosztonyi nem ment el a gyűlésre.

2) Egész pontossággal nem lehet megmondani, mert nem bizo
nyos, vajon Gosztonyi Nyitrából megjelent-e, és Árva hány követet 
küldött. A követek nevei a következők :

Nyitra : Hidvéghy Mihály, Gosztonyi Miklós, Horváth János 
Ujfalussy János.

Zólyom : Beniczky Tamás, Ebeczky János, Bezzegh István.
Hont : Bory György, Baloghy Gáspár, Gyürky Gáspár, Jánoky 

Gáspár.
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véghyt választék, consiliariusokká melléje Bory Györgyöt, 
Nagy Mihályt, Bezzegh Györgyöt, Jánoky Gáspárt és Ba- 
loghy Gáspárt. A gravameneket Bezzegh István és Bezzegh 
György szedték össze. Határozat volt : hogy Bory György, 
Beniczky Tamás, Ujfalusy János, Bezzegh István k é s z í t 
s e n e k  e g y  m e m ó r i á i é t  a f e l s é g h e z ,  és vigyék 
fel mint követek Bécsbe, követségük eredményéről pedig 
jövő jánuár 28-án Breznóbányán tegyenek jelentést, a hová 
Hidvéghy a jelenlevő követek pecsétje alatt, gyűlést hir
dessen. A mostani követek jöjjenek el ismét, s a gyűlésre a 
13. vármegye is megliivassék. A mig követeik vissza nem 
jönnek, a jelenlevők — és erre megesküdtek — senkinek 
sem szólnak a dologról.

A breznóbányai gyűlés volt az első nyilvános lépés, 
szövetséget hozni létre a Dunán inneni és felvidéki várme
gyék közt. E szövetkezés csak veszélyes lehetett a kormány-

Trencsény : Raymann János, Szulovszy István, Ottlik Miklós.
Turócz : Révaj’ Imre, Dávid Gábor.
Nógrád : Bezzegh György.
Pest .- Tassy Mihálj'.
Bars : Nagj' Mihály és Simonj'i Imre.
Liptó : Chemniczkj' Gáspár és Köröskényi Miklós.
Árva : nem találtam feljegyezve, de hogjr képviselve volt, ki

tűnik Bezzegh Gj-örgj- vallomásából, ki elmondva több követet, hozzá 
teszi : Árva és Liptó követeit nem tudja. K am  l e v .

3) Ebeczky János, Bezzegh Gjörgj', Horváth János, Sóos Fe- 
rencz, Sárossy Sebestyén, Gerhard vallomásai a k a m.  l e v .  A Je
lentés, a Theatrum Europaeum X. 34, 1. — a heljmek megnevezése 
nélkül — érinti a gyűlést, Zorzi leveleiben (nov. 23. decz. 21.) Racki 
i. h. 48. 50. 11. az előkészületekről és eredményről tud valamit : míg 
történetíróink : Fessler Horváth Mihálj', Szalay, épen semmit sem 
tudnak róla.
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ra nézve, mert a 13 vármegye a kitörés küszöbén állott. 
Ott már nem volt szükséges a török veszedelmet tolni előtér
be. A 13 vármegyében inkább reméltek, mint féltei a tö
röktől. Gyűlöletüknek tárgya a német volt. Fegyverkeztek 
inkább a német katonák, mint a török ellen, és panaszuk
nak legfőbb tárgya a németeknek garázdasága, és vallási 
«érelmek, nem pedig a török dnlások voltak. Féltékeny 
szemmel, fegyveres csapatokban kisérék minden felé a né
meteket, és ha valami garázdaság történt, mindjárt fel
hangzott a kiáltás, ki kell vezetni a szükségtelen katoná
kat. * 2) Mind általánosabbá lett a gondolat, bogy a magya
rok. ha kell, fegyveres erővel is kezükbe vegyék sorsukat, 
ne tűrjék tovább a németek beavatkozását, hanem maguk 
gondoskodjanak országukról.

A mozgalomnak főemberei a protestánsok voltak, és 
az oppositióban kiválólag vallási kérdést láttak. A pataki 
egyesség, melyet Rákócziék csak immel-ámmal teljesité- 
nek -), nem csillapitá le őket. A mitől az udvar, a Dunán- 
innen félt, mi a parasztság öregét ifját, nagyját apraját sok
szor kunyhójából kizavarta, hogy sokan megfagyjanak a 
kemény téli időben : a törökség mozgalmai, bátrabbá me
részebbé tevék ellenkezésüket. Meg voltak győződve, hogy a 
török befejezvén a kandiai háborút a magyarok segítségére 
fDg sietni, és papjaik nagy buzgalommal terjeszték e hirt a 
nép között és igyekeztek azt, habár óvatosan, megbarát-

’) Egy emlékirat, decz. 24. 1669-ről, másolatát a Wesselényi 
levélt, úgy látszik Csáky müve legalább öszhangzik leveleivel Mon- 
tecuccolinál. Had. lev.

2) Zorzi febr. 1. 1670. Racki i. h. 57. 1. állítja, bogy nem is 
lett végrehajtva, de ugj- látszik, a korábbi idők eseményeit zavarja 
tudósításába.
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koztatni a tölök szövetség eszméjével. Czeglécly egy szen
vedélyes predicatióban hálát adott az Istennek, hogy meg
áldott^ a török fegyvereket Kandiában! Most már Ma
gyarországra nézve is el fog jönni a szabadulás órája! 
Tavaszra eljő a török, széttöri a lánczokat, helyreállítja a 
szabadságot és ismét béke és nyugalom lesz a szerencsét
len hazában. Szavait a nép lelkesedéssel, mint valami meny- 
nyei szózatot és angyali kinyilatkoztatást hallá és a katlio- 
likusokat szidta és fenyegette. »A papok szóval, mi pedi 
tettel és karddal mozdítsuk elő az ügyet, és Isten meg fo 
segíteni!« irá ez időtájt decz. 30. 1669. Keczer Ambrus
nak Vitnyédy, ki hanyatló erejét még a czélnak szentelő, 
hogy a dunai részeken a papok által a népet e felvidéki 
eszméknek, s a mozgalomnak megnyerje.2)

A török mozgalmakról szállongó hírek még más te
kintetben is használtak az elégületleneknek. Ha minden 
perczben betöréstől lehetett tartani, fegyverkezni kötelesség 
volt, gyanú nélkül lehetett, s az összeesküvők csakugyan 
sürgették is a fegyverkezést. A megyékben tizedeseket, had
nagyokat választottak; a szükséges pénzt, úgy a hogy, ma
gán adakozásokkal kezdők gyűjteni. Azon ürügy alatt,, 
hogy a pataki iskolára való, Bochkaynál pénz folyt össze.. 
Az adakozók közt volt ő maga és neje 1000 írttal, Szepessy

0 Czeglédynek e nyilatkozata miatt vizsgálat rendeltetett, mi 
azonban maga is eléggé bizonyítja, hogy társai ildomosabbak voltak. 
Kam. lev. Zorzi is — jan. 18. 1670. említi — bár a szónok nevét nem 
tudja : »II loro praedicante famoso nel publico tempio . . . esclamó . . _ 
dovere tutti rendere gi-atie a dió per la vittoria di Candia, riportata 
dali’ armi vittoriose ottomane. Queste voci, quas’ inspirationi celesti 
et angelico orracalo ripartirono applausi singolare et beneditioni 
infinite.« Racki i. h. 51. 1.. Vitnyédy levele Katonánál XXXIII. 770. 
Histoire des Troubles I. 74. 1.
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Pál 400 írt. Szuliay Mátyás 500 írttal, mások kisebb-na- 
gyobb összegekkel. ]) Hogy azonban a szervezkedés jobban 
és köztekintély alatt folyjon : a vármegyék kérték Csákyt, 
hívjon össze gyűlést; ha össze nem hivatnak,maguktól fog
nak összejönni, és maguk tesznek maguknak törvényt, és 
csakugyan jan. 24. napjára Kassára a 13 vármegyének 
gyűlést hirdettek.

A mozgalom vezérévé a protestánsok a minden te
kintetben képtelen Bockkay Istvánt szemelték ki, ki mind
járt hozzá is látott tisztéhez, kapitányokat, ezredeseket 
nevezett a csapatok számára úgy, hogy a vérmesebbek sze
rint, ha a szükség kivánta, 3 nap alatt együtt lehettek a 
vármegyék. Voltak a kik Kakóczyhoz hajlottak: de a nagy 
többség nem tudott megbarátkozni az »apostatával,« sőt 
gyűlöletében legjobban szerette volna őt anyjával együtt 
megölni, kincseit pedig a közjó számára prédára bocsátani.* 2) 
ítákóczy ez idegenkedés daczára sem szűnt meg nejének, 
napájának befolyása 3) alatt buzgón működni a mozgalom 
érdekében. 0  is fegyverkezett, és súlyt kölcsönzött neki a 
körülmény, hogy a hajdúság és a felvidéki végváraknak 
majdnem minden magyar őrsége a legszükségesebbben szű
kölködve, feléje hajlott, szavára hallgatott, úgy hogy ő az 
elégületlenek hadát egyszerre számossá, és félelmessé te
hette. 4)

Napája november végén hagyá el. Zrinyiné, vége felé-

9 Jelentés, Lévay István vall. Kam. lev.
2) Jelentés, Serédy Benedek. Kam.  l ev .
3) Hogy Zrinyiné mily befolyással volt Bákóczyra. V. ö. Hist, 

des Troubl. I. 72. 1. Zrínyi Ilona levele Zrinyi Péterhez mart. 1670. 
T i t k. l e v .

-*) Jelentés, Csáky és Strassoldo jelentései Montecuccolinál i. h.
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már figyelmesebb lett Nagyra és a nációméra ; nem bízott 
többé bennük : hazamenet pedig összeveszett mindkettőjük
kel. Nagynak nem tudta megbocsátani, bogy nem akart 
vele Lengyelországba menni, és őt hűtlen, engedetlen szol
gának nevezé. Széchy Máriától pedig visszakérte a 24,000 
irtot, melyet Zrínyi Péter Szeneimre kölcsön adott, és me
lyet, mintán a jószágot meg nem kapta, Szécliy Máriának 
már régen vissza kellett volna fizetni. A nációménak azon
ban nem volt pénze. Rögtön nem fizethetett. A lengyelor
szági javakat sem bírta Zrínyire ruházni, mert azokra nézve 
maga is per alatt állott : és a két nő nehezteléssel vált el 
-egymástól. Zrínyi is dorgáló levelet irt Nagynak, de azért 
kedves emberére nem igen haragudott, sőt kérte, jöj
jön hozzá, Nagy azonban nem jött, mert Póttal, kihez en
gedetem végett folyamodott, nemmel válaszolt 1). Pákóczy 
néhány fegyverest küldött napájával, kik 3—4 hétig, majd
nem az év végéig várakoztak Csáktornyán, Bukovaczkyra, 
de Bukovaczky nem jött, és ők csak azon üzenetet hozák 
Zrínyitől : »tartsa magát készen a fejedelem, Bukovaczky- 
nak nem sokára haza kell jönni! 2) A felvidéki szövetsége
sek azonban nem voltak megelégedve a bán működésével. 
Keveslették az ajánlott 12,000 tallért, készek voltak negy- 
venezéret is adni csak sikerüljön athnamét kapniok és Boch- 
kay, Szepessy, Szuhay, Kende, Gyulaffy az év végén Ispán 
Ferenczet Erdélybe küldék, mozdítsa elő Apaffy ügyüket. 
Ispánhoz utitársul Bessenyei Mihály csatlakozott, Pákó- 
czynak, bár protestáns, igen meghitt embere, hogy Rhédey

0 Széchi Mária i. h. Nagy II. lőcsei vallomása i. h.
2) Frangepán jun. 26-iki vallomása, 6. pont Racki 1. u. 292. 

Hákóczy Ferencz vall. K am. le  v. Bethlen II. 2. és 5. 1.
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Druzsiánnának bizonyos hagyományát a pataki collegium 
számára felvegye. Mig őt Apaffy pártja gyanús szemmel 
kisérte, kivált mert dicsérgette Rákóczyt az erdélyieknek: 
Apaffy maga szivesen fogadta Ispánt, vele farsangolt Bras
són és Fogarason és várta vele Rozsnyait.

Bécsben aggodalommal látták a török mozgalmait, 
aggodalommal a magyarok készülődését ellenük. Már szél
iében el volt terjedve a kir, hogy a magyarok a portához 
folyamodtak segítségért 1) és valószínű volt, hogy a szabad 
kezet nyert török nem fogja elszalasztani a kedvező alkal
mat, Magyarországot könnyű szerrel hatalmába ejteni. 2) 
Az udvarnak tehát egyik főgondja volt, megtiltani a ma
gyaroknak a török földre való becsapásokat: nehogy a tö
rök megharagudjék. Hogy a török a hódoltságot térj észté: 
abban nem láttak nagy bajt, csak a behódolás ne hivata
losan, ne a megyék tudtával történjék, és a behódoltak any- 
nyit adjanak a keresztényeknek is, mint a töröknek.3) Fel
merült a gondolat, hogy Nadasdy által kellene a nagyve
zérnek üzentetni: ne bízzék a magyarokban, mert azok bár 
akartak volna valamit tenni, most nem tehetnek semmit, 
mert a császár jó egyetértésben van a keresztény fejedel
mekkel. De ezt ellenzé Montecuccoli, mint felesleges sőt 
veszélyes dolgot; mint feleslegest, mert ott van a portán 
a császári residens, ki beszélhet ; mint veszélyest, mert csak

') Zorzi nov. 16. 1669. Backi i. h. 47. Zichy pedig Nagynak, 
ívja decz. 26. 1669. Pozsony, »Itt csoda hírek vannak, t. i. hogy a mi 
nemzetünk már az uj lengyel királyhoz is folyamodván hogy nem 
receptáltattak újabban a fővezért hijják« K am  l ev .

2) Zorzi jan. 18. 1670. Backi 51. 1.
3) Titk. tanács, jk. decz. 27. 1669. T i t. l ev .
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felköltené a török figyelmét, és talán nyilt kitörésre indí
taná. Egyáltalában a zavart, eléggé kényes helyzetben, 
úgy szólván csak Montecuccoli volt tisztában magával, 
és birt határozott czéllal. Leopold gyöngélkedett, és merő 
gyöngédségből, nem mertek neki rósz, kellemetlen hírekkel 
alkalmatlankodni. Lobkovitz, ki most végre Auersperget 
megbuktatta s a száműzött helyébe első titkos-tanácsossá 
vagyis ministerelnökké lett (decz. 10. 1669,) nem akart ön
hat almilag, a császár tudta nélkül, a hozzá szorosan nem 
tartozó dolgokba avatkozni, szerénységből, mondák néme
lyek, számításból, vélék mások, hogy a császár lássa, mily 
össze-vissza mennek a dolgok, ha nem egy biztos kézben 
nyugszik a kormány. x) A ministerek vagy nem tudták hogy 
mit csináljanak, vagy kevésbé fontos dolgokkal bíbelőd
tek. Érzék, hogy Csáky nem képes megfelelni hivatalá
nak. De meghagyák a főkapitányságban, és mellőzék Zi- 
chyt, kit némelyek ajánlottak. Mondák, hogy a kanczellár 
tekintélyét emelni kell, hogy a locumtenensek buzgóbban 
járjanak el tisztükben, és Nádasdy ne legyen mindig Pot- 
tendorfban, a prímás ne mindig jószágain: mire Montecuc
coli kijelenté, hogy csak akkor mennek valamire, ha a ma
gyar várakba német hadakat tesznek, kik aztán majd véget 
vetnek a török dulásoknak, vigyáznak a belmozgalmakra. 
Azonban Montecuccoli terveit, mint maga is belátta, nem 
egy könnyen lehetett kivinni. A császári sereg béke ide
jén igen csekély volt; szaporítani kellett tehát toborzás 
utján, és Montecuccoli különösen a Kandiából hazatérő, ki
szolgált német katonáknak félfogadását ajánlá. Pénz nél
kül az sem ment, pénzt pedig az egyes örökös tartományok- *)

*) Zorzi jan. 18. 1670. Racki i. h. 52. 1.
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tói kellett kérni, rá kellett őket bírni, hogy a katonaságot, 
melyet eddig saját kebelükben, természetbeli adományok
kal tartottak el, most határaikon kiviil is pénzzel eltartsák. 
Minderre sok idő kell mondá Montecuccoli e tárgyról 
irott emlékiratában (decz. 11.,) s addig csinyján kell bánni 
a magyarokkal, nem kell még jobban elkeseríteni a bűnö
söket, de nem is kell nekik megbocsátani. Függőben kell 
tartani mindent, mig a kormány nem lesz azon helyzetben, 
hogy tekintélyt szerezhet parancsainak. Biztatni kell a ma
gyarokat, hogy kapnak oltalmat. A feljelentéseket köszö
nettel kell fogadni, meg kell erősíteni a helytartók tekin
télyét és emlékeztetni kell őket, hogy mindig és mindinkább 
vigyázzanak. J) A kormánynak csak az adott némi gondot: 
nem lesz-e veszedelmes a németeket minden incidens nél
kül bevinni az országba csupán a szükséget hozván fel okul ? 
nem volua-e jobb mint régente történt, ha az országgyűlés 
védelme végett rendeltek be katonaságot, 3 vagy 4 four ál
tal kéretni be német hadakat? Nem-e liorvátokat kellene 
küldeni, kik ellen, mint honfiak ellen, nem lehetne tenni 
kifogást ? *) Különben követték Montecuccoli tanácsát, s 
edhatározák, »hogy rendet csinálnak Magyarhonban.« El
kezdők kérni az örökös tartományoktól a subsidiumokat, 
megkezdők a toborzást és a sereget, mely béke lábon alig 
pár ezer emberből állott, 36.000 emberre akarák szaporí
tani, hogy Felső- és Alsómagyarországra egyszerre egy-egy 
sereget lehessen küldeni. 1 2)

1) Titk.tanácsi jk. T i t k. l e v .  Montecucooli i. h. Had le v
0 Titk. tanácsi jk. i. h.
2) Theatrum Europaeum X. 222. 256. 2'8.1. Histoire des Trou. 

Tales T. 88. 1. Caprai’a Estei Kínáidnak jan. 20. 1670. M ag y._ 
a k a d .  l e v .
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A magyarokkal szemben a kormány, hogy iclőt nyerjen 
a. régi, lia nem is egészen alkotmányos, de magyar eljárása 
mellett maradt. A kassai conventet betiltá (jun. 15.), hivat
kozván az 1597 : 26. törvényczikkre, mely ilyféle magán ösz- 
szejöveteleket meg nem enged. Legyen gondja a főispánok
nak, hogy a kik a törvény ellen vétenek, kellőleg megfenyi- 
tessenek 3)- A körmöczi követek, kik deczember 20. 1669 
érkeztek Bécsbe, ugyan kaptak audiencziát a felségnél és em
lékiratukat átadliaták, de válaszra, — bár igértetett — Iná
ban vártak, és egy havi időzés után, kifogyva pénzből, türelem
ből, felelet nélkül voltak kénytelenek hazamenni. Ha elfogu
latlan szemlélő mondá, nem helyes igy bánni emberek
kel, kik nem a töröktől, hanem a felségtől várnak segélyt: a 
kormányférfiak válaszoltak, hogy a körmöczi gyűlés a felség 
engedelme nélkül tartatott meg, igen rósz példát adott, és 
veszedelmes elvet szentesitett volna a király, ha neheztelés 
helyett atyai kegyességgel fogadta volna a törvénytelen 
gyülekezet követeit ’) s az udvar ez álláspontját egy man
dátum fejté ki, melyjan. 21. 1670. a Dunáninneni megyék
hez intéztetett. Beniczky Tamás, Ujfalussy János, Bezzegh 
István és Bory György — irá a felség — egy tilos conven- 
ticulumból, megbizás nélkül, bizonyos levelekkel Bécsben 
jártak. Tudakozódott a megyéknél és hallá, hogy a gyűlés, 
a követség csak egyes embereknek műve, s a határozatokat 
a megyék sem ki nem hirdették, sem meg nem erősitették.

J) Aeta et statuta 13. Com. 2. h.
*) A dátumokra nézve 1. Zorzi decz. 21. 1669. és jam 18. 1670. 

fennidézett leveleit.
3) Zorzi levelei decz. 21. 1669. és jan. 18. 1670-ről. Kacki i. 3i. 

50 illetve 52. 1.
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Inté tehát az illetőket, hogy jövőre ilyesmitől tartózkodja
nak, egyúttal biztosítván a vármegyéket, hogy a kamara és 
haditanács utasítást vettek, védelmükről gondoskodni. A 
portához e tárgyban uj üzenet ment. Bízzanak hajlandósá
gában, melynek jeleit már eddig is tapasztalák.

A tilalom daczára 1670. jan. 24. a 13 vármegye kö
vetei Kassán összegyűltek : Zemplént Bochkay István, K a
zinczy Péter, Bánchy Márton, ítákóczynak egyik meghit
tebb embere, kinek elei már ítákóczy őseitől függtek, és 
birtokaik legnagyobb részét tőlük kapták, Sárost a két Ke- 
czer, Menyhért és András, Dobay András, Saárossy Se
bestyén, és az ifjú, a jövőben nagy és viszontagságos sze
repre hivatott Szirmay István, Szathmárt, a szinte fiatal 
Görcsönyi Serédy Benedek, az erdélyi Középszolnok vár
megyének főispánja Gyulaffy László, Pap Dániel, Desőffy 
János, Sulyok János és Várady János, a szövetségnek 
egyik tekintélye, Heves vármegyét Széchy Máriának volt 
komornikja és megéneklője a költő Gyöngyössy István ba- 
loglivári kapitány képviselte. A többi megyék követei közt 
ismertebb nevekül találjuk még: Figedi Xagy Andrást, 
Szuhay Mátyást, Nagyidai Székely Andrást, Kende Gá
bort, Forgách Miklóst, Barkóczy István sógorát, a grófi 
családnak ghymesi, tiszamelléki és protestáns ágából, Baxa 
Istvánt, Bónis Ferenczet, Mocháry Ferenczet, Fjfalussy 
Zsigmondot, Chernél György, abauji, Kisfaludy György, 
bereghi, Ubriczy Pál unghi alispánt, és végre, mint főispánt, 
Barkóczy Istvánt. A városi emberek közt ott volt Guth 
Dániel. Rákóczy maga helyett Baranyai Gáspárt, családjá- *)

*) Acta et Statuta 13. comitatum i. h. 43 — 49. 1. 
0 Nagy Iván, IV. 214. 1.

W e s s e l é n y i  F e r e n c z  n á d o r . 20
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nak régi szolgáját, olyan Keczer Menyhért-féle partriotát: 1) 
Széchy Mária pedig Szepessy Pált küldötte.

Az összegyűltek mindenekelőtt Csáky Ferenczhez for
dultak, és felkérték, működjék tiszte szerint velük közre a 
haza megmaradására.

Csáky hazafiasán felelt: neki is szivén fekszik a haza 
megmaradása, de a felség betiltá a gyűlést, és ő tanácsko
zásaikban részt nem vehet. E határozatánál megmaradt, bár 
a rendek ígéretére emlékeztetők, mit a 13 vármegyének tett, 
hogy közre fog működni hajaik orvoslásában, és kérték ta
nácsát, mert ime itt az orvoslásnak ideje.

Vonakodása azonban a követek többségét meg nem 
indította. Sok beszéd után elhatározák, hogy a gyűlést 
Csáky nélkül, a felség tilalma daczára, daczára, hogy a ki
rályi alügyigazgató : Cseróczy Gáspár ki van küldve a gyű
lés megakadályozására, megtartják, sérelmeiket összeírják.

Elmentek tehát szokás szerint Csákyhoz, bemutatták 
megbízásaikat és üléseiket megkezdek.

Voltak azonban a megyei követek közül többen, kik 
vagy Kassára el sem jöttek, vagy a dolog ilyetén fordula
tánál, a gyűlésben meg nem jelentek. Ezek ellen fordult 
most a közharag és rájukrováka 100—lOOfrtnyi bírságot, 
melyet a törvény az országgyűlésen meg nem jelenőkre sza
bott, Szuhay Mátyás pedig hozzá tévé, »sehonnai legyen 
neve, lélek kurva fiának, ki követ lévén, közénk nem jött!« 
Ekkor lépett be Cseróczy Gáspár, a szepesi kamara néhány 
tisztjével; inté a jelenlevőket, ne tartsanak törvénytelen gyű
lést és felolvasta a betiltó királyi rendeletet. De a rendelet

0 Már Rákóczy Györgyöt is szolgálta 1. leve’ét Szelepchényi- 
hez, 1670. okt. 3. Pr. lev. később az eperjesi vérpad áldozatja lett.
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élés hangja még jobban felkorbácsolta a szenvedélyeket. 
»Ezt némely gaz árulók gálád besugásainak köszönhetjük« 
— mondák a követek ; »ők csak a haza védelmére gyűltek 
össze, mit — a törvény értelmében — tenni kötelessé
gük! ők nem marhák, hogy velük igy bánjanak« J), és el
határozák, hogy Csákyt és a felséget tiszta szándékukról? 
jóakaratukról felvilágosítják, de Cseróczyt és társait kemény 
szavakkal kiűzvén, folytatták tanácskozásukat. A legheve
sebb, legtevékenyebb izgatok Bochkay, Gyulaffi, Kende, 
Szuhay Mátyás, Forgácli Miklós, Serédy Benedek, Chernél 
György, Bay Mihály, Gutli Dániel, Kazinczy Péter, Baxa 
István és Bónis Ferencz voltak.

A levélben, melyet Csákynak Írtak, szemére hányák, 
hogy a vallási ügyekben Báthory Zsófia törvénytelen tet
teit pártfogolja ; hogy emberei a szegénységet sanyargatják, 
hogy nem szed a törvény értelmében uj magyar katonákat, 
nem fizeti a meglevőket, úgy hogy azok kénytelenek a tö
rökre járni rabolni; pedig fizetésükre adták a hazafiak a 
harminczadot. Kérték, támogassa folyamodásukat a felség
nél, hogy a németeket kivezessék, kik ha a török jő, a me- 
nekvő népet a várakba be nem bocsátják, rablásaikkal már 
tűrhetetlenekké lesznek és mégis, hallomás szerint, még 
szaporittatni fognak. Kérték, viselje jobban gondját hivata
lának, orvosolja bajaikat, vigyázzon a törökök mozgalmaira ; 
mentse ki a jelen gyűlést a felség előtt, sőt eszközölje ki, 
hogy többször lehessen — a szükséghez képest — ilyeneket 
tartani. Ha a törvényhez tartja magát: a fegyveres megyék 
teljes bizalommal megnyugosznak benne és vitézségében.

p »Patriae se causa convenisse ; nec pro pecudibus haberi se 
passuros.« Kornéli után Katonai, b. 785.1. csakhogy Kornéli ezt 
Kottáinak mondatja, ki ott sem volt.

20*
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A felséghez hason dolgokat Írtak. Kikeltek a delato- 
rok ellen, és a régi, sokszor emlegetett sérelmeket hangoz
tatták. A német menjen ki az országból. A magyar had sza- 
poritassék és fizettessék, úgy a mint kell. Nekik ugyan alig
van, mivel a legszükségesebbet fedezzék: de azért mégis 
katonaságot gyűjtenek, sőt készek fejenkint is felkelni, in
kább, mintsem, hogy a török gyalázatos igájába hajoljanak, 
mit maga a felség is megtiltott. Bejelenték egyúttal hatá
rozatukat, hogy követeket küldenek Breznóbányára, a du- 
náninneni megyék gyűlésére, és meghívják őket közös gyű
lésre, Lőcsére marczius 17-ikére l). A követküldést külö
nösen Bánchy Márton és Bornemissza Mihály sürgették. 
Követekül: Barkóczy Istvánt, — ki most teljesen az árral 
úszott — Szemere László zempléni alispánt, Bónis Feren- 
czet, Hanyi Pétert és két városi embert választottak.

A gyűlésnek főtárgya, a katonagyűjtés, szinte sok 
szót szaporított, de a határozatot Bochkay, Szepessy, Szu- 
hay Mátyás, Gyulaffi, Yárady és más főemberek, már korán 
reggel a gyűlés előtt, maguk közt kicsinálták. Ezernégy
száz tizennyolcz lovast vetettek ki tizenkét vármegyére. 
Legtöbb Zemplénre esett, 360 lovas, legkevesebb Tornára, 
tizenöt. Az egészen behódolt Heves vármegyére, lovasok 
helyett 300 rénes forintot róttak 2). Kapitányokká Böchkay

0 A lőcsei gyűlés napja nincs a feliratban, de Leopold leira
tából Szepesmegyéhez 1670. febr. 14-ről tudjuk, bogy marcz. 17-ikre 
volt kitűzve. S z e p e s m e g y e i  l ev .  A kassai Csáky-levéltárban 
egy névtelen magánlevél febr. 16. 1670. Kassa, szinte e napot említi.

2) Zemplén állítson 360 1., Abauj 150 1., Sáros 200 L, Szepes- 
125 1., Ungh 125 1., Beregh 100 1., Szathmár 150 1., Szabolcs 40 1., Gö- 
mör 40 1. Széchy Mária embereivel 60 1., TJgocba 45 1., Torna 15 1., 
JBorsod 38. lovast, A c t a  e t  S t a t u t a  i. h.
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Istvánt, Gyulaffy Lászlót és Ispán Ferenczet választák. 
Fizetésül Gyulaffi és Ispánnak havonkint 50 rénes forintot 
rendeltek. Bochkay ingyen viselte a tisztet. O lett egyuttal 
.a fővezér, Szuhay Mátyás »mustra mester,« Veres Mátyás 
— zempléni nemes ember — »fizető mester.« A csapatok
nak gyülbelyűl, bogy a törökre vigyázzanak, a Tiszáninnen 
Megyaszó Zemplénben, a Tiszántúl Csenger Szatbmárban 
és Nyírbátor Szabolcsban lőnek kijelölve, az első csapat 
vezérletét Bocskay, a másodikét Gyulaffy, a harmadikét Is
pán Ferencz fogván átvenni 1).

