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SOMOGYI AMBRUS 
BÁTHORI ZSIGMOND ELSŐ ÉVEI 


1576. 


A legnagyobb nyugalom idején, amikor a sztambuli szeleket 
elcsitította az adózás révén kötött szerződés, s nyolc évre elült 
a viharuk, – irja Zsámboki, – egyhangulag II. Miksának [német 
császárnak és magyar királynak], (mert még élt akkor) aján- 
lották fel alázatosan Lengyelország trónját a bárók és a lit- 
vánok. Ezt a császár először – magában megfontolva a dolgot – 
visszautasitotta, de később rávették, hogy elfogadja. Mikor már 
kölcsönös eskütétellel elintézték a dolgot, Báthori István, Miksa 
alattvalója és Erdély vajdája, nem közönséges nemzetsége és 
családi kincsei révén közbelépve, néhány pártoskodó mester- 
kedései és gyorsasága folytán elfoglalta előle a koronát. A csá- 
szár jobb reményben lévén s mivel épp Regensburgba készült, 
elhatározta, hogy elhallgatja s mig haza nem tér, türi a dolgot, 
inkább azon törve a fejét, hogy mi méltó az ő helyzetéhez, mint, 
hogy jog szerint mit kell ilyenkor tenni. S maga tartózkodva az 
erőszaktól, azokat is, akik megdöbbenve az alattvaló vakmerő- 
ségén, nehéz lovassággal és felfegyverzett csapatokkal szállták 
meg a lengyel határokat, visszatartotta az öldökléstől, azt vélve, 
hogy eljön még az alkalom, amikor a megváltoztatott tanács 
előidézői megbűnhödnek. Ezekről a dolgokról vélekedjék kiki, 
ahogy akar, az azonban minden nép előtt ismeretes, hogy az 
uralkodni vágyó német, aki soha nem szokta a becsületes alkal- 
mat elszalasztani, csak későn engedett erőszakos rábeszélőinek. 
Mert a németek igen ügyesek és okosak, ennek bizonysága 
Magyarország és Erdély, amelyeknek uralmát nem katonai 
erővel és vitézséggel, hanem ésszel és ügyességgel szerezték 
meg. Hasonló esetekről tehát ugyanigy kell vélekedni. Azután 
meg minden hatalom Istentől származik, ugyhogy az ő akaratá- 
val lehet ugyan olykor szembeszállni, de ellenállni neki soha, 
s ő nála nem a szép termetnek és a nemesi cimereknek jutalma 
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a királyság, hanem a lélek erényeié s azt választja ki, aki ezeket 
tökéletesen birja, aki jámborsággal és igazságossággal, alázatos- 
sággal és lelkierővel ékes. Azt kell mondani, hogy a császár nem 
tudta a végzet rendjét felforgatni, s ezért engedte át a helyet a 
másiknak. Báthori Istvánt tehát, Erdély akkori fejedelmét 
Lengyelország főurai és előkelői az országgyűlésen hősi és bölcs 
szelleméért, amihez még Szelim török szultán tekintélye és 
akarata is járult, Lengyelország királyává választották s kevés- 
sel utóbb tavasszal Moldván keresztül Lengyelországba költö- 
zött, ahol szertartás szerint megkoronázták. Ott nagy, nehéz és 
hosszú háborúkat viselt bölcs szándékkal, mert Danckát [Danzi- 
got], az erős tengerparti várost alattvalójává tette és az oroszok 
nagyherczegét [a cárt] nyilt csatában néhányszor legyőzte, 
sok várat, amelyet az régebben erőszakkal elhódított, vissza- 
szerzett s Lengyelországot gyarapítva uralmát messze kiter- 
jesztette. Ezenkívül Békesi Gáspárnak is kegyesen megbocsátott 
botlásaiért, mert az volt a szokása, hogy a rajta esett sérelmeket 
inkább semmibe vette, mint megbosszulta, s ellenségeit szolgá- 
lataival nyerte meg magának; azt mondta ugyanis, hogy semmi 
sem méltóbb a férfihez, mint saját magát legyőzni, s hogy való- 
ban nincs nagyobb elégtétel, mint minden sérelemért – ha lehet 
– veleszületett kegyességgel megbocsátani. Ezt tette maga is 
Békesivel. Gáspárt ugyanis emberei által magához hivatta, s 
mikor korábbi tettei bocsánatáért esedezett; kegyesen meg- 
adta azt, ajándékkal gazdagitotta, tisztségekkel halmozta el, 
annyira, hogy az ország egész hadseregének főkapitányává tette, 
s egész életében a legszívesebben bánt az övéivel. Tetteiről 
mások elég bőven irtak. Ugyanebben az évben tekintélye foly- 
tán, a dicső emlékű Báthori Kristófot, aki akkor a váradi vár 
és kerület főkapitánya volt, választották helyébe fejedelemmé az 
ország lakói, s szokás szerint megerősítették. Nem sokkal később, 
még ugyanebben az évben, meghalt Miksa, régóta tartó kösz- 
vénytől elgyengülve, minthogy gyomra a mellette levő vese- 
gyulladástól szenvedett, nehéz lélekzetének műhelyét köhögés 
és hurut gyötörte, fáradt szivének burkát kemény nyálka lepte 
be, vesehólyagját túl sok tartalma a nap hevétől ingerelve 
duzzasztotta, altestének útjai alkalmatlanok voltak a sebészeti 
beavatkozásra, azok, amelyeken át az étel elosztva és a táplá- 
lásra átalakítva szétterjed a testben, sem voltak szabadok, s a 
gyomrában és mellében felgyült ártalmas víznek semmi kiútja 
nem volt. Az a hír járja, hogy legvégül, mikor a neki készített 
rossz orvosságokat nem itta meg, borogatásokat kapott s ez is 
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fokozta mell-bántalmait, mikor mindezek a bajok elérték 
beteg altestét, eltávozott e világról. Testét megmosva és meg- 
illatosítva, alkalmas koporsóba tették, hogy szülei temetkezési 
helyére, Prágába vigyék. 


1581. 


Báthori Kristóf, Erdély fejedelme, miután eddig az ideig 
szerencsésen és békésen kormányozta Erdélyt, a köszvénytől 
és öreg korától legyőzetve meghalt. Nagy gyásszal és általános 
szomorúsággal kisérték az előkelők és alattvalói utolsó utjára, 
sirhelyére, a gyulafehérvári kisebb kápolnába; atyjuknak, 
kocsijuk kormányzójának emlegették sóhajtozva, s sirja fölött 
nagyszerű emlékművet emeltek neki, amelyet nagy költséggel a 
tengeren túlról erre a célra hozatott kövekből kiváló szobrász- 
mesterek faragtak művésziesen a szemlélők nagy bámulatára és 
gyönyörűségére. Egy fiút hagyott maga után, Zsigmondot, s 
egy leányt [Grizeldiszt], akit később Zamoyski János, Lengyel- 
ország főkancellárja vett feleségül. A fejedelem temetése után 
tehát Báthori Zsigmond fölé, akit szülei kérésére az ország 
lakói már azelőtt gyermekkorában fejedelemmé választottak, 
István lengyel király három kormányzót rendelt, Sombori 
Lászlót, Kendi Sándort és Gálffi Jánost [helyesen: Kovacsóczi 
Farkast]. Kormányzásuknak nem sokkal utóbb Géczy János 
megválasztása vetett véget, ő a váradi vár és kerület kapitánya 
volt akkor s egészen 1588 végéig szerencsésen vezette Erdély 
ügyeit. 


1586. 


Nagy éhínség pusztított Magyarországon és Erdélyben, 
úgy hogy egy köböl búza Kolozsvárott 6 forintba került. Mikor 
ez aratás előtt váratlanul megenyhült, szörnyű és pusztító 
betegség támadt s olyan hirtelen csapott le a halandókra, hogy 
legtöbbjüket húsz óra alatt ragadta el házi vagy házon kivüli 
munkájukból, vagy a közügyek intézéséből. A kegyetlen vész 
nyomorúságosnak mutatja a büszke emberek hiuságát; a nem- 
rég még vidám, kedves, gondtalan ember pillanatok alatt 
elmúlik. Ezt a kegyetlenséget a Legjobb és Leghatalmasabb 
Isten könyörgésekre, fogadalmakra, életmódunk megjavulásá- 
nak igéretére, amikkel a járványt rendszerint elhárítjuk, vagy 
valamennyire elhalasztjuk, nem sokkal később megszüntette. 
Mert a végzetes járvány, amelyre a csillagok járása előre 
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figyelmeztet, s amelyet az elemek viselkedéséből lehet felismerni, 
többnyire az isteni bosszuállás eszköze tetteinkért vagy a feje- 
delmek vétkeiért; hirtelen csapással támadja meg a városokat 
és tartományokat, s a legfelsőbb Isten küldi le föntről, néha 
pedig könyörgésekre és fogadalmakra megszűnik; igy állt 
helyre már sok vidéken a közegészség, ahogy látható a szent 
könyvekből is. Mert a keresztény vallás, ahogy a földrengést – 
és más ilyen, a halandókra kirótt bajokat – a haragvó Istennek 
tulajdonitja, úgy a pestisről is azt tartja, hogy Isten fegyvere, 
amellyel bűnösöket és ártatlanokat egyaránt sújt. Erről vilá- 
gosan szól a Királyok második könyve. A kiváló filozófusok és 
ugyanigy a hires orvosok azt tartották, hogy a pestis a kedvezőt- 
len éghajlattól (amelyet Isten irányít akarata szerint), azaz a 
túlságos melegtől vagy hidegtől, nedvességtől vagy szárazságtól 
támad. Mert ahogy a jó egészség valami középen álló dolog, 
mondják a filozófusok, igy minden bőség és kiáradás betegsége- 
ket okoz. Hasonlóképpen, ahol mérsékelt a meleg és hideg, a 
nedvesség és szárazság, minden egészségben éled és megerősödik; 
de ahogy azok közül bármelyik mértéktelenül és korlátlanul 
megnövekszik, megnövekszik a betegségek ereje és az emberre és 
állatra egyaránt átkos pestis tombol és kegyetlenkedik. Innen 
van az, hogy a mocsaras és nedves helyek lakói ki vannak téve 
ennek a bajnak. A forró vidékeken élők ezért gyakran szenved- 
nek a pestistől, amely a leghidegebb vidékek lakóit is sújtja. 
De elsősorban a nagy hőség veszélyes és végzetes, ez gyötört 
minket is az előző évben. Mert az 1585. évi nagy szárazság volt 
a járvány oka, t. i. nemcsak, hogy eső nem volt, hanem a föld 
is annyira kiszáradt, minden nedvességet elfogyasztva, hogy az 
összes források kiapadtak. Ebből először nagy gabona-drágaság 
lett, azután ősszel a meleghez áradó nedvesség járult, – amely 
olykor az elemek romlott állapotát követni szokta, – s ártalma- 
sabb volt, mert megfertőzte a levegőt. A valamilyen esőtől meg- 
mérgezett levegő ugyanis a bolygó csillagok ragályt hozó befo- 
lyására hatalmas vidékeket és tájakat szokott sanyargatni, 
körülöttünk és az állatok körül elömölve belélegzéskor a belső 
részekbe jut s halált okoz, sőt a bőr járatain keresztül is behatol 
s minthogy azokon állandóan lélegzet és vér fut keresztül, ezek- 
nek megfertőzése által romlást hozó láz támad s ez később 
halálos lesz; mert a természetet a csillagok kormányozzák 
Isten akaratából, ahogy az országot a király. Így ez az egész 
érzékelhető világ összefügg a fentiekkel s az egész életet onnan 
kormányozzák, ezért nevezték a csillagokat a régiek is a termé- 
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szet isteneinek. Ugyanebben az évben II. [Báthori] István, a 
lengyelek királya Lengyelországban Grodnóban – ha a hir igaz 
– végbelén keresztül méregtől megfertőzve meghalt. 


1587. 


Miután István, e néven a lengyelek második királya Lengyel- 
országban – ha a hír igaz– végbelén keresztül méregtől meg- 
fertőzve meghalt és betöltötte végzetét, a lengyelek először a 
temetésről gondoskodtak, majd szokás szerint országgyűlést 
hirdetve új király választásán fáradoztak. Meg is választották 
szertartásosan királlyá Zsigmondot, a svéd király fiát, aki anyai 
részről a Jagellok régi és királyi lengyel családjából származott. 
De akadtak közben olyan zavargók, akik, mivel közelebbi 
szomszédai voltak a sziléziaiaknak, hogy nagyobb tekintélyük 
legyen a németeknél, a többiektől különválva Miksát, Rudolf 
császár testvérét hivták meg a királyi méltóságra. Ő ezt hallva 
nem habozott s nem is hallgatta meg a senatus tanácsát, hanem 
rögtön katonákat toborozva, fegyveres csapattal egészen 
Krakkóig, a királyi városig hatolt előre; az volt a szándéka, 
hogy előbb szállja meg a királyi székhelyet ellenfelénél. De 
mikor a derekabbak, akik törődtek az országgal, visszaverték, 
erőszakkal fenyegetőzött s Krakkót ostromzárral vette körül. 
Közben követeket küldenek ide Erdélybe, kérik Zsigmondot, 
hogy legyen segítségükre. Ő Báthori Boldizsárt küldte el magyar 
fegyveres csapattal. Mihelyt ennek a hire Miksához elért, 
nyomban feloldotta az ostromzárt s egészen a sziléziai fenn- 
hatóság alatt lévő Boroszló városáig vonult vissza; a len- 
gyelek úgy vélve, hogy élni kell az alkalommal, nyomon kö- 
vették az ellenséget és a fentemlitett városban Miksa, miután 
megadta magát, kezükbe került. Nemsokára, két év múlva, 
elbocsátották Krakkóból. 


1588. 


Báthori Zsigmondot, akit boldog Lucia ünnepén még 
szülei életében választottak fejedelemmé, Medgyesen az ország 
lakóinak (t. i. mind a három nemzetnek) gyülésén fiatal korá- 
ban megerősítik és a kormányzói hatalmat megszüntetve ettől 
fogva teljes jogú uralkodóvá teszik. Géczy János ugyanis, aki 
már idős volt és az igazgatás és kormányzás terhétől fáradt, 
szivesen távozott hivatalából; de hogy mindenki megtudja, 
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hogy az ország és a fejedelem hasznára töltötte be, 200,000 
magyar forintot hagyott a kincstárban Gyulafehérvárott, 
azonkívül megszámlálhatatlan arany- és ezüst edényt. Egyet- 
len sajátmagától született örököst sem hagyva hátra, – mert 
sohasem volt törvényes hitvese, – két hónap múlva meg- 
halt. A jezsuiták szektáját az egész ország egyetértésével el- 
távolították az országból, csak Zsigmond fejedelemnek engedték 
meg, hogy egyiket-másikat közülük udvarában tartsa. Mivel 
máskép nem erősitették meg a fejedelemségben, az összes 
karok és rendek jelenlétében nyilvánosan megesküdött, hogy 
az ország jogait, szokásait, törvényeit megtartja; igy ruházták 
rá az erdélyi birodalom uralmát. Mielőtt azonban cselekedetei- 
nek előadásához fognánk, úgy gondolom, érdemes lesz egyet- 
mást születéséről előrebocsátani, amiket dajkáitól és hitelt 
érdemlő emberektől, akik azidőtájt atyja, Kristóf udvarában 
időztek, hallottunk úgy, ahogy itt következnek. Ezeket előre- 
bocsátva és megértve könnyebb lesz megérteni a többieket, 
amik azután jönnek. Ugyanis az összes dajkái – ha igaz a 
hir – azt mondják, hogy Zsigmond 1572-ben született, április 
hónapban, majdnem teliholdkor, Mars napján, kedden, s hogy 
mikor a Bocskaiak nemes családjából származó anyjának hasá- 
ból kijött, két keze össze volt fonva és vérrel volt tele, később 
pedig, mikor a köldökzsinór elvágása és elkötése után bába- 
asszonyok szokása szerint meleg vizbe tették, hogy a szennytől 
megmossák, hallá változott s hátsó részével ide-oda fröcskölte 
a vizet; minden jelenlévő megrémült a látványtól, ahogy 
ilyenkor történni szokott, s bámulva várták, mi lehet ennek 
a vége, de fél óra mulva ujra emberi alakot vett fel. Akkor 
fejvesztés terhe alatt szigorúan megtiltották ennek az el- 
hiresztelését s serdültebb korára halasztották; az okosabbak, 
akik később titokban megtudták a dolgot, úgy magyarázták, 
hogy ha felserdül, vérengző ember lesz, mert mindkét keze 
vérrel volt teli, hogy pedig azután halalakot vett föl, ez arra 
mutat, hogy telhetetlen és kóbor természetű lesz, mint a halak, 
amelyeknek nincs a vizben meghatározott lakóhelyük, hanem 
folyton ide-oda úszkálva követik állhatatlan természetüket. 
Később, amikor felserdült és testének vonalait már minden 
ponton teljesen kiformálta a természet, sokan a fiziognomiából 
következtették, hogy tavasszal született, a harmadik csillag, 
a Mars alatt, mert ez mértéktelen a hőségben és szárazságban 
s ennek megfelelően az alatta születőket befolyásával valami 
képpen megperzselve és megbarnítva vöröses szinüekké teszi, 
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szemüket kicsivé, egész testüket valamennyire görbévé és 
otrombává, lelküket pedig álnokká, álhatatlanná, szemér- 
metlenné, hirtelen haraguvá, árulóvá, egyenetlenkedések és 
háborúk előidézőjévé. Hogy ezeknek a jóslata és találgatása 
igaz volt, azt az ő dolgainak folyásából s a saját bajunkon 
tapasztalva tudtuk meg. De senkinek nem kell ezen csodál- 
kozni, mert bizonyos, hogy a különböző csillagzat alatt szüle- 
tettek különbözőképpen viselkednek és cselekszenek, igy ren- 
dezte ezt az isteni természet. Isten ugyanis ilyen hatáskört 
adott a csillagoknak, ahogy ezt a legnagyobb filozófus is állítja, 
s a csillagok járását sem böjtöléssel, sem áldozatokkal nem 
lehet megváltoztatni, mert a világ mozgása mindig egyforma 
és szabályszerű és mindig megváltozhatatlan. Ahogy tehát 
Isten öröktől fogva rendelte, úgy marad öröktől örökké. A bölcs 
sem lehet máskép urrá a csillagzatokon, csak úgy, hogy ha pl. 
látja a Saturnus állásának valamely szükségszerű következ- 
ményét, mint a fagyot, megóvhatja magát a károktól, de nem 
tudja megakadályozni bekövetkezését, mert igy történik mindig 
a természet szerint; olykor mégis – mivel Istennek minden 
hatalmában van és Isten szabadon cselekszik, gyakran meg- 
hallgatja a hivők könyörgését, – ha nem is változnak meg telje- 
sen, de megenyhülnek; igy, feltéve, hogy a csillagok természete 
valamilyen jelben halált mutat, mégis gyógyszerekkel meg 
lehet gyógyitani és meg lehet menteni az embert, – de 
az anyag nem mindig alkalmas ilyen hatás előidézésére, – 
s ebből nyilvánvaló, hogy olykor nem minden történik szükség- 
szerűen a csillagok állása szerint, mert az isteni akarat közben- 
járása irányitja a mozgásukat, igy ölthetnek formákat s lehet- 
nek testté és lélekké. Zsigmond tehát testben és lélekben olyan 
volt, ahogy előre leirták. A jezsuiták és olaszok közösségében 
nevelkedett, ahol hajlamaival egyező dolgokat, amik termé- 
szetéből hiányoztak, megtanult s ezek a maguk idejében cse- 
lekedeteiben kitörtek. Mert a nevelés és tanitás sokra képes, 
s a rossz természetet ha nem is tudja teljesen kiirtani, de meg- 
javitja és gyakran jó irányba forditja, ha ügyes és az észnek, 
mint királynak, aki minden fölött ur, engedelmeskedni akar 
és tud. Mert ügyesség és szorgalom győzi le a természetet; 
semmit sem ér tehát kedvező körülmények közt születni, ha 
a jó oktatás hiányzik. Vágyainkat, igaz, nem lehet teljesen 
kioltani, de hogy ne legyünk vágyaink szolgái, ezt elérheti 
az ész. A gonoszságot nem lehet kiirtani, de hogy ne engedjünk 
a gonoszságnak, ezt elérhetjük az ész segítségével; mert nem 
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a hajlamok kiirtója az ész, hanem ellenfele, amit Dávid pél- 
dája is igazol, mesterségesen lehet és kell tehát a termé- 
szetet megjavitani. Innen van az, hogy soha senki érett 
korában el nem jut a tökéletes erényhez, hacsak nem ivott 
gyermekkorában az erényeknek nemesebb forrásából, s nem tű- 
zött ki maga elé valami dicső célt, pl. egy nagyszerü és hires biro- 
dalmat jól kormányozni, ahogy Zsigmond apjánál ugyan- 
csak látható volt. De nem kevésbbé kiváló dolog elérni, 
hogy ne következzék rosszabb utána, sőt a jó fejedelemnek 
különös kötelessége gondoskodni róla, hogy ne lehessen rossz 
fejedelem az utóda, a jó fejedelem különös reménye ugyanis 
a helyes irányitástól függ, s ezt annál szorgalmasabban kell 
megadni a leendő fejedelemnek, mivel a szavazatok nem mérv- 
adók s ezt buzgó neveléssel kell ellensúlyozni. Hogy tehát jó 
tehetségű fejedelem szülessék, azt először Istentől kell foga- 
dalmakkal kérni; azután, hogy a jól született ne térjen rossz 
irányba, vagy hogy a kevéssé jól született neveléssel jobbá 
váljék, ez részben rajtunk áll. De igen gyakran megtörténik, 
hogy nagy és kiváló férfiaknak elfajzott gyermekei vannak, 
annyira, hogy széltében használatos a közmondás: a hősök- 
nek a fiaik a büntetésük. Közeláll ehhez, amit másvalaki mon- 
dott, hogy a nagy férfiak közül jóformán senki sem hagyott 
hátra hasznos gyermeket. Ennek a dolognak a közvetlen oka 
semmi egyéb, mint a hizelgők gonoszsága, s az ehhez járuló 
túlságos szabadság; ezek szokták az uralkodók és fejedelmek 
lelkét megrontani és a tétlenségre vezetni. Hogyha az ilyes- 
fajta emberektől távoltarthatnák magukat, természetük sem 
változnék meg egykönnyen s a nevelést sem kellene hiába- 
valónak tartani, mert jól mondta valaki, hogy ritkán lesznek 
rosszakká a hatalmasok, mikor hiányzanak vágyaik szolgálói. 
Kristóf tehát, a szelid, jóakaratú, emberséges, irgalmas, maku- 
látlan, az erdélyi népnek kedves és a barbároknál is tisztelet- 
ben álló fejedelem, fiát Zsigmondot csak nevének, nem pedig 
erényeinek örököséül hagyta ránk, ugyanis olyan romlott 
erkölcsű volt, hogy széltében Erdélyország átkának és [gyuj- 
togató] fáklyájának nevezték. De térjünk vissza végre a meg- 
kezdett elbeszéléshez. Ugyanazon a gyülésen, miután az erdélyi 
birodalom kormányzását Zsigmondra bizták, a főnemesekből 
a tanács határozatából hármat kiválasztottak, akik okosságban, 
tekintélyben és gazdagságban fölülmúlták a többieket: Gálffy 
Jánost, Kendi Sándort és Kovacsoczki Farkas királyi kancel- 
lárt; hozzájuk adták Báthori Boldizsárt (akit ugyanott az 
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ország főkapitányává választottak) azzal, hogy mindig a feje- 
delem oldala mellett legyenek s minden az ő tanácsuk szerint 
történjék. Voltak ugyanis, akik gyanakodva nézték fiatal 
korát, részben tapasztalatlansága, részben féktelen természete 
miatt, s vigyáztak, nehogy valami jelentősebb dologba fogjon 
bölcs férfiak tanácsa nélkül, kiváltképp ezeké az öregeké nélkül, 
akik már régóta járatosak Erdély ügyeiben s akiknek állandó 
társasága azért is ajánlatos neki, hogy fiatalos féktelenségét 
az öregebbek iránti tisztelet mérsékelje. Ámbár ezeket bölcs 
és józan belátással rendezték el igy, nem tarthattak sokáig, 
mert a jezsuiták, olaszok és hozzá hasonlók könnyen befolyá- 
solták s keresztülvitték azt, amire természete hajlott és amit 
a Pápa és más német és olasz fejedelmek kivántak. Megragadva 
tehát az alkalmat a Pápa [Carillo] Alfonz olasz jezsuita és más 
hasonló vágású emberek útján kezdte befolyásolni Zsigmondot 
és az ifjút mindenféleképpen igyekezett rávenni arra, hogy 
elhagyva a törökökkel kötött szerződést, lépjen a keresztény 
fejedelmek sorába s tisztitsa meg a nevét mindattól a gyalá- 
zattól, amelyben elődei a törököknek való hódolás miatt min- 
denki véleménye szerint éltek; nevének dicsőségét széltében- 
hosszában könnyen elterjesztheti, ha ahogy a lelkiekben, a 
testiekben is csak a maga érdekeit veszi tekintetbe. Mert sok 
kellemetlenséget kellene elszenvednie, nemcsak rokonaitól, 
barátaitól és hozzátartozóitól, hanem a legszörnyübb fene- 
vadtól és legkegyetlenebb ellenségtől is, s mint a farkastól a 
védtelen báránynak, cselt és életének veszedelmét kellene 
tőle várnia. Mit gondol ugyanis, mondták, miben lelheti örömét? 
Mindig remény és félelem között fog lebegni, soha nem tudja, 
vidám lesz-e a hajnal és barátságos-e az este, hiszen legnagyobb 
veszedelmére mindig az oldalánál és asztalánál van a törökök 
titkos megbizottja, minden étkezésnél táplálja udvarában a 
csauszt, vagy más hasonszőrü követet, mint kigyót a keblén, 
s az elvesztett szabadság jeleként katonái a törökök ellenséges 
és véres jelvényeit viselik. Mert tudvalévő, hogy tulajdon- 
képpen semmi mást nem akar, semmit nem óhajt inkább a 
török, mint hogy Zsigmondot, a nagy reményü fejedelmet, 
s vele együtt népét, a termékeny Erdély lakóit és a leg- 
derekabb polgárokat védnökség és szerződés csalárd ürügyé- 
vel szerencsétlen és nyomorult rabszolgáivá tegye, vagy hogy 
az erdélyiek és az ifjuság virágának segitségét arra használja 
fel, hogy a keresztények feletti zsarnok uralomhoz és Magyar- 
ország leigázásához egyengessék az utját, vagy hogy bármely 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 71


alkalmat megragadva váratlanul a gyanutlanokat és mit sem 
sejtőket elnyomja, az emberek miriádjait szörnyü bálvány- 
imádásra, örök gyászra és szenvedésre vezesse, s a szabad 
országot, mint egykor Oláhországot és Moldvát, terméketlen, 
üres és kietlen gyarmattá tegye, tizedet szedve az emberekből, 
épp ugy, mint az állatokból, rabszolgaárusok módjára keres- 
kedve velük s annak adja a birtokot, megfojtva vagy kivégezve 
a jogos birtokost, aki több adót fizet érte. Ilyeneket és ezekhez 
hasonlókat hallott mindenfelé Zsigmond; s ezek nyilván nem 
kevéssé érintették és gyötörték lelkében, s nem csekély okot 
adtak rá, hogy mélyebben megfontolja ezeket a dolgokat és 
szavakat. Titokban tervezgetni kezdte, hogy szabadulhatna 
meg ezektől a kötelékektől és ettől a félelemtől, hogyan kerül- 
hetne az idegenek rábeszélése folytán a római birodalom szö- 
vetségébe, hogy a római védőszárnyak alatt végre nagyobb 
biztonságban legyen. Sőt, teljesen meggyőzetve tőlük, ki- 
látásba helyezte nekik, hogy a maga idejében mindezeket 
keresztül fogja vinni, hogy beteljesedjék, amivel Ézsaiásnál 
a bünök által megbántott Ur fenyegette a népet, mondván: 
«És gyermek-fejedelmeket adok nekik és asszonyok uralkodnak 
majd rajtuk»; itt világosan megmondja, hogy semmi ke- 
ményebb csapás nem érheti az országot, mint az ostoba és 
istentelen fejedelem. A jó és okos fejedelemnek ugyanis minden 
újitást, ameddig csak lehet, kerülnie kell, mert még ha jobbá 
is változik, maga az újitás bántó. Nem is változott meg soha 
zavar nélkül sem az állam formája, sem a közös szokások, vagy 
a már bevett törvények. Ezért, mikor valami ilyesmi történt, 
nem kellett volna újitást hozni, amig lehetett, hanem vagy 
türni kellett volna a régi állapotot, vagy lassanként hajlítani 
a jobb felé. Hiszen a jó fejedelem legfőbb kötelessége, hogy ne 
csak megőrizze az ország jelen boldog állapotát, hanem virág- 
zóbbá tegye, amit kapott. És ha néha az események vihara 
és a közvélemény el is tériti a fejedelmet az addigi céloktól s 
kényszeríti, hogy a körülményekhez alkalmazkodjék, mégis 
nem szünik meg, ameddig tud, ellenállni és amit igy nem lehet, 
más úton próbálja véghezvinni. Ha pedig valami olyan, hogy 
nem lehet kitartani mellette, körültekintően és lassanként kell 
megjavitani. 


1590. 


Történt egyszer, hogy Zsigmond [unoka-] testvérével, 
Báthori Boldizsárral, más ifjakkal és udvaroncaival a mezőn 
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lovas hadijátékot játszott, ahogy nálunk hivják; itt Jósika 
István, egy karánsebesi oláh, akit azonban Boldizsár Olasz- 
országba küldött irodalmi tanulmányokra, azután pedig elő- 
léptetett s elsőnek számitott az ékesszóló férfiak között, majd 
később Zsigmond szolgálatába ajánlott, a játék szokása szerint 
versenyfutásra hivta ki Boldizsárt; ő kiállt ugyan, de méltat- 
lankodva, mert úgy érezte, hogy, szolgai sorban lévén, ki- 
hivása megszégyenítő egy szabad emberre nézve; haragra 
lobbanva tehát Jósika alacsony származása miatt, mikor a 
futásban utólérte, – mert mind ő maga, mind lova olyan 
fürge volt, hogy alig akadt akkor hozzá hasonló, – bottal 
megverte, szemére vetve származását és alacsony sorát. Ezt 
látva Zsigmond, mintha a szolgájával történt gyalázat őt érte 
volna, haragosan eltávozott és így akkor vége lett a játéknak. 
Ettől a könnyű sértéstől kezdve, – ahogy az ifjak szokták, 
nem tudva fékezni valami kis dolgon haragra lobbant lelkük 
érzéseit, – napról-napra inkább jelét adta iránta való harag- 
jának, de Boldizsár, mivel már igen hatalmasnak és mindenek- 
fölött állónak képzelte magát nagybátyja, István lengyel király 
bőkezüsége folytán, – ez ugyanis Fogaras várát minden járulé- 
kával és sok más egyébbel, ami főhercegségnek számit Erdély- 
ben, ajándékul neki adta, – nem sokat törődött evvel. Ké- 
sőbb Fogaras várába ment s nem sokkal ezután onnan néhány 
ügyének elintézésére Váradra, vér szerinti testvéréhez, Báthori 
Istvánhoz, aki akkor Várad várának és a Zsigmond alá tartozó 
magyarországi részek legtöbbjének előljárója volt. Ott néhány 
napot töltve, ujra visszatért Erdélybe s Gyulafehérvárott nagy 
pompával házat kezdett magának épittetni a prépostság épüle- 
tének szomszédságában, ahol egykor Géczy János kormányzó 
lakott; le is rakták az alapokat s egy darabig folyt a munka. 
Ezalatt úgy látszott, hogy kibékültek egymással s ezért a 
gyulafehérvári kerület is segitségére volt Boldizsárnak az épit- 
kezésben; de Zsigmond a lelkében előbb megfogamzott mél- 
tatlankodást nem tudta őszintén kivetni onnan, mert mindig 
voltak az oldalán Jósika Istvánhoz hasonló emberek, akik 
mindent rosszra magyaráztak; Jósika maga sem késett őt 
ingerelni, ha erre alkalom adódott. Zsigmond tehát vetélkedni 
akarva Boldizsárral, Jósika István szemben egy másik ház 
épitésébe fogott, hogy Boldizsár az épitkezésben alul marad- 
jon. Jósika háza hamar felépült, Boldizsáré félig készen abba- 
maradt s most is úgy áll. Mert a fiatalkor együgyüsége, – nyil- 
vánvaló, hogy ez volt meg akkor Zsigmondban, – részben, 
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mert természetes hajlamainál fogva inkább örül a hizelgés- 
nek, mint az igazságnak, részben tapasztalatlanságból, amilyen 
gyanutlan a cselszövésekkel szemben, épp oly kevéssé tud óva- 
kodni tőlük. Ez pedig súlyos baj, mert a történelem tanusága 
szerint a legnagyobb királyok virágzó birodalmát döntötte meg 
a hizelgők nyelve, s olvashatjuk, hogy sehol nem nyomta el 
úgy kegyetlen zsarnokság az államot, hogy a tragédiában ne 
lett volna különösen nagy szerepük a talpnyalóknak. Innen 
származott Erdélyben is a legtöbb baj; Boldizsár ugyanis 
nem az ország többi lakói és a főurak választása alapján, ha- 
nem kevély elbizakodottságból, részben rokonsága, részben 
pedig saját vagyona és hatalma miatt, magának igényelte a 
kormányzói tisztet, másokat, akik egyébként okosabbak és 
közügyekben tapasztaltabbak voltak nála, semmibe vett, s igy 
szerteszét sok meg nem engedett dolgot is elkövetett az ország 
lakóival szemben, röviden szólva, sok tisztes asszony meg- 
becstelenítésével, akiknek kedvéért gyakran szállott meg férjeik- 
nél a vendégjogra hivatkozva, amivel a legtöbb ember lelkét 
annyira megbántotta, hogy rosszat kezdtek róla beszélni s azt 
is, hogy a fejedelemségre tör. Megerősitette még ezt a gyanut 
az is, hogy kiválóbb és nemesebb főurak elhagyva Zsigmond 
udvarát, Boldizsárhoz özönlöttek, hogy nála teljesitsenek szol- 
gálatot, úgyhogy azt mondták, 500 lovast és 200 gyalogost 
tart udvarában. Ezért majdnem mindenkinek kezdett gyanus 
lenni a hatalma, még az okosabbaknak és vénebbeknek is, 
igy aztán nemsokára az ifjak és a hizelgők, – többnyire a leg- 
alacsonyabb sorból vette őket magához, – titokban kezdték 
elhitetni Zsigmonddal, hogy Boldizsár a fejedelemségre tör. 
Bizonyitékul szolgálhat az is, mondták, hogy mikor látta a 
királyi nagybátyja halála után minden segitségtől és támasztól 
megfosztott Zsigmondot, nehezen türte, hogy már azelőtt a 
védtelen ifjura ruházták a fejedelemséget s őt, aki belátásban, 
tekintélyben és katonai erényekben fölülmúlja, mellőzték, most 
pedig Gyulafehérvárt, a királyi székhelyt igyekszik elfoglalni, 
ezért csalogatott magához annyi előkelő és kiváló férfit zsoldos 
szolgálat ürügyével; ilyeneket és ezekhez hasonlókat hangoz- 
tattak minduntalan. S igen sok mulik az udvaroncokon, akik 
hiven kedveznek a gyermekek és ifjak vágyainak, akár ostoba- 
ságból, akár mert azt remélik, hogy ebből nem csekély hasznot 
húzhatnak. Mert többnyire úgy van, hogy mig kiki a maga 
hasznát nézi, a köz javának szempontját elhanyagolja. Igy 
Zsigmonddal gyakran történt meg, hogy mikor különböző he- 
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lyekre vonult ki szórakozás céljából, jelentették neki, hogy 
Boldizsár fegyveres csapattal közeledik székhelyének elfoglalá- 
sára; ő mindig hitelt adva hizelgőinek, gyors futással vissza- 
tért Gyulafehérvárra és csendben várta, mi lesz ezután, de bár 
ez gyakrabban megesett, semmi ilyesmi nem történt. Azért a 
legtöbben meg voltak győződve, hogy ilyesmi készül, látták 
ugyanis, hogy Zsigmond nem uralkodásra és az állam bölcs 
kormányzására született, hanem játékra, fényüzésre, táncra, 
nők ölelésére, atyai javai eltékozlására, haszontalan költeke- 
zésre; mindenféle haszontalan olaszra, cinédusra, zenészre, 
azt mondják, annyit költött évenként, hogy mindenki szerint 
elég lett volna a testőrség egyévi zsoldjára. Tehát ezeket látva 
és hallva, könnyebben hittek el az emberek ilyesmiket Boldi- 
zsárról, bár a vénebbek és bölcsebbek, akiket a medgyesi gyülé- 
sen a kormányzás biztonsága végett mellé rendeltek, minden 
erővel igyekeztek Zsigmondot ezektől eltériteni és a jó útra 
visszavezetni, hogy rájuk hallgasson, de semmi jót nem értek 
el vele, aminthogy igen könnyű bármelyik rókáról a bőrét le- 
húzni, de a természetét nem. Megátalkodott dőzsöléseiben tehát 
oda jutott, mivel napközben Curiusként élt, éjjel pedig baccha- 
náliákat rendezett, hogy lassanként mindenfelé rosszat beszél- 
tek róla. 


1591. 


Mig tehát mindkettőjükről ilyenek hallatszanak, a tanács- 
urak tanácskozni kezdtek (Boldizsár is közéjük tartozott), mit 
kellene tenni az állam e két veszedelme között, minthogy ez, 
ámbár rossz, de mégis törvényesen megválasztották és meg- 
erősítették, amaz viszont serény, hatalmas, – bár ő is fék- 
telen, – és harci erényekkel ékes. Ezekhez járult még az is, 
hogy Zsigmond meghagyta a tanácsosoknak, hogy ezekben a 
nagy nehézségekben, amelyekbe testvére sodorta, szabadon 
mondják meg, mi szerintük a tennivaló, s melyik párt felé kell 
hajolni. Mikor egybegyültek, Kendi Sándor igy kezdett be- 
szélni: «Bölcs férfiak, Plato szerint senkit nem lehet az ural- 
kodásra alkalmasnak tartani, ha nem kényszerűségből és aka- 
rata ellenére vállalta az uralmat, mert, aki a fejedelem tiszt- 
jére vágyik, az szükségképpen vagy ostoba és nem érti, milyen 
gyötrő és veszélyes dolog a király hivatalát jól betölteni, vagy 
annyira gonosz ember, hogy a maga, nem az állam érdekei 
szerint szándékozik az uralmat viselni, vagy annyira gondat- 
lan, hogy nem mérlegeli a terhet, amelyet magára vállal. Már 
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pedig annak, aki alkalmas a királyságra, egy személyben okos- 
nak, jónak és bölcsnek kell lennie. Bár Zsigmondban rossz 
természete miatt mást látunk és gyermekkorában való idő- 
előtti megválasztása se mutat másra, minthogy semmiképpen 
nem tudtunk jó hajlamairól meggyőződni, mégsem kerülheti 
el figyelmünket, amit az evangeliumok és az apostolok levelei 
az urak eltüréséről, az előljáróknak való engedelmeskedésről, 
a királyok tiszteletéről és az adó fizetéséről mondanak. Türni 
kell az istentelen és ostoba tisztviselőket is, nehogy az állam, 
vagy a város rendjében zavar legyen, csak teljesitsék köteles- 
ségüket, csak ne parancsoljanak istentelen dolgokat. Ezért jó- 
nak látom, hogy inkább engedelmeskedjünk Istennek, aki tet- 
szése szerint szokott jó és rossz fejedelmeket adni a népeknek, 
mint egyesek meggondolatlan ostobaságának, akik azt kiván- 
ják, hogy elvetve azt, akit törvényesen megerősitettünk, más 
valakit válasszunk. Hogy tehát ne találtassunk hálátlanoknak 
Isten és a törvényesen megválasztott fejedelem iránt, azt aján- 
lom, hogy maradjon ő meg hivatalában, Isten, akinek a kezé- 
ben minden van, majd gondoskodik a többiről. S úgy gondo- 
lom, mindent el kell követni, hogy Erdélyországnak ez a két 
réme és legnagyobb szerencsétlensége, ha lehet, mi általunk 
kibéküljön és kölcsönös egyetértésben éljen, igy megakadályoz- 
hatjuk a bajokat, amik ebből következnének; ha pedig ez 
nem sikerül úgy, ahogy akarjuk, állitom, hogy akkor a leg- 
végső orvossághoz kell nyúlni és a köz hasznáért és biztonsá- 
gáért a magánérdekeket háttérbe kell szoritani. Hogy tehát ne 
származzanak a legnagyobb bajok ebből és ne harapózzanak 
el messzebb, jobbnak látom, – ha tényleg nem tudnak sziv- 
ből kibékülni, – Boldizsárt eltávolitani az országból, vagy 
akár meg is öletni, mint hogy az ország lakóinak egyetértésé- 
vel választott és megerősitett fejedelmet, akihez minket ma- 
gunkat is az eskü szentsége köt, eltávolitsuk, vagy türjük, 
hogy élete veszélyben forogjon, aminek következtében aztán 
az ország békés állapota felborulhat.» A többiek is effelé a véle- 
mény felé hajlottak. Azután egyhangúlag Gálffi Jánost és 
Gyulai Pált jelölték ki, hogy közöljék Zsigmond fejedelemmel, 
mit határoztak és hogyan döntöttek a szóbanforgó ügyben, 
de csak úgy, ha Zsigmond szavát adva hallgatást fogad, féltek 
ugyanis, hogy ha ellenfele idő előtt megtudja a dolgot, ez halá- 
lukat jelenti. Zsigmond tehát szavát adva a titoktartásra, meg- 
hallgatta, mit tanácskoztak, azután hazament s mikor otthon 
gondolkodva, mit kellene tenni és mélyen sóhajtozva, (ahogy 
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lenni szokott, mikor új és bizonytalan dolgok előtt áll az ember,) 
arcán viselve a szomoruság jeleit, leült, véletlenül be- 
lépett hozzá egy jezsuita, s mikor megpillantva őt, látta, hogy 
a szokottnál sokkal szomorúbb, meg merészelte kérdezni, min 
szomorkodik annyira; ő nem sokat kérette magát, hanem 
mivel az ifjúkor többnyire ostoba, hebehurgya, meggondolat- 
lan s igy nem sejti a jövőt, feltárta a dolgot a jezsuitának. 
A jezsuita rögtön tiltakozott, elátkozta a határozatot, menny- 
dörgött, hogy ez testvérgyilkosság és egyházi átokkal fenye- 
gette, ha testvére ártatlan vérének kiontására emeli kezét, nem 
értve meg, hogy ehhez a legvégső esetben kell folyamodni, ha 
a kibékités sehogyan sem sikerül kellőképpen. A jezsuita ez- 
után Boldizsárhoz ment, aki akkor Gyulafehérvárott volt s 
mindent elmesélt neki, egyet-mást még a saját fejéből is hozzá- 
téve. Igy megtudva a titkot, Boldizsár fenyegetni kezdte a 
tanácsosokat. A fejedelem és néhány tanácsos tisztázta magát 
Boldizsár előtt, s a bűnnek és a kegyetlen határozatnak min- 
den felelősségét a fent emlitett két emberre, Gálffi Jánosra és 
Gyulai Pálra háritották, érvekkel bizonyitva be neki, hogy ők 
maguk ártatlanok ebben a véres határozatban. Mikor ők ket- 
ten megtudták ezt, sietve eltávoztak Gyulafehérvárról és bir- 
tokaikra menekültek. Ott, semmi ellenségeskedéstől nem tartva, 
minthogy a fejedelem ellen semmit sem követtek el, egy ideig 
nyugodtan voltak, azt gondolták ugyanis, hogy Boldizsár nem 
mer és nem is tehet semmit erőszakkal az ország törvényei 
ellen, hanem jog és törvény szerint fog eljárni ellenük az ország 
lakóinak nyilvános gyülésén. Nem sokkal később Gyulai Pált, 
a kiváló irodalmi müveltségü férfiut, Zsigmond belső emberét, 
Boldizsár emberei Abafája nevü kastélyában csellel megtámad- 
ták, megölték és darabokra tépték; a fejedelem jóváhagyásá- 
val, hogy annál inkább elhigyje Boldizsár, hogy Zsigmondnak 
semmi része nem volt a tanácskozásban. Ennek a gaztettnek 
megtörténte után néhány nappal, ugyancsak Báthori Boldizsár 
Gálffi Jánost is megtámadta marosujvári várában, amelyet 
maga épittetett, s el is fogta volna, ha annak néhány hű embere 
aznap este nem jelentette volna, hogy őt is bekerítik, ha gyor- 
san nem cselekszik. Ezt hallva, ő nem késlekedett, mert még 
nem volt elég erős a vár, hanem felkészülődött az útra és el- 
hagyva kedves feleségét és leghívebb embereit, néhányadmagával 
a sötét éjszaka leple alatt, elmenekült. Magyarországra készülő- 
ben Belényes városában Chinkat Péter bajoni kapitány, aki 
akkor véletlenül ott volt, emberei árulása folytán elfogta és 
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Váradra vitte fogságba. Azután nyomban levélben közölte 
Zsigmonddal, hogy elfogta Gálffi Jánost s nem tudja, milyen 
okból menekült, ezért méltóztassék meghagyni neki, mi történ- 
jék vele. Zsigmond megparancsolta, hogy vigyék Huszt várába 
s ott őrizzék, mig mást nem parancsol. Husztra vitték tehát 
s miután ott egy darabig őrizték, Boldizsár, Bodoni István és 
más rosszakaratúak kérésére a fejedelem levélben megparan- 
csolta a vár kapitányának, Szabó Balázsnak, hogy mihelyt a 
levelet megkapta, tüstént ölesse meg. Gálffi ellenségei ajándé- 
kokat igértek a futárnak, hogy hiven teljesitse kötelességét, 
s az nyomban, sietve, útnak indult. Egy-két óra mulva Kova- 
csoczki Farkas királyi kancellár lépett be Zsigmondhoz a 
tanácsterembe, s az előadta a dolgot, hogy mit határozott 
Gálffiról egyesek kérésére és mit irt titkos pecsétje alatt. Ezt 
hallva a kancellár, térdre borult előtte és kegyelmet kért Gálffi- 
nak; ő beleegyezett, új levelet irtak, másik futárt hoztak s 
nyomban az első után küldték; a fejedelem megbánta, amit 
tett s hogy megmenthessék az életét, még nagyobb jutalmat 
igér a futárnak. De hiába, mert az első hamarább ért oda és 
Balázs kapitánynak szigorúan a lelkére kötötte, hogy a feje- 
delem parancsát nyomban hajtsa végre. Balázs tanácstalanul, 
minthogy meg akarta nyerni a fejedelem és mások kegyeit, 
elhatározta, hogy végrehajtja a parancsot; ezért belépett 
Gálffihoz s odaadva neki a fejedelem levelét, meghagyta, hogy 
készüljön a halálra, mert életének vége a küszöbön van. Gálffi 
ezt meghallva, azt mondta, hogy a levél nem a fejedelemtől, 
hanem Bodoni kezétől származik, akit ő maga mozditott elő 
és ajánlott Zsigmond szolgálatába és aki valami kicsiségen 
megharagudva, most jótevője vérére szomjazik; ezért ha- 
lassza el a dolgot a következő napra, hogy legkegyesebb feje- 
delmének irhasson s Istennek hálát adhasson a tőle kapott 
testi és szellemi jótéteményekért és minden vétkéért irgalmat 
kérhessen tőle; mert biztosan tudja, hogy ura, Zsigmond, 
nemsokára megbánja jelenlegi parancsát és ha kicsit vár, eny- 
hébben fog bánni vele. De Balázs, mivel Boldizsártól sok min- 
dent remélt, nem türt késedelmet, hanem meghagyta a derék 
férfiúnak, hogy a futár utasitása értelmében, készüljön a halálra. 
Gálffi, mielőtt meggyilkolták, először Istenhez könyörgött, az- 
után Jehovát hivta tanunak ártatlanságára, hogy semmi része 
nincs abban a vádban, amely miatt meg kell halnia. Azután 
kérte Istent, hogy ártatlanul kiömlő vére Kendi Sándor és 
utódai fejére szálljon, mert az kezdettől fogva irigyelte szeren- 
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cséjét, életére és vérére szomjazott; most is őmiatta kell meg- 
halnia, mert először Sándor volt a határozat szerzője, azután 
tisztázta magát és minden bűnt őrájuk háritott, hogy maga 
megmeneküljön, ők pedig elpusztuljanak. De igazságos a jó 
Isten, s kinek-kinek megfizet cselekedetei szerint, a maga ide- 
jén. Miután ezeket befejezte, fejét vették ugyanabban a ház- 
ban, ahol őrizték s ott is hagyták holttestét a pamlagon, mig 
Szent Mihály lovát előkészítették. Egy óra mulva a második 
futár is megérkezett a kegyelem-levéllel, de későn, mert könnyű 
az embernek az embert megölni, de a halottat életre hivni 
egyedül Isten műve. A nevelésnek olyan hatalma van, irja 
Plato, hogy a helyesen nevelt ember mintegy isteni lénnyé 
lesz, ezzel szemben a helytelenül nevelt, a legocsmányabb vad- 
állattá fajul el. Gálffi János tehát és Gyulai Pál a legalacso- 
nyabb nemesi sorból erényeik, tisztes erkölcseik és bölcs eszük 
miatt javakban és tisztségekben bőven gyarapodva, már régen 
az ország tanácsosai közé kerültek, s ott az elsőknek tekintet- 
ték őket. Pál, Istvánnál, Lengyelország királyánál volt titkár 
néhány éven át; onnan visszatérve, itt is okosnak, eleven 
eszünek és tanácsaiban szerencsésnek ismerték. Gálffi, Zsig- 
mond atyjánál először főszakács volt, azután Zsigmondot daj- 
kák módjára, karjában hordozta, melengette és táplálta s min- 
den gondját és fáradságát Zsigmond épségének megóvására 
forditotta; nagy részben ő volt a kezdeményezője annak is, 
hogy Zsigmondot az ország fejedelmévé válasszák. Később, 
mikor már felserdült, hasznos tanácsokkal mutatta meg, hogy 
kell az ország gyeplőjét kézben tartani. De lám! az érdemekért 
ritkán szoktak hálával fizetni és a gonoszul megtartott barát- 
ság elárulja a gonosz erkölcsöket. Megpróbálták hát ezek a 
bölcs férfiak már kezdetben jól irányitani, hogy elejétől a leg- 
jobb dolgokhoz szokjék, mert bármely zene kellemes azoknak, 
akik hozzászoktak és semmi sem nehezebb, mint elszakitani 
az embert attól, ami a hosszú gyakorlatban már természetévé 
vált. De semmire sem mentek, mert minél inkább iparkodtak 
természetét megjavítani, annál inkább visszacsapott az ág; 
ugyanis mindenki természettől hajlamosabb a bűnökre, mint 
az erényekre. Később ugy látszott, hogy Zsigmond megbánta, 
hogy atyai jótevőjének, dajkájának és buzgó irányitójának 
életét elvette; úgy tudják, hogy megsiratta a két férfiu sor- 
sát és eszébe jutott adott szava. 
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GYULAI PÁL 
EMLÉKIRAT [BÁTHORI] ISTVÁN KIRÁLYNAK 


AZ OROSZOK NAGYFEJEDELME ELLEN 
1580-BAN VISELT HÁBORÚJÁRÓL 


 


A király, miután előre gondoskodott élelemről, lövő és 
minden hadi eszközökről, előre küldvén hajóit, bár országa 
távolabbi részeiből csapatjai még nem gyültek volt össze, 
mindazáltal gondolván, hogy elkészültségének hirére gyorsan 
fogják követni, junius 16-án Vilnából elindul és innen 50,000 
lépésre megáll. Azután úgy intézvén útját, hogy őtet lassan- 
haladásában mind a lovasság, mind a gyalogság mindenfelől 
követhesse, július 27. Vitebskbe érkezik. E város Vilnától négy- 
százezer lépésre van, két várral, a hely fekvésével, a mellette 
haladó hajókázható Dwina folyóval igen megerősítve. 


Ekkor a király seregeit számbavévén, haditanács elibe 
terjeszti, hogy mely vidékre fogja vezetni seregét és az ellen- 
séges föld mely részem kezdi meg a háborut. Két igen nagy és 
népes város: Smolensk és Velikie Luki volt működése közép- 
pontjában, melyek közül ez utolsó a Lovat folyó mellett, amaz 
a Boristhenes [Dnyeper] mellett feküdt. De minthogy az ut 
Smolenskhez puszta helyeken át vezetett és a vidéket a mieink 
gyakori kiütéseik által tüzzel-vassal elpusztitották s a határszél- 
től is távol feküdt, attól tartott, hogyha serege erejét odafor- 
ditja, a rossz közlekedés és az eleséghiány miatt bajba jut s 
az ellenségnek megnyilik az ut Litvánia megtámadására. S ha 
Smolenskbe menne is, úgy látszott, hogy az ellenség nem lesz 
távol tartható Livoniától [Livland], holott pedig ép az volt a 
czélja e hadi vállalatnak. Az sem volt remélhető, hogy a muszka 
azon városért, mely az ő országától távol a Boristhenes mellett 
feküdt, erejét kockáztatni fogja. 


Ezek figyelmes megfontolása után arra határozta magát, 
hogy Velikie Lukiba vonul, ahová bár erdős helyeken vezetett 
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az ut, mégis, minthogy a vidéket pusztitás nem érte s a Dwina 
és Uswiat folyókon a hadi és élelmi szerek kényelmesen szállit- 
tathattak, ugy látszott, hogy itt a seregvezetésben kisebb 
akadály, nehézség fog előfordulni. Ezek mellett Velikie Luki 
annyira közel van Livoniához, hogy ha azon várost a király 
hatalmába keriti: mind eleséget nyerhet Livoniából, mind az 
utat elzárja Muszkaországból Livoniába, mind végre nagy 
tartományától fosztja meg az ellenséget. Végre szeme előtt 
lebegett a királynak az a lehetőség is, hogy ha elvesztvén a 
béke reményét, látná a muszka azon város megtámadását, 
mely mindig az ő hatalma alatt volt és mindenfelé erős őrsége 
van, az övéinek segélyére jönne s igy valami alkalom nyilnék 
nyilt harczban megmérkőzni, amire nagyon vágyott a király. 
Ehhez járult, hogy Velikie Luki körül az egész tartomány 
földje termékenységével s minden egyéb dolgok bőségével 
dusabb lévén a többiek felett, emberei és barmai táplálására 
könnyebben szerezhet eleséget. Pskowig a föld mindenütt 
mivelve, sik mezőkkel, népes községekkel rakva, lakva ha a 
király hatalmába kerül, nagy előnyt és hasznot nyujthat őrség- 
ben hagyott katonáinak. 


Velikie Lukiba akarván menni, két vár állott előtte, ke- 
mény muszka őrséggel megrakva: Wieliz a Dwina folyó innenső 
partján és Uswiat, hasonnevü folyó mellett. E két vár bevételét, 
hogy háta megett ellenség ne maradjon, elhatározta; seregét 
kétrészre osztja és Zamoyski Jánost, az ország kancellárját 
hétezerrel előre küldi Wieliz megvételére. Ő maga a negyedik 
táborral Suraz városhoz megy. Itt két igen fontos okból négy 
napig megállott. Először, hogy a Dwina folyón hidat verjen 
a sereg átszállitására és másodszor, hogy ezen késedelem által 
időt nyerjen megtudni, mit csinált Zamoyski Wieliznél, mely 
40 ezer lépésre volt Suraztól. Amaz pedig darabos utakon vezet- 
vén csapatait Wielizbe, mihelyt a sürü erdőkön áthatolt, meg- 
szemlélvén a hely fekvését, három oldalról körülsáncolja, föld- 
védeket hányat, ágyuit legnagyobb gyorsasággal a várra irá- 
nyoztatja. Mert ahol a Dwinát érintette, nem volt bekerithető. 
Az ostromszerek müködésbe hozatván, midőn a wieliziek látták, 
hogy falaikat döngetik s a mieink bámulatos bátorsággal visz- 
nek üszköket, fáklyákat a falakra: a várost bántatlanság 
kikötése mellett feladják. A király ezt megtudván, mig a hidat 
csinálják, meghitt embereivel Wieliz megtekintésére rándult. 


Wieliz elfoglalása után a muszka levelet küld neki, mely- 
ben szerényen és alázatosan (a min legtöbben csodálkoztak) 
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jelenti, hogy ő már mind a maga, mind az elődei szokása ellenére 
követet küldött hozzá, kinek a béke kivánalmaihoz és méltá- 
nyos föltételekhez illő utasításokat adott ugyan, de mivel nem 
tudja tisztán, hogy a király tőle mit követel, attól tart, hogy 
nem leend megelégedve azokkal, amiket követje az ő nevében 
ajánl: kéri tehát, hogy a király vagy levél által a lehető leg- 
gyorsabban jelezze követeléseit, vagy annak teljesítését bizza 
az ő követére. Továbbá, hogy mielőtt a követet kihallgatná, 
seregét tartsa a maga határaiban s ne engedje, hogy az ő hatal- 
mában lévő tartományokra kiüssenek. Végre ne kívánjon 
keresztény vért ontani s ne idegenkedjék az ajánlott békétől, 
megemlékezvén amaz üdvös intésről, hol az isteni próféta így 
szól: «Most azért ti királyok legyetek eszesek, ti földnek birái, 
kormányzói tanuljatok.» A második zsoltár e végsorait levelébe 
szőtte. 


A király elolvasván a levelet, nem tágit, terve kivitelét 
folytatja s miután a Dwinán elkészült a három hid, összes 
seregét átszállitja a tulsó partra s ott tábort üt. Következő 
nap más levél jön a muszkától, sokkal alázatosabban írva 
mint az előbbi. Tartalma ez volt: a követ, bárhová parancsolja 
a király, kész menni; várja meg tehát, mig a nagy utat meg- 
teszi s ne gondolja, hogy a három napi késedelem, mig a követet 
várja, nagy kárára lesz ügyének. 


A szokott gyorsasággal felhagyni nem akaró királyt késlel- 
tette az utak nehézsége, az erdős, alig járható helyek, a fák 
össze-vissza nőtt ágai mintegy folytonos határgyepü akadályoz- 
ván. Emellett a sok tó és a mocsáros talaj miatt, mely lovak, 
emberek nyomai, lábai alatt sülyedett, a litván csapatok nagy 
erőfeszitéssel hatoltak előre és a katonák lármáztak a király 
seregében, hogy a litvánok elől lassan mennek, későre készí- 
tik az utat, meg hogy a puszta földön kivül semmit sem hagynak 
a hátulmenőknek. A király tehát a testőrgyalogságból kivá- 
laszt 300 magyart s előre küldi, hogy a litvánokkal együtt 
gyorsabban készitsék az utat. Igy a litvánok a vilnai vajda 
[Radziwill Miklós] vezetése alatt augusztus 15-én végre el- 
érkeztek Uswiat várához. 


A király innen 10 ezer lépésre megállott. Uswiat halmon 
volt, egy széles tó mellett, melyről mind a várat, mint a belőle 
eredő folyót elnevezték. A muszkák ostromot várva, kevéssel 
azelőtt felgyujtották a vár alatt fekvő várost, befogadván a 
várba a városiak harczba nem való egész tömegét is. A vajda, 
mielőtt a vár ostromához kezdene, hirnököt küld előre, hogy 
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adják meg magukat, csupán ennyit jelentvén ki, ha azonnal 
meg nem adják és a király kegyelmére nem bizzák magokat, 
minden rosszat várhatnak. Azok bár kezdetben nyersen felel- 
tek, de amint látták, hogy körülsáncolják őket és vesszőkosara- 
kat alkalmaznak, nem késtek a feladással, megijedvén leg- 
inkább gyalogjaink érkezésétől, kik egy éjszaka alatt kődobások 
között bámulatos munkával sánczot huzván, folytonos lövéseik- 
kel senkit sem engedtek a szembe levő tornyon foglalatoskodni. 
A király a meghódolóknak bántatlanságot adván, megengedte, 
hogy a hadnagyok kivételével Muszkaföldre visszatérjenek, akik 
akarnak. Másnap a király tábort ütvén a régi Uswiatnál, hajóra 
szállva kevesedmagával, a szemben lévő folyón a vár meg- 
tekintésére a tóhoz hajózott. 


Miután Uswiatot őrséggel megerősitette, augusztus 20-án 
tizezer lépést tovább haladott. Eddig vizen szállithatta ostrom- 
szereit, ezután szárazon kezdette szállitani. De semmi sem 
szorongatta annyira a katonákat négy napon át, mint a takar- 
mány hiánya. Mintegy 60,000 lépés távolságra erdő volt, s 
oly terméketlen és kiaszott a föld, hogy mindennemü takarmány 
hiánya miatt a katonák fakéreggel és ágakkal táplálták lovai- 
kat, meg fáradhatatlan kutatás, keresés után, ha valamely 
tóra találtak, övig vizbe gázolva, szittyót és kákát szaggattak. 
Végre a négy napon át kifáradt katonák mivelt és termékeny 
földre jutottak s a parasztok kunyhói és viskói mindenfelől 
barmokat és eleséget szolgáltattak. 


Tábort ütvén itt, a katonáknak s állatoknak két napi pihe- 
nést engedett s azután való napon, augusztus 25-én harmincz- 
ezer lépés utat megtévén, Kupuya faluhoz érkeztek. Itt a király 
gyorsan ebédelvén, azon lovassággal, melyet őrségül maga 
körül szokott tartani, Velikie Luki fekvésének megszemlélésére 
ment, mely 10 ezer lépés távolságra volt. Ennek pontos meg- 
vizsgálása után, minthogy lőtávolságra ment a várhoz, nap- 
haladtakor visszatért a táborba. Zamoyski, aki Vitebskbe előre 
volt küldve, más uton vezette seregét s az ellenség néhány 
kémjét elfogta, itt csatlakozott a királyhoz. Másnap a király 
felszerelt seregével a Velikie Luki alatti sikságra leszáll. Egész 
seregét, melyet egyszerre együtt azelőtt senki sem látott volt, 
láthatóvá tette és délfelé az ellenség szeme előtt tábort üt. 


Igen nagy és gyönyörü volt a sikság, gabonatermő mezők- 
kel, a gabona már meg volt érve s igy mindennemü gabonát 
bőven nyujtott a seregnek. Másnap muszka követek jöttek, 
kiket a király, mielőtt a várat körülzárná, tanácsot hiván össze, 
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sátrába bocsátott, bogy kihallgassa. Azok pedig, mindenek 
várakozása felett, hiszen azt hitték, hogy a békére tartozó 
utasitásokkal jöttek, szemtelenül kezdették követelni, hogy a 
király azonnal térjen vissza Litvániába; nekik ugyanis nem 
áll hatalmokban, hogy követségi megbizatásukat közöljék azzal, 
aki az ő földjüket ellenséges sereggel megszállva, minden ellen- 
séges dolgokat elkövet. A király jól ismervén a muszka cselt, 
könnyen észrevette, hogy ez a beszéd is az időhalasztást szol- 
gálja, a követeket sátrából kiutasitotta s csak annyit mondott: 
azon fog müködni Isten segélyével, hogy rövid időn vegyék 
észre a követek, miszerint nem muszka birtokon vannak. 
A vár ostromát Zamoyskira bizza s meghagyja, hogy még 
azon nap támadja meg. Velikie Luki vára kissé emelkedett 
helyen van s mindenfelől szép, terjedelmes és termékeny sik- 
ságra néz le. A város palánkkal és keskeny árokban álló vizzel 
vagy tócsával volt körülvéve s a vár keleti oldala felől feküdt, 
északfelé igen hosszan elnyulva; a király megérkezése előtt 
négy nappal az ellenség elégette, a várba bevivén minden házi 
butort, mindenkora embereket is nagyrészben. 


A Lovat folyó nyugat és dél között folyván, a vár falai 
mellett elhajlik s annak harmadrésze mellett haladva a fel- 
gyujtott város közepén keresztül, északra nyulik és 300 ezer 
lépést haladva Nagy-Nowgorodnál az Ilmen tóba ömlik. Ezen 
folyón kivül sáncz és állóvíz övezi az egész várat. Mivel az 
ellenség előtt intő példa gyanánt állott, hogy a mieink meg- 
előző évben Polockot elfoglalták, s a palánkban tüz ellen nincs 
remény a védelemre, ezt roppant munkával megerősitették. 
A régi gerendavázat, melyből a fal állott, alólról a tetőig egészen 
földdel és gyeppel boritották be oly vastagon, hogy a töltés 
felső részére földkosarakat állithattak. Zamoyski a király pa- 
rancsa szerint a fekete csapatokkal, melyeket a háborura zsold- 
dal fogadott, s azon többi csapatokkal, melyekkel Wielizt be- 
vette s végre az egész magyar lovassággal átment a Lovat 
folyón; a gyakorlott várostromlók számára leirja azon helye- 
ket, hol árkot vonjanak és töltéseket emeljenek. A magyar 
gyalogság napnyugat felől, a lengyel a fekete csapatokkal 
észak felől a város romjain állott. Éj kezdetén kezdettek sán- 
czot vonni s virradat előtt annyira vitték, hogy napfelköltekor 
az ellenség a várostromló készüléket már az állóvizen látta. 
Azon napon és a következő éjszakán ugy elkészültek az ostrom- 
hoz tartozó dolgokkal, hogy szeptember 1-én a falrontó ágyuk- 
kal a falakat döngetni kezdették. E napon, bár nagy mennyiségű 
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golyót és port fogyasztottak el, még sem lehetett áttörni a 
töltést. A követek az ágyuk hangjára, mintegy mély álomból 
serkenve, béketárgyalás végett a királyhoz menetelre engedélyt 
nyernek. A követek a király előtt másodszor ismételten kezdik 
előadni mindazt, amit a követek erre-arra a háboru kezdetétől 
fogva tettek és mondottak, s követelték először is, hogy fel- 
hagyván az ostrommal, elégedjék meg Livonia azon részével, 
melyet most bir; másodszor, hogy a foglyokért, amennyiben 
nála többen vannak, megint más foglyokat fogadjon el a két 
várral. A király félbehagyatta velök a balga, tétovázó beszéde- 
ket, s megmondta hogy hasztalan beszélnek a békéről, ha egész 
Livoniából ki nem vonulnak. 


A követek, minthogy erre utasitásuk nem volt, arra kérik, 
hogy titkárát küldje el azonnal, hogy az ő urokat, fejedelmüket 
kérdezze meg: ezt megengedte kérésükre. Ez alatt a magyarok 
és lengyelek serényen ostromolják a várat. A király tudja minden 
perczben, mi történik az ostromnál, s ismételten parancsokat 
ad a vezetőknek. 


Miután a magyarokkal szembenálló bástyatöltésből annyi 
föld kiesett, hogy a katona addig felvergődhetik, ahonnét a 
fal felső részét hosszu dárdájával elérheti, mind a gyalogok, 
mind a lovasok közül gyors ifjakat szemel ki, tapasztalt vitéz 
vezetőkkel a gyujtásra. Ezek szurokkal, faggyuval s más tüzet 
fogó anyaggal bekent fenyőágakat fejök fölött tartva, a mellö- 
kig érő állóvizén átmennek és a nagy töltésen egymással verse- 
nyezve a dárdájok hegyére tüzött fáklyákat a fal párkányához 
közelebb viszik. A muszkák a felmászókra iszonyu köveket 
dobnak, gerendákat hánynak, forró vizet öntenek fejökre viz- 
csövekből s mindennemü fegyverrel igyekeznek őket elboritani. 
A muszkák elszántsága és halálmegvetése akkora volt, hogy 
midőn a mieink biztos lövései a tüz eloltására összeverődött 
muszkákat szánandó módon leteritették, a levertek helyét 
azonnal más ujak foglalták el, bár kétségkivül tudták, hogy 
ott lesz vége életöknek. A mieink pedig kölcsönösen biztatva, 
bátoritva egymást, az elfoglalt meredek tetőt védik, a tüzet 
gerjesztik, az üszköket hányják. Végre, midőn látják, hogy a 
torony eléggé ég, a tüz terjedése miatt visszavonulni kényszerül- 
vén, s az ellenség lövései között a vizén át visszajövén, sáncaikba 
vonulnak. Nyolcz közkatona esett el, kevéssel többen megsebes- 
sültek. Midőn még a torony égett, az ellenség a falat elvágja 
hogy a tüz tovább ne terjedjen. A király látván, hogy ha a fal 
felső része egészen le is ég, ostromlöveggel a töltést nem lehet 
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ugy leverni, hogy a mieink berohanására ut nyiljon, tanácsot 
tart azonnal, s elrendeli, hogy a katonák bőrből készitett véd- 
fedél alatt a falhoz menjenek és kapákkal a töltés legalsó részét 
ássák alá s innen ezután a belső falgerendákhoz és fundamentum- 
hoz bejutva, a mint a körülmény kivánja, vagy fáklyákkal 
gyujtsák meg a töltéstől megfosztott falat, vagy, ha a mieink 
veszélye nélkül lehetséges, porral vettessék fel a bástyákat. Hogy 
mi módon tegyék ezt, utasítást ad a vezetőknek s Zamoyski- 
val is közölvén tervét, megparancsolja, hogy mindkét felől 
egyszerre kezdjenek hozzá. A kitüzött jutalommal biztatott 
katonák gyorsan teljesitik a rendeletet s a töltés kivájása után 
bemenve, az ellenségre végpusztulást hozó munkán müködnek. 
Egyfelől a magyarok kivájván a töltést, porral aláaknázzák, 
másfelől a lengyelek a belső gerendák meggyujtására fölturják 
a földet, s apróra megvizsgálják. A mieink közül némelyek 
azon a nézeten voltak, hogy az ellenség átellenben aknát ás 
és működésüknek elejét veszi, de ettől az aggodalomtól meg- 
menti őket egy muszka, ki a romokon át sebesen a mieinkhez 
fut s jelenti, hogy az ellenség észrevette ugyan a földásást, 
de az aknázásról semmit sem gyanitván, csak a tetők öntözésére 
határozta el magát, ha a gerendák meggyulnának. 


