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A z erd ély i fe jed elem ség .

A mohácsi szerencsétlen csata után az egy
séges Magyarország három részre szakadt. 
Nem mesterséges, előre elkészített feldarabo
lásról van szó, hanem szétválásról. Az egyet
értés összekötő kapcsa ketté pattant: pártok 
keletkeztek; az egyik trónra ültette a rokonság 
kapcsán a Habsburg Ferdinándot, a másik ra
gaszkodott az 1505-diki rákosi országgyűlés
nek ahhoz az emlékezetes végzéséhez, hogy 
ezentúl csak nemzeti, tehát magyar származású 
királyt fognak választani. A nagyralátó Szapo- 
lyai János pártja vitte keresztül annak idején 
ezt a határozatot, mintegy előre egyengetvén 
az útját annak, hogy a dúsgazdag Szapolyai 
családnak megnyissa az útat a királyi trónhoz.

A két király: Ferdinánd és János király 
évekig küzdöttek egymás ellen; ki a mekkora 
területet elfoglalt, a magáénak vallotta azt; a 
magyar urakból hiányzott a hazaszeretetnek 
az a tisztasága, mely a haza érdekeit tartja 
elsőnek, s megfeledkezik q maga hasznáról. 
Valóságos zsibvásár, önző árlejtés vette kez
detét hazánkban; cserélgették az urakat; hol
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Ferdinandus császárhoz — mert így nevezték 
a korabeliek, — hol János királyhoz állottak. 
Egy-egy megkaparintható birtok, valamely bú
sás adományozás elég volt ahhoz, hogy urat, 
vallást, meggyőződést cseréljenek.

Mikor aztán János király Laszki Jeromos
nevű lengyel kö
vete útján szövet
séges társává lett 

Szolimán török 
császárnak, mint
egy akaratlanul is 
biztatta őt, hogy jer 
és foglalj tért a gaz
dátlan országban.

Eddigelé a török 
háborúk öldöklés
ben, pusztításban, 
rablásban tetéződ- 
tek; a terjeszkedés 
csak az aldunai 
tartományokra vo
natkozott, hazánk 
területi épségén 

csak a határszélen esett csorba, s az sem volt 
túlságosan jelentékeny. Most azonban a ravasz 
Szolimán úgy jött be, mint a magyar király 
szövetségese; czélja az volt, hogy Szapolyait 
Ferdinánd ellen támogassa, csakhogy a rejtett 
czél más volt. Az általánosan ismert fogással 
hirtelen hatalmába kerítette 1541-ben Budát,



az ország fővárosát, de nem volt hajlandó át
adni János király özvegyének, Izabella király
nénak, hanem megtartotta magának.

Valóban egészen jelentéktelen eseménynek 
látszott akkor az egész tréfa. A jancsárok és 
spahik besétáltak a magyar fővárosba, néze
gették azt a szép várat, mely ekkor még Má
tyásnak, a legnagyobb magyar királynak dicső
ségét hirdette — s mire a nap lehajlóban volt, 
Budavárán büszkén lengett a lófark, s hirdette 
a távol környéknek, hogy immár nem Izabella 
és nem a nagyeszű főpap: Fráter György benne 
az úr, hanem Szolimán.

Izabellának s a gyermek 
királynak, kit a história János 
Zsigmond néven szokot em
líteni : az ország keleti része,
Erdély jutott osztályrészül 
Buda helyett. Szapolyai János 
magyar királynak törvényes 
utóda a nagyáradi szerző

Budavárában Szolim án az úr.
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dés értelmében nem lett magyar király, ha
nem Erdély fejedelme. Magyarország pedig a 
szivében hordozta a törököt. Buda és környéke, 
majd a Duna jobb partján eső részek, a Tisza- 
Duna köze sem Ferdinándot, sem János Zsig- 
mondot nem ismerte el urául, hanem a budai 
pasa parancsára hallgatott.

A nyugati határszél megyéi, melyek Ausz
triával szomszédosak voltak, szükségképpen 
Ferdinándot ismerték el magyar királynak, a 
Tiszán túl eső megyék Erdélyhez húzódtak, 
így tagozódott fel hazánk a német-török párt 
szerencsétlen villongásának a korában. Annak 
a kornak a hazafiai keseregtek e siralmas 
állapotok miatt, a pártok emberei egymást 
okolták, Tinódy Sebestyén a hazafiúi szeretet 
hegedőse fájdalmas szívvel énekelte:

«Sírva veszik mastan szegin Magyarország»

ámde a későbbi események tanúságot tettek 
arról, hogy a különvált erdélyi fejedelemség a 
fejetlenségnek és belső zavargásoknak köze
pette mintegy a gondviselés szerint másfél 
századon át bástyájává, védőkezévé vált a füg
getlen Magyarországnak. Az alkotmány ereje 
éppen ebben a különválásban találta meg 
éltető forrását, mert a mig a magyar király
ság a török hódoltság összes nyomorúsága 
alatt görnyedezett, mig a felekezeti harczok 
tüzes üszke a nemes udvarházak fedelére hul
lott s magyart magyar ellen irtó harczra in
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gerelt: az erdélyi fejedelmek közül többen 
európai hírnévre és fontosságra tettek szert; 
Buda régi fénye és dicsősége egy időre átköl
tözött Erdély fejedelmi székvárosába: Gyula- 
fehérvárra.

A magyar királyi korona fénye elhomályo
sult, hogy az erdélyi fejedelem buzogánya vál
jék félelmessé; s míg a konstantinápolyi ud
varban a magyar király követei mind szánal
masabb szerepet játszanak, az erdélyi fejede
lem emberei nagy becsülésben állanak.

Izabella és János Zslgmond pénze.

János Zsigmond kezdi meg a fejedelmek 
sorát, de már az ő rövid uralkodása alatt 
olyan hatalmas ember intézi a kis Erdély 
ügyét, mint Fráter György, e kornak leg
nagyobb eszű államférfia. Csodálatos bölcs 
elmével kijelöli az utat, a melyen Erdélyt kor
mányozni lehet. A magyar király és a török 
császár között a kis fejedelemség csak úgy 
boldogulhat, ha ide is hajlik, oda is hajlik, 
de csak látszatra, valójában a maga boldogu
lását keresi. E kétszínű politikának a hasonló
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képpen kétszínű szomszédos hatalmak között 
teljes létjogosultsága volt, s habár a kortársak 
e miatt a nagyeszű bíbornokot elitélték, áruló
nak tartották: Erdély anyagi felvirágzása és

másfél száz éves 
fennállása azt bizo
nyítja, hogy Fráter 
György kitünően is
merte korának vi
szonyait, és kellően 
mérlegelni tudta Er
dély érdekeit. Éles 
szeme tisztán bele
látott a bonyolult 
szálak közé, s föltét
lenül hazafias nem
zeti szellemtől átha
tott politikát űzött.

Az a sajátságos 
függő viszony, mely
ben Erdély a török 

Fráter György. portához állott, nem
volt alárendeltség. 

Az évi adót hol beküldötték, hol beküldeni 
elfelejtették, s ilyenkor némi becses ajándék, 
melyet a török udvar befolyásos embereinek 
juttattak a fejedelmek, rendesen elsimította az 
ellentéteket.

Az elvben hangoztatott, de tényleg meg 
nem valósított török főhatóság erős védő pajzsa 
volt a kis fejedelemségnek a császári hatalom-
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mal szemben főleg azért, mert a Habsburgok 
katholikus és katholizáló törekvései fél Euró
pát reá zúdították a Habsburg-házra. A két 
küzdő hatalomnak akaratlanul is számot kel
lett vetnie az erdélyi fejedelem erejével s így 
volt idő, mikor a gyulafehérvári udvarban 
külföldi hatalmak instáncziázó követei nyü
zsögtek, s a fejedelem kegyét sokat ígérő sza
vakkal kérték.

Midőn János Zsigmond után a bölcs és 
vitéz Báthori Istvánt emelték Erdély trónjára, 
Lengyelország megirigyelte a kis országtól a 
nagy fejedelmet, s meghívta a lengyel trónra.

Mindeddig Erdély sorsa tűrhető, sőt hely- 
lyel-közzel jó is volt, de Báthori István öcscse 
Kristóf és unokaöcscse Zsigmond korában 
nagyon siralmas állapotba jutott. Az gyönge 
és nem uralkodásra termett, ez tehetséges, 
vitéz, de állhatatlan és zsarnok természetű 
lévén: Erdély összeesküvések és belső zava
rok színhelyévé lett. A császári hadak és tö
rök portyázók állandóan zaklatták, bitang jó
szág volt, melyhez a hatalmasabb formált 
jogot, A magyar király állhatatosan arra töre
kedett, hogy megkerítse és visszacsatolja az 
anyaországhoz, a török azonban hallani sem 
akart erről.

Éktelen nyomorúság ütött mindennapi ta
nyát a boldogtalan országban. Básta György, 
a császári tábornok, Mihály oláh vajda egy
mással vetélkedtek abban, hogy nyúzzák a
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népet, a hatalom jogával raboljanak, míglen 
Básta megöleti Mihály vajdát, s megkezdi Er-

Báthory Zsigmondi
(A Nemzeti Muzeum metszete után.)

délyben a tatár-pusztítás nyomoraival fölérő 
garázdálkodásait.

Nincs toll, a mely méltóképpen festhetné 
Básta korát. Minden jelenség élesztette a né
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met-gyűlöletet és kívánatossá tette a török 
porta főhatóságát. A császári zsoldosok hóhé
rai voltak az erdélyieknek. Ott éltek közöttük, 
napról napra megújult a gyűlölet, holott a 
török megelégedett az évi adóval, s legalább 
békét hagyott a lakosoknak.

Básta György érm ei 1603-ból.

A Básta-kormány ínségétől Bocskay István 
szabadította meg Erdélyt. Ugyancsak ő nyitja 
meg azoknak az erdélyi fejedelmeknek a sorát, 
a kik a veszélyben forgó vallásszabadságért 
és alkotmányért fegyvert ragadnak.

Magyarországi főúr volt Bocskay István, a 
ki egy ideig a prágai udvarban tartózkodott, 
s bőséges alkalma volt arra, hogy azt a kor
mányt megismerje, a melytől Magyarország
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sorsa függött. Eleinte nem helyeselte Erdély
ben a török szövetséget, s visszaborzadt a 
gondolattól, hogy a magyar éppen halálos 
ellenségével szövetkezzék, de a tapasztalatok 
megváltoztatták meggyőződését, a magyar- 
országi dolgok, főleg a napi renden levő pro
testáns-üldözések őt is elkeserítették Rudolf 
hazafiatlan kormánya ellen. Az elkeseredés 
tetőpontját érte e l; a magyarországi és erdélyi 
urak bármely pillanatban készek voltak fegy
vert ragadni az alkotmánysértő kormányhata
lom ellen.

Az erdélyiek egy ifjú, eszes nemes ember
nek, Bethlen Gábornak az ajánlatára fordul
tak Bocskay Isvánhoz, s a kicsiny magból 
kisarjadt mozgalom fája csodálatos gyorsaság
gal nőtt, hatalmas terebélyes fa lett belőle. 
A Bocskay-féle fölkelés királyi hatalmat szer
zett Bocskaynak, Erdély megválasztotta feje
delmévé, a gyűlölt Bástának ki kellett onnan 
takarodnia, a magyar király pedig megkötötte 
Bocskayval a híres bécsi békét (1606), mely 
újabb megerősítése volt a független, magyar 
alkotmánynak.

Ettől az időtől kezdve Erdély története nem
zeti szempontból fontosabb reánk nézve, mint 
Magyarországé. Az állapotok miatt zúgolódó 
magyarországi urak menedéket Erdélyben ke
restek és találtak, onnan indultak ki a titok
ban szervezett mozgalmak szálai. Nem hiában 
ajánlotta Bocskay a végrendeletében erdélyi
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híveinek, hogy magyarországit válaszszanak 
fejedelmükké, mert a míg Magyarország kirá
lyai német nevet viselnek, szükséges, hogy 
magyar fejedelmekben leljék ellensúlyokat.

Protestáns-üldözés,

BocskayT,1606 deczember 29-dikén halt meg 
vízi betegségben. Halála után pártokra sza
kadtak Erdély rendjei. Egyik Rákóczi Zsig- 
mondot, másik Homonnai Bálintot szerette 
volna a fejedelmi székbe ültetni. Egyik sem 
tudott boldogulni, mert Bethlen Gábor ügyes 
praktikával Bdthori Gábornak az ügyét segí
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tette. Ez a Bethlen Gábor elment Konstanti- 
nápolyba, mint Báthori Gábor követe, s ott 
kieszközölte Báthori számára a fejedelem
séget.

Oda ígérte a portának Lippa és Jenő vá
rakat, s az athnáme készen volt. A vetélytár- 
saknak félre kellett államok Báthori htjából, 
s e nevezetes család utolsó sarja tényleg feje
delemmé lett. Báthori csupán Bethlen Gábor
nak köszönhette a fejedelemséget, de Erdély 
ugyancsak nem köszönte meg, mert a szer
telen testi erejű Báthori Gábor nem illett arra 
a polczra. Zsarnoki természetű, a maga örö
meit hajhászó, szeszélyes ember volt, a ki 
néhány rövid év alatt véghetetlenül gyűlöle
tessé vált. Magyarok, székelyek és szászok 
egyaránt gyűlölték ezt az erőszakos embert. 
Keletkezett összeesküvés is Báthori élete ellen, 
de ideje korán napfényre került, s Báthori 
vérpadra juttatta ellenségeit, a kit kézre nem 
keríthetett, annak a jószágait koboztatta el. Az 
elbizakodott fejedelem ezentúl még fékteleneb
b é  garázdálkodott, híveinek az élete is ve
szélyben forgott, így Bethlen Gábor is kime
nekült Erdélyből, de rövid idő múlva úgy tért 
oda vissza, mint fejedelem.