A kassai gyűlés Pál fordulása napján volt. (jan. 25.) 
Három napra rá megnyílt a breznóbányai gyűlés, (jan. 28.) 
Pozsony megint nem volt jelen; Trencsény is hiányzott, és 
Nyitrából csak a Bécsben járt Ujfalussy János jött el, mi 
nagyon lehangolta a megjelenteket. Ott volt azonban Sze- 
pessy és ott voltak a kassai gyűlés küldöttei. Ebeczky lett 
•director; Bory György, Baloghy Gáspár, Leszenyei Nagy 
Mihály és Bezzegh György consiliariusai. A bécsi követek 
siralmas jelentésére uj panaszos feliratban kértek választ

1) A kassai gyűlésnek, melyben Korneli s a Hist, des Troubles 
•szerint Bottal is jelen lett volna, hiteles történetét találjuk a több 
tször idézett Acta et Statutaban i. h. 1—32. 11. s a k a m. l e v .  őrzött 
tanúvallomásokban, melyek természetesen mind csak egyik vagy 
másik mozzanatára vonatkoznak. Én a következő tanuk vallomásait 
használtam fe l: Mokáczy Péter, Kisfaludy György, Kende Adám, Sáa- 
Tossy Sebestyén, Máriássy Ferencz, Bársony János, Fáy László, Nagy 
István, Gergelylaky Miklós, Semsey György, Serédy Benedek, Ilosvai 
István, Boronkay László, Bósa János, Czeglédy Mihály, Soos Gábor, 
iBarkóczy István, mihez még Nagy Ferencznek lőcsei vallomásai já
rulnak. Zorzi fahr. 15. 1670. általánosságban, de elég bőven szól a 
gyűlésről. Backi i. h. 60. 1.
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körmöczi leveliikre, és a felség válaszának meghallgatására 
febr. 24-re uj gyűlést tűztek ki Beszterczebányára, egyút
tal elhatározván, hogy a török vész, és a kölcsönös védelem 
tárgyában a lőcsei gyűlésen megjelennek. Azon kérdésre, 
bizhatnak- e a dunáninneniek a 13 vármegyében ? Barkóczy 
István nagy szóval felelt, hogy a felvidék 5—6000 ember
rel segítségükre lesz. Midőn azonban a felvidékiek mon
dák : gyűjtsenek ők is katonákat! felelék: hogy arra nin
csen küldötteiktől utasításuk, és ezzel a követek titoktar
tást fogadván — habár nem is esküvel mint Körmöczön — 
hazaoszlottak ]).

A megyék e nyílt merész fellépése figyelmessé tette 
még Pálffy Tamást is, ki eddig nem sokat tartott e mozgal
makról, és hajlandó volt kurtán bánni a protestánsokkal, 
úgy hogy e végett szinte összeütközésbe jött Lobkovitzzal. 
Eddig titokban voltak conventiculumok. Czéljukat, vezére
iket az illetők titkolni törekedtek: most nyíltan léptek fel 
veszélyes követeléseikkel, legfeljebb a közjó iránt való buz
galom álarczát véve fel. A prímás és Nádasdy is február 
közepe táján Bécsben voltak és tanakodtak. Nádasdy nagy 
készséget tanúsított, hogy az udvar kegyében járjon. 0  még 
nem hagyott fel a reménynyel, hogy belőle még nagy ember 
lesz. Szelepchényi pedig nem szűnt meg óvni Lipótot, hogy 
ne bízzék benne, mert inkább töri fejét a roszban, mint jó
ban. Ki szigort, ki enyhe eszközöket tanácsolt. Nem kell 
a végletekre kényszeríteni a tévelygőket, mondá az egyik vé
lemény ; hiába az okos szó, a felkorbácsolt szenvedélyek
nek ! feleié a másik, de végre is az engedékenység, a szelíd 3

3) Ujfalussi János, Sárossy, Bezzegh György vall. a k a m. lev. 
A rendek felirata Statuta i. h. 43— 47. 11.
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eszközök pártja győzött. Betilták a lőcsei gyűlést, de a he
lyett a dunáninneni és a felvidéki vármegyéknek márcz. 
16-ára Beszterczebányára külön gyűlést hirdettek x), s a 
biztosok közé Z r i n y i t  is meghivák, mert személyes meg
jelenése nélkül — mondáa királyi levél — valami jó ered
ményt nem várhatni2), a dunáninneni megyék besztercze- 
bányai gyűlésére pedig Zichyt és Forgácliot küldék, adják 
tudtul az összegyülteknek a beszterczebányai uj gyűlést. 
A kamaraelnök és társa megnyerő modorával sikerrel já r t ; 
biztatta a Beszterczebányára gyűlt dunáninnenieket, hogy 
a felség nem vonta még meg tőlük atyai hajlamát, gondos
kodni fog védelmükről; a rendek pedig felelték : hogy ők 
hivei a királynak, s készek azt vérük kiontásával is bebizo- 
nyitani, csak megmaradásuk végett, a török miatt, határoz
zák el magukat az önsegélyre, és Írtak a 13 vármegyének^ 
hagyják abba a lőcsei gyűlést és jöjjenek ők is Besztercze
bányára 3). Sziüte némi örömére szolgált ez időben a kor
mánynak a hir 4), hogy Vitnyédy István Pozsonyból haza
menet Sopronyban, Nezsideren (febr. 13.) gutaütésben befe
jezte fáradhatlan pályáját, 58 éves korában. Bécsben úgy 
emlegették, mint a ki leginkább ellene van a császár iránt 
való engedelmességnek, és teljes szivéből gyűlöli a katholi-

P Zorzi decz. 21. 1669. febr. 1. 15. 22. Rackinál i. lx. 50, 54. 
60 és 63. és kk. 11. Leopold levele Szepeshez febr. 14. 1670. S z e p e s -  
m e g y e i  l e v .

2) Leopold Zrínyinek febr. 5. 1670. a t i t k. l e v .  vall. Racki 
i. h. 58. 1.

3) Zorzi, márcz. 8. 1670. Racki i. li. 68. 1. Esztei'liázy Miklós 
vallom, kam.  l e v .

4) »Porta ágii ministen nel ti'avaglio qualche conso lazione,« 
írja a velenczei követ febr. 22. 1670. Racki i. li. 64. 1.
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tusokat, s egyúttal kezdék emlegetni a szerepet is, melyet 
a korábbi összeesküvésben játszott. A velenczei követ 
azonban úgy találta, bogy helyébe majd lép más, és hamva
iból még veszedelmesebb tűz keletkezhetik. Hirtelen halála 
felébreszté hitsorsaiban a gyanút, hogy ellenséges kéz vetett 
véget életének, mig az ellenfél későbben szintoly alaptala • 
nul öngyilkosságról beszélt, melylyel terveinek bukását és a 
ráváró büntetést megakarta előzni '). Azonban a magyar 
ügyek fejlődése — tudta az udvar — leginkább attól füg
gött, mikép viseli magát a porta irányukban 2), s a legmeré
szebb felvidéki ellenzék is főleg azon reményre támaszko
dott, hogy Erdély és a porta segíteni fogja Magyarországot. 
JDe sem Rozsnyay sem Bukováczky nem mentek gyor
san előre ügyökben. Az erdélyi tolmács egyenesen Kandi
ába tartva, november közepén Negropontében vagy Eekete 
városban, mint ő nevezé, hajóra ült és decz. 1. kikötött a 
sokat vívott vár romjainál. Utazásának nyilvános czélja 
volt: kedvezőbb választ eszközölni ki a nagyvezértől Erdély 
számára a hatalmaskodó nagyváradi basa ellen, mint a mi
nőt a kajmakám adott, ok, melyet a szemes Casanova való
színűnek nem tartott, de a valódi czélt sem gyanitá és Pa-

') Fabó András, Yitnyédy élete, levelei előtt Tőid. Tár XV. kö
tetében. Velenczei követjelentés febr. 22. 1670. Racki i. h. 64. 1. »Ex 
it inere Posonio redux non sine suspicione veneni quo ipse carnificem 
provenerit repente interiit.« J e l e n t é s .  Alig ért halálának hire 
Bécsbe, midőn a kormány febr. 16. elrendelte, hogy irományai lepe- 
csételtessenek, de az vagy nem történt, vagy oly eredményre, mint 
azt az udvar várta, nem vezetett.

2) »Concluse (t. i. Leopold) che il bene o il male dipendeva da 
un primo principio concernente le deliberationi del visir et della 
Porta.« Zorzi febr. 15. 1670. Racki i. h. 60. 1.



313

uajottitól várta a rejtély megfejtését. Rozsnyai Kandiában 
heteket töltött liiában Panajotti házánál, kivel Apaffy tel
jes kibékülést keresett, mentvén magát, hogy a vád, mit an
nak idején ellene emelt, nem az ő dolga volt, hanem a fel
vidéki magyarok kényszerítők rá, mert a mit Panajotti ir, 
nzt mindjárt tudja egész Magyarország 1). Ugyanott talál
kozott egy másik régi ismerőssel is : Ibrahim aleppoi basá
val, ki Balló idejében kiliája volt, és a nagyvezér kegyét uj 
állásában is megtartá. A tapasztalt török kérdé, van-e feje
delmének valami megbízása a magyarországi nagyuraktól: 
Nádasdy, Zrínyi, Batthyány, Forgách, Eszterházytól ? Mire 
David deák, bár ilyesmiről semmit sem tudott, bátran 
igent mondott, gondolván, ha követelik, ir haza Erdélybe, 
■csináljanak maguk megbízásokat és küldjék be a portára.

Bukováezky magán a portán, a szultánnál kezdé dol
gát Salonikiban, hová a nagyurat a zord idő a thessaliai és 
macedóniai vadásztanyákról hekergette. Decz. 19-én érke
zett meg, és azonnal előállt, hogy Zrínyi és a magyarok 
készek meghódolni s mérsékelt adót fizetni a töröknek, 
hogy megszabaduljanak a németektől és a jezsuitáktól, kik 
közül az egyik a testi, a másik a le]ki szabadságot nyomja 
c l J). Bátor fellépése éles ellentétben volt az erdélyi köve
tek meghunyászkodó viseletével: de azért a díván nem 
roszul fogadta ajánlatát (decz. 24.). A basák megelégedés
sel liallák, hogy Zrínyi, ki oly nagy ellensége volt mindig * 2

]) Casanova jelentése Saloniki, decz. 24. 1669. Panajotti Casa
novának jan. 14. 1670. T i t k. l ev .

2) Panajotti febr. 15. 1670. írja Casanovának, hogy ezen kére
lemmel jött Bukováezky a szultánhoz, tehát a mit ő Zrínyi javára 
kért, azt később kérhette, midőn a siker folytán már belemelegedett 
portai követségébe.



314

a töröknek, most meg akar kódolni. Voltak, kik e lépésben 
cselt láttak, vágj azt liivék, hogy a bán csak pillanatnyi 
rósz kedv által elkapatva tette a mit tett, és ba lecsillapo
dik, vissza fog lépni. Óvatosnak kell lenni — mondák — 
annyival is inkább, mert ba elfogadja a szultán, nyílt ellen
ségeskedésre kerül a dolog Ausztriával. íme elfogadták 
1668. Dorosenko bettmant kozákjaival, és most azért bá
bom készül az oroszszal és Lengyelországgal. Az ellenkező 
vélemény azonban felelt, bogy nem szabad elszalasztani a 
kedvező alkalmat, mely gyarapítja a birodalmat és gyen
gíti a keresztyéneket. Ha Zrínyi szavát szegné, van elég 
hatalma a töröknek, bogy engedelmességre és hűségre szo
ríthassa s e véleményt pártolta a szultán udvari papja r 
AYani és a mufti is, látván, hogy az eszme tetszik Moha
med szultánnak. AVani nagy casuista és egyike azon tbeo- 
logusoknak, kik szigorúak mások, de engedékenyek maguk 
iránt, a vallás érdekét hangsúlyozta, melyet mindenütt 
terjeszteni a szultánnak kötelessége. Nincs a béke ellen, el
fogadni azt, ki önkényt meghódol; de ba a béke ellenkező 
rendelést is tenne, az semmis volna, mert ellenkezik a mo
hamedán bit elveivel *)• A béke mellett a kajmakam, K a r a  
AI u s t a f a, szólt, egy kapzsi török, ki több magyarhoni 
falujából gazdag jövedelmet húzván, félt, hogy azt, ba há-

i) Wanira nézve 1. Hammer 2. kiadás HL kötet, 549. 1. Véle
ményére nézve különböznek Casanova tudósításai. 1669. decz. 26. le
velében ii’ja, bogy az udvari pap ellene van Zrínyi elfogadásának, de 
hozzá teszi, hogy nem lehet bízni a dologban, febr. 1. 1671-iki leve
lében pedig mondja, hogy a »Hofprediger« megmarad véleményénél, 
hogy el kell fogadni Zrínyit. Én az utóbbit tartom valószínűnek. —- 
Casanova jelentései a t i t k. l e  v.
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ború lesz, elveszti x) és a szultán, liogy az ellenkező vélemé
nyek közül kibontakozzék: az ügy eldöntését a nagy ve
zérre bízta, és Bukováczkyt schatirkikajájával Kandiába, 
küldé. Hogy azonban kedve ne veszszen, nagy kitüntetéssel 
bántak vele * 2) és a vérmes férfiú, ki azon véleménynyel jöttr 
hogy a törökök a Zrínyi család és a magyar nemzet kiir
tására készülnek, örömmel vette észre, mily készséggel haj
lanak most a békére, az általa ajánlott feltételekre, körül
belül azokra, melyeket Omer spabia szóba hozott. O 
követeié, és a törökök nem ellenzék: bogy a szultán min
den keresztény földnek, mely most meghódol, vagy a kitörő 
háborúban elfoglaltatni fog, örökös urává a bánt és utód
jait nevezze. Hogy Zrínyi magvaszakadtával Horvátország a 
hazafiak közül szabadon választhasson királyt, és a szultán 
csak annak megerősítését tartja fenn magának; hogy a 
török a vallás szabad gyakorlatát, a hazának szabadsá
gát, jogait, kiváltságait most és mindenkoron tiszteletben 
ta rtsa ; Magyar- és Horvátország, valamint a netán meg
hódítandó más tartományok után soha nagyobb adót, mint 
évenként 12.000 tallért ne követeljen; a magyart soha el 
ne hagyja, hanem egész erejével, minden megtámadás ellen

0 Casanova, marcz. 9. 1670. T i t k. 1 e v.
2) Casanova decz. 26. 1669. febr. 1. marcz. 9. 1670. Panajottr 

Casanovának febr. 15. 1670. T i t k. l ev .  Zorzi marcz. 22. 1670. 
Backi i. h. 98. 1. ki a residens tudósítására hivatkozik, de sok tekin
tetben többet tud nála. Gualdo Galeazzo Priorato i. h. 34. 1. állítja, 
hogy a szultán fogadta Bukováczkyt, el is mondja röviden beszélge
tésüket, de a különbeír jól értesült írónak ez állítását — melynek 
semmi nyopm más kútfőben — mint magában sem valószínűt, e l 
nem fogadhatjuk.
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megvédje ; a magyaroktól fegyveres szolgálatot távol mesz- 
sze eső országokban ne követeljen.

Örömében, mielőtt hajóra szállt, még irt Zrínyinek: 
hogy szerencsésen megérkezett a szultán udvarába, ki
tüntetésekkel fogadták és látván, hogy a Zrínyi nemzet
séget és az országot végveszély fenyegeti: gondoskodott 
megmaradásukról, és sikerült a grófi családra és a hazára 
nézve oly kedvező feltételeket nyerni, hogy örömében ki sem 
mondhatja. Most a szultán parancsára a nagyvezérhez uta
zik Kandiába, s onnan visszajővén, fog a szerződés végleg 
megköttetni. Legyen addig Zrínyi jókedvű, ő mihelyt vég
zett, azonnal haza jő ’)•« Bukováczky még lábát sem tette 
ki Salonikiből, midőn a császári residens már neszt von 
.Zrínyi lépéseiről. Az nap estéjén, melyen a díván tanácsko
zott (dec. 24.) eljött Casanovához Janaki, Panajotti öcscse 2) 
és távollétében mint portai tolmács helyettese, és jelenté, 
hogy Zrínyi más magyarokkal a boszniai basa utján meg
akar hódolni; leveleit ugyan nem ő forditá le, de a dolgot 
•egy angol tolmácstól hallá; a díván még nem határozott, 
hanem bevárja a nagyvezér véleményét. Casanova nem 
tudta, liigyjen-e, ne-e ? és a tolmácsnak feleié: hogy Zrínyi 
és a magyarok mind hű alattvalói Leopold császárnak, s e 
hirt csak roszakaró ellenségeik költötték rájuk! Mind a

') A feltételeket Frangepán beszéli el máj. 2. 1670. Bécsben 
le tt  vallomásában, Pogledich elbeszélése után, hozzá tevén »An verő 
-omnia ita se liabeant oculis non vidi, relata tantum refero !« Ugyan 
-ö adja elő Bukováczky levelének tartalmát. Frangepán vallom. VII. 
Bat-kínál i. h. 230. és kk. 11. van. Ily forma pontokról hallott egyéb
iránt Kozsnyay Dávid is Kandiában, mint alább látni fogj uk.

2) Unokaöcscse lehetett, Tury László, marcz. 18. 1671. Apaffy- 
nak, Török-Magyarkori Okmánytár. 17. 1.
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mellett azonnal megírta a hallottakat Becsbe, hogy urát 
valamikép készületlenül meg ne lepjék 1).

Bukováczky nagy szélvészek közt, január közepén * 2) 
kötött ki Kandiában, és mig Rozsnyay csak általánosság
ban kért szövetséget és engedelmet, hogy a magyarok ré
széről ünnepélyes követség jöhessen : ő a Saloniki pontokkal 
állt elő, és azonnal 30,000 törököt kért segítségül, hogy a 
magyországi várakból a németeket ki lehessen űzni, kiköt
vén, hogy azon várak is, melyeket a törökök fognának el
foglalni, a magyarok kezében maradjanak. E merész hang- 
daczára, vagy talán épen a miatt, a nagyvezér környezeté
ben is akadtak emberek, kik Zrínyi ajánlatait pártolák; de- 
Panajottinak nem tetszett »a magyaroknak szemtelensége 3). 
Igyekezete most arra irányult, hogy Apafíyt elválaszsza a 
magyaroktól, és megüzente neki, hogy ha a porta a magya
rok részére áll, és megszegi a békét, egyúttal elfogadja az 
500,000 tallért, melyeket bujdosó vetélytársa Zólyomy az 
erdélyi trónért ígért, és Zólyomyt nevezvén ki erdélyi feje
delemmé, mindjárt azon várakat fogja kérni Erdélytől, me
lyeket most a béke miatt nem kérhet. Ha nem ment el az e_ze- 
Apaffynak — gondolá Panajotti — hát ki fog józanodra 4) ! 
Ibrahim pedig azon hírrel lepte meg Rozsnyayt, hogy Zrí
nyi Péternek is jár egy követe Kandiában, ki a többi közt

0 Casanova jelentése decz. 26. 1669. A portai tolmácsot ugyan 
meg nem nevezi, de tudjuk más jelentéseiből is, hogy az Janaki vagy 
mint szinte Írják Gianaki volt.

2) Jan. 14. és 23. közti időben 1. Panajotti leveleit Casanovához 
az említett napokról. T i t k. 1 e v.

s) »Mi spiaze molto in quali tempi l’insolenza delli Ungeri,« 
írja Panajotti czifrákban Casanovához, márcz. 2.1670. T i t k. l e v .

0 »Si non e totalmente fuori di se« Panajotti i. h.
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—  s itt elmondá nagyjában Bukováczky Saloniki pontjait — 
az erdélyi fejedelemséget Bákóczy Ferencz számára ké
relmezi.

A nagyvezér sokáig tanakodott embereivel. Nem bi
gott Zrínyiben, a törökök ez örökös, megrögzött ellenségé
ben; nagyon jól tudta, bogy a török haderőt Kandia hosszú 
-ostroma kifárasztá, meggyöngité, inig a kereszténység e 
perczben békében élt, és tartani lehetett, hogy lia Ausztria 
Magyarországon megtámadtatik: ismét segitségére fog se- 
xegleni mint 1664-ben. A vezér tehát azt irta Salonikiba, 
hogy mindenekelőtt valami kezességet kell kérni Zrínyitől: 
fiát, valamely várának átadását; azután meg kell győződni, 
hogy állnak valósággal a dolgok; van-e valami kilátás si
kerre ? Hogy Zrínyi kedvét ne veszítse, biztassák a kani
zsai és boszniai basák, hogy nemsokára a török birodalmá
nak egész erejével segíteni fogja. A szultán is Írjon neki 
levelet. Nevezze őt keresztény liadai fővezérének, adja meg 
neki ama katonai czimeket, melyekre oly nagyon sóvárog, 
és kürtöljék ki, hogy hidakat vernek a Dunán, Száván, Drá
ván, hogy seregek jöhessenek támogatására.

Bukováczkyt nem fogadta, hanem február elején visz- 
szaküldte Salonikiba *), Bozsnyaynak ellenben nehány di
csérő szót mondott Apaffy hűségéről, kijelentvén, hogy a 
német császárral kötött békét nem szabad megzavarni. Rozs- 
nyay február 15-ikén utazott e l; a mire ő Salonikiba ért 
Bukováczky már a horvát végek körül járt. A szultán ele
inte haraggal fogadta a nagy vezér véleményét, de a kajma- 
kam és a mufti pártolák, s az eredmény lön, hogy Buko-

]) Febr. 19. Bukováczky mái- Salonikiban volt ismét. Casanova 
jelentése febr. 19. 1670. T i t k. l ev .
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ráczkyt válasz nélkül haza küldék azzal, hogy a választ majd 
a boszniai hasától fogja megkapni. Bukováczky febr. 17. 
liagyá el Saloniki!, épenséggel nem remény nélkül. Zászlót 
ugyan — a fejedelmi jelképet — Zrínyi számára nem ka
pott; azt is hallá, hogy a török nem akarja megszegni a 
békét; de kimondatott — úgy vélé — hogy az ország a 
■szultáné, ha tehát a német azt megtámadja, a török segí
teni fogja, mert akkor nem vádolhatják a béke megszegé
sével. A kandiai dolgokról, Bukováczky és Bozsnyay elu
tasításáról Panajotti liiven értesité Casanovát, de kérte, hogy 
jelentésében róla említést ne tegyen, hanem inkább mondja, 
hogy a híreket a szultán udvarában, Janakitól vagy más
valakitől vette, mert különben lehet »újból a régi veszélybe 
döntetik« (feb. 15). Casanovának egyébiránt más tudósítá
sai is voltak; hol egy boszniai katliolikus kereskedő, hol 
egy görög cleronom, hol Janaki hozott neki híreket, melyek 
néha homlokegyenest ellenkeztek egymással: de ő azért min
dent megirt, csak Zrínyi követeinek nevét nem tudta meg
tudni és Bukováczkyról is csak annyit tudott meg, hogy 
liorvát kapitány és Zrínyi udvarmesterének mondják. Ca
sanova egyébiránt azon véleményben volt, hogy ha most 
nem is fogadja el a porta Zrínyit, később, alkalmas időben, 
ha a felség másfelé lesz elfoglalva, meg fogja tenni; a ba
jon tehát gyökeresen kellene segíteni, és közié Panajotti 
tanácsát, hogy Zrínyit el kell tenni láb alól

Már ekkor a hir, hogy Zrínyi a törökhöz fordult, más
felé is elterjedett. Schönberger császári futár, ki Casanová
nak egy decz. 14-kén kelt jelentésével — melyben még szó *)

*) Bukováczky küldetésére nézve a kútfők Casanova decz. 26 
1669. jan. 1. 15. febr. 11. 15. 19. 24. 25. márcz. 3. 9. 16. 28. és Pana-
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sem volt Zrínyi lépéseiről — jan. 15. 1670. Becsbe érke
zett, Htjában, Báttaszéken, egy spaliitól hallott a clolog-

jotti(jan. 14. 23. február 15. márcz. 2.) jelentései a titk. levéltárban 
ciffrákban, megfejtéssel. Zrínyi és különösen Frangepánnak május- 
2-ki vallomásai Backi i. h. 225—235. 11. Zorzi jelentése márcz. 22. 
ápril 5. egy másik áprilisi jelentés, kelet nélkül, de a szöveg szerint 
szinte a hó elejéről, és Molin portai velenczei követ jelentése május 
19. i. h. 98. 151, 173. 264. 11. Bethlen II. 14 —17 11. és kivált Bozs- 
nyaira nézve, Monumenta Hung. 8. köt. önéletírása 337. és kk. aztán 
428. 1. és végre egy 1712-beli folyamodás 396. 1. Priorato i. h. 34. és 
kk. 11. Casanova nyomán, némi csekély, de zavaros eltérésekkel, me
lyeket itt tisztázni nincs időm, valamint szükségtelen fejtegetnem azt 
is a fentebbiek után, hogy Majláth véleménye (Grescli. des őst. Staat, 
IV. 71. 1.) mely szerint a Bukováczky-féle pontokat csupa mesének 
tártja, egészben meg nem áll. A mi a kéx-dést illeti: kereste-e Zrí
nyi Bákóczy számára az erdélyi fejedelemséget? arra határozottan 
nemmel felelhetünk. Bákóczy mitsem tudott a dolgokról ; volt az 
emberek közt ugyan ilyen szóbeszéd, de sem Frangepán, sem Casa
nova, sem Panajotti nem tudnak a dologról semmit, sőt később (aug. 
24. 1670.) jelenti Casanova Panajotti nyomán, hogy A p a f f y  k ö z  lé 
a h i r t  a n a g y v e z é r r e l ,  min az nagyon csodálkozott. Az 
egész monda Bozsnyay elbeszélésén alapszik, kit Bethlen követett, de 
maga Bozsnyay is, első jelentésében megjegyzi: »Ezeket nekem Ib
rahim beszélé, tett-e hozzá, vett-e el valamit7 ő tudja,« mi némi két
ségre mutat. Igaz, hogy 1712-beli kérvényében beszéli, hogy a nagy
vezértől hallá e hirt, de úgy látszik itt is, mint a kérvény több he
lyén, elhagyta már az emlékezete. Dalmady, kit e kérvényben 
Zrínyi követének említ, és a ki sok zavart okozott történetíróinknak, 
egy semptei végbeli hadnagy volt, ki 1668 körül lett pribékké, (egy 
levele világosan 1668-ból, a török-magy. Okmánytár IX. köt. 505. és. 
kk. 11. hibásan 1670-re téve) S a h i n  I b r a h i m  nevet vett fel, és 
később szeretett volna hazajönni; neve ezen korszak levelezésében 
gyakran előfordul, de neki soha semmi köze nem volt Zrínyivel, és 
Bozsnyai 42 év múlva itt is tévedett. Hogy Bozsnyay k o h o l t a  
volna a hirt, melyet Apaffy gyanakvó, féltékeny lelke oly mohón
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ról 1). Ugyanez időtájban egy német katona szökött meg 
Boszniából, a török fogságból és jött Erdődy Miklós, petri- 
niai kapitányhoz a hírrel, hogy ő látta Bukováczkyt Tö
rökországban Zrinvárban, hol néhány napig tartózkodott. 
Erdődy, — amúgy is ellensége Bukováczkynak, kivel ke
véssel ezelőtt egy török fogoly miatt összekoczczant — 
sietett jelentést tenni gr. Breiner Ernő Ferdinánd, kapron- 
czai főkapitánynak, és a tótországi — varasdi és a Kulpa 
és Unna közti petriniai végek generálisának, ki ismét tovább 
adta a hirt a belső ausztriai, — stájer-karinthia-krajnai — 
Gréczben székelő haditanácsnak, mely alatt a horvátor
szági végek álltak, azon megjegyzéssel »hogy Bukováczky 
jó czélból nem lehetett Zrinyben, félő, hogy baj lehet 
belőle, ha valamiképen elejét nem veszik« ! A horvátor 
szági végekben a tisztek közt egyáltalában el volt ter
jedve a hir, hogy a török legközelebb e részekre üt. A nagy
vezér Belgrádra jő — mondák. A törökök készülnek. Sere
gük 5—600-ával, kis csapatokban gyűl, hogy tavaszig együtt 
legyen, és hirtelen rohanjon a készületlen keresztényekre. 
Eleve Zrínyire nem volt gyanú, és Breiner igen kérte a 
belső-ausztriai haditanácsot, utasítsa a bánt, hogy őt se
gítse és embereivel szintén vigyáztasson, de most már bizal
matlan szemmel kezdtek reá tekinteni, és Herberstein, a 
károly városi főkapitány febr. közepén parancsot vett, hogy a 
bánnak és Frangepánnak tetteit éber figyelemmel kisérje * 2).

felkapott, képtelenség : de talán Ibrahim — elakarván Apaffyt a ma
gyar szövetségtől ijeszteni, mint Panajotti, koholta avagy beszélte 
el legalább azt, a mi csak pletyka lehetett.