Zamoyski, jóllehet hirnök által azelőtt is gyakran fel- 
adásra intette az ellenséget, a király parancsából, ki a várat 
és őrségét megtartani kivánta, a szökevényt diszesen felöltöz- 
tetve a muszka nyelvben jártasokkal együtt a falhoz küldi 
s az ellenségnek izeni, hogy a megintésökre és megtartásokra 
alkalmas utólsó időpont itt van; ha balgaságokban inkább 
akarják a király erejét, mint kegyelmét tapasztalni, haragtól 
dühös katonáinktól a legnagyobb rosszat várhatják. 


Az ellenség, vagy helyzetében bizva, vagy a végzettől 
hajtva kegyetlen veszekedéssel felel, hogy előbb fogják őket 
keresztre vonva látni, mintsem az áruló tanácsának engednének. 
Zamoyski, látva ezek megátalkodottságát, elmegy mind a ma- 
gyar, mind a lengyel ostromlókhoz s utasitja, hogy a gyujtás- 
sal és a porral egyszerre tegyenek kisérletet. 


A magyaroktól alátett por a szemben levő bástyát annyira 
megfosztotta minden földtöltésétől, hogy az az égésnek könnyen 
martalékul válhatott. Ezt látván a magyarok, a láng élesztésére 
készitett fáklyákat hoznak s a muszkák kemény oltalmazása 
daczára is a bástyára hányják. Ezen égés a felső emeletbe 
kapván, a másik erődig terjedett, a Caurus szél is segitvén. 


A lengyelek is hasonló buzgalommal elhányván a töltést, 
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a fal legalsó részeihez jutottak. Bekövetkezvén a sötétség: az 
éjszaka nagyrésze a katonák morajával telik el, fenyegetvén 
az ellenséget, hogy betörnek s felkonczolják. Másnap reggeli 
3 óra körül, midőn azt hitték, hogy a lengyelektől támasztott 
tüz már el van oltva, keményebben fuván az északi szél, egy- 
szerre megujul s határtalanul növekszik. 


Ekkor az ellenség, vélve, hogy a dühöngő lángot lehetetlen 
megállitani; végre a végveszély félelmétől kényszeritve nap- 
feljöttekor megigéri, hogy a várost feladja. 


Erre semmi egyebet nem feleltek, hanem, hogy azonnal 
tegyék le fegyveröket és eloltván a tüzet, a vezetők jöjjenek ki 
s bizzák magukat a király kegyelmére. 


Ezeket, minthogy előbb nem bátorkodtak jönni, kiküldött 
alkalmas emberek a vár romjain át bántatlanul kihozták. Ezt 
látván katonáink, szitkozódtak: «Hát azért bocsátják el másod- 
szor is az ellenséget, hogy harmadszor is fegyvert fogjon a 
király ellen, s több katonának veszedelmére lehessen? A király 
szelidséget és kegyelmét gunynak tartja az ellenség. Menjenek 
tehát, akiknek annyi fáradság és küzdelem után sebjeik és 
szövetségeseik elvesztése annyi keserüséget okozott és az ellen- 
ség vérével áldozzanak elveszett bajtársaik szellemének.» Igy 
a vezér parancsának meghallgatása nélkül, a romokon berohan- 
nak s nagy öldöklés után a várat kirabolják. 


Ezen katonai támadásban mégis figyelem volt a korra 
és nemre, mert a gyermekeket és nőket megkimélve csak 
a felnőttek ellen dühöngtek s ezek közül is többen megmaradtak 
a mieink könyörületéből. A zsákmány legnagyobb részét tüz 
emésztette meg, mert az egész vár hihetetlen gyorsasággal 
leégett s a fellobbantott por mind a mieink, mind az ellenség 
közül soknak veszedelmére volt. 


Ez volt a velikielukai vár sorsa. September 5. (Nonis 
septembribus) az ostrom megkezdése után ötödik napon be- 
vétetett. 


A király fájlalta, amint megtudta az ellenség leölését, s 
azonnal odaküldött, hogy a katonák tartózkodjanak az öldöklés- 
től. Már megtörtént, jelentették. Nem kevesen voltak, még 
pedig komoly, tekintélyes férfiak, kik helyeselvén a katonák 
tettét, ugy nyilatkoztak, hogy az ellenség méltán gyilkolta- 
tott le, mivel a királynak a legyőzöttek iránti tulságos kedve- 
zése egyfelől, másfelől pedig az ellenség megtartásában való 
szives készsége a barbárokat oly merészségre ragadta, hogy 
nincs oly jelentéktelen váracs, mely ne lenne bátor a győzhetet- 
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len király seregének ostromát bevárni. A barbárok vakmerőségét 
növeli az az egyszer lelkökbe vésődött hit, hogy a király szelid- 
ségében kész menedéket fognak találni. Azok, a kik Polock- 
nál, Wieliznél, Uswiatnál elbocsátattak, kivéve a velikielukiakat, 
mivel a király jóságát tapasztalták, megátalkodottabban ellent- 
állottak. Káros a kegyelem, mely azután uj küzdelemre ad 
alkalmat. El kell rémiteni őket a tulságos bátorságtól a le- 
öletéstől való félelem által, hogy mondhassák egykor: a le- 
győzött ne éljen vissza a győző könyörületével. Azt sem 
kell remélni, hogy az iszonyú vad népet mások emberies el- 
járása vitézi versenyre hivja fel. Ezen két év alatt a mi marko- 
tányosaink és podgyászos szolgáink közül akiket elfogtak, egy 
sem volt akit elkinozva meg ne öltek volna, a meghódoltakat 
adott biztositások ellenére egy hegyre gyüjtötték s megölték, 
minden nem, kor és fajkülönbség nélkül iszonyu kegyetlenséget 
követtek el. Hogy példát lásson a barbárnép, hasonló büntetés- 
sel kell sujtani. 


Ilyenekkel mentik a katonák eljárását. A király az ellen- 
ség leölése és a vár felgyujtása után a tanács elé terjesztette, 
hogy helyre állítsák-e megint a várat? Neki ugyan tekintettel 
kell lenni a régi névre és helyre, de annyira össze van rontva 
minden, hogy helyreállitása nehezebb, mint egy ujnak épitése, 
mert az égés minden épületet teljesleg semmivé tett. A fal 
kerete az erődők sürű romja miatt megszakadozva állott, s a 
régi falakhoz adott töltés megtépve, gyengitve ingadozott, 
miután a tüz megemésztette a belső gerendákat, melyek a 
töltést tartották. A király tehát a muszka éghajlat természetét 
figyelembe vévén, hogy a zord időjárás miatt bajba ne jusson 
serege, gyorsan munkához fogott, az egész vár területét négy 
részre osztja, s a két rész helyreállitását magának veszi a magya- 
rokkal, a harmadikat a lengyeleknek, a negyedik részt pedig a 
litvánoknak adja ki, hogy a különböző nemzetiségek közötti 
kölcsönös verseny a megkezdett müvet annál gyorsabban be- 
fejezésre juttassa. Néhány nap már eltelt a munkában, midőn 
a takarmánygyüjtők a vidékről visszafutva a táborba, jelentik, 
hogy az utakat az ellenség elállta s a vidéken elszéledt gabona- 
gyüjtőket mindennap fogdossa. Velikielukitól 60 ezer lépés 
távolságra volt Toropiec vára, mesterséggel, fekvése által és 
katonasággal igen megerősitve, s innen ütöttek ki takarmány- 
gyüjtőinkre. Ezt megértvén a király, 500 lovast, 100 gyalogot, 
kik puskával lovakon szoktak menni, Borbély György vezetése 
alatt az ellenség elűzésére küldi. György részint egy átszökött 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 56


tatártól, részint az elfogott mezei emberektől megtudta, hogy 
az ellenségnek sokkal nagyobb csapatjai vannak, mint ő vélte, 
mivel Toropiecen tul 30 ezer lépéssel 6000 van letelepedve. 
Igy György, bár égett a harcivágytól, mégis tartott attól, 
hogy helytelenül tesz, ha csekély számu katonájával a 4000 
főből álló ellenséget megtámadja, tehát mellőzve e pillanatban 
a szép tervet, az ellenséggel való találkozást, biztosabbra hatá- 
rozza el magát. Gyorsan visszaküldi Filipowski Jeromos kapi- 
tányt, megüzeni a királynak mindazt, amit megtudott s kéri, 
hogy katonákat küldvén segitségére, engedje meg, hogy az 
ellenséggel harcolhasson. 


A király Zborowskit, a braclavi vajdát 1400 magyar és 
lengyel lovassal küldi. Ezekhez adatott még 120 magyar gyalo- 
got, gyorsaság végett lóháton. A vajda feladata volt, hogy nap- 
nyugta után a táborból kiinduljon s egész éjszakán ugy halad- 
jon folytonosan, hogy virradat előtt egyesüljön Borbély György- 
gyel, ki a mi táborunk és Toropiec között csaknem féluton volt. 
Egyesitvén seregeiket, másnap, amennyire a helyszüke meg- 
engedte, csatarendben gyorsan folytatják utjokat. 


Az utakon kémszemlék voltak egymástól nem nagy távol- 
ságban, kik a mi előcsapatunkkal csatározva, miután könnyü 
csatát próbáltak, visszafutnak s jelentik a Toropiecben levők- 
nek, hogy közeleg az ellenség serege ugyan, de nem lehet tudni: 
mekkora, az erdő elvevén a látást. Azok rendes seregnek gondol- 
ván s ostromtól is tartván, minden butorzatot a várba visznek 
a városból, s hátra hagyván annyi őrséget, a mennyit a vár 
védelmezésére elégnek tartottak, 4000 lovast a városon kivül 
ugy állitanak fel, hogy ha a mieinkkel mérkőznének, meg- 
felelhessenek s az ütközetet elfogadni ne habozzanak; ha 
pedig egyenlőtlen lenne a harc, engedjenek, vonuljanak vissza, 
futásban keresve szabadulásukat. Már az ellenséggel szemben 
lovagolt a mieink közül 30 lovas, s a puskások is elértek a patak- 
hoz, mely a mieink és az ellenség között folyt, midőn közelgő 
seregünk zömét meglátták a muszkák, de utolsó részét még 
nem, futásnak erednek. A mieink lármázva, kiabálva üzik, s 
gyors lovaikon beérik a szaladókat, vágják és fogdossák őket. 
A mocsaras vizü helyek akadályozták az üldözőket, sokkal 
inkább, mint a futókat, minthogy az ellenség előtt ismeretes 
volt a hely, ahol kisebb a viz, s a mellékösvényeken a helyi 
veszélyeket kikerülve gyorsan az erdőbe rohantak; a mieink 
pedig, mert nem ismerték a vizet, vagy lovastul belemerültek, 
vagy posványos, ingadozó talajon, mély sárban küzködtek. 
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Az éj vetett véget az üldözésnek, csak egy közkatona 
hiányzott a mieink közül, az ellenségből 50 vágatott le, 100 
elfogatott, kik között voltak nevezetes tekintélyes emberek 
is, aranyos bársony köntösbe öltözve. 


De mindenekelőtt magokra vonták a figyelmet Demen- 
tinus, Cerementinus és Naschiochinus Gergely, ki a legközelebbi 
nyáron nagy kisérettel Vilnába küldetett. Ez a mieinkre te- 
kintve igy szólott: «Lássátok, győzők, a sors játékát, kinek a 
minap tisztelet jeléül fényesen elébe mentetek, azt most hátra- 
kötött kezekkel foglyul viszitek.» Ugyanazon idő alatt, midőn 
a király Velikie Lukit ostromolta, Drohojowski Miklós, polocki 
vajda sikertelenül ostromolta Newel várát. Mert az ellenség 
annyira megvetette őt, hogy gyakran kiütött a várból a mieinkre 
az övéinek kára nélkül, a litvánoknak nagy veszteségére. A király 
tehát Bornemisza Jánost, kinek Velikie Luki ostrománál nagy 
hasznát vette, hétszáz magyar gyaloggal Newelbe küldi a vajda 
segélyére. Mihelyt odaérkezett, hibáztatván az ostrom módját, 
ép a vár sáncza mellett ostromkészüléket emel, és alkalmas 
helyen elrendezvén a magával hozott négy faltörő eszközt, a 
falakat döngetni kezdette. Az ellenség bizva, hogy mint a litvá- 
nok, ugy a magyarok támadásai ellen is sikerrel fog dolgozni, 
kinyitván a kaput, megtámadja a mieinket. Ezt látván Bor- 
nemisza, fegyverre kiált s ütközetre buzditja katonáit. Maga 
kardot ránt s mindenekelőtt rohan az ellenségre, sokat levág, 
a többit sürü lövések között a várba üzi. A muszkák nem 
kiséreltek meg több kirohanást, csak nagyobb ágyukat, melyeket 
oly ügyesen irányoztak, hogy a mi ágyúinknak most a torkát, 
száját, majd oldalát, majd pedig kerekeit rontották, törték 
meg. Tüzet kellett hát alkalmazni a falak ellen, a muszka várak 
egyetlen veszedelmét, de a helyi viszonyok miatt ezt veszély 
nélkül tenni nem lehetett. A felhágókat a meredekség, a le- 
szállókat a sánc egyformán akadályozta a támadásban. Ezt 
látva Bornemisza, a háromszögű torony ellen, melyet meg 
akart gyújtani, folyosót készitett a föld alatt, hogy a vár sáncza 
vizén átmenet legyen a katonáknak, melybe ha bevonulnak, 
az ellenség nem láthatja meg, minthogy a keskeny és mély 
sáncz őket elfedi és a közelségnél fogva biztosabban és gyor- 
sabban juthatnak fáklyákkal a falakhoz. E müvet elvégezvén, 
veszély nélkül a falhoz érnek, s a tornyot meggyújtják. Az 
ellenség megijedve ezen a véletlen dolgon, feladásról kezdett 
beszélni, hogyha fegyverestől s mindenestől fogva eltávozhatik. 
Bornemisza válaszolt: eleget enged az ellenségnek, ha életöket 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 58


meghagyja; azt ha meg akarják tartani, letévén fegyveröket 
s ott hagyván mindenüket, a várból kimehetnek. A várat 
késedelem nélkül feladják, s bántatlanul elbocsáttatnak a pa- 
rancsnokokon kivül, kik magokat megadni nem akarták. 


Két szomszéd vár volt még hátra: Zawolocze és Ozieryszcze, 
melyeket a király bevenni szándékozott, még a kedvezőtlen 
időjárás ellenére is, hogy az elfoglalt tartományban ellenség 
ne maradjon. 


Zamoyskit tehát Zavolocze megvételére küldvén, táborát 
Newelhez inditja, hogy az ő közeli megérkezésével az ellenségbe 
annál nagyobb félelmet öntsön egyfelől, másfelől pedig azért, 
hogy ha történetesen hosszabb ideig tartana Zavolocze ostroma, 
mely, a mint mondották, fekvésénél fogva vizzel és őrséggel 
meg volt erősítve, az ostromlóknak kellő időben segélyt nyújt- 
hasson, végre azért, hogy Lengyelországba vissza akarván térni 
gyüléstartás végett, a haddal elfoglalt helyek őrzésére őrséget 
rendeljen. A velikieluki vagy a többi várak őrségeit akarják-e 
követni? Mert ezek, mivel a király kegyelmére bizták magokat, 
bántatlanul elbocsáttattak, amazok megátalkodottságokért ha- 
lállal lakoltak. Az ellenség megmaradásáról gondoskodik. 
A parancsnok átadván a várat, kéri a királytól, engedje meg, 
hogy követeikhez levelet küldjön, a levélben a gyalázatos fel- 
adást mentegetve ezt irta: inkább akart annyi vitéz férfiút 
fejedelmének kedvezőbb időkre megtartani, mint azoknak le- 
mészároltatásával a győzhetetlen és szerencsés király haragját 
tapasztalni. E közben a belső Muszkaországból visszatért hir- 
nök oly hosszú levelet hozott az oroszok fejedelmétől, hogy 
azon lap könnyen megfelelt egy dárda hosszúságának. Azon 
levélben kérkedett régi eredetével, s elődeinek népei feletti 
örökös hatalmával (mesésen hánytorgatta azokat). Igéri, hogy 
Kokenhausent Livoniában hét várral együtt vissza fogja adni, 
ha a király Velikie Lukit, Wielizt és Newelt visszaereszti. 
Abba is beleegyezik, hogy Livonia czimét mindketten egyfor- 
mán használják. Jelzi azt is, hogy utolsó levelében bővebb 
utasitást adott követeinek hirnöke által. Ezek midőn a király 
távollétében kihallgattattak, hosszas meghányás-vetés után is 
semmit sem végezhettek. Zamoyski ezalatt keményen ostro- 
molta Zavoloczet. 


Minthogy ezt mindenfelől széles és mély tavak vették 
körül, összerótt gerendákból az átkeléshez uszóhidat csináltat, 
mely rudakkal a vizen hajtható és az erődökhöz irányitható 
volt. A vizből hegyes karók vagy czövekek álltak ki a tulsó 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 59


parttól 20 láb távolságra, melyek miatt a hidat nem lehetett 
a földhöz hozni. 


Ezért midőn a magyarok sánchuzásra, fal alatti erőd- 
készitésre s a torony felgyujtására átmenni kezdettek, a hidról 
a czövekek és föld közötti vizbe kellett ugraniok. Ez a gyors 
átkelést akadályozta, s a mieink közül többet megsebeztek a 
várból s az átszállók testeit a hideg viz megdermesztette, 
mert már havazott s úgy látszott, hogy a viz befagy. 


A katonák mégsem hagytak fel az átkelés reményével, 
készebbek voltak minden veszély kiállására, mintsem a zord 
időben hosszasan türni a tartós ostromot. Az ellenség midőn 
látta, hogy a mieink akadályozva vannak az átkelésben, ne 
hogy a már átszállottaknak segélyt kellő időben nyujthassa- 
nak, a várból kijöve megtámadják őket. 


Mindkét részről nagy hévvel összecsapva harcolnak. Az 
ellenséget meggyőzik és üldözik a mieink, egész a kapuig nyom- 
ják és vagdalják. A szaladóknak egyszerre segélyt küldenek a 
várból s a harc megujul. Ekkor a mieink, minthogy a nagyobb 
számu ellenség nyomta s a falakról is mindenfelé golyókat, 
köveket lőttek és hánytak le s a mieink sem mehettek segítsé- 
gükre, kezdenek visszavonulni s az oroszok keményebben nyom- 
ván, visszaüzik a vizhez. Itt midőn egyik a más előtt siet a 
hidra jutni, részint puskával a falról megsebeztetnek, részint 
összegyuródva vizbe esnek és elmerülnek. A magyar lovasság 
és gyalogság közül a legderekabbak megsebesültek s a sebek 
orvoslására nem volt alkalmas az idő a napról-napra növekvő 
hideg miatt. 


Igy sokak lelkében csüggedést támasztott nem az ellen- 
ség ereje s nem is a hely fekvése, hanem az évi időszak. Ezt 
látván Zamoyski, a körülményekhez alkalmazott beszéddel 
éleszti a katonák bátorságát, elmondja, hogy azon veszteség, 
melyet a hely egyenetlensége okozott, egyfelől magában véve 
csekély, másfelől pedig latba kell vetni s összemérni a sok 
szerencsés ütközettel s két éven át nyert folytonos diadallal; 
csüggetegségökkel ne csökkentsék az emberek róluk való jó véle- 
ményét, holott mindenütt és minden nép között teljes a meg- 
győződés az ő vitézségök felől; sem a mérhetetlen hosszú utak, 
sem az ellenség ereje, sem végre a helyek és idők zordsága nem 
állhatnak nekik ellent. A király dicsősége és saját hirnevök 
követeli, hogy egy ostrom se maradjon bevégzetlenül, mely 
azt bizonyitaná, hogy István király serege nem győzhetetlen. 
Felkiáltnak mindnyájan, szilárdan ki kell tartanunk és vagy 
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mindnyájunknak meg kell halnunk, vagy megölt bajtársaink 
elvesztését és sebesülteink fájdalmát az ellenség elvesztésével 
enyhiteni. 


A király miután megtudta a Zavoloczenél történteket, 
Károli Istvánt 800 gyaloggal odaküldi s az ostromlók számát 
növeli. 


Maga midőn már a hó beboritotta táborát s a hideg és 
éhség az igásbarmokat is kezdte veszélyeztetni: miután a 
várakat megerősitette s az egész vidéket lovas és gyalog erős 
őrséggel megrakta, Litvániába visszatérni akarván, Polockba 
utazását hivatalosan kihirdeti. 


Ezen uton vezette az oroszok fejedelme is seregét a fen- 
nebbi időkben azon város (Polock) megvételére. A király el- 
indulásának hire elterjedvén, a követek hevesen kezdették kérni, 
hogy hallgassa ki őket s engedje meg, hogy a békéről megint 
szólhassanak. Remélik, hogy ha szólhatnak, az igen nagyfontos- 
ságu leend a béke nyélbeütésére. A király kihallgatván őket s 
megértvén a követek igéreteit, az egész ügy elintézését Lengyel- 
országba utasította, a követeknek elrendelte, hogy kövessék 
s október 7-én a meghatározott uton Newelből megindul. 


Polockig az út – 120,000 lépés – erdős volt, de részint 
gyakori tavak, részint terméketlen föld miatt alkalmatlan. 
Miután tehát ki volt adva a parancs, hogy mindenki annyi 
eleséget és takarmányt szerezzen, amennyi Polockig elég legyen, 
utnak indulnak. Nem kevesen azonban fáradság, hideg és éhség 
miatt elgyengült lovaikat elhagyták. Litvániához már elérke- 
zett a király, midőn meghallotta, hogy a mieink elfoglalták 
Zavoloczet. Mert az oroszok, midőn látták, hogy a mieink uj 
erőt nyertek az ostromra s minden erejöket összeszedve bátor 
elszántsággal türik az ostrom minden kellemetlenségét s azt 
sem remélték (amint azután mondották), hogy a dicsvágyó 
nemzet be nem végezve az ostromot el fog távozni: a várost 
feladták, s a bosszus katonák ellen nagynehezen megvédel- 
meztetve, bántatlanul elbocsáttattak. A király a magával 
hordozni szokott katonáit is téli szállásra bocsátja s meghagyja, 
hogy minden alkalomra figyeljenek, s tudják meg, hogy ő 
mihelyt a muszka a határszéleken valamit tervezni kezd, Orosz- 
országba fog menni. 


Igy előre gondoskodván és elintézvén mindent, november 
3-án nagy utazás után Vilna városába érkezett, hová három 
nap mulva Amhát hirnök a töröktől, követek a tatároktól 
jöttek. A török a tanácsba vezettetve, először szerencsét kivánt 
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császárja nevében a győzelemhez; másodszor pedig intette, 
hogy az eddig köztük volt barátságot ezután is tartsák meg 
hiven és szilárdan mindketten. És ha a perzsa háboru ideje 
alatt az ő határain a bécsi király (igy nevezi ugyanis a török 
a római császárt) valami ellenséges mozdulatot tesz, azt a ki- 
rály barátságuk és testvériségük cimén akadályozza meg. 


A tatár követek meghajtván térdeiket, alázatosan beszél- 
tek. Beszédjök tartalma az volt, hogy uralkodójuk üdvözli a 
királyt a jól és szerencsésen viselt háboru alkalmából: másod- 
szor, hogy vele állandó békét kiván kötni; végre, hogy a musz- 
kák ellen annyi segélyt igér, amennyit a király kiván. 


A király a körülmények szerint mindkét fejedelemnek 
választ adván, követeiket elbocsátotta. 
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BARANYAI DECSI JÁNOS 
BÁTHORI ZSIGMOND HARCAI A TÖRÖK ELLEN 


Erdély elszakad a töröktől 


A Krisztus születése utáni 1592. esztendő volt, mikor 
Hasszán boszniai basa részint maga akarata szerint és vágya- 
kozva, hogy a keresztényeket pusztítsa, részben a mieinknek 
különböző, mind Horvátországba, mind Magyarországba tör- 
tént betöréseitől és pusztításaitól izgattatva, ötezret övéinek 
számából külön választott, s velök Sziszeket ostromolni kezdi, 
melynek akkor Miskolci Miklós állott az élén. Miután [a basa] 
nem remélte, hogy a várat erővel elfoglalhatja, levelet ír a 
kapitányhoz és nagy fenyegetésekkel a vár megadására inti. 
[Miskolci] megígéri, miután saját erejét jól ismerve a várat 
tovább védeni nem tudja, hogy a várat átadja a basának, de 
azzal a kikötéssel, hogy három nap elteltével a vár átvételére 
csak az övéi sorában legkiválóbb vezetőket küldje, mert nem kis 
szégyenére lenne, ha alacsonyszármazású embereknek adna át 
ily nagy jelentőségű várat. A basának nagyon tetszett a válasz. 
Közben [Miskolci] elrendeli, hogy mind a nagyobb, mind a 
kisebb ágyúkat serényen szereljék fel, s azokat a vár bejáratá- 
nál, amerre a törököknek be kellett jönniök, beásatja. Három 
nap eltelvén, az előírt időben a törökök nagyon díszesen és méltó- 
ságosan nagy örömmel közeledtek a várhoz. Látva ezt [Miskolci], 
a kapukat megnyittatja, s ötszáz törököt, akik a többieknél elő- 
kelőségükre és ruházatukra nézve különbeknek látszottak, be- 
enged a várba, s aztán hirtelen elzáratva mind az elülső, mind a 
hátulsó kapukat, az erre a célra már előbb elhelyezett ágyukat 
rájuk sütteti, [ugy, hogy] mindnyájan odavesztek. A többiek 
visszatértek gyors futással Hasszán táborába, s az, megtudva 
legválogatottabb embereinek pusztulását, esküvel fogadta meg, 
hogy azt ennek a várnak kegyetlen elpusztításával fogja meg- 
bosszulni. 


Hazatérve Hasszán basa az egész telet, amilyen hosszú 
csak volt, a katonák szorgos kiválogatásának, s egyéb, a hábo- 
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rúhoz szükséges dolgok felszerelésének szenteli nagy szorgalom- 
mal. Összehíva kilenc szomszédos várnak a parancsnokát, akiket 
ők a maguk nyelvén bégnek neveznek, s összegyüjtve harminc- 
hatezer lovast és gyalogost, ostromolni kezdte Sziszeket. 


Erdődi Tamás horvát bán s Eggenberg gróf károlyvárosi 
generális amilyen gyorsan csak tudnak, összeszednek hatezer 
fegyverest, a Száván átkelnek, s a megszállás hetedik napján 
elhatározták, hogy a már majdnem reményüket vesztett szisze- 
kieknek idejében segítséget visznek. Amint Hasszán basa ezt 
kémeitől megtudta, s látta, hogy a keresztények számra nézve 
kevesen, de elszánt lélekkel az ostromlottak segítségére jönnek, 
valamennyire enyhítve az ostromot a mi közeledő seregünk 
ellen indult legfelszereltebb csapataival, úgy gondolva, hogy 
vad rohamától a mieink meg fognak rémülni. De azok, noha 
számra nézve nagyon nem voltak egyenlők az ellenséggel, elhatá- 
rozták, hogy mindenképp megütköznek, s megkezdődvén a 
csata, oly nagy elszántsággal mentek támadásba, hogy az ellen- 
séget azonnal megfutamítják és teljes erővel a Kulpába ker- 
getik. Elveszett Hasszán basával ebben a vereségben huszon- 
hatezer (akik túlságosan enyhitik, tizenhatezret emlegetnek) 
török. Hat igen nagy ágyut vettek el az ellenségtől, igen sok kis 
ágyut, s harminc, eleséggel s más értékes dolgok tömegével 
megrakott hajót. 


Miután a szultánnak hírül adták, hogy Hasszán boszniai 
basa seregének egész erejét életével együtt elvesztette, hirtelen 
olyan nagy izgalom és megdöbbenés fogta el az egész török 
birodalmat, hogy mindenki azt számítgatta: a legnagyobb 
és ezekben az időkben hallatlan veszteség érte a török nemzetet. 
A szultán a maga kezével irt Szinánnak, [a nagyvezírnek], hogy 
azonnal készítsen minden szükséges dolgot elő a háborúra, s egy 
cseppet se késlekedjék a hadjárattal. Szinánt azonnal kinevezte 
a háborúra fővezérnek, aki minden hatalmát arra forditotta, 
hogy erejéhez képest mindent eléteremtsen. Ugy látszik, hogy 
ezt a megbizatást a nyolcvanéves öreg Szinán nem a maga akara- 
tából kérte, hanem a szükség kényszerítette rá, hogy el- 
vállalja, mert biztos volt, hogy ez elszenvedett vereség 
miatti gyalázatért, mely – ha otthon marad – egyedül rá, 
mint annak a háborúnak értelmi szerzőjére hárul, halállal bűn- 
hődött volna. 


Amely napon elvállalta a fővezérséget Szinán, azonnal az 
összes vidékekre, amilyen szélesen csak elterülnek Törökország 
határai, több, mint négyszáz követet (akiket ők csausznak 
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neveznek) küldött szét levelekkel, amelyekben mindenkire ki- 
rótta mindazt, ami ehhez a háborúhoz szükségesnek látszott, a 
harcosokat, fegyvereket, élelmet, s hogy számára kiki hol álljon 
fegyveresen készenlétben. Így küldte Erdély fejedelméhez, 
Báthori Zsigmondhoz is Mehemetet, aki Erdélyben született 
alacsonyrendű családból, de néhány évvel ez előtt elhagyva az 
iskolát, ahol valamennyi ideig az ifjuság tanításával foglalko- 
zott, elhagyta hazáját és hitét, s Mohamed istentelen vallásához 
aljasodott le, annyira, hogy a konstantinápolyi udvarban a rab- 
szolgák között élt, s ennek a népnek a nemzeti müvészetében: 
a szinlelésben, cselvetésben, furfangosságban, övéinek gyülöle- 
tében és elárulásában oly nagy előrehaladást tett, hogy lelkének 
aljasságával és álnokságával ez az idegen ember messze felül- 
multa a született törököket, s mikor úgy látszott, hogy a törö- 
kök nyelvét, szokásait és intézményeit alaposan elsajátította, 
s ami a fő, hazudozásban, csalásban, társaival a hizelgésben és 
aljasságban való versengésben egészen törököt mutatott, a csau- 
szok rendjébe vették fel. Ez, miután gyorsabb haladás végett vál- 
tott lovakkal Gyulafehérvárra száguldott, követelésére azonnal 
a tanács elé került, s ott átadva a fejedelemnek a szultán levelét, 
hosszú beszédet tartott, s kezdte felemlíteni az okokat, melyek- 
től indíttatva a szultán megüzente a háborut a bécsi királynak 
(igy nevezik ugyanis ők a német császárt). Miután ezeket el- 
mondta, jobbjával keblébe nyult s elővette a maga kezével irt 
levelet, s azt mondta, hogy most elé fogja adni, amit Szinán 
parancsára feljegyzett. Szinán basa követelése Zsigmondtól, 
Erdély fejedelmétől: gondoskodjék ötvenezer igen hosszú lánd- 
zsának a táborba való szállításáról, közöttük huszezer egy darab 
fából álló, a többi harmincezer pedig kivájt s kenderrosttal be- 
tekert legyen. Nagyszámu munkást tartson készenlétben kapák- 
kal, szekercékkel, lapátokkal s más efajta szerszámokkal. Ami 
hadi eszközökkel néhai János király, ezen a néven a második, 
Tokajt elfoglalta, azt mind magával hozza. Puskaporból és 
golyókból olyan tömeg legyen készen, hogy elég legyen. A folyó- 
kon keresztül hidak verésére szerelje fel úgy mindenféle kellé- 
kükkel azokat a hajókat, melyeket ugyanaz a János [Zsigmond] 
használt Tokaj alatt, hogy semmi sem hiányozzék róluk. Az 
asztagban levő gabonát az egész országban csépeljék ki, s ebben 
a dologban ne merjenek szemet hunyni; senki az országból el 
ne menjen, hogy német zsoldba szegődjék, [ha ki megteszi], jó- 
szágait kobozzák el, ha vagyontalan, fejvesztéssel bűnhődjék. 
Azzal a készültséggel, amivel János [Zsigmond] királyfi azelőtt 
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a magyar háborúban Szolimán szultánnak segítségére vonult, 
menjen Zsigmond fejedelem Szinánhoz Belgrádba. Ha valaki 
nem akarja őt követni országa lakói közül, azt fosszák meg 
életétől és javaitól. 


Miután akkor elbocsátották a csauszt, a császár levelét is 
elolvasták, melyben azon kivül, amit a hirnök jelzett a háboru 
megüzenéséről és Szinán fővezérségéről, az is benne volt, hogy 
a fejedelem 100,000 köböl gabonát (a mi nyelvünkön kilá-nak 
mondjuk), ugyanannyi árpát, végül nagy tömeg mézet, vajat és 
sót szállíttason hajókon Szemendriába, a sereg használatára. 
Mindezeken felül maga a fejedelem is menjen Szinánhoz, s 
parancsainak engedelmeskedjék. 


Mikor Ravazdi György, aki Erdély fejedelme nevében 
Konstantinápolyba utazott volt, végre visszatért, s meggyőző 
beszédben kifejtette a fejedelemnek és tanácsosainak, hogy Szinán 
minden törekvése az erdélyiek elpusztítására irányul, kezdett 
végre a fejedelem a török barátságtól egyre jobban elidegenedni. 
Mikor ezt azoknak, akiket kiváló bölcsességük vagy a dologban 
való jártasságuk miatt tanácsosaiul tartott, eléadta, s velök 
hol magánbeszélgetésekben, hol nyilvánosan a tanácsban vizs- 
gálgatta, hogy ilyen nagy veszélyben mit kellene cselekdni, ime: 
a legalkalmasabb időben megérkeztek a pápa, az ausztriai fő- 
herceg s Délmagyarország helytartójának követei, s amint ezek 
erről a dologról tárgyaltak a fejedelemmel, mindnyájuknak 
ugyanegy volt a tanácsa. Mikor – kérésükre – egyenként és 
titokban a tanács elé bocsátották őket, kezdték a fejedelemnek 
és az egész tanácsnak részletesen megmutatni, hogy a törökök 
hogyan határozták el, hogy a jog és becsület ellenére először 
Magyarországot, azután annak bukásával az egész keresztény 
világot rettenetes zsarnokságuk igája alá fogják kényszeríteni. 
S noha Erdély maga hosszu évek óta a török birodalomhoz kap- 
csolódva valamelyes békét és nyugalmat élvezett, mégis világos 
mindenki előtt, hogy nem titok az erdélyiek számára: milyen 
szörnyű tervet vállalt el a szultánnak a parancsára és beleegye- 
zésével Szinán, hogy [tudniillik] először Magyarországot, aztán 
magát Erdélyt s végre az egész keresztény világot zsarnok ural- 
mok alá fogja hajtani. Mindezeket eléggé, sőt még annál is 
jobban megfontolva, határoztuk el, – mondták, – hogy erőin- 
ket és tudásunkat egyesítve a keresztény név esküdt ellensége 
ellen fegyvert ragadunk, s őseink szokása szerint keresztes had- 
járatot indítunk. Minthogy pedig titeket a nemzetiség, a vallás 
és ugyanazon fenyegettetés hozzánk köt, mielőtt valamit is 
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tennénk, komolyan akartunk benneteket a legnagyobb fejedel- 
mek s az egész keresztény világ nevében figyelmeztetni, hogy 
átlátva ezt a végső veszedelmet, mely benneteket éppúgy fenye- 
get, mint minket, ennek a szent háborúnak a szövetségéhez, a 
nyilvános és közös ellenség ellen, önként csatlakozzatok. Miután 
meghallgatták ezt a beszédet, a fejedelem – ahogy illett – 
kellő tisztelettel bánt velök, s jó reménységgel elbocsátotta őket. 
Mégis, nehogy ugy lássék, hogy valamit is azok tanácsa nélkül 
intéz, akiknek a bölcsességével kormányozta hosszú időn át az 
országot, gyülést hirdet Gyulafehérvárra, nem általánosat, s 
nem is a szokott módon részlegest, hanem olyat, hogy azon 
tizenkét tanácsos, úgyszintén a főispánok, majdnem minden 
főúr, s néhány kiváló férfi legyen jelen. Mikor már összegyültek, 
Kovacsóczi Farkas, igen bölcs, s okosságban és ékesszólásban 
egyaránt egyedülállóan kitünő ember által három tanácskozási 
pontot terjesztett elébök: milyen helyzetben, milyen forduló- 
ponton van az ország; mi a Szinán terve az ország elfoglalására; 
végül, hogy a római pápa, Mátyás főherceg s Magyarország fő- 
rendei mit kivannak a fejedelemtől s magától Erdélytől. A ta- 
nácskozásból azt felelték a fejedelemnek, hogy ezt a dolgot, 
amellyel kapcsolatban tanácsot kell adni, mivel oly nagy jelen- 
tőségű, semmimódon sem szabad azonnal eldönteni, hanem 
valamennyi időt kell közbeigtatni, hogy alaposabban gondol- 
kozhassanak felette azok, akiknek érdekében áll. Mert mielőtt 
belekezdesz, megfontolásra, de amint megfontoltad, gyors cse- 
lekedetre van szükség, és sokáig kell fontolgatni, hogy mit kell 
elrendelni. A főembereknek hosszas tárgyalásai és minden oldal- 
ról tartott beszédek után a tanácskozás az általános gyülés elé 
terjesztetett, mely ugyancsak Gyulafehérváron volt. Miután 
tehát Gyulafehérvárra a kitűzött napon majdnem az egész 
nemesség összegyült, a fejedelem nem a főtemplomban akarta 
a gyülést megtartani, melyet ott szent Mihály arkangyalnak 
szentelve Corvin János épittetett, s ahol azelőtt szokták volt az 
általános gyüléseket lefolytatni, hanem a [fejedelmi] palotában. 
Amint minden rend oda összegyült, a fejedelem először Kova- 
csóczi Farkas kancellár által megkezdette bővebben eléadatni 
előző beszédének ama három pontját, s lassan kezdte beleverni 
az emberekbe a töröktől való elszakadás gondolatát. A vezető 
emberek a haza iránti ily nagy gondoskodása és atyai indulata 
miatt nagyon hálálkodtak neki, s mivel nagyon nagy jelentőségű 
ez a határozat, időt kértek, s kaptak, hogy közösen megtárgyal- 
hassák. Így, miután a fejedelem a palota belsőbb részébe vonult 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 92


vissza, kiki különböző véleményekkel hozakodott elő, s ezt a 
napot különböző tanácskozásokkal töltötték el. A következő 
napon egyesítve a véleményeket s összevetve a tanácsokat az 
oda hívott ország rendei nevében azt felelte Forró János, hogy 
nem illik a fejedelmi hatalomhoz és méltósághoz, hogy ahány 
nemes csak van, mind külön-külön tárgyaljon velük, egyébként 
is világos előttük, hogy a fejedelemnek vannak bölcs és a dol- 
gokban jártas tanácsosai. Tehát bármit is tervez velük együtt a 
fejedelem őfelsége, s szentesít a határozatok közzététele után, 
ha a haza üdvére tett, mindnyájan, összesen és egyenként tel- 
jes egyetértéssel beleegyeznek, s jóváhagyják. Igy a gyülést 
feloszlatták, s kiki övéihez visszatért. 


Miután a gyülést feloszlatták, s néhány napot adtak a 
pihenésre és a készületre, alig mulott el két vagy három hét, 
mikor ime a fejedelem igen szigorú rendeletet tett közhirré az 
ország minden részében, hogy az összes rendek fegyveresen gyül- 
jenek össze a sebesi mezőre, mely egy mértföldnyire feküdt 
Gyulafehérvártól, részben azért, hogy ha a szükség úgy kivánná, 
az ellenség ellen vonulhassanak, részben pedig, hogy mint az 
események ilyen nagy kavargásában szükséges, tovább tanács- 
kozzanak. A török ugyanis kémei utján értesülve a fejedelem 
terveiről, kezdte mindenféle mesterkedéssel megkörnyékezni, s 
hizelgésekkel egészen az undorig s az okádásig körülszépelegni. 
Amint mindnyájan ide összegyültek, s a fejedelem néhány napig 
tanácsosaival megbeszéléseket tartott, először Báthori Boldi- 
zsár valakinek az ösztönzésétől tévútra vezettetve megparan- 
csolta, hogy sátorait bontsák le, s vigyék el; minden okosabb 
ember előrelátta, hogy ebből szomorú viszálykodások vetése 
fog kihajtani. 


Eközben hirnökök és különböző hirek tudatják, hogy 
Cherei tatár kán nagy tömeg emberrel Huszt felé tart, s az egész 
országot kegyetlen pusztítással fenyegeti. Elborzadt mindenki- 
nek a lelke, s mikor észrevették, hogy a tanácsosok nem egyez- 
nek meg mindenben a fejedelemmel, még jobban féltek a kósza 
hír miatt, hogy az öldöklő ellenség ezt az alkalmat felhasználja, 
betör az országba és minden tüzzel-vassal elemészt. Mikor ez 
lebegett mindnyájok szemei előtt, s minden megzavarodott 
és forrongott, ugy határoztak, hogy a sebesi gyülésről mind- 
nyájan fegyveresen Tordára mennek, s ott a mezőn szabad 
gyülést tartanak, részben azért, hogy – ha a szükség úgy köve- 
teli – innen könnyebben mehessenek a tatárok ellen, részben 
pedig azért, hogy azokról a dolgokról, melyekben még nem 
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tudtak egyhangú szavazattal megegyezni, új határozatot hoz- 
zanak. Amint ott újból összegyültek, nem tudom, kinek az ösz- 
tönzésére kezdett sokaknak a lelke a vezetők közül a keresz- 
tény szövetségtől s az előbbi határozattól a törökök pártolása 
felé hajlani. Amint Gyulafehérváron a fejedelem megtudta, 
hogy elvetve a régi határozatokat, számára kedvezőtlen új 
tervet eszeltek ki éppen azok, akiknek a tekintélyével indult 
meg – mint minden más is, – ugy maga ez a dolog is, nem akart 
Tordára menni, mivel ott az összes rendek fegyveresen gyültek 
egybe, hanem Kővár felé eltávozott, s megbízta Báthori Boldi- 
zsárt, hogy távollétében főkapitány címmel (igy szokták nevezni) 
mindent intézzen. Ez kihirdette, hogy mindnyájan Kolozsvárra 
menjenek, maga is a legelőkelőbb vezetőemberekkel oda uta- 
zott, s a gyülést nem a mezőn, hanem benn a városban akarta 
megtartani. 


A fejedelem néhány bizalmas emberével utnak indult 
Kővár felé, s nehogy úgy lássék, hogy valamit is a fejedelmi 
méltóság ellenére tesz, közhirré adta minden rendekhez nyilt 
levelét, amelyben elmondja, hogy nincs semmi más ok, ami 
miatt Tordára, az általános gyülésre nem ment el, ahogy a 
tanács határozta, mint az, hogy biztosan tudja, hogy az előbbi 
végzéseket és határozatokat, hogy a török szövetségtől elsza- 
kadnak, s új szövetséget kötnek a keresztényekkel, az ismét 
megváltoztatta. Ezért gondolják meg ujra meg ujra, hogy mit 
csinálnak, s vegyék fontolóra, hogy miért térnek el az előző 
határozatoktól. Hogyha pedig ismét a törökökhöz, a keresztény 
név ellenségeihez csatlakoznak, s amit egyszer közös elhatáro- 
zással határoztak, az újra elmellőzendőnek ítélik, ennek a dolog- 
nak ő soha sem szerzője, sem támogatója nem lesz, s egyáltalá- 
ban nem szándékozik elmenni az országgyűlésre. Miután a gyü- 
lésen ezt a levelet felolvasták, azonnal csodálatos módon meg- 
változtak a lelkek, és sokaknak a véleménye más irányba 
fordult. Néhányan ugyanis, különösen az előkelőbbek, azt 
tanácsolták az ország rendeinek, hogy miután a fejedelem okta- 
lanul eltávozott, menjen, ahová akar, s helyébe mást válassza- 
nak. Míg a vezető emberek közül sokan nyiltan ezt és sok más 
ilyesmit beszéltek, melyeket nem tartok szükségesnek felemlí- 
teni, majdnem az egész nemesség a székelyekkel s a szászokkal 
egy szájjal kiáltotta: a fejedelmet azonnal vissza kell hívni, s 
a gyülésen az ő elnöklésével végre tanácskozni és határozni kell 
az összes dolgokról. Ugyanis az ő életében senki mást fejedelem- 
nek el nem ismernek, s nem fognak semmit sem elhatározni a 
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közügyekben, ha ő vissza nem tér. Ez az egyetértés megfélem- 
lítette a rendek nagyrészét, főleg a vezetőket, mert féltek, hogy 
a fejedelem, [ha] visszatér, bosszút fog állani. Hanem azért 
mégis, mivel a nép szava gyakran az Isten szava, végre az összes 
rendek egyetértésétől kényszerítve beleegyeztek ebbe, s miután 
megbeszélték a dolgot, minden rendből kiválasztottak négy 
férfit, hogy a fejedelmet visszahozzák. Ezek voltak: Kendi 
Gábor, Bogáthi Boldizsár, Sűgér János, Süvegh Albert, akik 
mindnyájan [Kővárra] mentek, s a fejedelmet rábeszélték, hogy 
menjen el a gyülésre, s ott jelen lévén minden dolgot, amit 
jónak lát a haza üdvére megtenni, ítélete és hatalma erejével, 
melyet szinte isteni megbizatásként kapott, hajtson végre. 
Ebbe beleegyezett, s kikérve Geszti Ferenc és Bocskai István 
tanácsát, akik ketten igen gyorsan követték őt, s nagy hűséggel 
álltak mellette; mert segítséget akart vinni a szenvedő ország- 
nak, először Ujvárra ment. Ide jöttek elébe a rendek vezető 
emberei, s ezeket – mindnyájukhoz nyájasan szólva – általá- 
ban jó reménnyel bocsátotta el magától. Majd innen levelet 
küldött a gyülésbe, megérkezésének késedelmét kimentette, 
s megígérte, hogy nemsokára hozzájuk megy. Mikor ezt az 
ország rendei tudomásul vették, mindnyájukat mérhetetlen 
öröm árasztotta el, s mint a haza atyját szándékozván fogadni, 
a közeledő fejedelem elé özönlenek, hogy üdvözöljék, s őt nagy 
tömeggel körülvéve, s mindnyájuk igen nagy örvendezése köz- 
ben a legnagyobb tisztelettel a szállására kisérik. 


Itt, miután már biztonságba helyezve érezte magát, ámbár 
az elszenvedett méltatlanság jobban beevődött lelkébe, mint 
hinni lehetett volna, mégis ugy gondolta, hogy nem szabad azon- 
nal bosszút állani, hatalmas lelkierővel haragját elleplezte, s 
nehogy azok, akik ellen irányult, végső kétségbeeséstől hajtva 
valami meg nem változtatható dolgot csináljanak, igen nagy 
szelidséget mutatott. Ugyanis ellenfeleinek oly nagy volt a 
hatalma, hogy nagyon kellett félni, hogy, ha kitör a valóságos 
háború, sok gondot fognak okozni a fejedelemnek hatalmukkal 
és embereikkel. Hogy ennek a dolognak elejét vegye, senkitől 
sem vette el a reményt, s az elébe jövőkre és hozzá járulókra 
nem nézett ferde szemekkel, hanem a velök való beszélgetések- 
ben a régi nyájassággal s megközelíthetőséggel tárgyalt a ko- 
moly dolgokról, s ilyenkor gyakran tréfálkozott vagy evett is 
velük. S mikor néhányan kegyelmet kértek tőle, nem mutatko- 
zott hajthatatlannak, hanem mindenki várakozása ellenére 
megengesztelhetőnek mutatta magát, s azt jelezve, hogy elfeled- 
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kezett sérelméről, nem remélt nyájassággal lépett fel, hogy 
azokban, akikkel szemben – jobban mint bárki hihette volna – 
gyülölettel viseltetett, bizalmat élesszen, s a félelemtől s minden 
gyanakvástól megszabadítsa őket. S hogy mindenkivel elhitesse, 
hogy ő ezt komolyan teszi, mikor a vezető emberek árulásáról, 
s más efajta, az ő becsületüket kisebbítő dologról mindenfelé 
suttogások, beszédek s gúnyos iratok terjedtek el, rendeletek- 
kel, s a főtemplom ajtajára kifüggesztett írásokkal nyilvánosan 
megtiltotta, hogy az urakat senki ne merje árulással rágalmazni 
és semmi másfajta gyalázatosságot róluk se magánbeszélgetés- 
ben, sem a nyilvánosság előtt ne beszéljen. Ha valaki másként 
tenne, azt azzal fenyegette meg, hogy, ha nemes, javainak 
elkobzásával, ha a népből való, fejvesztéssel bünteti. Majd 
mikor néhány nap elmultával megnyugodott, elrendelte, hogy 
a megszakított gyülést folytassák, s kancellárja útján nagyon 
szép, s mint mondják, szinte hattyúdal-szerű beszédben köve- 
telte, hogy minden rendek egyhangú határozatával szakadja- 
nak el a török szövetségtől. Mikor a fejedelemnek ezt a követe- 
lését megtudták, s erről is, arról is néhány beszéddel megvitat- 
ták, végre mindnyájuknak közös akaratával a török szövetséget 
felmondották. Mindezekkel a dolgokkal már elég bizalmat s 
biztonságérzést öntött ellenfeleibe, s ekkor a következő vasár- 
napon mindet magához rendelte azzal a szinnel, hogy bizonyos 
fontos dolgokról tanácskoznak, s aztán, mikor ő a szentségek- 
hez járul, tiszteletből elkísérik. Amint mindnyájan oda gyüle- 
keztek, s már nagy tömeg ember várakozott, hogy a piacra ki- 
kísérje, s a mágnások is várták az indulófélben levő feje- 
delmet, ez az ablakon át kikiált a palotaőröknek, s meg- 
kérdezi, hogy akarnak-e néki hűséggel szolgálatára állani. 
Ezek azt felelik, hogy mindenre készek, s erre késedelem 
nélkül adott jelre az erre kijelölt századosok berontanak 
abba a terembe, amelyben az előkelők várakoztak, s azo- 
kat hirtelen meglepve megkötözik. Majd, mikor lecsillapodott 
a háborgás, mely a dolog méltatlansága miatt hatalmas volt, 
megszállják az elfogott főurak szállásait, s nehogy szolgáiktól 
s embereiktől valami lázongás származzék, bezárják az összes 
kapukat, a városban pedig őrségeket helyeznek el. Három nap 
mulva hajnalban, amikor éppen abban az időben hallatlan 
mennyiségű jégesőt láttak sok helyen lehullani, Kendi Sándort, 
Iffiu Jánost, Kendi Gábort, Forró Jánost, Literati Gergelyt a 
város vesztőhelyén lefejezték, s miután az első kettőt a temp- 
lomba temették el, a többieket a cinterembe vitték s ott han- 
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tolták el. A többieket azok közül, akik őrizet alatt voltak, el- 
vitték, mégpedig Báthori Boldizsárt Kovacsóczi Farkassal 
Ujvárra, Bornemissza Ferencet s Jánost Gyaluba, Gerendi 
Jánost, Lónyai Albertet, Szalánczi Györgyöt s Szilvási Boldi- 
zsárt Gyulafehérvárra. De ezek közül a négy utóbbi életének 
a fejedelem megkegyelmezett, a többieket a lex Iulia (a felség- 
sértésről), néhányat pedig a lex Cornelia (az orgyilkosokról) 
alapján elítélték, s tizenöt nappal az elsők után kivégezték. 
A fejedelem, hogy az embereknek erről a dologról való beszédei- 
vel s véleményével szemben igazolja magát, hosszú beszédben 
mentegetőzött, hogy ezt nem kegyetlensége miatt, hanem a 
szükségtől kényszerítve tette, s csak az hullott vissza a fejükre 
ezeknek, amit ellene mesterkedtek; ő, hogy megszerezze ezek- 
nek iránta való jóakaratát, úgy vigyázott rájuk, mint atyára, 
testvérre, vagy szemevilágára, mindenét szétosztotta közöttük, 
s magának majdnem semmit sem hagyott. De ezek ily nagy jó- 
téteményekért a legrútabb hálátlansággal fizettek neki, arra 
törekedtek, hogy országától megfosszák, s helyébe mást válasz- 
szanak. Mindezen dolgoknak bőséges bizonyítéka s tanusága, 
mégpedig a saját irásukkal megerősitve van a kezei között, s 
ezért magát az Istent, az égieket, s minden halandót tanúnak 
hiv, hogy szomorú haláluknak nem ő, hanem önmaguk voltak 
az okozói, s ezt ő is nagyon fájó szivvel [volt kénytelen] elviselni. 
De mivel az állam érdeke, hogy ilyen dolgokat igen szigorúan 
megtoroljanak, ő akarata ellenére, s tisztségének kényszerítése 
miatt kényszerült ezt a büntetést kimondani. Miután ezzel s 
efélékkel az egész nemesség előtt kimentette magát, feloszlatta 
a gyülést, s maga is visszatért Gyulafehérvárra. 


Miután Zsigmond fejedelem, akit többek között főleg 
Geszti Ferenc, Bocskai István s Jósika István kancellár vezet- 
tek vissza, s akikről fennebb emlékeztünk meg, hogy a dolgok- 
nak oly nagy zavargásai közben milyen nagy hűséggel álltak 
mellette, Gyulafehérvárra visszatért, előbb néhány napot pihe- 
nésre szánt, majd semmit sem tartott fontosabbnak, mint hogy 
az egyszer megkezdett dolognak erős fundamentumot vessen, 
amelyhez előbb csak hozzáfogtak, de nem fejezték be. Ezért 
Bocskai Istvánt a követség vezetőjévé kijelölte, s a tanács 
határozatából mellé adta Csáky Gergelyt, Sügér Jánost, Frátai 
Jánost és Sennyei Albertet, s rájuk bizta, hogy Rudolf császár- 
hoz utazzanak s vele mindent (amint bővebben később mondom 
el) tárgyaljanak meg. Míg ezeket intézik, megtudván a törökök 
és tatárok szándékát, a fejedelem rendeletére az összes rendek 
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fegyveresen összegyülnek a gyulafehérvári mezőn. Ide hamis 
szóbeszédekkel, melyek a háborúk viselésében nagyon ártalma- 
sok, s ezért a bölcs vezérek mindig igyekeznek megakadályozni, 
eljut [a hír], hogy a tatárok egész sokasága hazafelé tart, s 
köztilök csak kétezret hagytak hátra a chán vezetésével Temes- 
várnál, hogy rendes hadseregnek a látszatát keltve módot és 
lehetőséget adjanak a többieknek az elmenésre. Ezeknek a 
tatár maradványoknak az elpusztítására, s ha alkalom kinál- 
kozik, egyúttal Lippa s Temesvár városának kifosztására a 
fejedelem egész seregét Lugos felé küldte, a csapatok vezérévé 
a tapasztalt katonát, Geszti Ferencet téve, aki kezdettől fogva 
igen hű embere volt. Ő maga Gyulafehérváron visszamaradt, 
hogy az ország békéjét megőrizze, s a háború szükségleteiről 
gondoskodjék. A mieink, elhagyván Erdély területét, miután 
Facsádot, ezt a török várat, amerre Lugosra tartva letértek, 
megközelítették, néhány válogatott lovassal előreküldték a 
serénykezű Székely Mózest, s az olyan támadással rohanta meg 
az ellenséget s magát a vár kapuit, hogy – ha az erre a célra 
kiválogatott gyalogosok hasonló gyorsasággal haladva a kijelölt 
időben követni tudták volna, minden kétség nélkül azzal a 
támadással azonnal benyomulhattak volna a várba. De 
mivel ezek később érkeztek meg, mint alkalmas lett volna, 
semmi hasznosat nem tudtak tenni, s [Székely] Mózes [is] golyó- 
tól találva alig menekült meg. A többi kisérői őt magukkal vive 
kis veszteséggel sértetlenül visszatértek a táborba. A gyalogo- 
sok pedig, amint megérkeztek, oly nagy buzgalommal kezdtek 
ostomkasokat és sáncokat emelni, s földalatti aknákat ásni, 
hogy nem volt kétséges: a vár pár nap alatt hatalmukba kerül. 
De amikor az éjtszaka leborult, követek hirül hozták a csapatok 
fővezérének, hogy Temesvárról s Lippáról a törökök s tatárok 
nagy sokasága közeledik azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy 
a Facsád ostromával elfoglalt mieinket, ha maguknál gyengéb- 
beknek látják, megtámadják, ha nem, akkor egyenesen Lugosra 
vonulnak, s a várost a környező helyekkel együtt felprédálják, 
s mindent tűzzel-vassal emésztenek el. Amint ezt a hadvezér 
megtudta, még az éjtszaka hirtelen összehivta mindazokat, 
akiket vagy tekintélyük vagy más dolog miatt hasznosnak 
látott, a dolgot feltárja nekik, s felveti a kérdést, hogy vajjon 
a vár ostromában kitartsanak-é vagy szembeszálljanak az ellen- 
séggel. Hosszú s nagyon komoly megbeszélés után a tanács azt 
látta jónak, hogy a jelen körülmények között hagyják abba a 
vár ostromát s a csapatokat azonnal vezessék Lugosra, nehogy, 
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míg a másét elvenni igyekeznek, a magukét, mely nagyobb 
jelentőségű, mint egy ekkorácska vár, az ország nagy kárára 
kénytelenek legyenek elveszíteni. Igy a tanács határozatából 
visszahívták a megkezdett ostromból a katonákat, s amilyen 
gyorsan csak tudtak, szinte futáshoz hasonló meneteléssel mind 
Lugos felé indultak. Voltak sokan, akik erősen állították, hogy 
mindez Geszti árulása folytán történt így. De mi a dolog két- 
ségessége miatt ezt mellőzzük. Geszti, hogy az idő rosszrafor- 
dulása, s az élelmiszerek szűkös volta miatt az emberek s a bar- 
mok hiába ne gyötrődjenek, csekély veszteséggel a sereget 
épségben hazavezette karácsonyra. Mégis, hogy a csapatok távol- 
léte miatt az ország határai ne legyenek nyitva az ellenségnek, 
az egész seregből körülbelül kétezer lovast s gyalogost kiválaszt, 
s azokat őrségül elhelyezi a határmenti községekben. Ezek, mikor 
megtudják, hogy a tatárok tábora nem messze van, Köpeczi 
Mihály vezetésével rájuk rontanak, és sok lovat zsákmányolva a 
tatárokat megfutamítják. Azért nem volt nagyobb a [tatárok] 
veresége, mert a mieink meggondolatlanul s tulkorán nagy lár- 
mát csaptak, s ettől a tatárok felriadva szétfutottak, ki merre 
látott. 


Mikor ezek történtek, abban az időben Moldova élén bizo- 
nyos Áron, Havaselvéén pedig az ügyeskezű, mind bölcsességre, 
mind tapasztalatra nézve kiváló Mihály palatinus (akit ők vaj- 
dának cimeznek) állott. Ezek annyi bajt s fosztogatást megunva, 
részint jószántukból, részint Erdély fejedelmének példája s 
rábeszélései által vezetve, noha már tudták, hogy Győrt a 
törökök elfoglalták, titokban megbeszélve a dolgokat elhatá- 
rozták, hogy a török zsarnokság igáját mindenképpen lerázzák. 
Hogy erről Zsigmond fejedelmet, s a keresztény szövetség többi 
vezetőit jobban meggyőzzék, az erre a célra kijelölt ugyanazon 
időben Áron a maga országának fővárosában, melyet általában 
Jászvásárnak neveznek, Mihály Bokaréstben, a legelők jó volta 
miatt az ökörszarvról egykor görögül elnevezett városban az 
összes törököket, akiket ott meg tudtak lepni s odacsalogatni az 
erre a célra kigondolt cselekkel, a megbeszélés szerint lemészá- 
rolják, s tőlük nagy összegű pénzt szereznek zsákmányul. Majd 
követeket küldtek Erdélybe, s a fejedelemmel biztos és tisztes 
feltételekkel szövetséget kötnek, s mindketten ünnepélyes eskü- 
vel megerősítik, hogy életben s halálban a keresztény szövetség 
vezetőinek a legkészségesebb [hívei] lesznek. Így nagyon 
rövid idő alatt, melyet igen kevésnek láttak az elpártoláshoz, 
három nagyjelentőségű ország: Erdély, Moldova, s a havaselvi 
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Oláhország, melyek valamikor az egész Dáciát alkották, valami 
titkos végzet miatt a török birodalomtól elpártoltak, s a többi 
országok fejedelmeinek nem kis jelentőségű példát adtak, hogy 
a keresztény név esküdt ellenségei ellen egy akarattal indítsák 
meg a szent háborut. 


Mig ezek történtek, Zsigmond fejedelem Bécsbe utazott 
követeit Mátyás főherceg igen nagy tiszteletadással fogadta, s 
innen nagy tetszésnyilvánitások között Prágába vezették őket. 
Mikor oda érkeztek, s alkalmat kaptak a beszédre, a kérések 
pontjait Csáky Gergely útján eléadták Rudolf császárnak. Ez 
nagyon örül, hogy új alkalom nyilt birodalmának növelésére, s 
a szerződés megkötésével megbizza Kutasi János győri püspö- 
köt, Magyarország kancellárját, Szuhay István váci pöspököt, 
Erdődy Tamást, Monoszló örökös grófját, Dalmát-, Horvát- s 
Szlavónország bánját, Erdődi Pálffi Miklós pozsonyi főispán s ka- 
pitányt, királyi főpalotamestert, Magyarország Dunán inneni 
részeinek főkapitányát, Gimesi báró Forgách Simon királyi fő 
pincemestert, Kazaházai Joó János birósági királyi személynököt. 
Ezek Cesare Speciano cremonai püspök, apostoli nuncius, s a 
spanyol király szószólója, Guilielmo de Sancto Clemente, s 
Tranchon Pál Sixtus báró, Tirol tartomány örökös marsallja jelen- 
létében és beleszólásával hosszu s komoly megbeszélés után ja- 
nuár 28-án a következő feltételekkel megkötötték a szerződést. 
A törökökkel kezdendő háborúnak s békének a vezetése közös 
legyen: Erdély Moldovával s Havaselvével, belevéve Magyar- 
országnak azokat a részeit is, amelyek azelőtt hozzátartoztak, 
Zsigmond fejedelemnek, s törvényes fiúutódainak elsőszülöttségi 
jogon, ahogy II. János [Zsigmond], [Báthori] István s Kristóf 
idejében birtokolták, marad. De a közös hatalmat, s a szabad 
jogalkotást egyedül Zsigmond fejedelem gyakorolja, úgy, hogy ő 
és utódai Magyarország törvényes királyait törvényes királyuk- 
nak elismerik, s nekik mindig hűségesküt tesznek, anélkül, hogy 
országukat nekik ténylegesen átadnák. Hogyha a fejedelemnek 
törvényes fiágon magva szakad, Erdély a hozzácsatolt részekkel 
mint igaz s elválaszthatatlan tag minden ellenkezés nélkül 
Magyarország királyának hatalmába kerül, de úgy, hogy a 
királyok tartoznak a tartományi jogokat, az ország előjogait s 
szokásait az adományozásokkal s adománylevelekkel együtt tel- 
jes épségben megőrizni, s a szokott tisztségeket Erdélyország 
rendjeiből betölteni. Hogyha fiágon kihalva a fejedelem leányo- 
kat hagy hátra, hozományul mindeniknek százezer rajnai forint- 
ról gondoskodnak. Magyarország törvényes királyai, mikor 
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Magyarországnak az esküt leteszik, ebben az esküben különös 
és sajátos említést tegyenek Erdélyről. Nagybányát Erdély 
fejedelme birtokolja olyan joggal, amilyennel I. István lengyel 
királynak átadták. A császár Erdély fejedelmét szabad fejede- 
lemnek elismeri, s neki a fenséges cimet engedélyezi, s igéri: 
keresztül fogja vinni, hogy neki az osztrák házból adjanak fele- 
séget. Segédcsapatoknak küldése kölcsönös és viszonos legyen, 
amint azt egyik vagy másik félnek a szüksége követeli úgy, hogy 
ahol nagyobb szükség van rá, oda fordítják a közös segítséget. 
A római birodalom elvállalja Zsigmond fejedelemnek s országá- 
nak védelmét, ezenkivül a császár annak idején lehetővé teszi, 
s gondoskodik, hogy a fejedelmet s utódait a birodalmi hercegek 
közé, azonban szavazat s ülés nélkül, besorozzák. Ami várat 
s várost közös erővel visszafoglalnak, a magyar királyé legyen, 
amit a fejedelem a maga fegyvereivel szerez meg a törököktől, 
a fejedelemé lesz, de mégis azzal a kikötéssel, hogy ha azelőtt 
a magyar koronához tartoztak, a fejedelem tartozik visszaadni 
a magyar királynak, s ugyanakkor más, egyenlőértékű javakkal 
kárpótolják. A császár megígéri, hogy a törökök ellen szükséges 
helyek megerősítésében a fejedelmet bőkezűen támogatni fogja, 
s minthogy a háborúk kimenetele bizonytalan, ha véletlenül 
(mely végzetet az Isten tartson távol) az a baj érné Zsigmond 
fejedelmet, hogy ereje kimerülvén, tovább nem tudja meg- 
védeni országát, s a törökök felülkerekedése miatt menekülni 
kényszerülne, ebben a végső szükségében a császár s utódai más 
vidéken egy biztos helyet, s biztos jövedelmet tartoznak neki 
megjelölni, hogy ott életét méltóságához képest tisztességesen 
fenntarthassa. S a császár megigéri, hogy ezt megteszi egy hó- 
napi időtartam alatt, attól számítva, hogy a dolgot azokkal 
közlik, akikre ez a kérdés tartozik. Hasonlóképpen ha más 
vezetőembereknek a főnemességből veszélybe jut a szerencse 
változása miatt sorsa, melyet a keresztény név érdekében a 
fejedelemével megosztottak, a császár bőkezűségéhez képest fog 
találni módot, hogy ha valami baj esnék velök, kész menedéket 
s tisztes ellátást nyerjenek tőle birtokain. Ezeket a feltételeket 
mindnyájan, egyrészt ünnepélyes oklevéllel, másrészt a fejede- 
lem s az erdélyi rendek esküjével, maga a császár jó s igaz hité- 
vel, királyi kezének aláirásával s pecsétjének ráhelyezésével a 
magyarországi rendekkel együtt megerősíteni tartozik. Végre, 
minthogy a végső háborus szükség sürget, ezeket a feltételeket 
mielőbb véglegessé kell tenni, s mindkét felet megtartásukra 
kötelezni úgy, hogy ha a házasság nem sikerül, egyik felet sem 
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kötelezik, hanem egyik is, másik is megszabadul a szerződés 
minden kötelékétől. 


Báthori Zsigmond házassága 


Miután ilyen módon megkötötték a szerződést, Zsigmond 
fejedelem követeit a császár fényesen megajándékozta, s Prágá- 
ból Bécsbe küldték őket február 8-án, majd innen nagy napi 
utakkal Grécbe, Stájerország fővárosába mentek Károly főher- 
ceg özvegyéhez. Akkor nemcsak a hercegi udvar, hanem az 
egész város s vidék nyilvános gyászban volt Ferdinánd főherceg 
s a dicsőséges Ernő herceg halála miatt, ki néhány nappal előbb 
távozott el az élők sorából Belgiumban. Minthogy azonban a 
dolog nem türt haladékot, s a szerződés megerősítése miatt 
nagyon fontos volt a megígért házasságnak a szentesítését 
minél előbb elnyerni, hiszen ettől függött az egész szövetségnek 
a biztossága; miután a dolgot sokáig s minden oldalról megtár- 
gyalták, végre a császár tekintélyének [hatása alatt] abban álla- 
podtak meg, hogy Zsigmond fejedelemnek eljegyzik Mária Krisz- 
tiernát, Károly osztrák főherceg, Stájerország, Karinthia, Krajna 
hercegének leányát. Több nővére is volt, s ezek közül a legidő- 
sebb néhány évvel ezelőtt III. Zsigmonddal, Lengyelország és 
Svédország királyával lépett házasságra. A másik a spanyol 
királlyal volt eljegyezve, s mikor anyja Erdélybe készült, mind- 
nyájuk nagy fájdalmára meghalt. Az özvegy hercegnőt sok 
minden visszatartotta attól, hogy leányát oly messzeeső helyre, 
s amint hitték, majdnem a barbárok torkába vinni engedje, 
s különösen bizonyos embereknek a rágalmai, akikhez a 
legkevésbbé illett ez a tett, melyekkel minden buzgalmuk- 
kal azt akarták elérni a császárnál, más főhercegeknél, s magá- 
nál az özvegy hercegasszonynál, hogy a házasságot ne lehessen 
megkötni. Hanem a bölcs és kegyes hősnő inkább akarta a ke- 
resztény világ közös üdvét s a békét szolgálni, mint rosszindu- 
latú magánembereknek engedve, s titokban az ellenfelek igaz- 
ságtalan vádaskodásának helyet adva az üdvöthozó egyetértés- 
nek az útját, mely oly szerencsésen nyilt meg, a maga önfejü- 
ségével bevágni. Ezért Miksa [II. Miksa fia] és Ferdinánd [Károly 
fia, a menyasszony testvére], Ausztria főhercegei a meny- 
asszonyt ünnepélyes pompával a templomba vezették, ott a 
közös térdeplőn elhelyezték, s a püspök ünnepélyes esküvel 
összeeskette Zsigmond fejedelemmel, az utóbbi nevében az 
esküt Bocskai István tette le. Miután ezeket ily módon végre- 
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hajtották, s nyilvános könyörgéseket tartottak mind a házas- 
ságnak, mind e legszentebb szövetségnek szerencsés kimenete- 
léért, a menyasszonyt mindnyájuk örvendezése közben haza 
kisérték. Majd ünnepélyes lakomát rendeztek s ezen Bocskai 
István ült a fejedelem képében a menyasszony mellett, s a köve- 
teket – kit-kit rendjéhez és méltóságához képest – fényesen 
fogadták s megajándékozták. Igy, miután a dolgokat szerencsé- 
sen s lelkük szándéka szerint végrehajtották, minthogy a törö- 
kök tevékenységei sürgették, hogy a dolgot hamar fejezzék be, 
a követek az esküvő után két napra éjjel-nappal utazva Grécből 
Bécsbe, Bécsből pedig Erdélybe visszatértek. 