Báthorit czimborái: Szilasy János, Ladányi, 
Zambó és Géczy András Nagyvárad környé
kén meggyilkolták. A gyilkosok azonban nem 
kerülték ki a büntető igazságnak sújtó kezét: 
Ladányit Medgyesen verte agyon a nép, Szí*-
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lasyt és Zambót ugyancsak Medgyesen az 
egyik templom tornyából dobták le.

Bethlen Gábort pedig beültették a fejedelmi 
székbe.

II.

B eth len  G ábor szárm azása. N eve lk ed ése . 
E lső  n y ilván os szerep lése . H án yattatása i 

fe je d e le m m é  vá laszta tásá ig .

Az a család, melyből Bethlen Gábor szü
letett, elég tekintélyes, nagyon régi család 
volt, de nagyobb vagyonra szert tenni nem 
tudott.

A vagyonszerzésnek kettős módja volt a 
régi időkben: szerencsés házasság és királyi, 
vagy Erdélyben fejedelmi adományozás. Beth
len Gábor apja derék lovas kapitány volt, elő
kelő tisztségeket is töltött be, de meggazda
godni nem tudott. így Erdély történetében 
vezérlő szerepre nem juthattak.

Bethlen Gábor 1580-ban született.
A fiúnak rendkívüli esze volt, nem elége

dett meg avval a középszerű kiképeztetéssel, 
a mely a korabeli ifjúságnak jutott. A klasz- 
szikai tudományokat nagyon megszerette, a 
művészetek iránt fölébredt a fogékonysága, s 
ha megmaradt volna hazája szűk határai kö
zött, ez a fogékonyság valószínűleg nem lelt 
volna elég táplálékot, de mert a szerencsés



17

körülmények úgy alakultak, hogy sokat és sok 
felé utazott, finom művészi érzékké fejlődött. 
Fejedelmi bőkezűséggel építkezett később, s 
ezek az épületek arról tanúskodnak, hogy a 
fejedelemnek ritka jó ízlése volt.

Tudományszeretefe később abban nyilat-
Gaal M. : Bethlen Gábor és kora.



kozott, hogy a kis Erdélyben főiskolát ala
pított.

Bethlen Gábor nem sok időt fordíthatott 
arra, hogy otthon a tanulmányokkal foglal
kozzék. A kor felfogása szerint a nemes ifjak 
nevelésének legkivált vitézinek kellett lennie. 
A vitézi iskolát rendesen a fejedelmi udvar
ban, vagy valamely nagybirtokéi főnemesnek 
a házánál vagy otthon járták ki az ifjak. A vé
letlen úgy akarta, hogy Bethlen Gábor apja 
megnyerte Báthori István fejedelem jóakara
tát, s így Bethlen Gábor a fejedelem unoka- 
öcscsével, Báthori Zsigmonddal hosszabb euró
pai útra indult. Bejárták Németországot, el
kerültek Rudolf császár prágai udvarába is. 
Természetes dolog, hogy az éles eszű s kiváló 
megfigyelő tehetséggel megáldott Bethlen Gá
bor e külföldi útjában ismeretekben gyarapo
dott, újabb meg újabb tapasztalatokat szerzett, 
a szó igaz értelmében európai műveltségre 
tett szert. A kis Erdély nagyramenendő fia 
ekkor készült elő, ekkor fegyverkezett fel arra 
a nagy küzdelemre, a mely reá várakozott 
későbbi pályáján.

Ámde legnagyobb kincse az emberismeret 
volt, melynek később óriási hasznát látta. E te
kintetben olyan finom volt az érzéke, hogy 
első találkozásnál már kiismerte az emberét. 
Mindig tisztán látta a helyzetet, bölcsen tudta 
mérlegelni, hogy ki minő tekintetben válhatik 
neki hasznára vagy ártalmára.
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Az emberekkel való érintkezésben lebilin
cselő kedvességű tudott lenni, s hatalmas eszé
vel mindig uralkodott azokon, a kikkel érint
kezett.

A korán megkezdett hadi pálya önként 
hozta magával, hogy életének első fele ka
landozásokkal tel
jes volt. A válto
zékony, szeszélyes 
Báthori Zsigmond 
oldala mellett lát
juk egy ideig, de 
mikor Báthori oda
hagyja Erdélyt, s 
Básta heteszi oda 
a lábát, maradása 
többé Bethlen Gá
bornak sincsen.
Hogy erre a buj- 
dosásra mi adott 
neki okot,máig sem 
tudjuk bizonyo
san. Némelyek azt 
mondják, hogy ha
zájának szomorú állapota keserítette el, mások 
viszont annak tulajdonítják, hogy élete nem 
volt biztonságban,

Beszélnek kalandos történeteket is az ifjú 
Bethlenről, de ezek a történetek inkább re
gény, mint való történet kereteibe illenek bele. 
Annyiban fontosak, hogy Bethlen változatos,

2*

Bethlen Gábor fejedelem.



20

örömökben és szenvedésekben gazdag életéről 
tanúskodnak.

A hazájából elbujdosott Bethlen jó kardjá
ban bízva, mint holmi középkori lovag, nya
kába vette a világot. Erős, bátor, vitéz és meg
nyerő külseje föltétlenül jó ajánló levelek vol
tak számára. Mint a törökpárti Erdély nemes 
ifja, a törökökhöz csatlakozott, a kik éppen 
Székesfehérvár várát ostromolták.

E táborozás alkalmával szoros barátságot 
kötött a tatár khán egyik fiával, a ki elhal
mozta őt ajándékokkal. Adott neki pénzt, 
drága lovakat, lószerszámokat, szolgákat ren
delt melléje, szóval hamarosan úrrá tette.

A törökök között nemcsak most, később is 
nagyrabecsülték az erdélyi urat, s bizonyára 
csak behízelgő modorának köszönhette ezt. a 
kitüntető szívességet.

Ámde néhány héttel később mi történt?
Lippát ostromolták a törökök, Bethlen is ott 

volt az ostromló seregben. Egy éjszaka ki
rohannak a várbeliek, rajta ütnek a török tá
boron, megfutamítják a törököket, a tábor 
zsákmányul esik, Bethlen gyalogszerrel, lovai
tól és pénzétől megfosztva menekül.

Kitéve a véletlen eshetőségeinek, biztosan 
azt sem tudva, hogy ha ma álomra hajtja 
fejét, holnap mire ébred fel: bujdosik Bethlen 
Gábor. Fölkerül Székesfehérvárra, s a török 
várparancsnok vendégszeretően fogadja. Az 
eszes erdélyi úr tudja szóval tartani a basát,,
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mesél neki Erdély siralmas állapotáról. Biz
tatja a törököt, hogy a szép kis országot nem 
kell a császár kezén hagyni. Festi a gyűlöle
tet, mely az erdélyiek szivében a német fő
hatóság ellen belefészkelődött, s reá mutat 
arra az emberre, a ki alkalmas lesz a német 
iga lerázására. Ez az ember pedig Bocskai) 
István volt, a magyarországi fölkelő sereg ve
zére.

Hogy az erdélyi fejedelmi széken Bocskay 
miért nem juttatott Bethlen Gábornak jelen
tősebb szerepet, azt nem tudjuk. Nem való
színűtlen az a föltevés, hogy az ifjú Bethlen 
Gábor kiválósága, mozgékonysága némi féle
lemmel töltötte őt el, s inkább a kevésbbé 
ártalmas Rákóczy Zsigmondot és Homonnay 
Bálintot kedvelte.

Ez alatt az idő alatt Bethlen megnősült. 
Károlyi Zsuzsánnát, a magyarországi Károlyi 
László leányát vette feleségül. így aztán a 
családi összeköttetés révén némi befolyásra 
tett szert Magyarországon is.

Mert nem megvetendő dolog volt abban az 
időben a családi összeköttetés. Gyakran tró
nokhoz nyitotta meg az útat, s fényes tiszt
ségeket szerzett.

Mikor Bocskay 1606-ban nagy hirtelen meg
halt, Bethlen hathatós szava és praktikája jut
tatta trónra Báthori Gábort. Önkéntelenül is 
keressük az okokat, hogy miért támogatta ezt 
az ifjút, vájjon nem számított-e arra, hogy



22

érdemeket szerezvén, idővel kezébe ragadhatja 
a kormány gyeplőjét? Tény az, hogy a sze
szélyeiben és erőszakoskodásában féktelen 
Báthorit ő merte csak megleczkéztetni, s egy 
ilyen erélyes közbelépésének a következménye 
volt, hogy ismét el kellett hazáját hagynia. 
Csakhogy ekkor már nem a szánandó földön
futó módjára távozott Erdélyből, hanem biz
tos tervvel. Látta a gyarló kényurat, a ki va
kon rohan saját vesztébe; tudta, hogy minő 
élhetetlen politika üzésébe fogott, midőn ujjat 
húzott a törökkel, s a magyar király barátsá
gát kereste.

Bethlen nem várta be henye tétlenségben 
a következményeket, hanem a temesvári ba
sához állott be mutaferiknek napi 120 ospora 
fizetéssel, s mint a basa bizalmas embere bő
séges alkalmat lelt arra is, hogy a maga tit
kolt terveit megérlelje. Ez a titkolt terv nem 
volt egyéb, mint az erdélyi fejedelemség meg
szerzése.

Az ilyen fejedelemség-keresések napi ren
den voltak abban az időben. A milyen főben
járó vétségnek tekintették a bukott emberek
nél, éppen oly természetes volt azoknál, a kik
nek sikerült. A politikában és a harcztéren a 
siker rendesen szentesíteni szokta az eszkö
zöket. A tényleges hatalom birtokosát pedig 
nem szokták a kortársak felelősségre vonni. 
Bethlen Gábor azon az úton kereste a feje
delemséget, a minő úton Bethlen elődei, maga
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Bocskay István is megkapta: a török segítsé
gével ; érezte rátermettségét, ambicziója tehát 
a legnagyobb mértékben jogosult volt.

Bethlen Gábor, m int a tem esvári basa mutaferikje.

Mihelyt Bethlen megtudta, hogy Báthori 
Gábor a bécsi udvarral megegyezett, II. Má
tyás főhatóságát elismerte és a portától elsza
kadt : egyenesen Drinápolyba ment, hol a török 
szultán tartózkodott, s felajánlotta neki Lippa 
és Jenő várak átadásán kívül a rendes évi
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adót — s kérte a fejedelemséget. Báthorira 
hűtlensége miatt nagyon haragudtak a portán, 
s igy a kedvelt Bethlen ajánlatát elfogadta a 
szultán.

Tatár és török segédhadak élén tért vissza 
Erdélybe. Eleinte nem fogadták örömmel, de 
utóbb megbarátkoztak a gondolattal, Báthorit 
sokkal jobban gyűlölték, hogysem Bethlenre 
okuk volt haragudni.

Báthorit a hír hallatára, hogy Bethlent a 
szultán megtette Erdélyország fejedelmévé s 
hogy tekintélyes haddal közeledik Kolozsvár 
felé: elhagyta bátorsága. Híveiben — a kik 
ugyan híveinek hazudták magukat — nem 
bízott, s váratlanul megszökött seregétől, Nagy
várad felé vette útját. Természetes dolog, hogy 
a vezérétől csúnyául cserben hagyott sereg 
nyomban elszéledt. Nagy része azonnal Beth
lenhez csatlakozott, s midőn híre jött, hogy 
Báthorit a czimborái meggyilkolták: Bethlen 
nyugodtan ülhetett be a megürült fejedelmi 
székbe. Versenytársa nem akadt.



III.

l ie  (M en G ábor e ls ő  in té z k e 
d é se i. F e je d e lm i h a ta lm á n a k  
m e g sz ilá r d ítá sa . E lső  h a d já 

rata.

Kalandos, viharral teljes pá
lyafutásának első állomására 

szerencsésen megérkezett. Az első sikert is 
önmagának köszönhette. A mily czéltudatosan 
haladt hatalomszerző útján, épen akkora ügyes
séggel igyekezett annak megtartásán.

Nem tartozott azok közé a szerencsevadá
szok közé, a kik a véletlen játékának eszközei, 
a kik csak addig haladnak előre, mig a ked
vező körülmények segítik, nemcsak az árral 
tudott úszni, hanem az ár ellenében is.
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Abban az országban, melyet kierőszakolt 
magának diplomatái ügyességgel, nagy volt 
a zavar. A Báthori Gábor öröksége nem tar
tozhatott a legkényelmesebbek közé. A zsar
nok egy rakás embert kivégeztetett, sok nemes 
úrnak a jószágát koboztatta el, s önkényesen 
másnak adományozta; a különböző vallásfele
kezetek között nem volt békesség, a nyugati 
szomszéd, a magyar király nem nézett jó szem
mel Bethlen Gáborra. E sok össze-visszaság, 
a közgazdasági állapotok ziláltsága olyan ural
kodót kívánt meg, a ki rendet tud az ország
ban teremteni, s külső ellenség ellen meg 
tudja védeni.