J) Jelentése jan. 15. 1670. T i t k .  l e v .  Ez adatot Montecuc- 
coli is feljegyzé »Zrini vuol rendersi al Turco.« H a d. 1 e v.

2) Breiner a bels. ausztr. haditanácsnak, Kaproncza jan. 25. 
1670. a haditanács felterjesztésére jan. 27. 1670. A krajnai főkapi-

Wesselényi Ferencz nádor. 21
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A figyelem Fragepánra nézve nem volt felesleges, mert a 
fiatal ember most ismét Zrínyi barátja és heves ellenzéki 
volt. A nyáron Bécsben sikerült kivinnie, bogy Leopold 
a károly városi Auersperg halála folytán szintén megürült 
segniai főkapitányságot — mely mintegy 10,000 frtnyi jö
vedelmet hajtott — neki adományozá, ámbár a ministerek 
közül sokan ellenezték, főkép azon okból, mert a Frange- 
pánok hajdan urai voltak Segniának, mely birtokaik szom
szédságában fekszik, és félő, hogy egy Frangepán, a régi igé
nyek alapján, a város független, teljhatalmú urává fogná 
magát tenni. E vélemény uralkodott a belső ausztriai ha
ditanácsban is, úgy hogy midőn Frangepán kineveztetését 
kiadatni kérte, szép szóval haza küldték és késedelmesked- 
tek mert szerették volna, hogy mondjon előbb le a városra 
való földesúri jogairól, mit azonban Frangepán nem akart 
tenni, s az egészben csak a ministerek mesterkedését látta, 
kik miután kineveztetését nem tudták megakadályozni 
ekkép akarják elejteni a hőn óhajtott méltóságtól. Hozzájá
rult még a sérelem, hogy a belső-ausztriai haditanács azért 
az ogulini kapitányságot, melyet Frangepán az előtt birt, 
mégis már megörültnek tekinté, és Paradeyser Zsigmond- 
nak adta, mielőtt még Frangepán lemondott s a végbeliek
től, szokás szerint elbúcsúzott volna. Frangepán tehát épen 
nagy haragban volt, midőn újév után Zrinyiné, Csolnics és 
Mallinics Zágrábban elmondák neki, hogy Zrínyi á portához 
küldött, és megmutatták a biztató levelet, melyet Buko- 
váczky Salonikiből irt vala. Frangepán hévvel karolta fel

tány jelentése febr. 24. 1670. Herberstein marcz. 10. 1670. Yelenezei 
jelentés jan. 25. 1670. mind a titkos levéltár után, részben horvát ki
vonatban Eaekinál i. k. 53. 54. 65. 71. 11.
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az eszmét, és véleményében teljesen osztozott Frangepán 
Orfeus mindenese, ki a családnak friauli ágából szárma
zott, és tíiz és szenvedély tekintetében egészen hozzá hason
lított 1).

Zrínyi vette észre, hogy gyanakodnak rá, és iparko
dott a gyanút eloszlatni. Maga is hallott a török készüle
teiről, melyeket nem tudott mire vélni, és azt hivé, hogy 
talán most lehetne régi, állandó tervét valósítani, és hábo
rúra birni Ausztriát a török ellen. Közeledni kezdett tehát 
megint a királyhoz és a ministerekhez -) és felhasználta az 
alkalmat, midőn szerencsét kivánt Lohkovitznak, hogy Auer- 
sperget, a »Zrinyiak ostorát« megbuktatta, hogy a török 
mozgalmait szóba hozza. A háhoru — irá feb. 10. 1670.— 
’elkerülhetetlen. A pogány őt, és a Dráva, Száva melléki része
ket megakarja rontani. Kehi semmi védelmi eszköze Sincs ! s 
úgy látja, hogy segítséget sem várhat senkitől. A haditanács 1 2

1) A segniai kapitányságról Írnak a pápai követ jun. 30. sept. 
15. 29. és Cimerino velenozei, oct. 5. Backi i. h. 38. 42. 43: 45. 11. A 
többire nézve Zorzi, april 5. 1670. Zrínyi jun. 26. 1670. vallomása 
41. 42. pontja, Frangepán ugyanaz napi vallomásának 16. pontja, 
melyek szépen összehangzanak i. h. 148, illetőleg 286 és 295 11. Fran
gepán Orfeusra nézve, kit Frangepán Ferencz »Vetter«-nek nevez, 1. 
Griustiniani friauli proveditore levelét, Udine april 20. 1670. »Orfeo 
Frangepane nepote d’esse conte Yalvasone« u. o. 200. 1.

2) Wolf i. h. 267. 1. említi és idézi Zrínyinek egy 1670. febr. 
5-ről kelt levelét Leopoldhoz, melyben Írja, bogy ő nem szövetségese 
a töröknek, Bukováczkyt csak azért küldte Törökországba, bogy az 
ellenség titkait kifürkészsze, s ő volt az első, ki az összeesküvést 
Bécsben fölfedezte. Én e levélre a titk. levéltárban nem akadtam, s 
úgy látszik Backi sem, mert gyűjteményében nincs meg. S egyálta
lában közel fekszik a gyanú, bogy Wolf, talán jegyzetek után Írva,

21*
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megtiltotta neki, liogy saját pénzén egy század dragonyost 
szedjen. Szomszédjai parancsot vettek fegyverkezésre : ő ilyen 
parancsolatot bár eddig szokott kapni, nem kapott. Oly ha
talmas, győzedelmei folytán annyira fölfuvalkodott ellen
séggel nem birnak a leghatalmasabb fejedelmek sem, hogy 
bírna tehát szembeszállni ő, ki házi szükségleteit sem képes 
a magáéból fedezni ? Meghódolni a töröknek, adót fizetni? 
habár csekélyt is, és éltét rabszolgasággal megváltani, ne
hezebb neki, mint meghalni. Xem marad tehát más hátra, 
és arra kész is, mint lakhelyet cserélni, és a Muraközt, a 
tengermelléki jószágokat az örökös tartományokban fekvő 
más jószágokért a felségnek átadni. Adja neki a császár 
Krajnában Gottschét és a pisinoi grófságot, kiváltván azo
kat a mostani birtokosok, Auersperg Farkas, Engelbert és 
Ferencz kezeiből« : terv, mi nem volt példa nélküli ama vi
dék urai közt, kivált a mohácsi csatát követő első évtizedek
ben, és már a szigetvári Zrínyi Miklós atyja fejében is meg
fordult a gondolat, német jószágokért átadni folyvást ve
szélyben forgó magyar-korvát jószágait. Megkérte továbbá 
Kollonicsot, a németujhelyi püspököt, ki iránt nagy biza
lommal viseltetettx), eszközölje ki, hogy az udvarnál meg
jelenhessen, és magát a gyanúsítások alól kitisztázhassa, 
Zichy Istvánnak pedig »mint a haza igaz fiának« irt. has
son Lobkovitzra, hogy a zavargó magyarok lecsillapítása

itt valami tévedést követett el, mert e fontos levélről később sehol 
sincs szó. A titkos tanács marcz. 20. jkönyve, mely emliti Zrínyi kö
zeledési szándékát, a Kollonicshoz intézett kérést, ismeri Zichy leve- 
ié t : erről mit sem tud, Zrínyi sem hivatkozik e levélre sehol, mint 
jóhiszeműsége bizonyítékára.

') »Strettissimo suo confidente.« Zorzi april 12. 1670. Backinál 
i. h. 170. 1.
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rábizassék. A nemzet szereti őt, hallgatni fog szavára, és 
követni fogja a török ellen, mig most a török részre liajlik. 
O nem keresi a fővezérséget. Nem arra való; szivesen 
engedelmeskedik valami németnek, kiváltkép pedig Monte- 
cuccolinak. Neki elég, ha Istenért, a hazáért, a királyért 
életét feláldozhatja, csak adjanak neki egy hatszáz főhői 
álló dragonyos és egy horvát ezredet, ezredesi fizetéssel, és 
küldjék a felvidékre kassai generálisnak. Ha a felség nem 
akarná megkezdeni a háborút a béke m iatt: megkezdi ő 
maga. Jobb előbb megtámadni a törököt, mint bevárni, 
hogy ő támadja meg az országot. Erdélyt és Moldvát meg
lehetne nyerni szövetségesül. Talán a lengyelek is, kiket 
jól ismer, fognak csatlakozni s a többi keresztény fejedelem 
majd követné a példát. A Tisza mellett lehetne kezdeni: de 
a magyarok ne tudják, hogy a terv tőle származik, hanem 
a király tanácsából induljon ki. Tegyen meg Zichy mindent e 
tervért, szivére vevén a haza közjavát, de vigyázzon is, hogy 
az udvari kanczellár — Hocher — vagy a jezsuiták azt 
meg ne tudják, mert különben Inában lenne minden törek
vésük (feb. 20. 1).

Zichy hűségesen átadá Zrínyi levelét Lobkovitznak, 
Kolloides is elmondá megbízását; de egyrészről sem jött 
még válasz, midőn Bukováczky (márcz. 7-én) 1 2) a horvát

1) A levél czimezés nélkül, t i t k .  l e v .  Baekinál i. h. 62. 
1. sovány horvát, a Jelentésben bővebb kivonatban. Hogy a levél 
Zichvnek szól, gyanítható, de bizonyossá lesz a titkos tanács mái-cz. 
.20. 1670. jegyzőkönyvéből (Kacki i. h. 89. 1.), melyben ily tartalmú, 
Zichyhoz irt levélről is történik említés.

2) A belső-ausztriai tanács jelentése márcz. 19. 1670. Ra:ki 
i. h. 80, 1.
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határon megjeleut és társaival Zrinybe érkezett. Egy 
aga utazott volt el egy nappal előtte Szalonikiből a boszniai 
basához: és igy az már tudta, mikép kell vele bánnia x). Bu
li ováczky erősen hitte, és szavára mások is elhitték: hogy 
Zrínyi tisztába jött a törökkel. A török mihelyt a fii kizöl
dül, és takarmány lesz, segítségére fog jönni, mit azután a 
hir arra egészített ki, hogy 22,000 török, és ugyanannyi ta
tár már készen is áll segítségére, és Zrínyi egész Slavoniát 
és Krajnát el fogja foglalni, Segnia, Görz és Stiriáig, sőt 
nagy reménysége van, hogy Magyarország koronáját is el
nyeri 2). Bukováczky viselt dolgairól és a Saloniki pontokról 
Pogledich által értesité Zrínyit, azzal, hogy mindezeknek 
megerősitésére a porta legközelebb ünnepélyes hatislie- 
riffet fog küldeni. Ellenkövetésül — üzené tovább annélkül, 
hogy abban valami terhest találna: a török Zrínyi fiát kéri 
két évre kezesül; a keresztény és török végvárak közt fekvfi 
puszta lakatlan vidék osztassék két felé a felek közt, és a Zrí
nyiek verjék ki a németeket a végekből, vagy rohanjanak 
meg valamely örökös tartományt, »hogy a töröknek — ha 
a németeknek dühe ellenünk fordul — ürügyök legyen min
ket, híveit védelmezni, és igy a háborút megkezdeni, mit kü
lönben nem lévén más ok a béke megszegésére — nem te
li etne.« E követelések mellé, melyek egészen a nagyvezért 
utasítás értelmében készültek, a boszniai basa udvarias le
velet irt Zrínyinek, szerencsét kívánt eddigi sikeréhez, és 
a czim szerint, melyet a szultán neki szánt, »Magyar, Hor-

0  Casanova febr. 19. 1670. T i t k .  l ev .
-) Erdődy Miklós marcz. 8. 1670. lüuki i. h. 67. 1. A belső- 

ausztriai haditanács Herberstein küldöttének jelentése alapján mart. 
13. 1670. u. o. 72. 1.
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vát, Erdély, Moldvaországok fejedelmének és az egész otto- 
mán sereg fővezérének« nevezé 1).

Zrínyi, lia Dem is kitt teljesen a töröknek, nejének be
folyása alatt azon meggyőződésre jött, bogy itt a cselek
vésnek ideje. Frangepán pedig, ki magánkívül volt örömében, 
azonnal irt Novigrádról, Károly város mellől, Csolnics kapi
tánynak Szkrediskóra (marcz. 9.) »Embereink, bála az égnek 
szerencsésen megtértek. A vezér irt, siessek bozzá, és legyünk 
mindnyájan talpon, én tékát éjjel-nappal utazom, bogy mi
nél előbb elkezdhessük. Én embereimmel készen vagyok, 
és alig várom a perczet, bogy süvegeink a turbánokkal 
egyesüljenek. A német kalapok, Istenemre, repülni fognak. 
I tt e vidéken már tudják, bogy Bukováczky visszajött, és 
nem tudnak mit csinálni félelemből. Ma éjjel Károly város
ból egy birnök ment Grréczbe, küldjenek .segítségül nebány 
ezredet — de nem tudják, bogy honnan vegyék ? és mi 
addig már nyakukon leszünk. Hám fenik fogukat, de nem 
mernek tenni semmit. Ma ellovagolok Károlyváros előtt, de 
mögöttem lesz 300 jól felfegyverzett emberem, a kiknek tár
saságában nem félek a károlyvárosi békanyuzóktól. A becsü
letes emberek úgy sem csinálnak galibát : a kalmárok, ku
tyák sat. pedig nem fogják merni magukat mutatni. Most el
fogjuk határozni, mikor kezdjük meg a támadást ? Ha szüksé
ges lesz, magam is elmegyek a boszniai basához, értekezni

J) Illyriae, Hungáriáé, Dáciáé, Moldaviaeque Princeps supre- 
mus totius Ottomani exercitus ductor. Jelentés, Frangepán, jun. 26. 
1670. vall. 9. pontjából (Backi i. h. 292. 1.) kitűnik, hogy e czímes 
levelet Pogledich hozta, hibáz tehát a Jelentés, midőn annak megér
keztét még azon időre teszi, midőn Bukováczky Kandiában volt.
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vele megkezdett dolgunk biztosítására. Bízom Istenben, bogy 
sikerülni fog, csak mindjárt a fejére üssünk az ellenségnek, és 
ne hagyjunk időt a bugyogós népnek, hogy összeszedje ma
gát. Csak a vezér rám hallgasson, bizony Isten minden jól 
fog menni; ezt a dolgot én egészen magamra vállalom, mert 
tudom, mikép kell elbánni a németekkel« ]) !

Midőn Frangepán márcz. 12. a Muraközbe érkezett: 
Zrínyi már megparancsolta volt tisztjeinek, hirdessék ki 
jobbágyainak a papok által a szószékről, hogy kiki, te
hetsége szerint gyalog, vagy lóháton fegyverkezzék és első 
parancsra felkeljen: jutalmul a robot és jobbágyság el fog 
törültetni1 2).

A muraközi nemesek is fegyverkeztek. A Csáktornyái 
várnagy Ordögh, máskép Osvátk Péter fegyvereket osztott 
ki köztük, szemléket tartott, és mindnyájan készek voltak 
Zrínyivel Styriára rohanni, főkép mert ott gazdag prédát 
reméltek és Balogh Gáspár kapitány — ki testvérét megöl
vén több mint tiz év előtt szökött volt a felvidékről Zrínyi 
Miklóshoz és azóta a család szolgálatában maradt — külön 
kocsit készíttetett magának, melyen majd a zsákmányt haza 
hozza. Zrínyi Pótolnak elfoglalására gondolt, hogy legyen 
valami kezeiben zálogkép, de mert összes ereje csak 500— 
600 emberből állott, Nádasdi Darabos Miklós kapitányát

1) E levél horvátul Íratott, meg van a t i t k ,  l e v é l t á r b a n ,  
megjelent számtalan fordításban, magyarul Cserey Mihálynál. — Én 
azon német fordítást használtam, melyet Abele Zrínyi Erangepán. 
perének előadásakor használt. A horvát szöveg egyébiránt meg van 
Eackinál i. h. 68. 1.

2) E tényt bizonyitjaa belsőausztriai tanács jel. mart. 13.1670. 
Eacki i. b. 73, az ozályi tiszttartó a vivodiniai plébánosnak marcz 
22. 1670. u. o. 97.1. Frankulini pere. Kam.  l e v .
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nébányad magával a Balaton mellékre, Tapolcza vidékére 
küldte, bogy 3 század katonát toborzzanak. J)

Egyúttal kizárólagos birtokába vette Csáktornyát 
{márcz. 12.) és megüzente sógornéjának Guszits v a j d a  
által, bogy nem lesz neki jó most Csáktornyán maradni, 
mert szövetséget kötött a törökökkel. Lobi Zzófia, ki eddig 
merészen szembeszállt Frangepán Katalinnal, és nem fáradt 
bele a barczba a várért, s Adám fiának jogaiért e birre, 
könnyes szemekkel, a szomszéd Yarasdra távozott. 2) Zrínyi 
mellett voltak most Pogledicben kívül, Csernkóczy László, 
Gottal György, Ivanovicb István végvidéki kapitányok, 
Frangepán Ferencz, és Frangepán Orfeus, ki tele betyke 
tűzzel úgy örült Pogledicb híreinek, mint valamely menny
beli angyal szavának.3)

Köztük ismételve szóba jött a terv, elfoglalni Potolt, 
s el is batározák, bogy Zrínyi saját embereivel a Muraköz 
felül, a végbeli kapitányok pedig — összeszedvén csapat- 
jaikat — a Drávántuli részről intézik a támadást. Egyút
tal azonban a szomszéd Kapronczára is gondoltak, melyben 
— Breiner esetleg távol lévén — Loebenegg Ferdinand

9 V. 5. Darabos Miklós utasítását, dd. Krisztanocz, márcz. 14. 
1670. és Processus inquisitionis formatus in Ins. Muraköz dit okt. 15. 
1676. P r i m .  l e v .  »Soldatesca . . . non ascendo a numero maggiore 
di cinque in seicento soldati.« Zorzi marcz. 29. 1670. Eaeki i. h. 
123. 1.

>) Jelentés, Theatrum Europaeum X. 261. Zorzi, márcz. 29. 
1670. Eackinál i. h. 126. 1. A pontos dátumot Zrínyi peréből tudjuk.

s) Orpheuá sei . . .  . so patzig als der Marchese . . sei gleich da 
gewesen, und habe darüber eine solche Freud gehabt, als wenn ein 
Engel vom Himmel kommen wäre.« Zrínyi jun. 26. vallomása Eacki 
i. h. 286. 1. hol azonban roszul van szedve »passig« »patzig« helyett 
mit a titkos levéltárban levő eredeti után javítok ki.
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alezredes, Zrínyinek kedves embere volt parancsnok. Zrínyi 
Gr é c z y légrádi vajda által kérette, adja át inkább neki a. 
várat, mintsem bogy a török kezére kerüljön és a kapron- 
czai barátok guardiánja utján, ki Löbeneggnek meghitt 
embere és gyóntatója volt, Ígéretekkel igyekezett súlyt köl
csönözni szavainak. De hasztalan. Löbenegg jelentést tőn 
Trautmannsdorf gróf körösi főkapitánynak, és parancsot vett, 
hogy ostrom esetére védelemre készüljön (marcz. 13.14. 
körül.) A kapronczai dologban Zrínyinek egyik közbenjá
rója Ivanovich Ferencz, körösi hadnagy volt, ki tisztét el
hagyva, Zrínyi szolgálatába állott, 2) mig bátyja, Ivanovich 
István — ugyan ezen időben — az oláh püspöknél járt el 
Zrínyi megbízásából. Az oláhok — mint a horvátok neve- 
zék a Törökországból bemenekült szerb és bosznyák ó hitű 
népséget — majd nem kizárólagos lakosságát képezék a hor- 
vát-tótországi végvidéknek, Kőröstől le Segniaig a tenge
rig. Katonák, határőrök voltak, csak kapitányaik alatt 
álltak, sem földesurtól, sem megyétől nem függtek, és 
kivételes állásuk folytonos gravamene volt a hordátok
nak és a magyar országgyűlésnek. E népre roppant befo
lyást gyakoroltak papjaik, kiknek élén egy püspök állott. 
Valami 7 év óta e tisztet Miakich Gábor, kalugyer 
viselte, katkolikus, de mégis oly szálka a zágrábi püspök

a) Frangepán III. jelentése, Backi i. h, 244. 1. melyet Zrínyi 
jun. 26. 1670. vallomásában legnagyobb részt megerősít b. i. 284. 1. 
Gr. Trautmannsdorf Ferdinánd, körösi kapitány már márcz. 16. 1670. 
említi nagyjában ez eseményt u. o. 76. 1.

i) Lásd ítéletét Backinál i. b. 259. róla írja Trautmannsdorf, 
körösi kapitány már idézett levelében (u. o. 76.) »Mein Lieutenant 
von der Leib-Compagnie ist schon zu ein Schelm worden und bei 
den Grafen von Serin dienst angenommen.«
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és latin szertartást! papsága szemében, mint az egész oláli- 
ság a katbolikus horvátok szemében. Lakását a marcbai 
zárdában tartá, a tótországi végvidéken nem messze Kőrös
től és Kapronczától. Ide ktildé Zrínyi Ivánovick Istvánt, 
Frangepán pedig Tomasi Grábor ferenczrendü olasz szer
zetest, bulgáriai apostoli missionariust, *) bizalmas em
berét, hogy őt, és általa népét ügyüknek megnyerjék, 
ígéretekkel nem fukarkodtak, melyeket Frangepán egy 
ünnepélyes privilégiumba foglalt, elsorolván benne Zrí
nyinek minden czimét, melyet a török császártól kapott; de 
a püspök kitérőleg felelt: előbb még a többi főnökkel kell 
értekeznie. * 2)

A törökök sem mutatták azon készséget, melyet 
Zrínyi és társai Bukováczky biztatásai után vártak volna. 
Zrínyi már a tél folytában, — midőn emberei különféle 
ügyekben Kanizsán jártak — tudtúl adá Ivanovich Fe- 
rencz által az ottani basának: Mustafának, bogy Bukovácz
ky t a portára küldé, a bol az nagy sikerrel jár el. Ezentúl 
barátságban akar élni a törökkel, szükség esetében számit - 
bat-e a basa támogatására ? mire a török örömét fejezé ki, 
bogy Zrínyi jó egyetértésben van császárjával, bár ő még 
mit sem hallott a dologról: segélyt azonban nem ígérhet, 
mig a portától parancsot nem kapott. Midőn Bukováczky 
haza jött és hírei messze elterjedtek: a basa marcz. 14 
Ahmed agát küldé néhány lovassal, hírül adni a bánnak,

J) Márcz. 1635. alamizsma szedésre feljogosittatott. Kara. l ev .
2) Miakichra nézve v. ö. Racki i. h. 594.1. K a n c z. l e v .  A. 

vele való alkudozásokra vonatkozólag Frangepán jelentése máj. 4. 
Racki i. h. 244. 1. Zrínyi és Frangepán jun. 26-iki vallomásai u. o. 
284. illetve. 294. 1. Trautmannsdorf márcz 21. 1670. már tudott va
lamit Zrínyi követségéről az oláli püspökhöz, h. o. 96. L
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»hogy a tudva levő ügyben még eddig parancsot nem ka
pott.» A kiséret Légrádon maradt: maga az aga Ivanovich 
Fbrenczczel Csáktornyára ment, vendéglőbe szállt, és más
nap szemben lett Zrínyivel, ki őt Frangepán Ferencz és 
Szécliy Györgynek, a szomszéd zalamegyei birtokos, gömöri 
főispán, és Szécliy Mária rokonának jelenlétében fogadta, és 
levelét átvette. Négy szem közt a török megvallá Ivano- 
vicbnak, bogy a kanizsai basa rósz néven vette, hogy Zrínyi 
a boszniai basa és nem az ő révén kezdte meg alkuját a 
portával. A kanizsai basa már rég tisztába hozta volna a 
dolgot, A boszniai basa nem parancsol neki; a kanizsai is 
csak olyan basa, sőt még jobb, mint a boszniai; egyébiránt 
tele van jó akarattal Zrínyi iránt, és örömest kész segítsé
gére lenni. Azon kérdésre, hogy hát miért késik a főúri lia- 
tisheriff ? tanácslá, hogy sürgessék a segélyt a boszniai ba
sánál, és küldjen-■-k hozzá és a kajmakámboz valakit, mert 
ha a kajmakám a hatisheriffet megígérte, meg is fogja kül
deni : mire Frangepán tanácsára, ki mindez ügyekben nagy 
szerepet játszott, Zrínyi Frangepán egyik szolgáját: egy 
Szeverovich Tamás nevű oláhot a boszniai basához Banya- 
lukára kiildé és levélben kérdé, mit tud a basa a tö
rök császár szándékáról ? mert Bukováczky üzente, hogy 
minden rendben van, és a török minden kívánságába bele
egyezett, (marcz. 14.) 2) A további teendők végett Fran-

J) Hogy a basa ekkor itt tartózkodott, kitűnik egy jelentésből 
márcz. 20. 1070. Rackinál i. h. 82. 1.

2) Szeverovich küldetésének idejére nézve a periratokba hiba 
csúszott, melj’nek Zrínyi volt oka, még pedig saját kárára. Szerinte 
ugyanis Szeverovich 8 nappal nagy csütörtök előtt, vagyis márcz. 
27. küldetett el, és visszatért 8 nap múlva. Ez indulás ideje azonban 
ellenkezik az események természetes menetével, ellenkezik Frangepán
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gepán Ferencz marcz. 18. Zágrábba utazott, bogy Tót- és 
Horvátországban az örömhírt kidobolja, és a lakosságot 
magához vonja.

Frangepán Orfeus a tengermellékre ment, melynek 
katonai ügyeit Zrínyi rá bizá, melléje adván kapitányul 
Frankulini Ferencz régi szolgáját, de rósz erkölcsű embert, 
mint legalább a következés mutatta, mert később Zrínyi 
nevére leveleket hamisított, és gyanúba keveredett, hogy 
Szmolianovich János segniai püspököt megmérgezte. Mint- 
ketten azonban Bargigli alatt állottak, ki meg utasítást von, 
menjen Yelenczébe, adjon a paduai apáczáknak — kikkel 
Zrinyiné jó ismerős volt — évenként 100 tallért, »hogy a 
haza és a Zrínyi család szerencséjéért és sikeres előmene
teléért imádkozzanak!«, értekezzék velenczei barátjaival, 
és kérje meg a Velenczébenlevő franczia követet, ne sajnál
jon segítségül pénz adni, de nem elébb, mint már a dolgot 
effectusban fogja látni

A Styria ellen való lépéseiben Zrínyi Tattenbachra 
is számított. Stájerország déli részeiben, Krajnában fel Lai- 
bachig, Görzig nagy volt a rémülés. A belső ausztriai kor
mány tartott, hogy a parasztság Zrinyiékhez fog csatlakozni. 
Féltette a tót- és horvátországi végeket, főképen Varasdot,

viszonválaszával, melyben határozottan márczius 14-re teszi Szeve- 
rovich elutazását (Racki i. h. 507.) Csáktornyáról. De ellenkezik 
Zrínyinek ez állítása későbbi saját állításával, mely szerint Ivano
vich Ferencz Szeverovich által hozott válasz folytán küldetett ismét 
april 2. Kanizsára. A fenebbiekre nézve lásd egyébiránt Wassermann 
varasdi kapitány levelét márcz. 15. 1670, Racki i. h. 74. 1. Zrínyi és 
Frangepán jun. 26-iki vallomását u. o. 281. illetve 288.11.

>) Zrin3ri Bargiglinak, kelet nélkül Racki i. h. 79. 1. Frangepán 
máj. 3. 1670. jelentését vallomását jun. 26. 1670. u. o. 237. illetve 292.
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Kapronczát, Kőröst, Károlyvárost, melyeknek hiányát ka
tonákban, puskaporban, bacli szerekben nagyon is tudta. 
Styria, Karintba, Krajnában csak kevés elszórt katonaság 
volt. Portra, Lesbe, Kaiserstein gyalog, Zeiss vasas, és Jac
ques dragonyes ezredei, melyeknek tisztjei nem igen vol
tak hajlandók a gréczi haditanács rendeleteinek*engedel- 
meskedni, Bécsből várván a parancsolatot. Breiner Kap- 
ronczáról, Trautmannsdorf Kőrösről, Wassermann Warasd- 
ról, Herberstein Károlyvárosról tudósítást tudósitásra küld
ték. De híreik hol ellentmondók, hol valószínűtlenek, hol 
hézagosak, Zrínyi terveire, czéljaira teljes világosságot nem 
vetettek. Tattenbach maga sem tudott sokkal többet mint 
társai, a belső-ausztriai kormányszék tanácsosai. Csak 
azt tudta, hogy Zrínyi Bukováczkyt Törökországba küldte, 
hogy alkudozik a pogánynyal, és talán ellenséges czélzato- 
kat táplál az örökös tartományok ellen: és helyzete csak 
annyiban volt kedvezőbb, mint másoké, a mennyiben, ő mint 
Zrínyi szövetségese, kitörés esetében nagyobb kíméletet, 
sőt Zrínyi győzedelnre esetére talán még hasznot is vár
hatott.

Tattenbach vígan, sőt kicsapongva töltötte volt a 
farsangot. Egy álarczos mulatságon borbélynak öltözködve 
verseket osztogatott szét, melyeknek szennyes nyelve mu- 
lattatás helyett általános megbotránkozást szült. Márczius 
havában azonban már aggodalmak kezdék gyötreni. Ari ól 
ugyan fogalma sem volt, hogy már a múlt év vége óta 
vizsga szemekkel kiséré a kormány lépteit, mert meghitt 
komornikja: Biebbl Boldizsár, kit valamely tolvajság miatt 
elzáratott, felfedezte Zrínyivel kötött ligáját, ellopta és be
mutatta a kormánynak a kérdőpontokat, melyekre nézve 
unnak idején Zrínyi Pétertől felvilágosítást kért : de tudta,
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liogy Zrínyire sok felől ügyelnek s a kormány igyekszik a 
Muraközből, és a tótországi végekből jövő összes leveleket, 
különösen pedig azokat, melyek Zrínyitől jönnek, Zrínyihez 
mennek, felfogni.