Bocskai István, a követség vezetője, kiséretéből bizonyos 
embereket előreküldött, s általuk idejében jelentette volt a 
fejedelemnek a követség szerencsés eredményét, s mind a szövet- 
ség feltételeit, mind a házasság megkötését rendre megirta 
volt. Mindezeknek a dolgoknak Zsigmond fejedelem jobban 
megörült, mint hihető volt, az örömhir hozóját bőkezűen meg- 
ajándékozta, s magában s tanácsosaival sokat és sokáig tanako- 
dott, hogy a megkezdett dolgot hogyan lehetne mielőbb befe- 
jezni. Végül, nehogy úgy lássék, hogy az ország rendeinek meg- 
kérdezése nélkül tesz valamit, a tanács határozatából április 
18-ra gyülést hirdetett Gyulafehérvárra. Mikor a fejedelem ren- 
deletére az ország rendei nagy számban összegyültek volt, a 
fejedelem bizonyos okok miatt a gyülést a belső várban akarta 
megtartani. Miután tehát oda összegyültek, a fejedelem hozzá- 
juk küldte Jósika Istvánt, s általa a tanácskozás pontozatait 
rendre előterjesztette, elrendelve, hogy a véleményeket vessék 
össze, s a közjóról, s a határozathozatal céljából eléjükterjesztett 
összes dolgokról komolyan tanácskozzanak. Az ország rendei 
több napon át tartó hosszú s komoly tanácskozás után végre 
az alább következő, közös határozattal hozott artikulusokat ter- 
jesztették a fejedelem elé, s gondoskodtak, hogy tekintélyével 
megerősítse azokat. Ezekben mindenekelőtt elmondják, hogy a 
fejedelem, miután közös akarattal elhatározták a törököktől 
való elszakadást, olyan nagy buzgalommal s szerencsével viselte 
gondját az országnak, hogy nemcsak az ellenség beütéseivel 
szemben tartotta meg teljes épségében, hanem Erdély uralma 
alá vetve két tartományt, Isten jóvoltából egész Dáciát is Erdély 
hatalma alá vetette. Sőt megígérte, hogy a jövőben is teljes 
buzgalommal s minden munkájával azon fog fáradozni, hogy 
egyrészt a maga méltóságának, melybe isteni küldetés helyezte, 
másrészt a haza jólétének megfeleljen: ezért a legjobb s leg- 
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nagyobb Istennek hálát adnak, hogy a haza jólétére irányuló 
gondoskodásban ilyen nagy sikereket adott a felséges fejedelem- 
nek, s kérik őt, hogy ezután is segítse minden törekvését, első- 
sorban Isten nevének dicsőségére, azután közös hazájuknak 
jólétére s nagyságára, végre a magyar névnek minden utókor 
előtt való megbecsülésére, s a keresztény név esküdt ellenségei- 
nek pusztulásokra. Ami a haza üdvére irányuló aggódó gondos- 
kodását illeti, azt eddigelé is eléggé tapasztalták, s most is 
tapasztalják, s kérik az Istent, hogy a jövőben is öntse belé 
ugyanezt az éberséget, gondoskodást és buzgalmat, hogy vé- 
delme alatt mindnyájan jólétben és bántatlanul megmaradhas- 
sanak. Továbbá tudomásul veszik, hogy a rég óhajtott szövet- 
séget a német császárral s a magyar királysággal a fejedelmi 
felség munkája folytán megkötötték s megerősítették: ezért 
Istennek adnak elsősorban hálát, ki ily nagy császár jóindulatát 
s támogatását adta ennek az országnak, s kérik Őt, hogy ennek 
a szövetségnek mind a kezdetét, mind az eredményét ugy kegyes- 
kedjék szerencséltetni, hogy a jövőben is változatlanul meg tud- 
ják tartani a német császár jóindulatát. Ami pedig azt a kiván- 
ságát illeti, hogy a megkötött szerződésnek a feltételeit ők is 
erősítsék meg beleegyezésükkel, ennek az óhajának a legnagyobb 
szivességgel engednek annál is inkább, mert ezeket a feltétele- 
ket a fejedelem őfelsége is helyben akarja hagyni s meg akarja 
erősiteni, de úgy, hogy a rendek megerősitése csak akkor köte- 
lezi mindkét felet, mikor a fenséges menyasszony, Mária Krisz- 
tierna, a gréci egyezség szerint a meghatározott napon megérke- 
zik, s az ország rendei látják, hogy a szerződés megerősítése 
megtörtént azon a módon, ahogy a szerződés pontjaiban áll. 
Elmondják, hogy a [fejedelem] közlése folytán ismerik a törö- 
köknek azt a törekvését, hogy a következő nyáron minden ere- 
jüket a keresztények, de elsősorban az erdélyiek elpusztítására 
irányítsák. Ezért, noha a legutóbbi hadjárat különböző költ- 
ségei őket is, alárendeltjeiket is teljesen kimerítették, mégis, 
mivel tudják, hogy a háborúk viselésének a pénz az idege, meg- 
adnak minden egyes porta után két-két forintokat, az őrségek 
élelmezésére másfél forintot, végül a fejedelmi udvar saját szük- 
ségleteire egy-egy forintot, s ezeket az előirt napon minden 
hiány nélkül maguk beszolgáltatják. Ami a vallási ügyeket illeti, 
közös akarattal elhatározták, hogy a négy befogadott vallás 
szabadon megmaradhasson, s ezek: a katolikus, luteránus, kál- 
vinista s az unitárius vallás. De az Ur 1588. eszetendejében az 
összes rendek egyhangu határozatával a jezsuitáknak Erdélyből 
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való eltávolításáról hozott törvénytől, minthogy az a katolikus 
vallásnak ellene szól, a fejedelem kivánságához képest elállanak, 
s őt esküjétől feloldják, úgy, hogy a jezsuitákat Kolozsvárra, 
Kolozsmonostorra, s Gyulafehérvárra visszahozhassa. Ezért ké- 
rik a fejedelmi kegyességet, hogy az említett helyeken kívül más- 
hova ne helyezze el őket, s ne akarja valamilyen módon a vallás 
szabad gyakorlását megakadályozni. Ezen a négy valláson kivül 
a többi összes újitásokat elitélendőknek tartják, s úgy itélnek, 
hogy azoknak a követőit, mint újítókat, a főispánok, király- 
birák, melléjük csatlakozott püspökök s tanácsosok utján buz- 
gón ki kell nyomozni, s törvényes eljárás közben jöttével szigo- 
rúan meg kell büntetni. Végül megtudták a fejedelem közlésé- 
ből, hogy az előkelők között találtattak néhányan, mint Báthori 
István, Báthori Boldizsár, Kovacsóczi Farkas, Kendi Sándor, 
Iffiu János, Kendi Ferenc, Kendi Gábor, Forró János, Szent 
Egyedi Literáti György, Gerendi János, Bornemissza János, 
Lónyai Albert, Szalánczi László, Szalánczi György, Szilvási 
Boldizsár, Gara Miklós, Tamásfalvi Dénes, akik elfeledkezve a 
nyert jótéteményekről olyan ürügy és szín alatt akarták eltávo- 
litani a [fejedelmet] hazájából, mintha az ország rendei elhatá- 
rozták volna, hogy őt elfogva a töröknek átadják, vagy meg is 
ölik. Ettől felindulva a fejedelem, részint, hogy meneküléséről 
gondoskodjék, részint, hogy pontosabban meggyőződhessék 
arról, hogy valóban ugy áll-é a dolog, ahogy ezek a főnemesek 
jelezték, Gyulafehérvárról Kővárra vonult, s valameddig ott 
időzött. Amint az összeesküvők ezt megtudták, egyéb mester- 
kedéseikben felhasználták; e mellett Facsád várát is, melyet, 
miután innen a törökök elmenekültek, Erdély fennhatósága alá 
vettek, ezen törekvéseik közben a köz veszedelmére a törökök- 
nek maguktól átadták: ezek miatt a részben új, részben a jog 
s méltányosság ellenére tett dolgok miatt felindult a fejedelem, 
s a lázadásnak fentnevezett vezetőit elfogatta, s megérdemelt 
büntetéssel a Lex Iulia előírása szerint mint felségsértőket meg- 
büntette: ezért kéri az ország rendeit, hogy nyilvános itéletök- 
kel ne vonakodnának ezt a nagyon igazságos itéletet helyben- 
hagyni. Mindezen dolgokért az ország rendei elsőben is hálát 
adnak a legjobb s legnagyobb Istennek, hogy a fejedelmi fel- 
séget az elébbi s nem régen történt cselvetések s veszedelmek 
közepette épségben megőrizte, s ugyanakkor kérik az Istent, 
hogy továbbra is tartsa meg őt sokáig épségben, egészségben. 
Ami ezen halottaknak az elítélését illeti, elismerik, hogy minden 
teljesen úgy történt, ahogy eléadatott. Ezért, hogy ebben az 
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oly fertelmes bűnben az ő ártatlanságát távoleső vidékeken is 
kinyilvánítsák, az legfőbb nemességből küldtek hozzá néhányat, 
s kérték, hogy a fejedelmi felség az ország nyilvános ülésére 
térjen vissza, s ő ezt, megismerve a rendek hűségét, szívesen 
megtette. Ezért, amit a fejedelem tenni tanácsosnak tartott, s 
azt, hogy az összeesküvők ilyen törekvéseivel, ahogy módot 
adott rá az idő, szembeszállott, ők teljes egyhangúsággal hely- 
benhagyják, azoknak a büntetését, akik a Lex Iulia előírása 
szerint a nyilvánvaló felségsértés bünébe estek volt, minden 
részében helyesnek s helyénvalónak tartják, és közös akara- 
tukkal s hasonlóképpen valamennyi szavazatukkal azokat 
egyrészt a testvér vér, másrészt az egész keresztény világ áru- 
lóinak jelentik ki. S ezt ők nem vaktában s nem kegyetlenség- 
ből teszik, hanem azon megfontolásból, hogy ezekben a zavaros 
időkben a példától elrettentve a jövőben az ilyen aljas mester- 
kedésektől tartózkodjanak [az emberek]. S noha Báthori András 
bibornok abban az időben, mikor ezek történtek, nem volt 
Erdély területén, mégis ismeretes, hogy ő is, elfelejtkezve köte- 
lességéről, s a fejedelem sok jótéteményéről, az összeesküvők 
terveit nemcsak ismerte, hanem sugalmazásával, s ahogy csak 
tudta, minden módon segítette, majd ezzel még meg nem elé- 
gedve a fejedelem méltóságát külföldi királyságokban, sok feje- 
delem s vezető ember jelenlétében nemcsak élő szóval becsmé- 
relte, hanem, ahol ezt nem tudta személyesen megtenni, külön- 
böző tartalmú számtalan gúnyos írást küldött szerte a világ 
különböző részeibe, s minden törekvésével azon volt, hogy a 
fejedelem méltóságát bemocskolja, s mindenfajta rágalmat rá- 
szórhasson. Ezért, hogy a tettesek s a velük egyetértők egyforma 
büntetéssel bünhődjenek, s az isteni kinyilatkoztatás értelmé- 
ben megakadályoztassék, hogy valaki a népükből rosszat mond- 
jon a fejedelmekre, az ország rendei ugyanazt határozták Bá- 
thori Andrásról, amit a fentebb említettekről már nyilvános- 
ságra hoztak, hozzátéve, hogy mindezt azért, mert a fejedelem 
személyét és méltóságát külső országokban sok uralkodó előtt 
gyalázta, s amennyire rajta állott, hasonló méltánytalanságok- 
kal halmozta el. Mégis kérik a fejedelmi felséget, hogy kegyes- 
sége miatt méltóztatnék azoknak kegyelmet adni, s tévely- 
gésüknek megbocsátani, akik, jóllehet Erdélyben birtokaik van- 
nak, mégis mindeddig Lengyelországban Báthori István mel- 
lett maradtak, mint szolgálói, részben pedig másutt vannak kül- 
földön, de úgy, hogy a legközelebbi Mária felmagasztalásának 
napjáig minden vonakodás nélkül ide visszatérnek, s fejedelmük 
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hűségére kötelezik magokat, ha javaikat vissza akarják szerezni. 
Mindez végeztetett s törvénybe iktattatott május 2-án. 


Az esküvő napjául julius 10-ét tüzték ki, de hogy erre nem 
tudták elhozni a menyasszonyt, annak oka, – mint fennebb 
említettük, – nővérének váratlan halála volt, mely akkor, mikor 
a menyasszony anyjával már útnak indult volt, mindenki ret- 
tenetes fájdalmára, s a megkezdett dolog nem kis hátráltatására 
történt. Erről az emberek sokféle vélekedése kerengett össze- 
vissza, hogy az özvegy hercegasszony megbánta a dolgot, halo- 
gatja, s üres reménnyel kecsegteti a fejedelmet, s csak azért 
csinálja az egyik halasztást a másik után, hogy biztosan kitudód- 
jék: mi lesz a török elleni vállalkozásnak a kimenetele, s akkor 
szándékozik odaadni a lányát a fejedelemnek, ha az erdélyiek 
a hatalom birtokában vannak, s nem más feltétellel hajlandó 
erre, csak ha legyőzte a törököket. Ugyanakkor bizonyos 
[emberek] nagy buzgalommal nekiláttak, mindenfelé elter- 
jesztett aljas irásokkal a császárnak, a többi főhercegeknek, s 
magának a herceg özvegyének a lelkét elidegeníteni, azzal, hogy 
a fejedelem nem ura a megígért házasságra vonatkozó szavá- 
nak. Mégis győzött a fejedelem szerencséje, mely soha nem volt 
vele szemben mostoha, hanem mindig akadálytalan útat biz- 
tosított neki. Tehát innen is, onnan is egyik követet a másik 
után küldve az esküvő napját egyetértőn augusztus havára 
halasztották, s egymás között meghatározták, hogy miket s 
hogyan kell tenni. S hogy a menyasszony elhozatala annál biz- 
tosabb s fényesebb legyen, az anyján kivül a másik lány is 
önként elhatározta, hogy elkiséri, hogy a lengyel királynét meg- 
látogathassa. A császár a menyasszony mellé adta testvérét, 
Miksát, aztán Labenthanus püspököt, Pethe Márton váradi 
püspököt, a jászói prépostot, aki a császár képében volt jelen, 
Dersffy Ferencet, aki Miksa s Mátyás személyét képviselte, 
Náprágyi Demeter egri prépostot igen müvelt s bölcs férfiut, 
Thököly Sebestyént, Homonnai Lászlót, Czobor Miklóst, Pethe 
Lászlót, a váradi püspök testvérét és sok mást, akikkel Gyula- 
fehérváron magam is sokat beszéltem a súlyos állapotokról s a 
történelmi eseményekről. Miután tehát otthon a dolgokat annak 
rendje-módja szerint elintézték, a menyasszony anyjával s 
nagybátyjával, Miksával utnak indult, mindenütt nagy öröm- 
mel fogadva végre Bécsbe ért, s néhány napi tartózkodással 
kipihente az út fáradalmait. 


Ott Mátyás főherceg s az összes bécsi rendek nagy tisztelet- 
tel fogadták. Innen Pozsonyba ment, majd a hegyeken át- 
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haladva Lőcsére, Eperjesre, s végül Kassára ért. Ezt a dolgot 
megtudva, nap mint nap új meg új – főurakból s papokból 
álló – menetek vonultak elébe, hogy üdvözöljék, s nem mulasz- 
tottak el semmit, hogy a közös örömnek jelét adják. Ezek 
között volt Báthori István, Dobó Ferenc, Rákóczi Zsigmond, 
s többen mások, akik mindent megtettek, hogy részint a csá- 
szárnak s testvérének, Miksának, részint az új országok s címek 
elnyerésével hatalmasabbá lett Zsigmond fejedelemnek gratu- 
láljanak, hogy ezáltal előzékenységüket s örömüket kifejezésre 
juttassák. Azután, mikor egyre sűrűbben járt híre a budai basa 
s más török vezérek kalandozásainak és lesvetéseinek, lassabban 
kezdtek haladni, s több városban álltak meg. Majd nem kis csa- 
patokkal megerősödtek és soha nem indultak útnak, csak akkor, 
ha előző napon kiküldött kémeik útján megtudták, hogy biz- 
tonságban haladhatnak. Mindezen felül még egy fegyveres csapa- 
tot is küldtek előre, hogy a török támadását az vonja magára. 
A fejedelem a közeledőknek elébeküldte Bocskai Istvánt, hogy 
kísérje jegyesét. S ő, míg a fejedelem nagyban készülődött, nap 
mint nap értesítette, hogy a legáldottabb menyasszonnyal már 
elhagyták Kassát, hogy igen díszes lovaskiséret jön vele német 
s magyar főurakkal, melynek a vezetője s a menyasszony nevé- 
ben parancsnoka Miksa főherceg, aki a menyasszonnyal egész 
Nagykárolyig szándékozik menni. A fejedelem ekkor háborús 
készülődésekkel bajlódott, s mivel a közeledő törökök és tatárok 
sokaságáról különféle kósza hírek szállongtak, különféle módo- 
kat keresett, hogy magát s országát az ellenséges törekvésekkel 
szemben megvédje. De az esküvő várása ugyancsak elfordította 
a fejedelem figyelmét a háborura való feszült igyekezettől. 
Lecsendesedtek ugyanis a háborus előkészületek, s a leendő 
feleség utáni tulságos vágyakozás miatt a lelkes lendület nagyon 
lecsillapodott. Felgyujtotta férfiúi vágyát Mária Krisztierna 
nagyszerű híre, akiről minden beszédből csak azt hallotta, hogy 
gyönyörű szép, császári származású, kiválóan erkölcsös, nyájas 
és szeretetreméltóan kedves. Ehhez járult az asszonyi jótulajdon- 
ságok serege, nagyobb mértékben, mint leánytól várni lehetne, 
s mindezek miatt fellángolva az ifjú fejedelem nyakra-főre 
sietett, hogy szerelmét törvényesítse. Ettől indíttatva s ugyan- 
akkor Miksának Bocskai leveléből megértett kivánsága szerint, 
hogy hírét megérkezésének gyorsaságával megelőzze, hazai öltö- 
zetét megváltoztatva, olasz ruhákat öltött fel, s éjjel-nappal 
állandóan utazva Károlyig ment. Ott Miksa főherceg, miután 
előbb megújították a szerződés pontjait s megegyeztek a jegy- 
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ajándékokban, mintegy kézből a kézbe átadja a fejedelemnek a 
menyasszonyt. Majd megszemlélték a csapatokat, megbeszélték 
a véleményeket s a terveket a törökök ellen viselendő háború 
módjáról, s miután nagy tisztelettel köszöntötték egymást, el- 
váltak. A fejedelem gyorsabban, mint jött, hazafordult, s úgy 
határozott, hogy menyasszonya megérkezését Gyulafehérváron 
várja be, hogy mindenről a lehető legjobban gondoskodhassék. 
Miksa is, miután húgát bő áldásokkal elhalmozva jó remény- 
séggel elküldötte, csapataival Rakamazra tért vissza. 


Károlyból a menyasszony a főurak nagy csapatával elin- 
dulva Somlyóra, onnan Zilahra s Almásra ment. Ott Csáky 
István, az erdélyi ifjuság vezére, s nagyreménységű ifju igen 
nagy tisztelettel látta vendégül várában, Almáson, mind az 
egész kiséretével együtt. Innen továbbútazva Kolozsvárra ért, 
Erdélynek mindjárt az első látásra várakozáson felül gyönyörű 
szép városába. A városnak fogadtatására kivonult, s nagyon 
díszesen öltözött rendei kitörő örömmel fogadták őt, s befogadva 
a saját városába bevezetik, melynek a tereit s útkereszteződé- 
seit már előbb szőnyegekkel, virágokkal s az örömünnep min- 
denféle jeleivel feldiszítették. Ott két napig időzött, majd onnan 
Tordára s Enyedre utazott, ahol mindenütt nagy tetszéssel és köz- 
örömmel fogadták. A fejedelem nem birta már a várakozást, s 
hogy érzéseit a várvavárt hitvessel szemben kimutassa, bizalma- 
sai közül néhányat maga mellé kiválasztva (abban az időben, 
mikor már a fogadalmi költeményt, a törökökön nyerendő győ- 
zelem legigazibb magasztalását, menyasszonya jövetele előtt – 
nagy tetszése mellett – neki bemutattam) Enyedre elébe ment, 
s miután ott hevenyében ünnepséget tartottak, még ugyan- 
azon az éjtszakán visszatért. Másnap a menyasszony is Tövisre 
útazott s a megbeszélés szerint – eltöltve az éjtszakát – úgy 
határozott, hogy elébejövő vőlegényét ott megvárja. A fejede- 
lem mikor hajnalhasadtával megtudta, hogy menyasszonya 
útnak indult, s értesült, hogy a várost már körülbelül egy mért- 
földnyire megközelítette, kiváló pompával, s előkelő emberek- 
ből álló ragyogó lovassággal azonnal elébe vonult. Menyasszonyá- 
nak előreküldött egy aranyozott hintót, mely minden részében 
s porcikájában ragyogóan tökéletes volt, s mikor a hajadon 
abból kiszállott, az örvendező fejedelem mindkettőjük méltó- 
ságának megfelelően fogadta, s miután kölcsönösen üdvözölték 
egymást, és mindkét oldalról bizonyos beszédek hangzottak el, 
együttes menetben bevonultak Gyulafehérvárra. Ez pedig a 
népnek oly nagy tetszésnyilvánítása s a dobok és kürtök oly 
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nagy harsogása között történt, hogy elhiheti bárki, hogy a 
megszokottnál sokkal nagyobb ünnepélyességű örömünnepnek 
látszott. Miután a diszes és ragyogó lovascsapatok s gyalogos 
szakaszok a városba bevonulva tömött sorban felállottak, hogy 
tiszteletöket kifejezzék, végül is az aranyos kocsin az anyjával 
érkező menyasszonyt a körülállók örömének s csodálatának 
koszorúja vette körül, mert az orcája Venust, szűziessége Diánát, 
s ékesszólása s bölcsessége Pallást tükrözte teljesen. Mikor a 
szt. Mihály arkangyalnak szentelt egyház ajtajához értek, a 
menyasszony anyjával, vőlegényével s az előkelő főurakkal 
beléptek a templomba, s ott az oltárhoz járulva a háromszorosan 
legjobb s legnagyobb Istennek teljes szivökből hálát adtak az 
út szerencsés befejezéséért, s forró fohászokkal kérték az Isten- 
től, hogy szerencsés és áldott legyen a megérkezésök. Majd min- 
denki együttes jókivánataitól s szerencsétkivánó áldásaitól elhal- 
mozva gyalogosan a palotába mentek; az összes előkelők és fő- 
papok a fejedelem előtt haladtak, a menyasszony pedig anyjával, 
az urasszonyokkal s leányzókkal tisztelettel követték a menet 
közepén haladó fejedelmet. Mindez augusztus 1-én történt. 


A palotához érve ezt s a következő napot a pihenésnek szen- 
telték. A harmadik napon Bocskai István, akiről eléggé ismere- 
tes volt, hogy a fejedelem atyjafia, a követség vezetője, kiváló 
hűséggel viseltetik a fejedelemmel szemben, meg sok veszedel- 
met is vállalt érte magára, ezért jogosan tehette, hogy fejedelmi 
lakomát adjon tiszteletökre, hogy ebben az általános közöröm- 
ben a saját érzelmeit kimutassa. Ezen a fejedelmet [s a főherceg- 
nőket] igen ünnepélyesen fogadta s megajándékozta, végül 
éjtszaka nagy pompával a várba visszatértek, s ott az esküvőre 
kitűzött vasárnapot nyugalomban várták. Az eljövén, körülbelül 
reggel 9 órakor a menyasszonyt s vőlegényt ünnepélyesen be- 
vezették a templomba, meghallgatták a szentbeszédet, majd 
innen eltávozva fejedelmi s menyegzői vendégséget tartottak. 
Annak végeztével ismét a templomba mentek, s a spanyol hit- 
tudós, Carillo Alfonz latin beszédét jelenlétükkel megtisztelték. 
Ebben a beszédben Alfonz az osztrák s a Báthori család régi 
voltáról s kiválóságáról beszélt, s azt fejtegette részletesen, hogy 
a két ilyen régi családnak ez az összeházasodása, s a hatalmas 
uralkodók szövetkezése milyen nagy haszonnal fog járni, milyen 
előrehaladást fog okozni, s ezeknek a fejedelmeknek a házassága 
mi mindenféle áldással fog járni. A beszéd végeztével vissza- 
tértek a palotába, s nagy örömben estebédet adtak. A követ- 
kező napon a fejedelmet és a császári lánytól született meny- 
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asszonyt ünnepi pompával a templomba vezették, s az oltárhoz 
járulva a milanói vicomtok [családjából származó] Alfonz cer- 
viai püspök s az idő szerinti apostoli követ ünnepélyes szertar- 
tással megerősítette s minden áldással megszentelte a szokás 
szerint ezt a legszentebb házasságot. Majd a templomból eltá- 
vozva lakomával üditették fel magukat és a népet. De a törökök 
közeledéséről szóló hirek, s a háborús készülődéseknek külön- 
böző gondjai megakadályozták, hogy több napot szenteljenek 
a mennyegzői ünnepnek (mint ahogy az szokásos királyok és 
fejedelmek házassága alkalmával), hogy közlakomát adjanak, 
mindenféle látványosságokat rendezzenek, lovagi tornát tart- 
sanak, versenyt nyilazzanak, s más, a közös öröm kimutatására 
alkalmas dolgokról gondoskodjanak. 


Azután, nehogy hiábavaló költségek kimerítsék a kincs- 
tárat s nehogy a tuláradó ünnepségeknek a gondjai az üdvös 
dolgokról való intézkedésnek az idejét elvegyék, ugy határoz- 
tak, hogy idejében véget vetnek a lagzinak. Igy a következő 
kedden az egyes községek s városok, ugyszintén a főurak és 
nemesek Zsigmond fejedelemnek s Mária Krisztiernának mér- 
hetetlen ajándékokat vittek. Sőt a többi keresztény országok 
hatalmasaitól is érkeztek értékes ajándékok, melyek nem kis- 
részben töltötték a fejedelem kincsesházát. A legelső volt a 
római pápa, akiről azt mondják, hogy a mi szent Erzsébetünk 
ereklyéinek egy részét küldötte ajándékba. E mellett maga a 
német császár, Mátyás és Miksa főhercegek, ugyszintén Dobó 
Ferenc, s Magyarország és Erdély több előkelői arany-ezüst 
edényeket, gyöngyös és különféle drágakövek ékességével diszí- 
tett kereszteket küldöttek. De mindet felülmulta Mátyás fő- 
herceg ajándékának nagyszerűsége: annyi kárbunkulussal, gyé- 
mánttal, zafirral, smaragddal s másfajta drágakövekkel volt 
rakva, hogy az ebben a művészetben jártas mesterek nem keve- 
sebb, mint ezer arany értékűnek becsülték. 


A török háború kezdete 


Még mielőtt a menyasszony Erdélybe érkezett volna, szabad 
talpasok, akik Zsigmond fejedelem zsoldjában állottak, s az ország 
határait védték a törökök hirtelen beütései ellen, próbára akar- 
ván tenni a szerencsét, átkeltek a Dunán, s széltében-hosszában 
elpusztítva a körülfekvő vidéket, elhatározták, hogy Bodva várát 
megostromolják. Meghallották ezt a törökök, s a császár megbízá- 
sából Ferhát basa vezetésével nagy csapatot gyüjtöttek össze, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 111


hogy azzal, míg Konstantinápolyból a rendes hadsereg megérke- 
zik, a moldvaiak és erdélyiek támadását és pusztításait távol- 
tartsák. De ez nem maradt titokban a magyarok előtt sem, 
mert a kiküldött kémek jelentették, hogy mérhetetlen tömegű 
török gyült össze, s hírül adták, hogy ha nem határozzák el, hogy 
idejében visszavonulnak a Dunán, már rajtuk is vannak, s 
végső pusztulást hoznak rájuk. De a gyülevész népet, mely 
ugyan fegyverforgatásra eléggé alkalmas volt, de az előző tél 
sok sikere miatt a kelleténél elbizakodottabb, sem a kémek nem 
tudták rábeszélni, sem az okosabb vezérek nem tudták rávenni, 
hogy a minden órában megérkezhető törökök óriási tömegével 
harcba ne szálljon. Igy mikor a törökökkel szembeszálltak, s 
kevesen a tömeg ellen hosszú órákon át csatát álltak, míg 
erejükből és a puskaporból tellett, végre, megérkezvén a 
tapasztalt törökök újabb csapatai, menekülni kényszerültek. 
Elvesztek közülük háromezer és ötszázan, mert oly nagy csa- 
patból alig kétszáz tudott valahogy a Dunán átkelve sértetlenül 
a táborba visszatérni. A mieinknek ez a vesztesége a törökök- 
ben nagy reményt és a jobb szerencsében való bizakodást 
támasztotta. 


Mikor Zsigmond fejedelem tudomást szerzett övéinek vere- 
ségéről, nagyon fájlalta, s hogy valami eredménnyel letörölje 
ezt a foltot, s egyszersmind hogy közeledő házasságát a szeren- 
csének kedvezőbb lehellete ékesítse, követeket küldött Borbély 
Györgyhöz, akit a lugosi részeknek főkapitány címmel élére 
állított s ünnepélyes esküvel beigtatott, és fejedelmi tekintélyé- 
vel megparancsolta, hogy ezután megragadva az alkalmat 
könnyebb csapatokkal – hogy jobban mozoghasson – próbáljon 
szerencsét. Ő magához véve valamelyes magyar csapatot, elő- 
ször is Bokcsa kastélyt önkéntes megadással elfoglalta. Negyven 
török volt benne, de azok, noha számra nem voltak egyenlők, 
mégsem adták volna meg a kastélyt, ha a mi katonáinknak új- 
fajta furfangja akaratuk ellenére is erre nem kényszerítette 
volna őket. Ugyanis a magyar talpasok, mint azt nemrégiben 
az orosz háborúban kitanulták, földalatti aknákat ásva behatol- 
tak a várba, s nappal nyílást törve, a felettükálló törökökre 
mintha csak a föld tulsó oldaláról [jöttek volna], puskával 
tüzeltek, valóban csodálatos s az előző korokban szinte hallat- 
lan stratégiával. A törökök semmi módon nem tudtak nekik 
ellenállani. A mieinknek ilyen s ehhez hasonló találékonyságá- 
tól megrémülve megadják a kastélyt, s nehogy a szabad tal- 
pasok felkoncolják őket, a mi táborunkban tartották fogva, 
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majd Varsócz elfoglalása után a megegyezés szerint szabadon 
bocsátották őket. 


Miután Bokcsa kastélyt ilyen módon elfoglalták, [Borbély] 
György úgy gondolta, hogy a győzelmi sorozatot folytatni kell, 
ezért Lugosi Jánossal kiküldött kétszáz lovast s ötven talpast, 
megparancsolva nekik, hogy menjenek előre s elfogva az élelmi- 
szerszállítmányokat, portyázzák körül Varsócz kastélyát. Ebben 
az időben Varsócz élén egy serény férfi, Deli Kurt aga állott, 
aki behíva körülbelül négyszáz öreg katonát, szorgosan megerő- 
sítette azt, s ha az előljárókat mindjárt rohammal megtámadta 
volna, bizonyára összes embereinket lemészárolhatta volna, 
mielőtt a hátrábbjövőktől segítséget kaphattak volna. De mikor 
a magyarok megérkeztek, a törökök először gulyának nézték 
őket, majd felismerve, hogy megjelent az ellenség, néhány gya- 
logost kiküldve megtámadták őket. A mieink támadást intézve 
a törökök ellen, őket a várba üzték, s azok, amint ilyenkor tör- 
ténni szokott, rögtön eltorlaszolták a kapukat és felkészültek az 
ostrom kivédésére. Varsócz kettős árokkal, három vakolt fal- 
lal, s a falak külső oldalán keresztbe tett fatörzsekkel és karók- 
kal alaposan meg volt erősítve. Ezért, mivel megadással nem 
tudták megszerezni, s látszott, hogy ágyúkkal hiába törnék a 
falakat, rögtön száraz fa és rőzsekötegeket gyűjtenek össze, 
s míg a lövések füstje megakadályozza az ellenség kilátását, 
egészen a falak közelébe viszik és a kastélyt tüzvésszel elpusztít- 
ják. Maga Deli Kurt, a kastély parancsnoka is megöletett a 
mieink által. E miatt a felingerelt törökök, akik Lippán, Gyulán, 
Csanádon és Jenőn voltak, Jófű [ma Dobra] községet a körülötte 
fekvő hét faluval együtt feldulták, s bosszúból majdnem min- 
denkit szörnyü kegyetlenséggel elpusztítottak, csak keveset 
vivén magukkal. Mikor ez tudomására jutott a fejedelemnek, 
jobban elbusulta magát és jobban felingerült, mint bárki is 
hihette volna, s elhatározta, hogy övéinek ezt a pusztulását 
mielőbb meg fogja bosszulni. Ezért azonnal toborzást tartott, 
s azokkal a katonákkal, akik Jófűről elvonattak, egy bizonyos 
nemes csapatot kiküld, s szigoruan meghagyja nekik, hogy a sze- 
rencsétlen népnek ezt a pusztítását megbosszulandó Tótvárad- 
ját, a török birodalomhoz tartozó községet, prédálják föl, s 
Jófűnek előbbi elpusztításáért hasonló pusztítással válaszolva 
fizessenek meg. Tehát mikor megkapták a fejedelem parancsát, 
amilyen gyorsan csak tudnak, az ellenséges területre sietnek, s 
amint éjjel megérkeztek a községhez, előkészítve mindeneket, 
amik szükségesek voltak az ostromhoz, megrohanják. A közsé- 
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get erővel, s alig valami saját veszteséggel elfoglalják, felgyúj- 
ják, felprédálják; az összes törököket – körülbelül kétszázan 
voltak ott – lemészárolják, közülök mindössze hat ugrott le a 
falakról, akik azt remélték, hogy átúszva a Maroson, megmene- 
külhetnek. De a mieink ezeket is elfogták, s fogságba vetették. 


A fejedelmet akkor, amikor a lakodalmi örömök között 
mindezektől mentnek kellett volna lennie, tenger gond foglalta 
el. Mert biztos hírek jelentették, hogy hatalmas tatár csorda 
jött elő Szkitia felől, s már-már Erdély területére készülnek 
betörni, s a török szultán hadserege Ferhát basa vezetésével 
nagy készülettel törekszik Havaselvén átnyomulni, sőt a tömös- 
vári basa, összegyüjtve körülbelül nyolcezer embert, nyiltan 
és fennhéjjázóan hirül adta Borbély Györgynek, a lugosi tart- 
tomány kapitányának, hogy a fejedelem házasságának meg- 
ünneplésére a szomszédság jogán ő is el fog menni. György, a 
nevéből alkalmat kapva a gúnyolódásra, hiszen Borbélynak 
nevezték, hasonlóképpen bizonyos paraszt hírvivőket küldve 
azt válaszolta, hogy meg fogja várni a basa eljövetelét, s mivel 
ő Borbély, hogy mennél tisztábban és csínosabban mehessen 
a szent esküvőre, előbb leborotválja a basa haját. Most aztán 
Borbély György, intve a fejedelemtől, hogy szerencsét próbál- 
jon, Facsádot megszállja, s szokás szerint békeköveteket küldve 
inti az őrséget, hogy adják meg magokat. Ezek, mivel biztak a 
basa eljövetelében, aki esküvel igérte meg, hogy idejében segít- 
séget fog nekik vinni, először a vár megadását visszaútasították, 
s a mieinknek felhánytorgatták, hogy előző ősszel visszaverték 
őket; de végre megborzadva a tüzvésztől, ami a mieink részéről 
a várost fenyegette, a megadás jeléül kidobálva a falakon kivülre 
süvegeiket, azzal a feltétellel adták meg a várat, hogy bántódás 
nélkül elmehetnek. 


Miután ilyen módon elfoglalták Facsádot, [Borbély] György 
kiküldött néhány válogatott lovast őrségre, hogy a törökök 
közeledését neki idejében jelentsék. Ezek jelentik, hogy a basa 
nagy sereggel már-már a nyakukon van. György, mivel a menek- 
vésre semmi más lehetőséget nem látott, mint ami harcos jobb- 
jában van, noha nem volt egyenlő erejű az ellenséggel, mégis, 
úgy vélve, hogy segítséget a lelki nagyságból kell venni, elhatá- 
rozta, hogy ütközetre bízza a dolgot. A törökök bátran támadtak 
a mieinkre, s mikor a szászok, s mások, akik az első csatasor- 
ban állottak, mindjárt az első rohamra vereséget szenvedtek, 
körül akarták zárni a többi magyar részt, de mikor a lovasság 
visszaverte [a támadást], nem sokáig birva a harcot, rövidesen 
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megfutamodtak. A mieink nekiláttak az üldözésnek, s mikor 
futni látták őket, a szétszóródottakat egyre jobban kergetik. 
Igy a törököket szétverték, s a mieink nem is tulságosan véres 
győzelmet arattak. Elveszett ugyanis a magyarok közül majd- 
nem kétszáz, míg a törökökből alig menekült meg valaki is. 
Ezek között volt a basa is, aki beosont egy közeli erdőbe, s egy, 
a hellyel ismerős török gyalogos biztos helyre vezette, nem 
tudva, hogy nehány nap mulva egész családjával együtt még 
szerencsétlenebb csapást kell elszenvednie. Elfogták néhány 
válogatott emberrel együtt Cziafer jenői béget, ezt a kora, a 
hatalmas szomszédság, s az erdélyi követségek gyakorlása 
miatt nagyon tapasztalt embert, aki Szinánnal együtt ennek az 
egész háborús mozgolódásnak oka és feje volt; s ugyancsak 
Mehmetet, a lippai béget, az egykori budai basa fiát. 


Közben Borbély György a fejedelem megbízásából a győ- 
zelmi sorozatot, úgy, ahogy a hadvezetés megkívánja, folytatni 
akarván, Lippára ment, s amilyen nagy erővel csak tudta, 
ostrom alá vette. Lippa a Maros folyónál fekvő város, s várral 
és falakkal nem közönségesen volt megerősítve. Mikor a mieink 
oda megérkeztek, először követeket küldtek, s követelték, hogy 
a várost a várral együtt adják meg nékik. A törökök azt felelték, 
hogy méltatlan dolog ilyen követelés tőlük, hiszen jól tudhatják, 
hogy ezt a várost negyvennégy esztendővel ezelőtt alig tudták 
két igen hatalmas ország népétől elfoglalni. 


A mieink úgy gondolkozva, hogy nem szavakra, hanem 
fegyverekre van szükség, a várost kemény ostromzárral azonnal 
körülveszik, és részben a hegyről, mely nagyon alkalmatlanul 
a vár egyik része fölé emelkedett, ostromágyukkal lövik a fala- 
kat, részben előkészítik a tüzvészt. Hajnalban erős rohammal a 
falakra kezdtek rohanni. A törökök szörnyen megrettenve ki- 
dobálták a falakon kivülre süvegeiket, s jelezték, hogy ha meg- 
beszélésre alkalmat adnak, tárgyalnak a vár megadásáról. 
Összeszedve értékesebb holmijaikat másnap megadják a várat, 
s a megegyezés szerint ingóságaikkal, amit csak el tudtak vinni, 
szabadon elbocsáttattak. De mivel a szabad talpasok méltat- 
lankodtak, hogy a zsákmányt elveszítik, s erőszakkal fenyeget- 
ték a kivonuló törököket, [Borbély] György, a vezér, nehogy 
a szerződés megszegése miatt a többi várak a megadástól kitar- 
tóbban vonakodjanak, egy közepes csapatot küldve néhány 
mértföldnyire elkíséri őket, s mindnyájukat épségben elbocsátja, 
Igy Lippát jóformán minden veszteség és fáradalom nélkül 
visszaszerezték a mieink, melyet őseink negyvennégy évvel 
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ezelőtt hatalmas nagy sereggel, hiszen százezer fegyveres volt 
ott, alig tudtak a töröktől elvenni, s rögtön a következő eszten- 
dőben újra elvesztettek. Ebben az időben az Istennek ilyen 
nagy gondoskodása támogatta a mieinket, s mindenütt kárt 
okozott a törököknek. Meghallva Lippának ezt a megadását a 
törökök, akik Világosváron, Pankotán, Sirin, Csanádon és Ara- 
don voltak, hasonló sorstól félve elhagyták a kastélyokat, s ki 
merre tudott, szétfutottak. 


A fejedelem ezekről értesülve, az összes székelyeket, akik a 
nyolc székben csak voltak, fegyverbe szólítja, s megbízza őket, 
hogy a barcasági táborban tábort verjenek. Ennek a munkának 
három nagytekintélyű férfiut állított az élére: Bogáthi Boldi- 
zsárt.Mindszenti Benedeket s Kornis Farkast, majd később mellé- 
jük adta Toldi Istvánt. De maga a fejedelem is augusztus 17-én 
Gyulafehérvárról testőrcsapataival s mindenféle felszereléssel 
eltávozva rendesen haladva Sebesnél tábort vert, hogy példájára 
az ország többi seregei is mielőbb odagyüljenek. Másnap egy- 
szerre kapott három várvavárt hirt: egyet Lippa elfoglalásá- 
ról, a másikat Szinán seregei egy részének szétveréséről, a har- 
madikat a tatárok visszatéréséről. Ezek miatt nagyon fellelke- 
sülve a fejedelem másnap Sebesről elment, s hatodik napon a 
barcasági mezőn, a Feketehalom mellett levő táborba megérke- 
zett, s elhatározta, hogy ott várja be mind az országból, mind a 
külföldtől jövő segédcsapatokat. Eközben a sereg egy részét a 
podgyászokkal előre küldötte, s maga is minél előbb támogatást 
szándékozott nekik vinni. A mieink, noha számra nézve nem 
értek fel az ellenséggel, mégis a [fejedelem] kiválóságában bizva 
nem vonakodtak volna csatába szállani, ha a fejedelem szigo- 
rúan meg nem tiltotta volna nekik, hogy megérkezése előtt koc- 
kára tegyék a szerencsét. Mikor pedig meghallotta a fejedelem, 
hogy a tatárok és kozákok a lengyelekkel együtt Moldovát 
nyugtalanítják, írt Istvánnak, Moldova vajdájának, akit Áron 
utódjává tett, hogy összeszedve tartományában mindazokat 
a csapatokat, melyeket csak tud, a havaselviekkel egyesüljön 
s terveiket egyeztetve vele bátran intézzék a törökök ellen a 
dolgokat. Ez, miután megkapta a fejedelem megbizatását, 
azonnal útnak eredt, s mivel a tatároktól való félelem miatt 
egyenesen nem utazhatott, Erdély határai felé tartott. 


Míg Magyarországon ezek történtek, azonközben Szinán 
basa nagyvezir körülbelül kétszázezer emberrel, hajókból hidat 
csinálva Gyurgyevó vára alatt átkelt a Dunán, s a havaselvi 
Oláhországba betört. Ettől a dologtól megrémülve, Mihály 
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havaselvi vajda a tábor számára alkalmas helyet keresett, 
csapatait biztosabb helyre vezette vissza, s úgy határozott, 
hogy az ellenséget ott várja be. Ez a hely nem volt messze a 
Dunától, igen sürü bokrok vették körül, s annyira átszeldelték 
a mocsaras patakok, hogy át kellett hidalni szük utai miatt. 
E mellett a hely mellett elhaladtak a mieink, s nem nagy távol- 
ságban tőle tábort vertek, a mocsárnak s a közbeeső erdőknek 
a szorosabb helyeit szétosztott őrségekkel megerősítve. Mikor 
aztán jelet adtak, igen hevesen megkezdődött a küzdelem. S 
míg a mienk azt remélték, hogy bátorságukkal, a törökök pedig, 
hogy sokaságukkal fognak győzni, váltakozó szerencsével har- 
coltak. Végre, mikor már egész napon át mindkét oldalról bát- 
ran küzdöttek, a nap már nyugovóra hajolván, a mieinkből új 
gyalogos csatasor rohant [harcba], s egyesítve erejüket azok- 
kal, akik a szörnyen égető forróságban egész napon át állták 
a harcot, az ellenséget hirtelen megfutamították. A mieink 
üldözték a futókat közülök sokakat lemészároltak, s négy 
rézágyút s néhány jelvényt fogtak el. Ezek között volt egy bizo- 
nyos zöld zászló, melyről a törökök azt hiszik, hogy Mohamet 
prófétáé volt, s ezért kedvező előjelként hadjáratoknál körül 
szokták hordani. Akkor maga Szinán is, a hadak vezére, olyan 
szorult helyzetbe került, hogy lecsuszva a hidról a mocsárba 
esett, s az övéi alig tudták kihúzni és a táborba vinni. Ebben az 
ütközetben többek között kitünt Sennyei Miklós és Király 
Albert kiváló vitézsége, s a mi győzelmünket mutatta egyrészt 
annyi sok, s közöttük is a legelőkelőbb törököknek a pusztulása, 
s Hasszán basának a halála. 


A havaselvi hadjárat 


Elmondtuk, hogy Lippát elfoglalták, mindenhonnan sere- 
geket gyüjtöttek, s azután a fejedelem augusztus 27-én min- 
den felszereléssel eltávozott Gyulafehérvárról, s Feketehalom 
községnél tábort vert főleg azzal a szándékkal, hogy a német 
segédcsapatokat s az ország többi seregeit ott bevárja. Megjöt- 
tek aztán oda először a váradi seregek Bocskai István vezetése 
alatt, aki nyolcszáz lovast s körülbelül ugyanannyi gyalogost 
vezetett; s őt követte kevéssel azután Hoffmann István moldo- 
vai vajda igen fényes lovassággal és gyalogsággal. A fejedelem 
még lakodalmának ideje alatt elküldte Miksa osztrák főherceg- 
hez az előkelő családból született és müveit Csáky Gergelyt, s 
általa kérte, hogy minél hamarább valamelyes csapatokat küld- 
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jön neki segítségül. Ő, kiválogatva az egész seregből körülbelül 
ezerhatszáz páncélost, őket gyorsan Erdélybe küldte Rajbich 
Albert vezetésével, s többet is szándékozott küldeni, ha módot 
talál rá. Ezeket követte körülbelül kétszáz válogatott olasz 
lovas, majd mindnyájan régi harcosok, akiket Ferdinánd, 
Etruria hercege, mivel többet az út hosszusága és az idő rövid- 
sége miatt nem tudott küldeni, azzal a tanáccsal küldött a feje- 
delemhez Piccolomini Ferenc vezetésével, hogy inkább követ- 
ség szerepét játsszák, mint katonaságét. Eközben a fejedelem 
rendeletére összegyültek az ország minden részéből nemcsak a 
katonák csapatai, hanem mindazok is, akiket alkalmasoknak 
itéltek a fegyverforgatásra. Mégis ebben a toborzásban meg- 
őriztek bizonyos különbséget a nemzetek között, melyek Erdélyt 
lakják. Mert a székelyeknek megparancsolták, hogy egy szálig 
fejenként fegyvert ragadjanak. A szászok, magyarok és oláhok 
közül csak azoknak, akik sorsolás vagy határozat alapján húsz, 
tíz vagy öt pénzt fizettek a háborúra. Miután mindezeket együvé 
gyüjtötték, sorozást tartván harci eszközökkel felszerelték őket, 
s akik a fegyverek forgatására a többieknél alkalmasabbaknak 
látszottak, azokat a csatasorba állították. A többieket, akiket 
vagy koruk vagy más ok miatt kevésbbé alkalmasoknak láttak 
a kiválasztók, haza bocsájtották. 


Mihelyt vége volt a lakodalomnak, a fejedelem megparan- 
csolta a székelyeknek, hogy azonnal fegyvert ragadjanak, s 
mihelyt szólíttatnak, székeikből fejenként a fejedelem táborába 
igyekezzenek. Ezek pedig mihelyt Marosszéken összegyültek 
volt, kezdtek szabadságuk visszaszerzéséről gondolkodni, me- 
lyet ezelőtt két fejedelem, János és István elvett tőlük lázadá- 
suk miatt, s nemzetük szokása szerint a nemességgel szemben 
kihívóan kezdtek viselkedni. Ezt megtudva a fejedelem, nehogy 
mozgolódásuk országos viszálykodásba törjön ki, s mert fél- 
tette a nemességet, megparancsolta, hogy térjenek haza. Vona- 
kodtak teljesíteni a fejedelem parancsát és követeket küldtek 
soraikból hozzá, jelentve, hogy mindenképpen táborba szálla- 
nak, s hűséges munkával fognak a fejedelemért buzgólkodni. 
A fejedelem pedig részint a háborús szükségtől, részint pedig a 
székelyek önkéntes nagylelküségétől indíttatva követül küldte 
hozzájuk Bogáthi Boldizsárt és Toldi Istvánt, készségüket meg- 
dicsérte, s megparancsolta nekik, hogy mindnyájan fegyvert 
ragadva egy szálig a táborba jőjjenek; ezért a székelyek sietve 
a fejedelem táborába mentek. Itt, ahogy már előbb elhatároz- 
ták, követeket küldtek a fejedelemhez, s jelentették, hogy hazá- 
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jukért vérük hullásával is serényen fognak harcolni, csak a 
fejedelem őfelsége előbbi szabadságukat állítsa vissza. Vonako- 
dott előbb ettől a fejedelem, s követeket küldve hozzájuk, hol 
fenyegetésekkel, hol kérésekkel igyekezett őket szándékuktól 
eltéríteni. Ugyanis nagyon aggódott a fejedelem, s félő gondol- 
kodással vizsgálgatta magában, hogy mi módon szállhatna 
szembe ezzel a dologgal, mert úgy látszott, hogy nagy zavarok 
származhatnak belőle, mert egyik oldalról súlyos háboru fenye- 
gette Szinánnal és a szultán egész hadseregével szemben, másik 
oldalról a nemesség haragjától félt, mely nem lett volna képes 
nem ellenségesen fogadni, hogy annyi király és fejedelem privi- 
légiumaitól megfosszák őket. Végre azonban a székelyek állhata- 
tossága és az idő sürgetése a fejedelem akaratát legyőzte, s 
elhatározta, hogy tekintettel a körülményekre a szabadság 
visszaadásának jótéteményével nyeri meg őket, olyan döntést 
szándékozva hozni ezutánra, mely mind a nemesség, mind a 
székelység [érdekeiről] gondoskodik. 


Miután tehát a rendek megegyeztek a székely szabadság 
helyreállításában, annak feltételeiről kezdtek tanácskozni. A szé- 
kelyek ugyanis a nemesség elleni gyűlölettől égve, s gyülölve a 
nehéz szolgaságot, melybe ugyan a saját hibájuk, de a nemes- 
ség kegyetlen uralma miatt is estek, olyanokat követeltek, 
amit ha megadnak, az egész nemesi rendnek paraszti sorba 
kellett volna sülyednie. Végre, mikor mindkét részről sokáig és 
sokat vitatkoztak, a fejedelem ilyen határozattal teljesítette a 
székelyek követeléseit: Ámbár – ugymond – az elmult idők- 
ben a székely nép nagyobbik részét nem valami csekély ok 
miatt vetették jobbágyi sorba, ő mégis hálás megemlékezéssel 
gondol vissza a székely székek, Maros-, Udvarhely-, Csik-, 
Gyergyó-, Kászon-, Szepsi-, Kézdi- és Orbai-szék hű és hasznos 
szolgálataira, melyeket az utóbbi időben neki tettek a fejedelmi 
szék elnyerésében. Tapasztalta a jelenben is a keresztény név 
esküdt ellenségei ellen viselendő háborúban az ő egyedülálló 
készségüket és magasztos gondolkodásukat, mellyel önként ren- 
delkezésére álltak. Mindezek mellett megfontolja azt is, hogy a 
székelyek a hunnoktól, a magyarok legrégibb őseitől származ- 
nak, s azonkivül inkább katonáskodásra, mint jobbágyi szolgá- 
latokra látszanak alkalmasoknak. Ezektől az okoktól vezettetve 
az említett székek összes székelyeit, akik eddig jobbágyi sorban 
voltak, s akik ebben a háborúban részt akarnak venni, s a haza 
érdekében hűségesen akarnak buzgólkodni, a jobbágyrendből 
ezekkel a feltételekkel kiemeli: 1. Hogy mindegyikük a feje- 
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delem iránti köteles engedelmességre, mellyel az ő törvényes 
utódainak is tartoznak, személyes esküvel kötelezze magát. 
2. Hogy minden házuk után évenként szt. György napján a 
fejedelem pénztárába egy-egy forintot fizetnek, s Mindenszentek 
ünnepén egy-egy nagyobb köböl buzát, ugyanannyi zabot, s egy 
közép-köböl árpát tartoznak beszolgáltatni. 3. Ezek mellett a 
rendkivüli adókban szintén megtartatik közöttük is az állam 
közös konstitúciója. Azonkivül a várak teljes épségben meg- 
maradnak közöttük, s a nemesek házaikat birtokaikkal s a föld- 
nek minden többi javával egyetemben, amit szorgalmukkal 
vagy pénzen szereztek, a jövőben is birtokolják, mind ők, mind 
utódaik. Amit pedig mint zálogot birtokolnak, azt birtokolják a 
kiváltás idejéig. A többit pedig, amit erőhatalommal foglaltak 
el, vagy bármely más szin alatt mondanak magukénak, a közös- 
ségnek visszaadni tartoznak. A közjavakkal mindkét fél egyenlő 
joggal éljen. 


Az ugynevezett égettbirtokokra, ugyszintén a tizedre s 
annak pénzbeli megváltására (amit náluk kalangyának hivnak) 
nézve megőriztessék ősi szokásuk s a jelenlegi szokás. Ezen felül 
a templomok és monostorok régi állapotukba visszahelyeztes- 
senek, s elsősorban az istentiszteletekre mindenütt nagy gond 
fordíttassék. Az egyház pásztorainak a szokott járandóságot a 
meghatározott időben fizessék meg. E mellett bármely, a székely 
törvényhozás területén fekvő község használja s élvezze a maga 
privilégiumait. Ezenkivül az összes, ez által a privilégium által 
szabadsághoz jutott székelyek kötelesek fejenként fegyvert 
ragadni, ha a helyzet megköveteli, s a gyalogosoknak legyen 
puskájok, s más, az ő csapatnemükhöz szükséges fegyvereik, a 
lovasoknak pedig erős lovuk, dárdájuk, páncéljok, lándzsájok, 
mellpáncéljok, sisakjok, pajzsok, s törekedjenek a hazának buz- 
gón szolgálni. Udvarhely várának kapitányát fő- és királybírójuk- 
nak elismerjék, a többi vezetőjöket, akikre nem tartoznak hadi 
dolgok, a gyakorlott szokás, s nemzedékrendjök régi sora szerint 
itéletök alapján választhassák. De mégis tartozni fognak éven- 
ként a kapitányok s a többi királyi megbizottak utján lustrá- 
lásra és vagyonbecslésre, s erre meghatározott századosokat 
kell kijelölniök. A só- és vasbányákat a fejedelem kapitányai 
gondozzák, de a közös kincstár költségeivel fogják müvelni, 
kivéve ötven sóvágót és vasbánya mestert. A király kapitányai 
aztán bármely székelynek készpénzért sót és vasat adnak. Az 
Al- s Feltorja vidékén fekvő kénbányákat azon falvaknak lakói 
a régi jogaik szerint műveljék, s tartoznak a ként a régi szokás 
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szerint mind az országos fegyvertárba beszállítani. Földesuraik- 
nak minden tartozásukat fizessék meg, a rájuk eddig kivetett, 
de még be nem fizetett adót, s annak hátrálékpénzeit tartoznak 
a fejedelem kincstárába befizetni. Aki pedig a székelyek közül 
ebben a háboruban résztvenni nem akarna, ebben a szabadságban 
nem részesül; hanem visszaadatik előbbi urának. Akik pedig az 
országos várak fennhatósága alá tartoztak, ismét annak uralma 
alá vettetnek, kivéve azokat, akik a moldovai vagy havaselvi 
vagy végül a lugosi hadjáratban derekasan küzdöttek a hazáért, 
úgyszintén kivéve az öregeket, özvegyeket és árvákat, a szol- 
gákat, a falvak s házak őrzőit, s a többieket, akik valami el- 
fogadható szükség miatt odahaza maradtak. Ha pedig vala- 
melyik földesúr erőhatalommal visszatart valamely székelyt, 
annak is megparancsolják, hogy bocsássa el, s ezek is a vissza- 
adott szabadság ugyanilyen jogaival élhetnek. Végül meg- 
parancsolják a székelyeknek, összesen és egyenként, akik a 
háborúban részt akarnak venni, hogy a nevüket jelentsék be, 
s gondoskodjanak, hogy a fejedelem névsorába és anyakönyvébe 
bekerüljenek, s törvényes örököseik is. A szabadság visszaadá- 
sának ezen összes feltételeit a székelyek összesen s egyenként a 
visszanyert szabadság elvesztésének terhe alatt megtartani kö- 
telesek. Mindezek intéztettek egyezer ötszáz kilencvenötben, 
szeptember 15-én a Feketehalomnál vert táborban. 


Miután mindenhonnan összegyültek az összes csapatok, s 
szorgosan kiválogatták és felfegyverezték őket, a fejedelem úgy 
gondolta, hogy nem szabad tovább késlekedni, tehát a málná- 
kat az egész sereggel előreküldte, s a hegyeken a sáros utak s a 
szorosok nehezen járható volta miatt nagy fáradsággal átkelve, 
Havaselvére ment. 


Miután a csapatok egyesültek Mihály havaselvi vajda sere- 
gével, október ötödikén a fejedelem a következő módon állította 
fel a törökökkel szemben hadrendjét. Először megparancsolta, 
hogy a legvitézebbekből összeállított elsővonalbeli katonák ékje 
az első csatasorba álljon, élére állította Király Albertet, s 
mellé adott két segédcsapatot, hogy ha az élcsapat első táma- 
dására nem futnának meg a törökök, ez a két segédszárny a 
küzdőknek segítséget vigyen. Ez alá rendelte a nagyobb s kisebb 
hadi ágyúkat, s megparancsolta, hogy az egész sereg zöme 
kövesse őket. Mikor az egész sereget, melyet körülbelül hatvan- 
ezer emberre becsültek, így elrendezte, a fejedelem maga körül- 
belül négyszáz legválogatottabb veterán lovastól kísérve a sereg 
zöme mögött a vezéri zászló mellett megállott, hogy ha valami 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 121


nem várt dolog történnék, idejében épségben menekülhessen 
meg a vereségből. Majd mindent elrendezve úgy, ahogy feljebb 
mondtuk, megparancsolta, hogy a csatarend induljon meg Szinán 
ellen, azzal a szándékkal, hogy ha az alkalmat ad a csatára, 
azonnal megütközik vele, ha nem, a törököket megfosztva váraik- 
tól és felszerelésüktől, kikergeti az egész országból. 


Szinán egész seregével Bukarestbe, Havaselve fővárosába 
vonult, ahol e vidék fejedelmeinek a székhelye volt, s húsz napi 
járóföldnyire töltésekkel, árkokkal és sánccal megerősíti, de 
ezzel meg nem elégedve Tergovistre halad, ugyancsak a havas- 
elvei Oláhország városába, mely nagysága s a sok ott épített 
templom miatt híres volt, s azt körülbelül huszonöt napi járásra 
ugyanolyan művészettel és katonáinak csodálatos szorgalmával 
megerősíti. Ugyanis sohasem tételezett fel akkora vakmerőséget 
a fiatal fejedelemről, hogy az ő nagy sokasága miatt oly félel- 
metes, s előző győzelmeiről híres seregét meg merné támadni. 


A legtöbb vezetőember, megfontolva az ellenség nagy szá- 
mát és a veszély nagyságát, sok szóval fejtegette a fejedelem- 
nek, hogy ne ütközzék meg a törökökkel. Eleget tettek az erdé- 
lyiek, mikor elzárták Szinán útját, hogy tovább ne haladjon. 
Itt már álljanak meg, nehogy az eddig szerzett dicsőséget sze- 
rencsétlen vereséggel elveszítsék. Csak egy akadt a többiek között, 
egy nagy tekintélyű s a fejedelem iránt igen hű férfiu: Kornis 
Gáspár, aki teljes buzgalommal arra törekedett, hogy a fejede- 
lem álljon élére seregének, s csatával döntse el a dolgot a törö- 
kökkel. Részint az ő buzdítására, részben azonban a maga 
akaratától is vezettetve, a fejedelem kihirdette, hogy átok alá 
veti azt, aki továbbra is megpróbálja lebeszélni arról, hogy 
harcba szálljon. Tehát elrendezve a csatasort olyan rendbe, 
ahogy mondottuk, bátor és magasztos lélekkel megparancsolta, 
hogy bontsanak tábort, s elhatározta, hogy egyenesen az ellen- 
ség ellen megy. Az a hír járja, hogy Szinán egy szakadékos hegy- 
ről, mely majdnem egyenlő távolságra volt mindkét tábortól, 
végigszemlélte volt a fejedelem csapatait, s megrémülve annak 
felkészültségétől, azonnal menekülésre gondolt. Mikor a feje- 
delem napkeltével megtudta, hogy Szinán és serege elmenekül- 
tek, nagy örömtől elárasztva a háromszorosan legjobb s leg- 
hatalmasabb Istennek teljes szivéből hálát adott, s kiadta a 
parancsot az ellenség üldözésére. Erről a dologról Bocskai István, 
a lovasság igen éber parancsnoka, a leghűbb ember s a fejede- 
lem rokona Huszár Péterrel s Nagy Ferenccel, s a csapatok 
több tapasztalt vezérével lebeszélték a fejedelmet, s könyörgé- 
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seiktől és tanácsaiktól végre meggyőzve úgy határozott, hogy 
mielőtt tovább menne, először elfoglalja Tergovistet, nehogy 
ellenséget hagyjon a háta megett. Majd ennek a dolognak a 
gondját a serény Király Albertre bizza, s megparancsolja, hogy 
sáncokat, ostromkasokat építsenek, s elrendeli, hogy mindenről, 
ami ily nagy erőség ostromához szükséges, gondoskodjanak. 


Miután ezeket elvégezték, október 17-én egész nap a mieink 
hiábavaló törekvéssel ágyúzták Tergovist erődítményeit. Olyan 
vastagok voltak ugyanis a sáncok, hogy úgy látszott, soha, 
semmiféle ércágyúkkal elfoglalni nem lehet. Mikor a mieink ezt 
látták, s úgy itélték, hogy ágyulövésekkel ilyen nagy vastagságú 
sáncokat áttörni nem lehet, Király Albert az orosz háboruban 
szerzett tapasztalatai alapján azt ajánlotta, hogy tüzre van szük- 
ség, s megigéri, hogy annak, aki ezt a városnak a sáncai közé 
beviszi, a fejedelemtől nemesi jogot s bizonyos számu jobbágyot 
eszközöl ki. Nagyon sok székely egyetértett vele, s nem sokkal 
napnyugta után az esthomályban, az esthajnalcsillagnál, miköz- 
ben mindent tiszta hold világított meg, s maga a levegőég is 
velünk együtt harcolt, a falak alá mennek, s felhasználva az 
ehhez szükséges, s már előbb odakészített dolgokat, felgyujtják 
a sáncokat. A fonott falak könnyen lángot fogtak, mert ezen a 
részen – a mieink szerencséjére – még nem voltak sárral és 
mésszel betapasztva. Igy szélesen elterjedt a tüzvész, s mikor 
a mieinknek állandó lövöldözése miatt, mellyel azon a részen 
pusztítottak, a törökök hiába igyekeztek gátat vetni neki, 
nagy rombolásokat okozva felrobbant a lőpor. 


Itt pedig nem hagyhatom szó nélkül, hogy a fejedelem a 
megadott győzelemért hogyan mutatta meg örök emlékezetre 
való példaadással Isten iránti kiváló háláját. Mert amint hirül 
adták neki, hogy elesett Tergovist, eláradó nagy örömében 
azonnal leszökött lováról, s megparancsolta, hogy a többiek is 
hasonlóan cselekedjenek s arccal a földre borulva forró hálát 
adott a háromszorosan legjobb s leghatalamasabb Istennek, s 
mikor a könyörgés elvégzése után felemelkedett a földről s lóra 
szállt, akkor vette végre észre, hogy süvegét a földön hagyta, s 
miután körülálló szolgái felemelték, tette a fejére. Ez szép példa 
lesz a késő utókornak, nem a mi seregeinknek – mondom – 
hanem az egész földkerekségének, hogy a fiatal fejedelem és 
számos vezére arannyal s vassal ékesített teljes fegyverzetben 
térdethajtva állanak a táborban, s könyörgésüket minden kegyes 
emberrel egyesítik, s minden, a törökökön nyert győzelem szer- 
zőjének az Istent ismerik el. Végre is a szent háborút szent módon 
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kell viselni, nem pedig nagy tömeg szeretővel kell a törökök 
leverésére vonulni, mint azt egyes nemzeteknél láttuk. Már 
közeledett szent Lukács napja, mikor a törökök, részben a 
tüztől kényszerítve, részben a fenyegető veszedelemtől félve 
elhatározták, hogy kitörnek. Tehát felnyitva az álcázott kapu- 
kat s a vak kijáratokat, melyeket a megerősítések szakadatlan 
sorával befedtek, részint a kapukon, részint köteleken lebo- 
csátkozva a falakon át csoportosan kitörnek a városból, s 
miközben nem nagy pusztitást okoznak a mieink között, 
néhányan kicsuszva az övéikhez futnak, de a legtöbbet fel- 
koncolják. 


Mindjárt e győzelem után, miután másnap a keresztények 
holttesteit eltemették, a fejedelem minden csapatával Bukarest 
felé utnak indult. Mihelyt a Bukarestben őrségül hagyott törö- 
kök megtudták, hogy Tergovist olyan egykettőre elesett, szörnyű 
még elmondani is, mekkora páni félelem zavarta meg azonnal 
őket. Ugyanis egy akarattal, mintha csak kürt adott volna jelt 
a futásra, felszerelésüket többnyire részben elhagyva, részint 
tönkretéve, hogy ne lehessen használni, a felgyújtott várat el- 
hagyják, s ki merre közelebbnek és alkalmasabbnak látta, szét- 
futottak. Ezután a fejedelem azt gondolva, hogy a menekülő 
Szinánt minden késedelem nélkül üldözni kell, erőltetett menet- 
ben, de igen nagy körültekintéssel kergette. 


Már megérkezett Erdély városaiba az igen örvendetes hir 
a törökök megfutamításáról, s Tergovist elfoglalásáról, s míg 
minden rendek házanként, falvakként és városokként forró 
hálát adnak Istennek, s a nagyobb városok a közös öröm jeléül 
hadi mozsarakat sütögettek el, ime egy másik követ hasonlóan 
igen áldott jó hirt hoz Jenő várának elfoglalásáról. Miután 
ugyanis Lippát elfoglalták, a fejedelem megparancsolta a vára- 
diaknak, hogy a lugosiakkal egyesülve vitézségüknek valami 
kiváló jelét adják. Igy, mikor a dolgot közösen elhatározták, a 
megbeszélés szerint Borbély György Békés Istvánt, a lugosi 
bánt küldte ezer, részben lovas, részben gyalogos harcossal, 
hogy mielőtt a váradi csapatok megérkeznének, az élelmiszer- 
szállítmányokat elfogva ostromgyűrüvel vegyék körül Jenő 
várat. Ezért előbb a lugosiak, majd a következő napon a váradiak 
szeptember tizenhetedikén a várat megszállták. Jenő Lippa s 
Várad között, a Mátra hegység végénél fekszik, amely hegynek 
a kezdeténél van Lippa. Ennek a helynek a belső váron kivül 
van egy nagy városa is, vastag falakkal és árokkal nem közön- 
ségesen megerősítve. A városon belül van a vár, melyet részben 
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a mellette folyó Körös, részint kettős árok és sánc s vastag falak 
kiválóan védenek, melynek ostroma, amint elbeszéltük, az előző 
évben is a vaktában összegyüjtött ostromlók fegyelmezetlen 
csapatainak nagy vereségével járt. A váradi csapatok élén Király 
György, a régi harcos Albertnek a testvére állott, mint főkapitány. 
Mivel a mieink nem remélhették, hogy a várat rohammal elfog- 
lalhatják, elhatározták, hogy földalatti aknákat ásva és több 
helyen medret ásva elterelik a Köröst. S mikor a nem vak- 
tában kezdett dolog szerencsésen haladt előre, az állandó zápo- 
roktól a Körös úgy kiöntött, ahogy senki sem hitte volna, s a 
mieinknek minden törekvését meghiúsította. Ennek megtörtén- 
tén ujjongtak a törökök, s a falakra a gunyolódásnak gyalázatos 
jelvényeit téve azt tanácsolták a váradiaknak, hogy menjenek 
haza s törődjenek feleségükkel s gyermekeikkel. Borbély György 
azonban az elmult napokban két nagyobbfajta ágyút küldött 
oda, s megérkezett maga is a saját zászlóaljaival. Mikor ezt a 
törökök meglátták, megrémülve az uj segédcsapatoktól, s tüz- 
vésztől rettegve jelt adnak, hogy ha alkalmat adnak a tanács- 
kozásra, készek megbeszélést folytatni a vár megadásáról. Bele- 
egyezett a törökök kivánságába Borbély György, s noha a 
szabad talpasok minden erővel meg akarták akadályozni, hogy 
megadással foglalják el a várat, mégis ez a bölcs férfi úgy gondol- 
dolta, hogy inkább a vértelen, mint a nagy zsákmánnyal járó 
győzelmet kell választania, s inkább a katonák életére kell 
vigyáznia, mint arra, hogy néhányan zsákmányra és haszonra 
tegyenek szert, ezért tanácskozásra bocsátotta a törököket. 
A törökök minden dolgukat szorgosan összeszedve szekerekre 
rakják s gyermekeikkel s feleségeikkel a várból könnyezve el- 
távoznak. 