Bethlen 1614-ben Medgyesen országgyű
lést tartott. Megjelentek azon a magyar, szé
kely és szász rendek, ez a bárom rend volt 
az uralkodó Erdélyben. Első dolga volt, hogy 
a sérelmeket megorvosolja. A jogtalanul el
ítéltek jószágait visszaadta tulajdonosaiknak, 
megszüntette a vallásfelekezetek között a vil
longásokat, s elrendelte, hogy a templomokat, 
melyeket a katholikus hívektől elvettek a pro
testánsok, adják vissza.

Ebben az időben forgatta agyában a török 
nagyvezér, hogy Erdélyt egészen meghódol- 
tértja s közigazgatásilag is török tartomány- 
nyá teszi. Bethlen ügyes praktikával meg
győzte a törököt arról, hogy a nagyvezér terve 
soha meg nem valósulhat. Bármily erős volt 
is Erdélyben a török-párt, attól, hogy Erdély
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török hódoltsági területté változzék, mindenki 
idegenkedett. Azonkívül Bethlen követei útján 
figyelmeztette a portát arra is, hogy a magyar 
királyt az ilyen török terjeszkedés háborúra 
ingerli, már pedig a háború a portának nem 
kívánatos.

Ilyen fogásokkal 
élt Bethlen Gábor.
Világért sem kért 
vagy könyörgött, 
nem Ígért fát-füvet 
az önállóság meg
tartásáért,nemérez
tette gyengeségét, 
hanem a veszélyre 
figyelmeztető szö
vetségesnek a sze
repét játszotta.

A török részről 
fenyegető veszedel
met szerencsésen 
elhárította, most 
meg az a feladat 
várt reá, hogy a nyugati szomszéddal egyez
zék ki.

II. Mátyás német császár és magyar király 
nem akarta Bethlent Erdély fejedelmének el
ismerni. A békesség legfőbb föltétele az volt, 
hogy az erdélyi fejedelem szakítson meg min
den viszonyt a portával, legyen hűbérese a 
császárnak, továbbá engedje át Nagyváradot,
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Lippát és Jenőt. Bethlen természetesen hal
lani sem akart e föltételek teljesítéséről, s így 
készen lehetett arra, hogy Mátyás a maga 
részéről fel fog valami ellenjelöltet állítani. Az 
erdélyi katholikusok pártja Homonnay Györ
gyöt kívánta volna fejedelemnek, s Mátyás is 
titkon segítette őt, csakhogy a Linczben össze
hívott birodalmi gyűlésen nem igen pártolták 
az ügyet, mert a háborúskodástól idegen
kedtek.

így aztán a császárnak is kénytelen-kellet
len el kellett állania a Homonnay támogatá
sától, s békejobbját kellett Bethlennek nyúj
tania. Elismerte Bethlen Gábort Erdély feje
delmének, csupán azt kötötte ki, hogy a feje
delem adja írásban, hogy Erdély összetartozik 
Magyarországgal, s hogy az erdélyi rendek a 
magyar királyt a török kivételével minden más 
ellenség ellen segíteni fogják. Nagyváradot 
nem követelte, sőt azokat a helyeket is nyug
ton hagyta, a melyeket hevenyében megszál
lott volt.

Nem kis fáradságába került Bethlennek a 
külső és belső béke helyreállítása. Ámde a 
portától nehány hónap múlva követek érkez
tek Erdélybe, s követelték Lippa és Jenő vá
rak átadását. A bécsi kormány titkon mester
kedett, hogy a két várat megtartsa, s így 
Bethlen ne válthassa be a portának tett ígé
retét. Valójában a fejedelem is szerette volna 
a két várat megmenteni, de mer t belátta, hogy
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egyelőre az egyiket föl kell áldoznia, ha or
szága békessége szívén fekszik, összehívta 
Segesvárra a rendeket, s elmondotta, hogy 
minő a helyzet. A rendek bölcseségére bízta, 
hogy határozzanak. Ilyetén formán mintegy 
igazolta magát népe előtt, s a rendek hatá
rozata értelmében Lippát a töröknek átadta, de 
Jenő várát megtartotta.

•A szultán korántsem volt megelégedve az 
ígéret felének beváltásával, követelte Jenőt is. 
Bethlen újra elővette diplomata ügyességét, s 
kerülő utakon egyenlítette ki a vitás ügyet. 
Sőt ráadásul az évi adót sem fizette meg, 
mert hát — úgymond — fölöttébb nagy ter
heket rótt Erdélyre a háború, melylyel Mátyás 
császár fenyegette őt.

Nem tudott a portával senki úgy elbánni, 
mint Bethlen Gábor. A legválságosabb hely
zetben küldötte be csak az adót, évről-évre 
ígéretekkel tartotta, s mindig tartott valami 
mézes madzagot készen, a mivel a török ba
rátságot továbbra is biztosította.

Bethlen Gábor nagy esze titkon egy tervet 
forralt, a mely nagyratörő vágyait a legjobban 
bizonyítja. Egyelőre elégedett meg csupán 
azzal, hogy Erdély fejedelmi méltóságát el
nyerte, valójában a magyar királyi hatalom 
megszerzése volt a czélja.

Senki jobban nem ismerte a magyarországi 
viszonyokat, mint ő. Látta, hogy a Habsburg- 
ház uralmával Magyarország nincsen, s nem
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is lehet megelégedve. Az elégületlenség nem 
volt véka alá rejtett gyertya, eleven zsarátnok 
volt az, mely folyton éledezett, s a felcsapó 
lángnak csiráját rejtette magában.

Éppen kapóra jött tehát, midőn a cseh- 
forradalom kitört. A csehek föllázadtak á csá
szár ellen. Mátyás császár-király hirtelen meg
halt, s II. Ferdinánd a vallásos rajongás pél
dátlan hevével szegült ellenébe az eretnek 
csehek lázadásának. Bármily nagy és fenye
gető arányokat öltött is az, meghátrálni nem 
akart.

A cseh protestánsok szövetségest kerestek, 
először a birodalom népei között, később egye
bütt is. tgy a magyarországi protestánsok ele
jétől kezdve nagy rokonszenvvel kísérték hit
rokonaiknak a sorsát, s készek voltak bármely 
pillanatban fegyvert ragadni, ha alkalmas em
ber áll az élükre. Már pedig alkalmasabb 
embert Bethlen Gábornál keresve sem talál
hattak volna.

A magyarországi protestáns főurak a cseh- 
protestánsokkal egyetértve felszólították Beth
lent, hogy támogassa fegyveres erővel a csehe
ket, támadja meg II. Ferdinándot, s e segít
ség fejében szerezze meg a magyar koronát..

Bethlen bölcsen fontolóra vette a dolgot. 
Nem fejezte ki soha nyíltan, hogy ez neki 
régi vágya, nem kapott mohóan utána, egy
előre csak azt ígérte, hogy segíteni fogja a 
protestánsokat. Következett aztán a vállalat
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előkészítése. Mindenekelőtt a porta jóváhagyá
sát kellett kieszközölnie. E czélból küldötte 
be 1619 ben az évi adót. A mily nagy ritka
ság volt ez, éppen olyan jó hangulatot csinált 
a portán. Kegyesen hallgatták meg az erdélyi 
fejedelem követeit, a kik ékes szóval előter
jesztették, hogy Ferdinánd császár ellen Beth
len fejedelem a szultán segítségét kéri, továbbá, 
hogy Magyarország főurai megunták a Habs
burgok uralmát, s Bethlent szeretnék a tró
non látni.

Míg a követek Konstantinápolyban időztek, 
Bethlen a választ be sem várva, serényen ké
szülődött a háborúra. Kétféle hir támadt eb
ben az időben Erdélyben. A katholikusok kö
zött az a hir járta, hogy a fejedelem a török 
ellen hadakozik, mert a török hitetlenségét 
megelégelte, viszont a protestánsok azt vallot
ták, hogy Bethlen Ferdinánd ellen készülődik. 
E homlokegyenest ellenkező hírek költése a 
fejedelem tudtával és akaratával történt. Erre 
az alakoskodásra Bethlennek föltétlenül szük
sége volt.

Mire a konstantinápolyi követek a kedvező 
felelettel visszaérkeztek, Bethlen már útban 
volt. Felső-Magyarország várai önként meg
hódoltak, s a hadviselő Bethlen diadalmasan 
nyomult előre. Bécsben nagy riadalmat oko
zott a hadakozás h íre; a császári őrséggel 
megrakott várak még csak tartották magukat, 
de a többiek mind meghódoltak. Kassa, Po
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zsony megnyíltak, a szent korona is Bethlen 
kezébe került, sőt a protestáns hadak már 
Bécset, az osztrák birodalom székvárosát is 
ostromolták. Ha ez alatt Rákóczy Györgyöt, 
Bethlen fővezérét Homonnay György Sztrop- 
kónál meg nem verte volna, aligha nem Bécs 
is a protestánsok kezébe kerül vala, de mihelyt 
Bethlen hírét vette ennek a vereségnek, el
vonult Bécs alól, s visszatért Pozsonyba, hová 
az országgyűlést összehívta volt.

Itt a nádor avval a hírrel fogadta, hogy 
Ferdinánd békét szeretne vele kölni.

És Bethlen Gábor számos diadala daczára 
sem idegenkedett az alkudozástól. A viszonyo
kat gyors és éles elmével átlátta; a pillanat
nyi előny nem vakította el, tapasztalta, hogy 
a cseh protestánsok ereje nem nagy, a had
viseléshez szükséges pénzzel nem rendelkez
nek, a kis Erdélyt pedig az óriási hadi költ
ségekkel megterhelni annyi lett volna, mint 
újabb tíz esztendőre megakasztani fejlődését.

Az alkudozások tényleg megkezdődtek Fer
dinánd és Bethlen megbízottai között, Ugyan
akkor javában folytak a Bethlen Gábor által 
összehívott országgyűlésen a tanácskozások. 
A résztvevők nagyobb része protestáns volt, 
nem törődtek a békealkudozásokkal, hanem 
azt forgatták az elméjükben, hogy kimondják 
II. Ferdinánd trónvesztettségét és megválaszt
ják Bethlent magyar királynak, s azon nyom
ban meg is koronázzák.
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Bethlen okos előrelátással ezt is megaka
dályozta. A koronát visszautasította, s meg
elégedett avval, hogy Magyarország fejedelmé
nek czímezzék. Minél kedvezőbbek voltak a 
viszonyok Bethlenre nézve, annál nagyobb 
eredményeket kellett a Ferdinánd követeinek 
tenniök. A békére a császáriaknak föltétien 
szükségük volt, s így a pozsonyi békekötés 
(1620) elismeri, hogy Bethlen Felső-Magyar- 
országnak kormányzója, Munkács vára örök 
időkre az övé, s élethossziglan kilencz ma
gyarországi vármegye; de ez még nem volt 
elég: terjedelmes javakat kapott Sziléziában és 
Csehországban is, czímül pedig a nétnet biro
dalmi herczegséget.

Ilyen óriási haszonnal járt Bethlenre nézve 
az első hadjárat. A kis Erdély fejedelme előtt 
meg kellett a hatalmas Habsburg dinasztiának 
alázkodnia.

IV.

M ásod ik  h á b o rú ja  F erd in á n d  e llen .
A n ik o lsb u r g i b ék e.

Bethlen tudta, hogy Ferdinánd a helyzet 
kényszerűségének engedve írta csak alá a 
pozsonyi békeszerződést. Nem is nyugodott 
tehát, hanem újra fegyverkezett, hogy a há
ború készületlenül ne találja.

Nyilvánvaló volt, hogy a csehek nem so-
3GaalM. : Bethlen Gábor és kora.
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káig bírják ki Ferdinánddal a harczot, s ha 
a cseheket legyőzte, a sor majdan reá fog ke
rülni. Ezért határozottan követelte, hogy a 
békekötésben a fegyverszünet ne csak Magyar-, 
hanem Csehországra is vonatkozzék. Az ám, 
csakhogy a csehek letették Ferdinándot a 
trónról, s helyébe Pfalzi Frigyest választották 
meg, e szerint a csehek és Ferdinánd között 
békéről csak abban az esetben lehetett szó, 
ha Frigyes lemond a cseh koronáról. Bethlen 
mindezt tudta, s a csehekkel való szövetséget 
megújította.

E szövetség a csehiekre tetemes hadiköltség 
megszavazását vonta maga után. Bethlen nem 
volt az az ember, a kit puszta ígéretekkel 
lehetett volna kielégíteni. Ezért Frigyes cseh 
király asztali ezüstkészletét meg egyéb kin
cseit tette pénzzé, s egyelőre százezer tallért 
küldött Bethlennek, s újból megsürgette a 
hathatós hadi segítséget.

így indította meg másodszor hadát Bethlen 
Ferdinánd ellen. Az erdélyi fejedelem serege 
nehány hónap múlva már a morva határszé
len állott fenyegetőleg. Bethlen Besztercze- 
bányára hívta össze a magyar rendeket, s 
eléjük terjesztette, hogy a cseh protestánsokat 
teljes erejükből támogassák. A magyarországi 
protestánsoknak számos okuk volt arra, hogy 
Ferdinánd ellen kardot ragadjanak. E vak
buzgó uralkodó nemcsak az örökös tartomá
nyokban (főleg Stájerországban), hanem Ma-



gyarországon is háttérbe szorította a protes
tánsokat, s a mindenben előnyben részesített 
katholikusok hatalmaskodtak; az alkotmányos 
szabadság is csak a törvényben volt meg, 
tényleg számos sérelem esett azon, s a min-

nr,

Frigyes pfalzi választó.

denképpen sanyargatott országban II. Ferdi- 
nándnak nagy népszerűsége nem volt.