Szükségesnek látta tehát, Zrínyivel, ki őt hívogatta, 
szólni, de hogy azt bizton megtehesse, szándékát gr. Breiner 
Gottfried, gréczi kamara-elnöknek felfedező, mondván, hogy 
Zrínyi terveit akarja kipuhatolni (márcz. 13). Breinernek 
nem volt kifogása a találkozás ellen és Tattenhach Kraniclis- 
feldre, a magyar határhoz k ö z e l  f e k v ő  jószágára sietvén 
azonnal irt Zrínyinek : hogy kívánságára magát Gréczből 
kilopta, Egész éjjel utazott, és jókor megérkezett. Oly szük
séges mondani valója van, hogy tolla azt kellőleg le nem 
írhatja. Örömest meglátogatná, de nem meri, mert Zrínyi 
gyanús. Gondoljon ki valami módot, hogy valahol egy har
madik helyen, éjjel összejöhessenek, de mielőbb. Zrínyi kö
rül árulók vannak, ha nem is emberei közt, de közel hozzá 
és sokat tudnak róla, és Erangepánról, mit tán még a 
legnagyobb titoknak tart. Ö gondolkozott, ne találkozzék e 
Zrínyivel álruhában, de fél, hogy saját emberei elárulják. 
Minthogy tehát nem találkozhatnak, de szükséges, hogy 
Zrínyi tudja azt, mit ő — Tattenhach — tud, küldjön Zrí
nyi valami megbízott embert, kivel Tattenhach bátran 
szólhasson, és a ki őt Zrinyi terveiről is értesítse, további 
tájékozása végett. Ligájukat ne tartsa magánál, vagy úgy 
vigyázzon rája, hogy azt senki más meg ne találja. Szol
gája Zrinyi embereinek, Potolon kívül egy parasztot fog 
mutatni, kinél hírnökeik találkozhatnak, leveleiket átadhat
ják, a válaszokat megvárhatják. A postán ritkán írjon, ak
kor is, legjobb, tréfás dolgokat : komoly ügyekről azonban 
szót se tegyen. Neki nincs szabadsága. Tovább mint három
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napot, nem tölthet Kranichsfelden. Leveleit, a mostanit,, 
Isten szerelméért küldje vissza, ö is vissza fogja küldeni az 
övéit. A mig meg nem tudta, mit akar neki mondani, óva
kodjék saját embereitől, szomszédaitól is, mint a méregtől. 
Husvétkor talán lesz módjában, bogy nejével gyanú nélkül 
meglátogassa.

Még Zrinyitől válasz sem érkezett, midőn már Tat- 
tenbacb, félelmében, nehogy tetteit félremagyarázzák, Brei- 
nernek irt, (márcz. 18.) hogy Zrínyihez Csáktornyára egy 
szolgáját küldé, ki azonban még vissza nem tért. Annyit 
azonban már tud, bogy a horvátok fegyverkeznek, a török
kel czimborálnak : de a nemzetnek nagy része idegenkedik 
e dologtól. Csak valamire való hadat kellene küldeni, hogy 
a jóérzelmüek neki bátorodjanak. Az ő alattvalói jobban 
gyűlölik a török uraságot a kutyánál, kígyónál s közülök 
ő 200-at jól felfegyverkezve, néhány kis ágyúval, a felség 
rendelkezésére fog bocsátani. Az nap, melyen irt, V) este 
megérkezett Zrínyi lovászmestere: Lahn Rudolf, egy fiatal 
21 éves westphaliai nemes, kit Zrínyi, midőn 1664-ben Re- 
gensburgban járt, mint apródot fizetés nélkül, de teljes ellá
tás mellett magával hozott. 2)

Lahn még a vacsora előtt szólt Tattenbachchal; beszél-

a) Tattenbach ezen és alább kelt levele márcz. 19-iki illetőleg 
20-iki datummal bir, s ebből az ellene emelt vád azt következteti^ 
hogy ő — miután Rudolf 18-án este jött — e követséget legalább egy 
ideig titkolá, de Tattenbach felelt, hogy ő csak elhibázta a keletet, 
márcz. 18. helyett 19. 19. helyett 20-at. tevén mit az események me
nete is valószínűnek mutat.

2) Lahn személyére nézve ő maga nyújt adatokat 1670. aprii 
23. vallomásában Rackinál i. h. 206. 1. *
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getésiiket folytattak a vacsoránál. Elmondá neki, liogy Zrínyi 
segítséget kap a töröktől. Zrínyi Krajna és Styria felől, a 
török Bécsnél, a felvidéki magyarok Szilézia és Morvában 
fogják a támadást megkezdeni. Mit várhat a bán a gróf
tól ? mire Tattenbacb felelt, bogy ő egyelőre semmit sem 
tehet, hanem ha majd a császári parancsra Styria fegyver
kezni fog, és ő is összehozza embereit : Zrínyihez fog velük 
csatlakozni. Egyébiránt — mondá — ha Zrínyi valamit 
tenni akar, tegye gyorsan, legfeljebb 14 nap alatt, mert 
most még könnyű szerrel bevehetni Potolt — hol sok a 
hadi készlet ■— Regedét s Gréczet is, a külváros felől, mit 
Zrínyi, mint tapasztalt katona, jobban fog tudni: de azután 
már későn lesz. A kormány fegyverkezik, és két ezred ka
tonát Kapronczára, kettőt Károlyvárosra, egyet pedig Po- 
tolra akar küldeni.

Lahn azt is beszélé, hogy a török minden tartományt, 
melyet elfognak foglalni, Zrínyinek akar adni, de Zrínyi 
mégis mondá : »Vigye az ördög a törököt! Ha a császár 
csak egy kis kegyelmet mutatna irántam, ott hagynám!« 
Tattenbach tehát, mihelyt a lovászmester eltávozott, irt 
Breinernek, mert köszvényes baja miatt azonnal maga 
nem utazhatott: hogy Zrínyit bántja a mellőzés, melyet ér
demei daczára az udvar részéről tapasztal. A mit tesz, csak 
elkeseredésből teszi és a dolgon még lehetne segíteni, ha a 
császár valakit hozzá küldene, ki őt megkezdett útjáról 
lebeszélné, és engedelmessége jutalmául valami kegyelme
ket ígérne, (marcz. 19.)

Zrínyi, mihelyt Tattenbach üzenetét hallá, rögtön irt 
Frangepánnak (marcz. 21.) vigyázzon, mi történik Krajná- 
ban ? Jőjjön tisztába az oláhokkal, és, ha a német ezredek 
jönnek, csőditse őket össze a végvidéken. »írjon az Isten

Wesselényi Ferencz nádor. 22
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szerelméért Bukováczkynak, ne hagyjon el minket, hanem 
intézkedjék, hogy Károly város és Yerőcze irányában a 
horvát- és tótországi végekre török részről becsapás történ
jék, hogy a határőrök a németek segítségére ne mehesse
nek.« Mindennek azonban rögtön kell tői tenni. Kanizsáról 
4—5000 török kellene, x) hogy Gréczet elfoglalhassa, de 
annak is legfeljebb 14 nap alatt kellene megtörténni, mert 
már későbben nem lesz alkalom. »Istenem ! — irá — hogy 
a törökök oly lassúak! Öcsém uramra nézve parancs ment 
a károly városi generálishoz, liogy elfogja. Vigyázzon tehát 
magára, Írjon Bukováczkynak, jöjjön segítségünkre, és 
üzenje meg a kanizsaiaknak is, hogy gyorsan hozzám csat
lakozzanak. Az Istenért, legyen éber és okos ! e levél külön
bén Bukováczky halálát okozhatná; és ha én lassuságtok 
miatt elveszek, ti is velem együtt veszve vagytok.« 2)

E levéllel majdnem egyidejűleg irt Zrinyi Velencéé
be, a franczia követnek. 3) Irt régi pártfogójának : a mainzi 
érseknek (márcz. 20), hogy két rósz közt a kisebbiket vá-

0 Tattenbach perirataiból sokkal több szivárgott a nyilvános
ságra, mindjárt az esemény idejében, mint a magyar urakéból. Azért 
a Jelentésen kívül, már a Hist, des Troubles de Hongrie 90. is igen 
jó adatokat tartalmaz. Y. ö. egyébiránt még Krones czikkét. »Beitrag 
zur Geschichte des Tattenbach’schen Prozesses« a »Mittheilungen des 
hist. Vereins für Steyermark XII. füzetének 83—113- 11., mely azon
ban nagyon sokat akar Tattenbachra kisütni, és bár csak jegyzetben, 
azon mivel sem indokolt állítást tartalmazza, hogy Zrinyiné Tatten
bach kedvese vo lt; Lahnnak, Frangepánnak, Zrínyinek vallomá
sait, valamint a stájerországi helyzetre vonatkozólag a Backinál 
közlött apróbb jelentéseket.

0 Az eredetileg horvát levél német fordításban a periratoknál 
Backinál i. h. 96.

2) Frangepán. máj. 3. 1670. vall. u. o. 237. 1.
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lasztván, elfogadta a török fényes ajánlatait, és megtartja 
ez által ősi kitét, családjának díszét, a hazának szabadsá
gát, melyeket mind a császár és tanácsosai annélkül, hogy 
csak remény is maradna azokat valaha visszaszerezhetni, 
elfogtak volna veszteni. Kérte az érseket, szerezzen neki a 
franczia királytól valami pénzt, mint nervus belli-t és biz- 
tositá, hogy a most kénytelenségből választott eszközből 
semmiféle kár sem fog a római szent birodalomra háram- 
lani. J) Sokat várt még Zrínyi a magyaroktól. Mindjárt, a 
mint Pogledich Bukováczky híreivel megérkezett, irt Sze- 
pessynek, Szuhaynak és más főbb embereknek : re hallgas
sanak Beszterczebányán a császári biztosokra. Maradjanak 
meg feltett szándékuknál, és ne higyjenek az udvar mézes 
szavainak. I tt az idő, megnyerni mindazt a haza és vallás 
dolgában, mit eddig megnyerni nem tudtak. O, Zrinyi, nagy 
fáradsággal kivitte a töröknél, hogy az 12,000 tallér évi 
adó mellett a magyar nemzetet oltalmába veszi. Nincs 
egyéb hátra, mint küldjenek neki 100,000 tallért, hogy ka
tonáit kezdetben fizethesse, a további zsoldot majd megke
resi idegen országokban, Bákóczynak is irt ekkor (márcz 
10.) »Lelkem fiam Uram! az Istenért kérem kegyelmete
ket, segitsettek most még pénzzel!« A bányavárosok mindig 
Ígérték ; Balogky majd kicsinálja. Ha nincs 100,000 tallér, 
küldjenek 50,000-et. A török földön át az egri vagy újvári 
basa által adott fedezet mellett, bizton hozzá küldhetik. 
»En immár tűzben vagyok, csak az órája nem tölt, hogy 1

1, Jelentés Rackánál i. h. 131. 1. e. levél rövid kivonatban lii- 
üásan márcz. 30-ra van téve. Tartalmát Zrinyi jua. 26-iki vallomá
sában is adja u.. o. 283. 1.

2 2 *
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kezdünk a dologhoz. Kezdjetek hozzá, a mint Isten bátor
ságot és erőt adott, és nem leszünk elhagyatva.« *)

T íz nappal később, ugyanakkor midőn Schönbornnak, 
ismét irt Rákóczynak, felelve annak egy korábbi levelére, 
melyben az a felvidéken keringő hirt, hogy Zrínyi beteg,, 
hogy valami baj érte, emlité : semmi baja. Hála Istennek 
mindent megkaptak a török császártól, a mit csak kíván
tak. »Itt mindnyájan talpon állunk, csak az óráját várjuk, 
hogy föllobbanik a tűz!« Ha még meg nem jött, néhány 
nap múlva meg fog jönni a szultán parancsa a török bé
gekhez, hogy a magyarokat segítsék. Rákóczy ne kételked
jék benne. Kern fogja őt elhagyni, de őt se hagyják el. Min
denét ráköltötte a haza érdekében. A bányavárosok min
dig mondák, hogy ha milliók kellenek a hazának, szívesen 
adják; segítsék tehát most 50,000 tallérral, bízik az Isten
ben, hogy visszafogja téríteni (márcz. 20.) Zrínyi első leve
leit Siklóssy András, légrádi huszár vitte Rákóczynak, 2) 
és a magyar főembereknek, kik e tájt majdnem mind a 
beszterczebányai gyűlésen összejöttek. A kormány egy se
reg biztost nevezett k i : Szelepcliényi György prímást, Szé-

0 A Rákóczynak szóló levelek eredetben a t i t k o s  l e v .  1. 
Racki i. h. 69. 1. illetve 82. t. 101. 1. marcz. 24-iki kelettel 20. he
lyett, a periratok nyomán csak a latin fordítást közli. A Szepessy 
Szuhaynak szóló levelek hason tartalmúak lehettek s azokat Zrínyi 
és Frangepán valló másaiból Racki i. h. 236. 282. és 291. 11. és a Je
lentés töredékéből állíthatjuk össze. A Wagnernél, Yita Leopoldi I. 
közlött mutatvány csak szerző declamacziója.

2) Zrínyi és Frangepán Ferencz vallomásai, és Siklóssy An
drásnak vallomása a p r i m.  l e v .  A periratok Tschiklassnak írják, 
miből Majláth, hogy mégis vala mi magyar hangzású nevet süssön 
3d, Sziklást csinált.
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clienyi G-yörgy kalocsai érseket, Szegedi Ferencz egri, Bár
sony György nagyváradi, Sennyey István veszprémi, Pon- 
grácz György váczi, Gubasóczy János pécsi, Szily András 
skopii püspököket, kik közül a három utolsó meg sem je
lent ; x) a világi urak közül pedig : Nádasdy Ferenczet, For- 
gácli Ádámot, Eszterházy Pál, bányavárosi, Csáky Ferencz 
felvidéki főkapitányt, Pálffy Miklós főkamarást, Illéskázy 
György trencsényi és liptai főispánt, étekfogómestert, gróf 
Csáky István, szathmári főkapitányt, Ferencz testvérét, gróf 
Balassa Bálint, honthi íőispánt, Eszterházy Farkas, királyi 
személynököt, Zichy Istvánt és Ujfalussy Andrást : azon 
utasítással, hogy azonnal a közjogi és közigazgatási kérdé
sekbe fogjanak, a mit barátságos utón kiegyenlíthetnek, ki
egyenlítsék ; a többit pedig az országgyűlésre halaszszák, 
egyúttal annak helye és ideje iránt a rendekkel értekezve, 
mindenről a felségnek Bécsben jelentést tegyenek, (márcz. 
10.) *) A biztosokon kívül, a főurak közül, még megjelent : 
két Csáky, Pál és Péter, Eszterházy Miklós, zólyomi főis
pán, a néhai nádornak unokaöcscse, Pethő Zsigmond, Wes
selényi László, Lippay János, Czobor Ádám, Keglevicli 
Miklós és Nyáry Ferencz. Képviselve volt 23 vármegye, a 
felvidékiek mind, és a Dunán inneniek Pozsonyt kivéve és
Kassa, Eperjes, Lőcse, Bártfa, Kisszeben, Késmárk, Kör-

/

möcz, Selmecz, Beszterczebánya, Újbánya, O-bánya, Kor- 
pona, Breznóbánya, Szathmár és Némethi szab. királyi és 
bányavárosok. * 2

]) Legalább a gyűlés actái, (n. muz. kér. 1787. fal. lat.) nem 
emlitik őket a megjelentek közt.

2) Az utasításnak egyik eredeti példánya — Szelepcsényi-é — 
a p r i m á s i  l e v é l t á r b a n .
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Eljöttek — a nevesebbek — Báncliy Márton, és 
Kazinczy Péter, mint Zemplén, x) Csérnél György és Hanyi 
Péter mint Abauj, 2) Keczer Menyhért, Dobay András, 
Saárossy Sebestyén, mint Sáros, Kende Gábor, és Yárady 
Jónás, mint Szatkmár, Fulló Miklós és Szepessy Pál, 
mint Borsod, Fekete László és Bezzegb György, mint Xó- 
grád, Ebeczky János, Beniczky Tamás, Bezzegb István, 
mint Zólyom, Ujfalussy János és Hidvégby Mihály, mint 
Xyitra, Bory György, Balogby Gáspár, Jánoky Gáspár, 
Bartakovick János, mint Honth, Leszenyei Nagy Mihály 
mint Bars vármegyének követei, általán véve mind oly fér
fiak, kik már a kassai, körmöczi, breznóbányai gyűlésekben 
részt vettek és az önvédelmi mozgalomnak leghangosabb 
szószólói voltak.

A városi követek közt — többnyire német nevű pol
gárok — Guth Dániel érdemel emlitést, a megjelent itélö- 
mest-erek közt pedig Szentbe Bálintot is találjuk. 3)

') Zemplén követe még Rákóczy Ferencz volt, de : Körtvé- 
lj-essi (kam. lev. N. R. A. fasc. 1737. N. 3.) és nem a fejedelem, ki 
nem jelent meg, mint Sárossy vallomásából tudjuk.

2) Abaujból még követ Hanvay Péter volt.
3) Szokás szerint közlöm a követek neveit a szövegben vagy 

jegyzetben említetteken kívül :
Ung : Csérnél Pál, Komjátlii István.
Szepes : Görgei Miklós, Székely János.
Beregh : Barkóczy György, Bay Mihály.
Szabolcs : Várathay Ferencz, Kemecsey László.
Ugocha : Göcze András, Rátkonyi István.
Torna : Becskeházy András, Olcsványi István.
Gömör : Tornallyai Zsigmond és Balgó Mihály.
Heves : Moosáry Ferencz, Battik Gergely, Kiss András.
Nógrád : Némethy Pál és a két említett.
Zólyom : az említetteken kívül Geczy Gábor, Asguthy István.



Bár nem követ, de mégis ott tartózkodott Nagy Fe- 
rencz, azon szándékkal, hogy Nádasdyt a nádorné és maga 
iránt kiengesztelje, mert Nádasdy mióta észrevette, hogy 
Nagy titkait elárulta, elég nyájas kiilszin alatt engesztel
hetetlen gyűlölettel viseltetett iránta és eddig minden köze
ledést határozottan visszautasitotta). Nagy azonban az or
szág zilált állapotában és a maguk pénzzavarában csak Ná- 
dasdyban látta azon erős oszlopot, melyhez a nádorné, és ő

Liptó : Csemniczky Miklós, Kubinyi András.
Trencsén : Ghilányi György, Sándor István.
Hontk : Györfv Gáspár.
Bars : Simonyi Imre.
Turócz : ítévay Imre és Dávid Gábor.
Árva : Abaffy Gábor és Dedinszky András.
Pest : Battik Péter, Tassy Mihály, Melczei János.
Kassa : Schirmer János, Mikovinyi Dániel.
Eperjes : Guth Dániel, Schönleben Mihály.
Lőcse : Kulmann Mihály, Zellner Gáspár.
Bártfa : Henrici János, Merlich Fülöp.
Késmárk : Dévay Pál, Trombutzein Gáspár.
Körmöcz : Solmann András, Stefani Samu.
Selmecz : Rittmiller Mátyás, Schneider Tóbiás, Colostomus

Illés.
Beszterczebánya : Grebner Frigyes, Hintoschkireher Mihály, 

Karoda Márton, Fischer Mihály jegyző.
Újbánya : Groszker János.
Ó-Bánya : Bezzegh István — egyur.tal m e g y e i  k ö v e t .  
Korpona : Drexler Mátyás.
Breznóhánya : Schmelius Dániel, Taskó András.
Szathmár : Istvándy János, Pálfy Pál, Nagy Gecse.
Németi : Egri István, Gyarmathi János.
J) Nádasdy levelét Bálintffyhoz okt. 14. 1609. Loretto : »má

sodik levelét tiszta szivből nevettem, midőn olvasván Nagy Ferencz- 
nek ezer practicáit láttam benne.« Kam.  l ev.
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a maga sorsát bizton kötbeté, azért nem csüggedett el, és 
csakugyan sikerült is neki itt Beszterczebányán valamely 
tokaji szőlőnek eladása mellett kivinni, bogy Nádasdy, a 
nádornénak hitlevelére, melyben segítségéről biztositá min
den ügyben, általánosságban hasonló tartalmú levelet 
adott. 2)

Talán sohasem kezdődött gyűlés kedvezőtlenebb au- 
spiciumok alatt a kibékülésre nézve, mint a beszterczebá- 
nyai. Egy szécsényi renegát török, ki Zólyomból szökött át 
a hitetlenekhez és egy közkézen forgó levelet irt, melyben 
kérdé : mit használtak az eddigi gyűlések ? miért költöttek 
a körmöczi követek annyi pénzt Bécsben ? miért koptatták 
oly sokat a német urak küszöbét? — inkább kifejezte, 
mintsem izgatta a közvéleményt. »Oséink —■ irá a török — 
királyt választottak, de törvényük is volt; most van király, 
de nincsen törvény. Van két locumtenens, de nádor egy 
sincs. Ha hozzájuk követeket küldtetek levelekkel, elküldték 
azokat hozzánk, és a császár nem tudta, mit végeztek a ki
rályok. Midőn falvaitokat elvette császárom és ti panasz
kodtatok, mondák: csak Bécs maradjon meg a németeknek. 
Örültem, midőn hallottam a gyűlésről, melyen minden baj 
orvosoltatni fog, de elszomorodtam, midőn baliám, kik le
gyenek a biztosok. Bizony vége Magyarországnak, ha azok 
véleménye után indul!« S igy folytatá tovább éles hangon 
végezetül ígérvén a török császár segélyét a németek ellen,

’) Nagy Ferencznek lőcsei 14/9 és bécsi 10/10-iki vallomásai i. h.
2) »Többet írnék, de kifogy latinságom ; ha anyanyelvemmel 

élnék, a zólyom, liptó, turócziak meg nem értenének, kivévén a ki
veendőket, az árvaiak pedig ad condescensionem vitatkoznának,« 
végzé be, Acta et statuta i. h. Zorzi, márcz. 1. 1670. kiv. Racki i. h. 
65. 1.
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és a követek, kikhez e nyílt levél czimezve volt, mind érezék, 
hogy igaza van a földönfutó embernek, »hogy itt az idő 
segíteni, különben bizony késő lesz az orvosság!« Már Po
zsony is elégületlen volt. Katholikusok és protestánsok 
széltében egyaránt mondák, hogy ha a császár eleget 
nem tesz kivánataiknak, fegyverrel fognak rája menni, s e 
daczos hangulatot csak fokozák a hírek, melyek Zrínyi 
szerencsés sikeréről érkeztek. 2) Most már bizonyosnak lát
szott, hogy a magyar tisztába jött a törökkel, támoga
tására számíthat, és csak egy ellenséggel áll szemben: a 
némettel.

A gyülésezés márczius 19. vette kezdetét, a zempléni 
követek házánál, kik közül az egyik, Bánchy Márton volt a 
szónok, midőn a locumtenensekkez tisztelegni mentek, és a 
felség levelét a prímás kezeiből átvevők. Azonban a levél 
czimezése felett: »egregiis nobilibus,prudentibuset circum- 
spectis Neosolii congregatis« nagy zaj támadt, mert abból 
azt olvasták ki, hogy a király a megjelenteket csak magán 
embereknek tekinti, nem pedig vármegyei követeknek, kik az 
ő hívására gyűltek össze. A követség, mely ezen nehézséget 
Szepessynek vezérlete alatt a prímásnak előtérj észté, újabb 
zajra adott okot, mert a helyett, hogy a prímás őket, »mint 
vér a vért, magyar a magyart« illőképen fogadta volna 
— mondák — künn kellett várniok, mindenféle nép között,

>) »Hier aber unter den Ungarn werden, sowohl von catholi- 
schen als uncatholischen, ohne Scheu öffentlich hie und wieder sehr 
unbescheidene Eeden frevelhaft ausgestossen, und insg. geredt, das 
wann ihr kais. M. Ihnen nicht alle Satisfaction leisten werde, sie die 
"Waffen ergreifen, und in die kais. Erblanden einen Einfall thun 
wollten.« Rith J. W. levele Montecuccolihoz, Leopoldujvár 1670. 
márcz. 2. Had.  l ev .
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és széket sem kaptak, holott régebben a nádor, legújabban 
Zichy, és Forgách, Beszterczebányán, üléssel, illendőképen 
fogadta a követeket, (marcz. 20.) A székkérdést ugyan el
igazította Nádasdy: de a czimezésre nézve, hiába mondá, 
üzené Szelepchényi, hogy az csak tévedés; a követek fele
lék, hogy ilyesmi már Eperjesen is történt, akkor a 
kanczellár megígérte, hogy többé nem fog történni, de 
mégis megtörtént: ők tehát nem is kérnek kijavítást, hanem 
felbontatlanúl a locumtenenseknél hagyják a felség levelét, 
s e szándékuknál megmaradtak, bár Szelepchényi intve 
mondá : Uraim! nem kell megvetni a császár mandátumát; 
nagyon súlyos a német sarka! a)

Ezzel azonban még nem szakadt meg a tárgyalás. A 
rendek készek voltak az urakkal tovább folytatni a tanács
kozást, »ismervén hazaszeretetüket,« csak mondják meg, mily 
módon akarnák velük tractálni ? Kérdést tettek továbbá a 
biztosok iránt is, kik legyenek ? mert csak Zichy ésForgách- 
ról volt biztos tudomásuk, kik már az első beszterczebányai 
gyűlésen is locumtenensek voltak. Nincsenek-e köztük talán 
oly emberek, kik ellen panasz van, kik naponkint sértegetik 
a nemesi szabadságot ? mert az ilyenek nem alkalmasak a 
kibékités művére. Az urak válaszára, hogy mindnyájan 
igaz hazafiak: csípősen feleltek, hogy tudják, de tetteik 
ellenkezőt bizonyítanak, s egy áltáljában nem sokat tártá
nak a megjelent urakra, kik közül nem egy a szegényebbek 
közé tartozott; a czimzetes püspökök pedig épen szálkát ké
peztek szemükben, mert existentiájukat is a bécsi béke ér
telmében törvénytelennek tartották. Különösen haragud
tak gr. Balassa Bálintra, ki Hont megyében mint zsaroló,.

P Szathmáry Miklós vallomása kam.  l ev .
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gyilkos, hatalmaskodó volt elhirhedve, és gr. Csáky Fe- 
renczre. A felvidékiek nem tudák neki megbocsátani éles 
válaszát, melyben a kassai gyűlés által ellene emelt váda
kat visszautasította, részben hazugságnak bélyegezte és 
azokat, kiknek ellene panaszuk van, a törvény útjára uta
sította. x)

Kérdést intéztek továbbá a biztosokhoz, miféle meg
bízásuk van? mit orvosolhatnak, mit nem? mert nincs szán
dékuk vesztegetni az időt, mint Eperjesen (márcz. 20, 21.)

Azok felelelték, minden a mi lehetséges, észszerű, 
és a jelen veszélyre való, meglesz; adják elő csak pana
szaikat, majd elválik, telietnek-e valamit, vagy a felségtől 
kell resolutiot kérni, mi két nap alatt megjöhet. A követek 
ismét felelték, hogy panaszaik csak a régiek, melyeket or
szágvilág ismer, de ha ők mint magyarok és vérek nem tud
ják azokat, hát írásban fogják előterjeszteni.

Hyféle nunciumok és remmciumok közt és a sérel
mek összegyűjtésével, mely tisztre a felvidékiek Dobay And
rást, Sáarossy Sebestyén, Kazinczy Péter és Guth Dánielt, 
a dunáninneniek Hidvéghy Mihályt, Bory Györgyöt, Be- 
niczkv Tamást, Bezzegli Györgyöt és Fischer Mihály besz- 
terczebányai jegyzőt választák, — elmúlt öt nap márcz. 
21—26-ig. Mindenki érezé, hogy a horvátországi dolog és 
a török segély kérdésétől függ a gyűlés menete. 2) A királyi 
biztosok csekély tekintélyűk mellett is igyekeztek csillapí
tani a kedélyeket. »Tudom, miben bíznak kegyelmetek —

]) Csákynak e válasza a kassai gjüilés irományai közt Acta et 
Statuta i. h.

2) Si crede ehe dali’ esito degl’interessi del Zrino habbi da di- 
pender il precipitioo il miglioramento di tutti li negotii deli’ Unglie- 
ria !« irá kevéssel később Zorzi, april 12. 1670. Raeki i. h. 175. 1.
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monclá Szelepckényi, de tudják uraim, kogy ka a magyar 
10.000 forintot ad a töröknek, a felség ad 20,000; ka a ma
gyar 20 ezret, a felség 40-et; ka a magyar 100,000, a fel
ség ad 200,000-et! de nem kallgattak rá.