Ezenközben Szinán Havaselvén attól félve, hogy egész 
seregét az utolsó szál emberig elpusztítják a rátámadó mieink, 
úgy határozott, hogy minden csapatával átkél a Dunán. De 
Gyurgyevo várába minden csapatának a javából biztos őrséget 
helyezett, s ugyanakkor körülbelül kétezret a szigeten állitott 
fel, hogy ha a mieink megrohanják a hidat, hogy elfoglalják, 
támadásukat, hogy közben a török csapatok átkelhessenek, 
minden erejükkel késleltessék, s késedelmet okozzanak nekik. 
A fejedelemnek hírül vitték ezeket a dolgokat, s mikor Gyurgye- 
vótól két mértföldnyi távolságban volt, egy megbizható válo- 
gatott csapatot küldött ki, hogy az átkelőhelytől távoltartsák a 
törököket. Ezek olyan nagy pusztítást okoztak, hogy a Duna 
az emberek, lovak és tevék hulláitól annyira megtelt, hogy ha 
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valaki vizet akart meríteni azt csak vagy a jószágok vagy az 
emberek bulláira állva tehette meg. Gyurgyevo vára, mely 
körülbelül száz évig török uralom alá tartozott, az egész török 
sereg szemeláttára az erdélyiek hatalmába került. De mivel a 
fejedelem belátta, hogy egy Erdélytől ennyire távoleső helyen 
veszély nélkül nem lehet azt megvédeni, megparancsolta, hogy 
a tetőkre tüzet vetve a várat gyujtsák fel, a hídat is rombolják 
szét, s a hajóknak a deszkapadozatát, amelyekből a híd állott, 
égessék fel. Miután mindezeket végrehajtották, a fejedelem sere- 
geit azonnal visszavezette s egészen a hegyekkel szomszédos 
Gergicia nevű oláhországi városig kisérte. Itt megbeszélte a 
tartomány dolgait a vajdával, s Bocskai Istvánt a sereggel ott- 
hagyta. Ömaga néhány kisérőjével a csapatokat megelőzte s a 
hegyeken átkelve november havában ünnepélyes diadalmenet- 
ben vonulva Brassóba ment, s a sereggel érkező Bocskait ott 
szándékozott bevárni. Ő is hamarosan odaért, s a magok orszá- 
gába bocsátva a német csapatokat, körülbelül kétezer részben 
lovast részben gyalogost külön válogatott, s azokat István, 
Moldova vajdája mellé adta, hogy országába hazakisérjék. Majd 
a megmaradt sereget téli szállására bocsátotta el, s miután 
Brassóban néhány napig időzött, Gyulafehérvárra visszatért. 
De mielőtt családját viszontlátta volna, a templomba ment, s 
a megadott győzelemért forró hálát adott az Istennek. Szinán 
pedig a szultán nagy haragja mellett visszatérve Konstanti- 
nápolyba, nem tudni, hogy igazában-é vagy szinlelésből, azon- 
nal súlyos betegségbe esett. Miután néhány napig abban szen- 
vedett, s ismételten panaszkodott nagy átkozódásokkal, hogy 
az erdélyi kölyök őt, miután a világ három részéből három dia- 
dallal tért vissza, a leggyalázatosabb halálba kergeti, vagy lelke 
aggodalmaskodásától megtörve, vagy bevett méregtől megölve 
undok lelkét a pokolba hányta. 


A székelyek „híres farsangja” 


Brassóban a nemesség kérte a fejedelemtől, hogy mivel 
Isten jóvoltából a török háborút lelke vágya szerint befejezte, a 
székelyeket adják vissza előbbi uraiknak. De a fejedelem, nehogy 
úgy lássék, hogy ilyen nagyjelentőségű dolgot az ország rendeinek 
megkérdezése nélkül vagy a jog és illendőség ellenére tesz, az 
egész dolgot az országgyülés elé útasította. Majd hazatérve 
néhány napig valamennyire kipihente a fáradalmakat és a 
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lázat, mely gyötörni kezdte, s ekkor megemlékezve kötelességé- 
ről és igéretéről, január elsejére Gyulafehérvárra országgyülést 
hirdetett, s közhirré tette levelek útján az ország minden részé- 
ben s rendeletben előterjesztette, hogy mikor a többi nemzetek- 
ből, akkor a székelyek közül is jöjjenek el kiküldöttek az ügyek 
tárgyalására. Miután mindenhonnan összegyültek oda az összes 
karok és rendek, a székelyek könyörgő levelet nyujtottak át a 
fejedelemnek, s megigérték, hogy a régi kötelességet ajánlják 
fel az iránta érzett előbbi hűséggel, s őt ígéretére figyelmez- 
tetve kérik, könyörögnek és mindenre, ami szent, esedeznek, 
hogy ami szabadságot egyszer ünnepélyes privilégiummal vissza- 
adott, azt most is a nemesség követelésével szemben határoza- 
tával megerősíteni méltóztassék. Ezzel szemben a nemesség, 
miután a tanácskozást mindenfelé közölték, esedező levelet 
nyujtva át, a fejedelmet tisztelettel figyelmeztette ünnepélyes 
esküjére, amellyel kötelezte magát a nemesség minden jogainak 
megőrzésére. Azután újra meg újra kérték, hogy mivel dicső 
fejedelmeknek igen régi privilégiumai vetették a székelyeket a 
jobbágyi sorsnak ebbe a szolgaságába, s azokat a feltételeket, 
melyekkel a minap régi szabadságukba felszabadíttattak, egyik 
részében sem tartották meg, inkább a nemességre akarjon tekin- 
tettel lenni a fejedelem, mint ezekre, akik már kétszeri lázadás- 
sal vették magukra a szolgaságnak ezt a jármát. Ezek termé- 
szetüknél fogva szeretik a lázongást, s ezért joggal veszítették 
el a szabadságukat, s máris megsértve a szabadság visszanyeré- 
sének feltételeit, nyilvános lázadásra gondolnak: ugyanakkor 
s ezelőtt is ők mindig igen hűségesen buzgólkodtak az ország és 
a fejedelem érdekében, s ígérik, hogy a jövőben is buzgólkodni 
fognak, s a katonaság minden terhét elviselik. Ilyen és más 
dolgokat találtak ki sokan egyedülálló elmeéllel, s ezalatt a 
mindkét oldalra aggodalommal [néző] fejedelem magában töp- 
rengett: s hogy milyen utat kövessen a Scylla és Charaybdis 
között, vagy hogy mit kelljen tennie a két rend ilyen ellentétes 
követelései között, egyáltalában nem tudta eldönteni. Mert sem 
a székelyeknek nem tudott volna kedvezni a nemesség előjogai- 
nak megsértése és gyülöletének kihivása nélkül, sem a nemes- 
ség követeléseit nem teljesíthette anélkül, hogy ne kellett volna 
félnie belső háborútól, s egyéb bajoktól, melyek ebből származ- 
hattak. Végre látva, hogy nagy szorultságban van, s nem látta 
elég világosan, hogy a két rossz közül melyiket kell választania, 
úgy határozott, hogy ezt az egész ügyet a törvényes eljárásra és 
a rendek közös szavazatára bizza. Tehát a nemesség vezetőit 
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összehivták a nagyeszű és mély belátással bíró Alárd Ferenc 
szállására, mivel ő fájós lábával máshova nem mehetett: 
mondom, összegyültek a rendek egész számából a legbölcsebbek 
s a jogtudományban legjáratosabbak, s a fejedelem tisztség 
módjára megbízza őket, hogy ezt a nagyjelentőségű ellentétet 
teljes buzgalommal a méltányosság és közjó alapján oldják meg. 
Majd az itélőmesterek, Radovánci Márton s Borsoló János a 
rendes ülnökökkel törvényes eljárás szerint a biróságban elnö- 
kölve megparancsolták mindkét félnek, hogy az ügyet adják 
elé. A székelyek, ezek a tapasztalatlan emberek, akik inkább 
alkalmasak a kapa forgatására, mint peres ügyek vitelére, 
jóformán semmi mást nem tudtak eléhozni, ami a szabadság 
előjogának megtartását elősegítette volna, minthogy a fejede- 
lem megbízásából ragadtak fegyvert, s annak áldott jósága 
folytán szerezték ismét vissza elveszített szabadságukat. Mint- 
hogy ezt a fejedelem ünnepélyes oklevéllel megerősítette, s ők 
a törökökkel szemben Havaselvén bátor tettekkel életük és 
javaik kockáztatásával kiérdemelték, erősen kérik, hogy a bírák 
méltányos határozattal hagyják helyben. A nemesek erre azt 
válaszolták, hogy ennek a háborunak a kezdetén is a fejedelem 
akarata ellenére ragadtak fegyvert a székelyek, s hasonlóképpen 
ellene küzdve csikarták ki szabadságuk előjogát. Azután amit 
nagyobb veszedelemtől félve, s a török szultán egész seregével 
állandóan fenyegető Szinántól való rettegés miatt adott meg a 
győzhetetlen fejedelem annyi és oly nagy dicső fejedelem hosszú 
idők alatt meggyökeresedett privilégiumai ellenére, azt semmi- 
képpen sem lehet megerősiteni és helybenhagyni a nemesség 
kézzelfogható határozatával, különösen mikor a szabadság vissza- 
szerzésének ezt az új jótéteményét egészben elvesztették, mint- 
hogy annak feltételeit megszegték. Miután az egész nemesség 
igen hevesen így s eféleképpen gondolkozott, s [ilyenekkel] 
hozakodott elő, miután ezt az oly nagy jelentőségű dolgot a 
birák minden oldalról megvitatták, végül majdnem mindnyá- 
juknak közös szavazatával így határoztak: minthogy a szé- 
kelyek mintegy nyilvánvaló erőszakkal csikarták ki a fejedelem- 
től a szabadságot, s azután nem is tartották meg visszaadásá- 
nak feltételeit, jogosnak látszik, hogy elveszítve a szabadság 
előjogait, az előbbi szolgai sorba vettessenek. Miután ezt az 
itéletet kihirdették, a székelyek primorjait, akik a tömeg többi 
részét példájukkal és buzdításaikkal igazgatták, nehogy szét- 
oszolva a többi népet fegyverfogásra izgassák, azonnal egy idő- 
ben a fejedelem parancsára elfogják és börtönbe vetik. 
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A Megváltó Jézus születésének megünneplése után [a feje- 
delem] kisérőnek vévén maga mellé Jósika István kancellárt, 
Kornis Gáspárt s még néhány mást, miután az ország gondját 
Mária Krisztiernára, a feleségére s Bocskai Istvánra bízta, a 
a gyorsabb haladás kedvéért minden helyen lovat váltva előbb 
Bécsbe, majd onnan Prágába útazott. Eközben a nemesség, 
melynek érdekében állott ez a dolog, gondoskodott, hogy a 
gyülésnek a fejedelem aláírásával megerősített határozatát a 
összes székely székekben (igy hivják a megyéiket), Maros-, 
Udvarhely-, Csik-, Gyergyó-, Kászon-, Sepsi-, Kézdi- és Orbai- 
székben nyilvánosan felolvassák és közhírré tegyék, s azokat a 
székek rendes jegyzői által részben kérésekkel, részben fenyege- 
tésekkel buzdították, hogy a fejedelem parancsa és az egész 
ország megszokott szokása szerint a régi uraiknak vessék alá 
magukat. A székelyek, minthogy a fejedelem eddig nem gon- 
doskodott arról, hogy puskáikat, dobjaikat s lobogóikat el- 
vegyék, semmiképpen nem tudták elhinni, hogy az ő akaratá- 
ból kergetik vissza őket a régi szolgaságba. Ezért gyüléseket 
tartottak, s míg egyszer a fejedelemnek ebben az ügyben kiadott 
levelét követelték a nemességtől, máskor azt hozták elő, hogy 
a fejedelemnek tett eskütől semmiképpen nem akarnak eltávo- 
lodni, végülis mindnyájan egyakarattal, titokban összeesküvést 
szőve elhatározzák: nem fognak a nemesség kedvében járni, 
hanem csak a fejedelemnek fognak szolgálni, inkább ezer halált 
elszenvednek, minthogy régi uraiknak engedjenek, akiknek 
velük szemben való szörnyü kegyetlenségeit már előbb tapasz- 
talták, s a jövőben még sokkal jobban fognák tapasztalni, cél- 
szerübb lesz, hogy nyilt háboruval hadat üzenjenek a nemes- 
ségnek, minthogy magukat nekik a legszörnyübb büntetésre 
átadják, hogy megkínoztassanak. Igy nyilvános határozattal 
nyiltan elleneszegülnek a fejedelem és az egész ország határoza- 
tának, s Károlyi András, Marosszékben ennek a határozat- 
nak szerzője által kerületüknek népesebb községeiben kihir- 
dettetik, hogy a székelyek közül senki régi urait el ne merje 
ismerni, s mindenfelé kiküldött hirnökökkel kihirdetik, hogy 
ha valaki ezt tenné, az, bárki legyen is, halálfia lesz, s nagyobb 
félelemkeltés okából megjelölték a büntetés módját is: aki 
ellene szegül, fejjel lefelé karóba huzzák. Ezzel meg nem elégedve 
titokban mindenfelé egy lélekkel összeesküsznek, hogy ha szol- 
gaságra készerítik őket, mindnyájan fegyvert fognak a nemesség 
ellen. Miután ez a nemesség fülébe jutott, azonnal követeket 
küldve Bocskai Istvánt, aki akkor a fejedelem helytartója volt, 
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értesítik a székelyek dühöngéséről, kik már olyan vakmerőségre 
és őrültségre vetemedtek, hogy nem átallják uraik házait le- 
rombolni, a nemesség vezetőit erőszakkal fenyegetni és mindent 
megfélemlítéssel és gaztettekkel felzavarni. Mikor erről a dolog- 
ról értesült Bocskai, félt, hogy a fejedelem távollétében a dolog 
a külsőnél veszedelmesebb nyilt háborúba tör ki, s ezért a szé- 
kelyek megszelidítésére a megyéket felosztotta a nemesség vezetői 
között, ugy, hogy Kézdi-, Orbai- és Sepsi-székbe Ravazdi György 
tanácsost, Marosszékbe pedig Tholdi Istvánt és Bogáthi Bol- 
dizsárt, annak a helynek királybiráját küldte biztos lovas és 
gyalogos csapatokkal. A helytartó tehát a fejedelem nevében 
megparancsolja, hogy a lázongás okozóit szigorúan büntessék 
meg, a többi ártatlan tömeget pedig inkább megfélemlítéssel, 
mint fegyverrel kényszerítsék engedelmességre, hacsak a szük- 
ség mást nem követel. Egyébként, nehogy az egészséges rész is 
utána menjen, megparancsolja, hogy a lázadás fejeit karddal 
irtsák ki. Tholdi István és Bogáthi Boldizsár először Vásár- 
helyre érkeztek meg, s előterjesztve az országos határozatot, 
minden egyes községnek és falunak a biráit és primorjait az 
ország iránti hűségükre hivatkozva maguk elé rendelik. Néhá- 
nyan közülük megjelentek, s Tholdi és Bogáthi nyilvános gyülé- 
sen intette őket, hogy lerakva dobjaikat, zászlóikat és puskái- 
kat, a fejedelem és az ország rendeinek előírása alapján térje- 
nek vissza uraiknak a szokott módon megtartandó hüségére. 
Néhányan engedelmeskedtek, s büntetéstől félve teljesitették a 
parancsot. De mikor néhány közülük ellenszegülőnek mutatko- 
kozott, s úgy látszott, hogy a lázongás vezetőit a jövőre való 
példaadásul meg kell büntetni, Tholdi és Bogáthi éjtszaka, 
mikor az óvatlanokat inkább meg lehet lepni, biztos lovas és 
gyalogos csapatokat küldtek ki, s a lázongás szerzőit az egyes 
falvakban személyenként összefogatták, s miután az ügyet meg- 
ismerték, a halálbüntetés különböző módjaival, bizonyos kegyet- 
lenségnek nem minden jele nélkül kivégeztették. Majd, mikor 
Marosszékben a székelyeket egyenként és összesen erős esküvel 
uraik iránt engedelmességre kényszerítették, innen Fehérvárra 
mentek. Eközben Apafi Miklós is a gyergyóiak konokságáról 
Lázár András által értesítve, összeszedett körülbelül kétezer 
lovast és gyalogost, s nagy gyorsasággal megelőzte törekvései- 
ket, s a hegyek csucsán tábort vert. Meghallották ugyanis köze- 
ledését a székelyek, s gyüléseket tartva Ujfalu községben össze- 
jöttek, hogy a következő hajnalban a hegyek útjait, melye- 
ken át arra a vidékre akart nyomulni, eltorlaszolják. Közben 
azt az egész éjtszakát mértéktelen serivás közben ébren töltötték, 
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s poharazás közben, mint ahogy náluk egészen barbár módra 
szokás, biztatták magukat, hogy bátran harcoljanak, s mintha 
már a kezükben lenne a győzelem, üres reménnyel felfuvalkod- 
tak. A hegyek tövétől nem messze van Alfalu, honnan az Apafi 
táborában csillogó tüzet a közelség miatt jól láthatták. Ebből 
megtudta Apafi megérkezését Kovácsi János, egy az alfalusiak 
közül, öreg férfi, s egyházfi, éjtszaka rögtön a székelyekhez 
rohant, s jelentette, hogy az ellenség megérkezett, s hogy kiráz- 
zák magukból a mámort és az álmot, azzal ijesztgette őket, 
hogy az ellenséges csapatok már a nyakukon vannak. Alig 
hallották meg ezt a dolgot, feléberedtek a székelyek, s a házak- 
ból, amelyeket erősségük miatt vár helyett kiválasztottak, 
kissé az ellenséggel szembe vonultak, mikor egyszerre Apafi 
[emberei] körülfogják s öldöklik őket. Majd azokba az épületekbe 
üzik őket, melyekről már szóltam, s részben lemészárolják, 
részben vaskampókba, karókba s keresztekre huzzák őket a 
többiek elrettentésére. Néhányat, akik feleségükkel s gyerme- 
keikkel más épületekbe huzódtak, mind tüzzel emésztettek el, 
s csak kevés tudott futva kimenekülni. Ebben a csetepatéban 
elestek huszonheten, vaskampóra akasztottak hármat, ötöt fel- 
kötöttek, néhány épület a csürökkel és sok gabonaasztaggal 
elégett. Vezérüket, Gál Jánost, ugyanaz a büntetés érte. Ezt a 
dolgot meghallva a csikiak és kászoniak, tanulva szomszédaik 
példáján, a büntetéstől féltükben letették a fegyvert, s uraik 
szolgálatába visszatértek. Miután ez a három székely tartomány 
megbékélt, Apafi zsákmánnyal megterhelten haza tért. Hasonló- 
képpen Ravazdi György serényen végrehajtotta a rábízott fel- 
adatot, s a három szék: Sepsi-, Kézdi-, Orbai-szék székelyeit 
részben karddal, részben kegyetlen büntetésekkel végre is köte- 
lességükre kényszerítette, a késő utókorra is fényes példát adva, 
hogy az alárendeltek a fejedelem és uraik ellen ne merjenek 
lázadást szítani, vagy bármi módon lázongani. Mégis az ország 
rendeiből nem hiányoztak olyanok, akik nagy lelki bánattal 
mondták azt, amit egykor Sulláról beszéltek Rómában: «Az 
orvosság tullépett a mértéken» – sokan féltek, hogy ez a belső 
fázongás valami súlyosabb csapást fog hozni Erdélyre. Sőt 
akadtak komoly itéletű emberek, akik azt mondták, hogy a 
fejedelem kötelessége, hogy a nemességnek a jobbágyokkal szem- 
beni és az igazságosnál kegyetlenebb uralmát törvényes kor- 
látozásokkal enyhítse, nehogy a paraszti tömeg a kegyetlen 
szolgaságot, az elviselhetetlen terheket, melyek a nemesség 
részéről a méltányosság és közjó ellenére terhelik, meggyülölve, 
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végre is, mint az már gyakran megtörtént, polgárháborúba 
kényszerüljön kitörni. 


Temesvár ostroma és a keresztesi csata 


Miután visszatért a fejedelem, fegyveres gyülést hirdetett, 
s tanácskozásra kitűzte, hogy vissza kell-é vezetni a csapatokat, 
vagy pedig Temesvár ostromára tovább előrevezetni. [Borbély] 
György úgy vélekedett, hogy nem kell azonnal Temesvár ostro- 
mára előrehaladni, hanem előbb az ellenséget kell üldözni, a 
tatárokat kiverni, s ugyanazzal az úttal Csanádot, Becskereket, 
s a köröttük fekvő kisebb jelentőségü várakat kell megpróbálni. 
Ugyanis ha előbb ezt hajtják végre lelkük kivánsága szerint, 
nem lesz az ellenségnek honnan támadást intézni a mieink ellen, 
s eleséget beszerezni, [akkor] könnyebb lesz Temesvár ostroma 
is. De minthogy a fejedelem előtt, ahogy az udvarokban szokott 
lenni, többet értek az ifjui tanácsok, győzött a vakmerőbb véle- 
mény, hogy tovább haladjanak, s Temesvárt fogják ostrom alá, 
s ha azt elfoglalják, az ellenség magától megfutamodik, s a körü- 
lötte fekvő kastélyok is önként megadják magukat. Tehát 
rendre vizsgálván a sereget és sebtében s imigy-amugy eleségről 
gondoskodva megparancsolja, hogy adjanak jelt az indulásra, s 
miután junius 14-én elfoglalták az inkább csínos, mint erős 
Fellak kastélyt, két nappal később egész seregével Temesvár 
elé érkezett. Minthogy úgy látták, hogy ekkora várost nagy ki- 
terjedése miatt nem tudnak mindenfelől ostromgyürüvel meg- 
szállni, úgy gondolta, hogy az lesz a számukra legalkalmasabb 
hadvezetési mód, hogy a város fontosabb részeit három-három 
táborvonallal körülveszi, s három oldalról sáncot és ostromkaso- 
kat épít a vár felé. Igy mindegyik részt egy-egy vezérnek ki- 
jelölte, s az ágyukat szabályosan elhelyezte, s azután még azon 
éjtszakán kezdte lövetni a falakat, mégpedig olyan állhatatosság- 
gal, hogy ez a lövetés öt álló napon át tartott. Ennek a dolog- 
nak az lett az eredménye, hogy a falak szélesen leomlottak, s a 
romokon keresztül széles bejárás nyilt már a városba: de 
régtől fogva oly nagy volt a városban a mindenféle hadi dolgok- 
hoz való felkészülés, olyan nagy az ágyuk sokasága, s végül 
akkora a küzdők bátorsága, hogy amit a mieink napközben a 
falakból leromboltak, azt a törökök nagy munkával éjtszaka 
visszarakták. Azonkívül a janicsárok sűrü kirohanásokat intéz- 
tek a várból, sokakat megöltek, s miután nagy károkat okoztak, 
a mienk visszaüzték őket a várba. Míg ezek történtek, ime 
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váratlanul nagy tatár sereg jön a mieink ellen, s nagy lármát 
csapva a táborhoz vágtat, s mérhetetlen tömegű nyilat lő ki 
zápor módjára a mieinkre; ekkor vették észre végül a mieink a 
katonai hibát, s látták be, hogy nem kellett volna addig ostrom 
alá venni ezt a nagyjelentőségű várost, míg a török és tatár 
segédcsapatokat el nem kergették, s a körülötte lévő kastélyokat 
el nem foglalták. De ebből a hibából nem okulva az előbbihez 
újabbat is tesznek, s mikor gyorsan kirohanó csapatokkal el 
kellett volna űzniök a tatárokat, ők a táborba húzódnak, s azt 
hivén, hogy bőven elég, ha a tatárok támadásai ellen védekez- 
nek, az ostromlókból ostromlottak lesznek. A tatárok, miután 
felbátorodtak, s egyrészt nagyszámú teherszállítószekérnek, me- 
lyekkel az élelmet szállították, s parasztoknak és a mi igásálla- 
tainknak elhajtásával a takarmány- s élelmiszerszállítmányokat 
megakadályozzák, másrészt vad portyázásaikkal az egész vidé- 
ket veszélyessé teszik. Ezekből két igen súlyos dolog követke- 
zett: egyrészt bátorságot öntöttek az ostromlottakba, másrészt 
nagy félelmet keltettek az ostromlókban. Igy a mieink nagy 
szorultságba jutva nem tudták a város ostromát olyan alkal- 
masan folytatni, mint kellett volna, s napról napra nagyobb 
hiányt szenvedtek élelmiszerekben. 


[Végül is] az erdélyiek, körülbelül kétezer lovast és gyalogost 
hagytak hátra őrségül Lippán, hogy a végek érdekében müköd- 
jenek, s maguk, kinek merre alkalmasabb volt, nagy szomorúan 
hazatértek. 


A törökök szultánja Magyarország ellen hadjáratot veze- 
tett, Eszéknél átkelve a Dunán előbb Szegedre, majd Szolnokra 
ment, nagyvezirét Eger ostromára előreküldte, s maga is néhány 
nap mulva, szeptember 21-én egész seregével s Cziaffer, Ibra- 
him, Hasszán és Czikala basáktól kisérve oda ment. Az egriek 
derekasan kirontottak a törökökre, s közülök sokat vagy elfog- 
tak, vagy megöltek, de végre a rájuktámadó tömeg a városnak 
a falai közé űzte vissza őket. Mikor pedig látták, hogy semmi- 
képpen nem tudják azt megvédeni, az ostrom hatodik napján 
felgyujtottak mindent, ami az ellenségnek alkalmas lehetett 
volna a vár ostromára, s önként feladják [a várost], s a várba 
húzódnak vissza. Akkor annak élén Nyáry Pál állott, aki előkelő 
családból született és semmit sem mellőzött el olyasmit, ami a 
haza ilyen nagyjelentőségű bástyája megvédésére szükséges 
volt. De oly nagy volt a törökök dühöngése, hogy mikor a fárad- 
takat pihentek váltották fel, s az ostromot egy nap nyolcszor, 
teljes erővel és végső megfeszítéssel megkisérelték, nem a vitéz- 
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ségük, hanem a számuk miatt majdnem végső szorultságba jutot- 
tak. Ugyanis a törökök rögtön megérkezésük után öt ostrom- 
tornyot emeltek, s a város megszállása után a várhoz fektetve 
az ostromtornyot a tizenharmadik rohammal, mely két nap alatt 
a leghevesebb volt, végre elfoglalják [a bástyát]. Eközben két- 
százötven katona, kik közül a legtöbb olasz volt, titokban ki- 
lopódzott a várból, az ellenség táborába átszökött, s azoknak 
vallását elfogadva hitehagyottá lett. Ezt megtudták a töb- 
biek, nagyon megzavarodtak és azonnal tárgyalni kezdtek a 
törökökkel a megadásról. Október 13-án aztán körülbelül dél 
tájban a mieink kétezren elhagyták Egert. De a császár meg- 
parancsolta, hogy a németeket egy szálig mészárolják le, a 
magyar nevü katonákat ugyan megtiltotta, hogy megöljék, de 
eltürte, hogy kiragadják őket, s mindnyájukat rabszolgaságba 
vessék, de visszatartotta magának Nyáry Pált s a vár többi 
parancsnokait. 


Mikor az egriek megtudták, hogy a törökök ellenök jönnek, 
idejében jelentették Miksa főhercegnek és Zsigmond erdélyi 
fejedelemnek, s állhatatosan kérték, hogy idejében segítséget 
vigyenek nekik. 


Miksa úgy gondolkozott, hogy ütközettől tartózkodnia 
kell, s nem szabad a szerencsére bízni ezt a fontos dolgot, hanem 
az ostrom kimenetelét meg kell várni, s úgy vélte, hogy akkor, 
az időhöz képest kell határozni. Zsigmond fejedelem azonban 
egészen más elvet követett, lelkéből sajnálkozott az egriek bal- 
sorsán, s félve attól a veszedelemtől, mely ilyen fontos végvár 
s ilyen vitéz férfiak elvesztése miatt az egész országot fenyegetni 
látszott, inkább akarta bátran elviselni a halált, minthogy az 
egrieknek segitséget ne vigyen. De mielőtt országának határai 
közül eltávozott volna, egy biztos székely csapatot Nagy Ferenc 
vezetésével segítségül küldött Havaselvére, úgyszintén a Moldova 
felé fekvő hegyeket is fegyveresekkel tölti meg, s a tatárok 
ellen elhelyezett őrségek élére Borbély Györgyöt állítja. S hogy 
távollétében az ország kormányzása fennakadást ne szenved- 
jen, Bocskai Istvánt, a legfőbb tanácsosok között az elsőt, 
rokonát állítja az ország élére, nehogy távolléte miatt valami 
kár érje az államot. Mert a török szultán, hogy megakadályozza, 
hogy az erdélyiek az egrieknek segitséget vigyenek, a tatárokat 
rábeszélte, hogy Moldovából Havaselvére, s onnan Erdélybe 
törjenek be, s mindent lángba és vérbe borítsanak. Igy a feje- 
delem, miután országának ügyeit rendben elintézte, összehívja 
országának legválogatottabb nemességét s lassú menetben 
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Váradra halad. Itt megszemlélte a hadseregét, melyben körül- 
belül tizennyolcezer válogatott lovas és gyalogos volt, s ekkor 
hallotta meg, hogy az egriek végső veszedelemben forognak, 
mire előrehaladásukat meggyorsította, s egyenesen Debrecenbe, 
onnan Tokajba haladt. Miután a Tiszán átkelt, értesült, hogy 
Egert elfoglalták és az őrségét levágták, s szörnyű fájdalom 
fogta el, de mégis elhatározta, hogy tovább halad, s ha Miksát 
rá tudja venni, egyesült erejükkel mindenképpen megütközik a 
török szultánnal. Igy egyik követet a másik után küldve buz- 
dítja Miksát, hogy siessen hozzá, s a magyar urakat is ráveszi, 
hogy mindenhonnan gyüjtsenek csapatokat, s mindezekből az 
lett, hogy a magyar urak, amennyit csak tudtak, annyi csapatot 
gyüjtöttek össze Szerencshez, Rákóczi Zsigmond városához. És 
maga Miksa is egyesítette saját csapatait az erdélyiekkel Miskolc- 
nál. Magával hozott 120 hadi ágyut és 20,000 négylovas szeke- 
ret, hogy a sereget [szekértáborral] körülvehessék. 


Miután Miksa és Zsigmond egyesítették seregeiket, melyet 
55.000 kiváló fegyveresre becsültek, egymásnak esküvel köte- 
lezték magukat, hogy Miskolcról elindulva a törökök ellen vonul- 
nak, s elhatározták, hogy megütköznek velök. Igy október 21-én 
a sereget megindították, s másnap egy hosszú és széles hanga- 
erdőn vonultak át, s Eger felé tartottak. Egertől nem messze 
van egy Keresztesnek nevezett község, olyan síksággal, hogy 
bármilyen nagy seregeknek elég nagy terület az ütközetre. Itt 
október 26-án adott jelre a mieink bátran rohamra mennek, de a 
rájukrohanókat a törökök vitézül feltartják. Eközben a tatárok 
lassú előrenyomulással felfejlődtek, s a mieinket lassanként 
minden oldalról körülvették. Miután néhány órán át csetepaték- 
ban küzdöttek, s valameddig egyenlő reménnyel harcoltak, 
mindenfelé nagy mészárlás kezdődik, s a törökök, nem tudni: 
komolyan-é vagy terv szerint, megfutamodnak, s miközben a 
mieink erősen üldözik őket, nagy futva menekülnek. A mieink 
üldözik a futókat, s felbomlott sorokban versengve pusztítják 
őket, s az ellenségtől 109 ágyut elvesznek. Ezek mellett, 
aminek legkevésbbé lett volna szabad megtörténnie, elmellőzik 
a hátuk megett a hadi mozsarakat, s azt vélve, hogy a törökök 
mostmár megállás nélkül futni fognak, benyomulnak a táborba, 
mely mindenféle igen értékes dolgokkal csodálatosan meg volt 
rakva, s kifosztják. Ezt látva a janicsárok, akiket a sátraknál 
őrségül visszahagytak, mivel észrevették, hogy semmi lehetőség 
sincs már menekülésükre, összeszedve bátorságukat az ágyuk- 
ból lövöldözni kezdtek azokra, akik a futó törököket üldözték. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 135


Mikor ez nagy pusztitást okozott a mieink között, a másik oldal- 
ról pedig a tatárok támadtak, és Czikala basa lovasságával 
oldalról támadta meg a mieinket, kezdtek előbb néhányan a 
német páncélosok közül, majd az erdélyiek és a magyarok is 
megfutamodni. Ettől a dologtól fellelkesülve a törökök, azok is, 
akik a táborban voltak, azok is, akik megfutamodtak, hirtelen 
nagy lármával a mieinkre visszacsapnak, s míg nagy bizton- 
ságban a zsákmányolás leköti ezeket, váratlanul rájuktámadnak. 
De azok is, akik már a táboron tul menekültek, oda visszaszá- 
guldanak, s bizonyos őrizetre szolgáló csapatokkal, melyek min- 
dig erre a célra távolabb valami dombon Czikala basa vezetésé- 
vel piros zászlókkal jelezve mozdulatlanul álltak egészen eddig 
a pillanatig, a megfutamodó mieinkre rárontanak. Igy a [török] 
vezérek, mikor már az első zászlók elbuktak, s a vezetőket meg- 
ölték, katonáikat a keresztények ellen zúdították: a mieink a 
nem várt dologtól megrémültek, nem tudva, hogy kihez s 
hova fussanak. Hozzá még a zsákmányolásban is elmerültek, 
olyan nagy biztonsággal, hogy egyik ezeket, a másik azokat a 
sátrakat foglalta bele urai számadásába, s ide-oda letűzött 
lándsával jelezte, hogy az az elfoglalóé. Mindezeket a győzelem 
kivivása előtt felosztják, de ime a törökök megjelennek és 
súlyos csatát kezdenek. A mieinket levágja a számos sokaság, 
s a tatárok nyilai hullanak rájuk, mint a záporeső, elvesznek a 
zászlók, s mindnyájan, akik előbb csatarendben álltak, meg- 
futamodnak. Ezt látva Zsigmond fejedelem mindenikre rá 
kiált, s könyörög, hogy az egyszer már kivívott győzelmet vak 
félelmükben ne veszítsék el, s megparancsolja, hogy zászlaját 
szembeötlő helyen tüzzék ki. De minthogy páni félelem szállta 
meg mindnyájukat, mikor már-már rárontottak a törökök, 
hogy jobb időkre megőrizze magát, ő is elhagyja a tábort, s az 
őt kisérő Huszár Péterrel, Kornis Gáspárral, s néhány mással 
lassan az övéihez visszatér. A szétszórt keresztényeket estvélig 
üldözték a törökök, s vágták őket, majd, mikor már akadá- 
lyozta őket a sötétség, este a táborukba visszatértek. Ha az 
éjtszaka nem takarta volna el a futókat, emberemlékezet óta 
a legnagyobb vereség érte volna a keresztényeket. De a sötét- 
ségtől elfedve visszatérhettek a táborba, s felgyujtva a fejede- 
lem sátorát, s elvive az értékesebb dolgokat ki merre látott, 
szétfutott, noha már senki sem üldözte őket. Ha vissza- 
nyerve bátorságukat nem hagyják el a tábort, nem kétséges, 
hogy a győzelmet másnap újra kivívhatták volna. De minthogy 
az Isten gőgösségük, kapzsiságuk, s a keresztények egyéb bűnei 
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miatt jogos haragra gerjedt, oly nagy félelem szállotta meg 
valamennyit, hogy bár mindenki azt kiabálta, hogy meg kell 
állani, s szembeszállani a törökökkel: senki sem mutatott pél- 
dát, hanem mind egytől egyig jobbnak látta megfutamodni. 
Zsigmond fejedelem először Tokajba, majd innen Erdélybe 
ment, sürgetve, hogy mennél gyorsabban haladjanak, s azt 
állította, hogy ennek a vereségnek egyedüli oka a német 
lovasság megfutamodása volt. 
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KOVACSÓCZI FARKAS 
BÁTHORI ISTVÁN DICSÉRETE 


 
Ha ezelőtt valaha volt olyan idő, Nagyságos Fejedelem, 


amikor úgy éreztem, hogy valamilyen okból fakadt örömömet 
szavakba kell öntenem, úgy gondolom, hogy valóban most, 
ezen az örvendetes és várvavárt napon kell ezt megtennem. 
Mert mikor látom, hogy téged, az előkelő családból született 
héroszt, a minden kiváló erénnyel ékeskedő, minden dicsőséggel 
tündöklő [férfit] a tisztességnek erre a legfelső és legteljesebb 
fokára emelnek, s ezen a drága napon behelyeznek, igaz joggal 
érzem, hogy akkora öröm tölt el, hogy semmi mást nem kívá- 
nok jobban, minthogy ennek az örömnek a nagyságát vala- 
milyen rövid, s az időhöz alkalmazott beszédben bemutassam. 
Kérlek, hogy beszédemet, mely egyrészt azon dolgok emlege- 
tését célozza, melyek legutóbb történtek, másrészt a te dicsé- 
retedet s erényeidnek magasztalását fogja tartalmazni, – 
amelyek miatt határoztam el, hogy ezt megírom, – kegyesen 
hallgasd meg. 


Erdély II. János [Zsigmond] uralmának és parancsainak 
engedelmeskedett, János magyar király fiának, akinek korai 
halállal való kimulását, mint legjobb fejedelméét, súlyosan s 
mélyen gyászolta az egész ország. Mi mást mondhatnék az ő 
erényeiről, s hazaszeretetéről, mint hogy dicsőséges volt egész 
élete, kiváló tettekkel s hazájával szemben szerzett ragyogó 
érdemekkel teljes. Úgy gondolom, hogy mindenki tudja és 
senki előtt nem ismeretlen, hogy egész élete folyamán milyen 
nehéz, s milyen terhes volt a sorsa. És hogy mennyire igaz 
az, amit a közmondásban szoktunk mondani, hogy amilyen 
a kezdet, olyan a vég, azt az ő életéből világosan láthatjuk. 
Ugyanis születése olyan időre esett, mely eddig a legzavarosabb, 
s legtöbb veszéllyel tele volt hazánk számára, hogy pedig ez 
életből való eltávozása milyen volt, azt eléggé mutatják ezek 
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a szerencsétlen s hányatott idők. Míg ez a szerencsétlen feje- 
delem a maga, s nagybátyja, a lengyel király követei útján 
nagy gonddal és buzgalommal arra törekedett, hogy Miksa 
római császárral békességet és rokonságot teremtsen, amire min- 
denki annyira vágyott, s inkább szerette a békét, mint a há- 
borút, míg házasságról és rokoni kapcsolatokról, a béke leg- 
biztosabb kötelékeiről és bölcsőjéről gondolkozott, míg abból 
a betegségből, mely sokáig komoly életveszéllyel gyötörte, 
valamennyire felépülni s magához térni látszott; végül míg min- 
den törekvése a békére s örök nyugalomra irányult, íme, ilyen 
derék dolgok közepette egy szempillantás alatt összeroskadt, 
valóban azt hagyván magáról hátra, amit [Vergilius] Maro 
mond: 


«Semmibe sem bizhatsz, ha az istenek ellene vannak.» 
Mikor tehát az ország elvesztette fejedelmét, akinek halála 


az egész keresztény világ számára a legzavarosabb s legrosszabb 
időben történt, ezen az oly távoli vidéken [t. i. Itáliában] 
sem volt senki, aki ne sóhajtott volna fel a hazánkra következő 
szörnyű bajok miatt. Mert tudtuk volt, hogy noha Szelim, a 
török szultán igen nagy buzgalommal azért szereli fel hadseregét, 
s jelesen tengeri erejét, hogy új győzelmet arasson a velencések 
birtokában levő Ciprus szigete felett a velencések s a meg- 
maradt ciprusiak ellen, mégis erejének szörnyű nagysága miatt, 
melynek csak Isten akarata képes ellenállni, nem kételked- 
hettünk abban, hogy egyrészt a tulközeli szomszédság, más- 
részt a mi elgyengült s felmorzsolódott erőnk miatt elég nagy 
félelmünkre és kárunkra lehet. A dolgoknak ebben a nagy 
zűrzavarában, miközben a keresztény lelkek is egymás ellen 
háborogtak, ki az, – kérdezem, – aki erejétől és támadásától 
ne félne? Továbbá kitől remélhetnénk segítséget, ha valami 
baj zudul ránk? A keresztény fejedelmek közül egyeseket, 
akiknek nagyon jeles a nevök és a tekintélyök előttünk, há- 
zuknak nehéz gondjai, a keresztény vezető emberek még nehe- 
zebb kötelességei s az éppen a törökkel megkötött szerződés- 
nek még érvényben levő feltételei nem engedik, hogy a mi jó- 
létünkért fegyvert ragadjanak. Másokat is, akiknek bizonyára 
hasznos lenne a mi jólétünk, ha nem is más okból, csak egye- 
dül azért, hogy a mi hazánk elpusztításával s tönkretételével 
az ő országuk is tüzet ne fogjon a közeli szomszédság miatt, 
egyrészt a fenti meggondolások, másrészt személyes [vonatko- 
zású] s bizonyos titkos körülmények, melyek nekik nehézségeket 
okoznak, akadályoznak. A többi fejedelmektől, akik csak név- 
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ről ismernek minket, s azonkívül sem az életünk, sem a jólétünk 
nincs összekapcsolva az övékével, mit várhatnánk, mikor ezek 
sem törődnek a mi hasznunkkal és épségünkkel. És ha ezek el 
is határozták volna, hogy a mi érdekünkben valami nevezete- 
sebb dolgot tesznek, akkor is, mint a közmondásban van: 
míg a lovaik farkát nyirják, míg a katonákat összeírják, s rá- 
szánják magukat az oly távoli vidéken való katonáskodásra, 
egy emberöltő elmulik s hozzánk a háború után [érkezik meg] 
a segítség. S közben arról nem is beszélek, hogy közöttük egye- 
sekben, – hogy ne mondjam: éppen a hatalmasabbakban – 
a török háború nagy félelmet támasztott. Mi mást csináltak 
ugyanis két álló éven át Itáliában, Hispániában, s a keresztény 
világ más részeiben, minthogy a fejedelmek egyesített szán- 
dékával, összefogott erejével a legszörnyűbb ellenség erejét 
megsemmisítsék? Ebben elsősorban V. Pius pápának a keresz- 
tény világ iránti egyedülálló szeretete s kegyessége tündöklött, 
mert nem nyugodott addig, míg állandó buzdításokkal s kéré- 
sekkel keresztül nem vitte, hogy egymás között, a szentszékkel, 
Fülöp spanyol királlyal s a velencei szenátussal a hitetlenek 
fegyverei ellen örök szövetségnek a szerződése szentesíttessék, 
s lehetőséget adjanak a többi fejedelmeknek is, hogy közéjök 
belépjenek. Ezt az összes keresztények, akik helyesen véleked- 
tek erről, oly nagy örömmel s tetszéssel fogadták, hogy annak 
szerencsés kimeneteléért az örök Istennek könyörgésekben s a 
közös istentiszteleteken fogadalmakat tettek, amelyeket azon- 
ban soha nem tudtak teljesíteni. Ez volt majdnem minden 
keresztény államnak a helyzete, mikor nálunk ez a vihar támadt, 
s mikor meghallottuk, hogy az a csillag, mely ennek az ország- 
nak, amint vélték, fényét és nyugalmát visszaadta, a legzava- 
rosabb s legveszedelmesebb időben kihúnyt. És istenemre, mint 
a haragvó s viharos tengeren, mikor kidőlt a tapasztalt kormá- 
nyos, s nincs aki helyesen tartsa a kormányt, még az annyira 
páncélozott s erős hajó is közel van a hajótöréshez és veszedelem- 
hez; így mi, mikor megfosztattunk a kormányzótól, minden 
ember tudta, hogy valami baj fog reánk törni. Sok beszéd is 
kerengett a nép között, melyek számunkra pusztulást, bajokat 
és más csapásokat jósoltak. Mert kiki úgy gondolkozott rólunk, 
amilyen indulattal viseltetett irántunk, annyira, hogy szinte 
csodálatosnak látszik, hogy ezek az idegen és tőlünk messze 
távoleső nemzetek milyen különbözőképpen [vélekedtek] a mi 
dolgainkról, mintha csak szavaztak volna. Minket azonban 
nem a népnek s az egyes embereknek ezek a beszédei, hanem 
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inkább helyzetünknek és erőinknek ismerete nyugtalanított. 
Ezért remegve s szinte megrendülve minden eféle szóbeszédet 
meghallgattunk, s gyakran magunk is költöttünk hozzá, hogy 
annál lelkesebben megmutassuk az utánad való vágyakozá- 
sunkat, s nem hagytuk el előbb a félelmet, csak akkor, amikor 
– óh legjobb fejedelem – amit már régen elterveztünk, lel- 
künkben megfontoltunk s szinte sóvárogva vártunk, a te meg- 
megválasztásodról előbb levelek, majd követek útján is érte- 
sültünk. Mikor ezt megtudtuk, nem lehet kimondani, hogy 
lelkünket milyen nagy öröm és gyönyörűség árasztotta el, annál 
is inkább, mert nem hamisan jósoltunk felőled. Ebből a dolog- 
ból következett az is, hogy minden veszedelmet, minden ked- 
vezőtlen dolgot, melyek azelőtt szemeink előtt lebegtek, azon- 
nal elfelejtettünk, s minden gondtól és aggodalomtól megsza- 
badultunk. Ismertük ugyanis erényeidet s becsületességedet, 
a dolgok kormányzásában és intézésében való nagy buzgalma- 
dat, mely csodálatos bölcsességgel párosul, melyekkel te, mint 
valami heraklesi fegyverekkel, minden ellenséget leversz s a nyug- 
talan tengeren Neptunus módjára minden vihart lecsendesítesz, 
Így tehát, míg az emberek mindenféle bajt jósoltak nekünk s 
erre mi annyira hallgattunk, hogy nem felejtkeztünk meg soha 
arról a közmondásról: «senki sem tudja, mit hoz a késő éjt- 
szaka», mondom, míg remény s kétség közt lebegtünk, megtud- 
juk, hogy mintegy varázsvessző ütésére a várvavárt menekvést 
és a haza számára a legalkalmasabb segítséget megkaptuk. 
Úgy történt velünk, mint azokkal, akik egyszerre valami súlyos 
veszedelemtől megmenekülve biztonságba és nyugodt kikötőbe 
jutottak: azonnal elszállt minden félelmük; így mi is, mikor 
leragyogott ránk a várvavárt derűs ég, úgy éreztük, hogy vissza- 
tért erőnk s a te oltalmad alatt biztonságban vagyunk, lebo- 
csátva horgonyainkat. Jó szerencsét, tehát, legnemesebb feje- 
delem! – most már van alkalmad, van időd, van elég széles 
tered, hogy kiváló erőidet s héroszi erényeidet gyakoroljad. 
Most arra az elszántságra van szükség, melynek gyakran adtad 
embereink előtt tanujelét, most minden eszközzel arra törekedj, 
hogy azt a nyugalmat, melynek rendíthetetlen s erős funda- 
mentuma a te fejedelemmé választásod, örökössé tegyed és meg- 
szilárdítsad. S ezt kétségkívül meg fogod tenni, ha nagy eré- 
nyeiddel követed Báthori őseid, e mind nemességük híressége, 
mind hadi dicsőségük s diadalaik által dicső férfiak példáját. 
S ámbár a hely nagyon alkalmasnak látszik arra, hogy családod 
régi és nemes voltáról elmondjam azt, amit említettem, mégis, 
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mivel annak régi volta és tündöklése mindenki előtt elismert igaz- 
ság, feleslegesnek tartottam, hogy megálljak közismert dolgoknál. 
Hiszen ha vissza akarjuk vezetni nemzetségednek eredetét a 
kezdetig, egészen Juppiterig kell mennünk, mint a Cecropidák- 
nak. Ha azt is elszámlálnánk, hogy ez a család hány vezért és 
félistent adott nekünk mindig, istenem, a híres férfiakból mek- 
kora névsort nyernénk! Ugyanis tény az, hogy olyanok, s 
olyan nagy számmal voltak, hogy alig szállhatott ki a trójai 
falóból dicsőbb, válogatottabb s bátrabb férfiak csapata. De 
minthogy az igazi dicsőséget nem az ősök képei adják, s becsét 
nem a nagyapák és a származás fénye adja meg, hanem a mi 
saját tevékenységünk, munkánk s gondoskodásunk hozza létre, 
mint ékesszólóan mondja Ovidius: 


«Nagy tettek nélkül nagy hírt senki el nem nyerhet; 
és eredet, nagyapák, s mit nem mi magunk cselekedtünk, 
érdemeinkbe be nem számítnak», – 


ezért mellőzöm őseidnek fényes és dicső címeit, s csak a te 
saját nagy erényeidnek kijáró dicséretre fordítom beszédemet. 


Őseink, hogy a fegyverrel szerzett országot ugyanazzal a 
vitézséggel tarthassák meg, amivel szerezték, mindenekelőtt 
a katonai fegyelmet őrizték meg szentül s vallásosán, igen fon- 
tosak voltak náluk a katonai tanulmányok, s megtanulták a 
szabad ég alatt, veszedelmek között tölteni életüket, kora ifju- 
ságuktól forgatni a fegyvert, megülni a lovat s elvállalni más 
katonai feladatokat. Hiszen tudták ezek az igen tapasztalt 
emberek, hogy amint a test, úgy a lélek erőinek a nevelését is 
a kora gyermekkorban kell kezdeni. Tehát azt a tudományt 
és gyakorlatot te is – híres őseid nyomdokait követve – kora 
ifjúságodban gyakoroltad, s azokban hamarosan olyan próbákat 
álltál ki, hogy mindenki láthatta: az eljövendő években, mikor 
serdültebb s még erősebb korod harcba hív, milyen parancsnok 
és fővezér leszel a háborúban. Azonban nem maradhattál meg 
csak ennek a tudománynak a korlátai között, hanem a szellemi 
tudományok tanulására adtad a lelkedet, hogy innen a leg- 
nagyobb és legtöbb dolgok tudását merítsed. Amit azelőtt 
kevesen tettek meg, a fegyverekben s a tudományokban való jár- 
tasságot párosítottad és összekapcsoltad, s mint Cicero írja, hogy 
[Scipio] Africanus tette, a harci dicsőségedet tudománnyal 
tetézted. Tudtad ugyanis, hogy a bátorság tudomány és böl- 
csesség nélkül vagy semmi vagy bizonytalan s hogy egy híres 
és nemes hadvezér vagy főparancsnok sem érte el tudomány 
nélkül nevének és dicsőségének ünneplését. Ezek voltak tehát 
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a te gyakorlataid, ez a te ujonckodásod, ezekkel a tudományok- 
kal s nem aristippusi vagy epicureusi gyönyörűségekkel készültél 
az idősebb évekre és az igazi életre. Alig hagytad el tehát az 
ifjukort, mikor mindenkinek a szeme megakadt rajtad, mindenkit 
elragadott erényeidnek és szokásaidnak csodálata s nem tudták, 
hogy mit kell benned jobban dicsérni, vajjon a mértékletességet 
vagy igazmondásodat, melyeknek élő képét mutatta arcod, 
vagy nemes természetedet s minden nagy cselekedetre való ter- 
mészetes készségedet, mely kiváló dicsőséggel volt meg benned, 
vagy csodálatosan ragyogó és szinte isteni tehetségedet, amellyel 
messze magad mögött hagytál mindenkit: egyszóval mindenkit 
meggyőztél és minthogy ebben a korban benned a tehetségnek 
ekkora ereje, az erkölcsöknek ilyen deréksége, becsületesség, s 
minden erényeknek ekkora tömege látszott, mindenki könnyen 
belátta, hogy nem másra, mint a hatalomra, méltóságra és tiszt- 
ségekre születtél. S amit mondanak, hogy tudniillik a nemesebb 
fának már a csemetéje is gyümölcsöt hoz, az igaz, mert te is 
azonnal nemcsak virágokat, hanem gyümölcsöket is nyujtottál 
magadból. Méltó ugyanis egy ilyen nagy bölcshöz Platonnak 
az a mondása, hogy az emberek esze és lelke olyan, mint amilye- 
nek az aranynak, ezüstnek, réznek s más fémeknek az erei, 
melyek soha nem változnak meg kölcsönösen. Tehát mikor 
neked az arany természet megadta a léleknek ezeket az ékes- 
ségeit, lehetetlen volt, hogy ne tündökölj már kora ifjúságodban 
ezzel a természetes csillogással és fényességgel. Ugyanis az a 
természetnek a szokása, hogy mikor valami tökéleteset s nagyot 
alkot, azt minden ajándékával felruházni törekszik, s megadja 
az ifjúnak és fiatalkorúnak is bizonyos javait és erényeit. 
Olvassuk, hogy makedoniai Fülöp, mikor észrevette, hogy fiában, 
Alexandrosban, aki éppen elhagyta első éveit, nagyon sok min- 
den van, amiről úgy látszik, hogy éveit meghaladja, az örömtől 
könnyekbe tört ki s azt mondotta, hogy úgy látja: nagyobb 
ország uralkodójának született, mint Makedonia. S a törté- 
nelem azt mondja, hogy Scipio Africanusban is, mikor még ifjú 
volt, már nagy erények ragyogtak, mint jelei egy oly nagy jö- 
vendő hadvezérnek. Hiszen egyrészt szolgálta atyját a csata- 
sorban, másrészt a katonákat a cannaei csata után kivont kard- 
dal kényszerítette esküre, hogy Itáliát nem hagyják cserben. 
Ezen módon csodálatos erényeikkel sokan jutottak s emelkedtek 
ifjúkorukban a legnagyobb méltóságokba és főhatalomra, ami 
megtörtént magával Scipióval, azután Sullával, Pompeiussal, 
Caesarral, Augustussal és még sok mással a rómaiaknál. De 
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miért keressünk külföldi példákat, mikor itthon megtaláljuk 
ennek a dolognak elég világos tanuságát Mátyás királyban, aki- 
nek az emléke, valameddig csak áll ez az ország, mindig ele- 
venen és frissen él az emlékezetünkben, s él a hagyomány, hogy 
mint gyermek vagy ifjú a szörnyű börtön piszkából és mocskából 
ily nagy ország élére került, ami biztosan nem történt volna meg, 
ha erényeinek azon csillagai, melyek abban a korban már ragyog- 
tak benne, nem támasztottak volna remény és hitet mindenki- 
ben, hogy méltónak ítéljék ilyen hatalomra. Ez veled is meg- 
történt, szinte az ifjúság küszöbén, hiszen azonnal nagy dol- 
gokra, s kötelességek vállalására szóllíttattál. Ugyanis, mivel 
Cicero szerint az ifjú számára az első lépés a dicsőség felé, ha 
azt a háborúban meg tudja szerezni, ezt már te magadnak meg- 
szerezted s minden méltósághoz magadnak utat és lépcsőt 
nyitottál. Hiszen senki sem tud helyesen parancsolni, ha előbb 
maga is nem volt parancsnokság alatt, az uralkodás intézését 
ugyanis – mint Aristoteles mondja – annak aki az élen áll, 
engedelmeskedéssel kell megtanulnia, akkor kell parancsnoknak 
lennie, mikor előbb már valaki alatt volt, s akkor hadsereget 
vezetnie, mikor már előbb a hadseregben az alacsonyabb katonai 
rangokon végig ment. Te már előbb teljesítetted mindezeket a 
kötelességeket, s azután megérdemelve állíttattál másoknak a 
kormányzására, s hogy ebben a dologban milyen ügyességgel 
s bölcsességgel forgolódtál, az bizonyítja, hogy nem volt olyan 
tisztséged és hivatalod, melyet ne mindenki fájdalmára és aka- 
rata ellenére hagytál volna ott. Gyakran, mind háborúban, 
mind békében hazádnak nagy díszére és hasznára voltál; hiszen 
a fejedelem, még ifjú korodban gyakran az egész hadsereg 
gondját reád bízta s ezáltal a haza ügyeinek intézésében, a leg- 
súlyosabb és legégetőbb dolgaiban a te nagy ügyességed, lelked- 
nek nagy készsége, hűsége, fenköltsége mindenki előtt kitűnt 
s meglátszott. Ezekben a dolgokban férfinak és bölcs vezérnek 
mutatkoztál, úgy, hogy megtalálhatták benned Pyrrhusnak a 
tábor elhelyezésében és felállításában való jártasságát, ha szük- 
ség volt rá, Fabius Maximus óvatosságát, Scipiónak a háborúk 
befejezésében tanusított nagy gyorsaságát és buzgalmát, Paulus 
Aemilius éberségét s végül Caesar egyedülálló emberiességét és 
kegyességét. Ebből következett, hogy mikor letetted a vezéri 
hatalmat, mindenki hihetetlenül érezte hiányodat. Ezért a feje- 
delem előtt olyan kedves, olyan szivesen fogadott voltál, hogy 
minden ember nagy tetszése és öröme mellett mindig a legfőbb 
méltóságokat, a legnagyobb tisztségeket ruházta rád, annyira, 
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hogy szinte soha nem voltál magánember és tisztség nélküli. 
Minden más tisztségeid között, melyeket igen kedvező hírnevet, 
s neved számára igen nagy csodálatot szerezve viseltél, az első 
hely a soha eléggé nem dicsérhető váradi kapitányságodat illeti, 
amelyben bölcsességed, igazságosságod, önmérséklésed, s más 
erényeid, melyek igazgatnak bármely legfőbb uralmat, világosan 
kitüntek. Hiszen Biasnak azt az igen bölcs mondását, hogy a 
hivatal mutatja meg a férfit, mélyen a lelkedbe vésted, és semmit 
sem tartottál magad számára kedvesebbnek, mint hogy minél 
nagyobb tiszteletben, mindenféle dicsőséggel minél jobban elhal- 
mozva távozz tisztségedből. S ebben neked annyira kedvezett 
a szerencse, hogy mivel a legnagyobb dicsőséget s a legkiválóbb 
erényeket vitted magaddal ezekbe a tisztségekbe, mindenikből 
járult valami a te dicsőséged és dicséreted növeléséhez. Mihelyt 
tehát a váradi kapitányságot elnyerted, melynél nincs nagyobb, 
nincs dicsőségszerzésre alkalmasabb, semmit sem mulasztottál 
el, ami megfelelt az emberek várakozásának, s másrészt össz- 
hangban volt a te kiváló és igen dicsért erényeiddel. Ami a tieid- 
nek, akiknek a parancsnoka voltál, a jólétét illeti, az azokról 
való gondoskodásban soha meg nem pihentél, semmit el nem mu- 
lasztottál, s ezért mindenki annyira szívébe zárt, hogy – ami 
egyedülálló bizonyítéka a legnagyobb szeretetnek és a nép jó- 
akaratának, – minden alárendelted nyilvánosan s a magán- 
életben is égre emelt kézzel imádkozott Istenhez a te jólétedért 
és egészségedért. Senkire sem támadtál, csak igaz és súlyos 
ügy miatt, senkitől az övét el nem vetted, senkit sem fosztottál 
ki, senkit elvakultan vagy veszekedve nem sértettél vagy mél- 
tatlanságot s jogtalanságot nem követtél el, s Perikles mondása 
szerint ettől nemcsak a kezedet, de még a szemedet is távol- 
tartottad. 


S mit mondjak többi erényeidről, különösen nyájasságod- 
ról és emberiességedről? Xenofonnál az a bizonyos Cyrus más 
kiváló emlékek mellett ezt a nagyon bölcs és dicsért mondást is 
előhozza: sokkal kedvesebb, s örömestebb fogadott, ha az 
emberek a legjobb férfiúnál inkább az emberiesség, mint a 
háborúskodás műveit látják: ennek a nagy embernek az egész 
emberiség száján elterjedt mondását te nemcsak megfogadtad, 
de – ami hozzád legméltóbb volt, – minden tetteddel annyira 
alkalmazkodtál hozzá, hogy mindenkinek az emberiességét 
elérted, hogy ne mondjam, felülmultad. Egyébként kinek 
nem volt könnyű hozzád jutni? kinek a könyörgése előtt nem 
voltak nyitva füleid? Egész kormányzásod alatt nem fordult 
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elő semmi durvaság, semmi kegyetlenség, hanem inkább kegyes- 
ség, nyájasság és emberiesség uralkodott. Mert bár a hivatalok 
magukban véve az emberek félelmére szoktak lenni, te azt 
bölcsességeddel annyira mérsékelted, hogy nem, mint mondják, 
olajat öntöttél volna a tüzre, hanem az erélyt teljes szelidséggel 
és kegyességgel egyesítetted. 


Mit mondjak a kapzsiságról, minden erénynek a legnagyobb 
ellenségéről, s az emberi élet pestiséről, aminél nincs természet- 
ellenesebb, nincs mocskosabb s nincs méltatlanabb dolog a szabad 
ember előtt? Ezt te, mint minden más bűnt, jobban gyűlölted 
a kutyánál és a kígyónál: beláttad ugyanis a történelem állandó 
olvasása folytán, hogy mindig mennyi bajnak volt okozója 
és szerzője, hány hires vezért, fővezért, királyt és fejedelmet tett 
gonosszá, hányat fosztott meg életétől, milyen homályt borí- 
tott még jótetteikre is. 


Bőkezüségedről, mely sajátja egész családodnak s mindenki- 
ben meg kell lennie, akik nagy tisztségekben tevékenykednek, 
ezen a helyen nem kell semmit sem mondanom, minthogy vannak 
annak szinte végnélküli dicsérői és hirdetői. Ugyanis ki volt 
valaha is bőkezúbb nálad az ajándékozásban? vagy melyik 
erény volt szokásosabb nálad a bőkezüségnél és a jótétemények 
gyakorlásánál? Hallottuk, hogy Nagy Sándor király, miután 
mindenét kiosztotta barátai között, mikor Perdiccas megkér- 
dezte, hogy mit hagyott meg magának, azt felelte: reményeit. 
Hasonló felelettelte is gyakran éltél, amint barátaid beszélik, 
mikor mondtad, hogy reád Istennek lesz gondja. Ezeknél a 
szavaknál mikor szólott derekabbul a nyelved? Ha azt a Titus 
császárt azért ünneplik nagy dicséretekkel, mert ha egy napot 
úgy töltött el, hogy azon semmi jót nem tett, azt szokta volt 
mondani: barátaim, egy napot elvesztettem; ha ismét [Scipio] 
Africanust azért dicsérik, mert soha a fórumról vagy a curiából 
nem tért haza, csak ha előbb valami alkalmas jótettet végzett, 
mit mondhatunk rólad, akinek a lelke, esze s akarata állandóan 
jótéteményekkel van elfoglalva ? Te soha nem tartottál semmit 
sem szebbnek, mint tetteid dicsőségét, azt vélted, hogy semmi 
sem lehet ennél értékesebb s Aemilius Paulus példájára semmit 
sem törekedtél hazavinni, csak a dicsőséget, s Caesarral együtt 
a háborúban szerezhető dolgok közül ezt tartod a vitéz férfiak 
igazi jutalmának. De mikor elészámlálom a te legmagasztosabb 
erényeidet, az történik meg velem, ami az egyiptomi kutyákkal, 
akik, miután a Nilusból ittak, hanyatthomlok [rémülten] el- 
futnak: ugyanis én is, mikor beszédemmel fel kell ölelnem a te 
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összes kiválóságaidat, csak belekóstolva egyikbe vagy másikba 
azonnal másokra ugrom át, félve, hogy ha messzebb behatolok 
erényeidnek tengerébe, mint valami áradat, elsodor. Hiszen 
ha csak az igazságosságot, a többi erények házát és alapját akar- 
nám leírni, akkor is, mint Midasról mondják, éhes szájjal kap- 
kodnék az arany után. A többi erényeidről, mint a nagylel- 
kűségről, önmérséklésről, állhatatosságról, a középút meg- 
tartásáról s minden másról semmit sem kell tovább monda- 
nom, hiszen aki a többieket megszerezte, az szükségszerűen 
ezekkel is fel van ruházva. 


Minthogy az erények éppen úgy viselkednek az emberek- 
ben, mint a dolgok s a tettek, melyek cseppetsem egyszerűek, 
hanem egymás között vegyültek és valahogyan összekapcsolód- 
nak, úgy az erények is egymás között összefüggenek és egy- 
másra rétegeződnek, úgy hogy azt kell mondanunk, hogy aki 
az egyiket bírja, az a többieket is bírja. Minthogy ez így van, 
s mi már a te legfőbb erényeid közül néhányat érintettünk, 
ki előtt kétséges, hogy benned megvan minden erény, s össze- 
gyűlt benned, mégpedig nem közepesen, hanem a legtökéleteseb- 
ben? Ma igen kevés ember akad, aki a hivatalokban és tiszt- 
ségekben meg tudja találni a mértéket, s a maga és nem a hiva- 
tal szokásaival – mint kölcsönzött és ideiglenesen felvett 
modorral–él. Ugyanis sok olyanról olvastunk, akik hivataluk 
előtt nagyon jó és kedves szokásokkal bírtak, azután amint 
hivatalos személyek lettek, minden arcátlanságot, gonoszságot 
s kegyetlenséget elkövettek, mintha csak ez jelet adott volna 
nekik erre. Csodálatosan kevés Titus Vespaniushoz hasonló- 
ról hallunk, aki mielőtt a birodalom kormányzását elvállalta 
volna, semmi derék tulajdonságának bizonyítékát nem adta, 
s annyira hajlamos volt minden bűnre, hogy mindenki azt 
jósolta: ha uralkodni kezd, Neróhoz lesz nagyon hasonló: s 
mikor később császárként üdvözölték, hirtelen levetve szo- 
kásainak minden vadságát és aljasságát, az erények oly nagy 
fénye ragyogott fel benne, hogy mindenki csodálta természeté- 
nek ezt a nagy változását, örömmel fogadták, s e miatt később 
sok kiváló és nemes tettéért, szokásainak és életének nagy 
szeretetreméltóságáért nem érdemtelenül nevezék az emberi 
nem szerelmének és gyönyörűségének. Én pedig mikor a te 
nagy erényeidet minden erőmmel bámulni szoktam, s a te 
ünneplőd szoktam lenni, különösen ha ahhoz a szerephez ju- 
tok, hogy a te szokásaidnak és életednek változatlan szelid- 
ségéről kell szólanom, soha nem tudom elérni, hogy csak gon- 
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dolataimmal is követni tudjam annak a dicsőségét. Azt mondja 
mindenki, aki veled élt, hogy soha, akár ha valami tisztségben 
voltál, akár ha magánemberként éltél, nem vették észre benned 
a szokások és a szellem megváltozását, ami a tisztségekben 
sokaknál be szokott következni. Bizonyára nemcsak másokat 
multál felül ezzel az állhatatosságoddal, hanem önmagadat 
is. Mert nem kis küzdelme van az embereknek önmagukkal, 
s kevesen vannak, akik a megkívánt hivatalt ugy kormányozzák 
és mintegy bilincsekbe tudják szorítani, hogy ne ösztöneiket, 
hanem belátásuk intését és akaratát kövessék. Te ezt úgy 
teljesítetted, hogy mindig a józan észnek adtad a hatalmat 
és a fővezérséget. Ebből az következett, hogy semmi nem esett 
meg a te életedben, ami ne lett volna mindig tiszteletre és 
dicséretre méltó. Azonkívül emlékezve arra a cicerói mondásra, 
mely int, hogy mennél feljebbállók vagyunk, annál alázatosab- 
ban viseljük magunkat, távolállt tőled, hogy hivatalod gőgösebbé 
tegyen, hanem inkább úgy gondoltad, hogy minden népszerű- 
ségre, nyájasságra és szeretetreméltóságra mintegy alkalom 
nyilott neked, hiszen tudtad, hogy semmi sem alkalmasabb 
az emberek szívének megnyerésére, mint a beszéd nyájassága 
és szeretetreméltósága. Valerius, az a római consul az én véle- 
ményem szerint nem másként szerezte meg magának a nép 
oly nagy jóakaratát és rokonszenvét, minthogy mindenkivel 
szemben megalázta magát, s nyájasságában és szeretetben 
vetekedett a legalacsonyabb sorsú emberekkel is, amiért a 
Publicola [népszerető] nevet nyerte el. Olvassuk, hogy Portius 
Cato is annyira népszerű és emberséges jellemű volt, hogy 
ugyanazon ruhákat hordta a háborúban, mint a többi katonák, 
ugyanazzal az étellel táplálkozott s megelégedett mindössze 
három szolgának a kíséretével. S mint Livius mondja, takarékos- 
ságban, éberségben és munkában a legutolsó katonával is 
vetekedett, semmi előnyre nem tartott számot a saját seregé- 
ben, csak a tiszteletre és a vezérségre. S Istenemre, ennek az 
embernek a beszéde, ha a katonákat megszólította s hozzájuk 
beszélt, milyen szelid, milyen nyájas és milyen kedves volt, 
ha tettei ennyire népszerűek voltak? A te híres dolgaid közül 
a te kiválóságodnak az a legnagyobb bizonyítéka, hogy minden 
dologban, mind amit otthon, mind amit háboruban tettél, 
a legkiválóbb királyok és fővezérek példájához és mintaképé- 
hez alkalmazkodtál, akiknek a tetteit és szokásait a könyvek 
szorgalmas olvasása folytán ismerted s mindenikből szokásod 
volt kiválasztani valami kiválót és egyedülállót, hogy azt 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 12


utánozzad, s ebből az következett, hogy soha nem tudtál meg- 
csúszni, vagy a céltól eltérni. De félek, hogy a beszédben tovább 
megyek, mint ahogy magam elé kitüztem, mely ha vétek, 
nem vonakodom magamravenni ennek a bűnnek a bélyegét, 
minthogy semmi sem szerez nekem nagyobb örömet és fel- 
üdülést, mint a te kiváló lelked képességeinek emlegetése. 
Ez vezet arra, hogy más érdemeidet is, melyeket nem lehet 
el nem mondani rólad, s melyeket nemcsak az országban, 
hanem külföldön is a legfontosabb követségek elvállalásával 
szereztél a hazával szemben, röviden megemlítsem. Hányszor 
jártál mint követ és mint szószóló mindkét császárnál, tudni- 
illik Ferdinándnál, s később az ő utódjánál és fiánál, Miksánál, 
aki most szerencsésen áll a keresztény világ élén, hogy az ország 
súlyos és fontos ügyeiben [eljárj], s mindig oly nagy ügyesség- 
gel, bölcsességgel és szorgalommal gondoskodtál hazád dolgai- 
ról és jólétéről, hogy senki sem töltötte be helyesebben nálad 
a jó szószóló tisztségét, senki sem küldött haza örömkeltőbb 
üzeneteket a fejedelemnek és az országnak, végül egy követ 
visszatérését sem várták és kivánták úgy, mint a tiédet. S azok- 
nak a császároknak is annyira közel álltál szívéhez, hogy mikor 
előadtál valamit, vagy kértél valamit, a te irántad érzett nagy 
kedvezés és jóakarat miatt azt is megadták, amit másoktól talán 
még meg sem hallgattak volna. S ha a te utolsó követséged, 
minthogy az emberi dolgok nagyon változékonyak, valamennyire 
kényelmetlenebb volt is számodra, minthogy a szabad élethez, 
munkához, gondokhoz s tevékenységhez szoktál, nem az ülő 
és tétlen élet nyugalmához, mégis, ha azt az egész időt, amikor 
másnak a hatalmában voltál, amit ugyan bizonyos elvonulás- 
nak s mind a lélek, mind a test kedves pihenésének nevezhetünk, 
összehasonlítjuk további életeddel, mely dolog vagy mely 
tisztséged szolgált annyira neved díszére és fényére, mint az 
a három évi időzésed a legkegyelmesebb Miksa császárnál? 
Hiszen milyen ügye lenne a hazának, mely téged erre kény- 
szerítene, hogy ne szívesen és magasztos lélekkel vállalnád el? 
A te ártatlanságod, s az a tudat, hogy tetteid helyesek voltak, 
a bajokban nagy vigasztalásod és könnyítésed volt, s annyira 
bátor és állhatatos lélekkel viseltél el mindent, hogy téged, 
mintha csak az Olympos tetején lettél volna, a zavargásnak 
semmi felhője el nem ért. A lelki nagyságot, mely benned mindig 
a legnagyobb és a legkitűnőbb volt, soha nem hagytad el, 
s minden bajt és kellemetlenséget semmibe vettél. Ez az erény 
a többi erényeknek az ékessége, s egyrészt azokat nagyobbá 
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teszi, másrészt azok nélkül nem lehet meg. A lelki nagysággal 
bíró ember ugyanis megveti az önhibáján kívül őt ért sérelme- 
ket és méltánytalanságokat, mint ahogy a megtiszteltetést is 
lelkének bizonyos mérsékletességével élvezi. Egyébként abban az 
egész időben mi mást csináltál, mint hogy lelked buzgalmában 
a legjobb szerzők és főleg a történetírók olvasásával foglalkoz- 
tál, s azokkal szereztél lelkednek gyönyörűséget! Ebből az 
származott, hogy minthogy olvasás közben sok kiváló férfi 
példájára bukkantál, semmiféle életet vagy sorsot nem tartottál 
magadra nézve nehéznek vagy kegyetlennek. S a bátor és minden 
esendő dolgot megvető férfinak mi állhat utjába, hiszen lelké- 
nek nyugalmát és szabadságát helyesen használja. Hiszen 
munkára s kemény és nehéz tettekre születtünk, amelyek be- 
világítják az emberek életét és emlékezetét. Theseusról és 
Heraklesről mondják a legtudósabb férfiak, hogy valameddig 
éltek, mindig veszedelmekben és munkában éltek s ezzel szerez- 
tek maguknak halhatatlan nevet. Mi történt valaha is veled, 
ami ne lenne dicsérendő és dicsőséges? Vagy van aki elfelejtette 
volna, hogy azután onnan milyen dicsőséggel, mind a császár- 
nak, mind az összes előkelőknek s az egész udvarnak milyen 
hihetetlen örömével és jóakaratával kisérve adattál vissza a 
szabadságnak, s mint valami iskolából sok tudománnyal és 
emberi tapasztalattal csodálatosan felszerelve tértél vissza 
öveidhez s a munkához és még dicsőbb reményekhez. Hogy majd- 
nem minden ember, egész hazád milyen üdvözléssel, tapssal 
és ujjongással látott viszont téged sértetlenül, nem szükséges, 
hogy bővebben elmondjam. Szinte az emberek vállain vitettél 
haza s nem volt senki az országban, aki ne örvendezett volna, 
hogy épségben visszatértél. Azután pedig, mikor otthon voltál, 
azonnal arra irányítottad minden gondolatodat és törekvésedet, 
hogy annyi elszenvedett fáradság s otthon és külföldön ki- 
állott sokféle veszedelem után, mint valami kiszolgált katona 
otthon, saját hazádban maradj, s minden nyilvános hivataltól 
és feladattól távol állj. Ebben a visszavonultságban mindenki 
akarata ellenére maradtál meg, s csak a magad dolgaival tö- 
rődtél, de mégis úgy, hogy magánéletedben is, mint azelőtt, 
tanácsoddal, tekintélyeddel és kiváló munkáddal szolgáltad a 
hazádat. Nagyon különböztél azoktól, akik, mikor a hivatalból 
a nyugalomba, mintegy kikötőbe mennek, azonnal elfeledkez- 
nek kötelességeikről s embertársaikról. Hanem, hogy ne lássék, 
mintha a te magánéleted folyását, melyben nekem sok nemes 
tett mutatkozik, elkerülném, nem tehetem meg, hogy ne áll- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 14


jak meg itt egy kicsit, s amennyiben ebből valami dicsőség 
ért téged, röviden ne érintsem. Minthogy magánembereknek 
azokat mondjuk, akik a nagyravágyástól és a nép kegyétől 
távol életüket nyugalomban és csendben élik le, megelégedve 
a maguk dolgairól való gondoskodással, ezek közül te egyedül 
kiválsz, mert semmi állami tisztséget nem vállaltál, csak ha 
az ország érdeke ugy kívánta, s lelked és akaratod a tisztsé- 
gekre való vágytól s a kapzsiságtól mindig idegen maradt. 
S mikor ezt megtetted, mégis a családodnál szokásos fényből 
semmit sem hanyagoltál el, s oly nagy volt udvari néped száma, 
hogy senki nem gondolt volna magánembernek, aki nem 
ismerte állapotodat. Csak az, hogy tisztséget nem viseltél, mu- 
tatta, hogy magánember vagy, egyébként nem engedted, hogy 
valami állami s hivatalt viselő ember felülmuljon. Már pedig, 
minthogy a cselédséget s a katonaságot csak nagy költséggel 
lehet fenntartani, s ezek még a legnagyobb örökséget is, hacsak 
nem teljes bölcsességgel és szorgalommal kezelik azt, fel- 
emésztik, te minden vagyonodat oly nagy bölcsességgel tartot- 
tad kézben s rendezted, hogy minden csorbulás nélkül mindenre 
teljesen elég legyen, s neked mindig legyen módod az ajándéko- 
zásra. 