így aztán a Bethlen-féle mozgalomnak nem
csak mint vallási harcznak, hanem mint az 
alkotmányért vívott küzdelemnek is nagy je
lentősége van.

3*
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A beszterczebányai gyűlésen a protestáns 
rendek kimondották II. Ferdinánd trónvesz- 
tettségét, s kikiáltották Bethlent Magyarország 
királyának. Bethlen elfogadta a koronát, de 
ismét bölcs előrelátással elhalasztotta a koro
názást. Midőn ezt tette, a jövő eshetőségeire 
gondolt, nem akart mindent egy koczkára föl
tenni és elveszteni.

A megújuló harczot Ferdinánd békekövetei 
nem akadályozhatták meg. Bethlen számba 
sem vette őket, s biztatta a cseheket, hogy 
erősen tartsák magukat. Csakhogy a csehek 
hadereje gyönge és fegyver nélkül szűkölködő 
volt, s míg Bethlen diadalmasan haladott 
előre, a cseheket a császáriak a fehérhegyi 
(Prága közeiében) csatában tönkretették.

Ez a csatavesztés eldöntötte a sorsát a má
sodik hadjáratnak. Bethlent legyőzni nem tud
ták, ámde Bethlen is érezte, hogy egymaga 
Ferdinánddal nem veheti fel a harczot. Nem 
idegenkedett tehát a békealkudozásoktól. A csá
száriak is kimerültek. Ausztria pénzforrása is 
erősen kiapadt, a magyarországi felfordult 
állapotok is gyors orvoslást tettek szükségessé. 
A franczia kormány is kiküldötte a maga em
berét, hogy a békességos kiegyezést szorgal
mazza és minden lehető módon elősegítse. 
Továbbá Bethlen arról is meggyőződött, hogy 
diplomácziai úton külföldi szövetségest be
vonni nem lehet, így tehát legokosabb dolog 
lesz a békekötés.
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Hosszas húza-vona, szenvedélyes tanácsko
zások kerültek napirendre. A katholikus és 
protestáns főurak homlokegyenest ellenkező 
elveket vallottak; azok Bethlent vádolták, s 
tették a magyarországi állapotokért felelőssé, 
ezek viszont hallani sem akartak Ferdinánd- 
ról. A követelések 
mindkét részen túl
zottak voltak. Beth
len azt követelte, 
hogy Ferdinánd ad
jon a magyar föl
kelőknek teljes am
nesztiát, adja vissza 
az elkobzott jószá
gokat, ismerje el a 
magyar alkotmá
nyos és vallási sza
badságot. E köve
telések legszebben 
bizonyítják, hogy a 
protestáns erdélyi 
fejedelem e hábo
rúban nem csak a 
maga nagyratörő czcljait szolgálta, hanem a ma
gyar alkotmányt is védte. Hogy a béke nagy ne
hezen létrejött, annak Bethlenen kívül Pázmány 
Péter esztergomi érsek és Eszterházy Miklós 
nádor voltak az eszközlői. Mind a kettő ki
próbált hűségű hazafi; habár katholikusok vol
tak, s e béketárgyalásoknál Ferdinánd meg-
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bízottjai, szívükön feküdt a magyar alkotmány, 
a szabadság, melyről a pártoskodás emésztő 
tüze között sem feledkeztek meg az igazi haza
fiak. jellemző és tanulságos dolog, hogy Páz
mány Péter, az ellenreformáczió leghatalma
sabb embere, a magyar protestáns főurak 
lánglelkü visszatérítője egyik levelében szüksé
ges és kívánatos dolognak tartja, hogy Erdélynek 
külön fejedelme legyen, a ki védelmére kel a 
veszélyeztetelt magyar alkotmánynak.

A sokáig vajúdó és elhúzódó békealkudo
zásokat Nikolsburgbím fejezték be, s 1622 ja
nuárjában írta alá Ferdinánd.

Ez a híres nikolsburgi béke, melyre törté
netíróink oly gyakran hivatkoznak. Ebben biz
tosítja Ferdinánd a magyar protestánsok val
lási szabadságát, s megerősíti a magyar alkot
mányt ; vagyis elismeri a nemzetnek abbeli 
régi jogát, hogy a nem alkotmányosan ural
kodó király ellen fegyvert ragadhat, tehát a 
fölkelő nemességet nem tekintette lázadóknak.

Bethlen Gábor e békekötés értelmében le
mond a magyar királyi czímről, visszaadja 
Ferdinándnak a magyar szent koronát, ezért 
megkapja a német birodalmi fejedelmi czímet, 
Oppeln és Ratibor herczegségeket, bét ma
gyarországi vármegyét, továbbá Munkács és 
Ecsed várát 400,000 forint zálogul.
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Y.

H arm ad ik  h áb orú ja . H á z a ssá g i terv e i.

A bécsi udvar a nikolsburgi béke föltételeit 
nem tartotta meg, Bethlen Gábor pedig ürü
gyet keresett a háború folytatására. Midőn 
tehát Bethlen hadviselésre gondolt, nem kel
lett a fejét nagyon törnie a háború okán. 
Egyébiránt a bécsi udvar őszinteségében hinni 
annyi lett volna, mint eleve lemondani min
denről, még az alkotmányról is.

Mihelyt Bécsben meghallották, hogy az er
délyi fejedelem újra készülődik, nyomban béke- 
alkudozásokra gondoltak, mert tapasztalatból 
tudták, hogy Bethlen ellenében megfelelő had
vezért állítani nem tudtak, különben is Fer- 
dinándnak elég baja van a németországi pro
testánsokkal, a kincstár pedig az évekig el
tartó hadakozások alatt végképpen kimerült.

A diplomáczia síkos mezejére terelték az 
ügyet, hogy legalább időt nyerjenek. Ugyan
csak követet menesztett Ferdinánd a portához 
is, csakhogy Bethlen már megelőzte őt. Oly 
finom tapintattal intézte az ügyet, hogy a porta 
segítséget ígért neki. így aztán természetes 
dolog, hogy a császári követekkel ridegen bánt, 
megmaradt követelése mellett, szemökre lob- 
bantotta, hogy csak ígéreteket tudnak tenni, 
de azokat sohasem váltják be.
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— Háborúnak kell döntenie!
Ez volt a végső válasz. Ferdinánd ekkor 

Nagy-Szombatra gyűjtötte össze híveit, s taná
csot kért tőlük, hogy mitévő legyen. A tanács
urak közös értelemmel a hadviselés mellett 
foglaltak állást, azért — úgy mondák — rög
tön meg kell szakítani mindennemű béketár
gyalást. Az ám, csakhogy Ferdinánd a leg
jobb akarat mellett sem gondolhatott háborúra, 
mert nem volt hadi költsége. Ámde azt is 
mondták a magyarországi urak, hogy ha a 
császár nem tud a németországi zavarok miatt 
méltóképpen föllépni Bethlennel szemben, ak
kor nincs más mód, mint a Bethlen-szabta 
föltételeket elfogadni, s azokat teljesíteni is.

Ezen közben a hatalmas erdélyi fejedelem 
tekintélyes jól fölfegyverkezett seregével meg
indult Kolozsvárra, s ez egy hónap múlva 
már Kassa falai között volt.

Itt vette hírül, hogy a császár új követei 
már Beszterczebányán vannak, s várják a fe
jedelem megbízottjait. Ez a tanácskozás sem 
vezetett sikerre. Bethlen megindult Kassáról, 
s diadalmasan nyomult előre. Nagy-Szombatot 
majdnem minden kardcsapás nélkül foglalta 
el, s úgy nyilatkozott, hogy Prágáig meg sem 
áll. Hozzája csatlakoztak a török segédcsapa
tok, a protestáns szövetségesek, s így mintegy 
40,000 embernek volt az ura. Nagyobbrészt 
lovas katonája lévén, ezek a környéken szana
szét barangoltak pusztítva és rabolva.
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Ijedten menekültek a polgárok a megerősí
tett várakba, s nagy riadalom támadt Bécs- 
ben, hogy mi lesz? A vakmerő fejedelem 
talán még a birodalmi székvárost is elfoglalja.

A helyzet megint olyan siralmas volt, hogy 
Ferdinánd felhatalmazta Thurzót, hogy kezdje 
meg Bethlennel az alkudozást, mert a csá
szári sereg oly nyomorúságos állapotban volt, 
hogy abban nem bizhatott. Ausztria határszé
lén és Morvaországban Bethlen lovasai por- 
tyáztak, jóformán egész Magyarország Beth
len hatalmába került.

És Bethlen e diadalok daczára sem idegen
kedett a békekötéstől, mihelyt elfogadható fel
tételekben megegyeztek, pihentette a fegyvert.

Bethlen éles szeme előbbre nézett. A hadi
szerencse kerekének hirtelen való fordulását 
jól ismerte, s bár száz oka volt arra, hogy a 
bécsi kormány hitegetéseinek ne adjon hitelt, 
mégis engedett, s a jogos követelményeknél 
kevesebbel is hajlandó volt megelégedni. A ki
rályi czímről lemondott, s visszatért az ő sző
kébb országába. Sőt követe utján azt izente 
Ferdinándnak, hogy bizonyos föltételek mel
lett hajlandó volna vele szövetkezni a török 
ellen.

Minő oka lehetett Bethlennek arra, hogy 
ily váratlan fordulatot adjon politikai törek
véseinek ? Vagy talán ez is cselfogás volt tőle, 
a minthogy cselfogásnak kell tartanunk azt 
is, hogy ugyanabban az időben a fejedelem



Bethlen lovaskatouája.

követei hathatósan sürgették a további segélyt 
Ferdinánd ellen?

A dolog úgy állott, hogy Bethlen Gábor 
elméjében az eddigieknél jóval nagyobb sza
bású tervet forgatott: a török hatalom megsem
misítését.
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Bármily ravasz — mert a korabeliek ra
vasznak találták — volt is az erdélyi fejede
lem esze-járása, bármily alázattal fordult is 
minden alkalommal a portához: mint magyar 
hazafi érezte, hogy a török kard ütötte seb 
mindig sajog a nemzet szivének, s tudta, hogy 
a törökországi zilált állapotok éppen most vol
nának legalkalmasabbak arra, hogy a nemzet 
hasznára fordítsa, s valahára leszámoljon e 
durva csordával, mely keleti kényuraságának 
teljes vadságát érezteti a szenvedő nemzettel.

Ügy vélekedett, s bizonyára nem volt alap
talan az ő vélekedése, hogy Ferdinánddal kö
zösen volnának elég erősek arra, hogy a török 
főhatóságtól megszabadítsák Erdélyt és Magyar- 
országot.

Első felesége, az istenfélő Károlyi Zsuzsánna 
ekkor már egy éve pihent a fejedelmi sirbolt- 
ban, Bethlen tehát özvegy ember volt; úgy 
számított, hogy beleházasodik a Habsburg- 
családba, s e rokonság révén politikai nagy 
tervét megvalósíthatja.

így történt aztán, hogy váratlanul nagy en
gedékenységet tanúsított a békealkudozások
nál, s elfogadta minden ellenvetés nélkül azo
kat a föltételeket, a melyek a nikolsburginál 
reá nézve kedvezőtlenebbek voltak.

Bethlen tehát Habsburg-herczegnőt óhajtott 
volna elvinni feleségül — azért a nagy czélért, 
a melyet maga elé kitűzött. Fényes ígéreteket 
tett, — némelyek szerint — késznek nyilat-



II. Ferdinánd.
(Kraft Péter frankfurti festménye után.)

kozott még arra is, hogy ő maga elhagyja a 
protestáns vallást és áttér a katholikusra, ha 
Ferdinánd a tervezett házasságba beleegyezik.

Bécsben az erdélyi 
fejedelem'háztüznéző 
követeit kitüntető szí
vességgel fogadták. 
Az előterjesztéseket 
türelmesen meghall
gatták, s a rideg, 
visszautasító válasz
tól ugyancsak tartóz
kodtak, pedig e há
zassági terv roppant 
visszatetszést szült a 
császári palotában. 
Nem tanúskodik sem
mi úgy Bethlen nagy 
híréről — mondjuk 
félelmes híréről, — 
mint a bécsi udvar
nak ilyetén viselke
dése.

A felelet végül is 
roppant hízelgő, de 
visszautasító volt. — 
Hogy a menyasszony 

még gyermek, hogy a fontos ügyet még fon
tolóra veszik, hogy Bethlent érdeme szerint 
tudják becsülni. Végül is bármily formában 
adták: kosár volt az, s hogy Bethlen ez aján-



latot többször megismételte, jele annak, hogy 
első ízben a követek nem jöttek haza határo
zott. válaszszák Végre megtudta, hogy Ferdi- 
nánd nem hajlandó őt vejévé fogadni.

Miért nem? — kérdezzük ma, holott tud
juk, hogy a császári családnak nem egy női 
tagja Bethlennél jó
val kisebb hatalmú 
németországi her- 
czegnek lett a fele
ségévé? Bethlen 
európai hírű feje
delem volt, harcz- 
ban legyőzhetetlen, 
szellemi tehetség 
dolgában pedig pá
ratlan egész Euró
pában.

A felelet erre a 
kérdésre nagyon 
egyszerű: Ferdi- 
nánd és az egész 
császári udvar szív
ből gyűlölte ezt a
makacs, legyőzhetetlen ellenséget, a ki oly 
gyakran remegtette meg a császárvárost, s a 
ki megingatta Ferdinánd fején a magyar ko
ronát.