Nádasdynak még legtökk tekintélye volt a követek 
előtt, kikkel némileg kaczérkodott, és kiknek köréken meg- 
kizott emkere Hidvégky nagy szerepet játszott. Sőt voltak, 
kik vélték, kogy alattomban ő szitja az ellenzéket. *) Ve- 
télytársának Zrínyinek fellépése, kinek emkerei csak nem 
rég törtek volt garázdálkodva alsó-lendvai jószágára 2), mély 
benyomást tettek a becsvágyó férfiúra. Már fekr. elején 
kallott valamit, kogy Zrínyi a kanizsai törökkel és Erdély - 
lyel szűri a levet. Valamivel későkk azonban már biztosak
ban értesült, kogy Bukováczky Törökországban jár, Zrí
nyi fejedelemmé akarja magát tenni Dunántúl és Szentké
nek i r á : »Ebura a fakó!« Védelemre készül. »Fejetlen lá
bak ezek ! . . .  Se vezér, se pénz, se szövetséges. A török ka 
nyer, nem magának nyer.« ! Most, midőn Zrínyi ügye mégis 
sikerülni látszott és Nagy ajánlá neki, újítsa meg a barát
ságot a bánnal, rá sem hallgatott. Zrínyi barátságában nem 
leket bízni, mondá megvetőleg és kozzá tévé, kogy az ő ura 
ugyan sohasem lesz!« Jelen helyzetében ugyan Magyaror
szág nem kerülheti el a kekódolást, de nem ily módon, a mint 
most akarják.« Erre elhallgatott, kis vártatva azonban ki
tört, kogy a nádorné és Nagy Ferencz nem tehetnének neki

J) Jelentés. Hogy azonban Hidvéghi által ellenállásra ösztö
nözte volna a követeket, csak hir, mely nincs bebizonyítva.

3) Y. ö. Kancz. Kendelet jan. 4. 1670. kancz. lev. Nádasdy 
Szenthének jan. 27. 1670. Pottendorf t i t k. l ev .



349

nagyobb szolgálatot, mintha Róttál titkait felfedeznék l 
Xagy nem felelt semmit, és Xádasdy másra forditá a be
szélgetést. ’) A hir azonban, hogy Zrínyit a török Magyar- 
ország királyává teszi, nem hagyta nyugodni, sőt egészen 
kivette sodrából. Magához hivatta nagy titokban Kende 
Gábort és kérte: menjen Erdélybe, mondja meg Apaffy- 
nak, legyen ő a magyar király! Xeki meghódol: de Zrínyi
nek sohasem! De Kende nem hajtott szavára: Xádasdy 
— mondá — nem rendelkezhetik egy szabad nemzet koro
nájáról ; s oly kegyes, jó indulatu fejedelmet, mint Apaffy, 
ily ingatag alapon, lépre csalni, fellovalni, veszélybe, bajba 
dönteni nem lehet.4)

Márczius 27-én készen voltak a gravamenek. A 
biztosok engedékenysége, melylyel Ígérték, hogy Csáky 
tisztelettel fog irni a megyéknek, de tőlük is hasonlót 
kiván, és dicsérték a megyék készségét a török ellen való 
fegyverkezésben, nem csillapitá le a rendeket. Kijelen
ték, hogy a biztosokkal, minthogy nincs megbízásuk gyö
keresen orvosolni a bajt, sem idejük, sem kedvük nincs 
tárgyalni, és csak arra kérik őket, hogy sérelmeik orvos
lását, mint magyarok és az ország főemberei, támogassák 
a felségnél, kinek válaszát meghallgatandók, május 12-re 
Eperjesre új gyűlést tűztek ki. A gravamenek a régi pana
szokat tartalmazák, közjogi, vallási, magán ügyeket ve- * 2

]) Nagynak bécsi és lőcsei vall i. h. Nádasdy Szenthének febr. 
8. 19. 1670. t i t k .  l e v .

2) Nagy Ferencz lőcsei vall. aug. 22-ről. Kende Szepessynek 
mondá el a dolgot; s ez visszajövet Beszterczebányáról közié Nagy- 
gyal. »De potestate mentis abivisse visus est«, mondja a Jelentés Ná- 
dasdyról.
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gyest, éles nyelven, kimerítőleg. Emlékeztették a királyt, 
hányszor voltak nála könyörögni, hasztalan. Alig van tör
vény, alig a királyi diplomának pontja, melyet meg ne 
sértettek volna. Keményük, hogy most e gyűlésen bajaik 
orvosoltatni fognak, meghiúsult, mert a biztosok a kellő 
meghatalmazással sem birnak. Égbekiáltó dolgok történ
tek és történnek az ország minden részében, és a bajnak 
egyik főoka, hogy a magyar ügyek törvény ellenére idegen 
tanácsosok által kezeltetnek, kik nem a haza javát, hanem 
saját hasznukat nézik, és az ország szükségleteit nem isme
rik, hogy a végbeli kapitányok idegenek, gyakran méltat
lan emberek, kiknek ostobaságát, hanyagságát aztán az or
szág sinli meg. Nádor nincs, mint a törvény rendeli, de van 
törvényellenesen két királyi helytartó, holott e tiszt csak 
az országbírót illetné! Küldőik kételkednek, vájjon or
szággyűléstől várhatnak-e valami jót, és kell-e arra men
niük, mielőtt sérelmeik orvosoltalak ? mert 1662-ben az 
országgyűlés a sérelmek elintézése előtt oszlott el.

A haza java végett tartott gyűléseiket a kanczellária 
és a német tanácsosok lázadó fondorlatoknak tűntetik fel 
de ők reményük, hogy a felség nem fog hitelt adni a rágal
maknak, sőt inkább méltányolni fogja honszerelmüket. A 
felséghez irt leveliikben, utalva gravameneikre, kérték Le- 
opoldot, orvosolja azokat, nehogy kénytelenek legyenek a 
vakmerő sértegetek ellen maguk maguknak szerezni oltal
mat, keresni segítséget. A gravameneket és levelet Nemes- 
sányi volt Bécsbe viendő, miután egy ünnepélyes követség 
által elbúcsúztak a biztosoktól: de a biztosok kérelmére, 
közöljék még velük is a gravameneket, várjanak, mig azok 
felett ők is tanácskoztak, még egy pár órára együtt marad 
tak. A biztosok még egy kísérletre szánták el magukat, és



•a kalocsai érseket, Eszterházy Farkas személynökkel, a 
protonotáriusok és egy k a n o n o k k a l ,  követül küldék 
a rendekhez, talán megváltoztathatnák elhatározásukat. 
»Miért nem akarnak a biztosokkal tárgyalni ?« kérdék a kö
vetek.« A biztosok sem kérték a követek megbízását, mégis 
elhitték, hogy a megyék képét viselik. Ne bontsák meg a 
gyűlést eredmény nélkül,saját maguknak, a hazának érdeke 
végett! mérsékeljék szóval vagy írásban a gravameneket. 
Sok dolog van bennük, mi országgyűlésre való, azt kellett 
volna mindenekelőtt kérni. Magánügyeket a másik félnek 
meghallgatása nélkül nem lehet eldönteni: foglalkozzanak 
a haza jelen veszélyes helyzetével, ők, mint igaz magyarok 
és hazafiak, közre fognak működni«. A rendek a szomszéd 
szobába küldék Széchényit társaival, de rövid idő múlva 
vissza hivák és a régi választ adták : »Ok semmi részle
tes tárgyalásba nem bocsátkoznak, míg teljesen nem orvo
solt attak sérelmeik. Megüzenték azt már Bánchy által az 
elbucsuzás alkalmával. Arra, mit ők kérnek, nem szükséges 
országgyűlés, mert nem kívánnak mást, mint a mit a törvény 
úgy is rendel. Legkevésbé sem kételkednek ő nagyságaik 
jó akaratában, sőt fel is kérik őket, támogassák panaszai
kat : de tárgyalások czélhoz nem vezetnek. Látták, mi tör
tént Eperjesen : most még nagyobb nehézségek merülnének 
fel. mert a biztosoknak nincs megbízásuk« ! Ezzel elbocsá- 
ták a követeket, és a rendek egymásnak egyetértést Ígérvén, 
szétoszlottak, vármegyéikbe (marcz. 28.) s z é t h o r d v á n  
az örömhírt Zrínyinek sikeres lépéseiről. Az örvendezek,

’) Acta et Statuta 13. com. i. li. Kaéóti feljegyzései i. h. a 
Racki által kiadott velenczei követ jelentések csak általánosságokat, 
és semmi újat sem tartalmaznak a gyűlésről.



352

közé tartozott Széchy Mária is, ki sziklavárában Nagy ál
tal értesült a bánnak szerencséjéről. De Nagy Ferencznem 
bízott az ügy szerencsés kimenetelében. Féltette az ügyet 
az összeesküdtek megliasonlásától és Nádasdy befolyásától, 
mely — úgy tudta — sokféle okból még mindig túlnyomó 
volt az ország nagyobb részében, féltette végre magától 
Zrínyitől, kit nagyon is jól ismert: mert oldalánál, jól tudta, 
nem volt egy tapasztalt magyar sem 1). Aggodalma, előbb 
talán mint maga gondolta volna, teljesült.

Zrínyi, bármennyit tett is a felkelés mellett, még sem 
volt elszánva, megtagadni mindent, mit eddig vallott, és a 
török szövetségesekéi) lépni ki a küzdtérre Ausztria ellen. 
Nem volt nagyobb vágya, mint a török nélkül érni el békés 
utón azt, mit különben fegyverrel kellett volna kicsikarnia.

Mindjárt az első lépésnél, a mit tett, midőn bátyja, 
özvegyét Csáktornyáról elküldte, megkérte az asszonyt, men
jen fel Bécsbe, nézze, talán el lehetne még simítani a dol
got. A törökkel még nem kötött írásbeli szerződést; ha a 
császár eddigi szolgálatait valamivel megjutalmazza, a Mu
raköz védelméről a török ellen gondoskodik, ő kész volna 
még most is mindennel felhagyni2). Békés hajlamait nagy
ban támogatta Forstáll Márk, ir születésű, augustinianus 
barát, a theologiának doctora, kit már Zrínyi Miklós na
gyon szeretett, és Yitnyédyvel egyenlő bizalomra méltatott. 
Forstáll mint titkár működött a családnál 150 birodalmi 
tallér évi fizetés mellett, és kiváltképen az olasz levelezést 
és a velenczei ügyeket vitte. Lobi Zsófia megbízásából be-

0 Nagy lőcsei vallomása 14/9. i. h.
2) Jelentés. Zrínyi e tettére hivatkozik Leopoldhoz irt égjük 

levelében Kacki i. h. 339, 1.
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lefogott a Zrínyi család történetének megírásába, és sok 
adatot gyűjtött össze. Később Péter fiával, Jánossal utazni 
ment, s utoljára Kölnben, Löwenben fordulván meg vele, 
1669. végén jött haza növendékével. Eszes, tudományos em
ber volt, ki azonban a barát csuha alatt nem veszté el ér
zékét a világi nagyság és hiúság iránt. O nem látott semmi 
roszat abban, hogy Zrínyi Péter magának, családjának fé
nyét — habár egy kis csellel, egy kis ijesztéssel — gyara
pítani törekedett: de végleges elfordulást a kereszténység
től, komoly szövetséget a törökkel, nem helyeselt. Ha nem 
is volt kifogása az ellen, hogy Zrínyi Potolt, vagy egy más 
stájer várat zálogul elfoglaljon, mégis mondá, ha kereszté
nyek vagyunk, jókor kell gondoskodnunk a kibékülésről, és 
összeveszett Frangepán Orfeussal, ki azzal felelt: »hogy az 
már késő, túl vagyunk már a határon. Kern kell hinni a 
németeknek és az udvarnak. A szükség törvényt bont« *). 
Csak ő tudá, hogy Zrínyi, kevéssel utóbb, hogy á n g y á v a l  
szólt, kérette a zágrábi püspököt, legyen közbenjáró közte 
és az udvar közt. Zrínyi e lépéséről nem szólt sem a Fran- 
gepánoknak, sem többi kapitányainak, nehogy azok bátor
ságukat, bizalmukat irányában, mint a ki el akarna válni 
tőlük, elveszítsék.

Zágrábi püspök ekkor Borkovick Márton, egy hetven 
éven túljáró szentéletü aggastyán volt, ki a püspöki széken 
is megtartotta a paulinus barát egyszerűségét és szigoréi

’) Jelentés. Forstall töredékei és könyvei a Zrinyiek történe
téről, olasz nyelven, a titkos levéltárban: »Egli e Irlandese, accortis- 
simo, di fondata doctrina ed ottima eruditione« april 5. 1670. Zorzi. 
Racki i. li. 148. u. o. Zrínyi levelét 340. 1. Frangepán, jun. 26. 1670. 
291. és 293 11. Lahn Rudolf april 20. 1670. vallomását 209. 1.

W e s s e lé n y i  F e r e n c z  n á d o r. 23
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életmódját 1). A jámbor püspök sokáig nem hitte a hirt, hogy 
Zrínyi a törökkel szövetkezett, de most többé nem kételked
hetett, és sietett,halehet, elejét venni a háborúnak, és »sok 
ezer ember lelki veszedelmének.« Zrínyi nem akarta, hogy 
Bécsben, mint az ő követe, az ő nevében jelenjék meg, s 
kérte, róla szót se tegyen, útjában se térjenbe hozzá, nehogy 
párthivei gyanupörrel éljenek; és Borkovich mindenben sza
vát fogadta. Márczius 16. — egy nappal később, hogy a 
kanizsai törökök ott voltak — átment Csáktornyán, a hol a 
fehér barátokhoz szállt, márcz. 17. este már Bécsben volt és 
mindjárt másnapLobkovitználmegjelent. Opap — mondá — 
s mint ilyen, nem akarna Zrínyi ellen vádlóképen fellépni, 
nem is hitte sokáig, hogy Zrínyi a törökhöz hajlik : de mióta 
Bukováczky hazajött, nála törökök ki s bejárnak, hinnie kell. 
Zrínyi haragszik a császárra és az udvarra, mert kellőleg 
nem becsülik, előre nem léptetik, mellőzik, az ország, alkot
mányán és törvényein sok sérelmet ejtenek, és Herberstein 
sem Isten, sem embert nem tisztelve, nyomja, zsarolja a 
horvát jobbágyokat, mit Zrínyi s a többi horvát földesurak 
egyáltalában már nem tűrhetnek. Neki magának — a püs
pöknek — is lett volna elég oka, hason tapasztalások miatt, 
panaszkodni, de ő a felség iránt való tiszteletből és enge
delmességből hallgatott. Zrínyi egyébiránt bánja tettét. 
Ha a felség vagy valamelyik ministere neki levelet adna 
Zrínyi számára, ő maga fogná azt elvinni neki, és igyekez
nék őt jobbra fordítani. Ha van a felségnek elég ereje, 
Zrínyit erővel megzabolázni: ő — a püspök — nem akar 
akadály lenni benne, de ha nincs, hát legjobb lesz csilla
pító eszközökhöz nyúlni, de gyorsan. Neki nincs más czélja,

]) Borkoviclira nézve 1. Farlati, Illiricum Sacr. V. 585—588 I.
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mint Istennek dicsősége, a királynak boldogsága és a ha
zának megmaradása, s magára nézve csak arra kéri Istent, 
hogy a püspöki székről ismét kolostorába vissza mehessen *). 
Borkovichnak váratlan megjelenése, tudósításai nagyon meg
lepték a ministereket. Még eddig nem hitték egészen, hogy 
Zrínyi csakugyan a török szövetségesévé lett. Casanova je
lentései közül a legutolsó február 1-ről szólott, és addig 
terjedt — hirbeszéd alapján —, hogy Zrínyi embereket 
küldött a boszniai basához, és Szalonikiba, meghódolása 
végett. A gréczi kormánynak horvát és tótországi tudósítá
sai ugyan már részletesebben, határozottabban, közelebb 
való veszélyről szóltak: de teljes bizonyosságot csak a zá
grábi püspöknek, a szemtanúnak tudósítása hozott. Lob- 
kovitz mindjárt magához hivatta- Hochert, Montecuccolit 
— mint főembereket — és melléjük Schwarzenberget, és 
Lambert grófot (marcz. 19. délután,) és átment velük mind
azon adatokon, melyek eddig Zrínyi Péter lázadási szándé
kát bizonyiták. Az eredmény — a melyre jutottak — az 
volt, hogy ámbár nem minden hírre kell a legroszabbat 
gondolni: jelen esetben a rebellio kétségtelen annyival is 
inkább, mert annak minden lényeges kelléke megvan; ide
genkedés és harag a fejedelem iránt, levelezés az ellenség
gel, magán gyülekezetek, fegyverkezés a császári parancs 
ellenére és más efféle. Gyanították, hogy Zrínyi nem áll 
egy maga; hogy a felvidéki magyarok vele tartanak, sőt

’) »E capito lunedi sera improvisamente alia corte«. Zorzi, 
marcz. 22. 1670. Backi i. h. 98. Titkos tanácsi jkv. marcz. 20. 1670. 
u. o. 84 és kk. ll.mart. 20. 1670.Borkovicb ünnepélyesen tiltakozott a 
magyar kanczellária előtt egész megyéje, egész Tótország nevében 
minden netalán létező összeesküvés s török czimboraság ellen. K a n- 
c z e 11. l ev .
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azt sem tudták, nem fog-e "Nádasdy — bár máskülönben 
ellensége — hozzácsatlakozni ? Zrínyit, vélék, tebát, minden
esetre és gyorsan el kell nyomni, bogy az udvarnak más felé 
szabadabb keze legyen. Ennélfogva a Belsőausztriában fekvő 
ezredek, Kaiserstain tábornok alatt a liorvát-tótországi ha
tárokra menjenek. A Sziléziában állomásozó lovasság a ja- 
blunkai szoroshoz, a cseh-morva- és alsó-ausztriai ezredek 
pedig Leopoldujvárhoz, a Vág mentére vonuljanak. Ná- 
dasdyt és Zrínyit egymásra kell ingerelni. A lengyelországi 
követ szólítsa fel Mihály királyt, engedje meg, hogy a csá
szár nehány ezer lengyel zsoldost gyűjtsön, és egyenesen 
Eelső-Magyarhonra küldje, mint tőn a felségnek »dicső őse« 
II. Eerdinánd Homonnay által a legnagyobb szükség ide
jén, minek folytán Bethlen Gábor Ausztriától elvonatott. 
Segítséget kell kérni a mainzi érsektől, a brandenburgi és 
szász választó fejedelmektől — kik 1666. óta a császárral 
különös szövetségben voltak — a török és a »katholiku- 
sok ellen, kik a felség iránt kötelességükről és eskü
jükről megfeledkeztek.« Ez utóbbi körülményt különösen 
a két protestáns választó fejedelemnél kell kiemelni, ne él
hessenek a kifogással, hogy hitfeleik ellen nem akarnak se
gítséget nyújtani. Minden intézkedésnek gyorsan kell tör
ténni, mielőtt a török még beavatkozik, mig a nagyvezér 
— ki egyébiránt úgy sem bizik Zrínyiben és a magyarokban,, 
még Kandiában van. Sereg, pénz, külföldi segély azonban 
nem volt egy perez alatt előteremthető. Időt kellett tehát 
nyerni, s azért Zrínyi ellen szinleg nyájas, kegyes eljárást 
tanácsoltak, bár voltak, a kik mondák, hogy a felség mél
tóságával ellenkezik, szóba állni egy nyilvános rebellissel. 
Csiklandós körülmények közt — volt a válasz — tágítani 
kell, és nem szabad szőrszálhasogatásokkal a fontos jót
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elszalasztani ’). Küldje a császár a zágrábi püspököt Zrí
nyihez, sőt írjon neki maga is, egész általánosságban, bogy 
ha magába száll, ha meghódol, panaszait, igényeit illendő
képen előadja, a kegyelem ajtaja nem lesz neki elzárva : de 
kegyelemről, egyezkedésről szó se legyen. Zrínyiben nem 
lehet bízni, mert ámbár egy év előtt Nádasdyt elárulta, és 
hűséget ígért, mégis már akkori elutazása előtt az anteka- 
marában fenyegetőzött, mi által már magában véve a ha
lált megérdemlette. Az olyan embereknél mint ő, a legki
sebb sértés egyszerre feléleszti minden régiebb bántalom- 
nak emlékét, azonkívül tudva levő dolog, hogy vejének 
Erdélyt, magának Horvátországot szeretné, és más efféle 
veszélyes dolgokat forral agyában. O rosszabb, bűnösebb 
mint Nádasdy, mert kegyelmet kapott már, és mégis újra 
kezdi, és Nádasdy nem is volt szövetségben a hitetlenekkel. 
Példát kell tehát rajta állítani, nem őt kegyelmekkel el
halmozni, a kegyelem csak — fogás legyen. Nem valószínű 
ugyan, de meg kell próbálni, nem lehetne-e őt a jámbor 
Borkovicli által felcsalni. A felség jó czél végett élhet csa
lárdsággal az ellen, ki őt rósz czélból oly gáládul megcsalta. 
De mi történjék Zrínyivel — volt a kérdés — ha magába 
száll, és meghódol, mit talán már, ha akarná, sem tehet meg 
többé ? Arról lesz még elég idő akkor, ha megtörtént, tana
kodni, volt a válasz; de ha makacskodik, a legnagyobb szi
gorral kell ellene eljárni, és őt vagy élve, vagy halva kézre- 
keríteni, mert már Tacitus mondá : ha a vezéreket elteszik 
láb alól, a nép magától nem mer tenni semmit. E kemény

P »Tuttavia nelli negotii difficili si conobbe di non procedere 
con cautele si rigorose et per pontigli perdere il beneficio impor
tante.« Zorzi, márcz. 29. 1670. Racki i. h. 123. 1.
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•— kérlelhetetlen — határozat azonban a legnagyobb titok
ban maradjon. Egyelőre Frangepánt se bántsák, lia még 
nincs elfogva, Tattenbacbot sem, ki »bivaly« ugyan, de Zrí
nyinek jó szolgálatokat tehet, mertCzille vidékén 5000 pa
rasztot dobolhat össze fegyveresen. Ha azonban Herberstein 
Breiner és a belsőausztriai hadak Zrínyit és Bukováczkyt 
megtámadják, az nap támadják meg Frangepánt is, hogy 
mindhárman egy időben kerüljenek kézre. Zichy Istvánra 
is legyen ügyelet. Zrínyi levele — melyet közlőit — igen 
veszedelmes dolgokat tartalmaz. Zrínyire bízni a felvidéki 
generalatust, annyi 1000 magyar katonát olyan volna, mint 
a farkasra bízni a bárányok őrizetét.

A hír, hogy Zrínyi, »kinek elei oly bivek* voltak«, re- 
belissé lett, felrázta Leopoldot phlegmájából. Megindulás 
és bámulattal olvasta Lobi Zsófia levelét Bécsben lakó nő
véréhez, Felicitasboz, Zrínyi Péter szövetkezéséről a török
kel, mely levelet ez páter Müllernek adott, bogy a császár
nak megmutassa 1). »Álomnak látszik! iráe napokban meg
hitt emberének Pötting grófnak Madridba, de nagyon is 
igaz ! Nem is hinném, ha saját veszedelmemmel nem látnám.. 
Azonban hiszem, hogy Isten megsegít; majd megtanítom 
őket, és olyant koppantok ujjaikra, hogy fejeik is lehulla
nak« 2) ! E czélból elfogadott mindent, a mit Lobkovitz és 
társai tanácsoltak. Szóval és írásban megbizta Borkovicbot, 
menjen Zrínyihez, mondja meg neki, mennyire szereti őt a 
császár, mennyire várja, hogy ősei nyomát követve, a haza 
és vallás közjava iránt való kötelességét teljesíteni fogja.

3) »La lesse con alteratione e stupore« Zorzi, márcz. 29. 1670.
Kacki L h. 126. 1

2) Geschichte des Őst. StaatesIY. 96. 1.
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Biztosítsa, hogy lia királyi intéseire hallgat, őt és övéit kü
lönös császári kegyelmébe fogja fogadni, és jóakaratát te t
tekkel is he fogja bizonyítani (márcz. 21.1670.) 1). Magának 
Zrínyinek is irt, a szokott udvari stylusban: adjon hitelt 
annak, mit a zágrábi püspök átutazóban a császár nevében 
neki a közügyekre vonatkozólag mondani fog, és cseleked
jék úgy, mint őseinek példája, és saját állandó hűsége pa
rancsolják (marcz. 21.) 2). Lobkovitz pedig mondá : »megbe
csüljük mi itt Zrínyit! csak jöjjön Bécsbe! mondja neki, 
bizton jöhet« ! és Borkovich tele örömmel, tele reménynyel 
sietett vissza Csáktornyára (márcz. 22.) *). Távollétében a 
türelmetlen Zrínyi egy újabb s határozottabb lépést tőn a 
kibékülés felé és már sajátnevében küldött követet feltételek
kel Bécsbe : Forstall Márkot, kit a Frangepánok előtt Csák
tornyán eldugott volt, állitván, hogy elkergette. A feltéte
lek, melyeket Forstallnak tollba mondott, a következők 
voltak: »A felség éljen hathatós eszközökkel a haza vé
delmére. A hazafiak lehessenek az országban — minden 
kedvezést mellőzve — generálisok, ezredesek, kapitányok. 
Zrínyi és fia, ha arra való lesz, neveztessék ki varasdi gene
rálisnak és adassék neki örökös grófságúl Pisino, Gfottsch.ee, 
Fiume és Tersatz. Mentessék fel amaz évi 4500 frt fizetésé
től, melylyel sógornéjának tartozik. Fizettessenek ki adós
ságai, melyek 40,000 frtra rúgnak. Adassék neki, mint ez-

0 »Quem etiam, si monitis nostri obsecunda vérit, securum red- 
dere poteris : nos et cum et omnes et regia gratia comendata, liabi- 
turus, nostramque benevolentiam factis demonstraturos« Leopold Bor- 
kovichnak, Bécs, márcz. 21.1670. A titk. levéltárból, Kacki i. b. 95. 1.

2) Leopold Zrínyinek márcz. 21. 1670. u. o.
3) Borkovich Zrínyinek april 5. 1670. és Leopold a gréczi kor

mánynak, márcz. 23. 1670. Eacki i. h. 146.1.
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redesnek, egy dragonyos és egy könnyű lovas ezred 500 — 500 
emberrel, és ez ezredeket soha se oszlassák fel.

Ha a Zrínyi család jószágait a török elfoglalná, ad
jon nekik a császár másutt megfelelő kárpótlást. A báni 
méltóság és a muraközi kapitányság után való fizetés ezen
túl nagyobb pontossággal járjon ki. Rákóczy kapjon segélyt 
bármilyen ellensége ellen. Adassék általános bünbocsánat 
az oláh püspöknek és övéinek. Főkép pedig találtassék va
lami mód ezen megállapodások biztosítására vagy megerő
sítésére, vagy a szász, vagy a bajor herczeg, vagy a német 
birodalmi gyűlés, vagy a pápa vagy más valaki által, ezen 
fordulván meg az egész kiegyezés: mert az egyedüli ok, mit 
a kibékülés ellenségei felhozhatnak az, hogy a béke nem 
lesz tartós, mert csak politikából szinleg köttetik az udvar 
által. A biztosoknak legyen felhatalmazásuk, hozzáadni vagy 
elhagyni egyet-mást, ha a körülmények változnának, és 
végre történjék minden gyorsan, mert rövid időn itt lesz a 
kapidsi basa az ünnepélyes levelekkel«.

Ez aphoristikus pontokhoz Zrínyi még sajátkezüleg 
hozzá ir ta : »a könnyű lovasok közül az egyik 60 emberből 
álló testőrséget képező században legyen az egyes legény 
havi zsoldja 8 forint. Rendeltessék 1000 tallér fizetés egy 
helyettesének, kire a katonaságot bizhassa; és ez legyen a 
kapronczai alkapitány, nemzetségére nézve krajnai, a már 
említett Loebenegg, ki mostani hivataláról leköszönhes- 
«en. Rendeltessék fizetés egy hadbíró számára. Hagyják 
meg az özvegy grófnénak, hogy semmikép se zavarja őt a 
katonai dolgokban, és adassék a grófnénak és az árvának 
árendája helyett 4500 frt évenkéntJ). Legyen neki szabad se-

0 Lásd a III. fejezetet, 145. 1.
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gélyt kérni a pápától és másoktól, a mint a szükség meg
kívánja és a császár támogassa ajánlásával. Ha alkalom kí
nálkozik, legyen támadó háború a török ellen, s ő akkor nem 
kívánja a fővezérséget, hanem csak azt, hogy olyan alatt le
gyen, ki nem ellensége nemzetének! Végre Forstall is 
kérjen magának jutalmat« 1). Mire Borkovich (márcz. 26.). 
Csáktornyára érkezett, Forstáll már elutazott (márcz. 25.) 
Zrínyi a jámbor püspököt biztositá, hogy mindig hive 
volt és fog maradni a felségnek, csak gondoskodjék róla és 
az országról, a mi végett némely pontokat küldött fel 
Bécshe. Borkovich, forrongásban látván az országot, »ké
szen a törököt, hogy a roszaknak terveit segítse« az egye
düli mentő eszközt abban találta, hogy a felség tegye meg 
Zrínyi kívánságait1 2). A belső-ausztriai haditanács is je
lenté, hogy sokak véleménye szerint, Zrínyit még le lehetne 
ígéretekkel csillapítani, hogy magába szállna és elkerül
hetnék a háború sanyaruságait, mert őt csak magánboszu 
és személyes keserűség ragadták e veszélyes pályára 3) és 
Forstallt akadálytalanul bocsátá át Grréczen. Bécsben azon
ban a ministerek nem voltak hajlandók szigorukon tági- 
tani. Az nap, melyen Borkovich haza ment, feljött Erdődy 
Miklós, hogy a horvát ügyekről jelentést tegyen, ámbár a 
gréczi haditanács nem tartá szükségesnek felutazását csak

1) A per mellett Abele votumában felhozott pontokat : Condi- 
tiones so der Zrini den. p. Forstall dictiert: »Nach folgende condi- 
tiones hat Zrin mit eigener Hand geschrieben.«

2) Borkovich Leopoldnak, márcz. 29. 1670. Racki i, h. 121. 1. 
»Octavus dies est, quo hic maneo« irja Forstall april 2. Bécsböl 
Racki i. h. 135. 1. minélfogva téved Wolf i. Ir 268. 1. ha márczius 
23-ra teszi megérkezését.