Még arról a szeretetről, s hasonlíthatatlan egyetértésről 
kellene valamit mondanom, amely közted és kiváló bátyád 
Báthori Kristóf között fennáll, ha nem járna dicséretes híre 
mind itthon, mind a külföldön, hogy nem láttak testvéreket már 
régen a földön oly nagy egyetértésben és szoros szeretetben 
lenni, úgy, hogy mindenki Castornak és Polluxnak a költők 
verseiben dicsőitett egyetértésével és testvéri szeretetével 
hasonlítja össze kölcsönös szereteteteket és kapcsolatotokat. 
S adják meg az istenek, hogy ezután is (mint reméljük, hogy 
úgy is lesz) örök és gordiusi csomó módjára felbonthatatlan 
legyen ez. 


Hogy senki se tartson engem annyira feledékenynek 
hogy mikor a te többi erényeidről, s a legnagyobbakról beszé- 
lek, a mellett, amely a legnagyobb benned, említés nélkül 
elmegyek, el fogom mondani, hogy milyen okból hallgattam 
róla. Az emberi dolgoknak, melyek valamilyen erényből ered- 
nek, alapja a vallásosság, ami nélkül semmi sem lehet kegyes, 
helyes, szent vagy dicséretreméltó. Minthogy ez így van, úgy 
gondoltam, hogy senkinek sem olyan lomha és tompa az esze, 
hogy hallva a te kiváló erényeidet, azt hinné, hogy azok kegyes- 
ség, életszentség és ártatlanság nélkül meglennének benned. 
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S hogy ez mennyire megvan benned, mindenki láthatja, aki 
szemét és lelkét a te egész életedre irányította. Plato azt mondja, 
hogy két kor a legvallásosabb: a gyermekkor és az öregség, 
mert a többiekben nem ritkán megtörténik, hogy mind vallási, 
mind a többi emberi dolgokban magunkkal és másokkal meg- 
hasonlunk; te a te életeddel ennek a nagyon bölcs férfinak 
a véleményét megcáfoltad. Hiszen soha, még kora gyermek- 
korodban sem voltál olyan vallásos, mint most vagy, s ami 
téged még nagyobbá tesz, ami vallásosságot és kegyességet 
szülőidtől kaptál és szinte az anyatejjel szívtál be, azt egész 
mostanáig sértetlenül, tisztán és makulátlanul megőrizted. 
Hiszen Isten megismerésénél és szereteténél mi lehetne kedve- 
sebb az ember számára? mi jobb? mi dicséretesebb? Minthogy 
benned ily nagy a vallásosság, ilyen nagy szokásaid becsületes- 
sége, a kegyesség, az életszentség, amilyen egy, még szentté 
avatott emberben sincs, milyen erényt nem lehet benned a 
legteljesebb mértékben megtalálni? Mindezek arra indították 
a mi embereinket, hogy amit csak Scipio Nasicáról hallunk, 
hogy elérte, mindnyájan egy szájjal a legjobb embernek ítél- 
tek s életüket, vagyonukat, jövendőjüket a te hűségedre és 
védelmedre bízták. Ugyanis mikor benned ilyen nagy és ilyen 
ragyogó erényeket láttak, ámbár az erényhez nem lehet elég 
méltó a tisztelet, mégis nem tűrték, hogy te velük egy sorsban, 
egy állapotban légy, mint ahogy az argonautákról írják, hogy 
azért hagyták el Heraklest, hogy ne hajózzék velük olyan, 
akit a többi hajósoknál kiválóbbnak látnak. Tehát a hálás 
haza, visszaemlékezve a tőled kapott jótéteményekre és eré- 
nyeidre, arra a méltóságra emelt téged, melynél nagyobb 
nincs minálunk. Ugyanis annak a fejedelemnek a halála után, 
aki nagy lelki mérséklettel és méltányossággal kormányozta 
a hazát, a szokás szerint összehívott gyűlésen, az összes karok 
és rendek, mikor tanácskozni kezdtek, hogy a legkiválóbb 
férfiak közül közös akarattal kit kell a legfőbb dolgok élére 
állítani, alig tudták gyorsabban kimondani a nevedet, mint 
amilyen hamar mindenki szeme feléd fordult. S ezután kikérve 
és meghallgatva mindenki szavazatát, azon határozatot hoz- 
ták, hogy az ország fejedelemségének gondját reád ruházzák, 
szavadnak és parancsodnak engedelmeskednek és azt meg- 
hallgatják. S hogy ezt tegyék, annak mi más volt az oka, mint 
a te szent és becsületes szokásaid, ártatlan életed s jóvélemény 
a te összes erényeidről s minden kiválóságodról? Ezért mikor 
már mindenki fejedelemnek hirdetett, s ami a legfontosabb, 
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mikor nyilvános esküvel biztosítottak, hogy a te uralmadnál 
semmi sem lesz nekik kedvesebb, egy nehézség volt még, tudni- 
illik, hogy hogyan vonjanak téged a maguk véleményére, 
mikor látták, hogy nem csak elfordul, hanem idegenkedik is 
a lelked ettől a méltóságtól. Ugyanis mindig oly nagy volt 
benned az önmérséklet s a legkevésbbé sem volt nagyravágyó 
a lelked, hogy ilyen nagy hatalomnak a fenségét, mint nagy 
terhű, veszedelemmel, munkával s nehézségekkel járó dolgot, 
mint annak a Damoklesnek az ágyát könnyen visszautasítot- 
tad. Olvastad ugyanis Cicero bölcs intését, hogy nem kell 
hatalomra vágyni, s vagy soha sem kell elvállalni, vagy soha 
nem kell elhagyni. Nem feledkeztél meg Alexander Severusról 
sem, ki, mikor a senátus nagy tisztelettel császárrá akarta 
tenni, mérsékletes szavakkal ezeket mondta: Mi nagyot tettem 
én? – mintha tagadta volna, hogy nagy tisztségek kell, hogy 
a nagy érdemek és jótétemények jutalmai legyenek. Eszedbe 
jutott Pliniusnak az az említésre méltó mondása is: Milyen 
sokat tönkretett a hatalom, milyen sokan vesztették el javai- 
kat s halálos veszedelembe jutottak miatta! Ezekkel és hasonló 
véleményekkel annyira megerősítetted magadat s lelkedet úgy 
készítetted fel, hogy azt hitted: a magános életnél semmi 
sem édesebb, semmi sem békésebb, semmi sem nyugalmasabb; 
s ennek az édessége már azelőtt annyira megfogott és elcsábí- 
tott, hogy alig tudtál öleléséből kibontakozni. Tehát hogy az 
ő akaratuktól eltérő akaratodat és lelkedet megnyerjék maguk- 
nak, minden követ megmozgattak, úgy hogy könyörgéseik 
és sok igaz és méltányos okok miatt végre is nem tagadhattad 
meg a hazától munkádat. Mert mikor a haza tiszta szóval szó- 
lít és a te karjaidra akarja magát bízni, tisztességgel nem te- 
hetted meg, hogy akaratának ellenszegülj. 
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ISMERETLEN JEZSUITA 
A JEZSUITÁK ERDÉLYBŐL VALÓ KIŰZETÉSÉNEK 


TÖRTÉNETE 


 
Báthori István, Erdély vajdája, amilyen buzgó volt a 


katholikus vallás terjesztésében, Társaságunkat éppoly jóságo- 
san, mint bőkezüen meghívta Erdélybe. Miközben ezen gondol- 
kozott, Lengyelország királyává választották s ő Kristófot, 
testvérét hagyta hátra örököséül az erdélyi fejedelmi székben. 
Nem sokkal később Kristóf, mivel ő is ugyanazt akarta, a király 
tanácsára az okosan felvetett tervet állhatatosan végbeviszi. 
Beköltözik arra a vidékre a Társaság, az országgyűlés megerő- 
síti, Kolozsvárott kollégiumot és akadémiát alapitanak, meg- 
kapva a monostori kolostor javait. Közben Kristóf néhány 
papot a mieink közül magánál tart Gyulafehérváron, hogy az 
Ő vezetésük alatt serdüljön fel a fejedelem fia [Zsigmond]. Ezt 
haldokolva, utolsó utasitásai közt is meghagyta: s jóváhagyta 
halálában István király is, amit azelőtt életében is tett. Igy 
állván a dolgok, a mieink gondja folytán a kitűnő tehetségű 
fejedelem minden nemes dolog ápolásában és Isten-félelemben 
töltötte gyermekkorát s az erdélyi ifjuság tanulmányainak szék- 
helye és mesterei Kolozsvárott voltak, ahol mi tanitottunk, 
örültek tehát az ország vezető emberei a fejedelem és gyerme- 
keik előmenetelének: mégis nem minden méltatlankodás nél- 
kül féltek, hogy hangos gyarapodással növekedvén a katholikus 
vallás, az ő hamis felekezetük elpusztul. De amig István közöt- 
tük volt, haragjukat elnyomta félelmük és az ő akaratához 
alkalmazkodtak, hódolatot szinlelve; mikor eltávozott az, aki- 
től féltek s az ifju fejedelemnek nem volt elég ereje még az ellen- 
állásra, rosszul titkolt gyűlöletük előtör és – a kálvinista és 
unitárius papok egyaránt szitva a tüzet – minden gyülésen 
sokat beszélnek a mi eltávolitásunkról. Kettős akadály állt 
utjukban: először nem akadt alkalmas irányitója a fiatal 
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fejedelemnek, akit az eléggé nagytekintélyü jezsuita tanitók 
neveltek, tekintély helyett szeretetét nyerve meg; azután fél- 
tek, hogy ha valamit a katholikusok ellen tesznek, ártanak 
a lengyel királyságra pályázó fejedelemnek. Midőn Zsigmond 
[lengyel király] trónralépésével ez a remény összeomlott, arra 
törekszenek, hogy ha nem is Erdélyből (ez ugyanis nehezebbnek 
látszott), de legalább a fejedelem udvarából távolitsák el őket. 
Igy könnyebb lesz az ifjunak zsenge, a katholikus tanoktól és 
tanitóktól megfosztott lelkét megrontani. Tehát november 
elsején Enyeden a gyülésben az istentelenségben Kálvinnal és 
Ariussal vetélkedő nemesség, azt mondják, két vagy három 
uralomra vágyótól ösztönözve, nem szűnt meg kérni a fejede- 
lemtől, hogy űzze ki a jezsuitákat, az egykor eltörölt bálvány- 
imádás visszaállitóit, a spanyol inkvizició bevezetőit, a római 
Pápa szócsöveit, az ifjúság megrontóit: mert ezeket a vádakat 
hintették el, burkolt és a csalásra alkalmas formában, hogy 
még maguk a katholikusok se értsék teljesen. A mieink kérték, 
hogy foglalják irásba a vád pontjait. Mikor ők ezt megtagadták, 
a fejedelemhez és a tanácshoz nyertek bebocsátást. Előadták, 
hogy e napig minden gyülekezetben hallgattak, mivel jól ismer- 
ték a jeles fejedelem és a nagytekintélyü tanács irántuk való 
jóindulatát; efelől most sem kételkednek, de most a rosszindu- 
latuak gáncsoskodásai odáig fajultak, hogy ha nem felelnek, 
hallgatásukat vagy gyávaságnak vagy gőgnek fogják tartani. 
Az az atya, aki a helytartó helyettese volt, felolvasta a leirt 
védekezést, majd átadta a fejedelemnek. Fáradoztak ezen a 
gyülésen, amely egy helyhez volt kötve, hogy az egész dolog 
nyilvánosságra kerüljön, de hiába. Az ariánusoktól tüzelt nemes- 
ség állhatatos maradt, sőt még az addig szokásos adó fizetését 
is megtagadta: s szavait tett követte, gonosz példát adva. 
A katholikusok eközben Kolozsvárott, Váradon, Gyulafehér- 
váron Isten kiengesztelésére imával, könyörgéssel, testük sanyar- 
gatásával, böjttel tevékenykednek. A mieink tételeket tüztek 
ki az igazi és hamis bálványimádás kifejtésére. Ugy látszott, 
valamennyire elcsendesedik a dolog, hogy a nyilvános tárgyalást 
az országgyülés évére (a következő év volt) halasztották, de nem 
tűrték ezt a jogtalanság papjai. Ez alatt az idő alatt majd meg- 
próbálnak valamit a jezsuiták, mondták, itt lesz Báthori András 
érsek, akiről mondták, hogy ide készül, s minden tervüket 
megzavarja jelenlétével és tekintélyével; addig kell a vasat 
ütni, mig meleg, a megtámadott ellenséget le is kell verni. Az 
akaratot a merész támadás erősíti, a halogatás elgyengíti. 
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Ezeket meghallva és megértve, rögtönzött gyülést tartanak 
a szász Meggyes városában, Tamás apostol ünnepe előtti napon. 
Azon a napon ide-oda szaladgáltak az unitáriusok és kisérőik, 
a kálvinisták: a tanácskozók közé furakodtak s a fejedelem 
néhány tanácsosának, akiket kihivtak, zavaros beszéddel töl- 
tötték meg a fejét: meg kell ragadni az alkalmat, mondták, 
biztonságba kell helyezni az országot, kizavarva a pápista 
tanokat. Mert mi máson fáradoznak a jezsuiták, mint hogy mi 
a római Pápának engedelmeskedjünk? Mindig tőlük fogunk 
félni, titkos beszélgetéseik miatt a fejedelemmel, gyermekeink 
miatt otthon, ravasz beszédeik miatt a közéletben. Miért nem 
szabaditjátok meg az országot a veszélytől, az ifjuságot a csel- 
szövényektől, az öregeket a félelemtől, kiüzve ezeket az alka- 
lomra váró kémeket? Ezeket mondták a gyülésen, amelyre a 
mieink is ugy vélték, hogy el kell jönniök (inkább azért, nehogy 
maguknak ártsanak, mintsem, hogy azt remélték volna, hogy 
a már elhajlott és a lejtőn lefelé csúszó nemességet vissza tudják 
tartani). Kereszturi Kristóf, egy katholikus és jámbor férfi veze- 
tésével először a tanács gyülésébe vezettettek be, azután mikor 
a templomba bebocsátották őket, ahol a nemesség összejött 
(bár voltak, akik ugy vélték, nem szabad őket beengedni), az 
a pap, aki a helytartó helyettese volt, latin nyelven körülbelül 
ilyen beszédet tartott: «Kérem és könyörgök a halhatatlan 
Istennek, hogy ez a gyűlés nektek, hitveseiteknek, gyermekei- 
teknek, az egész országnak jól végződjék. S nemcsak én könyör- 
gök, hanem valahány társam a ti földeteken, sőt (minthogy 
mindnyájan egy és ugyanazon gondolaton vagyunk), az egész 
keresztény világon van. Annál inkább csodálkozom, mi lehet 
az oka, hogy a barátaitok kiűzéséről tanácskoztok. Hetedik 
éve, nemes urak, hogy a mi Társaságunk a ti fejedelmeitek 
kérésére és hivására bevezettetett Erdélybe. Ezt ők, sorban 
hárman, tekintélyükkel s a ti tanácsotok nyilvános szavával is 
megerősitették. Semmit sem tettünk, mondtunk, gondoltunk, 
ami az ország érdekei ellen lett volna, vagy nem fért volna össze 
a ti méltóságotokkal. Milyen irigység szól az ellen, hogy meg- 
maradjunk birtokunkban? Egy vádat hangoztatnak, hallásra 
gyanusabbat, mint megértésre: hogy azokat a tanitóitokat, 
akik, hogy sulyosabb szót ne használjak, visszaélnek a ti köny- 
nyelmüségetekkel, ha nem kerülik, mint gyakran máskor, a 
velünk való találkozást, készek vagyunk kioktatni. Ha jótéte- 
ményeinket avval a szivességgel fizetik vissza, hogy meghall- 
gatás és védekezés nélkül elbocsátanak, milyen tisztesség hárul 
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a Báthoriak nemzetségére, hogy méltatlanokat hivtak be, ked- 
veztek azoknak, akiket távol kellett volna tartaniok? De az 
ő tettük, ha magát a dolgot nézzük, üdvös volt Erdélyre nézve 
s elhatározásuk dicséretes, ha egyesek zavarognak is. Vigyáz- 
zatok, nehogy szégyenetekre váljék, hogy ok nélkül küldtétek 
el azokat, akiknek a behivása dicsőségükre szolgált: mert 
nekünk lesz hajlékunk, ahová kérésünkre befogadnak bennünket. 
Egyébként, nemes urak, ilyen sulyos megfontolásnál ne enged- 
jetek az elhamarkodásnak és haragnak, mert ez az ész ellensége, 
amaz a meggondolásé: a késlekedés és a meggondoltság köze- 
lebb járnak a bölcsességhez.» Miután ezeket elmondotta, egy 
másik pap ugyanezeket magyarul elismételte, hozzátéve rövid 
cáfolatát azoknak, amiket előző nap a papság a Pápa és a 
katholikus vallás ellen mondott. 


Mindezekre a nemesség és a tanács alaposabb megfontolás 
ürügyével elodázta a választ. Ugyanekkor Kereszturi a nagy- 
számu katholikusok nevében iratot terjesztett fel, melyben köve- 
telte, hogy az ország törvényei értelmében mindenkinek egyforma 
vallásszabadsága legyen s ne kelljen nekik nélkülözniök lelki- 
pásztoraikat és pásztoraikkal ne bánjanak méltatlanul. De akkor 
is, mint gyakran, a gonosz szándék győzött. A következő napon 
bár a Báthoriak és a többi katholikusok, sőt még a lutheránus 
Zsombori királyi tanácsos is ellenezte, a nemesség kérő levelet 
küldött a fejedelemhez, melyben ujra sürgette, hogy a bálvány- 
imádást s annak terjesztőit, a jezsuitákat üzzék ki az országból. 
A feleletet a fejedelem a következő napra halasztotta s ilyen 
formában adta meg a nemeseknek: Jogtalanul követelik, s ő 
becsületesen nem engedheti meg, hogy ifjuságának irányitóit, 
akiket atyja és királyi nagybátyja ajánlott neki, akiket ország- 
gyüléseken elismertek, akiknek semmi bünük nincs, de még 
halvány gyanu sem érintette őket, csak a katholikus vallás iránti 
gyülöletből, amelynek ő is hive, kihallgatás nélkül kiűzzék az 
országból: akkor méltányos volna, hogy a katholikusok és 
más felekezet-beli előkelők kérését is méltányolják, akiknek 
lelki üdvét, illetve gyermekeik nevelését, – s mindkét tisztség- 
ben az egész ország hasznára fáradoztak a jezsuiták, – nem 
szabad elhanyagolni! 


A következő napon az eretnekek másik iratot nyujtottak 
be, a legsulyosabb vádaskodásokkal a mieink ellen: ők a lelkek 
megrontói, a hivek ellenségei, zavargó emberek, a spanyol inkvi- 
zició bevezetésének javaslói, tehát már most ki kell őket végre 
űzni az országból, nehogy az ilyen gonoszságokat tervezők 
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gazsága a közre veszélyessé váljék. Hozzátették még, hogy 
azokat a javakat, melyeket Báthori István király és Kristóf 
engedélyével birunk, nem tarthatjuk meg azoknak a törvé- 
nyeknek megsértése nélkül, amelyeket Izabella királyné szente- 
sitett az országgyülésen. Ott t. i. azt határozták, hogy az egy- 
szer a kincstárhoz jutott egyházi javak soha többé ne kerül- 
hessenek vissza egyházi használatba. Ezzel mást vetnek szembe 
a katholikusok, – mert irásban folyt az ügy, – s a fentieket 
megcáfolták: jogtalan volt az a gyülés s a határozatát semmis- 
nek kell tartani, egyformán gyenge az eleje s érvénytelen a vége. 
Mert milyen törvény lehet méltánytalanabb, mintha az egyházi 
embereket, akiket maga a méltányosság is mások fölé helyez, 
javaiktól és az azokhoz való joguktól megfosztják? 


Eközben az előljáró [Géczy János] – akit kormányzónak 
neveztek – minden bajnak a forrása, akinek hatalmában van 
a közpénztár és a testőrök; ugy mondják, küldöncei utján fel- 
tüzelve a kis nemesség tömegét s különböző módokon megfélem- 
litve a katholikusok lelkét, akik a fejelemmel éreztek, elpárto- 
lással fenyegetőzve rábirta magát a fejedelmet is, hogy – 
akarata ellenére – irja alá istentelen követelésüket. Azután 
nem késtek: az Ur születésének ünnepe előtti napon éjjel két 
órakor az udvarhoz hivatva a mieinket a kancellár, egy másik 
tanácsnokkal igy szólott hozzánk: «Minthogy az egész nemes- 
ség véleménye megegyezik abban, hogy tinektek távoznotok 
kell Erdélyből s a fejedelem magában nem tud ilyen terhet 
viselni, anélkül, hogy a leroskadás veszélye ne fenyegetné, a ti 
belátásotokra van bizva, mit kivántok cselekedni: ő ugyan, 
nem feledkezve meg a ti jótéteményetekről, meg szeretné védeni 
mestereinek ártatlanságát és jogait. De most mégis olyan vál- 
ságos a helyzet, hogy vagy nektek kell ideiglenesen távoznotok 
a tartományból, vagy neki örökre a fejedelemségből; engedni 
kell a körülményeknek s a bajok közül a legkisebbet választani, 
mondják a bölcsek. Az összeesküvő népnek nagy vihara van 
kitörőben s a fenyegető hajótörésben a legkedvesebb árukat is 
a tengerbe kell vetni a menekülés kedvéért. Nem is szabad 
nektek birtokolni azokat a helyeket, melyeket eddig Erdélyben 
birtokoltatok: ellenkezik ez a törvényekkel, melyek megtiltják 
az egyháziaknak, hogy visszakapják azokat a javakat, amelyeket 
egyszer elvesztettek: s ezt a pontját a törvénynek hozzák 
elő leginkább ellenfeleitek, a tanács pedig nem tud mit felelni 
nekik. Igy inkább kényszerü belegyezéssel, mint helyesléssel, 
védelmeteket elvetették. Bár ti nem szorultok tanácsadóra, 
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mégis ebben a válságos helyzetben azt szeretném nektek taná- 
csolni, hogy mivel az, amit akartok, nem lehetséges, akarjátok 
azt, ami lehetséges. Ajánljátok fel önként, amit ugyis elvesz- 
tenétek, s tegyétek meg azt a szivességet a fejedelemnek, hogy 
aki, mikor itt voltatok, tőletek sajátitotta el az uralkodás müvé- 
szetét, a ti távozástokkal tartsa meg uralma tekintélyét. A ti 
feladatotok most nem a győzelemért harcolni, hiszen nektek is 
jobb engedni, mint lakolni.» Erre a mieink a helyzethez és alka- 
lomhoz mérten röviden válaszoltak: későbbi határozatok 
érvénytelenítették azokat a korábbiakat, melyeknek már kez- 
dettől nem volt érvényük; nem használ Erdély méltóságának, 
ha a fejedelem által behivott, az országgyülés tekintélyével meg- 
erősitett embereket kiűznek az országból, hogy megfosszák őket 
javaiktól, amelyekre mindenki vágyik: mert mi más oka van 
elküldésüknek? Ha a tömeg lelke engesztelhetetlen, hogy a köz- 
nyugalmat megőrizzék, fogadjanak el egy középúton álló meg- 
oldást: legyünk egy biztos helyen valahol, mig elül a zavargás 
és a feltüzelt indulatok az idő multával lecsillapodnak. Talán 
lesz aki a fejedelmen esett jogtalanságot a mi visszaállitásunkkal 
hozza helyre. Semmit sem ért, amit mondtak. 


Felvirradt karácsony napja: mielőtt szentmisét mondtak, 
vagy gyülekezetet tartottak volna, maga a fejedelem közli 
velük, hogy győzött az a vélemény, melynek értelmében az ország 
összes városaiból el kell távozniok, s ezt nem lehet visszavonni. 
De maradjanak, ha akarnak, monostorukban, amelyik Kolozs- 
vár külvárosában van. Végül is könyörgő iratot adtak át a 
mieink, rövid beszéd kiséretében, panaszaikkal; ez is hiábavaló 
volt. Ugyanezen a napon a tragédia szerzői a fejedelem szavai- 
val megegyező rendeletet nyilvánosságra hozták a gyülésen: 
és az ő felbujtásukra ezzel sem elégedett meg a nemesség, 
hanem mivel az előbbiek sikerültek, élve az alkalommal, még 
többet is kért, mint amit előbb kivánni merészelt: hogy az 
egész Erdélyben sehol se tartózkodhassanak. Tehát a következő 
napon, Szt. István protomartyr ünnepén a szentmise után, 
melyet utolsóként hallgatott a fejedelem, a szokásos kezdettel: 
«A fejedelmek önként jöttek utánam», az utolsó fegyvert emelték 
a jezsuiták ellen. A kormányzó megtiltotta, hogy kitegyék 
lábukat szállásukból és hogy az udvarhoz menjenek. Nem 
hiányoztak, akik a mieink nevében megkérdezték a fejedelemtől, 
kiván-e még élni szolgálatukkal a szentségeknél? A kormányzó 
azt felelte, hogy nincs többé szüksége a fejedelemnek szentsé- 
geikre. Igy Szt. János napján a szent szertartás, mivel [a feje- 
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delem] hosszú mentegetéssel sem tudta az övéinek feltüzelt 
indulatait megfékezni, nehogy a csitítás még fokozza a bajt, 
elmaradt. Ajánlatosabbnak látszott semmihez sem nyulni, a 
birtoklás reménye nélkül: ők eltávoztak, a fejedelem nem helye- 
selte ezt, de türte. Közösnek kell lenni a fájdalomnak, a közös 
seb miatt. S valóban megszomorodott a jó ifju a mi kiüzésünk 
miatt. Ezért egész napon át nem tudta visszatartani könnyeit, 
ugy hogy felszáritásukkal két vászonkendő átnedvesedett. 
Különösen az a gondolat gyötörte, hogy evvel a tettel nagy 
folt esik nevén, amelyet a jezsuiták a Pápa és a többi katholikus 
fejedelmek előtt fényessé tettek. 


Mondják, hogy azon a napon, mikor Meggyesről elbocsát- 
tatva Kolozsvárra mentek a mieink, ahonnan három hét mulva 
végleg eltávoztak; hirtelen akkora forgószél keletkezett, hogy 
a templomnak a tetejét, amelyben a hirhedt határozatot hoz- 
ták, továbbá a fejedelmi ház kéményének tetejét és a fehérvári 
hid egy részét leszakitotta. 


Ezután, hogy ellenségeiknek a megbánásra, barátaiknak 
pedig az egyetértésre alkalmuk legyen, a mieink három fejezet- 
ben kéréseket terjesztettek a fejedelem elé. Először, hogy meg- 
várhassák, mig megenyhül az idő, ne kelljen a fagyos és havas 
télben a már járhatatlan utakon elmenniök. Azután, hogy 
Leleszi atya, aki egykor a fejedelem bizalmasaként az ő tájé- 
koztatása közben a sok fáradsággal olyan betegséget szerzett, 
hogy közel van utolsó órája, Gyulafehérváron, a katholikus 
templom közelében várhassa meg halálát és temetését. Végül, 
hogy az eltávozóknak adjanak hites igazolást arról, hogy milyen 
cimen távolitották el őket: mivel nem valami bün miatt kel- 
lett távozniok, hanem a katholikus hit gyülölete miatt. Az elsőt 
felelet nélkül hagyva, a fekvő Leleszi atyának, bár a fejedelem 
szánakozott rajta s ott akarta tartani, nem engedték meg, hogy 
ágyában maradjon, pedig teste képtelen volt a fáradságra és 
utazásra; el kellett szállitani. Az utolsó kérést úgy teljesitették, 
hogy tanusitványt adtak arról, hogy a nemesség vallásos buz- 
galomból háborodott fel ellenünk, s megtoldották más dolgokra 
vonatkozó megtisztelő szavakkal. 


A gaztett kovácsai sem örülhettek sokáig. Az előljárót és 
kormányzót, vagy inkább a szelek felkavaróját, aki a határo- 
zatot kierőszakolta, nyomban eltávolitották hivatalából s sem- 
mit sem nyerve el a mi javainkból, melyeket gondolatban már 
bekebelezett, csüggedésében, még mielőtt a mieink Kolozsvárról 
eltávoztak, meghalt, későn jajgatva és szerencsétlennek nevezve 
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magát, hogy nem maradt hű István királyhoz, kiűzve a jezsuitá- 
kat. Másokat, akik a mieink eltávozásának hirére alig tudták 
örömüket fékezni, érzéseik hirtelen megváltozásával olyan 
szánalom fogott el a menekülők iránt, hogy még kedvükben is 
jártak: sőt még visszahivásunkon is gondolkodtak, csakhogy 
a nem katholikus papok állhatatossága megakadályozta ezt. 
A nemesség is észbe kapott, – ahogy a jókat inkább akkor 
vesszük észre, ha hiányoznak, mint mikor élünk velük, – 
mivel gyermekeiket, akik a szemináriumokban otthon nevel- 
kedtek eddig, most Német- vagy Franciaországba kell küldeniök 
s ott nagy költséggel tartaniok. 


Mások eközben Kolozsvárott ujjongtak, – ahova a mieink 
összegyültek, – s kis hijján még erőszakhoz is folyamodtak, 
de a fejedelem ismert hajlandósága és az ő parancsára a kollé- 
gium előtt felállított őrség az erőszakos támadást megakadá- 
lyozta. Ezekben a napokban a Társaság munkája hihetetlenül 
gyümölcsöző volt: a szentbeszédre még hétköznapokon is 
nagy tömeg gyült össze, a gyónásra akkora, mint a hajón a 
fenyegető hajótöréskor: s nem könnyü elmondani, milyen 
érzéssel voltak eltávozásunkkor a katholikusok s néhányan azok 
közül is, akik ugyan mélyen meg voltak mételyezve az eretnek- 
séggel. Szomoruan kisérték el a mieinket, hogy még szomorub- 
ban térjenek vissza; a szent kezeket csókolgatták, kisirt sze- 
mekkel siránkoztak az ilyen kegyetlen elváláson, mielőbbi 
visszatérésre buzditottak, kérve a Pápa és más fejedelmek 
segitségét, vigasztalásért könyörögtek az elhagyatottságban; 
végül az vetett véget a panaszolkodásnak, hogy indulni kellett. 
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ENYEDI PÁL 
ÉNEKE AZ ERDÉLYI VESZEDELMEKRŐL 


 


Első romlása Erdélynek. 


1599. 
Mihály vajda Erdélyre jöve; Barczaságban nagy pusztittást 


tétete tüzzel, fegyverrel. Cardinal Andrással Szebennél szembe 
szálla. Mikor ütközetre készülnének, az Cardinál aranyos zászló- 
jának gombja magától eltörék és leesék, melyet gonosz jelnek 
vélének. És ez ha így volt, igen infaustum omen volt. Volt ez 
harcz 28-dik octobris, szent Simon Judás napján. Ez esztendő- 
ben jó és bő bor lött vala, melylyel aztán az oláhok ellakának. Az 
egész országot, valahová béférkezhete oláh, magyar, kozák, rácz, 
mindeneket feldultak, az embereket fosztották, ölték. Azután 
az vajda adót rendele havasalföldi módon: minden hóra hat- 
hat forintot, melyet mind olyan inségben is meg kelle adni, 
ezen kivül élést az sok gaz népnek. Akkor szokták vala mondani, 
hogy: «nincs olyan vakart tök, az melyről többet nem vakar- 
hatnának mint addig, mig valami épség vagyon benne.» Nulla 
est tam rasa et glabra cucurbita, de qua plus ramenti deradi 
nequeat, quamdiu ea integra fuerit. Az vajda a székelyeknek 
meghagyta volt – tudván azt, hogy az urakban és nemesekben 
Molduvába futnának – hogy valakit valahol találnak, levágnák. 
Ez volt az oka az Cardinál halálának is. Ölte meg az Cardinált 
egy havasban Balázs Mihály, csíki székely, Boldogasszony fal- 
vából való – így mondják. Sokan különben hirdetik. Egyszer 
az vajda egy pálczát faragcsált volt mulatságában, és az késsel 
mind lehántotta volt héjját, s mond: ha élek, így hagyom 
Erdélyt. Sokszor volt Mihály vajdának e szándéka, hogy tel- 
jességgel el kigyomlálja a nemességet és az urakat Erdélyből, 
csak oláhot és ráczot hagyna itt. A legelső gyűlésben is volt 
ez szándéka, mikor az harcz után Fejérvárra gyűlést tétetett volt. 
Ez levágatás felöll való tanácsot Naprágy Demeter és amaz bol- 
gár püspök forralták volt az vajdával. Ezt megértvén Malaspina 
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Episcopus, ő verte volt az vajdát le rolla és abban mult akkor. 
Annak utánna, aratás felé mikor volna, ismét szándékát az vajda 
elé vötte: Segesváratt Szemere Mihályt és Kornis Farkast 
levágatá, Székely Móses kifuta az országból, vélle a sógora Kor- 
nis Mihály, Petki János és többek sokan. 


1600. 


Ezután Sebesbe – Fejérvárhoz közel – hirdete gyűlést, 
hogy ott teljességgel véghez vigye dolgát: a kik betegek volná- 
nak is, azok is szekeren oda hozatnák magokat; a szolga-rend 
pedig lenne Tordánál vagy másutt táborban. Ilyetén praetex- 
tussa volt: hogy az nemességben némelyet Havasalföldébe, 
némelyet Molduvába kellene küldeni, némelyeket itt Erdélyben 
hagyni; mert ő teljességgel Tergovistyára, maga szállására 
akarna indulni. De ezt a magyarok eszekbe vévén, hogy bőrök- 
ben jár ez az vajda gyűlése, Tordához gyűlének ilyen okkal: 
hogy jobb volna az vajda népének, ha külön táborban lennének 
az oláhoktól és ráczoktól az magyarok, sat. A ki rókát akar 
fogni, okkal hordozza a horgot utánna; mert ha eszébe veheti, 
üresen megyen haza. Hoc modo non defuit ungaris suus Annibal 
et suus Mihály vajda. 


Így az nemesség és urak Tordához gyűlének, Csáki Istvánt 
előttek valónak választják. Ez mindent hivutt vala hadába. 
A vajda pártjáról az bestiák, kiknek nagyobb része magyar 
vala, háromszáza egyszersmind Csákihoz álla; az nemesség 
is menten-ment oda; paraszthad négyezere volt; Besztercze 
tartományából hétszáz puskás jöve – ezekkel sok szekér és 
eleség, kiket az vajda számára gyűjtöttenek volt; kapu-szám 
szerént lovagok voltak, kiket vajda számára hozattak volt. 
Ezek is Csákihoz állottak. Azon kivül ezer ötszáz hajdu volt. 
Mindenfelé Csáki útakat állott. Minden kémjeit az vajdának 
elfogták, öltön-ölték – semmi bizonyost az vajda nem érthetett 
tordai táborban valók felöll. 


Az vajda is Sebeshez gyűjté minden táborát: oláhnak, rácz- 
nak és székelységnek sokaságát. Marosszéknek az gyalogja vajda 
mellé méne, az lovagja Csáki mellé, Aranyosszék is Csáki mellé 
álla, kik tizenhárom százan voltak. Volt Mihály vajda, mikor 
Erdélyre jött, tizenhat ezer lovaggal és tizennégy ezer gyalog- 
gal; azon kivül a székelységgel. Ez mind azután nem kevesedett, 
hanem szaporodott; mert azután sok oláh, szász és rácz gyűlt 
hozzá. Nem régen ezelőtt számtalan ráczság az Alföldről, török 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 207


birtokából jött vala bé Erdélybe, kiknek az vajda lakhelyet itt 
adott vala, más részét Havasalba rendelte vala. Ezek is mind 
az vajdával voltak – feleségeiket, gyermekeiket, marháikat, 
Fejérváron kívül az Maros kerületében, Drombár mellé szállítot- 
ták vala; de azután, hogy megverek az vajdát, kitódulának 
onnan nagy sirással, rivással, és nagy része Erdélyben vesze. 


Az vajda az fiát is, Petráskot Havasalföldéből kihívá; ez is 
tíz ezerrel indula ki onnét. Bába Noák volt hadnagya. Ezen 
kivül a német is segítségül küldé Básta Győrgyöt egynéhány 
száz fegyveressel – magyar fizetett néppel. Nagy rettegés 
mindenütt, mi vége lészen ez hadnak. Az magyar had, számra: 
tizenkét ezer; az vajda népében tizennyolcz ezer puskás, azon 
kivül lovas, közel 8 ezer kézíves kozákok, taraczk vagyon 
harminczkettőnél több; a magyarokkal kevés taraczk, de azzal 
keveset gondoltak. Miriszlóhoz mentenek. Onnét mikor ki nem 
vehetnék az vajdát – erős tábora lévén – visszafordulnak 
Básta tanácsából. Kicsalák az vajdát. Viszszafordula az magyar 
az sok taraczk – puska lövésre. De kevés kárt tőn az vajda 
lövéssel. Egy fő embernek, Bessenyei Istvánnak az fejét találák 
taraczkkal, meghala – azután Enyeden temették el. Megvere- 
tek az vajda. De szent Mihály havának tizennyolczadik napján, 
hétfőn délben, azután halomba hányák a testeket; enyedi ember 
vette rovásba: kilenczezer fekszik az öregebbik halomban, a 
kissebbikben kétezer, kiket közel az tájan öszvehordhattanak. 


Elfuta az vajda, ére Barczaföldére; ott újonnan népe meg- 
sokasodik; tizennyolcz ezernyi volt – a fia is ott juta melléje. 


Básta is oda érkezék és az magyarok is táborral. Vajda 
izen Bástának: ő is császár híve volt volna, miért támadott 
volna ellene? S sok beszéd után megalkuvának, hogy maradjon 
Havasalföldében, Erdélytől mindenképpen el légyen. Így ha a 
császár híve lészen, segitséggel lésznek Havasalföldében néki 
az lengyel ellen, kit immár várnak vala, hogy az vajdára jő 
Havasalföldére. 


Az vajda méne ki a Bodza útján, ott Havasalföldében a 
Cancellarius az lengyel király parancsolatjából ismét megveré. 
Volt a Cancellariusnak húszezer embere. Általszalada Erdélyen, 
méne az német császárhoz. Ezután az erdélyi urak Léczfalván 
gyűlést tőnek; végezének, hogy császárhoz küldjenek és meg- 
köszönjék az segítséget; hogy a miriszlói harcz helyén egy kápol- 
nát építsenek örök emlékezetre – az nap magyaroknak innepek 
légyen, mely nap az győzedelem volt; mikor ott valaki el- 
menne, az Istennek nagy hálát adna ez nagy jótéteményéről; 
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végezék, hogy fejedelmet hoznának Báthori Sigmondot, az 
ebhendit; meg is alkuvának, hogy béhozzák, de úgy, hogy híve 
légyen az német császárnak. Több sok egyéb szép törvényeket 
is rendelének. Onnat az ország eloszla; azután csak hamar 
Kolosvárra gyűlének ismét. Básta is oda mene. 


1601. 


– Esztendőnek elein küldének Sigmondért Molduvába, 
hogy béhoznák ebhendit. Ezt Básta nem javallá, és ellene kezde 
tusakodni; de annyi ereje nem vala, és hogy ellene állhatna. 
Mert a segítséget mellőle kibocsátotta vala. Azért el kelle szen- 
vedni Sigmond választását és érte küldését. Ez időben Bába 
Noákot és egy rácz papot megsütének Kolosvárt ez okért: 
hogy Tömösvárra akartak szökni és törökké lenni. Az levelet 
megtalálták a papnál. Négy század magával indult volt Bába 
Noák, hogy Tömösvárba menjen. Iszonyu lator ember volt Bába. 


Azért Kolosvárt így végezék: hogy ne lennének német bir- 
tokában, hanem törökhöz álljanak. Itt meghasonlának az urak, 
megfogák Kornis Gáspárt, (Notandum: ezen gyűlés alatt 
Báthori Sigmond Molduva határában volt: várta, leste a 
választást; úgy hirdette, hogy kilencz ezer néppel volna, mikor 
csak kilenczed magával sem volt.) Sennyei Pongráczot, Géczy 
Pétert és Huszár Pétert ez okáért: hogy Kornis és Sennyei 
egyetértettek volna Mihály vajdával mikor az országra jött; 
más az: hogy nem javallottak ez négyen Báthori Sigmond 
béhozását. Mely dolgon Básta felette megboszszankodék – 
búsult. Bástának nagy uraságot igirének; de Básta minden 
igéreteket repudiálá. Ugyan ezenközben Básta kimene Erdély- 
ből. Szamos-Újvárban – ki még a császár hűségében vala – 
szállitá belé kapitányúl Ribis Sigfridust; mert a vajda megve- 
rése után mindjárt, az oláh kapitány kiszökött volt belölle, és 
Ribist vetette volt Básta belé. 


Mikor Sigmondot béhozták volna Erdélybe, és Kolosvár 
nagy hadat gyűjtene Básta ellen – kit immár Magyarország- 
ban értenek vala, hogy Mihály vajdával gyülekezik – Ribis 
Szamos-Újvárat megadá, Sigmond pedig néki adá Maros- 
Újvárat. Azután Sigmond a csíkiakra küldé Székely Mósest, 
hogy őket az Cardinal haláláért megbüntesse: dúlatá, öleté 
Székely őket. Ez Móses szentelt vitéz volt, kit István király 
Lengyelországban szentelt volt fel. Sigmond gyűlést hirdete 
Kolosvárra, pünköst másod napjára, melyben az Básta ellen 
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való had felöll végzének. Nagy népet készitte Sigmond. Az oláh 
molduvai vajda adott három ezer kurtánt; az alföldről is jövé- 
nek sok ráczok, kik fél kedvel voltanak a magyarral való vere- 
kedéshez az miriszlói harcz miá; török vezér bassa is két száz 
tatárt külde – annak felette botot, szablyát. Nagy hada volt 
Sigmondnak. Ez haddal kiméne Erdélyből Zilahon által az 
Érmelyékre. Ismét meggondolván magát, viszszaszálla Goroszló- 
hoz. Bástával volt nyolcz ezer fegyveres és két ezer kopjás 
magyar; Mihály vajda a Duna melléki eb hajdukkal – ezer 
három százzal, és két ezer kozákkal. 


Goroszlónál megvívának; a németek vették el ágyuit 
Sigmondnak. Azután a Mihály vajda népe a meghajlott népet 
kezdette űzni, vágni. Sigmond Molduvába futa; onnat csak 
hamar viszsza Brassóba. Csáki István marada Molduvában. 
Irton-ír onnét a török császárnak, hogy küldjön segítséget, sat. 
Mihály vajdát pedig megöleté Básta Tordánál; rendele helyébe 
egy fő latrot, Sennyei Miklóst. Ez hajduság emészté meg Er- 
délyt. Akkor az mezőn kalongya vala – mind oda leve, és 
iszonyu sok pusztittást tevének: valamit földben, földkivül 
találtak, az mind oda volt; várakban, kastélyokban, hitre 
békéredzettenek, vagy egyébképpen hamis hírekkel megcsalta- 
nak valakit – kegyetlen módon cselekedtenek véllek. Sokan 
hegyekben, havasokban rejtöztenek, futottanak, búttanak – 
onnat is kivadászták őket. A Básta és hajdu tábora, Kenyér- 
mezejére futa; onnat valami kevés török hátra rezzenté. Innét 
Básta szálla Szeben alá, onnét indula Fogaras felé; de az Olton 
nem mehete által – nagy sár, vizes út lévén mindenütt. 


Ezenközben Báthori Sigmond török segitséggel készültön- 
készül. Az török híre Bástát megijeszté, tére Nyárádtőre, ott 
hevere sok ideig. Horváth Ábrahámot küldé Déva felé, hogy 
a török felöli bizonyos hírt hozzon. De hát Borbély Győrgy – 
ki Déván volt – Bektess bassával így végzett, hogy feljőjjön 
az Maros mellett. Feljövén, Ábrahámot elfogták és Nándor- 
Fejérvár felé vitték – azt mondják. Ez dolgot Básta megértvén, 
Medgyes felé ereszté táborát; Déésre szállá, ott bésánczolá 
magát. 


Ezenközben Báthori, az ebhendi, feljebb jövén az török 
haddal, szálla Fejérvárra, s ott hevére sok ideig, nem mene 
Bástára. Mert immár negyedszer árulja vala Erdélyt az német- 
nek. Egy olasz papot – Antonius Marietus jesuitát – külde 
az némethez titkon, hogy Erdélyt néki kezébe adja; de hogy 
semmit ne láttassék cselekedni, elébb szálla Maros-Újvárhoz, 
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a székelységet mellé vévén. Ott is sokat múlata, csak hogy az 
időt vontassa. Azután Kolosvárra igen későn megszálla, de 
csak szinnel; mert nem akarta megvenni, hanem hogy a török- 
nek adjon valami hitelt. A török Fejérvárnál minden mezei 
jókat, szőlőt, sat. elpusztittata. 


Ezenközben írton-ír Csáki István Molduvából Sigmondnak, 
hogy légyen hív az törökhöz, mert ő fejét kötötte ahoz, hogy 
Sigmond hív teljességgel az törökhöz. Azzal az török segitséggel 
ellenségét megverheti; ha az nem elég, többet is ád. Mikor 
Maros-Újvárnál volna Sigmond, azonközben Csáki is elérkezék 
sok tatárral, törökkel. Ez tájban gyülekeztenek nyolcz százan 
parasztok hajdu-módon, Gyalu tartományába – Gyereőfy 
János volt hadnagyok. De az Básta hajdui és boloni Kolosvár 
felé útba lévén, reájok találván, levágták őket. Kolosvárt Olaj 
béget ellőtték. Itt hát valami törökök ugymint három ezeren 
mentenek sákmányra – azokat is a hajduk igen megverték. 
A török ezen igen felzendült; és mintha mind hátokon volnának, 
Kolosvár aloll elindulának, a hostátot felgyújták és elmenének. 
Így beszélli Enyedi Pál az ő énekében. De nem igaz. Mert 
sákmányra három ezer török egyszersmind nem szokott ki- 
menni; és ha kimentenek volna is, azt nem értettük, hogy az 
hajdu a törököt megverte volna – semmi afféle nem volt. 
Hanem Sigmond ebhendi, mikor látta volna, hogy a télnek 
hidegsége miá a törököket immár elbocsáthatja, viszszatért 
Fejérvár felé; mert Bástával minden dolgot jól értett – járton- 
járt egymáshoz Kolosvár aloll követek. Rettenetes hideg ez 
időben vala. 


Sigmond elszakadván Kolosvár aloll, Dévára ment; ott 
sokáig múlata. Januariusban anno 1602-ben Brassóba méne 
telelni. Básta az idő alatt hajduit mindenfelé kibocsáttá. Pecz 
Jánost Gyalu alá küldé, mert Sigmond hűségében vala. Vala 
benne egy Szilvási János pap, kit Náprágy Demeter püspök 
hagyott benne tiszttartóul. Lőteté Pecz, Gyalut sok ideig. 
Mikor pedig lövének ötvenheted úttal, megadák az várat 
hütre – de ebhütre; mert a bolonok és hajduk mindent fel- 
dúlának, fosztanak, le is vagdalának az szolgáló rendben. 
Gyalu tartományát rendelé Básta telelni az hajdu és rácz 
hadnak. Besztercze vidékén lőn ő magának maradása, az német 
és balom hadát melléje vévén. Besztercze Báthori Sigmond 
hűségére hajlott vala. Vitéz Miklóst adta vala Sigmond oda 
kapitányul három száz magyarral. Két hétig lőtette Básta. 
Először a valomok ostromlák, meg nem veheték. Azután az 
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magyar haddal akarta ostromolni. De azonközben Báthori 
ebhendi és Csáki István tanácsot tartván, Brassóból megirák, 
hogy adnák meg az várost. Megadá Vitéz Miklós és Nagy Albert. 
De nem állának az hitnek az németek; mert az kimenő vitéze- 
ket ölék, foszták, Vitéz Miklóst megölék sat. Föld népe szorult 
erdőkebelbe, havasokba, hegyekbe – rettenetes nagy hidegség- 
ben. Nem találának magoknak rejteket; erdőben is felkeresek 
őket, nagy kegyetlenséget rajtok tesznek, sokakat tűzzel éget- 
tetnek meg, sokaknak fejét megtekerik, hogy a szemek a fejek- 
ből kiomlott – kikben azután sokat láttunk hogy koldultanak, 
kik azelőtt marhás emberek voltanak és jól bírták magokat; 
sokakat tüzes vassal égettenek, parázsával, tüzes hamuval 
hatokat, hasakat égették, szíjjat metszettenek játékból soknak 
az hátokból – azt ők nevezték szártekerő szíjnak; sokat hajok- 
nál fogva felakasztottak, szalma-tűzet raktanak reájok – ezt 
ők nevették, kaczagták. Mint éltének az aszszonyember-rendel, 
nem mondom meg, mert én magam nagy gyalázatnak tar- 
tom. – – – – – A ki ezeket látta szemeivel, jámbor igaz 
fő ember, attól értettem, hallottam. Kegyelmezz meg Úr Isten! 
ne büntess meg egész nemzetül bennünket érette, mint Béniamin 
nemzetét eltörléd e világból ennél kissebb paráznaságért sat. – 
– – – Ez Básta hadában való magyarok mind olyanok vol- 
tanak: az aszszonyembereknek csecsiket meghasitották, keze- 
ket belé vonták, úgy a szegre felfüggesztették, gyermekeket, 
fiokat előttök megégették.... Monorán volt ez dolog. Az 
utczán nagy tüzet csináltanak, a megfogott szegény népet: 
magyart, szászt, férfiat, aszszonyembert a tűzre hajtották egy- 
felöll, másfelöll viszszaverték reá, és így tűzzel emésztették 
meg őket. Ezt nem magunktól gondoltuk, hanem szemlátásból 
bizonyosan, sok emberektől értettük. 


Gyalu felől történék Mákó faluban. Két gyermeknek az 
apját megölték az eb hajduk. Az két gyermek futott valami 
rejték helyre, onnat nem mertenek kijőni, míg az hajdukat 
érzették; hanem ezenközben a kisebbik éhséggel megholt, az 
nagyobbik azt megette éppen. Ezt nem hihetni, s talán ugyan 
hihetlen is lenne, ha bizonynyal nem beszéllenék. 


Nem tudom minden kegyetlenségeiket mind rendről rendre 
előszámlálni. De ha tudnám is, nem lehetne; mert idő, sok 
munka, sok pappiros, sok hitel kellene hozzá. Azt tudom, hogy 
mind elfogyaták őket az eb hajduk. E romlást szenvedek ez 
helyek: Kolosvár, Déés tartomány vidéki, Gyalu, Bánffi Hunyad, 
Kalotabeliek, Gőrgény, Besztercze vidéke, és nagy sok többen; 
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de főképpen Torda, az hol három száz és harmincz öt polgár 
városbeli férfiat vágának le, melyről másutt bőven írtam sat. 
és Ida, Besztercze vidékében, a hol csak egy udvaron két száz 
paraszt ember és nemes ember testénél több volt, kit az hajdu- 
ság levágott, semmi okot hozzájok nem mondhatván, mikor 
Básta hívségében voltanak, mint szintén az tordaiak is sat. 


Ez dolog lőn pedig az frigy alatt, míg Báthori Sigmond 
Bástával tractált az békesség felöll, mikor utolszor Sigmond 
az németnek utálatos árulással elárulta Erdélyt. Így végzének 
egymás között Básta és Sigmond: hogy Básta vigye ki hadát 
Erdélyből szent György napja előtt. Básta kivivé az német 
hadat, de az hajdukkal nem bírhata, nem is viheté ki; hanem 
Sigmondnak szabadságot ada, hogy vinné ki őket, az frigy 
helyen maradván. Így mikor az hajduk itt benn lézengenének, 
Csáki István reá gyűjté hadát és Egerbegynél megveré őket. 
Ez vala 1602-ben. Így az hajduk kitakarodának Szilágyba 
tavaszkor. És így marada Erdély valami kicsiny, de nem állandó 
békességben. 


Ez időközben Ráduly vajdát – kit Básta adott vala 
oda – kiverék Havasalföldéből; tarta székelységre Brassó 
felöli, onnét kimene Szilágyba Gőrgény tartományon által. 
Kimenvén Ráduly, kéré Bástát, hogy lenne segítséggel és vinné 
bé Havasalföldébe; mert a császár hívsége miá szenvedt volna 
sat. Básta monda, hogy gondja lenne reá. Ezenközben az hajdu- 
ságnak eleibe adá, hogy ő tölle hallgatnának, és mikor ideje 
lenne, bévinnék Havasalföldébe. 


Már az idő szépen kinyilt vala, és az frigynek napja, szent 
Győrgy napja, elközelgetett; mely napon Sigmond Bástával 
végzett vala, hogy míg a német császárnál tractálna Sigmond 
a békesség felöll, lennének addig csendességben. Jöve Sigmond 
Fejérvárra és hívatá Csáki Istvánt, ki minden hadának gene- 
ralissá vala; megjelenté néki titkát, hogy ő az némethez állana 
és az országot az németnek adná. Csáki ellene tusakodék, és 
semmiképpen reá nem hajlék; mene Fogaras várába – kit az 
előtt az ország néki adott vala – ott sok ideig lőn, hogy ő 
tudó ne lenne az Sigmond dolgában; mert ő hitét, fejét kötötte 
volt az töröknek, hogy hív leszen az ország neki. Sigmond újra 
eltökéllé magában, hogy ő az török barátságát megvetné, mert 
csalárd, pusztittó volna, és országát is féltené tölle. 


Ez időközben – mikor így viszszálkodnának az urak – 
jöve sok hajdu bé az frigy alatt, Toroczkóra üte, Sigmond pedig 
Fejérvárról Dévára futa; küldé mindazáltal az hajduk eleibe 
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Lugosi Ferenczet és Szelestyei Jánost két száz hajduval, kiket 
Csáki gyűjtött vala és Móses, és Segesvárnál teleltenek vala – 
azokat küldé a magyarországi hajdukra, kiknek előttök Hor- 
váth Ábrahám vala, Dugosi János, Adorján Pál és több egy- 
néhány lator, ily szándékkal: hogy ők Toroczkó felől Fejérvár- 
megyére üssenek. Voltanak ezek három ezeren. Lugosi Ferencz 
kétszázad magával ottan igen sokat lesózának a magyar- 
országi ebekben, hóhérokban. 


Ezenközben Sigmond sollicitálja Bástát hogy jőjjön bé, 
de csak kevesed magával – az hajduságot had ja el – mert ő 
az országot készen kezébe adná. Básta szálla Kolozsvárra, 
némettel bolommal; az hajduságot Körösbánya felöll hagyá 
hogy béjőnének. Sigmond sollicitálja Csáki Istvánt, hogy menne 
Bástához, végezne minden ő dolga felöll, s mind az ország 
dolgáról. Látá Csáki, hogy nem lehet egyéb benne: Kolosvárra 
mene Bástához, és így német hűségére állott; Básta elébe jöve 
Dévából, és Fejérvárnál megveré Mósest és az hajduságot – 
iszonyu pusztittassál, öléssel, felmene az Maros mellett és Bástá- 
hoz adá magát, és Sigmond is Bástához jöve Dévából, és az 
német királyhoz kivivé az ördög ez árulót. 


Az hajduságnak előttek Ráduly vajda vala, voltanak 
mintegy tizenkét ezeren; jövének bé Erdélybe, kikelének 
Dévánál, és az Maroson általkelének Fejérvárnál: nagy iszonyu 
pusztittás, veszedelem lévén miattok Papmezőnél, Abrud- 
bányán, Körösbányán, Belényesben – valahol eljöttenek, csak 
az földet hagyták; a parasztság ha az hegyekre nem szaladha- 
tott, mind levágták. Ezeket Básta küldé Rádulyal Havas- 
alföldébe, hogy Rádulyt bévinnék az országba. Básta Szeben- 
hez szálla és Sigmond is vélle, és azután némethez felméne. 
Mene Básta népével őszszel Szakmárra; ott lőn sok ideig, vár- 
ván, mint lészen az havasali dolog. Azután telelni mene Fejér- 
várra szent Miklós nap tájban. Ez időben iszonyu éhség vala 
Erdélyben, és mind napról napra növekedik vala. 
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IDŐRENDI TÁBLÁZAT 


 
 
1571. máj. 25. Báthori Istvánt erdélyi vajdának választják, 


hűséget fogad Miksa császár-királynak és a szultánnak 
is. Bevezeti Erdélyben az állami könyvcenzurát, az állam- 
nyomdát kiveszi az unitáriusok kezéből. 


1573. őszén Miksa császár-király Bekes Gáspárnak, János Zsig- 
mond volt bizalmasának segítséget igér Báthori ellen a 
fejedelemség megszerzéséhez. Báthori megtámadja Bekest 
Fogarasban, ez elmenekül. 


1575. Bekes Magyarországról Erdélybe tör, jul. 10. Kerelő- 
szentpálnál Báthorival szemben csatát veszít. Aug. 8. 
a pártütők kivégeztetése, a Pókaiak esete. Dec. 14. Bá- 
thorit lengyel királlyá választják. 


1576. A katolikusok erőszak alkalmazását ajánlják Báthorinak 
a protestánsok ellen. Báthori István Lengyelországba 
távozik; testvére, Kristóf lesz az erdélyi vajda. 


1577. Az erdélyi sereg a szultán parancsára beavatkozik az oláh 
vajdák viszályába. 


1579. Erdélyi csapatok résztvétele Báthori István orosz had- 
járatában. A jezsuiták bejövetele Erdélybe. Dávid Fe- 
rencet törvénytelen hitújítás miatt fogságra vetik és dévai 
börtönében meghal. 


1581. máj. 27. Báthori Kristóf halála. A kiskorú Báthori Zsig- 
mond helyett 12 tagú régenstanács kormányoz. 


1583. Báthori István háromtagú kormányzótanácsot nevez ki 
Erdélyben; tagjai: Kendi Sándor, Kovacsóczi Farkas és 
Sombori László. Erdélyben már csak 24 katolikus pap van. 


1585. máj. 1. Géczi János váradi kapitány Erdély kormányzója 
lesz. 
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1586. dec. 13. Báthori István halála. 
1588. A medgyesi országgyűlés kitiltja a jezsuitákat Erdélyből. 


Báthori Zsigmond átveszi az uralmat, titokban vissza- 
hívja a jezsuitákat, gyóntatója, Carillo Alfonz törökelle- 
nes politikát tanácsol neki. 


1592. Báthori Boldizsár, unokaöccse tanácsára a fejedelem 
megöleti Gyulai Pál és Gálfi János tanácsosokat. 


1594. Carillo Prágában tárgyal Erdély és a Habsburgok szövet- 
ségéről. Aug. 30. a fejedelem letöri a törökbarát ellen- 
zéket, Báthori Boldizsárt, Kendi Sándort, Kovacsóczi 
Farkast és más 7 tanácsost kivégeztet. A havaselvi és 
moldvai oláh vajdák hűséget esküsznek Báthori Zsig- 
mondnak. 


1595. jan. 28. Báthori Zsigmond és Rudolf császár-király török- 
ellenes szövetsége. Az országgyűlés visszaengedi a jezsuitá- 
kat Erdélybe. Aug. 6. Báthori Zsigmond és Mária Chris- 
tierna Habsburg-hercegnő esküvője. A székelyek régi 
szabadságuk visszaállításának igéretére 20,000 embert 
küldenek a fejedelem táborába. Okt. a győzelmes havas- 
elvi hadjárat, Szinán basa kiűzése. 


1596. Báthori Zsigmond Prágába utazik, ezalatt a nemesség 
visszavonja a székelyek szabadságait és az ellenállókat 
lemészárolják: a székelyek «hires farsangja». Jun. Báthori 
Zsigmond sikertelenül ostromolja Temesvárt. Okt. 26. 
Mezőkeresztesnél a szultán megveri a keresztény sereget. 


1597. Okt.–nov. Temesvár újabb sikertelen ostroma. Báthori 
Zsigmond lemondásra gondol. 


1598. Báthori Zsigmond Rudolf császár-király javára lemond 
Erdélyről és az oppeln-ratibori hercegséget kapja. Ápr. 
10. Rudolf biztosai átveszik Erdélyt. Báthori Zsigmond 
meggondolja magát és aug. 20. visszatér Erdélybe. Okt.– 
nov. a török Váradot ostromolja. Báthori újra Rudolf- 
nak akarja átadni Erdélyt és követeket küld hozzá. 


1599. márc. 20. Báthori Zsigmond unokatestvérének, Báthori 
András bíborosnak adja át az erdélyi fejedelemséget. 
Rudolf császár Mihály havaselvi vajdát küldi Erdélyre, a 
bíboros okt. 28. Sellemberknél csatát veszít, okt. 31. a 
székelyek meggyilkolják. Nov. I. Mihály vajda bevonul 
Gyula-fehérvárra. 
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1600. A vajda rémuralmával elégedetlen erdélyiek Basta György 
császári generálist hívják be, aki szept. 18. Miriszlónál 
megveri Mihályt. A nemesség újra bosszút áll az elnyoma- 
tásuk miatt Mihály vajdához pártolt székelyeken. 


1601. febr. 4. Báthori Zsigmond újra visszatér, aug. 3. Basta és 
Mihály vajda Goroszlónál megverik. Mihály vajda fel- 
égeti az erdélyi városokat. Aug. 19. Basta megöleti a 
törökkel való cimborálás gyanuja miatt a vajdát. Szept. 
II. Báthori Zsigmond harmadszor is visszatér. 


1602. júl. 2. Basta Tövis mellett megveri Székely Mózes seregét 
s az egyedülmaradt Báthori Zsigmond végleg távozik 
Erdélyből. Basta rémuralma, az erdélyi nemesség egy 
része török földre bujdosik. 
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BEVEZETÉS 


 
 
 
Akit élni rendeltek, hiába próbál meghalni. A történelmi 


Erdély első félszázada azzal telik el, hogy folyton lemond ön- 
magáról. De az élet makacsul visszaszáll belé; látszik, hogy a 
«szegeletföld»-nek dolga van a hazában. Akit pedig halni ren- 
deltek, hiába menekül gőgös öncélúságba. Erdély a tizen- 
nyolcadik században görcsösen ragaszkodik a különálláshoz s 
mégis halódik. Betöltötte hivatását a hazában. A Bocskay 
fölkelésig tele van buzogó életerővel, de nincs tisztában ön- 
magával; nem tudja, milyen méret, mekkora serdülés lappang 
a kicsi törzsében. Hol van, hol nincs Erdély; dühös híve eleinte 
csak a szélső hitvallásokban akad s az első nagyúr, aki már az 
első félszázadban öntudatos állammá nevelhetné, két évi polgár- 
háború s öt évi kormányzás után elmegy idegen országba. 
Bocskaytól II. Rákóczy Györgyig – (mindössze két ember- 
öltőn át!) – Erdély teljesen megvilágosodik önmaga előtt: 
ez a fejedelemség fénykora, a tudatos hivatás félszázada. De 
Buda fölszabadulása után megszűnik a dolga a földön. S most 
éppen azok tiltják el az anyaországtól, akik különálló, nemzeti 
hivatása idején vissza akarták olvasztani az erőtlen hazába. 
A Habsburgok. Erdély elkáprázva a rövid fejedelmi fénykor- 
tól, balgán együttérez ezzel a «divide et impera»-val; a copfos 
nagyfejedelemség gőgösen tovább álmodik arról a múló pilla- 
natról, amikor erősebb volt az anyaországnál. Az utolsó másfél- 
század a tudatos különállás kora. Az erdélyieken csak a reform- 
korban nyilalt át az az érzés, amely ősapáikat gyötörte a Zápo- 
lyák s az első Báthoryak alatt. Wesselényi ismét úgy gondolko- 
zik, mint az erdélyiek nagyrésze Bocskay Istvánig. 


1541-ben szükség volt az önálló Erdélyre, 1687 után magá- 
nak is, a magyarságnak is több kára, mint haszna volt a kü- 
lönállásból. A lomha önismeret azonban minden nemzedéket 
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egy elavult szereppel hiteget. 1541 és 1605 közt Erdély mind- 
untalan eltaszítja magától az életet: a pillangó fejedelemség 
vissza akar bújni a vajdaság lárvájába. 1687 után viszont 
kicsinyesen ragaszkodik a külön élethez s egy betöltött hivatás- 
hoz; nem akar átlépni a száraz medren, amelyből a török láng- 
folyó rég kitakarodott. Az első önálló nemzedék nem tudta, 
hogy Bocskay, Bethlen s öreg Rákóczy György jön utána; 
azért él, hogy ők legyenek. A copfos Erdély viszont nem tudta, 
hogy csak egy nagy örökséget morzsol; meg kéne halnia, mert 
Bocskay, Bethlen s Rákóczy György már nem él. Ebben a 
tanulmányban arról az önmarcangoló, «válság-nemzedék»-ről 
lesz szó, amely Erdély nagy századát megácsolta. Az erdélyiek 
furcsa emberek, nagyon szeretik azokat, akik erősen égnek. 
«Elégette magát», mondják meghatottan s ez a legnagyobb 
dicséret a nyelvükön. Ősapáik: az első önálló nemzedék majd- 
nem utolsó szálig ebben a belső pokolban pusztult el. 