A sok követváltás, udvarias üzenet, huza
vona után Bethlen belátta, hogy ebből a há
zasságból nem lehet semmi — s elküldötte
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követeit a protestáns brandenburgi választó- 
fejedelemhez, s megkérette húgának, Katalin 
herczegnőnek a kezét.

Itt természetesen nem kapott kosarat.

VI.

B e th le n  fé n y e s  e sk ü v ő je . Ú jabb h ad i-  
k é sz ü lő d é s .

A politikai czélú házasság már jó eleve ki
zárt minden boldogságot. Bethlen negyvenöt 
éves volt, a sok hadakozás, a tábori élet na
gyon megviselték a szervezetét. Gyakran ágy
ban fekvő beteg volt, s így a gondos, szerető 
Károlyi Zsuzsánna után olyan feleségre kel
lett volna gondolnia, a ki hűséges hetegápolója, 
gondviselője lészen. Brandenburgi Katalin min
den egyéb volt, csak ez nem. Atyja odaígérte 
az erdélyi fejedelemnek, kiről Németország
ban, főleg a protestánsok igen szép és dicsé
retes dolgokat meséltek. A házasság Katalin 
herczegnőre határozott szerencse volt, a szívnek 
azonban nem volt hozzá semmi köze.

Eljöttek az erdélyi u rak : Bákóczi György, 
Károlyi és Kassai fényes kísérettel, hogy Kas
sára hozzák a menyasszonyt. Itt várta Beth
len, s az esküvőt 1626 február 22-dikére tűz
ték ki.

Az európai uralkodókat mind tudatta Beth
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len menyekzőjéről, s az udvariasság törvényei 
szerint azok elküldötték fényes nászajándékai
kat, elküldötték képviselőiket is, hogy a feje
delmi menyekző fényét emeljék.

így a szultán két gyönyörű nyerges lovat 
s tizenhárom öszvért küldött, az öszvérek há
tán keleti szövetek, ázsiai finom áruczikkek 
voltak. II. Ferdinánd képviselője Sennyey püs
pök volt. Ajándékul tízezer tallér értékű, gyé
mánttal kirakott aranylánczot küldött a német 
császár és magyar király. III. Ferdinánd, a 
trónörökös 6000 tallér értékű ékszerrel ked
veskedett. Miksa bajor választófejedelem arany 
mosdó-medenczét és egy szökőkutat küldött, 
a kölni választófejedelem pedig egy ezüst sast. 
A spanyol király sem feledkezett meg róla, s
10,000 arany értékű holmit indított útnak 
Kassára.

A menyasszony útközben megbetegedett, s 
így a kitűzött időre nem lehetett Kassán; már- 
czius elsején hozták hírül, hogy közeledik. 
Bethlen mintegy kétezer fényes öltözetű lovas 
csapattal ment elébe, hogy méltóképpen fo
gadja. Selyemsátor állott készen, oda vezette 
be a fejedelem menyasszonyát első találkozá
suk alkalmával. Mintegy egy óráig időztek ott, 
aztán megindult a nászmenet a város felé. 
A menyasszony aranyos hintóbán, a bran
denburgi kíséret utána, a vőlegény pedig ló
háton a hintó mellett. A pompakedvelő ma
gyaroknak is feltűnt az a fény, melyet a bran-
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denburgi kiséret ez alkalommal kifejtett, Azt 
mondják, hogy a menyasszony kíséretében 
levő Schwarzenberg gróf ruhája és ékszerei
40,000 tallér értékűek voltak.

A brandenburgiak fogadtatása Erdélyben.

Másnap ment végbe az ünnepélyes esküvő, 
aztán egy álló hétig lakták a lakodalmat. Este 
tűzijáték, napközben versenyfutás, éjjel táncz, 
dinom-dánom reggelig, s ez napról-napra meg
újult. Étel-ital bőven volt, s hogy a kényes 
brandenburgiak a kvártélyokon a kellő ké
nyelmet nem mindenben találták meg: ez a 
vidám lakodalmi hangulatot nem rontotta meg.
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Ez a nász természetesen eltemette azt a 
nagy tervet, mely Bethlen agyában megfogam- 
zott, s mely a török hatalom megtörésére irá
nyult. Örökre kár, mert Konstantinápolyban 
akkortájt napirenden voltak a zendülések, 
egyik gyámoltalan szultán a másik után kö
vetkezett; a birodalom ázsiai részében is foly
ton harcz volt a perzsák ellen; valószínű 
tehát, hogy a Bethlen mozgalma sikerre ve
zetett volna. Midőn tehát Bethlen a házassági 
tervekkel egy időben a portának is port hin
tett a szemébe, s a segítséget sürgette Ferdi
nand ellen: ez csak diplomatái fogás volt.

Most azonban a protestáns herczegnővel 
kötött házasság szükségszerűen magával hozta 
az európai protestánsokhoz való szorosabb 
csatlakozást. Vagyis visszatért régi politikájá
hoz. A Habsburg-család nagy hatalmának 
megtörése titkon táplált vágya volt az európai 
uralkodóknak, legkivált pedig a nagyeszű Bi- 
chelieu franczia bibornoknak. Szóba került 
tehát már 1624-ben egy «nagy szövetség»- 
nek az alakítása a Habsburgok ellen.

Bethlen mindent elkövetett, hogy a kelet 
összes erejét összpontosítsa és így csatlakoz
zék a nagy szövetséghez. Csakhogy a török 
gyámoltalansága óriási akadályokat gördített 
eléje. Ugyanis a portán már megsokalták az 
erdélyi fejedelemnek a hatalma növekedését. 
Abban támogatták őt szóval, sőt gyakran had
erővel is, hogy Ferdinánddal viszálkodjck,

Gaal M. : Bethlen Gábor és kora. 4
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mert nem volt érdekük a két szomszédnak 
egyetértése, de viszont azt sem akarták, hogy 
Bethlen túlságos hatalomra tegyen szert.

E szerint Bethlennek le kellett mondania 
arról a reményről, hogy a török részről segít
séget avagy legalább biztatást kap. A gyula- 
fehérvári fejedelmi palotának ebben az időben 
mindig voltak külföldi vendégei. Bámulatos 
az a tevékenység, melyet Bethlen kifejtett. 
Valóságos európai nagyhatalommá tette kis
ded országát, s az angol, spanyol, franczia, 
svéd kormányok figyelme sorra ide irányult. 
Úgy gondoltak Bethlenre, mint a Habsburgok 
legfélelmesebb ellenségére. Alig hiszszük, hogy 
teljes nagyságát méltányolni tudták volna, ki
sebb eszűek lévén, mint a fejedelem, hol szid
ták, hol haragudtak reá, de a siker mind
nyájukat elnémította. Eszköznek tekintették 
eleinte, holott a legtöbb esetben Bethlen hasz
nálta fel őket eszköznek s játszott velők kénye- 
kedve szerint.

A dolog úgy állott, hogy az európai feje
delmek minduntalan reá szorultak az erdélyi 
fejedelemre. Ilyenkor a követek mindent Ígér
tek, szakasztott úgy, mint Hunyadi Jánosnak, 
mikor a törökök kiűzéséről volt szó, de mi
kor arra került a sor, hogy az Ígéreteket be 
kell váltani, mindig kerestek valami mentséget 
arra, hogy nem teljesíthetik. Bethlen viszont 
sokkal okosabb ember volt, hogysem országát 
ily rémítő költségekkel megterhelte volna.
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Elképzelhetjük, hogy minő emberfeletti mun
kát végzett ez a lángelméjü fejedelem, midőn 
a bonyodalmas vallási háború minden eshe
tőségét latba vetve, az összes európai uralko
dók politikáját figyelemmel kisérve, oly nagy 
fontosságú szerepet tudott játszani. Hogy nem 
volt a hatalmakkal szemben őszinte, az csak 
természetes következménye vala annak a két
színűségnek, melyet magával szemben a ha
talmak részéről tapasztalt. Bölcsen tudta, hogy 
csupa érdek játszik közre, s nem lehet sem 
a franczia, sem az angol királynak, sem Ve- 
lenczének, sem Dán- meg Svédországnak az 
a szándéka, hogy őt akár a magyar királyi 
trónra segítsék, akár hatalmát egyéb tekintet
ben gyarapítsák.

Az alkudozásoknak és tárgyalásoknak szö
vevényes szálai mind a Bethlen bámulatos 
agyában futottak össze; egyik követ a másik
nak adta a kilincset, Bethlen mindeniket türe
lemmel végig hallgatta, s nyomban felelt vagy 
várakozásra kérte fel. Pénz és haderő volt 
a legfontosabb követelése. Sem az egyiktől, 
sem a másiktól nem állhatott el. Közben újabb 
tervei keletkeztek: Csehország koronáját meg
szerezni, vagy Oppeln és Batibor herczegsé- 
geket megkapni — végül a szövetség nagy ne
hezen létrejött közte és az európai hatalmak 
között. A porta sem szólott ellene, sőt utasította 
a magyarországi basákat, hogy támogassák 
Bethlent a Ferdinánd ellen való háborújában.

4*
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A testileg törődött, de szellemileg erős feje
delem megizente a háborút.

A lő c se i e g y  e s s é g .  A le n g y e l k oron a . 
B eth len  h a lá la .

Bethlennek ez a hadjárata is diadalmas volt, 
mint az eddigiek. Szeptember 7-dikón indult 
el Gyulafehérvárról, e hónap 13-dikán Debre- 
czenben, 23-dikán Rima-Szombatban, 25-dikén

már a füleki vár
nál volt. A magyar- 
országi protestán
sok a legnagyobb 
lelkesedéssel csat
lakoztak hozzá.

Rajta tehát nem 
múlt, hogy a pro
testáns ügy dia
dalra jusson. Csak
hogy a szövetsége
sek ezúttal sem 
állották meg a sa
rat. A sok kecseg

tető Ígéretből nagyon keveset váltottak be, s 
midőn a két protestáns vezért: Mansfeldet 
és Keresztély dán királyt a katholikus vezé
rek : Wallenstein és Tilly elhatározó csatá-

VII.
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ban legyőzték, a sereg romjai Bethlenhez csat
lakoztak.

Ilyen körülmények között nem lehetett Beth
lennek további czélja a hadviselés.

• W allenstein.

Mindazonáltal összemérte fegyverét a Wal
lenstein seregével s nem dicstelenül, mert a 
harmincz éves háború e legkimagaslóbb ve
zére hátrálni kényszerült. Ámde ezt a győzel-
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met sem aknázhatta ki, mert a táborában levő 
török segédcsapatok, s a Mansfeld töredék 
serege teljesen elvesztették a kedvüket, s többé 
nem akartak harczolni. A török portán pedig 
a Ferdinánd követei szüntelenül áskálódtak 
Bethlen Gábor ellen, s mi eddig titok volt a

portán, nem átal
lották azt is el
árulni, hogy Beth
len rövid idővel az 
előtt a Ferdinánd- 
dal való szövetsé
get kereste a török 
ellen.

No meg ott volt 
Eszterházy Miklós 
gróf, Magyarország 
új nádora, a ki 
egész erejével, dol
gozott az erdélyi 
fejedelem ellen. Ez 
a jeles tehetségű és 
rendkívül fáradha
tatlan ember sze

mélyes ellensége volt Bethlen Gábornak, a 
másik párthoz —- a katholikusokhoz — tarto
zott, s így csak egyoldalulag tudta megítélni 
a helyzetet. Nem keresett Bethlen cselekede
teiben magasabb czélt, híve volt a magyar 
királynak, s így természetes, hogy politikai és 
vallási ellenfélt láthatott benne.
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Hogy a lőcsei egyezmény létrejött, azt csak 
a nyomorúságos viszonyoknak köszönhették a 
küzdő felek. No meg egyéb oka is volt reá 
az erdélyi fejedelemnek.

Ebben az időben az európai protestánsok
nak egyedül Gusztáv Adolf svéd király volt 
az egyedüli erőssége. Mióta ő állott a pro
testáns szövetségesek élére, lassankint hát
térbe szorultak a katholikusok, s a nem nagy 
jelentőségű Svédország hirtelen kibontakozott 
az ismeretlenség homályából.

Gusztáv Adolf sógora volt az erdélyi feje
delemnek, ismerte nagy vezéri tehetségének 
a hírét, s igyekezett őt egy nagyszabású vál
lalatnak megnyerni, ez pedig nem volt egyéb, 
mint Lengyelország meghódítása.

Nyilvánvaló dolog, hogy ebben a vállalat
ban Gusztáv Adolf csak a kisegítő szerepére 
szemelte ki Bethlent, tehát más szóval esz
köznek szerette volna fölhasználni, csakhogy 
Bethlen ezúttal is megczáfolta azt a balhie
delmet, hogy ő az ilyen szerepekre alkalmas.

Gusztáv Adolf elküldötte Strassburg nevű 
követét a fejedelemhez, hogy tervét vele kö
zölje, s a szövetkezésre szólítsa föl. Bethlen 
több ízben fogadta kihallgatáson a svéd meg
bízottat, hajlandóságot mutatott a vállalathoz, 
sőt ő maga fejtegette, hogy minő kedvező 
volna most az alkalom arra, hogy Gusztáv 
Adóit hatalmát a Keleti- és a Fekete-tengerig 
terjeszsze ki, sőt azt is szóvá tette, hogy a



Gusztáv Adolf, svéd király.
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lengyel korona megszerzése nem tartozik a 
legnehezebb feladatok közé, mert ebben a 
szerencsétlen országban most is, mint min
dig, napirenden vannak a pártoskodások.