3) Gréczi haditanács márcz. 25. 1670. Racki i. h. 102. 1.
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azért, hogy Bukováczky visszajövetelét hírül adja '). Bécs
ijén szívesen fogadták a tekintélyes férfiút, kire Horvátor
szágban nagyon sokan hallgattak, 6000 frtot adtak neki, 
hogy menjen rögtön haza és szedjen fegyvereseket Zrínyi 
ellen, kinek — úgy tudta a bécsi haditanács — a Mura
közben 2000 embere sem volt, s aki tengermelléki fegyve
reseivel nem fog egyésülhetni2).

A közönséget, mely a dolog valódi tényállásáról ke
veset tudott, meglepték a császár hadikészületei. A legkü
lönbözőbb hírek keringtek. Némelyek szerint Zrínyi már 
meghódolt a szultánnak és váraiba 3000 törököt fogadott, 
mások szerint csak hazudta a török szövetséget, és csak 
ne hány kóbor, végbeli török áll rendelkezésére. Tartottak, 
hogy ítákóczyval szövetkezik, és aggódva kérdék, vájjon 
Szelepchényi, Nádasdy és Forgách képesek lesznek-e a 
magyar rendeket Beszterczebányán békén tartani? A z  
udvar most már nem tartá oly titokban a korábbi évek 
eseményeit, s igy kezdett kiszivárogni sok, miről eddigi 
senki sem álmodott s a mit még most is sok okos ember 
alig tudott elhinni. Beszélék, hogy már Zrínyi Miklós czim- 
b óráit a francziával, művét Zrínyi Péter folytatta és gyak
ran titokban összejött a franczia követtel. Yitnyédy me
rényletéről is különféle, épen nem szabatos variánsok ke
ringtek és Zrínyit tárták a gyilkosnak, ki ő felségére lesel
kedett. Végre beszéd tárgyává lett, hogy a bán mindent

]) Gréczi haditanács Leopoldnak mart. 19.1670. Racki i. h. 80 1,
2) Conferenczia marcz. 22. 1670. Montecuccoli jegyzetei közt. 

Haditanácsi végzés 1670. márcz. 24. helyben hagyva Leopold által, 
marcz. 25. 1670. Racki i. li. 103. és 104. 1., a titkos levéltárban levő 
eredeti fogalmazványon Leopold sajátkezüleg javitá ki, a kérdésben 
indítványozott 5000 frtot 6000 írtra.
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bevallott, kegyelmet nyert, de mert a károly városi genera- 
latust meg nem kapta, boszuból újabb összeesküvésre vete
medett, és büszke neje, ki szeszélyeit bizgatta, az özvegy 
császárné előtt nyiltan fenyegetőzött volna: bogy férje, ha 
roszul fogadják, és neki kellő védelmet nem adnak, ott lesz 
kénytelen segélyt és védelmet keresni, hol azt neki öröm
mel nyújtják 1).

Forstall, mihelyt megérkezett, azonnal meglátogatta. 
Lohkovitzot és mondá, hogy Zrínyinek legfőbb vágya a 
felség kegyelme által kiszabadulni mostani helyzetéből. 
Kereste a török szövetségét, midőn a császár halálán volt, 
és gondoskodnia kellett javainak, családjának biztosításá
ról. Adósságokba merült az Osztrákház szolgálatában, a 
nélkül, hogy elismerésre talált volna. Kétségbeesésében 
engedett a kisértetnek és szóba állt a portával, rá nézve 
igen előnyös feltételek mellett: de magát még semmire 
sem kötelezte. Ha a császár kegyelmességet tanusit iránta : 
tüstént visszatér a régi hűségre és kész vérét ontani a ki
rályért, mint tették ősei, mint tette ő maga. Kész a legdrá
gábbat, a mivel csak bir, az udvarba küldeni: fiát, csak tá 
mogassák romló gazdaságát, és adjanak neki valami czimet, 
a mi megfelel állásának, vitézségének, érdemeinek. A grófné 
volt az — tévé hozzá — ki Zrínyit végre, folytonos sürge
téseivel, befolyásával rávette, hogy képzelődések, a korona 
s a fejedelemség álmai által megtántorodjék, de most már 
átlátta Zrínyi hibáját, és az asszony tudta nélkül küldte 
fel őt, Forst állt, Bécsbe, nem érhetné-e el czélj át jobban, tör-

]) Tlieatr. Europaeum X. 261. marcz. 23. 30. Caprara levelei 
. h. Ilyféle beszédekből készült aztán ama kornak története Wagner

nél és másoknál.
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Y6nyes ura által, mint koldulni járván idegen fejedel
mekhez. Beszélt más miniszterekkel is, és meglátogatta a 
pápai nuntiust, kérte közbenjárását, nehogy a keresztény
ség érdekei megkárosodjanak, és esküdött, hogy ő — For
stall — csak akkor hallott először a török szövetségről, 
midőn Zrínyi fiával utazásából visszajött. Neki előbb nem 
mondottak semmit, ismervén a kereszténységért lángoló 
érzelmeit, félvén szigorú rosszalásától. A nuntius inté, »bírja 
rá Zrínyit, hagyatkozzék a felség kegyelmére, jóságára, 
várjon kegyelmet és ne féljen a büntetéstől« x), mit nehezen 
mondott volna, ha a ministerek valódi érzelmeit ismeri. 
Már maga a tett is, hogy Zrínyi alkudozni mer, mint fél a 
féllel,a császárral, rettentőn felingerelte az absolut fejedelmi 
hatalomnak ez elméleti vagy gyakorlati bajnokait. Már csak 
a felség tekintélyének megóvása végett, mondák, sem lehet 
feltételeit elfogadni, melyekkel csak a végletekre ragadott 
gőg és nagyravágyás merhetett előállani. De nem is lenne az 
engedékenységnek semmi haszna, vélé Lobkovitz, minapi 
társaival, Hocher, Montecuccoli, Lamberg és Schwarzen- 
berggel (marcz. 27.). Zrínyi egy-két évig békén lieverészne, 
nézne, aztán uj követelésekkel állna elő ’). Minden elégü- 
letlen ember az örökös tartományokból nála menkelyre ta
lálna, és a felségnek, csakhogy rá vigyázzon, egy külön sere
get kellene tartani. Valami csekélységgel nem lehet kielé
gíteni, nagy dolgot pedig neki nem adhatni. Nem is lehet 
benne bízni többé, s a jelen követküldés sem egyéb, mint 
fogás, hogy időt nyerjen, mert bármit mondjon Zrínyi és 
Forstallja, a török biztos hírek szerint, semmi készüle-

') »1 oder 2 Jahre still liegen und schauen, hernach aber wie 
der neue praetensionem setzen.«
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teket sem tesz a háborúra. Horvátország és az oláhok hí
vek. Habozás nélkül tüzzel-vassal rá kell tehát menni a 
Muraközre, Zrínyit élve vagy halva, nehogy a törökhöz, 
vagy Rákóczylioz fusson, el kell fogni, még pedig gyorsan, 
mielőtt kellőleg elkészülhetne. A styriai hadak, Breiner, 
Herberstein, Erdődy majd végeznek vele. Valódi szerencse 
a felségre nézve, hogy Horvátországban a baj, Zrínyinek 
nyugtalan, hirtelen feje következtében, már most kitört, 
mielőtt a magyar kálvinisták még valamit tettek volna, 
kiket Zrínyi leveretése majd meg fog félemliteni. A hadi 
készületek tehát folyjanak, és Hocher mindjárt elkészité a 
szükséges rendeleteket, melyek közül az egyik tudtul adá 
Horvát-Tót-Dalmátország rendéinek, a nélkül, hogy a tö
rökkel való szövetséget érintené, vagy részletekbe bocsát
koznék : hogy Zrínyi Péter felségsértést, pártütést, hűtlen
séget követvén el, a báni méltóságtól és másféle tisztjeitől 
megfosztatik, rebellisnek nyilvánittatik, helyébe báni hely
tartóból a hadi ügyekre nézve Erdődy Miklós, a törvény
kezésre nézve pedig a zágrábi püspök neveztetett ki. Ezen 
rendeletet elküldök a magyar kanczelláriának, hogy a ma
gyar stylus curialisba öntvén, adja ki, de visszavonták, s el 
sem küldök, hanem írtak helyette egy másikat (april 3.), 
mely az ideiglenes báni helytartókat kinevezte, de ez intéz
kedést semmivel sem indokolá, Zrínyit szóval sem emlité. 
Egy másik rendelet azonban (márcz., 30.) mely egyelőre 
nem volt nyilvánosságra szánva, Zrínyit határozottan pro- 
scribálta, javait a fiscus számára lefoglalta, mindenkit hű
sége alól feloldott, azoknak, kik tőle elpártolnak, bünbo- 
csánatot Ígért, fejére élve vagy halva jutalmat tűzött x).

0 A márcz. 29-ki rendelet, mely felbontatlanul maradt a tit
kos levéltárban 1858-ig, és az april 2-ki Rackinál 117, illetve 138-iki



366

A Zrínyi ellen menő stájerországi hadak vezérévé 
Spankau Paris vezérőrnagyot, egy 60 éves, de még erőtel
jes, tevékeny és ügyes katonát nevezék ki, s rendelkezésére 
bízták a belső Ausztriában állomásozó hadakon kívül a 
(xrana-féle gyalog-ezredet, melyet eleinte Pozsony és Ma
gyaróvár védelmére, a Duna-Lajtha és a mosonyi mocsá
rok megvigyázására visszaakartak tartani. A tervvel: 
a  Horvátországban fekvő várakba osztani szét a sereget, 
felhagytak, megfontolván, hogy Zrínyi, hirtelen összesze
dett — többnyire lovas — hadaival úgy sem fog várat os
tromolni, hanem legfeljebb egy pusztító becsapást fog intézni 
az örökös tartományokba, mi ellen a legbiztosabb óvszer 
egy összepontosított kis hadtest volt. Azonban Spankau — igy 
hangzott utasítása — ne várja be a támadást, hanem tá
madjon, verje szét Zrínyi hadát, foglalja el Csáktornyát, 
mely épen nem erős vár, és tüzes golyókkal megve
hető, a védtelen, de fontos fekvésű Légrádot, és kerítse 
kézre, élve vagy halva Zrínyit és feleségét. Mihelyt fellép, 
hirdesse ki Zrínyi proscriptióját, addig azonban tartsa 
legnagyobb titokban, s e titoktartást az udvar különösen 
szivére köté a belsőausztriai haditanácsnak is, mert Zrí
nyinek sok a barátja Gréczhen, kik neki a dolgot hamar 
tudtul adnák.

Ez intézkedések után felmerült a kérdés, mit csinál
janak Forstallal? Voltak, a kik azt tanácsolák, hogy a 
»gaz barátot« érdeme szerint, s a mint Spanyol- vagy 
Erancziaországban megtennék, — el kell fogni; ő mind e 
veszélyes dolgokban Zrinyinével Zrínyinek legmeghittebb 1

1. A márcz. 30, 1670. Ugyancsak a titk. lev, még kiadatlan. Hocher 
levele marcz, 29. 1670. u. o.
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-embere: de győzött a nézet, hogy nem kell bántani — mi 
baszna is volna ? s csak Zrínyit elkeserítené, de nem is kell 
a felség színe elé bocsátani. Szóljanak vele Lobkovitz és 
Hocker, igyekezzenek őt rávenni, bogy Zrínyit csillapítsa. 
Hebet neki ígérni pénzt, előmenetelt, másféle császári 
kegyelmeket: talán még valami hasznát lehet venni, és 
szolgálni fog a császárnak, mert ily féle »rósz papok« és 
»szemtelen barátok« köztudomás szerint mindig önérdekük 
szerint szoktak cselekedni x).

Egy körülmény volt, mitől tartottak, hogy Zrínyit 
•és Forstallt megfogná riasztani, bizalmatlanná fogja tenni: 
Tattenbach elfogatása. Breiner Grodofréd ugyanis felfogván 
Tattenbacknak egy gyanús levelét, őt, midőn marcz. 22. Kra- 
nichsfeldről Gréczbe visszatért, annélkül, hogy Bécsből pa
rancsot várt volna, elfogatta, és a gréczi várba záratta. Félő 
volt, hogy talán Zrínyi szabadonbocsáttatását fogja köve
telni és szükségesnek látszott Forstallal elhitetni, hogy 
Tattenbach nem mint Zrínyi szövetségese, hanem kicsa
pongásai, főkép pedig botrányos »Faschingsbüchel«-je 
miatt fogatott el. Azonban Forstall nem is igen tudta, 
hogy a stájer gróf is Zrínyi szövetségese: őt jobban 
aggasztá a halogatás, melyet a ministerek részéről 
tapasztalt. Nem tudta, a zágrábi püspöktől várnak-e 
választ, vagy a beszterczebányai gyűlés eredményét akar
ják-e bevárni? Vette észre, hogy némelyek követségét 
csak színleltnek tartják, sőt benne is feltámadt a gon
dolat, nem él-e vissza Zrínyi jó hiszeműségével ? De

>) Titk. tanácsi jkv. márcz. 28. 1670. Hocher tervezete, Leopold 
parancsa, a Spankaunak szóló utasítás, ugyancsak marcz. 29-ről, a 
belsőausztr. haditanácsnak szóló márcz 31. april 4. mind a titk. levél
tárból Kackinál i. b. 107—114, 115—120, 133, 140 1.
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ezen gondolatot azonnal elűzé. Egyre hallá, hogy a törökben 
Zrínyi nem hízhat, és látta, hogy Ausztria készül, még pe
dig, úgy tetszett neki, oly erőfeszítéssel, mint azelőtt még 
sohasem. Neki főkép az feküdt szivén, hogy növendéke 
— János — ne kevertessék a lázadásba, és irt Zrínyinek, 
küldje a fiüt fel Bécsbe, vagy valami külországba, hogy, ha ő 
nyer, a fiú is nyerjen, de ha ő veszt, legalább a fiú maradjon 
menten. Lobkovitz és Hocher igen nyájasan bántak 
vele. Zrínyi feltételeire ugyan mondák, hogy a felség 
azokat el nem fogadhatja, hová is vezetne, ha az alatt
valók feltételeket dictálhatnának uralkodójuknak ? de 
azért nem vádolák, szigorúan róla nem nyilatkoztak, 
sőt biztaták, hogy ha Zrínyi feltétlenül és csak a csá
szár szavába bízva — mely még soha sem csalt — meg- 
hódol, fiát kezesül felküldi, megadása és hűsége jeléül, neve 
aláírásával fehér lapot küld : nem fog rebellisnek ta rta tn i; 
sem élete, sem vagyona, sem méltóságai, sem hivatalaiban 
nem fog kárt vallani. Megkapja a varasdi vagy károlyvárosi 
generalatust, ha a bánságról le akarna mondani. Megfizetik 
30 vagy 40,000 frt családi adósságát, s a Zrínyi családnak 
még nagy előmenetele lesz az udvarnál.

Lobkovitz nem fogja elhagyni »kedves rokonát« ! s a 
szentheti idő azon evangéliumi hasonlatra ragadta, hogy va
lamint szent Péter, bár háromszor vétkezett, töredelmes 
megbánás után mégis az apostolok fejedelmévé lett, úgy 
fog történni Péter gróffal is. O — Lobkovitz —, ismétlő 
többször, még soha senkit sem csalt meg, s az osztrák ház
nak kegyelme véghetetlen! Hocher pedig, — tudákos mo
dorával, — a theologia és erkölcstanból szedé példáit: Zrí
nyinek mostani hibája nem lesz ártalmára. Családjának régi 
érdemei — ha magához tér — újra fel fognak éledni
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és a császár úgy fog bánni vele, mint Isten bánik a meg
tért bűnösökkel *).

Miután ilykép megmonclák Forstallnak, a mit neki 
mondani akartak, azt sem hagyván el, bogy a császár nem 
fogja elfeledni, mit köszönhet neki, ha ily komoly ügy sze
rencsésen megoldatik; és a barát, ki eleinte kifogásokat tett 
és kérdé : mi biztositja Zrínyit, lia fiát felküldi, hogy a fel
ség ígéretei megtartatnak * 2) ? megígérte, hogy minden te
hetségével azon lesz, hogy a bán önként meghódoljon : april 
3-án haza küldék, Lobkovitznak egy sajátkezű levelével, 
melyben Zrínyit kedves öcscsének — cousinjének — szó
lítván, irá, hogy arra, mit Zrínyi felküldött, a választ For- 
stall élő szóval fogja meghozni. »Azon változhatlan hajlan
dóságomnál fogva« — irá tovább a herczeg — »mellyel Mél
tóságod iránt viseltetem, igazán tanácslom, ne kételkedj éle 
ő felségének már természetében levő kegyességében, hanem 
bízza sorsát kegyelmére, és meg fogja látni, hogy ha kívánsá
gait, nem alku, nem fegyver utján akarja kierőszakolni, mely-

9 Forstall Zrínyinek, Becs, april 2. 1670., ugyan ö a zágrábi 
püspöknek april 3. 1670. Zorzi april 5. 1670. Zrínyi levele Lipótlioz 
decz. 5. 1670. nem sept. 5. mint Rackinál van, töredéke annak, mi 
Zrínyi védelmekép történetíróinknál előfordul, mind Rackinál i. h. 135, 
139,147, 33311. Hogy Forstall nem volt áruló, ki roszlelküleg tőrbe ejté 
Zrínyit, a titkos levéltár irataiból kétségtelen ; mutatja azt egyébiránt 
ama bizalom is, melylyel Zrínyi családja p. o. Zrínyi Ilona, később Pé
ter halála után is iránta viseltetett s melylyel szemben az Anemonenek 
I. 70. lapján foglalt nem tudom honnan vett állítás, hogy Zrinyiné is 
Forstállt árulással vádolá, tekintetbe nem jöhet.

2) Forstall e kifogását, »impertinenten Diseurs «-át, a Lobko- 
vitznál 1671. april 21. tartott tanácskozmányról szóló relatióhan ol
vassuk. Racki. i. h. 541. 1.

24
W e s s e l é n -  ‘ F e r e n c z  n á d o r .
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lyel természet szerint való urunk, oly nagy fejedelem irányá
ban élni bűnös és megbotránkoztató dolog, hanem illő alá
zattal, tisztességes kéréssel fogja keresni, szerencsésen czélt 
fog érni. Ennélfogva, ismerve Méltóságod bölcsességét, hi
szem, hogy nem fogja megvetni figyelmeztetésemet, hanem 
azt oly tekintetbe, veszi mint a jelen helyzet komolysága 
megkivánja. Én részemről, ha hűsége a felség iránt meg 
fogja érdemelni, és a zavarokat mihamarább le fogja csil
lapítani, közben fogok járni Méltóságodért oly mértékben, 
a mennyiben csak tőlem megkívánható,« (april 2.) x).

Zrínyi ez alatt, nem is sejtve a feje felett tornyosuló 
vészt, várakozva, tétlenül ült Csáktornyában. Tattenbacli 
elfogatása nem igen bántá, bár mondá, hogy sajnálja, és 
tartott tőle, hogy egyet-mást ki fog beszélni dolgaikról. 
Helyette uj szövetségese akadt Sárkány Jánosban, a K a
nizsa elleni végek alkapitányában, egerszeghi parancsnok
ban, ki marczius végén hozzá menekült, mert megölte fe
leségét, Törős Katalint, miután 14 évig tűrte, hogy az egész 
ország botrányára a főkapitánynak, Batthyány Kristófnak 
rimája volt. Batthyány a sebzett szerelmes dühével üldö
zőbe vette őt, s a bajban levő buzditá a bajban levő Zrí
nyit, csak védje magát, ő felülteti mellette a kanizsai végvi
déket, mert tulajdonképen ő a generalis, és nem Batthyány. 
El is indult rögtön, de nem tehetett Zrínyi mellett semmit, 
sőt ártott neki, mert Batthyány Kristófot, régi bajtársát, 
kire az udvar gyanús szemekkel nézett, e szövetség által 2

2) A levél a periratoknál, t i tk. l e v .  Kackinál i. h. 136. 1 . de 
csak csonkán e szavakig : »a mint . . .  a helyzet komolysága megki
vánja.« A Forstallnak tett ígéretekre nézve Zorzi, április 12-}J 
h. o. 171. 1.
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magára liaragitá >). Többet tettek ez alatt Frangepán és 
Bukováezky de a szerencse nem kedvezett nekik, és az 
ügyek a Száva mentében Zrínyire nézve végzetes fordula
tot vettek. •

Midőn a markéz — igy nevezték általában Frange
pán Ferenczet 2) — a Muraközből elindult, általános volt 
a hir, hogy Zrínyi Zágrábot vagy Varasdot akarja meg
venni, bogy a törököknek átadja. Az utóbbi város polgárai 
liozzá hajlottak: de a városban több nemes is volt, kik a 
zavarok elől ide menekültek, köztük Draskovich János gróf, 
és a császárral tartottak. Általában véve a horvát nemesek, 
élükön az Erdődyek és a Draskovichok, kiknek jószágait 
Zrínyi — hir szerint — törökországi három követének 
szánta, a császár pártjára hajlottak, de tartván, hogy az 
oláhok és a báni végvidék vitézei Zrínyihez fognak csatla
kozni, a zágrábi püspökkel jobbára békés megoldást óhaj
tottak. A kétség és félelem azonban általános volt és Zrí
nyinek, Frangepánnak emberei nem mulaszták el azt hí
reikkel még feljebb fokozni.

Midőn Frangepán marcz. 20. csak 30. lovas kíséreté
ben Zágrábba érkezett: *) a városiak nem roszul fogadták. * 2

0 Lalin Rudolf vallomása april 23. 1670. Frangepán május 3. 
1670. jelentése. Zrínyi és Frangepán jun. 26-ki vallomásának 18. ille
tőleg 13 pontja. Rackinál 211,237, 282, illetve 294 11. Sárkány nejének 
történetére nézve Szalontay István levele Wesselényi Pálhoz 1690. 
máj. 8-ról érdekes részleteket tartalmaz, Batthyány esetét idézvén 
Wesselényinek, kinek akkor szinte baja volt feleségével. Wesselényi 
c s a l .  l e v é l t .  Opiniones directoriales k a m. l e v .

2) így Bory Mihály is egy 1667. kelt levelében. T i t k. l e v .
J) Éder kereskedő szerint, ki márcz. 29. tett Laibachban vallo

mást a t i t k. 1 e v. Rackinál i. h. 120. kivonatban. Frangepán pénte-
24 *
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Embereivel megszállta az »élés bázat« és a népet nyílt 
piaczou, kivont karddal meghódolásra, csatlakozásra szólitá. 
A tanács kijelenté meghódolását: ő is azt teszi, mit az 
ország tesz; de a káptalan, melynek külön vára volt a kis
ded Medvecsák patakon túl, nem csatlakozott, bár fej nél
kül volt, A püspök még Zrínyinél Bécsben járt, Beszélék, 
hogy mint apa a fiát intette Zrínyit, álljon el ördögi tervei
től ; és Zrínyi leülvén némán hallgatta, de mondá: »már 
megtörtént!« Folyjon, a mifoly, az ördög nevében! Hívja fel 
a kanonokokat engedelmeskedjenek! és ezzel aludni ment: 
de a püspök, mielőtt Csáktornyáról elment, irt a káptalan
nak, bogy nem segíthet rajtuk, visszamegy kolostorába, de 
ők maradjanak hívei a királynak! Frangepán nagyon szerette 
volna megnyerni a kanonokokat, kiknek nagy tekintélyük és 
befolyásuk volt a népre. Eszélyességükre hivatkozott, mert 
nem tanácsos az ár ellen úszni. Ne tegyék ki javaikat a 
veszedelemnek. Legjobb lesz most rájuk nézve, ha pénzük
kel, javaikkal Zrínyit gyámolitják, embereiket, kikVaras- 
don, Kőrösön, a császári várakban szolgálnak, Zrínyi ré
szére disponálják, végre a tenger mellékről jövő Zrinyi-féle 
csapatoknak szállást adnak, s igy magukat, vagyonukat, a 
hazát a pusztulástól megmentik. A káptalan azonban vá
lasz helyett meggondolásra 3. napi időt kért, mit Fran
gepán, nem akarván még erőszakhoz nyúlni, meg is adott, és 
még az nap márcz. 22. átment a Száván Brezoviczárar 
özvegy Zrínyi Miklósné egy kastélyára, melyet azonban 
Zrínyi Péter is használt, és maga köré gyüjté, mintegy rög
tönzött országgyűlésre, a környékbeli nemességet. Sokan

ken vagyis márcz. 21. jött Zágrábba, de Frangepán naplója szerint 
—. Titk. lév. — már 20-án ott volt.
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jelentek meg marcz. 24. napján, és Frangepán kifejté a 
gyűlésnek Zrínyi és szövetségeseinek álláspontját. Elbeszélő, 
hogy a török már a múlt évben felszólitá Zrínyit, hódoljon 
be, mely esetre minden kívánságát teljesíteni fogja, ellen
kező esetre pedig őt és az országot végveszedelemmel fe
nyegette. Zrínyi ezt megüzente a császárnak, és felkérte, 
hogy gondoskodjék az ország védelméről, de az udvar 
figyelmeztetését semmibe sem vette, és az egész feljelentést 
csak fogásnak tekintő, mely által Zrínyi magasabbra akar 
emelkedni; szintúgy kicsinylették a felső magyarhoni moz
galmat, melynek a török segélyt ígért, ha Kamdiával vé
gezni fogott, rögtön megtámadván a császári tartományo
kat. Az udvar Zrínyinek kérelme, könyörgései daczára sem 
tett semmit, azt bivén, hogy a törököt eléggé foglalkoztatja 
Kandia. *A török — folytatá Frangepán — ez alatt nem 
szűnt meg folyvást kisértgetni, fenyegetni Zrínyit a bosz
niai basa által, és Bukováczkyt jelölé ki azon embernek? 
kit bővebb értekezés végett a portára küldjön. Zrínyi tehát 
mintegy kényszerítve volt Bukováczkyt elküldeni, azon 
meghagyással azonban, hogy ha a török tőle valamit a haza 
•ellen követelne, utasítsa vissza, és csak tisztességes szövet
ségim bocsátkozzék, két rósz közül a kisebbet választván, 
mert különben az ország oda vész. Bukováczky meg is egye
zett a törökkel úgy, hogy az viszont az országnak vallását, 
szabadságát, alkotmányát mindenkorra fenntartani, s mind 
azokat, kik oltalmába hajtják magukat, bárki ellen is megvé
deni magát kötelezte. Ezt Zrínyi nem azért jelenti, mintha 
a király iránt való hűségtől el akarna állani, vagy hogy za
varokat, vagy háborút okozzon a császári tartományokban, 
hanem csak azért, mert ő és hívei más módot nem tudnak 
e siralmas állapotban a hazának, és hazafiaknak békés meg-
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maradására, mindenkinek szabadságában állván, azon mó
dot választani megmaradására, mely neki legjobban tet
szik. Ha azonban a német urak ezen meghódolást, melyre 
kénytelenek, melyből rájuk kár nem háramlik, hűtlenség
nek veszik: mindenkinek joga van megtámadásukat vissza
verni, és támogatásukra a hatalmas török sereg is — mire,, 
hogy szükség ne legyen, adja Isten! — készen fog állani. 
Ha a császár képes és hajlandó lesz magának és más ke
resztény fejedelmeknek erejével őket megvédeni, és ezt 
nemcsak szóval, hanem Írással és tettel is be fogja bizonyí
tani, akkor ők is Isten, király és haza mellett síkra fognak 
szállani: de ha segélyt nem kapván, ellentállni képtelenek 
lévén, meghajolnak a viszonyok hatalma előtt, senkisem 
nevezheti őket rebelliseknek vagy hitszegőknek, senki sem 
támadhatja meg őket ellenségekül, »mert mi azért is ke
resztények, barátok és szomszédok fogunk maradni!« Be
szédjét Frangepán kisebbkörii gyülekezetekben már szaba
dabban folytatta. Emlegette, mennyire zaklatják, sanyar
gatják a németek [katonáik által Horvátországot, mintha 
csak örökös tartomány volna, és mégis mindenütt mellőzik 
a hazafiakat, sőt felfogadták, hogy a végekben tisztekké 
hazafiakat épen nem fognak nevezni. S mig a nemeseknek 
mondá, hogy adót fognak róni rájuk, mint a stájerek és 
krajnaiakra: az oláhokat izgatta, hogy nem sokára igába 
hajtják őket, régi szabadalmaikat elveszik, és püspöküket, 
papjaikat kikergetik.