* 


Erdély földrajzi egység és területi önkormányzat volt a 
középkorban. Körülbelül úgy, mint – mutatis mutandis – 
a mai Kárpátalja. Az önálló fejedelemség azonban éppen azért 
maradt fönn, mert túláradva a középkori határokon, katonailag 
az alföldi folyókapukra s a felsőmagyarországi vízválasztóra, 
gazdaságilag a Tiszántúlra támaszkodott. Buda eleste után 
Izabella özvegy királyné, a kiskorú választott király s minden- 
ható miniszterük: a félig horvát, félig velencei György barát 
Erdélybe költözött, amelyet egy világhódító katonai hatalom 
egyszerű paranccsal megtett a hűbéresének. Ma protektorátus- 
nak mondanók. Hamar híre ment, hogy Erdély bűvös szó: 
elfordítja a török lángot. Szolimán rámosolygott a csecsemő 
királyra s ebből a mosolyból minden alattvalójára hullt egy kis 
morzsa. György barát emlegette is ezt erősen a magyaroknak. 
Szüksége volt a váradi várra, a bihari, békési, szatmári búzára 
s a hegyaljai borra. A következő évben a török ismét végig- 
söpört Magyarországon, Pécs, Siklós, Esztergom, Tata, Székes- 
fehérvár elesett; Hatvan elestével az ék fenyegetőn keletre 
fordult. Mindez gondolkodóba ejtette a tiszántúliakat. Ferdi- 
nánd, a bécsi király s György barát, a kormányzó versengve 
hirdetett országgyűlést, egyik gyűlés a másikat ellensúlyozta, 
a hinta ide-oda lengett. De a királyság mindjobban homályosult 
a tiszántúliak szeme elől, eltakarta a láng s a füst. Hátuk mögött 
Erdély csendesen vigyázott, György barát serénykedett, udva- 
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rolt, fenyegetődzött. A tiszántúliak döntöttek. 1544-ben meg- 
jelentek a tordai országgyűlésen. Erdély három éves volt akkor. 
A barát gyorsan dolgozott. De a tiszántúliak szíve még sokáig 
nem húz Erdélyhez; csak a fejükkel mennek be az országgyű- 
lésekre. Igaz, hogy még az önálló Erdélynek sincs helyén a szíve. 


A szultán parancsolt: élni kellett. De a török még csak 
pár éve volt az országban és annyiszor kikapott a magyarok- 
tól, hogy senki se képzelte tartós vendégnek. 1870-ben a leg- 
több francia Napoleon fejével gondolt a poroszokra. 1540 táján 
a legtöbb magyar Hunyadi János fejével gondolt a törökre. 
Az erdélyiek is. Az udvar visszakészült az elvesztett király- 
ságba, a székelyeknek s a szászoknak nem tetszett, hogy az 
udvar közéjük telepedett, belát a kerítésen s minduntalan 
adót szed a töröknek, a gazdag tiszántúliak lenézték a szegény 
Erdélyt. Az új állapot talán csak a marosvidéki uraknak tet- 
szett. Székelyföldi adománybirtokokat reméltek Gyulafehér- 
vártól. Erdélynek még nem volt sok kedve az önálláshoz. 
Bécs pedig, ahol a másik s hatalmasabb választott magyar 
király lakott, egy percig sem mondott le Erdélyről. Ez a két 
felfogás egyesült a mindenható kormányzóban, amikor tíz 
évi fennállás után a szászsebesi egyezményben átadta Erdélyt 
Ferdinándnak. Mindkét oldalon győzött a régi magyar közjogi 
felfogás, amit ma szentistváni gondolatnak hívunk. Erdély 
ismét visszaváltozott vajdasággá. Izabella és János Zsigmond 
kiment Lengyelországba, György barát az ország élén maradt, 
de Bécs egy katonai biztost adott a túlizgága ember mellé. 
Noha mindketten olaszok voltak, a katona csakhamar eltévedt 
a barát észjárásában. Jobbnak látta megöletni. 


Csakhamar kiderült, hogy a messzi Konstantinápoly egy- 
előre erősebb, mint a közeli Bécs. Öt év mulva Erdély ismét 
visszatért abba a fél-függetlenségbe, amelyet a szultán paran- 
csolt rá. Ezzel a botcsinálta léttel menekült meg a magyar- 
országi háborúból. A vajdaság szerepe a középkorban az volt, 
ami a nyugateurópai határgrófságoké a szaracének vagy pogány 
szlávok ellen. Ebből a határgrófságból hűbéres állam, sem- 
leges ország s néhány nagy fejedelem kezén diplomáciai 
tekintély lett, a hatalmas anyaország viszont nyomorult őr- 
grófsággá süllyedt. Szigetvártól és Kanizsától Fülekig s Hatva- 
nig százötven évig szólt benne Ronsard elhaló kürtje. 


Öt évi közjáték után 1556-ban másodszor is megszületik 
az önálló Erdély s az erdélyiek már sejtik, hogy ezt vállalni 
kell. De vajjon meddig? Senkinek se fordul meg a fejében, hogy 
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évszázadokig. Izabella és János Zsigmond visszatér Gyula- 
fehérvárra s ha ők változatlanul az elveszett királyság felé 
tekintenek is ebből a «Piemont»-ból, maguk az erdélyiek be- 
rendezkednek a «másik magyar hazában». A szót még nem is- 
merik, de a fogalom már dereng. Nem örűlnek neki. 


* 


Erdély autonóm államrészből változott át hűbéres államá. 
Az átváltozásnál fölhasználta a régi, meglevő jogokat. A magyar 
nemesek, a székelyek s a szászok rendi úniójára rendezkedett 
be. Alkotmányjogilag Erdély a vajdaság folytatása; törvény- 
hozói félszemmel folyton Szent Istvánra és Werbőczyre néznek. 
De a régi vajdasági rend, a középkori Erdély csak a kis közös- 
ségekben, a helyi életben él tovább. Maga az állam: Mátyás 
Magyarországa kicsiben. Mátyás műve folytatódik Gyula- 
fehérváron, nem pedig a kápolnai egyességen nyugvó laza 
középkori életközösség. Az anyaország – Eckhart Ferenc sze- 
rencsés szavai szerint – az utólsó Jagellók idején valóságos 
nemesi köztársaság volt. Ilyenről álmodtak eleinte az erdélyi 
urak is. De csak álmodtak. Erdélyben a fejedelmek olyan erősek, 
mint Mátyás s olyan egyeduralkodók, mint az akkori fiatal 
nemzetállamok királyai. Kellett is ez a hatalom. Az új Erdély- 
ben sokféle zárt élet egyesült a porta parancsára s ezt csak 
korlátlan hatalommal lehetett összetartani. Olyan hatalommal, 
amely kívül állt a középkori életközösségen s felülről ereszke- 
dett Erdélyre. Éppen ez a fejedelmi hatalom választja el leg- 
jobban saját multjától. Attól a rendi úniótól, amelyet a király 
a messzi Budából nem nagyon zaklatott. A fejedelem a török 
hűbérúr tetszésétől függ, de odahaza élet-halál ura. A látszat 
a régi: Erdélyben fönnmarad a legtöbb középkori szervezet. 
A mélyben egészen ódon s multba néző, de a magasban, a feje- 
delmi udvar körül sokkal jobban szellőzteti az idők szele, mint 
az anyaországot. 


Megírta már Biró Vencel, hogy a fejedelmi hatalom a min- 
denható György barát hagyatéka volt. Az ő holttestéből szállt 
át a fejedelmekbe. Az ősök rendjében György barát közelebb 
áll hozzájuk, mint a középkori vajdák. Azok csak a címüket 
hagyták a fejedelmekre, ő a szervezett hatalmat. Az önálló 
Erdély ebből az egyéni hatalomból született; elsősorban ha- 
talmi tény s csak másodsorban rendi unió. A rendek csak 
hitegetik magukat azokkal a jogokkal, amelyeket a fejedelem 
áthág, megszeg, megbosszul. Ő gazdálkodik az ország pénzé- 
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vel, senkinek se számol vele, zsoldosaival bekeríti a törvény- 
hozókat, ágyúi előtt leeresztik a kardjukat. Roppant vagyon 
ura; ő a gazdag magyar úr a szegény erdélyi rokonok közt. 
Nem csoda ha maga is, a rendek is minden hatalomváltozáskor 
dinasztiaalapításra gondolnak. De a sors bölcsen szétzilálja az 
emberi tervet: Erdélynek az üllő és kalapács közt mindig 
új ember kell, a legjobb, a legerősebb. Igaz, hogy a rendszer- 
változás meg-megrázza az országot, de a véres hullámokból 
majdnem mindig fölmerül a kiválasztott vezér. 


Mindezt csak ma látjuk ilyen tisztán. A korabeliek más- 
képp gondolkoztak, mint ahogy cselekedtek. Úgy cselekedtek, 
ahogy mi látjuk, s úgy gondolkoztak, ahogy már rég nem cse- 
lekedhettek. Minduntalan meghódoltak s közben ragaszkodtak 
rendi jogaikhoz. 


Az országgyűlés évente rendszerint kétszer találkozott, de 
ha kellett többször is. Négy, öt gyűlés is előfordult. Résztvett 
rajta a hét magyar megye két-két követe, a magyarországi 
Részek két-három képviselője (egyetlen szavazattal), a székely 
és szász székek két-két követe, egyes városok és községek meg- 
bízottai, az udvari méltóságok s végül a «regalisták» vagyis a 
kormánytámogató nagyurak. Ezeket a fejedelem hívta meg. 
Erdélyben egykamarás rendszer volt, a követek s a főnemesek 
együtt tanácskoztak. A fejedelem a meghívott regalistákkal, 
az udvari emberekkel s ha kellett: elrettentő példával mindig 
megszerezte a többséget. János Zsigmond óta csak nagyritkán 
ment el a gyűlésbe; javaslatát a kancellár képviselte. Nemze- 
tenként szavaztak s nem a szavazatok számaránya, hanem a 
szavazók súlya, tekintélye döntött. 


Az országgyűlés a fejedelmi tanáccsal ellenőrizhette volna 
az uralkodót. De a tanács jogait sose tisztázták. Minthogy 
pedig az okoskodó tanácsosokat a fejedelem olykor megölette 
s a gyűlés ezen sose háborodott föl, a tanácsosok inkább jártak 
a fejedelem, mint a gyűlés kedvében. A fejedelmi önkény éppen 
a tanácsosok sorából szedte a legtöbb véres áldozatot. Erdély 
ebben is a fiatal nemzetállamokra hasonlított. Morus Tamást 
ott is lefejezték volna. Az ország szabadsága attól függött, 
hogy ki esküdött meg az alkotmányra. Más szóval az egyéni 
becsülettől függött. 


Ma már minden történész egyetért abban, hogy a három 
nemzet meglepően keveset szólt bele az ország életébe. Erdély 
akkor valamivel jobban hasonlított Svájchoz, mint ma; népei 
elég zárt szigetekben éltek s a nyelv, hit és szokás nem változott 
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falunként, sőt a felvégtől az alvégig. De ha a népakarat ki- 
fejezését hasonlítjuk össze, Erdély már akkor is csillagtávolság- 
ban élt Svájctól. 


«Az erdélyi fejedelemség rendi monarchia volt» írja Lukinich 
Imre, aki talán legközelebb áll a régi, szabadelvű erdélyi törté- 
nészekhez, «de mint más egykorú államokban is, a fejedelem 
egyéniségétől függött, hogy mennyire alkalmazkodik a rendi 
korlátokhoz». Vagyis elvben rendi, a gyakorlatban bármelyik 
pillanatban abszolút monarchia. «Erdélyben a rendi alkotmány 
látszata mellett mindig a fejedelmi akarat érvényesült» írja 
Eckhart Ferenc a jogtörténész szemével. «Ez magyarázza 
meg, hogy a nagy uralkodó egyéniségek idejében a jól meg- 
szervezett és bölcsen vezetett Erdély kicsiny területe ellenére 
nem egyszer befolyást tudott gyakorolni egész Középeurópa 
politikai viszonyaira.» A fejedelmi hatalom kialakulásáról Biró 
Vencel írt alapvető munkát. «A választási feltételekben kikötött 
korlátozás meg eskütétel csak szavatartó fejedelem előtt áll 
tiszteletben», olvassuk ebben a könyvben, «így magábanvéve 
a nemzeti jogoknak nem elég biztosítéka. Erdély története 
világosan mutatja, hogy a választási feltételek nagyobbodása 
magában véve még nem jelenti a fejedelemi hatalom csökk- 
nését». S később: «Az ellenőrző intézmények ereje megtörhetett 
a fejedelem akaratán. A megalakulás korában János Zsigmond 
hallgatott a tanácsra, Báthory István, Báthory Kristóf, Rákóczy 
Zsigmond is törvénytisztelő fejedelem volt, de az alattvalók 
nézetnyilvánítását éppen törvénytiszteletük tette lehetővé. Erő- 
szakos fejedelem kormányzása idején a fejedelmi önkénynek 
oly nagy szerep jutott, hogy amint Izabella korában a törvény- 
telen kivégzés is az ország elnézésével sőt helyeslésével talál- 
kozott – (Biró Vencel a Bebek-Kendy gyilkosságra céloz) – 
Báthory Zsigmond alatt is a tömeges politikai kivégzést az 
országgyűlés nem merte kifogásolni. A kivégzést illőnek, méltó- 
nak tartották, hogy azt mindenki tükörül tartva, többé ilyet 
ne tegyen. Az ilyen fejedelem országgyűlési javaslatainak el- 
fogadását a megfélemlített szavazók alkalmazkodása eleve biz- 
tosítja.» Az első félszázad legfontosabb eseményeit (lengyel 
trónszerzés, havasalföldi hadjárat, bécsi szerződés stb.) az 
országgyűlés tudtán kívül készítették elő. 


Legmesszebb megy Szekfű Gyula, hangban egy kicsit túl 
messze is. «Az erdélyi országgyűléseknél szolgálatkészebb tes- 
tület alig van a XVI. században, mikor másutt még a rendiség 
utolsó kemény harcát folytatja a fejlődő abszolutizmussal», 
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írja nagy magyar történetében. «Az erdélyi országgyűlések néha 
egy, gyakran két-három napig tartanak s a fejedelmi kíván- 
ságokat mindenkor elfogadják, ma hajlandók a fejedelmi pa- 
rancsra tegnapi határozataik ellenkezőjét kimondani, holnap 
pedig jóváhagyják azon tagjaiknak törvénytelen kivégzését, 
akiket még ma vezetőikül ünnepeltek.» «Az erdélyi univerzitások 
(t. i. a három nemzet) életformák a bennük élőknek, de kormány- 
formát nem tudnak magukból kitermelni.» «A tömeg elfogadta 
amit a nagyurak határoztak s ezek úgy határoztak, amint az 
uralkodó akarta.» A hang egy pillanatig sem enyhül. 


Mindez, fájdalom, igaz. Az egykorú emlékírókból, törté- 
nészekből s országgyűlési iratokból nem lehet mindig épülni. 
Az urak köztársasági rómaiak a szájukkal, császári szenátorok 
a szívükben. Szekfű a gerinces nyugat-magyar urakra s a 
keményebb külföldi főnemesekre emlékeztet ellenükben. De az 
erdélyi gerinctelenségnek is van mentsége s nem is egy. 


A nyugat-magyarok csatatérről mentek Bécsbe, a halál 
örökös vőlegényei voltak. Hadból érkező, hadba visszaszálló 
katonával másképp bánnak s az is másképp beszél, mint egy 
békés ország törvényhozója. A magyar urak egy fölkent, de 
idegen vérű királlyal tárgyaltak, az erdélyiek a vérükből való- 
val. A közös származás félig már lefegyverez. Ha elmarad a 
törökvész s Mátyás műve: a nemzeti királyság Gyulafehérvár 
helyett Budán él tovább, valószinűleg a magyar urak se lettek 
volna gerincesebbek, mint az erdélyiek. Erdély egy hűbéres 
fejedelemséggé nyomorított nemzeti királyság volt, már pedig 
a nemzeti királyságok Európaszerte kegyetlen zsarnoksággal 
kezdődtek. Minden új rendszer véres bölcsőből száll ki. A kivájt, 
kongó rendiség sehol se volt gerincesebb a véréből való zsarnok 
előtt, mint a fejbólintó erdélyiek. Őket még az a hit se tüzelte, 
ami a protestáns francia főurakat vagy a katolikus angol hit- 
vallókat. Vallási türelmük a fejedelem kezére játszott, mert a 
legerősebb lelki fegyvert: a vértanú hitvallást csavarta ki a 
markukból. A nyugat-magyar főúr mint végbeli katona s mint 
magyar beszélt a bécsi királlyal, Coligny mint egy nemzetközi 
kálvinista szövetség feje a Valois-házzal, Morus mint szeplőtlen 
katolikus szent VIII. Henrikkel. De hogy álljon szemben a 
volt padovai diák s új-gazdag tanácsos a mérhetetlenül gazdag 
egykori diáktársával, akiből muszkaverő nagy király lett? Meg- 
hajolt s zengő szavakkal, antik veretű idézetekkel próbálta 
menteni az önérzetét. 


* 
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A fejedelmi hatalom György barát, Izabella és János Zsig- 
mond alatt fejlődött ki, noha maga János Zsigmond utolsó nap- 
jáig választott magyar királyként ült a gyulafehérvári palotá- 
ban. Az ügyeket egy törtető köznemes fiú, Békés Gáspár intézte. 
Húsz évvel volt idősebb a fejedelemnél. Néhány év alatt akkora 
vagyont szerzett, hogy napokig utazott a birtokán. Orosz nagy- 
hercegi méret illett a gazdagságához. Ő volt az első kegyenc 
Erdélyben. Mikor elérte a Báthoryak vagyonát, arra kezdett 
gondolni, hogy ő lesz a törékeny s magtalan János Zsigmond 
utódja. 


Mint más ifjúnak a szabad mozgás, testedzés, vadászat, 
János Zsigmondnak a hitvita volt a szenvedélye. Ez a fiú iga- 
zán messze esett a medve apjától. A korán hervadt, beteges 
ecetfácskát egészen beárnyékolta Dávid Ferenc hatalmas diófa- 
koronája. Ferenc pap vitáiból az idő rég kipergette a szemet, 
a hangja különben is megragadóbb volt, mint a tolla. De a nyug- 
talan hitvalló mögött egy veszélyes vérmérséklet s egy örök szel- 
lemi alkat áll. Ez ma sem avult el; meg-megújuló alakja körül 
tovább örvénylik a magyar élet. Ő volt annak a kornak egeket 
súrló Szabó Dezsője. Kolozsvári szászoktól származott; epedő, 
nyugatlan, lutheri lelke egyre gyorsabb forgókba került. Előbb 
katolikus volt, aztán evangélikus, aztán kálvinista, aztán uni- 
tárius s mikor rácsapódik a dévai börtön, már csak egy hajszál 
választja el az ószövetségi zsidó hittől. 


Virágjában: 1569-ben állt szemben Mélius Juhász Péter- 
rel Váradon. A híres vitán a fejedelmi udvar is megjelent. Dávid- 
nak ugyanis nem a legyengült katolicizmus volt a legnagyobb 
ellenfele, hanem a kálvinizmus. Félelmes feje: Juhász Péter, 
somogyi kisnemes, a Dunántúlról került Debrecenbe, akárcsak 
Csokonai. Ő a hitújítást befejezettnek s a kálvinizmust új kato- 
licizmusnak tartotta. Dávid csak Istenben hitt, Juhász Péter 
Istenben és a dogmában. Ez a bizonyítéka, hogy ő volt az 
európaibb, a latinabb. A váradi vitában a Nyugatról megújuló 
törzsökös magyar csapott össze a szekták felé sodródó új ma- 
gyarral. A magyarban nagyobb volt a rendszeretet, a szász- 
magyarban nagyobb volt a szomjúság. Juhász Péter hideg 
fővel és forró nyelvvel a magyar életformához hajlította Nyugat 
ajándékát, Dávidot a rajongás s az igazságszomj kivetette 
minden tételes hitből. Fehér izzása elolvasztotta a lélek rácsait, 
még azokat is, amelyek nélkül a semmibe zuhanunk. János 
Zsigmond elragadtatva hallgatta a vitát, ínyence volt az ilyen 
drámáknak. 
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Ehhez a töprengő, rokonszenves fiatalemberhez tapad a 
legtöbb székely vér. A székelyek nem hiába gyanakodtak a be- 
költöző magyar udvarra. Erdély önállósága két oldalról is feszí- 
tette, bontotta amúgyis süllyedő középkori szabadságukat, 
amúgyis bomló közösségi különállásukat. Az egyik bomlasztó 
az új adózás volt, a másik a nemesi birtokszerzés a Székely- 
földön. Határőri szolgálatuk háttérbe szorult, a törököt pénzzel 
s nem fegyverrel kellett visszatartani a határról. Az olcsó vér- 
adó helyett, amit hetykén és szívesen fölajánlottak, pénzadót 
követelt a kormány. S ha legalább megvédte volna őket a szá- 
szok s nemesek ellen! De a kormány meghunyászkodott a szász 
városok kereskedelmi kiváltságai előtt s együtt sorvasztotta 
a szászokkal a székely vásárhelyeket. A bomló vérségi közös- 
ségbe pedig adományleveleivel maga tuszkolta előre a magyar 
urakat s a basáskodó primorokat. A közszékelyek jobbágysorba 
hulltak. Nemcsak a mai történész tudja, tudták már ők is, hogy 
ha egy román, olasz vagy tót nemesi levelet szerez, jobb dolga 
van, mint a közszékelynek. 


Az 1558-as országgyűlés a székelyekre is kiterjesztette az 
általános adókötelezettséget. A kvóta jóval alacsonyabb volt, 
mint a magyar és szász adóteher, de a szegény hegyvidék ezt is 
nagyon megérezte. A székelyek fellebbeztek, mire az ország- 
gyűlés az adózásukat az erdélyi magyar vármegyék viszonyai 
szerint rendezte. A primorokat s a lófőket fölmentette a fizetés 
alól, a közszékelyeket ellenben egyenlővé tette a vármegyei 
jobbágyokkal. Az adókényszer alól kibújt a nemesi erőszak. 
Ez végkép felbőszítette a székelyeket. Dózsa György is székely 
volt s most egy sereg helyi Dózsa lépett az örökébe. János Zsig- 
mond csak azt látta, hogy a székelyek lázongó adófizetők s köny- 
nyen gyujtogatnak. Haddal ment rájuk; Dózsa utódai fölött 
a Dózsa-ölő Zápolya fia ítélkezett. A segesvári vésztörvényszéken 
végkép elmerült a középkori székely szabadság. 


Hol az igazság ebben a szerencsétlen ügyben? Az ország- 
gyűlésnek igaza volt: a székelyek nem sütkérezhettek ingyen 
a magyar és szász pénzen váltott békében. Gondoltak a szegény- 
ségükre is s aránylag kis adót róttak rájuk. A székelyek azonban 
ragaszkodtak őseik életéhez, a véradót az ősi erkölcs tartozéká- 
nak tekintették; egyébként is szívesen verekedtek. Szaporák 
voltak és szegények, könnyebben esett nekik a hadiszolgálat, 
mint az adófizetés. Rátartiak voltak és szabadok s a fejedelem 
most egy sorba állította őket a beszivárgó románokkal. Mindez 
nem fért a konok fejükbe. Hol itt az igazság? kérdezték. Az igaz- 
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ságon azonban csak az utókor töpreng. A kortársak tüstént a 
fegyverhez nyúlnak. Egyesség helyett most is az erőszak dön- 
tött. A székelyek ezt sose bocsátották meg a fejedelmeknek. 
S minthogy a szászok szintén visszahúzódtak kulcsos városaikba 
s félszemmel Bécsre meg Prágára figyeltek, igazán elmondhat- 
juk, hogy János Zsigmond óta a «három nemzet únióján» nyugvó 
fejedelemség csak a magyar és székely nemességnek volt a szív- 
ügye, ők keverték a politikáját, Erdély különállásában azonban 
nekik se volt döntő szavuk. Ez a fejedelem legbelső szobájában 
dőlt el. 


Ott dőlt el évek óta az ország külpolitikája is. A kegyenc 
döntötte el, a fejedelem csak bólintott rá. György barátnak, a 
magyar Richelieunek is megvolt a maga Mazarinje. Erdélyben 
évtizedekig tartott a miniszterelnöki diktatúra. 


Békés Gáspár végigment György barát külpolitikai pályá- 
ján. Előbb török párton áll, ezért viszi urát 1566-ban Szolimán 
szultán elé Zimonyba, aztán kinyúlik az északkeleti vármegyék 
után, hogy ezen a hídon át egyesítse a kettészakadt országot 
János Zsigmond alatt, ügynökei Szlavóniáig puhatolóznak, de 
meghal Szolimán, az új szultán nem kedveli, Békésben fölrém- 
lik a török betörés Erdélybe, csalódva a bécsi királyhoz fordul 
s felkínálja Erdélyt. Az ember csak akkor érti meg ezt a hinta- 
politikát, ha gondolatban megpróbál cserélni egy kezdő erdélyi 
államférfivel. De ehhez legalább annyiféle veszélytől kéne ret- 
tegnie, mint a korabeli erdélyieknek. A «külpolitikai gondolat» 
mögött sokszor csak közönséges árulás vagy elárultatás lappang: 
valaki éppen az életét, vagyonát menti vagy valakinek az életére 
acsarkodik. Békés Gáspár még kezdő erdélyi politikus s erő- 
sebben gondol az elvesztett magyar királyságra, mint az önálló 
Erdélyre. Ha nem szerezheti vissza János Zsigmondnak a király- 
ságot, inkább Erdélyről is lemond. A török ma még kíméli, de 
azért mindennap akad egy kis határvillongás, véres csetepaté; 
a sárkány néha nagyon belekap a védenc husába. Ilyenkor 
mégis csak úgy jelenik meg a bécsi király a magasban, mint 
Ariosto repülő lovagja. Jöjjön egy új szultán vagy egy új 
nagyvezér s Erdély a teljes invázióra ébred! 


Körülbelül ezekkel a gondolatokkal kötötte meg Békés 
Gáspár 1570-ben a speyeri szerződést. János Zsigmond lemon- 
dott választott királyi címéről, ezentúl fenséges fejedelemnek 
szólítják. Országát örökös joggal kormányozza. Erdély s Magyar- 
ország közt Szatmár s Erdőd a határ. (A király felségjoga ter- 
mészetesen azon túl is kiterjed, a várkapitányokat fölesketik 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 XV


a hűségére.) Osztrák hercegkisasszonyt kap feleségül. A titkos 
pontok szerint Miksa és János Zsigmond véd- és dacszövetségre 
lép a török ellen s ha a fejedelem emiatt elvesztené Erdélyt, 
két sziléziai hercegséggel kárpotolják. Az erdélyi rendek vona- 
kodva beleegyeztek a szerződésbe s Békés visszautazott Auszt- 
riába, a megerősítésért. 


Húsz éves az önálló Erdély s újra elhalványodik. Hirtelen 
nőtt, heves fiatalok hajóznak át ilyen életveszélyes válságon. 
György barát is, Békés is a töröknél kezdi s a németnél végzi. Az 
erdélyiek most tanulják az erdélyi politikát: üllő és kalapács 
közt az egyensúlyt. Bécsnek s a portának persze sokkal egy- 
szerűbb a dolog: a török szultán szemében föllázad egyik 
hűbérese s lerázza a ráparancsolt önállóságot, a bécsi király 
tudomásul veszi, hogy a szultáni parancsra elpártolt vajdaság 
visszatér a felségjoga alá s résztvesz a magyar honvédelemben. 
Fegyveres leszámolásra azonban nem került sor. János Zsigmond 
pislogó élete kilobbant. 


Békést külföldön érte a halálhír. Soha rosszabbkor. A távol- 
levőknek sosincs igazuk s Békés borzasztó messze volt Erdély- 
től. A fejedelem halála a cél előtt buktatta el. Megfordult s 
árkon-bokron át hazasietett. A pártszervezésről azonban már 
lekésett. Különben is ő volt a bűnbak a speyeri szerződésért; 
a többiek idejében kimosdottak a török előtt. Gyűlölték a fel- 
tolakodott kisnemest, minden ok nélkül oláhnak mondták. 
Igazi tekintélyük Báthory István volt, a dúsgazdag, előkelő 
váradi kapitány, akit Békés kiszorított az udvarból. Eljött a 
fizetés napja. Mindenki tudta, hogy Békés a császár jelöltje: 
őt akarja kinevezni vajdának. Megjött azonban a török követ is, 
lepecsételt iratában Báthory kinevezésével. Minthogy azonban 
a szultán néhány év előtt szabad választást engedett az erdé- 
lyieknek, a «fermán» egyelőre felbontatlan maradt. Csak éppen 
jó volt tudni, hogy ugyanaz áll benne, amit a többség akar. 
A lepecsételt iratnak sokkal nagyobb ereje volt, mint Miksa 
nyitott leveleinek, amelyekben Békést ajánlgatta az erdé- 
lyieknek. 


A választó gyűlésen majdnem kaszabolásra került a dolog. 
Ma azt mondanók, hogy két világnézet mérkőzött. Ha pedig 
világnézetek mérkőznek, mindig az ajtónyílásban áll a polgár- 
háború. A gyűlést föl kellett függeszteni. János Zsigmond öt 
urat jelölt ki végrendeleti végrehajtónak, ezek a «testámento- 
mos urak» még aznap este összeültek a tanácsurakkal s elhatá- 
rozták, hogy másnap fejedelemmé választják Báthory Istvánt, 
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aki titokban hűségesküt tesz a bécsi királynak. Utána majd fel- 
bontják a szultán írását. Így is történt. Báthory István mint 
vajda és székely ispán fölesküdött Miksának, a «szabad válasz- 
tás» után felbontott fermán viszont kinevezte fejedelemnek. 
Ebben az útvesztőben csak erdélyi észjárás tudott eligazodni. 
De az olyan jól, hogy később már nehezére esett az egyenesebb út. 


Az előjáték végetért, Báthoryval megkezdődött a nagy 
erdélyi színjáték. 


* 


Forduljunk el a rekedt országgyűléstől, nézzünk be egy 
csöndes padovai szobába. Távol a hazától tisztábban dobog az 
erdélyi szív. Nem retteg jogvesztéstől, nem remél hét falut, nem 
szaglássza körül a szomszédja címerét, nem kell, hogy jól fel- 
kösse a fejét. Olvassuk el, mit ír Kovacsóczy Farkas Báthory- 
ról a padovai diákszobában. A hízelgő, iskolás iraton mindunta- 
lan végigborzong az erdélyi sors. Velence akkor diplomáciai 
világközpont volt s jobb kémekkel dolgozott, mint napjainkban 
a Downing-street. Padova pár óra járásra feküdt Velencétől, a 
diákok mindig tudták, hogy miről beszélnek a minisztériumok 
folyosóin, a börzén s a kocsmákban. A magyar diák tisztábban 
látja a mérkőző erőket, mint az izzó gyulafehérvári gyülekezet. 
Kovacsóczy Farkas is. Retteg a török hatalomtól, amelyet a 
velencei hírszolgálatból ismer s nem tart sokat a keresztény 
fejedelmekről, akik egyenként engedik egymást a török tor- 
kába. «Sok beszéd is keringett a nép között, mely számunkra 
pusztulást, bajokat és más csapásokat jósolt.» Az erdélyi sors 
a velencei kikötőben vagy a padovai utcán kis napihírré zsu- 
gorodott. A török zsák folyton telik s innen: olasz földről 
jobban látszik, hogy ki következik. Európát nézték így Ameriká- 
ból két világháború közt. Kovacsóczy bezárkózik a diák- 
szobába; már csak a csoda segíthet. «Ezért remegve s szinte 
megrendülve minden efféle szóbeszédet meghallgattunk s gyak- 
ran magunk is költöttünk hozzá, hogy annál lelkesebben meg- 
mutassuk az utánad való vágyakozásunkat s csak akkor hagy- 
tuk el a félelmet, amikor – óh legjobb fejedelem – amit már 
régen elterveztünk, lelkünkben megfontoltunk s szinte sóvá- 
rogva vártunk, a te megválasztásodról előbb levelek, majd 
követek útján is értesültünk.» 


A Magasztalás a hanyatló római irodalom hagyatéka; a 
renaissance ásta ki a császárkorból. Janus Pannonius ott állt a 
feltárásnál s bámulatos gyorsan eltanulta. Valószínűleg az ő 
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tekintélye tartotta fenn a későbbi magyar diákok közt. Abban 
az időben a műfajok is tartósabbak voltak, mint ma. 


Kovacsóczy Magasztalásában is van heraklesi fegyver, hora- 
tiusi államhajó, aristippusi gyönyörűség, a fejedelem hol csá- 
szárokhoz, hol konzulokhoz hasonlít. Aszerint, hogy mi hízel- 
gőbb. Kovacsócsy kipreparálja a fél Plutarchost, így egyen- 
geti az utat a padovai diákszobából valami jó hivatalba. De a 
törtető magasztalás és jeles latin dolgozat mögött minduntalan 
felvillan az erdélyi magyar, a stiliszta mögött a kortárs, aki 
végre megnyugszik, hogy jó vérből való, tanult, tapasztalt, 
emberséges hadvezér és diplomata került Erdély élére. Talán 
ő megállítja az országot a zsák szájában. 


Báthory István magyarországi főúr volt. «Öreg nemzet» 
vagyis: főrend. Címerében egy sárkány forgott három sárkány- 
fog körül. Egyik őse fojtotta az ecsedi mocsarakba. Ez a vitéz 
azonban a mocsarakon kívül óriási földeket is szerzett a sár- 
kánytól. A Báthoryak igazi kiskirályok voltak. Azt mondja a 
nép, hogy mikor a király egyszer Budára idézte az egyik Bátho- 
ryt, a nagyúr erős kíséretet vett maga mellé. De alig indulnak 
el, odaszól az egyik emberének: «nézz csak fiam hátra, jön-e 
utánunk az ecsedi vár?» A legény hátranéz s jelenti, hogy 
bizony a vár nem mozdul. «Akkor én sem megyek» – feleli a 
bölcs ember s visszafordul a sárkány birodalmába. Ott voltak 
Várnánál, Kenyérmezőn, Mohácsnál s Zápolyával a nagy 
parasztsütésnél. Az erdélyi urak joggal remélték, hogy ismét 
kemény kézre adják a székelyeket. Nem sejtették, hogy milyen 
nagy lélek lappang a nehéz emberben s kasznár helyett gazdát 
adnak az országnak. 


Báthory István Padovában tanult. Az egyetem akkor in- 
kább nevelt az életre, mint ma: fanyar és okos ókori írókat 
olvastatott. A diák kevés tárgyi tudást és sok életszabályt vitt 
magával. Báthory az egyetemről diplomáciai és hadi iskolába 
került, az osztrák királylányt vőlegényéhez, a mantovai herceg- 
hez kísérte, majd János Zsigmond nevében tárgyalt Béccsel. 
Ekkor a felindult császár két évi fogságra vetette. Hadi pályáját 
a váradi főkapitányságban kezdte. «Nem annyira a tisztesség, 
mint a terhek viselése végett» bízták rá, írja Bethlen Farkas. 
«A király ezúttal nem hivatalt adott egy férfinek, hanem férfit 
egy hivatalnak». Várad volt Erdély legfontosabb kapuja, kapi- 
tánysága olyan dicsőség, mint napjainkban Verdun védelme. 
Daliás ember volt s a hatalmas kiállás már akkor is félsikert 
jelentett a magyar közéletben. 
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Békés Gáspár azonban nem adta meg magát. Övé volt 
Huszt és Fogaras, zsebében a speyeri szerződés. Nem azért 
vergődött fel királyok asztalához, hogy egy mágnás vissza- 
taszítsa. Hosszú ideje készült a fejedelemségre s azt hitte, hogy 
csak távolléte húzta ki alóla azt a széket, amelyet felajzva, 
mereven lesett a beteges János Zsigmond mellett. Fogarasi 
várába vonult, megtagadta az adózást; ügynökei csakhamar 
fölbukkantak a dühös székelyek közt. «Inkább szerette volna, 
ha valaki a köznemességből tölti be ezt a hivatalt, annak inkább 
alávetette volna magát, mint Istvánnak» – írja Bethlen Farkas. 
A társadalmi megalázás jobban fájt neki, mint a balszerencse. 


Báthory István belátta, hogy egyelőre két fejedelem van 
az országban. Két kard egy hüvelyben. Örökösödési pert indí- 
tott Fogaras ellen. Ez a félelmes fegyver később gyakran meg- 
villant a fejedelmek kezében, különösen Öreg Rákóczy György 
volt a mestere. Békés azonban kitért az első ütés elől: a vajda 
perét megfellebbezte a császárhoz. A császár megerősítette 
Fogaras birtokában s egy kiváló jogtudóst szemelt ki a tárgya- 
lásra. Báthory látta, hogy jobb az egyenes ütés. Akkor már 
kellett is ütni. Fogaras közelebb volt a forrongó Székelyföldhöz, 
mint Gyulafehérvár; azt is suttogták, hogy Békés a közpénzből 
szerzett vagyont külföldre akarja menteni. A fejedelem hirtelen 
körülzáratta Fogarast. Az értékes vad azonban megint kisiklott 
s Báthory emberei csak egy finom, tanult urat találtak a vár- 
ban. Gyulai Pál volt ez, Kemény Zsigmond első regényhőse. 
Ő adta át Békés kincseit a fejedelem megbízottainak. 


Báthory tudta, hogy a dolog neheze csak most kezdődik. 
Megtanulta a római történelemből, hogy a hazaáruló a leg- 
veszélyesebb ellenfél. Összehívta az országgyűlést, hogy ítélje- 
nek Békés hazaárulása fölött. A tanácsurak kezesek voltak, 
megbélyegezték Békést s a vagyonát is elkobozták. De a gyűlés- 
ben egy váratlan szövetséges állt a lázadó mellé. A szánalom. 
A rendek egy része – a régi Békés-párt – morgott, berzenke- 
dett s törvénytiprást emlegetett. Elfeledkezett a maga gyönge- 
ségéről s a fejedelem hatalmáról. Annál jobban tudta ezt 
Báthory. Elfogadta a tanács döntését, az viszont úgy döntött, 
ahogy a fejedelem akarta. 


A császár békített, fenyegetett s a viszályt felségjogánál 
fogva át akarta tenni a birodalmi gyűlésbe. Mindenki tudta, 
hogy ott kinek lenne igaza. De most derült ki, hogy Báthory 
«vajda» rég feloldotta magát a hűségeskü alól s szabadon válasz- 
tott fejedelemként cselekszik. Követei udvariasan visszautasí- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 XIX


tották Bécs ajánlatát. «Nem rövidült meg Isten keze» – felelte 
volna erre Békés és toborzáshoz látott. Kitört az első polgár- 
háború Erdélyért. 


Fájdalom, a polgárháború egy versenyfutással kezdődött 
a törökhöz. Békés ugyanis a császár tanácsára a porta felől is 
fedezni akarta magát. Az pedig egyaránt zsarolta megszorított 
„hűbéresét” s az új hűbéres-jelöltet, de egy pillanatig se gondolt 
arra, hogy komolyan Békés mellé álljon. Bécs mellette állt, bizta- 
tása azonban körülbelül annyit ért, mint egy angol határ- 
garancia. 


A két ellenfél nagyon különböző emberfajta volt. Báthory: 
«nehéz magyar», lassan szedi össze magát s nagyot üt, Békés: 
«cifra magyar», vonzó, tehetséges, de könnyen kilobban. Szinte 
előre lehetett tudni, hogy egy kitartó próbán melyik bírja 
tovább. Békés bejött az országba, a felső részeken sokan melléje 
álltak, Szatmárban már annyira fejébe szállt a vér, hogy falukat, 
várakat, hivatalokat osztott. Kardcsapás nélkül jutott le 
Tordáig. A kortársak azt tartották, hogy ha akkor tovább megy 
Gyulafehérvárig, ő a győztes. Békés nem sejtette, hogy milyen 
végzetes válaszúton áll. Nem akarta kihagyni a bosszúból a 
felbőszült székelyeket, Gyulafehérvár helyett elkanyarodott 
Marosvásárhelynek s ezzel lélekzethez juttatta Báthoryt. 
A végzetes stratégiai hiba után a fejedelem végig taktikai fölény- 
ben maradt. Felszaporodó seregével Békés nyomába szegődött. 
Még meg se verekedtek s már üldözte. A magyar zömön kívül 
voltak török lovasai és havasalji gyalogosai is, az ágyúkat 
egy olasz kezelte. Békés serege magyar zsoldosokból s székelyek- 
ből állt. Egy vegyesajkú sereg harcolt Erdély függetlenségéért 
a császárpárti magyar sereg ellen. Később is látunk ilyent a 
történelmünkben. Kerelőszentpálnál találkoztak, a Maros mel- 
lett. Békés vitézül harcolt, ügyes visszavonulása sok embert 
megmentett. A fejedelem néhány főembert már a csatatéren 
lenyakaztatott. A székelyek fülére és orrára Kolozsvárt és 
Szamosújváron került sor. A foglyok közt volt Balassa Bálint, 
a költő. 


Az országgyülés némán bólintott Báthory bosszújára. 
A fejedelem a tanácsban beszélt, okfejtése rávall az egykori 
humanista diákra, Sallustius olvasójára. Az ártalmas polgár 
kegyetlenebb büntetést érdemel, mint a legnagyobb külellen- 
ség, mondta, mert ez csak egy idegenre, de a másik atyja életére 
tör. Úgy merült föl ebből a bosszúálló országgyülésből, mint a 
mindenható Pater Familias: élet és halál ura a kis erdélyi 
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családban. Az államérdek ezentúl érinthetetlen szentség, foltját 
az alattvalók vérével kell lemosni. 


Békés Felsőmagyarországon és Lengyelországban bujdo- 
kolt, betegeskedett, nyomorgott. Bécs hallani se akart róla. 
Egy darabig Dudith András, a nagy humanista könyörült meg 
rajta. De jóval többet ért Báthory bocsánata. A fejedelem akkor 
már lengyel király volt s olyan nagy úr, hogy nem állt a rangjá- 
hoz a haragtartás. Ekkor derült ki Békés tehetsége. Egy láng- 
elmének is éppen úgy a bizalmába tudott férközni, mint a dib-dáb 
János Zsigmondéba. A két ember, aki valamikor halálra ke- 
reste egymást, nehéz napokban egy szobában hált, együtt 
virrasztott a király középeurópai tervei fölött. Érezte mind a 
kettő, hogy ha azok sikerülnek, Magyarország kifordul a német 
és török kerekek alól. Sőt Kerelőszentpál balcsillagú hőse is 
jobb csillag alatt támadt föl az orosz harctéren. Ő volt Báthory 
első hadjáratában a magyar sereg vezére, Polock kapuit győze- 
lemmel döngette. Legvégül a család már vérrel is adózott a 
Báthoryaknak. Öccse, Gábor Pskov ostrománál esett el. 


* 


Először fordult elő, hogy a fejedelem fegyverrel is meg- 
védte Erdély függetlenségét a – magyar király ellen. Mert 
Békés a magyar király képében nyomult Erdélybe, a vajdasá- 
got akarta helyreállítani. Az első félszázadban ez a csata esik 
legtávolabb György barát német politikájától és Báthory Zsig- 
mond későbbi német szövetségétől s a legközelebb a barát 
török politikájához s Bethlen Gábor korához. 1551-től 1573-ig 
s onnan 1595-ig leng az erdélyi inga. Közben nehéz súlyával 
sok fejet lesodor. 


Ez a csata szerezte meg Báthory Istvánnak a lengyel 
koronát is. 1576-ban kiköltözött Erdélyből, de nem tette le 
a fejedelemséget. A rendek csak a helyetteséül választották 
meg – fejedelmi címmel – Kristóf nevű testvérét. Ezzel ismét 
helyreállt a Zápolyák dinasztikus politikája, amit a szabad 
választójog fentartásával maguk a rendek is pártoltak. 


Erdélyben változatlanul az történt, amit István akart. 
Megszületett a bécsi főkormányszék egyenes őse: a lengyel- 
országi magyar kancellária. Ez utasította a gyulafehérvári 
kancelláriát, hogy mit javasoljon a rendeknek, hány katonát, 
mekkora adót kérjen. Szóval úgy rendelkezett Gyulafehér- 
várral, mint később Bécs Szebennel s Kolozsvárral. A külső 
kancellária élén Berzeviczy Márton áll, helyettese egy darabig 
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Kovacsóczy Farkas, aki Sulyok Imre halála után átveszi az 
otthoni (gyulafehérvári) kancelláriát, az ő helyére Gyulai 
Pál lép. Az összes főhívatalban padovai diákok ültek. Ez a 
zárkózott, beképzelt s jól összetanult csoport sose volt igazán 
népszerű az erdélyiek közt. Tudásukban lenézést, «nyugatos», 
«urbánus» műveltségükben híg hazafiságot szimatoltak. 


Az olasz egyetemek híre még Budáról szállt át Erdélybe 
s az olasz divat a fél-olasz Izabellából sugárzott szét a neve- 
sebb családok közt. Erdély kicsi volt: a sugár hamar elért a 
köznemesi és patricius házakig. A század végén még többen 
tanultak Olaszországban, mint Németországban. Legtöbben a 
padovai egyetemet választották. Erre nem egy okuk volt. 


A város Velencétől függött s a kalmár királynő sokkal 
jobban elnézte az északi «eretnekségek»-et, mint a többi olasz 
állam. Szabadelvű felfogását az egyetemre is rákényszerítette. 
A wittenbergi, bázeli vagy strassburgi professzorok például 
felekezeti aggály nélkül küldték a diákokat Padovába, amely 
protestánsokat is doktorrá fogadott. Az egyházjogi hallgatók 
akkor már átvonultak Rómába, az újonnan alapított Collegium 
Germanico-Hungaricumba, Padova csak jogászokat, orvoso- 
kat, irodalmárokat nevelt, felekezeti különbség nélkül. Híres 
volt a lantiskolája is. A hazai pénz vagy egy bécsi bank- 
házon vagy Velencén át jutott le; a Báthoryak gazdasági kap- 
csolata főleg a velencei kifizetésnek kedvezett. 


Abban az időben a diákkor addig tartott, amíg az élet; 
miniszterek, államtitkárok, udvaroncok szöktek vissza diáknak. 
Szökésük egy kicsit Goethe lélekmentő olasz útjához hasonlított. 
Jellemző például Forgách Ferenc, a történész esete. Fiatal 
éveiben Padovában diákoskodott, aztán a Habsburg-udvarban 
szolgált s tíz év mulva, 33 éves korában ismét egy padovai diák- 
szobával vigasztalta magát az elmaradt kitüntetésekért. Innen 
Erdélybe került; egykori kollégája, Báthory István meghívta 
kancellárnak. S a kancellári székben az a legnagyobb gondja, 
hogy egy velencei humanistát Erdélybe csaljon. Sértett hiúság 
és képzelt mellőzés szakította el a Habsburgoktól s a férfikor 
delén a legnagyobb rang se tette boldoggá. Nagy volt a rang, 
de akkor már nagyobb volt a vágy a tudós nyugalom után. 
Az történt vele, ami a legtöbb alkotó elmével: az áradó férfi- 
kori mondanivalót a diákkor szabad idejével szerette volna 
egyesíteni. Mit csinál ilyenkor az ember? Betegségbe menekül. 
Kitalálta, hogy őt csak Padovában tudják gyógykezelni. Báthory 
maga is volt diák, lelke legtitkosabb kamrájában talán még 
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parázslott egy kevés honvágy Padova után. Mosolyogva el- 
bocsátotta Forgáchot. De a sors írígyebb volt: nem engedte 
a szökevényt harmadszor az iskolapadba. Forgách csakhamar 
meghalt, abbamaradt művét, amely Itáliába szöktette, csak 
nagynehezen tudták hazahozatni. A renaissancenak nem Ame- 
rika, nem az aranyláz, nem az új csillagászat, nem a vallás- 
háború volt a legnagyobb kalandja, hanem a tudásszomj. Az 
akkori államtitkárok otthagyták a hivatalukat, hogy a kora- 
beli Bergsonhoz utazhassanak. S rendjelek helyett egy Erasmus 
levelet vittek a koporsójuk után. Véres kor volt? Igen: véres 
és gonosz. De a fehér ember csak akkor közelítette meg a kínai 
műveltséget. Petrarca és a tridenti zsinat közt lobogott el 
Európa tündöklő Han-korszaka. 


Padova olyannyira magyar tanulmányi központ volt, 
hogy még a hazai viszonyoknak is jó tüköre. A két magyar 
haza elhidegülése például az odavaló egyetemi anyakönyvek- 
ből is kiderül. Mohács előtt mindenünnen jön diák, de legtöbb 
a nyugat-magyar s a horvát. Oláh Miklós erdélyi, Verancsics 
bosnyák, Brodarics szerémségi. Mind a három a bécsi királyt 
szolgálja. A következő nemzedék pályája már kétfelé válik: 
Dudith, Istvánffy, Zsámboky Béccsel tart, Báthory szembe- 
fordul vele s köréje áll Berzeviczy Márton, Forgách, Kendy 
Sándor. A hét ember közül még csak Kendy jött Erdély- 
ből. De ahogy terjed az ellenreformáció, úgy romlik Bécsben 
a szabadelvű Padova híre. S úgy javúl Erdélyben, ahol a fél- 
olasz Izabella s az olasz-rajongó, unitárius János Zsigmond 
óta családi érdek a padovai diploma. Udvari szolgálathoz, követ- 
járáshoz ez a legjobb ajánlólevél. A nyugati részből tehát el- 
maradnak a diákok: Grácz és Róma felé tartanak. Az új diákok 
mind erdélyiek. Mikor Forgách másodszor kerül Padovába, 
már erdélyi fiatalok közt ül. 


Alig volt akkor kiművelt erdélyi emberfő, aki nem ismerte 
volna egymást Padovából. A lánc Janus Pannoniusnál kezdődik, 
a horvát határon; Báthory István óta már csak Erdélyben 
fűzik hozzá az új szemeket. Forgáchot Oláh küldi le, Kovacsóczyt 
Forgách, Szamosközyt Kovacsóczy. Diplomáciai tárgyalások- 
nál is sokat használt ez a közös diákmúlt, átüzentek egymásnak 
a túlsó táborba, Berzeviczy például tovább levelezett a császár- 
párti Dudithal és Zsámbokyval, Kovacsóczy Dudithal. 


Augurok voltak, apró jelekből értettek. Ez a titkos össze- 
tartás magyarázza, hogy a legjobb helyeken rendszerint be- 
származók ültek. Forgách ugocsai, Bécsben kezdte a pályáját 
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s volt diáktársának köszönhette a gyors emelkedést Erdélyben. 
Berzeviczy szepesi, 25 éves korában kilépett a bécsi szolgálat- 
ból, hogy tovább tanuljon; lakott Párisban, Londonban, meg- 
leste Erzsébet királynét egy cambridgei Plautus-előadáson, a 
33 éves Forgách hívására 30 éves korában beiratkozott a padovai 
egyetemre s később a barátja után ment Erdélybe. Belőle is 
Báthory csinált nagy embert. Forgách pártfogoltja, Kovacsóczy 
Pozsegából eredt, apja ment be Erdélybe, irigyei dalmatának 
csúfolták. Kakas István, a nagy diplomata, Titel mellől szárma- 
zott, apja került Erdélybe. Az első félszázad három legjobb tör- 
ténésze közül Baranyai Decsi és Gyulafi Lestár maga jött be 
a Dunántúlról, Szamosközy szintén magyarországi volt. Tud- 
juk, Békés Gáspár sem volt törzsökös erdélyi. Ki marad a színen? 
Gyulai Pál, a Kendyek, a Bornemisszák s az «oláh» Jósika. 
A mellékszereplők. Erdély politikáját keletmagyarországi nagy- 
urak, beszármazó családok s olasz zsoldosok intézték. De ne 
feledjük, hogy Mazarin, Napoleon és Gambetta olasz volt, Ca- 
vour francia, De Valera spanyol. 


Mikor Báthory a lengyel trónra került, a két kancellária közt 
megkezdődött az összjáték. A «padovai klikk»-nek közös tolvaj- 
nyelve volt: Livius és Cicero. Ezen írtak, beszéltek, leveleztek, 
ezzel zárkóztak el a «parlagiak» elől. Fájdalom, Ciceróból a nemes 
stílusérzéken kívül a híres ügyvéd üzleti érzékét is eltanulták. 
Kíméletlen vagyongyüjtők voltak. Csak a halál előestéjén tér- 
tek vissza a jó útra. Ilyenkor visszaemlékeztek az ősi intelmekre; 
úgy néztek szembe a halállal, mint az ókor bölcsei. Vagy talán 
az ősi keleti nyugalom s a tragikus protestáns hit támadt fel 
bennük? Válasz helyett csak vér bugyborékol a sírjukból. 


* 


Az erdélyi kancellárnak az volt a legnehezebb dolga, hogy a 
pénzt szerezzen Báthory muszka hadjárataihoz. A királynak 
dinasztikus tervei voltak: Kelet-Középeurópát egy családi szö- 
vetség kezébe akarta összegyüjteni. Lengyelország azonban 
akkor is két front közt élt. Báthory tehát elhatározta, hogy 
előbb leszámol az orosszal, aztán a Habsburgok magyarországi 
uralmával, végül a törökkel. Majdnem Nagy Sándor-i terv volt 
ez, idő kellett volna hozzá s a király már jóval túljárt a negy- 
venen. De tudta, hogy a béke sem vezet semmire. Ha nem támad: 
ő kerül két tűz közé. Nem mindenki élhet békében, aki akar. 
1579-től 1582-ig három hadjáratot viselt Rettenetes Iván ellen. 


A véradó még csak ment volna, bár az erdélyiek nem szíve- 
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sen engedték a fiaikat túl a határon. De a pénzadón már nagyon 
felháborodtak, egyszer majdnem le is kaszabolták Kovacsóczy 
kancellárt. Aztán eszükbe jutott, hogy Báthory lassan üt, de 
nagyot s megjuhászodva fizettek. 


A hadjáratot egy szemtanú leírásából ismerjük. Gyulai 
Pál ez a szemtanú. Békés kibújdosása után Báthoryhoz csatla- 
kozott; később az orosz fronton már mindhárman együtt vol- 
tak. Haditudósítását Kovacsóczynak szánta, nászajándékba. 
Az élelmes kancellár azonban megérezte, hogy ez a nászajándék 
remek propagandairat s nagy hasznára lehet a legközelebbi adó- 
kérdésnél. Kinyomatta tehát Heltai Gáspár műhelyében. 


A művelt alkancellár a muszka tetvek között se feledkezett 
meg Liviusról. Barbár a meséje, klasszikus a nyelve. Képzeljünk 
el egy mai államtitkárt, aki Ranke stílusában tudósítana a 
Sztalin-vonalról. De a jó stilisztának még jobb volt a szeme. 
A terep azóta se változott sokat; egy emberöltő óta apáról 
fiúra ellenőrizhetjük Gyulai megbízhatóságát. Báthory szörnyű 
terepnehézségekkel küzdött, a katonák java erejét elnyelte az 
útépítés s a takarmányszerzés. A hallgatag, úttalan országban 
folyton körülöttük ólálkodott az éhség. Az oroszok húzták a 
háborút, a támadásban megbuktak, de elszántan védekeztek. 
«Akkora volt a muszkák elszántsága és halálmegvetése, hogy 
midőn a mieink biztos lövései a tűz eloltására összeverődött 
muszkákat szánandó módon leterítették, a levertek helyét azon- 
nal újak foglalták el, bár kétségkívül tudták, hogy ők is ott- 
vesznek.» A háború elvadult, főleg az oroszok kegyetlensége 
miatt. «Azt sem kell remélni, hogy az iszonyú vad népet mások 
emberies elbánása vitézi versenyre hívja fel. Akiket a mi marko- 
tányosaink vagy poggyászos szolgáink közül elfogtak, egy sem 
volt, akit elkínozva meg ne öltek volna, a meghódoltakat az 
adott biztosítás ellenére egy hegyre gyüjtötték és megölték; 
minden nem-, kor- és fajkülönbség nélkül iszonyú kegyetlen- 
séget követtek el.» A fagy s a roppant távolságok miatt nem 
lehetett a sebeket kezelni, sok végtag, még több élet veszett 
oda visszaszállítás közben. S a sereg útját mindenütt temetetlen 
lovak jelölték. 


A háború 1582-ben végződött, Báthory teljes diadalával. 
Kíméletes békét kötött, hogy biztosítsa Iván semlegességét a 
következő ütés előtt. Ilyen békét kötött később Bismarck az 
osztrákokkal. Akkor már kész volt a fejében a francia háború. 
Báthory fejében is a német. A lengyeleknek azonban rosszul 
esett, hogy kíméletesen bánt az ősi ellenséggel. 
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Nagy iskola volt ez a hadjárat az erdélyieknek, akik hova- 
tovább kimaradtak a végvári vitézlő gyakorlatból s csak egy 
csúf polgárháborúban próbálhatták ki az erejüket. Orosz üllőn 
készült az a hadsereg, amely felragyogott Báthory Zsigmond 
első hadivállalkozásaiban Havasalföldtől Lippáig. Bornemissza 
János, Borbély György, Király Albert, Sibrik György, Székely 
Mózes mind Báthory seregében szolgált, félelmes gyujtóaknái- 
kat is Szmolenszk és Velikije Luki közt gyakorolták be. Ha csak 
a katonákon múlik, az erdélyi fegyver is ütött volna akkorát a 
törökön, mint a magyar. 


* 


A dinasztikus gondolat együtt erősödött Báthory tekinté- 
lyével. Kristóf már nehézség nélkül fejedelmi utódjául válasz- 
tatta kilencéves kisfiát, Zsigmondot. A király nem örült a válasz- 
tásnak, neki – mint írtam – nagyobb tervei voltak. De Kristóf- 
nak mégis igaza volt. Mert neki viszont a halál súgott s az a leg- 
nagyobb királynál is előrelátóbb. Néhány hónappal a választás 
után hirtelen meghalt. Az ország kormánya a gyermek helyett 
a Lengyelországból kinevezett urakra szállt. Erdélyt a hét éves 
kiskorúság alatt bizalmi emberek s nem a rendek kormányoz- 
ták. Maga a kormányforma azonban háromszor is megváltozott. 
Tizenkettes tanácsból csakhamar leapadt triumvirátusra, amely 
Kendy Sándorból, Kovacsóczy Farkasból és Zsombory László- 
ból állt. Fontoskodó, elvont, irodalmár politikájuk azonban 
nagyon népszerűtlen volt az erdélyiek közt. A magyar politikai 
ösztön akkor még keveset törődött az idegen leckékkel; még a 
római példa se hatotta meg. Hozzászokott a keleti pusztán az 
erős kézhez s most kézzel-lábbal védekezett a triumvirátus ellen. 
Báthoryt meglepte ez a csökönyösség; végül is engedett. Egy 
öreg katona került a három úr helyére. Géczy János. Ezzel már 
jobban megfértek. Kovacsóczynak pedig vigaszul megmaradt 
az irodalom. Papíron bebizonyította, hogy a triumvirátus mégis 
jobb, mintha egy ember kormányoz. 


1581-ben meghalt Kristóf, 1586-ban István. Néhány pil- 
lanatig még csillogott a remény, hogy ismét egy Báthory kerül 
a lengyel trónra. Két unokatestvér: Boldizsár és Zsigmond 
jött szóba. A király bizalmasai tudtak középeurópai terveiről 
s meg akarták menteni. Követség sietett Lengyelországba, 
hogy a választókat meghódítsa. Köztük volt Kovacsóczy s a 
kitűnő Gyulafi Lestár, aki az útjukat is megírta. De Kovacsóczy 
ékesszólása megint csak irodalmi sikert aratott. Zsigmond is, 
Boldizsár is elesett a tróntól. A lengyelországi kancellária fel- 
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oszlott, Berzeviczy visszavonult, Gyulai hazatért. Két év mulva 
kitört a vallásháború Erdélyben. 


Báthory István buzgó katolikus volt. Ő hivta be a jezsuitá- 
kat Erdélybe. Amíg élt, a protestánsok nem mertek nyiltan 
mozogni. De halála után a szerzet éppen olyan csupaszon 
maradt, mint Dávid Ferenc, János Zsigmond halála után. 
A vád nem váratott magára. Valóságos vérvád volt s tanítói 
működésükre célzott. A jezsuiták az ifjúság megrontói, mondták 
országszerte, fiút apa, fiatalt öreg ellen fordítanak. «Mindig 
tőlük fogunk félni, titkos beszélgetéseik miatt a fejedelemmel, 
gyermekeink miatt otthon, ravasz beszédeik miatt a közéletben. 
Miért nem szabadítjátok meg az országot a veszélytől, az ifjú- 
ságot a cselszövényektől, az öregeket a félelemtől, kiűzve ezeket 
az alkalomra váró kémeket» Ezt a vádat egy jezsuita jegyezte 
le a protestáns papok szájáról. A kultúrharc csakhamar állam- 
válsággá dagadt; egész Erdély megrázkódott tőle. Géczy János 
kormányzó összehívta az országgyűlést. A jezsuiták keményen 
védekeztek. Tudták, hogy a többség ellenük van s csak fiatal 
neveltjükre, a fejedelemre számíthatnak. A harc veszélyesen 
közeledett az államfő személyéhez. Ez a félelem diktálta Géczy 
ravasz szavait is. «Mivel az, amit akartok, nem lehetséges» 
tanácsolta a jezsuitáknak, «akarjátok azt, ami lehetséges. 
Ajánljátok fel önként, amit úgyis elvesztenétek s tegyétek 
meg azt a szívességet a fejedelemnek, hogy aki, mikor itt vol- 
tatok, tőletek sajátította el az uralkodás művészetét, a ti 
távozástokkal tartsa meg uralma tekintélyét. A ti feladatotok 
most nem a győzelemért harcolni, hiszen nektek is jobb engedni, 
mint lakolni.» 


A fejedelem őszintén küzdött magában. Végül a rendek 
válaszútra állították. Választhatott a nagykorúsítás s a jezsuiták 
közt. Fölösleges mondani, hogy ezzel a harc el is dőlt. Zsig- 
mond beletörődött a jezsuiták kiűzésébe. Az országgyűlés azon- 
ban megengedte, hogy a katolikus urak katolikus papot tart- 
sanak a birtokukon s ez jezsuita is lehetett. Zsigmond is katolikus 
volt, az ő papját Carillo Alfonznak hívták. Később döntő 
szerepet kapott Erdély külpolitikájában. 


A jezsuiták kimentek, megkezdődött a tizenhat éves 
Zsigmond személyes uralma. 


Mikor Zsigmond világrajött, két összefont keze tele volt 
vérrel. A bábák megfürdették. A vízben aztán hallá változott 
s hátsó részével ide-oda föcskölt. Ebből már tudták az okosak, 
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hogy vérengző ember lesz, mert véres kézzel született, telhetetlen 
és kobor természetét pedig a halaktól örökölte. Somogyi Ambrus 
fél Erdély szájáról jegyezte föl ezeket a baljós jeleket. 


A nagy család kimerült, utolsó sarjai – mint az egykorú 
Valois hercegek – vadul lengtek a nemi tehetetlenség és szer- 
telen szerelemfalás közt. Zsigmond férfiatlan volt, Boldizsár 
s később Gábor Erdély vadkanja. A hatalmas család nemi 
zavarokban süllyedt el. 


Zsigmond okos, művelt, ravasz, érzékeny és tehetséges volt. 
Fél ennyi adománnyal is kiváló uralkodó lehetett volna belőle. 
De még a közepes uralkodáshoz is hiányzott a jelleme. A rossz- 
ban sem volt következetes, sohasem tudta, mit akar. Észt, 
tudást, ékesszólást, körültekintést, ravaszságot állított egy-egy 
hisztérikus hangulat szolgálatába. 


Sokkal vitézebb volt a csatatéren, mint az ágyban s ez 
sztoikusabb férfit is megháborgatott volna. A család kimerü- 
lése azonban egy sokkal végzetesebb tünetben is jelentke- 
zett. Zsigmondot fárasztotta az uralkodás. Kitűnő játékosnak 
született s a jezsuitáktól alaposan megtanulta a fejedelmi 
mesterséget. Családi ösztöne is igényt tartott a hatalomra. 
De a jó sakkjáték s a fölényes diplomatizálás gyakran csak arra 
szolgált, hogy terhes örökségétől megváltsa. Kitalálták már a 
szót? Zsigmond műkedvelő volt, irtózva menekült a felelősségtől. 
Fárasztotta az uralom, amelyet ugyanakkor természetes családi 
kiváltságnak tekintett. Ha van lélekvándorlás, évszázadok 
mulva egy bajorországi lovagvárban bukkanunk rá, egy nyo- 
masztó, kietlen operaelőadáson, amit egyedül neki játszanak. 


Olasz és olaszos műveltségű jezsuiták nevelték. De ő soha- 
sem járt Olaszországban. Ebben az egyben hasonlított Mátyás- 
hoz, akihez minden másban szeretett volna hasonlítani. Rend- 
szerint azok hódolnak be legjobban egy idegen műveltségnek, 
akik csak másodkézből, hallomásból, barátok, kegyencek, 
könyvek morzsáiból festenek róla egy álomszínű, túl művészi 
szerelmes képet. 


A spanyol és osztrák hódítás ebben az időben szórta világgá 
az olaszokat. Két emberfölötti évszázadon át dőzsöltek a 
művészetben és tudományban. A hosszú mámor teljes erkölcsi 
megsemmisüléssel végződött. A világ már látott egyszer ilyet, 
Athénben. Bevonultak a rómaiak s az athéniek beszegődtek 
a barbár udvarokba. Így tettek az olaszok is. Mindenhez értettek 
és semmiben sem hittek, mindenkit kiszolgáltak, csak a maguk 
ügyét nem. Gazdában nem is volt hiány. Megtudták például, 
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hogy van egy kis ország valahol a világ végén, ahol a fejedelem 
a kóbor olaszt is a honfitársai elé helyezi. Nem kell ajánlás: 
olasz nyelvük a legjobb nemesi levél. Zsigmond körül csak- 
hamar hemzsegett a sok olasz zenész, táncos, énekes, költő, 
szónok, építész, tüzijáték és szökőkút készítő, orvos, okkultista, 
asztrológus, lovász, bohóc, labdajátékos, számolóművész, baj- 
vívó, gladiátor, szakács, kertész és más embermajom. Csácso- 
gásuk elringatta Olaszországba. Mert Zsigmond folyton Olasz- 
országba sóvárgott; a Mediciek barátságát s egy olasz hercegnő 
kezét kereste. Medici Ferdinánd volt az eszménye. Ez a nagy- 
herceg a biborosi székből került Toszkána trónjára; pályája 
Zsigmond lelkének két végletét súrolta: a papi alázatot s a 
korlátlan önkényuralmat. Szamosközy írja, hogy a fiatal feje- 
delem biborosi uszállyal sétálgatott a gyulafehérvári palotában. 
„Visszautasította vagy hanyagul fogadta a saját nemzetéből 
s népéből származott legnemesebb ifjak apródi szolgálatait s 
azt akarta, hogy mindig olaszok legyenek körülötte, szinte 
egyedül az olaszok jelentek meg előtte, egyedül azok intéztek 
mindent, egyedül ők voltak minden: velök ment vadászni, 
játszani, velük forgolódott, szinte az ölében dédelgette őket...» 
Szent István óta ismerjük ezt a képet. A magyarok megszokták. 
«Az idegen nyelv, név s ruházat, noha magábanvéve sem sze- 
retetreméltó, még nem is bántotta volna a magyarok lelkét, 
akik megszokták, hogy az idegenekkel barátságosan s magukat 
mérsékelve éljenek együtt» írja Szamosközy erről a keserű 
bölcseségről. Ő maga távolról sem volt olaszfaló, sőt makacsul 
csüngött padovai diákemlékein. «Én is római vagyok» vallotta 
büszkén az antik Dáciára célozva. A Kolozsvári Testvérek 
váradi szobrai előtt Gattamelata és Colleoni után sóhajtott. 
Ő volt az első római régészünk. Pontosan tudta tehát, hol az 
igazi olasz nagyság. Éppen ezért undorodott a gyulafehérvári 
zsibvásártól. Sőt még itt is megszelídült, ha egy kis tehetségre 
vagy igazi tudományra bukkant. Ez a komoly lángelme és 
jó hazafi jobban tisztelte az igazi olasz lángelméket, mint 
Zsigmond. Olvassuk el a korabeli följegyzésekben, hogy milyen 
komiszul bánt a fejedelem a székelyekkel s milyen majom- 
szeretettel becézte a jött-ment kötéltáncosokat. Egyszeriben 
megértjük, hogy mért horkan fel időnként a magyarban az élve 
eltemetett Thonuzoba s a lemészárolt Koppány. Egy félreértett, 
híg «nyugatosság» az oka. De az oláhokhoz álló öngyilkos 
székelyek s az olasz bohócokkal hempergő Zsigmond közt ott 
áll az igazi magyar mérték is, Kelet és Nyugat békebírája: 
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Szamosközy István, a padovai szegény magyar diák, aki az 
olaszt a legnemesebb nemzetnek nevezi. Jól ismerte a bazai 
mintát, amelyhez a becsődülő söpredéket hozzámérhette. 


A muzsikusok közt akadtak a legkülönb olaszok, néhányat 
még zenetörténetük is számontart. Báthory Zsigmond szen- 
vedélyes zenebarát volt; egyik muzsikusa feljegyezte, hogy 
lanton, cembalon és orgonán játszott. Jósika Istvánt egyenesen 
muzsikusokért küldte Olaszországba. A kegyenc valószinűleg 
szerződtetési tárgyalások közt ismerkedett meg a perugiai 
Girolamo Dirutával. Ő volt a legnevesebb muzsikus a Báthory 
ház körül. Velencében és Chioggiában volt orgonista, Jósikát 
Velencéből ismerte. Híres orgonajátszási és orgonaszerzési mun- 
kája, az «Il Transilvano o dialogo sopra il vero modo di sonar 
organo e instrumenti a penna» Zsigmondot örökíti meg a cím- 
ben. Ő az a bizonyos «Transilvano», azaz erdélyi. Három sze- 
replője van a párbeszédes orgonaiskolának, az egyik éppen 
Jósika István, a másik maga Diruta, a harmadik egy Melchior 
Michele nevű lovag, aki többször megfordult Erdélyben. 