Strassburg nagy örömmel vitte meg a hirt 
Gusztáv Adolfnak, hogy Bethlen hajlandó a 
vállalathoz csatlakozni, ámde annak még csak 
sejtelmével sem bírt, hogy az erdélyi fejede
lem ekkor már azt forgatta elméjében, hogy 
a lengyel koronát nem Gusztáv Adolfnak, 
hanem magának szerzi meg.

Pedig ugyancsak nyilvánvaló volt ez a szán
déka, mert Konstantinápolyba menesztett új 
követe ily czímen kérte a szultán beleegye
zését és támogatását.

A portának nem volt ez ellen semmi ellen
vetése, a külföldi követek sem akadályozták 
meg, mert nem volt érdekükben azt meg
akadályozni.

Csakhogy egyéb baj volt. Ekkor már Beth
len Gábor nagyon beteg volt. Napról-napra 
aggasztóbb tünetei mutatkoztak a vízi-beteg
ségnek, gyakrabban szállották meg ájulási ro
hamok, s környezete már azt rebesgette, hogy 
a fejedelem nem viszi sokáig.

Mindazonáltal Bethlen még így betegen is 
örökké dolgozott, pedig ugyancsak sanyarú és 
szánandó élete volt. Midőn ott feküdt a ka
rosszékben, s bágyadtan hallgatta a szolgálat- 
tevők vagy diplomácziai küldöttek jelentését — 
erős lélekkel küzdötte le a beteg test kínjait. És
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nem volt hitvese az oldalán, hogy megvigasz
talja, hogy fájdalmát enyhítse. A branden
burgi kényes herczegnő idegenkedett beteg 
u r á t ó l ,  a m a g a  léha, üres kedvtelései után 
járt, Bethlen nem beszélt németül, Katalin 
nem értett magyarul vagy latinul, s így még 
beszélni sem tudtak egymással.

Erdélyben pedig, mint egy szemtanú, Kéry, 
Eszterházy Miklós embere, jelentette urának, 
megkezdődtek ismét a pártoskodások. Vannak 
olyanok, a kik reáuntak már Bethlenre, az örö
kös hadakozásokra, s készségesen fogadnák 
fejedelmül Eszterházy Miklóst; csakhogy ezek
nek a száma nem nagy. A többség Katalin 
fejedelemné részén áll, s van egy töredék, a 
mely Bethlen Istvánt, a fejedelem testvérét 
ültetné a fejedelmi székbe.

Ez a Kéry értekezett a fejedelemasszony 
híveivel is, a kik olyan formát beszéltek, hogy 
a fejedelemné férje halála után éppenséggel 
nem ragaszkodik a trónhoz, neki csak az kell, 
hogy valaki biztosítsa magánjószágainak a bir
tokában.
. Ilyen fontos titkokkal tért vissza Kéry a 

nádorhoz. Természetesen Bécsben is megtud
tak mindent, mert hát Ferdinánd is nagyon 
érdeklődött Bethlen, de főleg Erdély leendő 
sorsa iránt. Volt nagy bámulás és örvendetes 
meglepetés, szinte előre látták, hogy milyen 
könnyen fog menni Erdélynek a visszacsato
lása Magyarországhoz, s a független erdélyi



59

fejedelemségnek a megszüntetése. A katholikus 
udvar annak is szerfölött örvendett, hogy Ka
talin hajlandó elhagyni a vallását.

A mit Bécsbe rebesgettek, annak híre ke
rekedett a gyulafehérvári fejedelmi udvarban 
is. Bethlent házi orvosa figyelmeztette arra, 
hogy a fejedelemasszonyt Zerotin Ditrik úr, 
a morva száműzött, kire Katalin mindenható 
kegyét árasztotta, nagyon térítgeti. Ez a ka
landor maga is protestáns volt, aztán szük- 
ségből-e vagy meggyőződésből áttért a katho
likus vallásra, s nagy buzgón igyekezett Ka
talint is megnyerni.

Bethlent ez a hír nagyon fájdalmasan érin
tette. Magához kérette a hiú és könnyelmű 
fejedelemasszonyt s atyailag figyelmeztette őt, 
hogy maradjon hű atyái vallásához, ne szol
gáltasson több anyagot az üres mende-mon- 
dákra. Hogy azonban bizonyos legyen akara
tának teljesítéséről, okiratot szerkesztetett, a 
melyben határozottan kiköti, hogy Bethlen 
Gáborné csak úgy fog Erdély trónjára ke
rülni, ha hü marad a protestáns valláshoz. 
A fejedelemné aláírta ezt az okmányt, a nagy 
beteg fejedelem pedig végrendeletének előbbi 
intézkedéseit mintegy hálából változatlanul 
hagyta.

A trónöröklés kérdését még 1626 junius 
12-dikén rendbe hozta. Katalint szemelte ki 
utódjául, s a rendeket rá tudta bírni, hogy 
beleegyezzenek, sőt még a portánál is kiesz
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közölte. Magán vagyonáról is úgy rendelke
zett, hogy Katalin a nyomorúságosán teljesített 
hitvesi kötelességekért túlságosan pazar aján
dékot kapott férjétől, kit a maga nagyságában 
felfogni, megérteni sohasem tudott.

Több nagy uradalom, 50,000 darab arany,
50,000 tallér, 50,000 forint és rengeteg értékű 
arany-ezüst ékszer volt neki szánva. Elképzel
hetjük, hogy minő gazdag volt Bethlen Gábor, 
ha ekkora összegekről rendelkezhetett.

Még abban is fáradozott a haldokló fejede
lem, hogy Katalin számára megmentse a ma
gyarországi hét vármegyét, bár szerződéssze- 
rűleg azoknak Bethlen halála esetén vissza 
kellett a magyar királyra száliania. Mindenre 
kiterjedt a figyelme, s milyen keserű gúnyja 
a sorsnak! Ez az asszony éppen akkor volt 
férjére a legméltatlanabb, mikor férje róla s a 
kis ország sorsáról atyai jósággal és bölcse- 
séggel gondoskodott. Bebizonyított tény, hogy 
Katalin férje háta mögött Bécscsel tárgyalá
sokat folytatott abban az ügyben, hogy Beth
len István helyett katholikus urat bíz meg a 
kormányzói tiszttel s ő maga is katholikus 
emberhez fog feleségül menni.

Míg ilyen hálátlan szerepre vállalkozott a 
fejedelem felesége, a férj bizonytalan remény
nyel kapkodott az eszközök után, hogy egész
ségét helyreállítsa és pihentetett nagy terveit 
megvalósítsa. Bel- és külföldi orvosokat hiva
tott magához, kikérte Lőcse városának a taná
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csát, s hivatta azt a doktort, a ki egy hozzá 
hasonló bajban szenvedő embert meggyó
gyított.

Mindhiába volt. A megbomlott szervezetben 
nem volt már életképesség, a kór folytatta 
gyilkos munkáját. Még így is folyton útban 
volt, ma székvárosában, ötödnap Debreczen- 
ben. Mindenütt tárgyalt a török, a külföldi 
követekkel, a vármegyék rendjeit hívta össze, 
s lelkűkre kötötte, hogy ragaszkodjanak Er
délyhez, pedig ekkor már tudta a kikerülhe
tetlen végzetet. Még a temetésére vonatkozó 
intézkedéseket is megtette.

1629 november 15-dikén, délelőtt 11 órakor 
balt meg gyulafehérvári palotájában. 1630 ja
nuár 25-dikén temették el fejedelmi nagy pom
pával.

Az özvegy fejedelemné tudatta az európai 
hatalmakkal férje halálát, s ugyancsak nem 
fukarkodott az Íródeák a magasztaló szavak
ban, s az elhúnytnak nagy érdemeiről kellő
képpen megemlékezett.

VIII.

B eth len  G ábor, m in t u ra lk o d ó .

Ebben a szűk keretben is láthattuk Bethlen 
Gábor alakjának óriási körvonalait. Végig ki
sértük éleiének pályáján. Láttuk őt a kalan-
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dor élet bizonytalanságában, mikor nem volt 
jóformán annyi helye sem, hova fejét nyugod
tan lehajthatta volna. És láttuk őt nagy urak ke
gyében, mikor a török porta reá árasztotta jó
indulatát, s ő lassan, de biztosan előkészítette 
a jövőre irányuló terveit. A számüzöttből nagy
befolyású ember lesz ; elősegíti Bocskayt, hogy 
fejedelmévé legyen Erdélynek, pártját fogja 
Báthori Gábornak, hogy hatalomra jusson. 
S midőn mindezt megtette, mintegy uralko
dott bámulatos elméjével a viszonyok felett. 
A gyönge Báthori Gábor csak lépcső volt neki 
a fejedelmi méltósághoz, nem is sejtette senki, 
hogy abból a kisbirtokú erdélyi úrból né
hány évnek leforgása után Erdély első embere 
lészen.

Akart fejedelem lenni, a minthogy előtte 
is, utána is kívánatos vala a fejedelemség sok 
erdélyi úrnak, ámde ő érezte, hogy ez a 
nagyravágyás nála teljesen jogosult. Erezte 
magában a tehetséget. Mikor aztán ez a vágya 
is teljesedett, Erdélyt fontossá tette az európai 
államok sorában, a török főhatóságot henye czif- 
rasággá, az európai protestánsok figyelmét — 
tehát egész Európa szemét — magára tudta 
irányítani. Büszke tervek rajzottak fejében: ki
nyújtotta kezét a magyar korona után, s csak 
tőle függött, hogy fejére tegye; megoltalmazta a 
magyar alkotmányt s hazafias szellemtől át
hatott politikája nem volt egyoldalú, nem volt 
öfiző; elméjében forgatta azt is, hogy tönkre-
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tegye a török hatalmat, s bizonyára sikerült 
volna neki, ha a bécsi udvar nem kisérte volna 
minden lépését irigységgel és nem gyűlölte 
volna őt annyira. Még a halállal vívódva is 
reáveté szemét a lengyel koronára . . .

Minő éktelen űr választotta el ezt az ural
kodót szűk látókörű elődjeitől, pártoskodó kor
társaitól! . . . Báthori Gábor a fejedelmi mél
tóságot csak meggyalázni tudta, Bethlen Gábor 
ennek a méltóságnak külső fényt, belső jelen
tőséget kölcsönözött.

Egyénisége minden intézkedésére reányomta 
bélyegét. Nem a fejedelmi trón tette őt nagy- 
gyá, hanem ő a fejedelmi trónt.

Más uralkodók a harcz zivatarai között meg
feledkeznek országuk jólétéről, a terület-szer
zés a belső békességnek rovására szokott esni, 
ámde Bethlen Gábor a maga kis országát 
megóvta minden külső ellenségtől. Erős pajzs 
volt az ő fegyvere, melyről a támadás nyilai 
erőtlenül lehullottak, másik kezében pedig éles 
kard villogott, mely halálos sebeket tudott osz
togatni. E nélkül hogyan is képzelhetnék el 
Erdélynek felvirágozását Bethlen Gábor korá
ban ? Tizenhat évi uralkodása alatt folytonos 
háború volt a mindennapi kenyere. Négy 
ízben indított hosszabb-rövidebb ideig tartó 
háborút, akkora seregekkel indult meg, mint 
Valami nagy országnak a királya; mindez tö
mérdek pénzbe került, s a kis Erdély még 
sem sínylette meg e hadjáratokat. Elődei alatt
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Ínség, nyomorúság napirenden voltak Erdély
ben ; két fejedelmet orgyilkosok öltek meg, a 
harmadik megfoghatatlan szeszélyből leköszönt, 
meg újra visszakéreződött a trónra; Básta és 
Mihály vajda prédának tekintették az árva or
szágot — s ime Bethlen helyre tudja állítani 
a rendet, megszüntet minden garázdálkodást; 
jólét és megelégedés uralkodnak az ország
ban ; a birtokok tulajdonosainak nem kell 
attól rettegniük, hogy holnap valami garázda 
ember elveszi tőlük erőszakkal azt, a mi az 
övék.

Ehhez nagy uralkodói erények kellettek. 
Bármily nagynak tartsuk is Bethlent a diplo- 
mácziában, uralkodói nagysága még ezt is 
túlszárnyalja.

Ennek a rendkívüli embernek mindenre 
kiterjedt a ligyelme. Az anyagi felvirágzással 
nem elégedett meg, a szellemi fejlesztést is 
különös uralkodói tisztének tekintette. Nem a 
zordon katonát kell benne keresnünk, a ki a 
vitézségnél és vakmerőségnél más dicséretes 
dolgot nem ismer, hanem a tudományosan 
képzett, okos embert is, a ki új korszakot tud 
alkotni Erdély kultúrájának a történetében.

Nem henye szóvirág az, ha elmondjuk, 
hogy Bethlen Gábor tizenhat évi uralkodásá
nak minden intézménye, minden vállalata az 
ország anyagi és szellemi gyarapodását segí
tette elő.

Kortársainak az ítélete e tekintetben nagyon
Gaal M.: B e l l i i é n  Gábor és kora.
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megoszlik. Ellenségei őt csak ravasznak lát
ták, bár egynémely kiváló tulajdonságát is 
akarva nem akarva el kellett ismerniük; jó 
barátai és hívei elárasztják magasztalaikkal, 
melyeket a komoly történetírói kritika meg
erősít.