Szavai nem maradtak hatás nélkül, és a legnagyobb- 
rész hűséget fogadott Zrínyinek. Hasztalan volt azonban 
felhívása a turmezei nemesekhez, kiknek területe Brezovi- 
czának tőszomszédságában feküdt. E kurta nemesek nem 
oszták földieik, Bukováczkynak, Beriszlavick és Pogledich-
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nek érzelmeit. Régi súrlódásban élvén a hatalmas Zrí
nyiekkel, kik e nemességet sokszor szerették volna jobb- 
ágygyá tenni : ispánjuk Svastovich István, egyúttal Zá
gráb megyei alispán is, Frangepán felhívására : »gondol
kodjanak 8 napig, és ha ekkor meg nem hódolnak, porrá 
égeti Turmezőt,« puskát, lőport, golyót, kovakövet kért a 
krajnai kormánytól, hogy ellentállkasson, (márcz. 24.) bár 
hire járt, hogy már 800 török van Brezoviczán Frauge- 
pánnal. Mig Frangepán Brezoviczán időzött egyik csapatja, 
közel Zágrábhoz, Kraljevo-Brdonál (márcz. 24.) a Száván 
talpakat talált, melyeken Ciliiből Petriniába élelmet kül
dött a kormány, s melyek most éjszakai időre biztos révben 
pihentek. A felkelő csapat, Zrínyi parancsára hivatkozva, a 
szállítmányt megrohanta, a hajósokat kegyetlenül elverte, 
kirabolta és 40 hordó lisztet zsákmánykép Zágrábba vitt. 
Frangepán emberei Krajna felé Szomszédvárig Podsudsesig 
mentek, és ott vigyáztak a szávai révre, elfogván minden
kit, kik a császárral tartottak. Magának Frangepánnak 
szándéka volt Zágrábot 200 emberrel megszállni : előbb 
azonban a Kulpa vidékére készült, bogy a sereget, melyet 
Bukováczky gyűjtött, megszemlélje, s a báni végvidéket 
fegyverre hívja. ')

]) Jelentés, mely e részletre nézve több, általam külön nem 
ismert adatot használt fel s melyet Frangepán máj. 2. vallomása 
is nagyjában megerősít. Backi 234. 1. A titkos levéltárbeli kisebb je
lentések, Breiner jelentése, márcz. 22. 1670. ugyancsak Rackinál is, 
több helyt igen sovány kivonatban, melyek hiányait az eredeiekből 
pótoltam. A gurkfeldi tanácsosok jelentése márcz. 24., a krajnai ren
deké márcz. 26. 29. Gréczi haditanács, márcz. 31. april 1. Draskovich 
János levele Yarasd, márcz. 29. 1670.; a velenczeiek jelentései : Gri- 
mani, Pálmáról april 3. nem márcz. 3., mint Backinál, Zorzi april 5.
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Bukováczky márczius második felében hagyta el Berisz- 
lavichchal, és néhány végbeli törökkel, élükön Z r i n 1 i c h 
a g á v a l  Zrinyt és átkelvén a Kulpán, Degójban szállott 
meg. I tt a Kulpa mentében, Károlyvárostól le Sziszekig 
volt a báni végvidék, melynek őrei — kitűnő katonák — 
nem német tisztektől, hanem Zrínyitől függtek, kapitányai 
Bukováczkynak bajtársai voltak, közülök Csolnics, Kame- 
nián, Supsick vajdák hozzá is jöttek. Bukováczky márczius 
18-ára, Lomniczára tűzvén az általános találkozót, útjában 
mindenütt Zrínyi nevében gyűléseket tartott, Zrínyi pa
rancsait nagy nyomatékkai kihirdette, és az embereket 
Zrínyi hűségére feleskette, fennen hirdetvén, hogy a szultán 
már megküldte Zrínyinek a fejedelmi jelvényeket, a buzo
gányt és zöld selyem zászlót. Az emberek mondák : Zrínyi 
lesz károlyvárosi főkapitány, és Bukováczky petriniai vezér ; 
és Bukováczky összegyűjtött csapatával dicsekedvén, hogy 
majd lábára hág ellenségeinek, Petriniának fordult, a vár
beliek marháját, melyet a legelőn kapott, elbajtá s a kulpai 
hajó-malmokat elvitte, hogy a várat minden élelemtől meg- 
foszsza. A malmok a Kulpán Drencbináig úsztak, mely kis 
várba Bukováczky embereivel betért, poharazás közt pi
henvén ki első haditettének fáradalmait. Ittak itt a török 
császár egészségére és megparancsolák a várnagynak, hogy 
ágyúi és mozsaraival adja tudtul a környéknek áldomásu-

Pápai követ april 1670. Rackinál i. h. 66. 148. 155*11. Több helyt 
olvashatni, hogy Frangepán Zágrábban a jezsuiták iskoláit bezárta, 
de arról sem a szemtanú Eder, sem a História Collegii Societatis Jesu 
Zágrabiae czimü kézirati mű, mely állitólag a m. akad. kézirattárá
ban volna, hol azonban fel nem találtam, s melynek e korra vonat
kozó helyeit Bidermann gréczi tanár — ki abból egyszer másolato
kat csinált — közlött, szóval sem tesznek említést.
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kát, midőn pedig az vonakodott, ki akarták dobni az abla
kon, de szerencséjére még jókor elillant (márcz. 20. táján.)

Herberstein József Károly városon, alig néhány mér
földre Frangepántól és Bukováczkytó,l nem nézte nyug
ton a felkelés terjedését. 0  már néhány nappal ez előtt 
■előre látta a történendőket és Gréczbe irt segítségért, de 
liiába. Lőpora még Károlyvárott sem volt elég, határozott 
parancsot sem kapott még Gréczből, tekintheti-e ellenség
nek Bukováczkyt és törökországi társait ? Zrinyit és Fran- 
gepánt ? szabad-e őket elfogni, vagy szükség esetén láb alól 
eltenni, javaikat lefoglalni ? de ő azért mégis merészen fel
lépett. A tavaszi olvadás megdagasztá a folyókat, járhatat
lanná tévé az utakat Törökország felé, úgy hogy e részről 
megtámadástól nem tarthatott. A lkapitányát, Strassoldó 
Miklós grófot, a szükséges őrséggel Károly városon hagy
ván, maradék hadával, németek és határőrökkel, márcz. 22. 
viharos éjszakán, kiindult, és hajnalra Károly várostól ke
letre, a draganichi erdőn túl, Kupcsinán termett, Zrinyiék 
egy csapatját, melyet S z i l y  v a j d a  gyűjtött, németjei
nek egy bátor rohanásával megugrasztotta, és nehány tö
rököt is, köztük egy agát — kik a felkelőkhöz csatlakoztak 
— elfogott.

Innen Károlyvárosra visszatérve, azonnal Turmező 
felé, és Frangepán ellen fordult. Útjában mindenütt hűség
gel, lelkesedéssel találkozott, és serege 7,000 emberre nö
vekedett. Frangepán Brezoviczán értesült közeledéséről, s 
•egy német levelet irt neki (márcz. 25.), panaszosan emlitvén, 
hogy hallomás szerint embereit Károlyvárosba nemcsak 
be nem bocsátják, hanem parancs is van, hogy őket, ha el
fogják, nyársra húzzák. O hive a Felségnek, minden tettét 
Isten és világ előtt igazolhatja. Hogy ő és Zrínyi szabad-
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ságuk és vallásuk fentartása mellett a törökkel egyes- 
ségre léptek, mert sem a magyarok, sem a horvátok nem 
képesek neki ellentállni: az nem bűn, az által sem a felség
től el nem pártoltak, sem az örökös tartományok ellensé
gévé nem lettek; ka Herberstein ezért üldöz valakit, még 
baj lebet, mit Isten ne adjon, és ő mint becsületes igaz ne
mes ember kérdi tőle, mit akar tulajdonképen? *) Herber
stein azonban folytatta útját, és Frangepán sem őt, sem vá
laszát meg nem várva, Zágrábba visszasietett. Kevéssel 
utóbb Herberstein hada Brezoviczára ért, mindent fenekes
tül felforgatott és elpusztított, a közel eső Lomniczán pedig 
Bukováczky házát porrá égette. Midőn e hírek Zágrábba 
jöttek : Mallinics György az Istenre kérte a markézt, ne 
késsen, siessen a végvidékre, gyűjtse ott össze a határőröket, 
egyesüljön Bukováczkyval, ki a török végekből fog hozni 
segítséget: de Frangepán megzavarodva semmire sem volt 
képes, és csak menekülésre gondolt. Haza, jószágaira, a 
Kulpán túlra nem mehetett, mert az utat elzárta Herber
stein : éjszakra menekült tehát, Csáktornyára, Zrínyihez. 2) 
Páni félelme elragadt a Zrinyi-párt többi embereire is. 
Mig a császár liivei, Zágráb város, a püspöki papnövelde, 
a túrmezei nemes község szerencsekivánatokkal üdvözöl
ték Herbersteint: Csernkóczy, Gottal, Geréczy István, Ka- 
menián György, maga Mallinics és Csolnics, végre még

’) Habe ich mich . . als ehrlicher und aufrichtiger Cavalier 
um der Wahrheit erkundigen wollen ! Frangepán Herbersteinnak, 
márcz. 25. 1670. Brezovicza, T i t k. l e v .  E levél Racki! gyűjtemé
nyében nincs meg.

2) Márcz. 27. még Zágrábban volt, onnan naplójában hézag 
van, mig april 1. már ismét Csáktornyán találjuk.
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Beriszlavicb is meghunyászkodtak s a bocsánatot és fele
dést ígérő Herbersteinnak hűségüket, hódolatukat beje- 
lenték.

Csak Bukováczky maradt állhatatos, de ő is kényte
len volt nejével és több hívével — 30 lovassal — kik a tö
rök iránt való tekintetből hajukat nyírták, és tarfővel já r
tak, áthátrálni a Kulpán, és ismét Zrinyben keresni mene
déket (april 4.) Herberstein nem merte a Kulpán túlra, a. 
török földre követni, de a folyam mentében őrszemeket 
rendelt, a réveket elzárta, a hajókat elrontotta, hogy a tö
rökök, kik a túlparton kisebb-nagyobb csapatokban mutat
koztak, át ne kelhessenek.

Frangepán april 1. 1 2) jött Csáktornyára a leverő és 
lázitó hírrel Herberstein dulásairól. Szeverovicli már akkor 
szinte megtért vala utjából a boszniai basának üzenetével, 
hogy Zrínyi a kanizsai basától fogja a kellő választ meg
kapni, bár ő — a boszniai basa — is szívesen segítené, tud
ván, mily sokat tart a szultán Zrínyi barátságára. Zrínyi és 
Frangepán tehát april 2. Ivanovich Ferenczet és Tomasit 
Kanizsára küldék, hírül vinni a basának Herberstein táma
dását és kérdeni, mit tehet a basa ? üres szavakban Zrínyi 
többé nem bizhatik, mert végveszély fenyegeti. Mustafa 
basának válasza a régi volt. O sajnálja Zrínyi kárvailását, 
melyet azonban, ne búsuljon, helyre fog pótolni a török

1) Jelentés. Wolfsberg Kristóf, petriniai hadnagy jelentése 
márcz. 19. 1670. Herberstein jelentése márcz. 20. 1670. Pakanovich 
vallomása márcz. 20. 1670. Zorzi egy levele apvilból, mind Rackinál 
i. h. 81. és 173. 1. História collegii Societatis Jesu Zágrábiae czimü 
már idézett kézirati mű.

2) Legalább naplója szerint, melyben márcz. 28 — 31-ikeig 
nincs bejegyzés, e napon már ott volt.
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császár. Parancs nélkül azonban nem segíthet rajta. Míg 
az megérkezik, megteszi a szükséges előkészületeket, de se
gélyt nem adhat, még az esetre sem, ha szemei előtt vág
nának le törököket. Ha azonban — tévé hozzá — Zrínyit 
nagyon szorongatnák, csak úgy tehetne érte valamit, ha 
Zrínyi fiát kezesül adná, mi úgyis benn van a Bukováczky 
feltételeiben. E válasz, melyhez még liirek Herbersteinról, 
Styriában, a Muraköz felé gyülöngő császári hadakról járul
tak, rettenetesen felizgatták Zrínyit. Kelepczében látta ma
gát, és nem tudta, nem fognak-e a felvidéki magyarok, 
könnyelműen tett a) felhívására, felkelni, az általa sok felé 
elvetett mag kikelni, s az udvart elkeserítvén, a kibékülés
nek minden reményét elölni ? A kemény férfi majd nem 
sirt dühében, és végső ellentállásra készült. Csáktornya 
falaka kivonatta az ágyúkat. Őröket rendelt a keresztény 
végek felé, és Frangepánnak elkeseredve mondá: »Előbb, 
mint rám teszik kezüket, megkísértem a végső eszközöket. 
Jószágaimat, tisztességemet, becsületemet elvesztettem, 
még csak fejein van meg: de azt drágán, hogy megemle
gessék ! akarom eladni. Beküldőm fiamat kezesül! Ha kell, 
magam is törökké leszek, hogy megmentsem magamat, 
hogy győzzek a harczban.« Bátoritá Frangepánt, hogy 
csak merészen fel kell lépni, Styriára kell törni, hol sokan 
várják megjelenésüket, de maga is nagyon jól tudta, hogy 
ahhoz nincsen kellő ereje. Elhatározók tehát, hogy Toma- 
sit a budai vezérbasához küldik, parancsért a kanizsai basa 
számára, hogy segítse őket. Zrínyi, Ivánovich, Frangepán 
egy hosszú utasítást Írtak össze a barátnak, s végül Frange-

»Ulla sine considerations« mondá Frangepánnak, máj. 
3. 1670. vall. Ricki i. h. 236.
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pán liozzá tévé, hogy ha a basa a követet a Szultánhoz vagy 
a nagy vezérhez akarná küldeni, ne menjen, hanem mondja, 
hogy az neki halálos büntetésnek terhe alatt meg van 
tiltva: mert határozott választ akartak, és nem további 
elodázást. Tomasi megbizást is kapva, april 5-én nagyszom
baton, indult el, de mintha a végzet is inteni akarta volna: 
útja mindenféle nehézségbe ütközött. A kanizsai basa nem 
akarta őt a rendes török postán küldeni, hanem az út ve
szélyei miatt, 40 lovast akart kiséretére adni. Tomasi — nem 
lévén elég költsége ily kíséretre — megüzente a körül
ményt Csáktornyára, és Zrinyi rögtön küldött utána két 
légrádi embert, hogy jöjjön vissza. A követek még Berzen- 
czén, a postán érték a barátot, melynek használatát a hasa 
végre megengedte; de Tomasi törökök közt lévén, többé 
vissza nem fordult, hanem folytatta útját Buda felé, hogy 
végkép eltűnjön történetünk szinpadáról. Frangepán és 
Zrinyi sohasem hallottak többé semmit e szerencsétlen kö- 
vetjükről. 1) Zrínyit a legválságosabb pillanatban sem 
hagyta el teljesen a gondolat, még kibékülhetni a császár
ral és kormánynyal. Megemlékezett a zágrábi püspök üze
netéről, és levélben fölkérte a püspököt, adja neki írásban: 
mit mondottak neki Leopold és Lobkovitz (april 3.). Bor- 
kovich rögtön felelt, megnyugtatólag! Az ő felfogása sze
rint Zrinyi, az udvar világos szavai folytán, bizton felmehe
tett Bécsbe, és azért tanácslá, tegye meg a felség akarat-

J) Zrínyinek máj. 2-iki, Frangepánnak máj. 3-iki, Zrinyi és 
Frangepánnak junius 26-iki vallomásai Rackinál i. h. 229, 236, 280, 
290. 11. Tomasit, mint Giorgi Rudolf mint Lenori Gabor máj. 17. il
letve 14. 1670. leveleikből tudjuk, a budai basa Kanizsára vissza 
küldte, hová, Rákóczyhoz nem kapván útlevelet, el is ment. T i t k. 
l e v é l t .
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ját, megmenti ez által a hitet, meg a hazát, és halhatatlan 
nevet viv ki magának, (april 5.) J) Mielőtt azonban e vá
lasz még Zrínyi kezébe jutott volna, az nap estéjén, melyen 
Tomasi elment és Borkovich levelet irt, megérkezett a 
várva várt Forstall, telve reménynyel, telve biztatással. 
Forstall igen gyorsan jött le Bécsből, és szava nagy hatás
sal volt a kétségben hánytorgó Zrínyire és Frangepánra. 
Mindketten készek voltak meghódolni. Zrínyi kész volt 
fiát felküldeni, ki atyjának merész terveit úgy sem helye
selte, és mindenben csak rósz tanácsadók müvét látá, kik 
gyászt és végromlást fognak hozni a Zrínyi házra :2) a charta 
bianca azonban szeget ütött fejébe. Nem birta átlátni, mit 
akarhat azzal az udvar, és tartott, hogy arra talán ha
lálos Ítéletét, vagy a tett ígéreteknek visszavonását fog
ják irni. Forstall azonban eloszlatta aggodalmait ; »nem 
kell akadékoskodni, ha az embernek oly kegyes császárral 
van dolga; a charta bianca csak Ígéreteinek megerősíté
sére követeltetik!« Zrínyi és Frangepán megadák a charta 
biancat és meghódolásukat még külön levelekben is kife
jezők: »Felséges császár, kegyelmes Uram! — irá Zrínyi 
(april 7.) Forstall pátertől értesültem, mit mondott neki 
felséged nevében a sagani herczeg és az udvari kanczellár. 
Minthogy családomban nem volt soha senki, ki a magyar
honi számos és nagy zavarokban a felséges ausztriai ház
hoz hűtelen lett volna, sőt ellenkezőleg mindnyájan, hűsé
güket vérüknek bőséges kihullatásával bebizonyiták: tő-

5) A zágrábi püspök Zrinjúnek, Zágráb, apr. 5. 1670. Racki i. 
h. 146. 1.

2) Zrínyi János elveire nézve, Zorzi, márcz. 29. 1670. Racki i. 
h. 126. 1.



383

lem is távol legyen, liogy őseimtől elfajulván, hűtlenségre 
vetemedjem. Soha sem jutott volna eszembe a török olta
lomért folyamodni, ha számos, felséged előtt ismeretes kény- 
szerűségek nem indítanak: de Isten tanúm és ünnepé
lyesen esküszöm, hogy a törökkel semmiféle egyezséget 
vagy szerződést alá nem írtam s helyben nem hagytam ; 
hogy ámbár nagy remények és Ígéretekkel kecsegte
tett, kisértgetett, soha teljes és feltétlen beleegyezésemmel 
•e kisértésekhez nem járultam, soha komoly szándékkal nem 
voltam, hogy magamat neki alávessem, annál kevésbé, hogy 
érette Felséged ellen fegyvert ragadjak. Mindazonáltal nem 
akarom menteni magamat, sőt bánom, hogy ilyesmit csak 
szóba hozni is megengedtem. Bizonyossá tétetvén azonban 
Lobkovitz herczeg levele és Forstall jelentése által felsé
gednek irántam való hajlandóságáról, melyet sohasem akar 
tőlem, és az ország e részétől megvonni, térdre borulva 
felséged előtt, bocsánatot kérek és magamat, mindenemet 
alázattal és feltétlenül felséged kegyelmére bízom! a török 
protectióról és mézes Ígéretekről lemondok, és hűségem zá
logául fiamat Bécsbe küldöm, a többit felséged megfogja 
hallani Forstalltól, kit mindig a magam és felséged hű em
berének tapasztaltam, én pedig alkalmilag, főkép a török 
ellen, fényesen le fogom mosni a most rám esett foltot és 
véremmel fogom bebizonyítani, hogy felségednek leghívebb 
alattvalója vágyók.« ]) Frangepán említ é, hogy, ámbár belső 
meggyőződése szerint, sohasem tett semmit, mi a felség iránt 
való köteles hűséggel ellenkeznék : mégis nagy szivfájda-

ö »Et meo sanguine testabor ut sim fidelissimus vasallus Co
mes Petrus a Zrin.« A levél a periratoknál, Rackinál i. h. 157. 1. A 
kivonat a Jelentésben hiányos.
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lommal kellett Forstalltól hallania hogy ő felsége nagyon 
neheztel rá. Inkább ezer halált szenvedvén el, sem hogy a 
királynak legkisebb neheztelése is rajta maradjon, könyö
rögve a felség lábaihoz borúi, bocsánatot kér és fogadja, hogy 
nemcsak szóval vagy tettel, de még gondolattal sem fog meg- 
tántorodni soha a felség iránti való hűségében, és kész éle
tét, vérét, mindenét a felség szolgálatában feláldozni; csak 
vétessék ismét vissza a régi kegyelembe (april 7.) Egy 
körülmény volt azonban, mely még Forstallt is aggasztá : a, 
stájer népfelkelés, a császár hadai, Kaiserstain, Leslie, 
Grana gyalog Jacques dragonyos és Zeiss vasas ezredei, 
mintegy 7—8,000 ember Potol körül gyülöngtek, és félő 
volt, hogy Zrínyit megtámadják, mielőtt még Forstall a 
béke alkudozásokat befejezte volua. Forstall tehát irt Bécs- 
be Lobkovitznak, hogy jő a fiúval, és a charta biancaval, 
irt Zrínyi parancsára Herberstein Miksa grófnak, a gréczi 
főkormányszék elnökének : (april 6.) »állítsa meg a né
met hadak útját a Muraköz felé, ne keltsen gyanút Zrínyi
ben, ne legyen oka, hogy a Mura mentében Zrínyi paran
csára készen álló kanizsai törökök haza ne menjenek, mi
dőn már minden bajnak vége, minden teljesen tisztában 
van,« s ezzel húsvéthétfőn april 7. Zrínyi Jánossal Bécsbe 
indult. s'

Már ekkor maga Spankau is Potolba érkezett, miu
tán Gréczben az ottani hadi tanácscsal hadi tervét akkép ál
lapította volt meg: hogy ő Styria felől a Muraközbe törve, 
mindenek előtt a Mura mentét szállja meg, Kottorit meg
veszi, és elvágja Zrínyinek az utat, hogy Kanizsára, vagy 
Magyarországba, Rákóczyhoz mehessen; Breiner a tótor- *)

*) Frangepán levele, a titkos levéltárból, Raékinál i. b. 158. 1,
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szági végek hadával Légrádot szállja meg, Herberstein 
pedig Frangepán és Zrínyinek Kulpa melléki váraira : 
Ozályra, Novigrádra s aztán a tenger mellékre vesse ma
gát, mindenütt az élelmet és hadiszert a császár számára 
elkobozza és az összeesküvőknek a menekülést a tenger 
felé elzárja. Serege, melynek egyébiránt sem minőségé
vel, sem mennyiségével nem volt megelégedve a), e terv 
kivitelére elégnek látszott Zrínyi csekély hadával szem
ben, de nem volt elég, ha a török beavatkozott. Sietnie 
kellett tehát, hogy végezzen, mielőtt a török felléphetne, 
mig Zrínyiről féltévé, hogy épen ez okból igyekezni fog 
liuzni-halasztani a döntő pillanatot: és azért Forstall 
üzenete a katonák szemében csak cselfogás volt időnye
rés végett. Hasonlót gondolt Spankau a levélről, melyet 
Zrínyi maga irt neki (april 8.), olaszúl — Frangepán 
fogalmazta — : »hogy hallomás szerint a császári sereggel a 
Muraközbe készül; de ő — Zrínyi — már ügyét a császár 
ítélete alá bocsátá. Meghódolt, fiát Bécsbe küldé és kész a 
markézzel minden pillanatban, ha kívánják, szintén utána 
menni. Esze ágában sincs valamit tenni ő felsége ellen s 
reményű, hogy ha Spankau jő, nem fogja őt ellenségnek te
kinteni. Fontolja meg, mily következményei lehetnének an
nak, ha másként bánnék vele, ki minden perczben kész vé
rét ő felségéért kiontani. Követei meg fogják erősíteni le
velét,« s e követek Káldy György, lovas kapitány és Lalin 
Rudolf, a lovászmester voltak, kik kocsit és 6 lovat is hoztak 
Spankau számára, hogy mint vendég a Muraközbe jöhes
sen. Spankau magánál tartá a hintót, és lovakat s a követe
ket csak april. 11., mire már teljesen elkészült, bocsátá visz- l

l) Zorzi april 12. 1670. Raeki i. h. 172. 1.
W e sse lén y i F e re n c z  n á d o r. 25
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sza, azon nyájas felelettel, liogy a császári liaclak csak a tö
rök ellen vannak kirendelve, és reményű, hogy nem sokára 
személyesen fog Zrínyivel találkozhatni. *)

Időközhen (april 11.) Bukováczkytól is jött levél 
(Zrinhől april 5-ikéről,), ki daczára a híreknek, hogy Zrí
nyi meghódolni készül, makacsúl ragaszkodott még ábránd
jaihoz, házának üszkei felett arra gondolt, hogy majd épit 
neki még palotát Erdődy, 2) és a bánt is kitartásra buzditá. 
Kérve kért, ne béküljön ki a némettel, maradjon meg a 
szultán hűségében, ki nagy embert csinál belőle, és azonnal 
nagy sereggel segíteni fogja, csak pecsétjét és fiát küldje 
kezesül. 3) Zrínyi azonban felelt, hogy őt ugyan veszély 
fenyegeti; Herberstein birtokait elfoglalta, és sok kárt tett 
bennük, nem tudja mi lesz belőle, mert a németek napról 
napra közelebb jönnek a Muraközhöz, de azért a császár
tól el nem áll, alatta akar már élni és halni! Adott Isten 
Bukováczkynak is észt; használja fel, és ha már földi jó
szágait elvesztette, igyekezzék legalább még lelki üdvös
ségét megmenteni. 4)

Bécsben egyidejűleg vették Forstall levelét Lobkovitz- 
hoz azzal, melyet Herberstein Miksának irt, s melyet az rög
tön az udvarnak megküldött. Lobkovitzék Zrínyi készsé-

J) Zrínyi levele Spankauhoz april 8. 1670. Spankau jelentése 
Gréczbe april 9. 1670. Lalin Rudolf april 23. és Zrínyinek jun. 26. 
vallomása Raeki i. h. 158, 161, 208, 280. 1*1.

2 A petriniaiaknak már idézett vallomást, april 5. 1670. 
Racki i.h . 145. 1.

3) Bukováczky levele a titk. levélt. A levél jött : Gleich den 
Freytag zuvor als die Teutschen Soldaten in die Insel Khomben— 
mi april 11. volt. Ivanovich Ferencz, Racki i. h. 257. 1.

4) Ivanovich Ferencz vallomása perében, Racki i. h. 251. 1.
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gében, fiát felküldeni, nem őszinte megtérést, hanem csak 
ijedséget láttak a felett, hogy Tattenhach elfogatott, s a 
török segély késik. Fogásnak tárták az egészet Zrínyi ré
széről, hogy időt nyerjen: s azért ők annál inkább sürget
ték az executiót. Inték azonban Breiner és Herbersteint, 
ne tegyenek semmit Spankau nélkül, »gyülevész hadaik
kal,« ') mert a vakmerőség már gyakran a kész győzedel- 
met elszalasztá. A mi magát Forstallt illeté: a ministerek 
nem tudták, mit tanácsoljanak a császárnak ? Megbotrán- 
koztak a barát szemtelenségén, hogy csak úgy irogat a 
Zrínyi ellen való hadjáratnak megszüntetése végett. A 
charta biancara, a fiatal Zrínyi feljövetelére mit sem ad
tak. Mit használ a fehér lap — kérdék — meghatalmazás 
nélkül azt kitölteni ? mit csináljanak Zrínyi Péter fiával ? 
Zápolya János is átadta fiát és anyját — mondák nem 
épen nagy történeti tudománynyal — mégis lázadó és gaz
ember * 2) maradt György bibornokkal. Hogy Zrínyi meg- 
hallgattassék, reálisabb biztosítékok kellenének. Legjobb 
volna ugyan, ha meghalna s igy vége volna mindennek: de 
ha a felségnek meghódol, parancsára Gréczbe vagy Bécsbe 
jő, Légrádot, Csáktornyát, Buccarit, Burcarizzát, összes 
jószágait a császárnak átadja, császári őrséget befogad, 
Frangepánt, nejét, fiát magával hozza, meg lehetne neki 
bocsátani, csak hogy akkor is kíséretet kell melléje adni 
és úgy küldeni fel, okúi adván, hogy a nép dühe ellen kell 
őt megvédeni, mert botrányos és veszélyes dolog volna,

J) »Diese beiden seien nur schlechte Haliunkén,« mondja az 
april 9-iki titk. tanácsi jkv., mely passus azonban Baeki kiadásában 
hiányzik.