Két évvel e mű megjelenése után Claudio Monteverdi részt- 
vett a magyarországi harcokban. Volt egy pillanat, amikor a 
zeneóriás s a szadista melomán egyszerre állt a szétszakított 
Magyarország földjén. 


* 


Zsigmond nagykorúsága egy családi viszállyal kezdődött. 
István és Kristóf testvéri egyetértését fölváltotta a két unoka- 
testvér: Zsigmond és Boldizsár gyűlölködése. Boldizsár szilaj, 
meggondolatlan, parádézó fiatalember volt s lenézte a fejedel- 
met. Egy liliputi Valois-Guise vetélkedés tört ki Gyulafehér- 
váron. A tüzet Jósika szította. Nemsokára odáig fajult, hogy a 
tanácsuraknak is bele kellett szólni. Boldizsár össze-vissza csör- 
tetett az ágyasházukban, már csak ezért is ellene fordultak. 
De titkos tanácskozásukból valami más is kiderült. Az, hogy 
egy félszázad alatt még a bizonytalan felségjogú fejedelemség 
köré is lerakodott egy vékony legitimizmus. Erdélynek már volt 
önálló legitimizmusa és önálló konzervatív politikája: a török 
kímélet. A tanácskozás végén úgy döntöttek, hogy ha kell, 
haljon meg Boldizsár. Döntésüket Gyulai Pál és Gálfi János 
közölte a fejedelemmel. Az egyik Erdély legműveltebb kopo- 
nyája volt, a másik a gyermek Zsigmond kortese. 


De a falaknak akkor is fülük volt. Boldizsár mindent meg- 
tudott s vért akart látni. Mindenki mosakodott, legjobban a 
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fejedelem. Gyulai és Gálfi könnyen kitalálhatta, hogy mi lesz a 
sorsuk. Az első abafájai kastélyába húzódott, ott törtek rá 
Boldizsár hóhérai. Gálfit maga a fejedelem végeztette ki, szipogva 
és a mellét verve. Haláluk ellen senki se tiltakozott. A bűnpár- 
tolás néhány év mulva iszonyú véresőt hozott Erdélyre. 


Az udvari dráma után nemsokára a külpolitikai egyensúly 
is felborult. Gondos lelki puhítás s a századvégi háborús for- 
dulat borította fel. A lélek-puhítót Carillo Alfonznak hívták, 
Zsigmond gyóntatója volt s Prága üzeneteit súgta a fejedelem 
fülébe. A háborús fordulat a török-magyar harc kiújulásával 
kezdődött. 


Erdélyben akkor már sokan úgy ragaszkodtak a török 
politikához, mint egy ősi nemzeti hagyományhoz. Egy nemzet 
rendszerint a kicsit régiről hiszi, hogy ősi s az igazán ősit egé- 
szen idegennek érzi. Az urak jó részének is már a török politika 
volt ősi s a szentistváni gondolat idegen. Török politikán azon- 
ban ne értsünk török barátságot. A török pártban azok gyűltek 
össze, akik kímélni akarták a portát, kitértek előle, nem bíztak 
a német felszabadításban. Ebbe az érzésbe ösztönszerűleg az is 
belejátszott, hogy a névleges vallásszabadság mögött a protes- 
tantizmus államvallássá emelkedett s ezt a fölényét csak egy 
önálló Erdélyben tarthatta meg. A német párt viszont hitt a 
közeli felszabadításban s három tűz közé akarta fogni a törököt. 
A század végén úgy látszott, hogy erre sor is kerülhet. A tapasz- 
talt magyar kapitányok észrevették, hogy a török gyengébben 
s rosszul üt. Sebet kapott a perzsa hadjáratban. A megromlott 
reflexre még nagyobb ütéssel feleltek. 1593-ban, a sziszeki csatá- 
val kiújult a háború. Rimaszombat és Fülek még abban az 
évben, Csurgó, Babócsa, Nógrád, Sziszek a következő évben 
magyar kézre került. A porta fegyveres segítséget követelt a 
hűbéresétől, a pápa s a császár szent háborúra szólította fel 
Magyarország keleti részét. Most került csak igazán üllő és kala- 
pács közé. A Szávától Váradig ömlött a magyar, horvát és szerb 
vér, Balassa elvérzett Esztergomnál. Erdély lábhoz tett fegy- 
verrel figyelt. Úgy nézte a magyarországi háborút, mint a 
svájci franciák Verdun ostromát. De a hosszú semlegességhez 
nagyobb egyetértés kellett volna otthon. Carillo visszatért 
Prágából s ismét a lelkére beszélt Zsigmondnak. A fejedelem a 
német mellé állt. Ám a német oldalt egy év óta felszentelték a 
magyar győzelmek; a «német párt» az alkotmányjogi vitából 
hirtelen fölemelkedett a szent háború felhőibe. Aki a némettel 
tartott, Sziszek óta a füleki, hatvani s dunántúli hősökkel tar- 
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tott! A nép mindig a szívével politizál s a szivük most a magyar 
bajtársakhoz húzott. Már-már úgy látszott, hogy Zsigmondnak 
nyert ügye van. A székelyek, a szászok s a kisnemesek keresz- 
tény hitükre hallgatva, a háború mellé álltak. 


De a tanácsurak a fejükkel politizáltak. A fejedelem nagyon 
fiatal volt ahhoz, hogy a nagyhatalmú, beképzelt padovai 
klikk engedjen neki. Ők féltékenyen őrizték Báthory István 
politikai hagyatékát. A fejedelem s a nép háborút akart, a főurak 
ragaszkodtak a semlegességhez s ez inkább a törökhöz hajolt. 
Kendy Sándor s két sógora: Báthory Boldizsár és Kovacsóczy 
volt az ellenállás lelke. 


Csakhogy a fejedelem sem állt egyedül. Mellette állt nagy- 
bátyja, Bocskay István, aki óriási tiszántúli birtokokra, tehát 
az akkori fogalmak szerint nagy magánhaderőre támaszkodott. 
Mellette állt Geszti Ferenc, aki vadul gyűlölte a padovai irodal- 
márokat. S mellette állt Kornis Gáspár. Bocskay Várad, Geszti 
Déva s Kornis Huszt kapitánya volt. A fejedelem három erős 
helyőrségre számíthatott. «Parlagiak» és «padovaiak» közt egyre 
nőtt a feszültség. A sors iróniája, hogy az olaszos Zsigmond 
éppen ezeket a parlagi magyarokat használta föl olasz művelt- 
ségű tanácsosai ellen. 


Az első országgyűlés dolgavégezetlenül ment szét. Néhány 
hónap mulva ismét találkozott Gyulafehérváron. De nem a 
szokásos helyen, a templomban, hanem a darabontokkal meg- 
rakott palotában. Kendyék azonban nem akartak fegyverek 
közt tárgyalni. Ekkor maga fejedelem lépett közbe s szakítva 
az évtizedes szokással, személyesen szólt az országgyűléshez. 
Kiderült, hogy pompás szónok. A humanista klikk azonban a 
szokatlan személyes föllépéstől sem akart megpuhulni. A dön- 
tés megint elmaradt, a fejedelem tovább hátrált egy lépéssel. 


Rövid idő mulva újabb, fegyveres országgyűlést hirdetett. 
A főrendeket Gyulafehérvárra, a közrendeket Tordára kérte. 
Először fordult elő, hogy az egykamarás erdélyi országgyűlés 
«főrendiházi» és «táblai» ülésre szakadt. Zsigmond azt hitte, hogy 
így könnyebben boldogul. A fejedelmi előterjesztést a gyanús 
Kovacsóczy helyett Geszti Ferencre bízta. Az aztán még Platon- 
nal is elbánt. Bethlen Farkasból ismerjük a kackiás beszédet. 
Romlatlan őseink, pattogta Geszti, nem bízták filozófusokra 
az ország kormányzását. Üljenek azok csak az iskola porában, 
legyenek tunya papok, tanítsák a parasztot. Ha jó katona, egy 
lovász is többet ér, mint az összes tudós. Botorság egy ilyen 
tudósnak közhivatalt adni vagy beengedni a fejedelem titkos 
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tanácsába. A humanisták gyáva hazaárulók, egy züllött és 
hanyatló világhatalomhoz húznak, belső bomlasztók s szám- 
kivetésben a helyük. 


A tanácsurak összenéztek. A maguk sérelmét még csak 
megbocsátották volna, de az már mégis csak sok volt, hogy ez 
a faragatlan, félművelt, zavaros fejű paraszt lehordja a hét 
görög bölcset! A fejmosás után ők is átvonultak Tordára. Ide 
kellett volna átjönnie a fejedelemnek is. De Zsigmond sokkal 
jobb játékosnak született. Nem szaladt a kardok közé. Az 
ország kormányzását főkapitányi címmel Boldizsárra ruházva 
szép csöndesen felutazott Kővárra. Kővár Erdély kapujában 
feküdt, közelebb a magyarországi, mint az erdélyi hadakhoz. 
Zsigmond kisiklott a főúri zendülők kezéből. Néhány év előtt 
ugyanígy csúszott ki III. Henrik a párisi liga markából. Blois- 
nak hívták a francia Kővárt. 


A főrangú ellenzék megszédült a váratlan sikertől. Ki- 
derült, hogy a goromba Gesztinek egy kicsit mégis csak igaz 
volt. Az országgyűlést áttették Kolozsvárra s ott azon kezdtek 
tanakodni, hogy Erdélyben is megalapítják a velencei köz- 
társaságot, tizenkét tanácsúrral s száz tagú tanáccsal! Betelt a 
padovai diákálom: csak ki kellett nyúlni a velencei szenátorsá- 
gért. Ők lesznek a kegyelmes Signoria! Ki-ki már Tizian vásznára 
képzelte magát. 


Eközben Zsigmond magához rendelte Bocskayt Váradról, 
Gesztit Déváról, Kornis Gáspárt Husztról. Ügynökei elkevered- 
tek a kolozsvári gyűlésben a székelyek, szászok és kisnemesek 
közé. A főurak egy nap arra ébredtek, hogy mindenki a fejedel- 
met élteti és követeli. A közvélemény nem egyezett bele a 
puccsba; szent háborút akart. A szenátorok akkor még helyt 
állhattak volna a hitükért. De ők fejvesztve inkább a fejedelem- 
hez siettek s kérték: tegyen úgy, amint akar. Megalázkodva 
visszahívták a gyűlésbe. Zsigmond a váradi, huszti, dévai s 
kővári helyőrséggel vonult be a tomboló Kolozsvárra. Nagyon 
nyájas volt az urakkal, tréfálkozott s együtt evett velük. 
A Fronde vértelenül elsimult. A fejedelem ezután új ország- 
gyűlést hirdetett s az szó nélkül felbontotta a török szövet- 
séget. Zsigmond úr volt; most már kockázat nélkül fizet- 
hetett. Iszonyúan fizetett. Misére indult, maga köré gyüjtötte 
az urakat, aztán intett a testőröknek. A tizennégy fogoly- 
ból tizet megöletett, köztük volt Boldizsár, Kendy Sándor és 
Kovacsóczy. Öt lázadó a kolozsvári piacon vérzett el. Kolozs- 
vári hagyomány – (Jósikában olvasták) – hogy a kivégzést 
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Zsigmond is látta az egyik házból. A történészek nem nagyon 
hiszik, de már keveset tehetnek Jósika Miklós regényei ellen. 
Kegyenc ősének mindenesetre jó napja volt ekkor. Megszaba- 
dult a gyűlölt Boldizsártól. A fejedelem a felelősséget Bocskayra 
s Gesztire kente. Írtam már, hogy műkedvelő volt: írtózott a 
felelősségtől. 


Megtisztult az út a német politika előtt. Zsigmond a csá- 
szárhoz küldte Bocskayt. Ők ketten voltak az új irány fő kép- 
viselői. Persze más-más belső ösztönzésre. Zsigmond arany- 
gyapjút remélt s harci madrigálok mellett tassoi szerepben 
tetszelgett, Bocskayban a tiszántúli királyhűség fordult vissza 
a törvényes királyhoz. Oda, ahonnan Békés Gáspár kudarca 
óta átmenetileg elszakadt. 


A követ egy új speyeri szerződéssel tért vissza. Zsigmond 
elismeri Rudolf felségjogát, cserében örökös joggal s fenséges 
címmel szabadon uralkodik Erdélyben. A két szerződő fél véd- 
és dacszövetséget köt a török ellen. S ha ez Zsigmond trónjába 
kerül, a császár méltó megélhetésről gondoskodik egy csöndes 
német fejedelemségben. Bocskay egy hercegkisasszony kezét is 
megszerezte neki. A lány anyja valamikor kosarat adott János 
Zsigmondnak. 


Lakzi és háború készült Erdélyben. Kettős izgalom s a 
nép eleinte nagyon szeret izgulni. Most is pezsgett Erdély. 
Zsigmond azonban ellentmondó ábrándok közt hintázott. Hol 
a csatatéren látta magát, vakító páncélban, érces madrigálok 
szárnyán, hol arra gondolt, hogy visszavonul egy előkelő nyu- 
gati udvarba, aranygyapjúval, lanttal a kezében, bíbornoki 
uszálya a márványpadlót söpri. 


A szerződés az országgyűlés elé tartozott. A rendek el is 
jöttek Gyulafehérvárra; mindenki a nyakát tapogatta. Zsig- 
mond most megtudhatta, hogy csak az első gyilkosság nehéz, 
a többinek csupán a kellő idejét kell kiszámítani. Ha eddig 
nyugtalankodott volna a lelkiismerete, ez a gyűlés megnyug- 
tatta. «Megtudták a fejedelem közléséből» az összeesküvést s 
hálálkodtak Istennek, hogy a fejedelem idejében szétütött az 
orgyilkosok közt. Az országgyűlés még egyszer belerúgott a 
holtakba. Pedig azokra mindent rá lehetett fogni – (főleg a 
politikai tehetségtelenséget) – csak azt nem, hogy a fejedelem 
életére fenekedtek. Az országgyűlés azonban lázasan bólongott, 
visszahívta a jezsuitákat, el volt ragadtatva a szerződéstől s a 
menyasszonytól. A Báthoryak Erdélyében igazán rossz tréfa 
népakaratról beszélni. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 XXXIV 


Eleinte minden rózsásan kezdődött. A bosszú s a szövetség 
egyaránt megnövelte Zsigmond tekintélyét a Balkánon. Áron 
moldvai s Mihály havasalföldi vajda hűbéri esküt fogadott 
neki. Nagy körvonalakban kibontakozott a fejedelem dunai 
szövetsége. A két hűbéressel, a német szövetségessel s a remek 
hadsereggel csakugyan nyeregben érezhette magát a hátráló 
török ellen. 


Az erdélyi sereg két irányban támadott. A Maros völgyön 
az Alföldre, Havasalföldön a Duna alsó folyása felé. Az orosz 
háború tapasztalatait – főleg a gyujtóaknát – itt is, ott is 
fölhasználták. Lippa és Jenő, két fontos vár kevés áldozattal 
magyar kézre került. A havasalji hadjáratban a fejedelem is 
résztvett; Bocskay volt a lovasság parancsnoka. Külpolitiká- 
jukat itt még fényesebb fegyvertények igazolták. Elesett 
Tergoviste, Gyurgyevo; a Havasalja a Duna fölött teljesen 
kitisztult. Meglátszott a katonákon a muszka hadiiskola. 


Ezekben a harcokban előljártak a székelyek. Zsigmond 
eleinte vonakodott elfogadni a fegyverüket. Féltette a közéjük 
fészkelt nemeseket s a nyakukra nőtt primorokat. A hadi szol- 
gálat ugyanis megújította volna a székely kiváltságot. Ezt pedig 
sem Zsigmond, sem az urak nem akarták. De a «háborús szük- 
ségtől» s a «székelyek önkéntes nagylelkűségétől vezetve» mégis 
tárgyalni kezdett velük s az urak feje fölött meg is egyezett.. 
Feketehalomnál történt ez, közvetlenül a hadjárat előtt. Az ős1 


székely közösség a megyei rendszer alól visszakerült az államfő 
közvetlen fennhatósága alá. Birtokegységüket már nem tudták 
helyreállítani, mindenfelől kirítt belőle a sok adománybirtok s 
egyéb kiharapott jószág. De legalább elállták a további szolga- 
ság útját. 


A győzelmes hadjárat örömére azonban a nemesség meg- 
kérte a hazatérő fejedelmet, hogy a székelyeket adja vissza az 
uraiknak. Ez lett volna a legszebb örömünnep. Zsigmond az 
országgyűlésre hárította a szószegést. A meglepett székelyek 
esetlenül vergődtek a gyakorlott jogászok között. Végül már az 
is kisült róluk, hogy a fejedelem akarata ellen fogtak fegyvert! 
Bűnükül szállt a fejükre a véradó. S az országgyűlés csakugyan 
helyreállította a jobbágyi szolgálatot, ezzel is bebizonyítván, 
hogy Erdély alkotmánya akkor már csak névleg állott a három 
középkori nemzet egyenjogú uniójából. A fejedelem kiszolgál- 
tatta a közszékelyeket a magyar nemeseknek és székely primo- 
roknak. 


De a székelyek másként határoztak. Zsigmond nem szedette 
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össze a fegyvereiket és zászlóikat. A török vérben fent kardok 
a döntés után az urak ellen fordultak. Minthogy Zsigmond 
éppen Prágában farsangolt, Bocskay, a helytartó elrendelte a 
megszelídítésüket. A pacifikálás tudvalevőleg nem megy vér 
nélkül. De a végrehajtás ezúttal sokkal kegyetlenebb volt, mint 
a parancs. A foglyok lassan csúsztak a karókba, vaskampóra s 
faágra is jutott belőlük. «Az ország rendeiből nem hiányoztak 
olyanok» – fejezi be Baranyai Decsi ezt a történetet – «akik 
nagy lelki bánattal mondták azt, amit egykor Sulláról beszéltek 
Rómában: az orvosság túllépett a mértéken. Sokan féltek, 
hogy ez a belső lázongás súlyosabb csapást hoz Erdélyre. Sőt 
akadtak komoly ítéletű emberek, akik azt mondták, hogy a 
fejedelem kötelessége, hogy a nemességnek az igazságosnál 
kegyetlenebb uralmát a jobbágyok felett törvényes korlátozá- 
sokkal enyhítse, nehogy a paraszti tömeg a kegyetlen szolga- 
ságot, az elviselhetetlen terheket, melyek a nemesség részéről 
a méltányosság és közjó ellenére terhelik, meggyűlölje s végül 
is, mint az már gyakran megtörtént, polgárháborúba kénysze- 
rüljön». 


Baranyai Decsi igen jó koponya s fínom műszer volt. 
Annyira fínom, hogy Zsigmondot a havasalji győzelem után 
egy teljes Sallustius-fordítással köszöntötte föl. Az ünnepi alka- 
lomra lefordította a főúri polgárháborúk legnagyobb antik szak- 
értőjét. Ez illett legjobban a visszatérő győzteshez. A székely 
ügyben is jó szimatja volt: zárószavai csakhamar jósigékké 
váltak. 


Közben az ég lassan beborult. Az erdélyi sereg Lippa és 
Jenő után Temesvár alá gyűlt. A tapasztalt Borbély György 
azt tanácsolta, hogy tisztítsák meg előbb a környéket. Nem hall- 
gattak rá. A vár ostroma nagyobb dicsőség, nagyobb látvány 
s eleste nagyobb préda lett volna. Erre azonban sehogyse 
akart sor kerülni. Az utánpótlást a török és tatár portyák csak- 
ugyan szétzavarták; a félelmes vár meg se rezdült a lövések- 
től. A csapatok éheztek, zúgolódtak, végül hosszú orral elvo- 
nultak Temesvár alól. Fenn Északon a legendás hírű Eger 
esett el. Most már a török is belejött a verekedésbe. Zsigmond 
Miskolcnál egyesült Miksa herceggel; a havasalji győzelem után 
egy új Gyurgyevoban bízott. Mezőkeresztesnél találkoztak a 
törökkel. A csatából majdnem új Várna lett. Zsigmond vissza- 
menekült Erdélybe, váltig hajtogatva, hogy «ennek a vereség- 
nek egyedüli oka a német lovasság megfutamodása volt». 
Tudjuk, hogy nem csak az volt. A török a tábor fosztogatása 
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közben verte szét az önfeledt magyarokat, akik üldözés helyett 
uruk címeres zászlóival tülekedtek a török sátrak körül. 


* 


A játék eltört. Zsigmondnak nem ízlett többé az uralkodás. 
A balsikerű éjszakáktól, férfi kudarcaitól is szabadulni akart. 
Hamar megért benne a gondolat, hogy bíbornoki palástba 
bújik előlük. A császár emberei is tovább puhították. 


Megint kiderült, hogy az önálló Erdély a fejedelem akaratá- 
tól függ, valósággal egy uralmi akarat kifejezése. Zsig- 
mond elvágyott a trónról s egyszeriben elhalványult Erdély. 
«Inkább akart Opeln nemtelen és szomorú magányába költözni» 
írja megvetően Szamosközy, «mint szülőföldjén, Erdély kies- 
ségében élni». 


1598 kora tavaszán országgyülést hívott össze Gyulafehér- 
várra, hogy lemondását s az ország átadását közölje. Tudta, 
hogy a német politika kudarca miatt a rendek nem fognak 
olyan simán engedni, mint 1551-ben György barátnak vagy 
ahogy neki a kolozsvári országgyülésen. Egy kis «segítség» 
kellett az alkotmányos eljárásnak. Zsigmond tehát mozgósí- 
totta a testőrséget, a töltött ágyúknál kanócok égtek. «Az 
országgyülést, máskor a jogtalanságok megtorlóját, a szabadság 
szószólóját, a kötelesség megszabóját, az igazság oltárát gyűlés- 
ből börtönné tették». De Szamosközy szavait csak gondolták 
s nem mondották ki a rendek. A félelem mindenkire átragadt. 
Már pedig egy nemzet csak a gyávaságra fizet rá igazán. «Senki 
sem akadt, aki a méltatlan határozat ellen szabad szóval tilta- 
kozott volna, aki előtt többet ért volna az ország jóléte, mint 
egy meggondolatlan ifjúnak a haza felforgatására készülő 
szenvedélye. Olyanoknak látszottak, mintha szavazásra fel- 
állított szobrok lettek volna a gyülésen, miért is nem ok nélkül 
emlegették, hogy mint egykor az amyclaiak ostoba hallgatás- 
sal, az erdélyiek is megfélemlített némasággal fognak tönkre- 
menni». Erdély gyásznapjait, a Basta-kort ennek a gyülésnek 
a gyávasága előzte meg. Sokan érezték, hogy Erdélynek még 
hivatása van; korai volna a két hazát a gyönge német kézben 
egyesíteni. Ez volt a többségi vélemény. De egyetlen férfi sem 
mert mukkanni a töltött ágyúk előtt. Senatores boni viri, 
senatus autem mala bestia, hogy a kor stílusában maradjunk. 
Oláh fejszék, székely szablyák, zsoldos lovak alatt bánták meg 
ezt a gyávaságot. 
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Most közbeszólt a kegyenc. Rudolf már kiszemelte a meg- 
bízottait Erdély átvételére. De Jósika maga szeretett volna 
kormányzó lenni, sokak szerint azzal a hátsó gondolattal, hogy 
amíg Zsigmond Opelnben ül, megkedveltesse magát a rendekkel. 
Rábeszélte Zsigmondot, hogy hátráljon meg egy kicsit s a 
császári biztosok helyett adja át neki Erdélyt. Ő majd vissza- 
adja, mihelyt Zsigmond ráún az opelni szép napokra. A terv 
azonban kipattant. Folt esett a prágai szerződésen s ezzel 
Bocskay becsületén. Ő a becsületével állt jót odafenn, hogy 
Zsigmond lemondása után Erdély visszaolvad a királyságba. 
A felbőszült nagyúr elégtételt követelt. A folt akkora volt, 
hogy vérrel kellett lemosni. Zsigmond nem sokat habozott: 
odaadta a Jósikáét. Mindent a kegyencre kent. Jósika Gyulai 
Pál sorsára került. Négy évvel élte túl gyűlölt ellenfelét: 
Boldizsárt s attól a kéztől esett el, amelyet ő fordított Boldi- 
zsár ellen. A fejedelem a kezét mosta, panaszkodott, hogy 
szívesen megmentené Jósikát, de hát az országban már a császári 
biztosok ítélnek. Ékes szőnyegeket vonatott a kormos börtön- 
falakra «s maga verte a szegeket a falba s azokra függönyöket 
aggatott, hogy az érdemes barátnak megtegye érdemei szerint 
a barátság utolsó kötelességét». Volt humor ebben a szörnye- 
tegben. 


Az országgyűlés végetért, a rendek hűséget fogadtak Rudolf- 
nak, Zsigmond Opelnbe költözött. Eltűnt az önálló Erdély. 
Ötven évig élt s azalatt háromszor megtagadták. György barát 
1551-ben, János Zsigmond a speyeri szerződésben, Zsigmond a 
lemondással. A háború nagy lendülettel folyt a külhazában s 
voltak, akik még Mezőkeresztes után is remélték, hogy a törö- 
köt hamarosan kiszorítják az országból. De akkor Erdély lét- 
joga is megszűnne: visszaolvadna a korona testébe. Mért ne 
térjen vissza tehát most, a háború alatt, amíg katonai segítséget 
adhat a magyaroknak? Ez volt Bocskay gondolata. Föltehetjük, 
hogy a jóhiszemű Carillo atya is ezt gondolta. Zsigmond minden- 
esetre egy virágzó országot hagyott el. Még a felbőszült törököt 
is kiengesztelhette volna. S a többségi vélemény inkább erre 
a politikára hajolt. Azok pedig, akik nem bíztak a magyar- 
országi sikerekben, nagy bajt jósoltak az oktalan elbujdosásból. 
Zsigmond «sarkával felborította a tele sajtárt». 


A két királyi biztos tapintattal, a fal mellett kormányzott. 
Tudták, hogy a német politika már csak gondos kertészkedéssel 
csírázik ki. Nem bolygatták a hivatalokat, mindenki megmaradt 
a helyén. Éppen elég dolgot adott nekik a zilált fejedelmi ház- 
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tartás. (Ez abban az időben egyet jelentett az államháztartás- 
sal). Folytatták Zsigmond dunai külpolitikáját is, kiutaztak 
Havasalföldre s Rudolf nevében átvették Mihály vajda meg- 
újított hűbéri hűségeskűjét. 


Miksa főherceg, a kiszemelt helytartó azonban késett. 
Nem léhaságból, hanem Habsburg lassúságból. Annál sebeseb- 
ben gyűlt Erdély fölé a porta haragja. A kis ország elsötétült; 
eldugott havasi falukon is végigborzongott a halálveszély. A két 
biztos látta, hogy fej nélkül a megrettent ország anarchia felé 
csúszik. Könyörögtek Miksának s Miksa még mindig nem jött. 
Egy nap megjött helyette Zsigmond. Lóháton érkezett, egyene- 
sen Opelnből. Kilovagolt a városkapun s meg sem állt Erdélyig. 
Rá aztán igazán talál, amit Szekfű a barokk ember lelki alkatá- 
ról ír a Bethlen életrajzában. Körmönfont, körülményes és 
látszólag zseniális diplomatizálás mögött a barokk ember csupa 
szeszély, hangulat, kapkodás; a hosszú előkészítés ellenére is 
mindig «beugrik». Zsigmond is okos beszélő volt és zavaros fej. 
Az ember azt hiszi, hogy azért tesz így vagy úgy, mert a jezsuiták 
megnyerték a keresztény hérosz-eszmének; Tasso hőse akar 
lenni. Aztán kiderül, hogy megint a jellemével volt baj. Annyira 
nincs jelleme, mint egy halnak. A népnek eszébe jutott a szüle- 
tése. Kóbor és telhetetlen, mint a halak. Áprilisban ment ki 
Opelnbe s augusztusban már Erdélyben volt. 


Hazaért és körülnézett. A rendekkel nem sokat törődött. 
Sokkal fontosabb volt, hogy melléje áll-e Bocskay? A nagy- 
bácsi melléje állt. Ismerte az ország hangulatát, a házról- 
házra harapódzó rémületet. A végén talán önmagát is meggyőzte, 
hogy még mindig jobb Zsigmond az ország élén, mint két 
magárahagyott biztos. Erdély ismét hűséget fogadott Zsig- 
mondnak. 


Ebben az időben terjedt el Erdély ingatag híre a magyar- 
országiak közt. A folt rajta maradt; a magyar ember az erdélyit 
azóta is túlontúl diplomatikusnak, hajlékonynak, sőt gerinc- 
telennek tartja. Az erdélyi jellem azonban csak azért hajolt 
el a magyartól, mert a két ország sorsa is szétvált. A magyart 
a végzet fellebbezés nélkül a végvári harcokhoz szögezte. Az 
erdélyi ember viszont két sors közt választhatott és sohase 
tudta, hogy melyik cédulán húzza ki a halálát, melyiken a 
kegyelmet. Olyankor, amikor már csak a halált választhatta, 
ő is megkeményedett. Az ember bátrabb a biztos halál előtt, 
mint élet és halál válaszútján. 


Erdély nem állhatatlanságból pártolt vissza Zsigmondhoz. 
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Őszintén azt hitte, hogy a tornyosuló török veszélyt csak a tör- 
vényes fejedelem háríthatja el. S neki végig az volt a törvényes 
fejedelem, akit a véréből választott. A visszafogadást azonban 
a multakon okulva választási feltételekhez kötötte. (Ilyen «alkot- 
mányos biztosítékokat» követeltek Elba után Napoleontól is.) 
A föltételekből megdöbbentően kiderül, hogy milyen sokféle 
szabadság hiányzott abban a fejedelemségben, amely névleg 
a három nemzet szabad únióján nyugodott! Ezek a feltételek 
persze tovább is papíron maradtak. Nagy a multja, nagy a 
hagyománya annak a bizonyos «chiffon du papier»-nek. 


Szekfű Gyula azt írja magyar történetében, hogy ha Zsig- 
mond trónon marad s hallgat Bocskayra vagy elmegy, de végleg 
s a hatalmat végképp átadja a Habsburgoknak, a tizenötéves 
háború a török kiverésével végződött volna s Magyarország 
majdnem száz évvel hamarább helyreáll. A nagyszerű történész 
alighanem egyedül áll ezzel az optimizmusával. Bár így lehetett 
volna! De Prága akkor még az alkonyuló német-római gondola- 
tot hordozta; merőn nézett délre és nyugatra. A határgrófsággá 
zsugorodott Magyarország csak akkor nőtt meg Bécs szemében, 
amikor a westphaleni szerződés kiszorította nyugatról s ő új 
birodalmat keresett a Duna völgyében. Akkor egyszerre volt 
hozzá ereje is! Így válik a túlzástól való rettegés maga is túl- 
zássá. A negyvennyolcas, függetlenségi, szabadelvű történetírás 
a Kendyekben, Kovacsóczyakban, Székely Mózesekben is csupa 
nemzeti vértanút gyászolt. Szekfű a jogos ellentmondás hevé- 
ben egyenesen Carillo Alfonz oldalára áll. De Carillo kortárs 
volt és jezsuita; sokkal érthetőbb, ha túlbecsülte a korabeli 
német és katolikus erőket. Az egyetlen helyes mérték Báthory 
István külpolitikai hagyatéka lett volna; csakhogy azt egy- 
időre lejáratták a padovaiak. 


Beállt a fagy, a seregek téli szállásra vonultak. Zsigmond 
újabb tárgyalásra küldte Bocskayt Prágába. Aztán gondolt 
egyet, behívta Lengyelországból unokatestvérét, András bíbo- 
rost s átadta neki Erdélyt. Augusztusban ért haza; ez a kö- 
vetkező márciusban történt. Terveit mindig egyedül eszelte ki; 
Erdélyt, a császárt, a törököt befejezett tények elé állította 
s ha baj lett a dologból, sírva másokra kente a felelősséget. 


András Boldizsár testvére volt s számkivetve élt Lengyel- 
országban. Nemrég még halálra keresték egymást a fejedelem- 
mel. Zsigmond nemcsak a testvérét ölette meg, hanem otthon 
maradt anyját is gyötörte. Most megtette fejedelemnek s a 
kezére adta magát. Andrásnak azonban a hatalomtól elpárol- 
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gott a bosszúvágya: Zsigmond testvéri csókokkal távozott 
Erdélyből. A felesége visszament az anyjához. Nem sok öröme 
telhetett Erdélyben. Bocskay felháborodva Prágában maradt. 


Az új fejedelem csak a szépséget örökölte a Báthoryaktól. 
Daliás volt, nemes és nem éppen okos. Elhatározta, hogy ő is 
a német politika mellé áll; a török követeket legorombította 
s elkergette Gyulafehérvárról. Ugyanakkor Kakas Istvánt el- 
küldte békítőnek Prágába. A feladat nem volt kellemes. Az 
utóbbi években igen megromlott az erdélyiek híre odakinn. 
Kakas kipróbált diplomata volt, hat év előtt már jól vizsgázott 
Angliai Erzsébet előtt. Akkor Zsigmond küldte ki, hogy a kon- 
stantinápolyi angol követ támogatását megszerezze Erdélynek. 
Családi kapcsolatai is voltak az udvarral, német nevelése és 
tiroli felesége a Habsburgokhoz hajlították. De a csoda neki 
sem sikerült. Prága torkig volt a Báthoryakkal s intett Mihály 
vajdának. 


Erdély magára maradt. Négy éve múlt Zsigmond havas- 
aljai győzelme s az ország azóta úgy meggyöngült a fejetlen 
kapkodástól, hogy Mihály vajda megkívánhatta a trónját. 
A hűbéresből és védencből trónkövetelő lett. Prága felé fordult 
egy jelért. Azt állította, hogy hűbéres hűségesküjét akarja 
teljesíteni a bitorló ellen. Azt az esküt, amit a királyi biztosok 
előtt tett le. S a várt jel pontosan olyan volt, amilyent a nem- 
zetiségek láttak 1848-ban. Mihály támadhatott. A pénzről 
majd később beszélnek. 


A kis ország minden oldalról csupaszon állt. Nem számít- 
hatott a lengyelekre. Rudolf és Bocskay ragaszkodott a prágai 
szerződéshez, Mihály fegyverkezett, a török dühös volt, az 
urak kajánul várták, hogy mi lesz. Andráson akarták meg- 
bosszulni Zsigmond sorozatos jogtiprását. 


A fejedelmet jó időben figyelmeztették, hogy Mihály készül 
valamire. Azt is beszélték, hogy bizonyos tanácsurak kijárnak 
hozzá Havasalföldre. Végre András rászánta magát, hogy követ 
útján nyilt színvallásra kéri fel a vajdát. Becsületes emberek 
közt így szokás ez. Mihály a toborzás kellős közepén fogadta 
az erdélyi követet. Nagyon elszomorodott; fájt neki a feje- 
delem bizalmatlansága. De akkor mire ez a sok katona? kér- 
dezte a követ. A török ellen készülök Bulgáriába, vallotta be 
Mihály. Nem ártana, ha a fejedelem is küldene katonát, fegyvert, 
lőszert vagy legalább kiengedné azokat, akik Erdélyből őhozzá 
akarnak állni. A követ föllelkesülten ment vissza Gyulafehér- 
várra. András megkönnyebbült, hiszen eleitől fogva szégyelte 
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ezt a követséget. Fegyvert, lőszert küldött a vajdának s elment 
pisztrángászni. Ez volt a kedvenc mulatsága. Talán éppen 
horgászás közben érte a hír, hogy Mihály a Bodza-szorosban 
átlépte a havasokat. A szászok melléje álltak, minthogy Rudolfra 
hivatkozott. A német császár hűbéresének nézték. De neki a 
székelyek is kellettek. Földieket küldött közéjük, «akik inkább 
jó katonák, mint jó hazafiak voltak». Nagy volt az elkeseredés 
odalenn a Székelyföldön; Zsigmond árulása óta a közszékelyek 
jó időre kiszakadtak Erdély lelki közösségéből. De dühükben 
is érezték, hogy szörnyű választás elé kerültek. «A dolognak 
ilyen veszedelmes forrongásában» írja Szamosközy, «okosabb- 
nak tartották, hogy egyik párton se legyenek, minthogy vala- 
melyik párthoz álljanak. Mert ha András győz: sorsukat és 
szolgaságukat hozhatják fel mentségül, ha meg Mihály mellé 
áll a hadiszerencse: büntetlenségüket szolgálja az, hogy nem 
teljesítették András parancsát. Míg ha valamelyikhez állanak, 
attól féltek, hogy András a megújított lázadás miatt még 
kegyetlenebb büntetéssel sujtja őket, viszont Mihály, mivel 
fegyvert fogtak ellene, kegyetlenül bosszút áll rajtuk.» Végül 
mégis győzött a bosszúvágy s a rábeszélés. A székelység – 
Marosszék és Aranyosszék kivételével – Mihály mellé állt. 
Soha még nép nem járt ilyen közel az erkölcsi halálhoz. Abban 
az évben, amikor a magyarok visszavívják Ozorát és Dombó- 
várt, a székelyek Bizánccal vonulnak a hazájuk ellen. A bűn 
isszonyú, de van rá kegyelem. Az a haza évek óta tele volt 
tüzdelve a Báthoryak karóival. 


András és Mihály Szeben alatt találkozott. A csata nagyon 
sokáig ingadozott. Szamosközy szerint volt egy pillanat, amikor 
már csak magyar harcolt a magyarral. A fejedelem magyarjai 
és a vajda székelyei vágták egymást buzgó káromkodással. 
A kép mindenesetre jellemző arra a korra, amikor török határ- 
sértésekért a végbeliek magyar falukat dúltak fel török terüle- 
ten. Akárki harcolta ki, a győzelem Mihályé maradt. A holta- 
kat a rendszerető szebeniek temették el. 


A csatának hamar híre futott az erdélyi oláhok közt. 
Mihály nem volt nemzeti hős s az oláhokban még nem volt 
nemzetiségi érzés. De azt tudták, hogy a vérükből való, a nyel- 
vükön beszél s őt is pópa keresztelte. Valami földöntúli fő-fő 
jobbágynak képzelték, tömjénfüstös szabadítónak, a bizánci kettős 
kereszt mennyei küldöttjének. Azt érezték, amit az 
alföldi parasztok Dózsa iránt. A csata után kiegyenesedtek az  
oláh kaszák s föllángoltak a magyar udvarházak. 
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Forduljunk el attól, ami következik. «Testvért testvér, apát 
fiú elad.» Az erdélyiek azt mondták magukban, hogy Mihály 
utóvégre a magyar király hűbérese. Ilyen módon megnyugod- 
ván, állásért, javadalmakért kezdtek tülekedni. Úgy látszik, az 
ember vagy majdnem angyal vagy egészen ördög. Mindenesetre 
nagyon könnyen vedlik vissza bestiává. Az erkölcsi összeomlás 
jóval nagyobb volt, mint a katonai vereség; a csata nem annyira 
Szebennél, mint inkább a következő hetekben veszett el. Ez 
még mindig Mohács százada s Szádeczky joggal nevezte Sellen- 
berket (ez volt a csatatér) erdélyi Mohácsnak. Abban a szá- 
zadban a magyar csak a biztos halál előtt mutatott igazi nagy- 
ságot. Ha nem volt menekvése, férfi volt a javából. A kiengesz- 
telő áldozatban mindig felmagasztosult. De máskor a kelleté- 
nél is gyöngébbnek mutatta magát. 


Mihály keleti pompával bevonult Gyulafehérvárra. András 
a Székelyföldön át menekült, Lengyelországba akart jutni. De 
a falka mindenütt a sarkában volt s a hegyek közt bekerítette. 
A székelyek Báthory vért akartak szagolni. Másodmagával 
volt, vitézül védekezett. A gyilkosok levágták a fejét s vászonba 
takarva elküldték a vajdának. Ott volt a felesége is, mikor 
kibontották a kendőt. «Így járhatsz te is, a fiam is» – mondta 
sírva. Erre a vajda is könnyezni kezdett. Szegény pap, szegény 
pap! morogta. 


* 


Mihály a császár helytartójának és főkapitányának nevezte 
magát. Az udvar sokkal kevésbbé tartotta annak. Prága szerint 
Mihály elvégezte a dolgát, jutalmat érdemel, de legjobb, ha 
minél hamarább eltűnik. A Habsburgok sohasam siettek; most 
sem hamarkodták el, hogy ki legyen a kormányzó. Ragaszkod- 
tak az 1595-ös szerződéshez s nem nagyon törődtek azzal, hogy 
közben miket végez és kikre esküszik fel az erdélyi ország- 
gyűlés. Bocskay és Istvánffy egy tekintélyes magyar főurat 
ajánlott. Ők sürgősebbnek látták a dolgot, mint Prága. Erdély- 
ből egyre nyugtalanítóbb hírek szállingóztak. 


Mihály rászabadult a hatalomra; vérbeborult tőle a tekin- 
tete. Álmában már Konstantinápoly s Bécs kapuja előtt állt. 
Erdély csak a második ugródeszkája volt. Kiéhezett plebejus 
elégtétellel kegyet és bosszút osztott s a fél világot meg akarta 
alázni. Bevonult Moldvába, elkergette a vajdáját, egyesítette 
Erdéllyel és Havasalfölddel. Bulgáriát, Szerbiát s a lengyel 
királyságot is akarta, azzal fenyegetőzött hogy felgyujtja 
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Kassát, Bécset, Prágát. A császárra különösképpen haragudott, 
amiért csak vak eszközének nézi. Ekkor állt hatalma tetőpont- 
ján. A románok ma is úgy gondolnak rá, mint mi Attilára. 


«Egyszer az vajda egy pálczát faragcsált volt mulatságá- 
ban» – meséli Enyedi Pál – «és az késsel mind lehántotta volt 
a héjját s mond: ha élek, igy hagyom Erdélyt». Kozák, rác, 
oláh és székely hajdúi már javában hántogatták. Az erdélyiek 
belátták, hogy a vajda igazán nem az ő javadalmazásukért jött 
Erdélybe. Egyébként is «csak az árulást szerette s nem az áruló- 
kat». Balkáni cézár volt, csak a személyes hatalmával törődött 
s nem az ország rendjével s csöndes állapotával. Erdély erre 
makacs szerelemmel ismét Zsigmond felé fordult. Hátha vissza- 
jönne? Az őrült gondolat egyre több embernek tetszett. Zsig- 
mond Moldvában üldögélt, olasz muzsikusai közt. Követség 
ment hozzá s Basta generálishoz Felsőmagyarországra. Az egyik- 
nek fejedelemséget ígértek, a másiktól segítséget kértek. Köz- 
ben a fegyveres tábor is gyülekezett Tordán. Most már a széke- 
lyek is ide jöttek. A tábor vezére, Csáky István szintén Mihály 
mellől pártolt át. Magyarországról megérkezett Basta György. 


A tábornok albán eredetű, képzett olasz katona volt, 
Flandriában járta ki a hadi iskolát. Később a spanyol Habs- 
burgoktól az osztrák Habsburgok szolgálatába lépett. Így 
került Felsőmagyarországra. Elméleti katona volt, mint minden 
korabeli olasz. Két hadtudományi munkát írt, az egyiket a 
könnyű lovasságról éppen Erdélyben. Becsülettel ragaszkodott 
császári gazdájához; ő a monarchista osztrák csapattiszt egyik 
korai mintaképe. Nem szerette az izgága magyarokat s eleitől 
fogva gyanakodott a havasi cézárra. Se magyar, se oláh: csá- 
szárhű katonai kormányzó kell Erdélybe. A felbőszült Erdély 
igazolta a gyanuját Mihály ellen. Úgy látta, hogy itt az alkalom 
Erdély átvételére. Csapatai egyesültek a magyarokkal. A csatát 
Erdély klasszikus hadiútján, a Marosvölgyben vívták meg, 
Miriszlónál. A vajda kifutott Erdélyből. 


Az ország föllélekzett s tüstént két pártra szakadt: németes 
és törökös urakra. Csakhogy a pártjelvények Zsigmond utolsó 
kalandjai óta kicserélődtek. A német párt változatlanul a 
királyhű emberekből állt, vezérük – Bocskay távollétében – 
Kornis Gáspár volt. A török párt ezúttal Zsigmond híveiből 
alakult. A fejedelem csakugyan nem sokat remélhetett már 
Prágától. Egyelőre mindenesetre Csáky és Basta volt a hely- 
zet ura. 


Lécfalván összegyűltek a rendek s hálát adtak a császár- 
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nak a segítségért. Egyúttal a bosszújukat is kitöltötték Bocskayn 
s önkéntes számkivetését örökös száműzetéssé változtatták. 
Ebből már látszott, bogy a törökös báthorystáké a többség. 
Három hónap mulva ismét találkoztak Kolozsváron s egy- 
hangúlag megválasztották Zsigmondot! Időközben ugyanis 
híre járt, hogy Mihály Prágában visszaszerezte a császár kegyét. 
A töröktől is rettegtek s gondolták: a kedvében járnak, ha új- 
donsült hívét választják meg. De ne tisztázzunk annyit. A poli- 
tikai ösztön akkor már olyan epilepsziás volt Erdélyben, mint 
maga Zsigmond. A királypártiakat biztonság kedvéért elfogták 
s láncra verték. Bastát azonban ott marasztalták s felajánlották 
neki Déva várát. A szerencsétlenek már mindenkit töröknek 
néztek. A becsületes katona felbőszülve kiment Erdélyből. 
Egy félév mulva Goroszlónál, a Szilágyságban Mihállyal együtt 
állt szemben Zsigmond seregével. És Zsigmondnak futni kellett. 
Egyelőre Basta és Mihály volt a helyzet ura. 


De a tábornok lelkére lassan leereszkedett a rémület. 
Köröskörül a havasokban hosszúhajú, vörösszemű, dünnyögő 
pásztorok sunyítottak. A völgyekben gőzöltek a csataterek, a 
szászok halmokat raktak a holtakból. Zömök kastélyok fehér- 
lettek a holdfényben, a folyosón árnyak suhantak szép fiatal 
feleségükhöz, véres ingben, fej nélkül. Vészfüttyök sivítottak. 
A lovak horkoltak. Úgy érezte magát, mint egy eltévedt kon- 
kviztádor az Andok keselyűi közt. Gyűlölte a magyarokat és 
gyűlölte a vajdát; tudta, hogy Mihály fejedelemnek akar 
visszajönni Erdélybe. Seregük félig-meddig farkasszemet nézett. 
Elfogta a vajda leveleit, kiderült, hogy most már az is a török- 
kel alkuszik. Hát ebben az országban mindenki két lapra játszik? 
Az életét is féltette: előbb akart ütni. Megölette Mihályt. 
Egyedül maradt a helyzet ura. 


A véres színpad tovább forog. Ki-bejárnak a gyilkosok, 
egy Shakespeare is megsokalná ezt. A néző már nem tudja, hogy 
a forgástól vagy a sok vértől van-e hányingere? 


Itt koncolás volt. Ah, kevély halál! 
Mi dáridó készül örök honodban, 
Hogy egy lövéssel ennyi fejedelmet 
Ily véresen levertél? ... 


Zsigmond még egy évig csatangolt Moldva s Erdély közt, 
aztán örökre kiköltözött Prágába. Ebből a zsarnokból is tra- 
gikus bohóc lett a végén. Nyolc év alatt négyszer mondott le. 
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A rosszhoz sem volt kitartása. Mert a makacs kitartás olykor 
a rosszat is naggyá teheti, így lett nagy király az alattomos, 
félénk, kegyetlen és lángeszű XI. Lajos francia királyból. 


Bastát elsodorta az ár. Tudós katona volt, a harctér mate- 
matikusa, az előkelő olasz hadtudomány kései hajtása. De itt 
ördögfi hajduk voltak a keze alatt, nem cifra bugyogós sakk- 
figurák. Albánia, Bosznia, Horvátország, Szerbia, Bulgária, 
Macedonia, Görögország, a két vajdaság s a magyar-Alföld 
bölcsőiből tízezrével szóródtak szét az árvák s félvaddá nőttek 
a balkán hegyekben, magyar mocsarakban. Nem volt veszteni- 
valójuk, sose hallottak szelíd szót, a fagyott földön teleltek, 
mint a ridegmarha. Ha bérlőre találtak, beálltak zsoldosnak. 
Bastának is ilyen népe volt. Nem bírt velük, tehetetlenül nézte 
Erdély dúlását, dühében aztán ő is beállt dúlni, taposni. Erdély 
sikoltott. A hajdú kegyetlenség visszaszállt a tábornok fejére, 
az árvák az ő nevét jegyezték meg. Évszázadok mulva, kolozs- 
vári gyermekkoromban még mindig jobban rettegtem a nevétől, 
mint az oroszoktól, akik ugyanakkor az Uzsoki-szorosban áll- 
tak. Olasz források beszélik, hogy mélabús ember volt, mint 
minden hontalan, család nélküli katona. Nagyon szerette a 
zenét. 


Az ember azt hinné, hogy most fordít az erdélyi krónika 
véglapjára. Pedig csak ezután következnek a legfényesebb 
lapok! Erdély tele volt életerővel. Küldetése folyton fölger- 
jesztette a széttaposott lángot. Dolga volt még a földön. 


Csodálatos megújulás rejtőzik minden nemzetben, amelyet 
saját fiai emelnek föl a porból. Gondoljunk a korabeli Francia- 
országra. Egy félszázados testvérháború után IV. Henrik 
gyógyító kezétől behegednek a sebek, a nemzet talpraáll, 
Henrik halálakor ismét vezető nagyhatalom, amely a félvilág 
urával, a Habsburg-házzal készül mérkőzni. Erdélynek is ez a 
gyógyító érintés kellett. 


Zsigmond után egyik vezérét, Székely Mózest választották 
fejedelemmé. Így akartak megszabadulni Bastatól. De a tábor- 
nok Ráduly havasalföldi vajdát küldte rá. Székely elesett a 
határon. Akkor már sok erdélyi politikus menekült át a török- 
höz, köztük egy Bethlen Gábor nevű főnemes. Bocskay Prágá- 
ban is csalódva, visszahúzódott bihari birtokára. 


Kié legyen az ország? Mert a németé most már nem akart 
lenni. A kérdésre nem Erdély, hanem Magyarország felelt. 
Erdély eddig még a tiszántúliak föltétlen hűségére sem számít- 
hatott. És most, hogy végképp veszni látszott, egész Magyar- 
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ország melléje állt, még Sopron kapuja is kinyílt. Mi okozta ezt 
a változást? 


Az, hogy Prága erőszakkal hozzányúlt a magyar lelkiisme- 
rethez. Megkezdődött a nagy katolikus ellenhatás, a hitbeli 
szabadság végveszélybe került. Ez a veszély Erdély karjába 
hajlította Magyarországot. A közös ellenállás feje a királyhű 
Bocskay lett. A sors különös iróniája, hogy éppen az ő uralmá- 
tól számítjuk Erdélyt politikai öncélnak. 


Hatvan év telt el Buda vesztétől. Erdély hol elhalványult, 
hol fölragyogott, félszázados évfordulóján is úgy látszott, hogy 
nem éri meg a holnapot. Csak Bocskay óta tudják az erdélyiek, 
hogy fönnmarad. Baranyai Decsi, Gyulafi. Lestár és Szamos- 
közy már ennek az új hazának az Anonymusai. 


E hatvan év alatt csak egy embert nem ért csalódás vagy 
meglepetés. Báthory Istvánt. Ő volt az egyetlen államférfi, 
aki sohasem csinált nagy hibát, vagyis ő volt az egyetlen igazi 
államférfi. György barát, Békés, Zsigmond, Bocskay mind csa- 
lódik a németben: túlbecsüli az erejét. Aztán elmúlik egy 
évszázad s Erdély áldozatul esik annak, hogy lebecsüli a német 
erejét. A két időpont közt a Habsburg birodalom átfordul a 
tengelye körül nyugatról keletre. Minden erejét odagyüjtheti. 
S az új birodalmi akarat egy hadvezért is talál magának. Ez is 
olasz, de nem száraz, tudós sakkjátékos, hanem lángeszű 
katona. Szavojai Jenőnek hívják. 
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AZ IRÓK ÉLETRAJZI ADATAI 


KOVACSÓCZI FARKAS, körtvélyfáji, 1540 körül szüle- 
tett, atyja János, anyja Budai Török Erzsébet volt. Családja 
a szlavóniai részekből vándorolt Erdélybe. Franciaországban és 
Páduában tanult. Báthori István, aki szintén páduai diák volt 
és kedvelte az olasz humanista műveltségű férfiakat, maga mellé 
vette, sőt Lengyelországba is elvitte, ahol 1578-ig az erdélyi 
ügyek titkárja volt. Ekkor Báthori Kristóf kancellárja lett s 
ezt a tisztséget Báthori Zsigmond alatt is megtartotta. Báthori 
Zsigmond kiskorúsága idején a régenstanács tagja volt. 1594- 
ben a németellenes párthoz csatlakozott, a fejedelem elfogatta 
és a szamosujvári börtönben megfojtatta. Nagy műgondról 
és klasszikus műveltségről tanuskodó levelei és szónoklatai ma- 
radtak fenn, jórészt latin nyelven. Párbeszédes formában megírt 
politikai műve: «De administratione Transylvaniae», Kolozsvárt 
jelent meg 1584-ben. Báthori István fejedelemmé választásakor 
írta «De laudibus Stephani Bathorei» című munkáját, melynek 
részleteit itt először közöltük magyarul. Az eredeti, ritka nyom- 
tatvány Velencében jelent meg 1571-ben. 


BETHLEN FARKAS, bethleni, Bethlen Ferencnek, I. 
Rákóczy György főudvarmesterének és Kemény Katának fia, 
1639-ben született. A gyulafehérvári főiskolában tanult. Részt- 
vett az 1657. évi lengyel hadjáratban. II. Rákóczi György halála 
után Kemény Jánoshoz, majd annak fiához csatlakozott, ezért 
1662-ben hűtlenségért elítélték, de kegyelmet kapott és 1666- 
ban már Apafi Mihály fejedelem tanácsosa volt. 1667-ben Fehér- 
megye főispánja lett, a következő évben portai követ volt s 
röviddel azután a fejedelem kancellárrá nevezte ki. 1679-ben 
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halt meg Szentmiklóson. Szamosközi István írói hagyatéka vala- 
milyen módon birtokába került s nagyrészt ebből szerkesztette 
«Historiarum Pannonico-Dacicarum libri X» c. munkáját, mely 
a mohácsi vésztől kezdődőleg a XVI. századi erdélyi eseménye- 
ket örökíti meg. Halála után testvére, Elek, birtokán, Keresden 
nyomdát állított fel és a munka egy részét kinyomatta, de 
Tököli Imre támadása miatt 1690-ben a nyomtatás félbeszakadt 
s az elkészült példányok is tönkrementek. Teljes kiadását egy 
másolatból Benkő József adta ki hat kötetben (Szeben, 1782– 
93.), «Historia de rebus Transsylvanicis» címen. 


GYULAI PÁL, abafáji, Bekes Gáspár erdélyi főúr támo- 
gatásával Páduában és Bolognában tanult, hazatérve Bekes 
szolgálatába állott, 1573-ban, mikor Báthori István ostrommal 
megvette Bekestől Fogaras várát, ez menekülése előtt Gyulaira 
bízta kincseit. Bár a kincseket urának megbízásához képest át- 
adta Báthorinak, hűtlen kezelés gyanuja miatt mégis bebörtö- 
nözték. Báthori értesülve becsületességéről és kortársai közül 
messze kiemelkedő műveltségéről, szabaddá tette és titkárává 
nevezte ki. Gyulai Lengyelországba is követte Báthorit és leg- 
bizalmasabb hívei közé tartozott mindvégig. A király halála 
után 1586-ban hazatért Erdélybe és abafáji birtokán tanulmá- 
nyainak élt. 1591-ben résztvett a gyulafehérvári tanácskozá- 
son, ahol a főurak elhatározták, hogy a Báthori Zsigmond és 
unokatestvére, Boldizsár közti áldatlan torzsalkodásnak véget- 
vetendő, Boldizsárt el kell távolítani. A határozatot a rendek 
megbízásából Gyulai és Gálfi János (ez utóbbi Zsigmond ne- 
velője volt) közölték a fejedelemmel, aki természetesen öröm- 
mel vette. De a fejedelem gyóntatójától Boldizsár is megtudta 
a dolgot és az ingadozó Zsigmond kiszolgáltatta a teljesen ár- 
tatlan Gyulait és Gálfit Boldizsár bosszújának, aki megölette 
őket. Gyulait abafáji otthonában kaszabolták le 1592-ben. 
Tragikus életét Kemény Zsigmond dolgozta fel regényben. 
Gyulai humanista írói hagyatékából nem sok maradt fenn. 
1585-ben tanácsadó levelet írt Sibrik György váradi kapitány- 
nak a hivatalviselés módjáról és jelentőségéről, ez 1663-ban 
Szebenben nyomtatásban is megjelent Cs. Turkovics Mihály 
magyar fordításában «Tanácsi tükör» címen. Másik műve: 
«Commentarius rerum a Stephano rege adversus magnum Mo- 
schorum Ducem gestarum», mely Báthori Istvánnak az orosz 
cár ellen viselt hadjáratát örökíti meg, 1581-ben jelent meg Ko- 
lozsvárt. Magyar fordítását Koncz József adta ki a Hadtörté- 
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nelmi Közlemények 1897. évfolyamában, innen közöltük teljes 
egészében. 


SOMOGYI (SIMIGIANUS) AMBRUS, Belsőszolnok megye 
jegyzője volt. «Historia rerum Ungaricarum et Transsilvani- 
carum 1490–1606» című munkáját Eder József Károly adta 
ki Scriptores Rerum Transsilvanicarum c. gyüjteménye II. kö- 
tetében (Szeben, 1800.). 


BARANYAI DECSI CZIMOR JÁNOS, írói nevén Johan- 
nes C. Decius Barovius, a tolnamegyei Decsen született a XVI. 
század második felében. A tolnai, debreceni és kolozsvári refor- 
mátus iskolákban tanult, majd 1587-ben két évre külföldi ta- 
nulmányútra ment, Wittenbergben együtt lakott Dudith András- 
sal, a későbbi nagy magyar humanistával és pécsi püspökkel. 
Mivel időközben ősi birtokait a törökök elpusztították, család- 
jával együtt Erdélybe költözött és 1592-ben Kolozsvárt tele- 
pedett le, 1593-ban pedig a marosvásárhelyi református iskolá- 
nál lett tanár. A Báthoriak legkiválóbb humanista tudósai közé 
tartozott. 1601-ben halt meg Marosvásárhelyt. Jogi, bölcseleti 
és történeti munkákat írt, ő az első magyar közmondásgyüjte- 
mény szerzője. «Commentarii de rebus Ungaricis» c. nagy tör- 
téneti művének csak az 1592–98-ig terjedő időszakra vonatkozó 
töredéke maradt fenn, melyben mint udvari történetíró, Báthori 
Zsigmond törökellenes hadi tetteit dicsőíti. Nyomtatásban a 
Monumenta Hungariae Historica c. sorozatban adta ki Toldy 
Ferenc (Pest, 1861.). Életrajzát e kiadás bevezetésében ugyanő 
írta meg. 


SZAMOSKÖZY ISTVÁN valószínüleg Kolozsvárt született, 
gyermekkorát mindenesetre ott töltötte. Korán árvaságra jut- 
ván, Sombori László fejedelmi tanácsos, a hármas régens- 
tanács tagja vette gondjaiba s fiával külföldi tanulmányútra 
küldte. Páduában tanult, de beutazta Németországot is és 
1592-ben Rómában is járt. Hazatérve, Bocskai a gyulafehérvári 
fejedelmi és káptalani levéltár őrévé és udvari történetíróvá 
nevezte ki, Rákóczi Zsigmond fejedelem pedig Gáldon nemesi 
kuriát adott neki. Írt latin verseket, régészeti munkát az er- 
délyi feliratos kövekről és éveken át gyüjtötte az anyagot nagy 
történeti művéhez, melyből azonban csak részletek készültek 
el, magyar nyelvű jegyzeteinek és latin munkájának egy része 
el is tűnt. 1612-ben halt meg. Fennmaradt munkáit Szilágyi 
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Sándor adta ki «Szamosközi István történeti maradványai» 
címen (Monumenta Hungariae Historica, négy kötet, Budapest 
1876–1881). E kiadás II. kötetéből közöltünk szemelvényeket. 


ENYEDI PÁL a XVIII. században élt írnok volt. Éneke 
az erdélyi veszedelmekről nem az ő műve, hanem Szamosközié, 
melyet csaknem szószerint plagizált. Szamosközi eredeti fogal- 
mazványát azóta felfedezték. Mikó Imre adta ki az «Erdélyi 
Történelmi Adatok» I. kötetében (Kolozsvár, 1855.). 
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BETHLEN FARKAS 
BÁTHORI ISTVÁN URALKODÁSA 


 


Békessi Gáspár, aki a király [János Zsigmond] életében 
ügyeinek intézésére Miksához küldetve, Bécsben a rábizott 
dolgok véghezvivésén fáradozva töltötte idejét, mikor meg- 
hallotta János Zsigmond halálának hirét, a Miksa által Erdély 
Karaihoz és Rendjeihez irott levelet, melyben jelezte a Császár, 
hogy a béke és nyugalom megőrzése végett szabad fejedelem- 
választást enged nekik, csak királyi hatalmát ismerjék el, s ő 
nem fog vonakodni az új szerződés értelmében jogaikat figye- 
lembe venni s esküvel kötni magát hozzájuk; egyszersmind 
Miksának más leveleit is, amelyeket néhány erdélyi emberhez 
irt – akikről tudta, hogy tekintélyük és szavuk sokat ér, – 
s melyekben Békessit őszintén ajánlotta, küldte előre Erdélybe, 
maga pedig, hogy minél jobban megszilárditsa helyzetét, még 
ott maradt. 


Közeledvén eközben az uj fejedelem választásának ideje, 
az ország Karai és Rendjei két emberre gondoltak leginkább, 
hogy közülük az egyiket erre a méltóságra jelöljék: t. i. Bá- 
thori Kristófra és Békessi Gáspárra. De Kristóf, mivel belátta, 
hogy köszvénye akadályozná a háborúk viselésében, testvérét, 
Báthori Istvánt pedig okos, tapasztalt és erős embernek is- 
merte, a szavazatokat, amelyeket kapott, őrá háritotta át. Ezt 
látva mások még csak inkább hajlottak feléje, a Báthori ház 
hirétől és dicsőségétől indíttatva. Ennek a családnak az erede- 
tét egyesek régebben Bathustól, Pannonia királyától vezették 
le, akitől az idők során a Bathok vagy Balthák családja szár- 
mazott. Mert Baltha gót nyelven merészt jelent, (magyarul 
Báthor); innen származott Alarik, a vizigótok királya, az ő 
halála után pedig Ataulf hasonlóképpen a vizigótok királya 
lett. Hogy ezek milyen nagyhirűek voltak, Bonfinius tanusitja. 
Az ő utódaik kedvezőtlen körülmények miatt Alemanniába 
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költöztek. Innen az ugyanebből a nemzetségből származó vazen- 
burgi Vencellinus Szt. István király alatt visszatért Pannoniába 
és oly jó viszonyba kerül vele, hogy a pannoniai [dunántúli] 
nemesség feje lett s méltónak mutatkozott arra, hogy az isteni 
királynak Kupa, az utolsó somogyi vezér elleni hadjáratában 
az egész sereg fővezére legyen. Az ő dédunokájától, név szerint 
Mártontól, származott a Báthor-nak nevezett Opos, aki más 
hőstettein kivül Salamon király alatt háromszoros párviadal- 
ban tüntette ki magát. Erről Thuróci történelme bőven szól. 
Tettéért nemesi cimerűl lobogót, három részre osztott zászlót 
kapott, amilyent diszként a lándzsa hegyére szoktak tüzni. 
Ezt a nemes és régi jelvényt Báthori Vid, egy bátor és szilaj 
ember három sárkányfogra változtatta, amelyeket a sárkány 
körbe forogva és farkát szájával elnyelve keretez be, azért, 
mert azt tartották róla, hogy az ecsedi mocsarakban megölt 
egy sárkányt. A későbbi időkben általában farkasfogaknak ne- 
vezték ezeket a fogakat. Ez a Báthoriak családja (akikről 
Báthor városa nevét kapta), mindig a vitézség példáját mu- 
tatta Magyarország királyai mellett, de különösen, mikor Jeru- 
zsálemi András, Magyarország királya a szent föld felszabadi- 
tásáért viselt háborút. Erdemeikért ez a király a Bolinak neve- 
zett birtokot adta nekik Magyarországon s ezt a dolog örök 
emlékezetére a Thábor hegyen irott okmánnyal erősítette meg. 
Hosszú ideig az összes Báthoriak aláirásukban csak a báthori 
nevet szokták volt használni; idő multán azonban, miután 
különböző ágakra szakadtak, egyeseket somlyaiaknak, másokat 
ecsedieknek, Báthori Szaniszló utódait sztaniszlófiaknak, má- 
sokat megint Szinérváráról szinéri Báthoriaknak hivtak, de 
mindnyájan egy törzsből származtak s ugyanahhoz a nemzet- 
séghez tartoztak. Várnánál is Báthori István, Ulászló, Magyar- 
ország királya mellett állva nem kis bátorságnak adta tanu- 
jelét, mikor a heves csata legválságosabb percében a neki át- 
adott királyi zászlót tartva, Istenért és a haza szabadságáért 
bátran harcolva esett el. S hasonló példát mutatva érdemelte 
ki egy másik Báthori István a bátorság dicsőségét, mikor a 
kenyérmezei síkon 60.000 törököt, akik Erdély feldulására tör- 
tek be, egy nap alatt szétvert s az egész tartományt (maga is 
néhány sebet kapva) a fenyegető veszélytől megszabaditotta. 
Dicső tettének emlékéül és bizonyságául ma is látható az ott 
emelt kápolna. Ezeken kivül hány nagynevű hős volt még köz- 
tük! Magyarország különböző tisztségeit is ellátták, mint a 
királyi itélőszék birái, nádorok stb. Ennek az Istvánnak az 
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apja is kitünt fényes erényével abban a csatában, melyben 
Zápolyai János – akkor még nem király – csapatainak és 
embereinek segitségével a parasztoknak gyászosan a nemesek 
ellen emelt fegyvereit megfékezte s a messze elharapózó tűz- 
vészt elfojtotta. Zápolyai János azután emlékezve az ő érde- 
meire, mikor a királyi koronát megkapta, Erdély élére álli- 
totta őt. Ezt a tartományt olyan igazságosan, mérséklettel és 
szelidséggel kormányozta, hogy ott sem kapzsiságnak, sem 
fényűzésnek, vagy gyalázatnak a hirét nem lehetett hallani. 
Egyetlen polgártól sem vett el semmit, a másétól tartózkodott, 
az egyetemes vitézséget ápolta. Őseiknek ezt a fényét a száza- 
dok folyamán soha meg nem szakadó szerencsével őrizték nagy 
vitézséggel és dicsőséggel a Báthori utódok, a magyar biroda- 
lom megszületésétől fogva nem voltak méltatlanok ilyen őseikhez. 


Ilyen származással birva Báthori István, a magas helyről 
nyert lelket nem zárta el magában, hanem mintegy új rüggyel 
oltva be nemzetsége fáját, nagy atyáinak vitézségéhez vitéz- 
séget, érdemeihez érdemet, dicsőségéhez dicsőséget kivánt hal- 
mozni. Az ifjuság kavargó örvényét, amely a legtöbbeket, mint 
a szirének sziklái, elnyeli, az érett erény teljes dicsőségével 
kerűlte ki; s nehogy otthon az övéi között tétlenségben tesped- 
jen, hanem a legnagyobbakra született lelkét kimüvelje, Fer- 
dinánd császár udvarába ment. Itt kiváló tehetsége és finom 
szelleme miatt Ferdinánd annyira becsülte, hogy bár ebben az 
időben több erdélyi nemes élt az uralkodó udvarában, Fer- 
dinánd császár megérezve csodálatos tehetségét, egyedül őt 
nevezte mintegy őt illető és teljes joggal csak neki járó név- 
vel nemesnek. S mikor a Császár szolgálatából szabadult, s 
Katalin, a Császár leánya a mantuai herceghez ment feleségül, 
a menyasszony mellé kísérőül kiválasztva, meglátta a gyönyörü 
Itáliát és sok fejedelmi férfiut, akik a legmüveltebb és leg- 
előkelőbb származásuak voltak, életmódjával és barátságával, 
szavaival és tetteivel megnyert és másoknak például szolgált. 
A rátartiakkal szemben méltóságteljesen, a barátságosakkal 
nyájasan, az öregekkel szemben tiszteletteljesen, a fiatalokkal 
kedvesen, a fejedelmi férfiakkal szemben tiszteletadóan, minden- 
kivel szemben szerényen és szolgálatkészen viselkedett mindig. 
Itáliából visszatérve, nem maradhatott sokáig idegenben, nem- 
sokára ugyanis a hazáját fenyegető vihar kényszeritette, hogy 
visszatérjen Erdélybe. Itt a szerencse változó kedvétől há- 
nyatva, a balsorsban is megtartotta lelkének bátorságát, jó- 
sorsban szilárdságát. Mert az erény, amely csak önmagához 
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hasonló, akármennyire hányattatik, sohasem merül el, hanem 
mint a tüz, mindig fölfelé tör s győz, mikor azt hiszik, hogy 
legyőzetett. Hogy pedig Báthori István dicsősége növekedjék, 
II. János, aki nem rég költözött el az élők közül, a váradi kapi- 
tányságot bizta rá, nem annyira a tisztesség, mint a terhek 
viselése végett, t. i. abban az időben volt ez, mikor a legnagyobb 
éberséggel kellett vigyázni, mert két császárt, a rómait és a 
törököt kellett a határoktól távoltartani. Senkit nem itélt erre 
a hivatásra nála arravalóbbnak és alkalmasabbnak, jól tudva, 
hogy a sajkát a nyugodt folyón bárki, még ha nem is ért a 
hajózáshoz, de a viharos tengeren csak a legtapasztaltabb hajós 
tudja jól elkormányozni. Nem is csalódott véleményében. Ahogy 
a közmondás tartja: «hivatalában ismerszik meg a férfi», s ő ezt 
[a mondást], miután megkapta a fenti tisztséget, nem kevesebb 
igazságossággal, mint erélyességgel igazgatva, otthon a jog és mél- 
tányosság szabályai szerint intézve az ügyeket, künt az el- 
harapózó megmozdulásokat, mielőtt kitörtek volna, páratlan 
bölcsességgel elsimitva, a török szomszédokat, nehogy valami 
zavargásra alkalmat adjanak, részben ajándékokkal, részben 
okos szóval, részben erővel és fenyegetéssel kordában tartva, 
magát a tartománybeliek előtt kedvessé s mindenki előtt szere- 
tetté téve, fényesen igazolta. A király ezúttal nem hivatalt 
adott egy férfinek, hanem férfit egy hivatalnak. Ezután sem 
volt semmi jelentősebb ügy Magyarországon, melyben ő a leg- 
nagyobb dicsőséggel szerepet ne vitt volna. Teljességgel az 
erényre és a munkára, nem a tétlenségre született. Alátámasz- 
totta még mindenki egyhangu véleményét Báthori István vajda 
megválasztására kiváló jámborsága, melyet fiatal kora óta gya- 
korolt. Még jobban ajánlotta őt fenséges termete és csaknem 
királyi disszel ékes tekintete, hajának ékessége, amik bár vélet- 
lenek és hivságosságnak veszik őket, de a legnagyobb és ki- 
magasló személyek tekintélyét leginkább növelik. Ezeket beszél- 
ték az ország Karai és Rendjei maguk között Báthoriról. 