A korabeli Kemény János, kiből később Er
dély fejedelme lett, így emlékezik meg 1 »etil- 
lenről «Önéletírásé»-ban:

«Eszes, vitéz, kegyelmes, liberális, takaré
kos, munkában fáradhatatlan, haszontalan dol
gokban idejét nem töltő, külsőkéi) tekinteti - 
ben oroszlán, conversatiojában nyájas, józan 
életű, isteni szolgálatban nem külsőképen tet
tető, de buzgó, szegényeken és könyorgőkön 
könyörülő, egyházi rendeket tiszteletben tartó, 
tápláló, ekklésiákat építő, alapító, tudós em
berek conversatiojokban, disputatiok hallgatá
siban gyönyörködő, az hazafiaknak atyjok, a 
vitézlő rendnek mind jó tanítójok s mind tü- 
körök, de édes atyjok i s ; megharagudni tudó, 
de azt megmértéklő, haragot nem tartó, nem 
kegyetlen s vértszomjazó, hamar megengesz- 
telődő; künn a közönséges helyen magát nagy 
authoritással, benn pedig házában, belső szol
gái közt magát nyájas szelídséggel viselő; fő 
(nemes vérü) lovakban fris, (fényes) öltözetek
ben, muzsikákban, építésekben, fejedelmi ven
dégségekben, s néha tánczokban is, de nem 
részegséggel, mértékletesen gyönyörködő.»
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τχ.

B eth le n  G ábor é s  csa lá d ja .

Bethlennek első felesége, mint már emlí
tettük, Károlyi Zsuzsánna volt. Ez a házasság 
zavartalan és boldog volt. A krónikások úgy

őrizték meg a fejedelemasszony emlékét, hogy 
rendes, takarékos, istenfélő és hűséges feleség 
volt. A fejedelmi palota fénye nem kábította 
el, az maradt mindvégig, a mi azelőtt volt: 
magyar nemes asszony, a ki rendben tartja
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a maga házatájékát, nagy vágyai nincsenek, 
puritán és egyszerű, mint az a vallás, a mely
ben fölnevelkedett. A nagy eszű férj nem zár
kózik el hitvesétől, megosztja vele gondjait, 
kikéri tanácsát; mesél neki szándékáról, mintha 
közös családi ügyekről volna szó.

Azok a levelek, melyeket feleségéhez intéz, 
tanúságot tesznek a gyöngédségről, figyelem
ről és szeretetről, melyben a férj feleségét 
mindenkor részesítette. Viszont a fejedelem
asszony alázatos tisztelettel nézett urára. Ez 
a hagyományos tisztelet nemcsak a Károlyi 
Zsuzsánna sajátja volt, hanem az egész kor 
asszonyaié. A háborúban viaskodó térj ott
hon hagyta szivét, szeretete drága kincs volt 
a feleségnek; aprólékos figyelmekben kifogy
hatatlan az asszony, csakhogy «szíve jó ura» 
meg legyen elégedve. Míg Bethlen távol van 
a háztól, a feleség gondoskodik arról, hogy az 
uradalmi jószágokban minden rendben legyen. 
Gondoskodik a szántásról, vetésről, a rozoga 
épületeket kijavíttatja, az uradalmi tiszttartók
kal pontosan beszámoltat — szóval pótolja a 
gazdát.

Derék gazdasszony volt, a ki arra szüle
tett, am ire anyja és nagyanyja: házvezetésre 
a régi módi szerint. A fejedelmi palota ékes
sége, a bársonyruhák és ékszerek, az udvari 
szolgák serege nem szerzett neki örömet, nem 
is változtatta meg. Bizonyos patriárchális jel
lege volt a fejedelmi palotának mindaddig, a
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míg a nagyasszony élt, s Bethlen e miatt 
nem panaszkodott, pedig ő szerette a pompát 
s értette a módját annak, hogy miként kell az 
uralkodónak élnie s főleg olyan uralkodónak, 
a kit olyan sok külföldi követ látogat meg.

Ilyen volt Bethlen Gábornak első felesége. 
Mikor aztán Károlyi Zsuzsánna meghalt, s 
Bethlen messzelátó politikai okokból házaso
dott meg, a második feleséggel csakhamar új 
szokások és erkölcsök költöztek be az udvarba.

Alig képzelhető kirívóbb ellentét, mint a 
minő az első és a második fejedelemasszony 
volt. A boldogság és családi egyetértést vég
telenül bántó közöny váltotta fel. Katalin nem 
szerétéiből nyújtotta kezét az erdélyi fejede
lemnek, s nem volt eléggé okos ahhoz, hogy 
ennek legalább a külső látszatát igyekezett 
volna megőrizni. A korabeli krónikás jellemző 
szavai szerint az új fejedelemasszony «inga
dozó elméjű, s világi gyönyörűségre is haj
landó s kelleténél is nagyobb pompát űző, 
mód nélkül való költségű volt». A gyulafehér
vári palota csakhamar zajossá vált, az új feje
delemasszony mulatni akart, s álarezos bálok, 
színi előadások voltak napirenden. A mulato
zásnak régi ártatlansága, hogy úgy mondjuk: 
becsületessége megszűnt, s a nagy fejedelem 
udvara számos, idegenből hozzánk beszakadt 
úri kalandornak lett a találkozó helye.

Hogy is tudta volna az ilyen léha asszony 
kellőképpen, megérteni férjét. Sem esze, sem
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szíve, sem hajlandósága nem volt ahhoz. 
A rideg politikai házasság Bethlen és Bran
denburgi Katalin között nagyon boldogtalan 
volt.

A hűtlen feleség attól sem riadt vissza, 
hogy szövetkezzék férje halálos ellenségeivel, 
hogy megtagadja ősei vallását — méltó sorsra 
jutott, mert végül közönséges kalandornő lett 
belőle.

A sors úgy akarta, hogy Bethlennek sem 
az első, sem a második házasságából ne szár
mazzanak gyermekei. így aztán kiváló rokoni 
szeretettel gondoskodott a Bethlen famíliáról. 
Ocscsét, Istvánt távollétében megbízta Erdély- 
ország kormányzásával, s ennek a feladatnak 
Bethlen István nagyon lelkiismeretesen meg
felelt. A bátyja nagy esze éppen elég volt 
arra, hogy Bethlen István megelégedjék a fe
jedelem akaratának hű teljesítésével.

Bethlen Istvánnak két fia volt : István és 
Péter. A fejedelem ritka bőkezűséggel gon
doskodott mind a kettőnek, de kivált István
nak, kit az udvarnál Istók grófnak hívtak, 
neveléséről. Előbb otthon az udvarnál tanít
tatta, később európai útra küldötte, hogy gyűjt
sön tapasztalatokat és készüljön elő arra a 
nagy feladatra, melyet nagybátyja neki szánt.

Ebből a tervből azonban nem lett utóbb 
semmi.

A Bethlenek ebben az időben váltak ki a 
szerényebb vagyonú nemesek sorából. A fe
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jedelem ugyanis tekintélyes urodalmak örö
köseivé tette öcscsét és gyermekeit.-

Nyilván tartozott evvel a jósággal az ő csa
ládjának, mert annak a családnak minden 
tagja rendíthetetlen hűséggel és szeretettel 
ragaszkodott hozzá.

X.

A fe jed e lm i udvar. B eth len  G ábor é p ítk e z é 
se i, a la p ítv á n y a i, tu d o m á n y -p á rto lá sa .

Szólván a XVI. vagy XVII. század feje
delmi udvarairól Erdélyben, korántsem kell 
azt hinnünk, hogy fényes palotákról, kényel
mes berendezésről van szó. Vannak Erdély
ben ma is nemes udvarházak, melyek egy- 
egy falunak a végén, valamely dombnak a 
tetején állanak, s csekély különbséggel olya
nok, mint a kétszáz-százötven évvel ezelőttiek. 
Elég nagy épületek, de alacsony bolthajtásos 
szobái, melyek bízvást kamaráknak nevezhe
tők, sok kényelmet ma sem nyújtanak, az 
idétt tehát még kevésbbé nyújthattak.

A bútorzat sem árult ei kényesebb, kimű
veltei)!) ízlést; a fából faragott lóczákra tarka 
állatbőröket terítettek, itt-ott bársonyos daga
dom tömött heverők, szőnyegek voltak, az 
ezüstkészlettel megrakott nehézkes almárium 
(kredenz), a vaspántos ládák, asztalok és szé
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kék voltak a megszokott bútorok. Legszebb és 
sajátos színezetű volt a fegyverterem. Szarva
sok agancsai a falon, különböző fajta hadi és 
vadászati szerszámok, ősök képei, melyeket 
megfogott már a füst.

És ez így természetes volt. A bútorok olyan 
anyagból és úgy készültek, hogy bízvást szán
hattak nemzedékről nemzedékre. A fiú sem 
járt messzebb nyűgöt felé, mint az apa, az 
igények az életmódban nem változtak meg, 
s a hadakozó élet nem is tette kívánatossá az 
otthonnak különös díszítését.

Ámde Bethlen Gábor sokfelé járt, minde
nütt látott valami újat, volt benne ízlés, ha
ladásra törekedett, udvaránál, midőn fejede
lemmé lett, igen sok előkelő ember fordult 
meg, ő tehát nem maradhatott a régi mellett, 
neki már azért is, hogy tekintélyét emelje: 
külső fényre volt szüksége.

Már első felesége életében megkezdette az 
újításokat. Drága szőnyegek kerültek udvarába 
messze keletről; a velenczei kalmárok árú- 
czikkei meghonosodtak nálunk, finom asztal
készletek, ötvösmunkák gyarapították a feje
delem kincses kamráját. Az erdélyi és felvidéki 
szász iparosok, a lengyelországi és orosz ke
reskedők mind gyakrabban látogattak el re
mekbe készült holmijaikkal, s a fejedelem nem 
volt fukar, midőn vásárolt.

Szűknek és igénytelennek bizonyult a feje
delmi lakás is úgy Kolozsvárott, mint Gyula-
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fehérvárott. Fezért elhatározta, hogy fényes pa
lotát építtet országa egyik városában, a mely 
székvárosnak a legalkalmasabb volt. A feje
delem Gyulafehérvárt választotta, nem mintha 
Erdély legjelentékenyebb városa lett volna, 
hanem azért, mert e város volt a legalkal
masabb. A vezérek és a Hunyadiak korából 
szép emlékek fűződtek hozzá. Az erdélyi ren
dek nagy készséggel szavazták meg a gyula- 
fehérvári vár . erődítményének a költségeit, 
maga Bethlen is hozzájárult, s az idegen föld
ről hozatott pallérok nagy szakértelemmel lát
tak a vár és a fejedelmi palota építéséhez. 
Azonkívül gondoskodott a székváros egyéb 
építkezéseiről is. Reá beszélte, sőt közös aka
rattal hozott törvényben elrendelte, hogy a 
vármegyék, székek és városok építtessenek 
házakat Gyulafehérvár ott, hova majdan köve
teik fognak beszállani, ha a székvárosba kül
dik őket.

A ki Fehérvárott házat akart építeni, az 
ingyen kapta a telket. A nagy idegenforgalom, 
a fejedelmi udvar sürgése-forgása a kereske
dőket is odacsalták, s főleg mióta Bethlen 
Gábor egészséges víznek a városba való veze
téséről is gondoskodott: Gyulafehérvár télen- 
nyáron egyaránt kellemes tartózkodó hely volt 
az erdélyi urak számára.

Székvárosában és Kolozsvárott templomokat 
renováltatott, a gyulafehérvári régi tornyot 
«szép csúcsosan, píéhesen megépíttette» sorát



75

tétetett beléje, harangokat öntetett, ezek kö
zül az egyik száz mázsás volt, s gyönyörű 
hangját városszerte nagy örömmel hallgatták. 
Finom zenei érzéke volt a fejedelemnek, arról 
is gondoskodott, hogy jól begyakorolt ének
kar legyen a templomban ; sátoros ünnepeken 
zenével is kisérték az egyházi énekeket.

Kolozsvár Bethlen korában.

A fejedelmi palota a város nyugati részé
ben épült, melléképületeivel és szépen gon
dozott kertjével nagy területet foglalt el. Kül
sőleg is meglepte a szemlélőt, belül pedig 
valósággal elragadta, mert a mi szépet abban 
a korban az asztalosok, kőfaragók, festők csak 
tudtak, azt mind megtalálhatta a szemlélő a 
fejedelmi palotában.

Műbecsű kárpitjai Yelenczéből és Flandriá
ból származtak, sok ezer tallérba kerüllek.
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A termek falait bibliai tárgyú festmények 
(freskók) ékesítették.

Asztalkészlete, ivóedényei műremekek vol
tak. Kassai, nagyszebeni, bártfai és brassai 
ötvös- és ékszerész-mesterek készítették, aján
dékba is sok holmit kapott, vagy vásárolt kül
földről. Volt egy velenczei kristályüvegből 
készült kancsója, melyre bármely nyugati ural
kodó büszke lehetett volna.

Ebben a korban a gyulafehérvári udvar 
messze földön híres volt pompájáról és szép 
ízléséről. A miképpen Mátyás Budavárát euró
pai hírűvé tette, úgy Bethlen is Gyulafehér
várát Erdély legszebb városává varázsolta át.

Ezek föltétlenül nagy érdeméül tudhatok 
be a fejedelemnek, mert nemcsak büszkesé
gére váltak Erdélynek, hanem utánzásra is 
ösztönözték a többi városokat. A vidéki nemes 
maga előtt látta a szép és kívánatos példát, 
s egyik-másik követte. Nehezen ment ugyan 
a hagyományos, a megszokott egyszerűségtől 
az elszakadás, de hova-tovább szükségessé 
vált.