2) »Ein rebell und Schelm geblieben !«
25*
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liaBécsben szabadon járna kelne, nyílt homlokkal az udvar
hoz jönne, mintha mitsem vétett volna ; sőt még báni mél
tóságát és más kegyelmeket is kérne; a legkisebb megbán- 
tásra pedig odébb állna és újra kezdené. Elkatározák tehát, 
hogy Forstalltól ily meghódolást fognak kérni: minthogy 
pedig lehetséges volt, hogy a mig Forstallal foly az alku, 
a Muraközben már megkezdődött a támadás, Spankau is 
utasítandó, hogy Zrínyinek ilyetén meghódolását elfogadja, 
mert akkor vérontás nélkül eléri azt, mit fegyverrel akar
na még csak kivívni, (april 9.) x)

Mig az utasítás Spankau számára készült, Forstall apr. 
12. este növendékével megérkezett, és eleve a városon kívül 
— a Landstrasson fekvő augustinianus kolostorba — majd 
a városba a »Vad emberhez« szállt s innen rögtön Lob- 
kovitzboz sietett, bejelentvén Zrínyinek meghódolását. »Zrí
nyi nem szab többé feltételeket. Ha nagyot vétett, nagy is 
bánata. Kész feljönni, csak adjanak neki megnyugtatása 
végett,menlevelet.« Lobkovitz kitérőlegfelelt. »Tetszikneki, 
hogy a fiú feljött,« és ment azt tudtál adni Leopoldnak, és 
még az nap este, titokban, feltűnés nélkül, saját kocsiján 
magához hozatta az ifjút, ki könnyeivel inkább mint szóval 
kért kegyelmet, és erősité, hogy atyjának botlását sem nem 
tudta előbb, sem nem helyeselte. 9

9 »Ist dieser Weg in perdon mit obiger Securitet vor Gott 
und Welt fundiert, und der gleichen Clemenz cum rigore vermischt, 
wird auch dadurch methodice adeoque cum applausu procedieret wie 
zumallen eben das jenige in effectu neben Sparung so vilién Christen 
Blutes und ander extremiteten mit der Güte erhalten, was man son
sten mit dem Schwerdt und schärften zu erobert verhofft gehabt.« 
Titk. tan. jkönyv april 9. 1670. Racki i. h. 161, 167. 11.
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Lobkovitz kényelmes szállást adatott neki, őrök nél
kül : de azért vigyáztak minden lépésére. Forstallnak pedig 
kijelenté, hogy salvus conductust az udvar Zrínyinek nem 
ad, nem illenék, hagyatkozzék a gróf feltétlenül a császár 
kegyelmére. Egyúttal közié vele a feltételeket, melyeket a 
titkos tanács megállapított, és követelte tőle, hogy Zrínyi 
-charta biancáját következőleg töltse k i: »Felséges császár ! 
Kegyelmes uram! Mellékelt levelemből látni méltóztatik, 
mily hódoló alázattal követem meg vétkeimet, és kihá
gásaimat, és kérek bocsánatot, feltétlenül, mindenestül alá
vetvén magamat Felségednek. Hogy azonban Felségednek 
a megbocsátásra, és arra, hogy régi kegyébe visszafogad
jon, annál több oka legyen; hogy hitessék, miszerint bocsá
natkérésemet tettel is óhajtom támogatni, Forstall atyának 
teljes felhatalmazást adok arra, hogy mind azt, mit felsé
ged tőlem a török szövetségről való lemondás, bűntársaim
nak megnevezése, Csáktornya, Légrád, Kottori, Buc- 
•cari, Buccarizza és más jószágaim, váraim, kikötőim
nek felséged kezéhez való adására, Becsbe való menete
lemre nézve kívánni méltóztatik, nevemben megígérhesse 
biztosítván felségedet annak rendje szerint, hogy amit 
nevemben megfogad, megígér, nemcsak jóvá hagyom, és 
megerősítem, hanem azt mindenben, a legcsekélyebb 
részletig meg is tartom, teljesítem, és felséged és az 
ausztriai ház iránt való hűségben mindig megmaradok, 
már kifejezett alázatos kérésemet ismételvén.« *) Ezt tenni 
azonban Forstall vonakodott, mert ilyesmire Zrínyitől 
utasítása nem volt: adott azonban magáról írást »papi 
hitére Isten, szűz Mária és Istennek minden szentéire,« 1

1) Jelentés.
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hogy a mennyire csak tőle telik, igyekezni fog Zrínyit 
e feltételek elfogadására és teljesítésére rábírni, (april 
15.) Frangepánra nézve ily ígéretet nem tett, mert ja
vulása — mint mondá — nem várható. Az udvarnál is 
Frangepánt tárták a főbünösnek, ki a bűnös, büszke 
gondolatokat első önté nővérébe és általa Zrínyibe. Le
vele, melyet Csolnicsnak irt, és melyet ez, meghódolása
kor Herbersteinnak bemutatott, kevéssel elébb (april 6.) 
került Bécsbe, és nagy megbotránkozást szült. Az udvar 
fel is használta és különféle fordításokban elküldé 2) a 
mainzi érseknek, a szász, és brandenburgi választó fejedel
meknek, a regensburgi német birodalmi gyűlésnek, pápa 
nem lévén, a cardinalis collegiumnak, és a Bota Bomaná- 
nak, hadd lássák, mily érzelmekkel viseltetnek a magyar 
összeesküvők a kereszténység iránt, mint igyekeznek szö
vetségre a törökökkel, és mennyire gyalázzák, gúnyolják 
kiváltképen a németeket. Mind a mellett Lobkovitz neki is, 
mint Zrínyinek, nyájasan irt. »Örült hűségén, és nem kétel
kedik, hogy azt tettel is be fogja bizonyítani, és segíteni fog 
a zavarok lecsendesitésével mindent a régi nyugalomba 
visszahelyezni. A felség kegyelmének kapui soha sem vol
tak senki előtt elzárva, abban tehát nem kell kételkedni.« Ö 
tehetsége szerint pártolni fogja, s hasonlóképen szólt — bár 
kissé melegebb hangon — Zrínyihez irt levelében, (april.

’) Forstall kötelezője Rackinál i. h. 184. 1. Megérkezéséről 
Bécsbe, Zorzi levele april 19. u. o. 191.

2) Lipót a hesseni bibornoknak, apr. 6. Rackinál hiányosan, a 
gr éczi kormánynak apr. 16. 1670. Racki 156. 186. 11. T i t k. l e v .  
Contro lui piú ehe contro lo Zrini esclama la corte e s’accende lo 
stlegno ; si pressente, ehe sia stato il primo ad istigare la sorella a 
superbi cattivi pensieri Zorzi, úgy látszik, apr. 14. 1760. u. o. 173. 1.
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16.) J) E két levéllel Forstall még az nap visszasietett 
Csáktornyára, és Spankau, kiről tudták, hogy april 13. 
akarta megkezdeni támadását a Muraközre, parancsot 
vön, hogy, ha a helyzet még teljesen meg nem változott, 
szabad utat engedjen oda és vissza a barátnak. Midőn azon
ban e sorokat Bécshen írták, a koczka már el volt vetve 
és Zrínyi Frangepánnal már Magyarországon volt, útban 
Bécs felé. Spankau, még mielőtt az udvarnak april 13. és 
14-ikéről kelt parancsait megkapta volna : hogy Zrínyit, 
ha meghódol, és az udvar feltételeit teljesiti barátilag 
fogadja, de ha a császáriakra lövet, magát ellenségnek mu
tatja, ellentáll, a kegyelemről többé szó ne legyen, * 2) meg
kezdő hadműveleteit. Már 12-ikén 600 lovasa S a u r i c z -  
nál átkelt a Dráván; az éjét seregével Ormosdon és Pols- 
terauban tölté, és 13-án a Muraközbe tört, mig Breiner 
4000 emberrel Légrád ellen indult 3). Spankau, gyalogsá
gát hátra hagyva, lovas és dragonyos ezredéivel előre vág
tatott Csáktornya felé.4) Zrínyinek kedve lett volna ellent- 
állni és megverekedni; de a német Purgsdorf, dragonyos 
kapitánya figyelmeztető, hogy Spankaut a császár és nem 
Herberstein vagy Breiner küldik. 5) Elrendelő tehát, men
jen Káldv Spankau üdvözletére, azután nyergeltetett, mert 
maga Frangepánnal jobbnak találta előle kitérni, és Forstall 
után menni (april 13.). Ejfél előtt 11 órakor indultak. Fran- 
gepán Katalin ott volt az előkészületeknél a szobában, fér-

3) A két levél Rackinál i. h. 183. 1.
2) Utasítások api-. 13. 14-ről Rackinál i. h. 181. és kk. 11.
3) Spankau levele tervéről a haditanácshoz april 12., mely- 

végre is hajtatott. Racki i. h. 171. 1.
*) Jelentése apr. 14. 1670. Racki i. h. 183.
5) Ezt Zrinyi maga mondja jun. 26. vallomásában u. o. 280. 1.
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jenéi, öcscsénél. »Isten veled« mondá neki Zrínyi J) és lóra 
vetvén magát Frangepánnal kiroliant az éjszakába. Velük 
volt Lahn Ludolf, Szeverovicli és több cseléd, mindössze 
20 ember 20—25 hátas lóval. Az asszony szemében nem 
volt könny, és sietve elégetett minden irományt, mit ártal
masnak tartott, köztük Frangepánnak Zágrábból irt leve
leit, az oláh püspöknek szánt diplomát, a boszniai és kani
zsai basák leveleit és Tattenbacknak ligáját. A menekülök 
északnak vették utjokat. Turnicse irányában átkeltek a 
Murán, az emberek bárom hajón, a lovak úszva. Másnap 
délre S z é c h y szigetben voltak, estére elérték Körmen
det, és a Batthyányaknál megháltak. Útközben Zrínyit ag
godalom szállta meg, jó-e, tanácsos-e mostBécsbe mennie? 
Eleve Szigetben, majd Körmenden akart maradni Bat
thyány embereinél álruhában : mig Frangepán menjen fel 
Bécsbe, kipuhatolni a dolgok állását. De Frangepán ezt 
semmikép sem akarta tenni; állhatatlanságot vetett Zrínyi 
szemére. Fenyegette, hogy felmondja neki a barátságot, és 
tovább ragadta magával. 2) Ez első nap mintegy 10 mér
földet lovagoltak, másnap (april 15.) már lassabban men
tek, és Keresztesen a Pinka vize mellett háltak jezsuiták
nál. 3) April 16. Kőszegben mentek keresztül, hol egy

0 »Sie seyen in der Stube gewesen und der Graf habe zu ihr 
gesagt: behuette dich Gott! sie habe aber nicht geweint.« Lahn. vall. 
apr. 23. 1670. h. o.

2) Ezt Frangepán mondja ugyancsak jun. 26. vallomásában. 
Racki i. h. 295. 1.

3) E falu nevét csak Frangepán naplój'ából tudjuk, ki feljegy- 
zé,hogy apr. 15. »a Grosstorfio« mit adott az ottani szolgának. Yan 
egyébiránt Magyar és Németkeresztes, melyeket csak a Pinka választ
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protestáns városi senator, a legtekintélj’esebb, és leggazda
gabb, Somogyi András szólott Zrínyivel, és le akarta be
szélni, ne menjen Bécsbe, hanem a felvidékre Rákóczyhoz. 
Éjszakára a kaboldi várba szálltak, gróf Kéry Ferenczkez, 
kinek testvére János, a paulinus, mondott egykor gyászbe
szédet Zrínyi Miklós ravatala felett.

Kéry nagy hive volt a császárnak, és már néhány nap 
njságolt Bécsbe Zrínyi mozgalmairól. * 2) Zrínyi és Frange- 
pán megmondák neki, hogy Bécsbe készülnek, s ő nem 
tehetett mást, mint hogy biztatta őket, tegyék meg, nem 
lévén elég ereje, őket arra kényszeríteni3). Mig a vendégei 
aludtak, rögtön — még az éjjel — Bécsbe üzent, hogy 
Zrínyi és Frangepán nála vannak. Levele april 17. este 
felé ért Bécsbe, és onnan jött a válasz, hogy ha a két ur 
nála van, buzdítsa őket a feljövetelre; ha máshová töre
kednek, tartóztassa le őket; ha pedig már elmentek, te
gyen jelentést Bécsbe. E válasz ápril 17. este 8 órakor 
kelt Bécsben,4) de mielőtt Kaboldra érkezett volna : Zrí
nyi ék már folytatták utjokat (april 17.)

Kéry, mit volt tennie? néhány emberével velük ment.

el : létezett-e már akkor mindkét falu ? és melyikbé a szálltak a me- 
nekvők ? nem tudom.

*) Széchenyi Montecuccolinak Szombathely máj. 20. 1670. 
H a d .  l e v .

2) April 7. 1670. Had.  l ev .
3) »Perche Cheri non aveva gente« Írja Capráraapr.20.1670.i.h.
*) A levél, melynek hitelességét Majláth kétségbevonja, Kato

nánál i. h. 799. 1. azon szerencsétlen toll vagy nyomtatási hibával, 
hogy Kéry kastélya »Potae«-nak neveztetik, mit Íróink — például — 
Szalay Potyra voltak kénytelenek magyarázni, daczára az ebből szár
mazó chronologiai és geographiai képtelenségeknek.
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Útközben találkozván Becsből jövő szolgájával, kérdé — Zrí
nyi és Frangepán előtt — van-e nála levél ? mire ez, ildomo
sabb mint ura, nemmel felelt, nehogy Zrinyiék is kérjék a le
velet, és látva annak tartalmát, talán megdöbbenve utjokat 
megváltoztassák. így azonban ezen éjjel meg sem állva, april 
18. reggelre Bécsbe érkeztek, és a Landstrasse külvárosba 
az augustinianusok kolostorába szálltak.a) Megjövetelük 
roppant meglepetést okozott; és az udvar sietett őket a 
legudvariasabb külszin alatt hatalmába keríteni. Lobkovitz 
értük küldé liintóját,, mely őket délben a városba hozta, 
és a karinthiai utczában fekvő »Fehér hattyú« vendéglőbe 
szálbtá, minden őrizet nélkül. Este felé azonban szétoszták 
őket: Zrínyit a városi őrség alezredeséhez, Ugarte báróhoz, 
kinek közelében fia is lakott, Frangepánt gróf Traun őr
nagyhoz, Lahn Rudolfot pedig Arnold kapitányhoz, mert 
e tisztek lakása előtt őrök' álltak, és igy vigyázni lehetett 
rájuk annélkül, hogy fogságban levőknek látszottak volna. 
Megjövetelük egészen megzavarta a közvéleményt. Mondák 
ugyan eleinte, hogy Kéry foglyúl hozta őket s e mese át
ment az utókorra, de a jól értesült kortársaknál alig egy 
perczig talált hitelre. 2) Ellenkezőleg, az volt a vélemény, 
hogy már kegyelmet kaptak, és panaszt jöttek tenni Her
berstein, az Auerspergek, és a stájer urak ellen, kik őket, 
ártatlanokat, oly csúnyán rágalmazták. Lobkovitz — mon-

T) »Ne’ borglii di questa citta« írja a pápai követ april 20. 
1670. Racki i. h. 198.

2) Zorzi apr. 19. 1670. levelében említi és hiszi a Kéry-féle 
esetet, Racki i. h. 196; Caprara már nem s aztán tovább, hiteles 
okmányban nincs többé nyoma e mesének ; a Jelentés is csak annyit 
mond »deductore Kerio.«
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dák némelyek — szereti, hogy az Auerspergek ellen tör
nek, s a józanabbak mindenkép átlátták a túlzást, mely az 
eddigi hírekben a rettenetes összeesküvésről, török segély
ről feküdt, midőn a főemberek ellenszegülés nélkül maguk 
magukat adták a császár kezébe x).

Ez alatt a Muraközben és Horvátországban is min
den bevégződött és a hir Csáktornya elfoglalásáról még 
Zrínyi előtt Bécsbe ért. Spankau april 13-án Csáktornya, 
közelébe jutott, a nélkül, hogy ellentállásra, vagy ellent- 
állásra czélzó készületekkel találkozott volna. Mindazon 
által az éjjel még várt, és csak másnap reggel (april 14.) je
lent meg, hadirendben a vár előtt. Első felszólítására, hogy 
adja meg magát az őrség, megnyílt a kapu, és Zrínyiimnek 
egy tisztje kihozta a kulcsokat, és az üzenetet, hogy 
Csáktornya mindig nyitva áll a császár hadainak. Spankau, 
midőn Zrínyi és Frangepánnak hült helyét találta, Zri-

J) »Io mi sono scandalizato in estremo di questa Anticamera, 
e di molti CavJ_ per altro di giudizio e di'spirito, ch’hanno dette e 
scritte cose troppo lontane del verő« — irja Caprara april 20. i. In 
ki érdekes adatokat szolgáltat az akkori hangulatra nézve. Zrínyinek 
utazását illetőleg a kútfők Lahn Rudolf, april 23. vallomásán kívül, 
Racki i. h. 208. 1. egy jelentés Gréczből april 17. u. o. 188., mely
ben az olvasliatlan írás folytán Körmend helyett Giernradt van. A 
gréczi haditanács Leopoldnak, april 18. 1670. Leopold april 18. 1670. 
a gréczi kormánynak : »selbige vorgestern zu G ö p p e r s d o r f  bei 
dem Grafen Kery angelangt, und sie von dennen sich selbsten alliier 
in arrest gestellt« u. o. 189.1. Zorzi april 20. A pápai követ ugyanazon 
napról, u. o. 196, illetőleg 198. 1. Wagner patheticus leirása csak mo
solyra gerjeszt. »Interim miseri per silvas et loca invia errabundi 
rerum omnium nudi, terroré furiisque suis acerbius quam totjaetu- 
rarum sensu laniati, quo se verterint, plane ignorabant.« Katonának 
i. h. 7 98. 1. Majláth i. h. IV. 86. 1.
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n} inét, lei távozni akart Aurorika *) leányával, tisztelettel
jesen, bántalom nélkül, a várban marasztá, a várban Ka- 
nitzki kapitány alatt a Leslie gyalegezredből 100 embert 
őrségül hagyott, és sietett Kottorit is hatalmába ejteni. 
Ugyanaz nap Breiner Légrád előtt termett, és a nyílt, de 
1500 harczias, részben protestáns katona-népség által, 
lakott városkát2) szintén ellentállás nélkül elfoglalta, mi
ben nagy segítségére volt Czindery György, őse egy később 
hires dunántúli családnak, ki a török hódoltságból szakadt 
a  tótországi végekre, mint harambasa, és később Zrínyi 
Miklós szolgálatába lépett, és Péter alatt légrádi alkapi- 
tánynyá lön. Vitézsége mellett azonban undok vétkek ter- 
lielék, úgy hogy a bán őt elfogatta, a kapronczai haditör
vényszék elé állíttatta, mely őt, rábizonyodván a törökkel 
való czimboraság, kettős házasság, rablás, házasságtörés, 
gyilkosság, vérfertőztetés, halálra ítélte. Zrínyi a helyett, 
hogy kivégeztette volna, néhány hónapi fogság után sza
badon bocsátá, sőt elkobzott javaiért is részben egy 
szlakoveczi kúriával kárpótolta: de Czindery a fogságot, a 
vádat nem bocsátá meg neki. Husvét körül kezdett híreket 
küldeni Breinernek és Löbeneggnek Kapronczára, értesítő 
őket, mikép lehet Légrádot legkönnyebben megközelíteni, 
és ő is befolyt, hogy a légrádiak hajlandókká lettek ellent
állás nélkül alávetni magukat a császáriaknak 3).

*) így fordul elő neve a családi levelezésekben.
2) »Fortezza Egredat (azaz Légrád) . . . e ebe é difesa da fieris- 

;sima gente cittadina, ehe sara al numero di miile e cinque cento 
buoni soldati.« Gdustiniani april 20. 1670. Backi i. h. 201.

J) Czindei'y történetét 1669. sept. 5. Kapronczán lefolyt peré
ből, és a kapronczai őrségnek 1674. decz. 21. és 1647. jan. 9. kelt bi 
zonyságleveleiből tudjuk. P r i m .  l e v .
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Mig Breiner és Spankau találgaták, hová menekül
tek Zrínyi és Frangepán ? és Spankau reményié, hogy biz
tató szavaira. elő fognak kerülni: Zrinyiné a német tiszte
ket, mint vendégeit fogadó, nekik vadhússal, borral kedves
kedett, de azok katonáikkal rutul bálálák meg udvariasságát. 
A legénység a boron kezdé: s ki kellett verni a bordók 
fenekét, bogy őket rendbe lehessen szedni és elvonni a csá
bos italtól. Következett azután a rablás, melynél a tisztek 
előljártak. Bútor, fegyver, drága szőnyegek, konybaedény, 
öt pár ló kocsistól, szerszámostul egyformán elvándoroltak a 
Csáktornyái várból. Spankau lovat és kocsit, két órát, 12 
ezüst serleget, szőnyegeket, egy ezüst kardot, Leslie és 
Grana ezredesek lovakat, fegyvereket, a főszállásmester 50 
aranyt, Kaniczki kapitány 12 ezüst táczát és asztalkendő
ket, ki ezüst gyertyatartókat, ki mást tulajdonított el ma
gának. A gréczí haditanács küldötte, Wildenstein János 
Ferencz báró, ki a császár nevében jött foglalni Csáktor
nyára, e »szomorú helyen« a tisztek részéről mindenféle aka- 
dálylyal találkozott, és csak messziről volt kénytelen szem
lélni a pusztulást. Mire rákerült a sor, a legértékesebb már 
el volt vive ; Zrinyiné még valami 60 cselédjével majdnem 
élelem nélkül maradt, és a biztos bamaros összeírásában 
— 72 ágyun és némely fegyvereken kívül — már csak né
hány bútor, kép, köztük a szigetvári Zrínyi képe, mappa, a 
leveles láda, egy »vörös korvát nadrág,« egy karmazsin,, 
egy fekete nadrág és más efféle dolgok szerepeltek 1).

0 Caprara levelei april 20. 27. i. h. Titkos levéltári jelentések,, 
részben Rackinál, jelesen 183, 186, 191 (Zorzi levele april 19-ről) 
198, 203 11. Zrínyi Katalin levele Leopoldlioz máj. 2. 1670. u. o. 225. 
1. Az 1670. nyarán Praszinszky Péter által a horvátországi felkelők
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Hasonló jelenetek ismétlődtek a Száván túl, a Ten
germellékén, liová Herberstein vitte fegyvereit. A károly vá
rosi kapitány, miután Zágrábot ismét feleskette a császár 
hűségére, apr. 7-én megvette és elpusztitá Szvarcsát, a Zrí
nyieknek Károlyvároslioz közel eső várát, s utána megvette 
Ozályt, Hi bűiket, Zrínyi, Hovigrádot, Szeverint, Boszeljevot, 
FrangepánFerencz javait kardcsapás nélkül,mert Zrínyi Pé
ter és Frangepán Ferencz jobbágyai ellentállás nélkül meg- 
liódoltak, és csak attól féltek, hogy a koczka fordultával régi 
uraik visszatérnek, és ők e gyors elpártolásukat még rnegke- 
serülhetik. Herberstein mindenütt kihirdető, Zrínyi és Fran
gepán proscription át, és a bán fejére 10,000, a markéz fejére 
5000 tallért tűzött. Az elfoglalt jószágokon a károly városi 
németek és a végvidékiek ellenség módjára dúltak, rabol
tak. Ozályban az ajtók, ablakok sem maradtak meg; még 
a lakatokat is lehasogatták, és Saurer károlyvárosi zászló
tartó elvitte amaz ékes karabint, mely egykor Csengics basa 
tulajdona volt. Toltak majorságok, hol egy pár baromfin, 
pulykán, tyúkon kívül semmi, de épen semmi ingóság sem 
maradt *). April 10-én Herberstein megindult a Tengermel
lékre, melyet az osztrák kormány nagyon féltett, nehogy a 
ravasz velenczeiek — azon ürügy alatt, hogy az ott fekvő

javairól felvett inventariumban Eackinál 556 — 586.11. olvassuk Csák
tornyára nézve : »Quae et quanta in arcé Chaktomya damna sunt 
illata in distractione et acceptione tot tantarum rerum mobilium in 
valore multarum millium, per milites germanos sub comanda genera
lis Spanko videlicet universorum ferme equorum curulium aliorum- 
que equorum praestantiorum cum omni apparatu et ornatu equestri 
abductione item acceptione et ablatio ne panni lati fiók dicti et pan- 
ni gránát sat. sat.

2) Eelatio confiscations, Eackinál i. li. 574. 1.
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nevezetes helyek török kézre ne kerüljenek — egyetmást 
el ne foglaljanak, és meg ne tartsanak. I tt Frangepán Or- 
feus és Frankulini tétlenkedtek, némi külső tevékenység 
mellett. Frankulini a papok által a szószékről minden 12 éven 
felüli férfit fegyverre liivott és mosdatlan szavakban árado
zott a császár ellen '). Orfeus török segélyre gondolt, és 
ajánlá magát Ali, udbinai bégnek, a ki a Likkaban és Kor- 
baviában parancsolt. Levelét azonban — melyet mint kivá
lókig bű emberére Bogdanics Gyuricza nevű végbelire bi- 
zott, — a követ elvitte Breinernek * 2). Orfeus különben csak 
félig bízott a törökben, midőn pedig ballá, bogy Herberstein 
a végbelieket Károlyvárosra gyűjti, embereit, leveleit fog- 
dostatja és a Frangepánökra ellenségképen készül, telje
sen elveszté fejét. Olyanok vagyunk, mint a tuskók — irá 
maga Frangepán Ferencznek (márcz. 31. Noviról), nem tud
juk, mit csináljunk 3) ?; de midőn bátyja bajáról értesült, 
gyorsan készen volt a határozattal. Még mielőtt Herberstein 
a tengermellék felé meg is mozdult volna, april 4. Frange
pán Ferencz nejével, — kinek nagyon fájt, hogy férjétől a 
sors elszakasztá és 28 személynyi kísérettel Hoviban hajóra 
ült, Buccarit érinté, és átvitorlázott a triesti öbölbe Mon- 
falconera, a honnan Rosacisba, Friaulban, Yalvasone gróf
hoz, nagybátyjához menekült. A markéza, csak öt női cse-

J) Frankulini pere a kam.  l ev.
2) Frangepáni Orfeusnak e levele nyomtatásban is megjelent 

Histoire des Troubles I. 92. hibásan Naniról keltezve Növi helyett. 
Backinál — 83. 1. — pedig a horvát kivonatban a nap van hibásan 
marcz. 20-ra téve 31-ike helyett.

3) »Női stiamo come huomini di legno, per non saper far qual- 
chue resoluzione.« Orfeus Ferencznek marcz. 31. 1670. Novi. Titk. lev. 
Kaéki által nincs kiadva.
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lédet, egy papot, egy apródot és két szolgát tartott meg 
kíséretéből, de ezüstjét, értékesebb jószágát 20 csomagban 
magával vitte x).

Herberstein 4000 emberrel indult Károlyvárosból a 
tengermellékre. Lehetett ugyan hallani nyilatkozatokat, 
hogy a tengermellék ellent fog állani: de a dolog csak szó
nál maradt. A károly városi generalis apr. 12. már Buccariban 
volt. A város rögtön megadta magát. A várban Frankulini 
egyet gondolt, hogy ellentáll, de csakhamar megváltoztatta 
szándékát, letette a fegyvert és hadi fogolylyá lön. Az egész 
vidék, Novitól fel Grobnikig és Brodig, a vinodoli völgy, a 
Zrínyiek ősi fészke Brebir, Krisan, Drevenich, Hrelin meg
hódolt s parancsnokává Herberstein Paradeyser Ernő gróf 
somberki kapitányt nevezé ki, székhelylyel Buccariban azon 
óhajtással, hogy ezen rész a magyar koronától elszakit- 
tassék és Krajnához csatoltassék. Novit Gall György, seg- 
niai alkapitány foglalta el 28 hárka fegyveres uszkókkal, lo
bogó zászlókkal, pergő dobszóval indulván ki e hadi ka
landjára, mely a résztvevőknek gazdag zsákmányt juttatott. 
Növi után e csapat O- és Uj-Kraljeviczát dúlta fel. Uj-Kral- 
jeviczán nem kímélte a márvány-szobrokat, márvány pado
zatot, mellyel a Zrínyiek e kedves várukat felékesiték. A 
mit elvihettek, elvittek terhelt hajókon Segniába, a többit 
összevissza törték, és romot, pusztaságot hagytak maguk 
után. Paradeyser testvérével az egész tengermellékén össze
rabolt mindent, minek csak valami értéke volt: ágyukat, 
készpénzt, bútorokat, halászhálókat és példájuk egész Hor-

>) Frangepán Orfeus menekülésére nézve 1. Giustiniani leve
lét, Udjne april 20. 1670. Racki 200. 1.

Kffiümmw «ä
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vátországban utánzásra talált. Zrínyi és embereinek jószága 
szabad zsákmány tárgya volt. Midőn Spankau a Muraközbe 
tört, Pethő Ferencz, egy Styriába szakadt magyar ur, s 
különben Zrínyinek elég jó szomszédja Ormosáról (Friedau) 
a szigetre rohant, és annak 10 faluját felégette. Ivánovick 
Ferencz jalkoveczi, varasdmegyei kúriáját a körösi katonák 
égették fel. Nedeliánczot — Ivánovicli István birtokát ugyan 
e megyében, — és Zrínyi zágrábvármegyei Bosjakó nevű 
várát az ivánicsi őrség látogatta meg és forgatta fel fene
kestül. Még a városok falai sem nyújtottak védelmet, és 
Zrínyi zágrábi házából Erdődy Miklós és emberei függö
nyöket, tapétákat, czin-edényeket, bort, gabonát ragadtak 
e l: mig a szomszédban, a Turmezőn Svastovich István, a 
comes, Lomnicáról Bukováczkynak 100 mérő gabonáját 
vitette el, és egy más birtokáról Jellachicli István minden
féle ingóságot, marhákat, mintegy 200 darab birkát haj
tott el.

Az nap, melyen Zrínyi lábát Bécsbe tette, nem volt 
egy talpalatnyi föld sem Horvát-Tótországban, mely a csá
szárnak meg nem hódolt volna J).

') A már idézett kútfőkön és a titk. levéltárnak több nemű 
jegyzetein kívül 1. Eackinál : Herberstein jelentését april 14. (182. 1.) 
a velenczei tisztek Grimani Ferencz, april 20. 1670. Palma (199. 1.), 
Giustiniani Benedek, Udíne apr. 27. 1670. (219. 1.) jelentéseit, az ausz
triai kamara april 29. (221. 1.) a már idézett Relatio confiscationis 
(556. és kk. 11., és Gualdo Galeazzo Priorato i. lx. 89.1.)

Wesselényi Ferencz nádor. 26
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