A kiművelt ízlésű fejedelem a birtokában 
levő várak kiépítését és csinosítását is köte
lességének tartotta. A vajdahunyadi lovagvár, 
a dévai fejedelmi mulató kastély a vár tövé
ben, a kolozsvári Bethlen-bástya mind az ő 
fejedelmi bőkezűségének a bizonyságai.

Legnagyobb érdeme mindazonáltal az a 
páratlan áldozatkészség, melylyel a tudomány
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terjesztésén és fejlesztésén fáradozott. Ö maga 
is egyike volt Európa legtanultabb emberei
nek. Ma karddal, holnap serény tollával hir
dette kiválóságát; sokat olvasott és tömérdek 
levelet írt. Azt mondják, hogy életében hu- 
szonhatszor olvasta át elejétől végig a bibliát. 
Valóban ennek a fenséges könyvnek az olva
sása üdvös és kívánatos divatja volt az egész 
kornak. A vallásosságon kívül mély bölcseség 
is sugárzik ki abból. Bethlen a világi tudo
mányokat is nagyon szerette, még hadjára
taiban, a sokféle sanyarusággal járó táboro
zások alatt is elő-elővette könyveit és olvas
gatott vagy a kíséretében levő tanult embe
rekkel tudományos kérdésekről beszélgetett. 
Szüksége volt mindig szellemi táplálékra. Azt 
sem szégyelte, hogy udvarába idegen orszá
gokból meghívott tudós férfiakhoz tanítvány
nak beálljon. Opitz Márton, kit Németország 
egyik jeles költőjének vall, a gyulafehérvári 
főiskola tanára, magát a fejedelmet is oktatta 
egynémely szép és hasznos tudományban.

Ilyen tudomány szomjas uralkodó legböl- 
csebb elbírálója lehetett annak, hogy minő 
erős fundamentum minden országban a tudo
mány; látta, hogy Erdély iskolák dolgában a 
lehető legnyomorúságosabb helyzetben síny
lődik. Az előbbi évek zűr-zavarai megapasz
tották az iskolák számát, a tanítók maguk is 
tudatlanok voltak, a szülők pedig ezer nyo
morúságaik közepeit kevés ügyet vetettek gyér-
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morú sötétsége szállotta meg az elméket.

Ezen Bethlen Gábor úgy segített, hogy 
mindjárt trónra lépte után törvényt hozott a 
népoktatás érdekében. Kimondotta, hogy a 
községeknek gondoskodniok kell a gyermekek 
taníttatásáról, de még egy lépéssel tovább 
ment, megengedte az úgynevezett jobbágyok
nak is, hogy gyermekeiket iskolába küldhessék 
és taníthassák. Fontos intézkedés volt ez, az 
első lépés azon a töretlen úton, mely csak 
kétszáz évvel utóbb jutott nálunk diadalra.

A népiskolák rendezése után a főiskolára 
fordított gondot. Ha ebben a korban a fő
iskoláról beszélünk, nem kell a mai egyetemre 
gondolnunk, mert ez az iskola a külföldi egye
temek mintájára csak a XVIII. században 
fejlődött ki. Akkor egyrétü és irányú volt a 
tudomány. Legtöbb művelője a theologiának 
vagyis egyházi tudománynak volt, a minthogy 
az egész kor vallásos érdekek harczát vallotta 
fő kötelességének, mindazonáltal ezen a fő
iskolán sok szép és hasznos tudománynak 
voltak szakavatott mesterei; nagyobbrészt kül
földről hívták meg, de akadt magyar szárma
zású is, a ki Német- vagy Angolországban 
tanult egy-egy bőkezű főúr vagy a fejedelem 
jóvoltából és támogatása folytán.

Bethlen Gábor fejedelmi székhelyén, Gyula- 
fchétvárott állított fel főiskolát, öt jeles kül
földi tanerőt hívott meg, a kik nemcsak a fő-
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iskolának oszlopai, hanem a fejedelmi udvar
nak is állandó vendégei, büszkeségei voltak. 
A már említett Opitz Mártonon kívül itt mű
ködtek: Kopisch Jakab, Alstedt, Bister féld és 
Piscator. Mindeniknek tisztességes házat, jó 
évi fizetést rendelt a fejedelem. A híres Ke
resztúri Pál volt az iskola feje avagy mai ér
telemben igazgatója. Ennek a gyulafehérvári 
főiskolának, mely méltón sorakozott a Pázmán 
által a katholikus fűurak gyermekei számára 
alapított nagyszombati jezsuita-főiskolához, ál
landóan negyven bennlakó tanítványa, illetve 
növendéke volt. Természetesen ezek a tanulók 
ingyen élveztek mindent, a fejedelem alumnu- 
sai voltak; a főiskolának terjedelmes ingatlan 
birtokot, szőlőt, erdőt adományozott Bethlen 
Gábor, sőt arról is gondoskodott, hogy való
ságos egyetemmé fejleszsze ki. Sok szép pénzt 
költött arra, hogy ebben az iskolában a tanulók 
számos tudományos segédeszközt találjanak, 
rendelkezésükre bocsátotta a maga könyvtá
rát, s ugyancsak szívén viselte, hogy derék, 
tanult emberek kerüljenek ki belőle. Még vég
rendeletében sem feledkezett meg róla, s így 
reá szolgált minden tekintetben arra, hogy a 
később Gyulafehérvárról Nagy-Enyedre áthe
lyezett főiskolát a hálás utódok az ő nevéről 
nevezzék el.

A Bethlen főiskola ma is megvan. Régi 
nagy hírére nem méltatlan.

V  ¥  ¥



Ha maga a fejedelem így gondolkozott, ter
mészetes dolog, hogy példája sem lehetett 
hatástalan. A mit ő Gyulafehérvárott tett, azt 
a gazdagabb urak utánozták a maguk váraik
ban. Számos rozoga kastély került ebben az 
időben új fedél alá, fundamentumostól új kas
télyok épültek, még pedig külső esínra és belső

Bethlen Gábor czím ere a nagyenyedi kollégium on.

berendezésüknek kényelmére nézve jobbak a 
régi ormótlan házaknál. Bethlen ebben a te
kintetben is jó példával járt elül. Neki is vol
tak az ország különböző vidékein kastélyai, 
azokat renováltatta, egy-egy új toronynyal, 
bástyával ékesíttette, buzdította a fallal körül
vett városok (Nagy-Szeben, Kolozsvár, Brassó)

6Gaal M.: Bethlen Gábor és kora.
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polgárait, hogy javítsák ki az omladozó bás
tyákat, csinosítsák a várost.

XI

E rd ély  k ö z g a z d a sá g á n a k , ip a rá n a k  é s  k e r e s 
k e d e lm é n e k  e m e lé s e . H ariügy. E rd ély  a ra n y 

kora.

Azt hihetnők, hogy az örökös háborúk el
vonták Bethlen Gábort az ország kormányza
tától, nem engedték meg neki, hogy ország
gyűléseket hívjon össze, pedig korántsem állott 
így a dolog. Bethlen tizenhat év alatt mint
egy harmineznégyszer hívta össze az erdélyi 
rendeket. Voltak ezek között a gyűlések kö
zött teljesek és részlegesek, vagyis részt vett 
azokban mind a három rend: magyar, szé
kely és szász, vagy e három közül egyik és 
másik, a mint a szőnyegen levő tárgy kívá
natossá tette.

Nem is igen voltak zajosak, szenvedélyesek 
a tárgyalások, mert a fejedelem bölcsesége a 
keletkező vihart a kellő időben lecsendesítette. 
Főleg a szászokkal szemben kellett sok mér
sékletet és engedékenységet tanúsítania. Minél 
erőszakosabb volt Báthori Gábor a szászok 
irányában, annál türelmesebb volt Bethlen. 
Nem ok nélkül történt. A fejedelem érezte, 
hogy minő hasznos polgárai Erdélynek az
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ipar űző szászok, mily hathatós támogatói a 
fejedelem építkezéseinek, ezért szemet hunyt

A m arosillyei Bethlen-kastély kapuja.

egy és más követeléseikre, s ha mi viszályko
dás tört ki, nagy jó akarattal elsimította.

Nemcsak a kormányzásban résztvevő ren
dek jóvoltára fordított gondot, hanem a kor
mányzáshói kizárt parasztoszlály érdekét is

6 *
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meg tudta védeni. Az ő uralkodása alatt nem 
szenvedtek annyit a jobbágyok az uraktól, 
mint elődei alatt; meg tudta fékezni az urak 
erőszakoskodását és megakadályozta a köznép 
jogtalan kizsarolását.

Erdélynek némely vidéke néptelen volt, a 
bányaművelés pangott; Bethlen bányászokat 
telepített a hegyvidékekre, adott nekik külön
böző kiváltságokat: pártját fogta az Alvincz 
vidékén általa letelepített anabaptistáknak, a 
kik nagyobbára iparűzéssel foglalkoztak. Az 
anabaptisták egy új keresztény felekezet volt, 
a kik a kereszténység ős elveit vallották, újra 
megkeresztelkedtek, általában véve jámbor és 
szelíd erkölcsökben éltek. Bethlen vallási tü
relmének legfényesebb bizonyítéka az, hogy 
míg háborúiban a protestáns vallás szabadsá
gáért küzdött, országában egyetlen egy vallás
felekezet sem szenvedett sérelmet, sőt még a 
zsidóknak is adott bizonyos kiváltságokat, mert 
belátta, hogy ez a kereskedésre alkalmas faj 
Erdély kereskedelmét tevékenységével, moz
gékonyságával és ügyességével előmozdítja.

Hogy az erdélyi iparosoknak és kereske
dőknek külső országokban is legyen piaczuk: 
vámszövetséget kötött a szomszédokkal. Tanul- 
mányoztatta arra való emberekkel az árú- 
czikkek árait idegen piaczokon, s bizonyos 
mértékben szabályozta Erdélyben is az árakat.

Valóban ez a fejedelem mindenre gondolt, 
s ha Erdély ebben az időben bármely -nyu-
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gáti műveit állammal fÖlvehette a versenyt: 
csupán neki köszönheti.

A beteg ország sebeit, mint a jó orvos, ki
tisztította, bekötözte, egészen megorvosolta, 
aztán lábra segítette és — a mi fődolog — 
munkára szoktatta.

Meg is volt e sok irányú, áldásos működés
nek az eredménye.

Erdélyben virágzott először a hadügy.

Bethlen, mint, korának egyik legnagyobb 
hadvezére, a ki soha senkivel szemben csatát 
nem vesztett, értette a módját a hadszerve
zésnek is. Kitűnő lovassága volt, melyért az 
idegen szövetségesek gyakran irigykedtek reá. 
A magyar hajdúk veszedelmes portyázásaik
kal Ausztria, Morva határszélein nem egyszer 
rémitették meg a lakosokat. Ámde a lovasság 
nem igen volt fegyelmezett, s így Bethlen is,
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mint annak idején Hunyadi János és Mátyás, 
belátta a szigorúan fegyelmezett és jól felfegy
verzett gyalogságnak a szükséges voltát. Ilyen 
zsoldos katonát külföldről szegődtetett, a kik 
föltétlenül hallgattak parancsszavára, ugyan
csak külföldről hozott tűzszerszámok kezelé
séhez értő katonákat — tüzérséget vagy a 
mint akkor nevezték: pattantyúsokat.

A nemesi fölkeléseknek nagy barátja nem 
volt, mert e tekintetben a magyar históriának 
számos, tanulságos tapasztalata figyelmeztette 
őt arra, hogy csak olyan hadsereggel boldo
gulhat, melynek föltétlenül parancsolhat.

Béke idejében is együtt tartotta seregének 
javarészét s így ő volt az első erdélyi feje
delem, a ki állandó hadsereggel rendelkezett.

Csakhogy ekkora hadseregnek az eltartása 
tömérdek pénzbe került. A kis ország mégis 
győzte, pedig az adó egy-egy porta után 16— 
24 forintra is felrúgott, tehát jóval több volt, 
mint Magyarországon.

Ámde Erdély ily közgazdasági viszonyok 
között győzte, s az alattvalók nem zúgolód
tak. A fejedelemnek számos jövedelmi forrása 
volt: először nagyterjedelmű magánjószága, 
aztán a hét magyarországi vármegyének az 
adója. Ezeknek a vármegyéknek a virágzó 
Kassa városa volt a székhelye, egy derekas 
magyar királyság volt az, még pedig a bol
dogabbik, mert sem a nyugati határmegyék, 
sem a török hódoltsági terület nem volt olyan



megelégedett, mint a Bethlen-birtok, hol a 
bölcs fejedelem törvényei rendet, intézményei 
jólétet teremtettek.

x\z a számos alapítvány, melyeket kulturális 
czélokra tett, végrendelete, mely óriási magán-

Bethlen hajdúi.

vagyonról szólott, a kincstár, melyet utódjára 
hagyott, a korabeliek emlékezései: mind arról 
tanúskodnak, hogy a harminczéves háborúk 
zivatarai között, mikor országok jutottak kol
dusbotra, egész vármegyék, tartományok nép-



telenedtek el, mikor az uralkodók úsztak az 
adósságban, Erdély aranykorát élte.

Ez minden szónál jobban dicséri Bethlen 
Gábornak, mint uralkodónak a nagyságát.