Békessi Gáspár pedig Békessi Lászlónak, egy alacsony- 
sorsu nemesnek volt a fia, akit atyja egykor a lugosi kerület 
vidékének bejárására kiszállt Petrovics Péternek ajánlott szol- 
gálatába. Ez a házában tartott ifjak közé sorozta. Békessi 
ügyes eszének megfelelően olyan hű szolgálatokat tett neki s 
annyira kiérdemelte ura kegyét, hogy ez a halálát közel érezve, 
végrendeletében János Zsigmond királyra hagyta őt. A király, 
udvarába fogadva, először ifjai, majd komornyikjai közé vette 
föl s rövid idő alatt főpalotamesterré, majd az erdélyi kincstári 
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tizedek főhaszonbérlőjévé válva annyira beférkőzött kegyeibe, 
hogy az méltónak tartotta őt a Nagyságos cimmel ékesiteni s 
azonkivül bő javakkal halmozta el. S az uralkodó ilyen kegyé- 
ben és kedvezésében sikerült neki, hogy – szerencséjének ive 
soha meg nem törve – népszerűségben, tekintélyben és gazdag- 
ságban Erdélynek csaknem minden főurát megelőzze. Tündö- 
költ benne a nagy és kiváló elme elevensége, annyira, hogy 
mikor János Zsigmond legbensőbb tanácsába fogadta és a 
kincstár élére állitotta, olyan tekintélyt szerzett mindenki előtt 
és szeretetet sokak előtt, hogy még János életében titokban a 
legfőbb hivatal jelöltjeként merészelt viselkedni és méltónak 
tartotta magát, hogy mindenki más előtt a meghalt fejedelem 
örökébe lépjen. És tényleg, ha akkor, mikor János Zsigmond 
király meghalt, Békessi otthon lett volna, alig kétséges, hogy 
megzavarta volna a Rendek szándékait és számitásait. S bár 
távol volt, nem hiányoztak, akik részben a Miksának adott 
szó megtartása iránti buzgalomban, részben átlátva akaratát, 
a Békessivel való összeköttetésükre és az ő igéreteire való 
tekintettel, mikor a választandó fejedelem jelölésére került a 
a sor, őrá adták szavazatukat; de az ország nagyobb része egy- 
részt gőgje miatt, melyet még János Zsigmond életében vett fel, 
másrészt, mert Miksa levele, melyben biztatta őket, hogy tet- 
szésük szerint válasszanak fejedelmet, mindenkit meginditott, 
előre látván, hogy ez a szabadság eltiprásává fajul, (annál is 
inkább, mert még nem felejtették el, hogy Castaldo idejében, 
jóllehet évenként adót küldtek Szolimánnak, még pedig éppen 
Castaldo jóváhagyásával, ez semmit sem használt Ferdinánd 
terveinek, hogy Erdély az ő uralma alatt maradhasson, hanem 
Szolimán véghezvitte, amit akart) Báthori István felé fordult, 
akit méltónak itéltek ilyen tisztségre és az ország kormány- 
zására, mint bölcs és mély belátású, azonkivül korára nézve 
érett és erőben lévő férfiut, – 38. évét járta, – s mivel ennyire 
alkalmas volt az annyi veszélynek kitett ország kormányának 
vezetésére, Gyulafehérvárott Erdély vajdájává választották. 


Mialatt a templomban az öröm jeleként «Éljen! Éljen!»-t 
kiáltoznak, Békessi Gáspár, aki alkonyatkor érkezett Bécsből 
Gyulafehérvárra, hallva a szokatlan zajt, kérdezősködik, hogy 
honnan ered, s mikor meghallja, hogy Báthori Istvánt vajdává 
választották, szállására tér ugyan, de szándékait közölve a 
vele levőkkel, még az éjszaka eltávozik onnan s Fogaras várába 
megy. Nem sokkal ezután Földvári Istvánt Miksa császár udva- 
rába küldi s általa levelet küld neki, melyben megirja, hogy 
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Báthori Istvánt nem szertartás szerint, hanem közfelkiáltással 
választották és jelentették ki Erdély vajdájának (az ország 
polgárainak nagy része azonban, amely a haza sorsát szivén 
viseli, rá, Békessire szavazott); hozzátette, hogy ő maga Bá- 
thorit nem tartja alkalmasnak és méltónak erre a tisztségre s 
felhozva, hogy ő sem kapott kevesebb szavazatot Báthorinál, 
kérte, hogy Báthori is maradjon meg ebben a tisztségben, de 
őt se fosszák meg a rá adott szavazatoktól s Ő császári Felsége 
kegyességéből (ahogy Ő császári Felsége atyja Dobó István 
mellé Kendi Ferencet rendelte) rendelje őt Báthori mellé a 
vajdaság tisztségére, hogy amiben az nem felel meg, ő segitse. 
Egyébként Fogarasban tartózkodva nem mulasztotta el, aki- 
ket csak tudott a maga pártjára vonni s evvel nem kis zavaro- 
kat kezdett támasztani. 


Báthori István, hivatalát elfoglalva, minthogy nemcsak 
hadban nevelkedett ifjuságának virágát és a férfikor ott edző- 
dött erejét hozta a kormányzásba, hanem érett itéletét is, okos 
tervvel megelőzendőnek vélte, hogy a barbár zsarnok, miután 
a törvényes és megbizott fejedelem meghalt, azt hozva fel, 
hogy övé az utódlás joga az országban, megkisérelje azt magá- 
hoz ragadni s minthogy a védelmet őrá bizták, a kormányzást 
magának követelje. Ezért gondoskodni kivánva arról, hogy a 
külső segitségtől megfosztott ország sorsa ilyen hatalmas ellen- 
ség megmozdulásával valamiképpen válságba ne jusson, el- 
határozta, hogy ilyen kétes helyzetben titkos követséggel meg- 
tudja Miksa császár szándékait s megszerzi magának kegyeit, 
részben, hogy érvényessé tegye megválasztását, részben, hogy 
ha a szörnyű és vad török ellenség Erdély megtámadására 
határozza él magát, a császár mint a kereszténység egyetemes 
üdvének oltalmazója és védelmezője, ennek az országnak védel- 
mét is vállalja el s ő megigéri, hogy ha a császár ebbe bele- 
egyezik, ő Erdély urának fogja vallani, uralmát és tisztségét 
tőle kapottnak ismeri el és örökre hódolni fog neki. S mint- 
hogy ehhez a szándékához is hozzájárultak az ország főnemesei, 
a megválasztott vajda követeit Miksa római császárhoz küldi 
olyan megbizatással, ahogy a titkos tanácsban elhatározták, 
egyszersmind Szelim török szultánhoz is, hogy erősitse meg 
megválasztatását. 


Eközben Békessi Fogarasban tartózkodott s a vár erős- 
ségében bizva semmit sem mulasztott el, hogy titokban vagy 
nyiltan gyülöletet szítson a vajda ellen. S nem habozott ba- 
rátai előtt gyakran kijelenteni, hogy inkább szerette volna, ha 
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valaki a köznemességből tölti be ezt a hivatalt, annak inkább 
alávetette volna magát, mint Istvánnak. Mig igy elfajult a 
dolog a vajda és Békessi közt, a székely nép zavarogni kez- 
dett; s már kb. 800-an gyültek táborba, mások pedig harcra 
készen voltak, János Zsigmond alatt elvesztett szabadságaikat 
akarva visszaszerezni. Mikor ezt a vajdának jelentették, elő- 
ször levéllel és követséggel próbált ezen a bajon segiteni, de 
mikor ez nem használt, átlátva, hogy a népet mások bujtják 
fel ilyen viselkedésre, a székely nép néhány vezérét magához 
hivatta, avval a tervvel, hogy kikutatja szándékaikat s arra 
igyekszik megnyerni őket, hogy találjanak módot a felizgatott 
tömeg lecsillapitására. Ők meg is igérték ebben segitségüket. 
A vajda azonban nem nagyon bizva bennük, összehivatta zsol- 
dos katonaságát, hogy ha azok történetesen elhanyagolnák a 
vele szemben vállalt kötelezettségüket, saját embereivel kény- 
szeritse rá őket. De minden várakozás ellenére, a székely veze- 
tők, nevezetesen pedig Bek Pál nem várva meg a vajda sere- 
gét, összecsaptak a lázadókkal s leverték azokat, néhányat 
megöltek, a többiek a sötét éjszaka védelme alatt elmenekül- 
tek s később maguktól szétszóródtak. Igy Isten kegyelméből 
ezt a zavart könnyű szerrel elsimitották. 


A vajda országgyülést hirdet, melyre külön meghivja Bé- 
kessit. Mikor a Karok és Rendek erre a bevett szokás szerint 
összegyülnek, a vajda többek között tárgyalásra tűzi ki, mi 
módon szerezzék meg a Porta kielégitésére fizetni szokott 
összeget. 


Békessitől pedig annyira távol állott, hogy a gyülésre el- 
menjen, hogy inkább megakadályozta alattvalóit az országtól 
a Portának küldeni parancsolt adó fizetésében és avval kér- 
kedve, hogy János Zsigmond a fogarasi föld szabad báróságát 
adta neki, állitotta, hogy ő senki uralmának nincs alávetve, 
s még Báthori egyhangulag szentesitett megválasztását sem 
akarta aláirni. 


Báthori vajda Békessi kevélységét látva, Majláth Margit, 
Majláth Gábor nővére nevében, akinek első férje Báthori András 
volt, a vajda atyai unokatestvére (ettől négy gyereke született, 
István, Boldizsár, András és Gábor), az akkori pedig Iffiu János, 
s akit Fogaras birtoka jog szerint megilletett, Kendi Sándort 
és Blandrata Györgyöt küldte hozzá, hogy szólitsák fel, adja 
vissza neki Fogarast, ugyanolyan összegért, amilyent János 
Zsigmond király fizetett volt Majláth Gábornak. Ezt Békessi 
határozottan visszautasitotta. Mikor igy a vajda látta, hogy 
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magán-intéseivel semmit sem ér el Békessinél, a fent emlitett 
Majláth Margit kérésére elrendelte, hogy a törvények szerint 
idézzék biróság elé, mert Majláth Gábor, az ő testvére, nem 
kapván semmiféle előzetes törvényes fölszólitást, – aminek 
pedig az ország törvényei szerint mindenfajta javak és tulajdon- 
jogok eladásánál meg kell történni, – tudtán és akaratán kivül 
tekintélyes javait nagy kárral és sajátmaga megröviditésével 
adta el. Erre Békessi azt válaszolta, hogy ezekre csak Miksa 
császár itélőszéke előtt hajlandó felelni. 


Békessi pedig sietve küldött levélben kérte Miksa császárt, 
hogy legyen segitségére, s ne engedje, hogy abban az ügyben, 
melyben a vajda vádlóként lép fel ellene, ő legyen a birója is; 
ebből az alkalomból néhány különleges régiséget is küldött a 
császárnak. S nem volt hiábavaló a kérése, Miksa császár ugyanis 
Ibrányi Ferencet, a magyar jog kitünő ismerőjét küldte el, hogy 
perüket megvizsgálja. De mivel a vajda látta, hogy ez tul- 
ságosan Békessi felé hajlik, függőben hagyta ezt a pert, azt 
mondva, hogy vannak rendes birói Erdélynek, akik a legnehe- 
zebb ügyben is tudnak dönteni a császár birói nélkül, csak 
Békessi hagyja abba nyakasságát és jelenjék meg a biróság 
előtt. 


Ez az ügy nemsokára nagy zavarnak lett az oka, mert e 
per után, amelyet meginditottak ugyan, de nem döntöttek el 
birói itélettel, viszálykodások és titkos áskálódások kezdődnek 
köztük, s ahogy a nyilt seb könnyü érintésre is fájdalmat okoz, 
úgy ők a legcsekélyebb bántalom miatt is fellobbannak s nem 
birják egymást elviselni. Báthori tehát ugy vélve, hogy nem 
lesz addig egyiknek sem szilárd a helyzete, mig mindketten 
erejük teljében vannak, karddal akarta a gordiusi csomót szét- 
vágni. Hozzájárult ehhez, hogy az a szóbeszéd, – amely már 
rég az emberek száján forgott, – hogy Békessi János Zsigmond 
király kincseinek nagy részét elrabolta (minthogy a kincstár 
felügyelője volt) s magánvagyonává tette, az országnak más 
javaiból is maga húzott jövedelmet s igy hatalmas vagyont 
kovácsolt össze, melyet vissza kellene juttatni a kincstárnak, 
 napról-napra jobban elharapózott. Békessi tagadta ezeket, de 
azt kivánta, hogy ha bárkitől valamit gonosz csellel vagy 
ravaszsággal elvett, eltulajdonitott vagy elrabolt volna, ezt 
törvény előtt vizsgálják és torolják meg. 


Ezeken kivül az a hir is elterjedt Békessiről, hogy össze- 
gyüjtve és összecsomagolva mindent, ami csak elvihető, a római 
császár országrészébe akar távozni, akinek már szavával el- 
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kötelezte magát. Báthori vajda úgy vélte, hogy ezt háboruval 
kell megelőzni, nehogy az a töméntelen kincs, amiről a hir 
beszélt, kikerüljön a tartományból. Növelték köztük a gyülö- 
letet régi ellentétek és halálos ellenségeskedések. Mert mig 
Békessi János Zsigmond királynál a fent leirt kegyben és tekin- 
télyben virágzott, a Báthori testvérek elől minden fölfelé vezető 
utat elzárt, s ahogy történni szokott, mikor a gyanú elfogja 
valakinek a lelkét, hogy még a jelentéktelen dolgokat is rosszra 
magyarázza, Báthori azt hitte, hogy amaz gyakran szőtt cselt 
élete és szerencséje ellen s romlásán fáradozott. Széltében beszél- 
ték azt is, hogy Békessi a székelyeket, akiket hazaárulásért már 
régebben elitéltek és szabadságaiktól megfosztottak, sok kedve- 
zéssel a maga pártjára igyekezett vonni (természetesen azt 
igérve nekik, hogy Miksa császárnál kieszközli ősi szabadságaik 
visszaállitását), hogy, ha Báthori vajda valamire készül ellene, 
őket készen tudja arra, hogy az ő pártján hirtelen fegyvert fog- 
janak. Ilyen gyülölettel és gyanakvással voltak mindketten el- 
telve s már ugy látszott, hogy nemcsak személyes sorsuk, ha- 
nem az ország békéje is kockán forog; mert a törökök, hallva, 
hogy ezek a dolgok elfajulnak Erdélyben, minden alkalomra 
éberen figyelve, Békessi elfogására és Fogaras birtokba véte- 
lére áhitoztak. 


Ezalatt Békessi Fogarasban tartózkodott, személyesen sem 
az országgyülésen, sem az udvarnál, sem semmiféle nyilvános 
gyülésen nem jelent meg, nem vett részt a tanácskozásokon; 
mikor azonban lemondott a reményről, hogy szerencséjét jobbra 
fordithatja, s látta, hogy ereje nem ér fel a vajdáéval, valami 
váratlan veszélytől félt, s ezért az országgyülésre és a rendi 
gyülésre elküldte embereit, hogy azok által az országnak és 
vajdának járó hódolatot megigérje. 


Már a második év folyt azóta, hogy Báthori és Békessi 
kölcsönös ellenségeskedéssel életre-halálra harcoltak egymás 
ellen, s oda jutott a dolog, hogy valamelyiknek el kellett vesz- 
tenie életét és vagyonát. Báthori tehát az ismert magyar köz- 
mondással azt mondogatva, hogy két kard nem fér egy hüvely- 
ben, s jobbnak vélve, ha ő cselekszik előbb, mintha megelőzik, 
elhatározta, hogy Békessit, méltóságának és helyzetének már 
régen elkeseredett vetélytársát, (mert sokat a legkiemelkedőbb 
nemesek közül, részben barátsággal, részben ajándékokkal 
pártjára vont; ezeknek a segitségére támaszkodva, addig ösz- 
tönözte a szent római császár Ő felségét, mig Magyarországon 
Ruber János tábornok, Kassa főkapitánya segitségével sereget 
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gyüjtött neki, hogy ebben bizva, megvárva az alkalmas pillana- 
tot, Báthori István vajdát és Erdélyt fegyverével tiporja le. 
Már a nap is ki volt jelölve, Szt. Lukács evangélista napja 
1573-ban) kevéssel ez előtt az időpont előtt (nehogy ezek a 
kölcsönös viszálykodások az ország rovására legyenek), élve 
vagy halva hatalmába ejti. Ezért sulyos betegséget szinlelve, 
elrendeli, hogy Gyulafehérvár város kapuit zárják be és szigoru 
őrizet alatt tartsák s a legnagyobb csendben készül az ostromra. 
Azután megtudva Demjén Benedektől és Molnár Istvántól, 
(aki Békessi pénzén szabadulva ki a török fogságból, hívei közé 
szegődött), két fogarasi polgártól, hogy Békessi semmiféle há- 
borúra nem gyanakszik, megragadta az alkalmat arra, hogy a 
várat elfoglalja és Békessit hatalmába ejtse. Losonczi Bánffi 
Györgyöt tehát, egy nagy dolgok intézésére alkalmas férfiut a 
lovassággal, Sasa Jánost és Vadas Mihályt pedig a gyalogság- 
gal Fogaras ostromára küldi, meghagyva nekik, hogy meg- 
bizatásukat a lehető leggyorsabban teljesitsék. Ezek hallgatva 
a szóra s megelőzve jövetelük hirét, hajnalban csapataikkal 
körülveszik a várat. A váratlan ostromzárra Békessi, azokkal, 
akik vele bent voltak, t. i. Gyulai Pállal, egy páratlan müvelt- 
ségü férfiuval, akit külföldön, Itália ege alatt bőkezüségével 
láncolt magához, Sarmasági Miklóssal, testvérével, Békessi Lá- 
zárral, Móré Gáborral, Horváth Miklóssal tanácsot tart, hogy 
mit kellene tenni. Mindnyájan azt tanácsolják neki, hogy életét 
mentse ki a jelenlévő veszélyből s ha a balsors úgy hozza, javai 
elvesztésével váltsa meg. Senki nem kételkedett ugyanis abban, 
hogy ha a vajda kezébe kerül, nem számithat kegyelemre; ha 
életét megmentheti, bár most a győztesé lesz a vár, nem veszett 
el minden remény arra, hogy valaha visszaszerezheti: most 
azonban a látszólagos becsületnek vagy a bátorság valamiféle 
hirének elébe kell helyezni a biztos és üdvös megfontolásokat s 
inkább ki kell térni a mostoha sors csapásai elől, mint esztele- 
nül megvárni dühös támadását; Báthori olyan kegyes és bölcs 
mérsékletű ember, hogy, ha megbánást mutatnak, még azok- 
nak is meg tud bocsátani, akik fegyverrel vagy tűzzel törnek 
a hazára vagy Isten házára. Rábizta tehát kincseinek és ked- 
vesebb dolgainak gondját Gyulai Pálra, akiben legjobban bizott, 
s azt is meghagyta, hogy ha végső szükségtől kényszeritve meg- 
adnák magukat, kincseit érintetlenűl adja át a győztes Báthori- 
nak s legyen gondja rá, hogy a fosztogató és zsákmányolni 
vágyó katonák el ne rabolják azokat, amik családi vagyoná- 
ban drágák és értékesek; azt remélte ugyanis, hogy ha ezek 
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teljesen egyedül a győztes kezébe kerülnek, egyszer Isten ke- 
gyesebb segitségével könnyebben visszaszerezheti őket. Össze- 
csomagolva tehát drágaköveit és gyöngyeit, melyekből nagyon 
sok volt neki, s más nagyobb értékű dolgait, készül eltávozni 
a várból, azt mondogatva, hogy ha ezekkel együtt életét bizton- 
ságba helyezheti, külföldön két várat is szerezhet, jobbakat 
Fogarasnál. Majd trombitákkal, dobokkal, mozsarakkal szörnyü 
riadót veretve, mintha az ellenségre akarna kitörni, mig minden 
készültség és minden szem a várnak afelé a része felé fordul, 
ahonnan a kitörést várták, vastag posztóból készült lábbelibe 
csavarva be a lovak patáit, nehogy csattogásukkal a menekülőt 
elárulják, s visszafelé tétetve rájuk a patkót, kis fiát Isten 
gondviselésére bizva, a vár másik oldalán kirohan, s fáradságos 
meneküléssel sértetlenül ér el Miksa országrészébe. Kijutása 
után az őrség, miután 19 napig férfiasan feltartóztatta a heves 
ostromot, életének és javainak sértetlenségét kikötve, feladta 
a várat. 


Békessi vagyona, amelyről annyira gondoskodott, mégsem 
jutott egészében Báthori vajda birtokába, mivel a katonák és 
a csapatok vezetői (ahogy ilyen zavaros helyzetben történni 
szokott) nyiltan vagy titokban sokat elraboltak. Azoknak, akik 
megadták magukat (Gyulai kivételével), kezességet adtak s ki 
merre akart, elbocsátották őket. Sokan közülük a vajda zsold- 
jába szegődve azután, háboruban és békében hiven szolgálták. 
Gyulait azonban, mivel gyanakodtak, hogy Békessi kincseinek 
jó részét összehordta és elrejtette, azután patrónusának el- 
menekülése és más titkos tervei miatt, melyeket állitólag Bá- 
thori ellen szőtt, őrizetbe vették, de később kibocsátották finom 
szelleme, éles s bármely munka elvégzésére képes esze miatt, 
később pedig Istvánnak, Lengyelország királyának és az őt 
követő fejedelmeknek kedves embere volt. 


Ezek igy történvén, Báthori, nehogy ugy látsszék, hogy 
Békessinek, akit mindenki nagyra tartott, élete, vagyona és 
méltósága minden nyilvánvaló ok nélkül került veszélybe s ez 
okot adhasson valakinek, hogy lelkében elidegenedjék tőle, 
Medgyesre gyülést hiv össze. Az ország Karai és Rendjei nagy 
számban össze is gyültek ide. A gyülésen, miután megokolták, 
miért jártak el igy Békessivel szemben, kihirdették a szenátus 
határozatát: Békessi hazaáruló, ezért jog szerint száműzött- 
nek kell nyilvánitani, javait el kell kobozni s azoktól meg kell 
fosztani. Voltak azonban sokan Békessi pártján levők, akik 
nagy vitákban hevesen védelmezték Békessi méltóságát s a 
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szabadság, a törvények, az ország joga lábbal tiprásának bélye- 
gezték az eljárást, azt mondva, hogy ha valamiben vétkezett 
a vajda, a haza vagy a törvények ellen, megvolt a lehetőség 
arra, hogy a törvények szerint járjanak el ellene. Még azok 
közül is, akik azelőtt elfordultak tőle, szánalomtól indittatva 
többen azt tanácsolták, hogy a viszálykodást bármilyen módon 
le kell csendesiteni, nem pedig bosszuállással kiélezni; akármi 
is legyen Békessi büne, nem kell főbenjárónak tekinteni, tehát 
vissza kell hivni, régi méltóságába visszahelyezni s minden javát 
visszaadni. De Báthori azt mondta, hogy félő, hogy ha Békessi 
itt tovább zavarog és békétlenkedik, a török, ahogy máskor is 
gyakran, a mi viszályunkat a magáévá teszi (s ebből az ország 
biztos romlása következnék), végül pedig kijelentette, hogy 
semmiképen nem hajlandó erre a visszafogadandó emberre, aki 
méltóságának kezdettől fogva legellenségesebb vetélytársa, éle- 
tét és sorsát rábizni, hogy köztük halálos ellenségeskedés szaki- 
totta meg a barátságot s nehéz volna azt felujítani, annyira 
szemben állnak egymással. Ezek miatt az okok miatt tehát 
hozzájárult a fenti határozathoz, egyszersmind fej vesztés terhe 
alatt megtiltotta, hogy ezt a határozatot valaki Békessinek ki- 
szolgáltassa, vagy tanácsot adva neki, vagy kapva tőle, bár- 
milyen kapcsolatba lépjen vele. Ha valaki mégis megtenné, 
főbenjáró bűnt követ el s épp ugy kell itélkezni felette, mintha 
tüzzel vagy vassal támadt volna hazája ellen. 


Bár a meggyesi gyülésen szigoruan megtiltották, hogy az 
ott hozott határozatokat Békessinek tudtul adják, mégis akad- 
tak, akik mindenről értesitették. Mikor ő ezeket megtudta, 
erősen kérte Miksa császárt, hogy nehéz helyzetében legyen 
segitségére. Miksa tehát követet küldött Báthorihoz, aki sok 
panaszkodás után arra igyekezett őt rávenni, hogy ne üldözze 
Békessit halálos gyülölettel, s ne akarja a jog minden fékét 
elvetve láb alól eltenni, hanem inkább a császárra való tekin- 
tettel, várát és javait, amiket a fegyver jogán vett el, adja 
vissza neki. Emlékeztette a vajdát, hogy ha erőszakról van szó, 
mindkét rész felé a szerencse az úr. Ha Békessit az ellene fel- 
hozott hazaárulás vádja miatt, inkább előitélettel, mint igaz 
itélettel, elitélték, neki szabad lesz az egész ügyet a birodalmi 
gyüléshez áttenni, ahol a jog és méltányosság szerint döntenek. 
Hogyha Báthori az igazságnak e menedékhelyéről megmene- 
külne is, vigyázzon, nehogy a jog és méltányosság mellőzésével 
az ország helyzetét nagyobb válságba sodorja; mert bizonyos, 
hogy az ország helyzete igen kényes dolog és inkább a szeren- 
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csére, mint a józan észre van bizva. Megtörténhetik ugyanis, 
hogy Békessi – aki mindig éppoly kész lenne a hódolatra, 
amilyen alkalmas volt a jogtalanságok elkövetésére, – ha szép 
szóval nem lehet, erőszakkal fog jogának érvényt szerezni 
A követnek ezek a szavai nem birták rá Báthorit, hogy azt 
cselekedje, amit a császár akar, mert megfontolta lelkében, 
hogy ha Békessi engedélyt kap a visszatérésre, semmiféle béke 
vagy szövetség, amit vele köt, nem lesz tartós. De nehogy ugy 
látsszék, hogy a császár kívánságát és tekintélyét semmibe 
veszi, Sulyok Imrét és Sombori Lászlót, két kiváló erényü és 
okosságu férfiut küld hozzá a következő üzenettel: nagyon 
hálás érte, hogy a császár ennek az annyira bonyolult ügynek 
a kivizsgálását magára akarja vállalni, de sok nehézség áll 
utjában annak, hogy a remélt eredményt lehessen elérni; tudja 
ugyanis, hogy a Békessivel helyreállitandó barátsága nem lesz 
tartós, s az ország Rendjei sem fogják türni, hogy ezt a zavargó 
és lázongó embert mégegyszer befogadják, javait már minden- 
felé széthordták, egyszóval az ellene hozott határozatot nem 
lehet érvényteleniteni. 


Mikor ezeket a császárnak és Békessinek a követek el- 
mondták, Békessi állitólag szokásos mondását hangoztatta: 
«nem rövidült meg Isten keze». Közben minden követ meg- 
mozgatott, hogy Erdélynek azokat a nemeseit és előkelőit, akik 
már hivei voltak, megtartsa, másokat pedig igéretekkel és aján- 
dékokkal magához kössön. Mikor tehát azt jelentették neki, 
hogy csak jöjjön, mindenki nagyon várja, minden reményei 
szerint fog sikerülni, s még sok más nagy dolgot is igértek, 
feléledve sorsáról táplált reményei, mindennél fontosabbnak 
tartotta, hogy a szenvedett kárt és gyalázatot, amivel, mint 
mondta, Báthori illette, orvosolja. Tehát Miksától segitségért 
könyörög, hogy avval behatoljon Erdélybe, az országot ki- 
ragadja Báthori kezéből s fegyveres erővel foglalja el a vajdai 
tisztet; csak azt nem akarta tudva és akarva meghallani, hogy 
az összes értelmesebb emberek megegyeztek abban, hogy nem 
vetik alá magukat egy oláh uralmának. Hogy pedig elnyerje, 
amit Miksától kért, kötelezte magát, hogy ha vállalkozása úgy 
sikerül, ahogy tervezte, mindazt, amit az utóbbi időben János 
Zsigmond nevében megbeszéltek, szilárddá és érvényessé teszi. 
Miksa erre állitólag azt felelte neki, hogy nem akarja oktalanul 
megzavarni a keresztény köztársaság békéjét, tudja ugyanis, 
hogy Báthorit olyan feltételü szerződés köti a török szultán- 
hoz, hogy a török az ő sérelmét a magáénak tekinti. De nehogy 
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azt higyje, hogy teljesen elvetette kéréseit, megengedte, hogy 
tetszésszerinti nagyságu önkéntes csapatot toborozzanak és 
szervezzenek, titokban, mintha ő semmit sem tudna a dologról. 


Ezt az engedélyt megkapva Békessi, hogy minél jobban 
megszilárditsa helyzetét, 1574 május 8-án Antalfi Imrét Bécs- 
ből a nagyvezirhez küldte, hogy engedélyt kérjen az Erdélybe 
való behatolásra, azt állitva, hogy az ország lakói, mihelyt 
belép, be fogják fogadni. Egyszersmind avval is megbizta, 
igérje meg, hogy szilárdabb lesz a török szultán iránti hűsége, 
mint Báthorié, aki szerződést kötve a németekkel, már magát 
és az egész országot az ő hatalmukba adta. Ugyanevvel az 
Antalfival nagyértékü diszes smaragd gyűrűt küldött a nagy- 
vezirnek (Mátyás király kincsei közül került János Zsigmond- 
hoz, az ő kincstárából pedig Békessi szerezte meg). Ez a gyűrű, 
mivel Antalfi nem adta át a nagyvezirnek, később ővele együtt 
Báthorihoz került. Maga Békessi eközben magyarokból, néme- 
tekből meg különböző nyelvü és nemzetségü emberekből jelen- 
tékeny csapatot gyüjtött, különösen az egri katonákból, Balai 
Kálmán, egy bátor és népszerü ember vezetésével; nem annyira 
zsolddal és ajándékokkal, mint inkább nagy zsákmány igéreté- 
vel csalogatta őket magához, azt mondva, hogy a vidék gazdag 
aranyban és ezüstben, a főurak gazdagsága kimerithetet- 
len s minden dolgok boldog bősége összes reményeiket valóra 
fogja váltani, mert közös lesz a győzelem és közös a zsák- 
mány is. 


Egyébként még mielőtt Békessi készülődései nyilvánossá 
váltak volna, Báthori bizonyos okokból 1575 elején Bornemissza 
Gáspárt a kassai gyülésre küldte. Ez onnan visszatérve, Békessi 
szándékát bizonyos jelekből megsejtette és Báthorinak lelep- 
lezte. Ő azonban alig hitte a dolgot és mint koholmányt el- 
utasitotta, de azután a hir, amely a legkisebb magból észrevét- 
lenül terebélyesedik egyre nagyobbá, Bornemissza jelentésének 
hitelét kétségtelenné tette, annál is inkább, mert a kállói csá- 
szári őrség Borbély Györgyöt, a vajda vezérét elfogta és Sáros 
várába vitte; később azután mégis szabadon engedték. 


Báthori tehát tudva, hogy sokan vannak a nemesek közt, 
akik Békessivel összeesküdtek, leginkább azok, akik a Miksa 
fennhatósága alatt levő országrészekhez közel laknak, mint- 
hogy nem bizott az események kimenetelében, nem habozott 
külső segitségre támaszkodni s a győzelmet, ha máskép nem 
lehet, más kezével megszerezni. E célból a temesvári pasához 
küldte Daczó Jánost, aki tisztjét hiven teljesitve, igéretet ho- 
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zott, hogy a fejedelemnek kellő időben ott lesz a segitség, azon- 
kivül Tinódi Sándort, Békessi titkos futárát bebörtönöztette. 


Ugyanekkor Báthori vajda Kendi Sándort a Portára 
küldte, hogy gondoskodjék róla, hogy az új török szultán 
vajdai tisztjében ujra megerősitse és a nagyvezirt Békessivel 
szemben az ő pártfogójává tegye, egyszersmind Békessi ter- 
veit felboritsa. 


Közben Antalfi Imre a következő levelet irja Békessinek: 
«Nagyságos Uram, hogy a nagyvezirt a Nagyságotok belépésé- 
ről adandó levélért zaklattam, végül ezt válaszolta: mivel a 
te urad olyan uralkodó udvarában van, aki a mi ellenségünk, 
szégyenünkre válnék, ha engedélylevelet adnánk neki, hogy 
országunkba beléphessen; egyébként urad tudhatja, hogy aki 
a leghatalmasabb szultán udvarában csak egyetlen oszporával 
(kis pénz a törököknél) is többet ad, azé lesz a hivatal.» Ezen- 
kivül a következőket irja: «Kendi nemrégiben nagyszerü aján- 
dékokat hozott a portára Báthoritól, s Nagyságotokat Erdély- 
ország nevében hevesen vádolja, a vajdát pedig igen dicséri, 
egyszersmind kéri, hogy mivel Szelim [szultán] meghalt, gon- 
doskodjanak arról, hogy vajdai tisztjében megerősittessék. Mig 
ezeket irom, kaptam a hirt, hogy a vezir Kendit kedvező igére- 
tekkel bocsátotta el, de avval a feltétellel, hogy mivel új ural- 
kodó van, ura növelje az adót; ő pedig azt felelte, hogy magá- 
tól nem igérhet meg ilyesmit, hanem vissza kell térni urához, 
de a vezir azt mondta, hogy másképp nem megy a dolog. Jó 
volna tehát, ha Nagyságotok, mig a vajda az ország lakóival 
az adó emeléséről tanácskozik, sietve véghezvinné szándékát, 
az Erdélybe való betörést, s nem halogatná, de azért idegen 
nemzetbelieket ne vinne be magával, hanem az országbeliek 
támogatásával erősitené és szilárditaná meg helyzetét s ahogy 
belép, azonnal küldönc utján értesitené erről a nagyvezirt. Ha 
nem siet a belépéssel, minden bű barátját veszélybe sodorja, 
a vezirek is cselt fognak feltételezni Nagyságotokról, ha sem 
a Portához nem jön, sem Erdélybe nem lép be, azonkivül igy 
nem kárpótolhatja magát Nagyságotok azokért a vesztesége- 
kért, amiket eddig szenvedett, mostohaanyját és kiváló gyer- 
mekeit elvesziti és engem is a legnagyobb veszélybe sodor. Mert 
ha a vajda néhány ezer forintot küld a nagyvezirnek, ő kiad 
engem neki, ha pedig a vajda kinzásokkal gyötör engem, min- 
dent megtudhat tőlem, akkor pedig jobb lett volna meg sem 
születnem. Ezért fontolja meg jól Nagyságotok, mit szándéko- 
zik tenni, nehogy azután engem vádoljon. Az én véleményem 
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az, hogy Nagyságotok vagy idejöjjön, vagy Erdélybe, más meg- 
oldást ne várjon. Szándékáról minél hamarább értesitsen engem. 
Kelt Konstantinápolyban, az Ur 1575. évében, április 23-án.» 
Ugyancsak Antalfi a Portán müködve a török szultán paran- 
csára az összes Erdély fennhatósága alatt levő erődök névsorát 
egészen Husztig átadta a vezirnek. De mindent, amihez csak 
fogott a Portán, Gruj Péter, Báthori vajda állandó szószólója, 
jelentette urának. Kendi Sándor elvégezve küldetését, vissza- 
tér a Portáról és meghozza megerősitését a vajdaságban, de 
egyuttal azt a szomorú hirt is, hogy a szultán ötezer arannyal 
fel akarja emelni évi adóját s a nagyvezir határozottan ki- 
jelentette, hogy ha ezt meg nem teszik, másképpen nem erősit- 
heti meg helyzetét Báthori Békessivel szemben. 


Közben Békessihez, aki nem sokkal ezután Kassára ment, 
Magyarország főurai közül is sokan csatlakoztak, mint Prépost- 
vári Bálint, Kálló várának parancsnoka, aki jól képzett katonái- 
val kiváló diszéül és gyarapodásául szolgált seregének, Perényi 
György, aki ami kincse csak volt és egy arany és ezüst edények- 
kel felszerelt tálaló-asztalt erre a vállalkozásra költött, Csapi 
Kristóf, egy előkelő, nagynevü nemes család tagja, Pongrácz 
Frigyes, a szatmári magyar katonák vezetője, Mélith Pál, 
Lónyai Ferenc, Fodoroczki György, Szoklyosi István, Sulyok 
István, a Sulyokok régi családjából származó harcias ifju, Kálai 
János, Deregnyei Pál, egy ügyes és ékesszóló kitünő férfiu, 
tekintélyben és a hadviselés tudományában kiváló, az egész 
hadsereg vezére, aki Békessi után a legfőbb ember volt. A gya- 
logosok és lovasok egész csapata pedig jól fölfegyverzett kato- 
nák nem megvetendő seregét alkotta. 


Mivel tehát Antalfi Imre Békessi véleménye szerint túl- 
sokat időzött a törököknél, ő nem várva meg visszatérését, 
Kassáról Szatmár felé indult seregével. Megindulását Báthori 
kémek utján megtudva, az ország Rendjeihez, sőt az egész 
nemességhez mindenfelé levelet küld – váltott lovakkal, hogy 
gyorsabban odaérjenek, – s tudtukra adja, hogy Békessi, a 
hazának kezdettől elkeseredett ellensége, Miksa császár sere- 
geire támaszkodva betörni készül az országba, tehát a közös 
ellenséget közös erővel kell eltávolitani, nehogy az annyi más 
bajnak kitett ország először a németek, majd a törökök hatal- 
mába kerülve, végromlásra jusson. Ezért ahogy csak tudnak, 
teljes fegyverzetben és jól felszerelve siessenek hozzá, a nyaku- 
kon lévő veszély nem tür késedelmet, hiszen az ellenség gyor- 
sabban, mint gondolnák közeledik az ország határai felé. Ugyan- 
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ezen a napon Rácz Pétert a Portára küldi, ő általa jelenti, mit 
tervez már megint Békessi, s a Porta védelmét kéri. Magyar- 
országra kémeket küld, hogy figyeljék meg Békessi lépéseit, 
Gyerőfi Jánost, az ország kincstárnokát, Kolozs megye fő- 
ispánját pedig ajándékokkal a budai pasához, bizonyos Házán 
béghez, hogy tőle segitséget kérjen, meghagyva neki, hogy 
először testvérét, Báthori Kristófot, Várad várának főkapitá- 
nyát keresse föl, értesitse Békessi tervéről, egyuttal figyelmez- 
tesse, hogy a neki alávetett csapatokat minden órában készen 
tartsa, végül pedig vegyen társat maga mellé erre a követségre. 
Mihelyt ezeket a váradi kapitánnyal közölte Gyerőfi, sietve 
maga mellé vette Szemere Lászlót. A követek késedelem nél- 
kül elmentek a fent emlitett pasához, s odaérve a rájuk bizot- 
takat előadták. Ezt a követséget a pasa, aki azelőtt Békessi 
ügyének volt a Portán serény előmozditója, olyan örömmel 
fogadta, hogy minden késedelmet félretéve, a közelben tartóz- 
kodó katonaságot magához rendelte, hogy bizonyos számu 
csapatot küldjön a vajdának segitségül. 


A Békessi-pártiak pedig, miután Szatmárra összegyültek, 
annyira elbizakodtak győzelmükben, hogy csaknem kivétel nél- 
kül kedvező kimenetelü csatákat és fényes zsákmányt igértek 
maguknak; maga Békessi is annyira felbátorodott, hogy Er- 
dély minden vidékét, városát, faluját, várát, a közhivatalokat 
és tisztségeket, mint biztos zsákmányt, okmányt adva róluk, 
szétosztotta emberei közt, nem tudva, hogy sehol nem felelnek 
meg kevésbbé az események a várakozásnak, mint a háboru- 
ban. S hogy minél jobban megszilárditsa helyzetét, Gyulafi 
Lászlóhoz, egy mind a közéletben, mind háboruban kitünő 
férfihez, akkor pedig az erdélyi hadsereg fővezéréhez is, levelet 
küldött, hogy minden késedelem nélkül az ország összes seregé- 
vel jöjjön át hozzá. Ez elolvasva a levelet, nyomban leghűbb 
futárjával Báthori vajdához küldte át, az pedig Váradra test- 
vérének. 


Igy folyva mindkét részről a dolgok, Békessi, miután már 
minden kész volt a háborura, Szatmárból elindulva Dés városá- 
nál, a hires sóbányánál állt meg, ahol a Nagy- és Kis-Szamos, 
két egymástól messze eredő és együvé torkolló folyó egyesül. 
Itt Hagymási Kristóf, Erdély egyik legelőkelőbb nemese tiz 
kövér ökröt és nagy mennyiségü élelmiszert ajánlott fel neki 
(akár, mert titokban, mint mondják, Békessi pártján volt, bár 
nyilvánosan Báthori vajdával tartott, akár épp a vajda jóvá- 
hagyásával, ahogy mások tartják, hogy ajándékával megaka- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 34


dályozza a katonákat Dés város kirablásában). Hogy tehát 
minél inkább kiérdemelje a lakosság báláját, Békessi úgy vélte, 
hogy kimélni kell a várost s ezért a szemével és lelkével a zsák- 
mányoláson csüngő zsoldos katonaságot nem engedte be oda 
elszállásolásra, hanem azt parancsolta, hogy a legközelebbi, 
Kozárvár nevü falunál álljanak meg. Itt tábort üttetett s a 
dolgok végső kimenetele és a háború eredménye feletti aggodal- 
mában, leveleket és hirnököket küldött mindenfelé az össze- 
esküvőkhöz, akik nagy számban voltak az országban, intette 
és kérte őket, hogy minden késedelmet félretéve adott szavuk- 
hoz képest a lehető leghamarább siessenek hozzá: a gyorsa- 
ságon múlik, hogy a készületlen és csaknem mindenkitől el- 
hagyott Báthorin váratlanul rajtaüthessenek. Mert a biztos 
győzelemről, mondta, annyira gondoskodott, hogy semmi két- 
ségre nem lehet ok, csak egyetértő lélekkel kellő időben jelen- 
jenek meg ott, ahol az idő és a helyzet kivánja. 


Kozárvárról elindulva másnap a szamosujvári vár alatt 
fekvő Németi faluban, harmadnap pedig Apahida falunál 
(amelyet az egykor Aba király által ott emelt hidról neveztek 
el), táborozott, s hogy minél jobban elterjedjen kezdetben a 
nép között mértékletességének és kegyességének hire, szigoru 
rendszabályokkal minden erőszakot és minden zsákmányolást 
megtiltott a katonáknak s ugyanezért falvanként és városon- 
ként kiróva az élelem-sarcot, semmiféle gabonát nem vett, 
csak pénzért. Innen a sójáról hires Torda városába ment (Torda 
magyar vezér alapitotta egykor), ahol akkoriban az egykori 
római gyarmatnak hatalmas emléke is látható volt, s a hová 
ezekben a napokban magyarországiak, erdélyi nemesek, széke- 
lyek, Csáki Pál figyelemreméltó csapattal, s még más mágná- 
sok és nemesek is versengve érkeztek. 


Ugyanazon a napon, amelyen Békessi a Gyulafehérvártól 
hat erdélyi mértföldre levő Tordára érkezett; Báthori vajdá- 
hoz, aki még Gyulafehérvárott tartózkodott aggódva ellenfele 
közelsége miatt, nagy örömére csatlakozott Hagymási Kristóf 
200 lovassal és ugyanannyi gyalogossal, azután Gyulafi László, 
az erdélyi sereg főkapitánya egy csapat katonával, meg a Bánfi- 
testvérek, Farkas és Kristóf; a nemességből is 200 lovas jött, 
azonkivül 800 gyalogos az aranyasszéki székelyekből, akiknek 
a vajda iránti köteles hűség előbbrevaló volt Békessi igéretei- 
nél, s a karánsebesi és lugosi körzetből is 300 lovas és 200 jól 
felfegyverzett gyalogos. A következő nap a szász városokból 
1000 lovas Helvig Ágoston szebeni konzul vezetésével növelte 
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a sereget. Kornis Gáspár huszti kapitány is hozzá készült lova- 
saival, de Erdély határában beleütközve [a költő] Balassa 
Bálintba, egy kiváló tehetségü ifjuba, aki Békessinek készült 
Magyarországból segitséget hozni, összecsapott vele és bár szét- 
szórta katonáit, maga sebet kapva, nem tudott eljutni a vajdá- 
hoz, Bálint pedig katonáinak elvesztése után Hagymási em- 
bereibe botlott, akik megsebesitve elfogták és a vajdához vit- 
ték. Ebben az időben Békessi még Tordán várt nagyobb segit- 
ségre, feszülten várva minden cselekvésre alkalmas pillanatot 
s kétféle terv között ingadozott lelkében, nem tudva, hogy 
egyenesen István ellen menjen-e vagy a székelyek felé, akik- 
nek elpártolása a vajdától nagyban növelte volna mind az ő 
bátorságát, mind seregének erejét. Ezeket sokféle módon igye- 
kezett magához csalogatni, számtalan igérettel töltve meg a 
fülüket: ők azonban nem lévén biztosak a dolog kimenetelé- 
ben, ámbár lelkükben Békessi felé hajlottak, nehogy azt mond- 
hassák, hogy esztelenül pártoltak el a vajdától, megüzenték 
neki, hogy Békessi mellőzésével készek neki segitséget vinni, 
ha régi szabadságukat, melyet János király alatt lázadásuk 
miatt elvesztettek, hajlandó visszaadni. De Báthori, minthogy 
mikor kevéssel azelőtt meghagyta nekik, hogy az ország többi 
lakóival együtt fegyveresen jöjjenek hozzá, vonakodtak ezt 
megtenni, nem bizott bennük s azt felelte, hogy nem illő, hogy 
nem emlékszenek sorsukra és a törvényes fejedelemnek törvé- 
nyeket akarnak előirni azok, akiket már egyszer joggal és mél- 
tán leigáztak s inkább kegyeit kellene kiérdemelniök szolgála- 
taikkal, mint a szabadságot követelni, amelyet a multban felség- 
sértés büne miatt elveszitettek. Ezért jogtalan követelésüknek 
nem enged, sőt, ha Isten kedvez dolgainak, gondja lesz rá, hogy 
több fájdalmuk, mint örömük legyen ebből a hitszegésből. Ezeket 
hallva a székelyek csak annál lelkesebben özönlenek Békessihez, 
aki megirta nekik, hogy Miksa császártól szabadságukat meg- 
újító okmányt hoz számukra, csak csatlakozzanak hozzá. Min- 
denkinek az volt a véleménye, hogy nem csekély eredménnyel 
járt volna, ha minden késedelem nélkül Tordáról egyenesen 
Gyulafehérvárra megy és a katonákkal, ágyúkkal és hadieszkö- 
zökkel kellőképen még föl nem szerelt vajdát megtámadja. 
A következő két napon mindkét vezér, táborában, egyik Tor- 
dán, másik Gyulafehérvárott a katonák számbavevésével és a 
hadi szükségletek előkészitésével volt elfoglalva. Itt mig a vajda 
már négy napja vár segitségre, sok nemes özönlik hozzá: mások 
viszont, akik nem jó szemmel nézték a vajda uralmát, ugyan- 
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ekkor, kiki a maga csatlósaival, Békessihez csatlakoztak. Az 
ő serege ezekkel megnövekedve akkora lett, hogy Báthori vajda 
előtt joggal látszhatott volna félelmetesnek, ha ő félelmet s 
nem bátorságot vitt volna a háboruba. 


Igy valamennyire meggyarapodott seregével a vajda Gyula- 
fehérvárról elindulva Torda felé veszi útját, hogy elébe men- 
jen Békessinek és megtudja, mit szándékozik tenni. Alig ért 
Tövis városához (amely egy mértföldre van Gyulafehérvártól), 
egy szembejövő kém jelentette, hogy Békessi is ugyanaznap 
elindult Tordáról, de vagy nem bizva erejében, vagy valami 
más okból kifolyólag, nem egyenes irányban halad, hanem 
balra kanyarodva, letérve a fehérvári utról a Crisola folyó tulsó 
partja mentén (a magyarok Aranyosnak hivják, mert fövényé- 
ben aranyport lehet találni), amely Torda alatt folyik, Vásár- 
hely felé a Maros folyóhoz irányitotta utját, amerre a széke- 
lyek vidéke van. Ez a hir, bár látszólag örvendetes volt, – vol- 
tak ugyanis, akik a csüggedő és magában nem bizó Békessi 
kitérését félelemre magyarázták, – mégis legalább annyi aggo- 
dalmat, mint bátorságot ébresztett a vajdában. Mert jóllehet 
Békessi már most is fölülmulta seregével Báthori vajdát, a 
kétes győzelmet biztossá akarva tenni, elhatározta, hogy na- 
gyobb segédcsapatokkal növeli erejét s azért fordult Székely- 
ország felé, hogy a pártos székelyek igért csapata csatlakozzék 
hozzá. És már a falvakból és városokból, aki utba akadt és 
alkalmas volt a fegyverviselésre, ha nem akarta és vonakodott 
is, kényszeritette, hogy álljon be seregébe. A saját költségükön 
katonáskodó nemesek közül is azokat, akik habozásuk miatt, 
vagy valami akadálytól késleltetve még nem indultak el a 
vajdához, erővel kényszeritve seregébe vonta. Ezen a napon 
Békessi a Maros folyónál állt meg Kutyfalva táján, nem messze 
Radnóttól, a vajda pedig Enyed városánál a tinódi mezőn. 


A következő napon Békessi a hasonló nevü folyóról el- 
nevezett Nyárádtő faluhoz ért, a vajda pedig Kocsárdra. Itt 
egész seregét késő éjjel, nem tudni miért, olyan páni félelem 
és rémület zavarta meg, hogy kis hijja volt, hogy valamennyien 
szerteszét nem futottak, mig végre a vajda és a vezérek szavaira 
lecsillapodott a zavar és rémület. Innen a vajda Hadrévre 
vonult (ahol a Marosba ömlő Aranyost gázló vágja át), Bé- 
kessi pedig előző táborhelyén maradt, várva a székelyek érke- 
zését. Jött is oda 2000 lovas, gyalogos pedig még több, Andrási 
Péter vezetésével. Báthorihoz is csatlakozott aznap a budai 
pasától Gyerőfi Jánossal török lovasok erős csapata, egyuttal 
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Báthori Kristóftól Várad környékéről és Várad őrségéből nem 
megvetendő csapat Géczi János vezetésével, aztán a havaselvi 
vajdától 200 könnyü fegyverzetü katona. A vajda tehát (mig 
Békessi előbbi táborában maradt), másnap táborával a Maros 
innenső partja mentén haladva, egyenesen Békessi felé irányi- 
totta seregét, avval a szándékkal, hogy ha őt ugyanott találja 
Nyárádtőnél, ahol már három napja táborozott, vele szemben 
az ellenkező oldalon üt tábort; de Békessi, mintha valaki el- 
árulta volna neki Báthori szándékát, hogy inkább szembe- 
fordulással élessze az övéi önbizalmát, mint hátat forditva és 
kerülő utakon járva csökkentse, ugyanaz nap mindjárt hajnal- 
ban egyenesen a vajda elé ment; s mikor Radnót mellett ment 
el, Kendi Ferenc és Gábor vára mellett (akik közül az egyik, 
t. i. Gábor, Békessihez pártolt, a másik pedig, Ferenc, hű ma- 
radt a vajdához s ez ennek, az pedig amannak a táborában 
harcolt), annyira szinte szemtől-szembe kerültek egymással, 
hogy mindkét sereg csatasorát látni lehetett, csak a Maros folyó 
folyván el a kettő között, s fosztva meg őket az összecsapás 
lehetőségétől; Báthori seregéből azért többen részben uszva, 
részben gázlót találva átkeltek és zavarták Békessi seregét. 
Köztük a később erényével a legfőbb tisztségeket elérő Székely 
Mózes [a későbbi fejedelem] érdemelt ki bátorságával nagy 
dicséretet, mikor átkelve a folyón, társaival az ellenség sűrű 
soraira támadt s néhányat megölve sértetlenül tért vissza övéi- 
hez; Békessi katonái azonban bátorság helyett egykedvűséget 
mutatva még könnyü harcba sem bocsátkoztak a csatározók- 
kal, s még a Mózes által rajtuk esett sérelmet sem torolták meg. 
Báthori tehát a helyhez alkalmazkodva ágyúiból tüzes golyó- 
kat kezdett az ellenségre lőni, hogy helyéből elűzze, vagy leg- 
alább valami kárt okozzon neki; de semmi jelentősebb ered- 
ményt nem ért el. Ezért ideiglenesen abbahagyva ezeket, Dátos- 
nál állapodott meg, ahol a hely a legbiztosabb volt a táboro- 
zásra és a legalkalmasabb az átkelésre; Békessi ellenben a 
Dátostól fél mérföldnyire levő Radnótra vezette vissza seregét. 
Ennyire voltak a táborok egymástól, mikor Báthori vajda a 
következő napon (előreküldve néhány csapat könnyűfegyver- 
zetű katonát, hogy az ellenség táborához lovagolva harcot 
kezdjenek s ő ezalatt a nehezebb fegyverzetű csapatokat a 
málhákkal átszállithassa), részben gázlón, részben hajóhidakon 
és összeszedett csónakokon mindenestől átkelt a Maroson. Bé- 
kessiék, végzetes gondatlanságból, engedték, hogy a harc meg- 
nyerésének nagy lehetőségét kiragadják a kezükből; senki nem 
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kételkedett ugyanis benne, hogy Báthori nagy vereséget szen- 
vedett volna az átkelésnél, ha a folyó által megosztott csapa- 
tain, okosan élve a homlokán dushaju, tarkóján kopasz alka- 
lommal, hirtelen támadással rajtaütöttek volna, mert minden 
történésben az alkalomnak nagyobb szerepe van, mint bármi 
másnak, a pillanatnyi alkalom, ahogy sokszor a legnagyobb 
dolgokban a siker szülője, igy gyakran a végső romlásé, ha nem 
ragadják meg okosan és ügyesen; nincs minden a szerencse 
kényére bizva, sok dologban mi magunk vagyunk a nagy bajok 
okai, ahogy Békessiékkel is történt, akik, mig merő hanyagság- 
ból olyan dolgokkal töltik az időt, amelyek nem érték meg a 
késedelmet, ezalatt Báthori átkelve a folyón, előttük üt tábort, 
s kezdi felállitani ellenük csatasorait, amennyire az idő 
engedte, mindent a maga helyén és rendjében: az össze- 
csapásra elkészitett mozsarak oldalán sürü gyalogos- és 
lovascsapatok váltakoznak; a kocsikat és más eszközöket a 
tábor végében helyezi el; a szárnyakra mindkét oldalt erős 
és kitartó előharcosokat csoportosit. A főmozsármester a 
firenzei Cinna Rafael volt, mesterségében jártas és buzgó 
férfi (később az orosz háborúban is hű szolgálatokat telje- 
sitett az akkor már lengyel királynak), akinek hüségében és 
ügyességében nem kételkedett ugyan a vajda, de mégis nem- 
csak figyelmét és szemét irányitotta a mozsarakra, hanem oly- 
kor maga is tevékenykedett, elhelyezte, lövésre beirányozta, 
maga szabta meg és mutatta meg, hol, mikor, milyen rendben 
kell elsütni őket, egyformán ellátva a vezér és a közkatona 
teendőit. Igy Báthori lassu lépésben előretolva táborát, köze- 
lebb vitte az ellenséghez csatasorait s a nyilt mezőn alkalmat 
adott a csatára. De Békessiék látva, milyen erős Báthori seregé- 
nek hadi felszerelése, nem mertek szemtől-szembe összecsapni 
vele, s mikor nem késett sokáig a mozsarak megdördülése sem, 
az egész sereg, megőrizve, amennyire lehetett, a hadrendeket, 
visszavonult. Ugy látszott, szándékosan csinálják ezt, vagy 
hogy Báthoriékat a harcra alkalmatlanabb helyre vezetve, 
csapdába csalhassák, vagy hogy mig azok csatára és zsák- 
mányra éhesen üldözik a menekülőket, elvonják őket a mozsa- 
raktól és a gyalogosok fegyveres csapataitól, s mikor már távol 
vannak, megfordulva szétszórják és egyenként megöljék őket. 
De minthogy a természettől kiváló szellemeket a válságos hely- 
zet óvatossá teszi, Báthori is, nem kevesebb haditudással, mint 
bölcsességgel, átlátva szándékukat, legkevésbbé sem engedte 
magát csapdájukba csalni. Ezért meghagyta vezéreinek, hogy 
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kiki maradjon a maga helyén, ne igyekezzenek helyi zavarokat 
támasztani, hanem lassu menetben vonuljanak előre s éberen 
várjanak a kényszeritő alkalomra: igy követte Békessiéket, 
de mivel sem azok a hátrálást, sem Báthoriék csatarendben 
való üldözésüket nem hagyták abba, a nap már lemenőben 
lévén, a csata eldöntése a következő napra halasztódott. Hogy 
mégse legyenek egészen tétlenül, messziről kilőtt mozsaraikkal 
zaklatták Békessi táborát, de viszonzatlanul: Báthori néhány 
csapatot is küldött ki, hogy az ellenséget csatára csalogassák, 
de könnyü csatározások után döntés nélkül távoztak, inkább 
kényszerből, mint kedvük szerint, mert a kedvezőtlen helytől 
akadályoztatva, egyenlőbb feltételek közt akarták a csatát el- 
dönteni. 


A következő napon tehát, amely vasárnap volt, Báthori 
az ellenség ellen indul, s azok sem haboznak a távolból szembe- 
szállni vele. Mivel pedig a terep a gödrök miatt egyenetlen volt 
és sem a mozsarakat (amelyektől egyébként egy lépésnyire sem 
akart eltávozni), sem a hadrendeket nem lehetett ugy előre- 
tolni, ahogy el voltak rendezve, Báthori jónak látta helyben 
megvárni az ellenséget; de mikor látja, hogy az sem akar 
feléje közeledni, a nagyobb mozsarakat a málnákkal, marko- 
tányosokkal és tábori szolgákkal hátrahagyva, seregét egyene- 
sen ellene vezeti: ezt látva Békessiék inkább lábuktól, mint 
kezüktől kértek segitséget s néhány embert hátra rendelve, 
hogy az üldözők támadását feltartóztassák, egészen Alárdi 
Ferenc Kerelőszentpál nevü erődjéig vonultak vissza, a Maros 
mentén, gödrös és mocsaras volta miatt nehezen járható he- 
lyen, ahol annyira ki voltak téve Báthoriék támadásának, hogy 
úgy látszott, inkább a szükség, mint a szabad akarat irányi- 
totta elhatározásukat. Volt Szentpál mellett egy a cserjésből 
a Maroson átvivő töltés, ahol a patak medre megszükülve vad 
vizesésben zuhant le az őrlőmalmokhoz s hajtotta a kerekeket, 
ezen át tervezték a menekülést Békessiék, ha valami emberi 
dolog történnék velük s a győzelem reményét elvesztenék. Itt 
érte utol őket Báthori s miután Székely Mózes vezetésével 
néhány lovascsapatot és a gyalogos testőröket (akiket ruhájuk- 
ról kék darabontoknak neveztek s akik a többiek közül messze 
kiváltak) előre küldte, hogy megnyissák a csatát, igen heves 
ütközet keletkezett. Békessiék olyan bátran harcoltak, hogy 
úgy látszott, megfutamitják Báthori csapatait; de Gyulafi 
László nagyobb csapattal támadást hajtva végre s betörve az 
ellenséges tábor közepébe, hősies küzdelemben nagyszerüen 
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megujitotta a harcot s nem szünt meg szorongatni amazokat, 
mig egy részüket ki nem mozditotta állásaiból s igy végre győ- 
zött a félelem a szégyenérzet felett és Békessi lovasai és gyalo- 
gosai azon a részen egyaránt megfutamodtak. De hátra volt 
még az erősebb falanx a sereg oldalán, ahol Békessi állt csak- 
nem az összes pártütővel; mikor Báthori ellenük indult, a 
vitézségnek semmiféle tanujelét nem adva tüstént szerteszét, 
ki merre tudott, futásnak eredtek s egyenesen a Maros fent 
emiitett töltése felé tartottak; de növelte a pusztulást a ned- 
ves és lápos hely, ahol mig egymás hegyén-hátán rohannak, 
sokakat, akik nem is sebben vagy ellenséges fegyvertől érve, 
besüppedtek az iszapba, eltaposnak. A sereg harmadik része 
látva társai ilyen vereségét, egymást buzditva négyszer rohant 
rá bőszen Báthoriékra, de mindannyiszor visszaveretve végül 
mindnyájan hanyatt-homlok rendetlen futással a Maroshoz 
rohantak; akik pedig nem fértek a töltésen, a Maros örvényeibe 
zuhanva pusztultak el: kevesen, akikhez kegyesebb volt a 
szerencse, úszva átjutottak, de még igy sem menekültek meg, 
mert miután majdnem dél felé, 10 órakor vége volt a harcnak, 
a győztesek még késő estig fogdosták, ölték és mészárolták a 
kóborlókat és menekülőket. A törökök nagyszámu ellenséges 
foglyot és zsákmányt szerezve, nemsokára visszatértek oda, 
ahonnan hivták őket. 


Báthori vajda első haragjában Barthokovith Jánost, 
Zádorlaki Györgyöt, Barcsai Gáspárt, Szakács Miklóst és 
Darolczi Jánost felakasztatta s egyuttal közzé tétette, hogy 
senki se merje megtartani a lázadók javait, különben ugyan- 
úgy fognak bűnhődni, mint azok. Mikor Békessi romlásának 
híre Kolozsvárra érkezett, a nép és a mesteremberek közül 
gyülevész fegyveres ifjoncok törtek ki a városból, hogy a 
menekülőknek útját állják, de a futók csapatával találkozva, 
Békessi hívei összeszedték magukat, életüket védelmezve, 
erősen lövöldözni kezdtek rájuk s néhányat, akik veszedelmes 
közelségbe jutottak, megöltek, míg a többi megszaladt. Futá- 
sukat az üldöző Báthori-pártiak közeledése meggyorsította. 


Maga Békessi túlélve a szégyenletes vereséget, gyáva futás- 
sal néhány magyarországi és erdélyi főurral együtt a Nagy- 
Szamos mellett fekvő Bethlen várába ment (ahova az össze- 
esküvők nagy része, mint biztos és megerősitett helyre, min- 
den értékes holmiját összehordta), onnan pedig hatodik vagy 
hetedik évében levő Gábor fiát (akit Báthori vajda Fogaras 
elfoglalása után ide küldött át neveltetni nagybátyjához. Ha- 
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rinai Jánoshoz), magával vive, sebtében összecsomagolva, amit 
kiki az idő rövidségéhez képest a nyomukban lévő győztes 
ellenség elől elvihetett, alig fél órát pihenve a futásban, hajnali 
szürkületkor folytatta a menekülést s uttalan utakon és erdő- 
kön át Szatmárra érkezett; magában ő is átkozta a szeren- 
csétlen csatát és a dolog kedvezőtlen alakulását, de a kato- 
nákra és vezérekre háritotta a felelősséget, hogy mivel részben 
önként követték őt, részben kérésére csatlakoztak hozzá, s 
inkább lelkesedésükben, mint megfontolva mentek a háboruba, 
makacsak voltak és nem igen hallgattak a szóra, parancsait és 
rendeleteit semmibe vették. Mikor Báthori vajda nyomon 
követve a menekülőket, Bethlen várához érkezett, az őrség 
biztos helyre menekült s igy a kastélyt ellenállás nélkül keri- 
tette hatalmába; a kincsek, amiket itt hagytak a pártütők, rész- 
ben a vajda kincstárába kerültek, részben a katonák fosztoga- 
tása folytán szétszóródtak. Ez volt a vége Békessi vállalkozá- 
sának. Mikor az övéinek ekkora vereségéből kevesekkel Szat- 
márra érkezett, a vállalkozás szerencsétlen kimenetele miatt 
őt kezdte mindenki nyiltan és titokban rágalmakkal mardosni, 
mint emberei cserbenhagyóját, szélhámost, menekülő csavar- 
gót, katonák gyilkosát és elárulóját vádolni. Egyesek elveszett 
gyermekeiket, mások testvérüket, szülőjüket, férjüket, rokonu- 
kat, vagy barátaik és katonáik vesztét siratták: s akiket csak 
érintett valamennyire a szerencsétlen háború, egyedül neki rót- 
ták fel bünül s őt vádolták minden elszenvedett csapásért. 
Annyira fellángolt mindenkiben a gyülölet, hogy nemcsak va- 
gyona, amelytől megfosztották, hanem élete is, úgy látszott, 
komoly veszélyben forog. Hogy ezeknek a vádaknak és átkok- 
nak a tüzéből valamennyire kikerüljön, Kassára ment s ott 
sokáig vendégként húzta meg magát; Ruber János, a kerület 
királyi helytartója is ellensége lett az elszenvedett vereség miatt, 
ahogy gyakran a szerencsével az emberek hajlandósága is meg- 
változik. Mivel pedig emiatt ott sem rejtőzködhetett volna 
sokáig, Ungvárra ment, s ott végre a nemes Sárkándi család 
egy tagját feleségül vette. 


Báthori vajda, miután a nemrég Erdélyből eltávozott Bé- 
kessit leverte, az ország belső pártoskodásoktól felkavart álla- 
potán segiteni akarva és az összeesküvőket megbüntetendő 
augusztus 8-ára Kolozsvárra országgyülést hirdetett, gondos- 
kodott róla, hogy senkinek ne kelljen itt cseltől tartania s meg- 
igérte, hogy azok ellen, akiket a Békessivel való titkos vagy nyilt 
összeesküvéssel vádolnak, csak a törvények szerint fog eljárni. 
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Eljőve tehát az országgyülés napja, mikor a lakósok lelke 
még forrott a befejezett háborutól, s az uj jogtalanságoktól, 
melyek őket ennek a háborunak a viharában érték, az ország 
Karai és Rendjei nagy számban összegyűlvén Kolozsvárra, 
Báthori vajda a tanácsban a következő beszédet mondta: 
«Kiváló férfiak, egy faja sem gyűlöletesebb a büntetésnek, mint 
az, amellyel hozzánk-tartozókat kell sujtani. Mert ki ne át- 
kozná azt a családfőt, aki fiára, testvérére, vagy valakire a 
háziak közül halálos büntetést ró ki? Márpedig, ami az atya 
a családban, az az uralkodó az államban. De ki türhetné, hogy 
az istentelen fiu, apja, életének adója ellen fegyvert fogjon, 
vassal támadjon életére annak, akinek még sirját sem sértheti 
meg anélkül, hogy súlyos bűnt ne kövessen el ? Nem az őszinte 
igazságosság tiszta és világos eszméjét követjük-e hát, nem a 
köz javát tartjuk-e szem előtt, ha ezekre az elvetemült lat- 
rokra olyan bünhődést kivánunk, amilyent az isteni és emberi 
jog méltányossága követel? Békét kötöttünk a török ellenség- 
gel, de hogy az ne tartson örökké, ezek a náluk sokkal kegyetle- 
nebb ellenségek szakitották meg. Azt a nyugalmat, amit azok 
barátságból engedtek nekünk, ezek ellenségeskedésükkel meg- 
háboritották. Azok a legnagyobb szivességgel ellenségből bará- 
taink lettek, ezek a legnagyobb bünnel barátainkból gyűlöl- 
ködő belső ellenségeinkké. Senki sincs közületek, aki ne tudná, 
hogy Isten kegyelméből uralkodó elődeinknek, különösen pedig 
Jánosnak, hányszor törtek életére az övéi, méreggel, bérgyilko- 
sok és lázadók által, az ellenséggel kötött titkos szerződéssel, 
hamis igéretekkel és annyi más csellel. Az isteni gondviselés 
épségben megtartotta őt, ameddig akarta, s az ilyesfajta bűnös 
kísérleteket, nehogy a haza romlására legyenek, meghiusitotta. 
Ki olyan szelid, ki türi annyira a jogtalanságokat, hogy ne 
tartsa ezeket sulyos büntetéssel megtorlandóknak? S ámbár 
ezek a rablóvezérek inkább az én elvesztésemre fegyverezték 
fel azt az egész csőcseléket, mégis inkább az államnak érdeke, 
mint nekem, hogy ellenük eljárjunk; hiszen az én életem csak 
egy embernek az élete s most Isten kegyelméből sértetlen, de 
az államra tartozik, hogy ezután ne kiséreljenek meg ilyesmit, 
mert abból a mostaninál sokkal nagyobb baj támadhat. És én 
valóban, nagytekintélyü tanács, sohasem szoktam (ti vagytok 
a tanuim) emberek lemészárlásával szerezni meg életem bizton- 
ságát: mindig inkább akartam jogtalanságot szenvedni, mint 
elkövetni. Ezért most sem rendelném el a birói vizsgálatot, ha 
a mindenfelől ellenségektől körülvett országunk érdeke nem 
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kényszeritene, hogy elálljak régi szokásomtól s ha ezek a gyülö- 
letes ellenfelek, sőt ellenségek, vagy inkább hazaárulók szelid- 
ségemet és türelmemet jogos bosszuállásra nem ingerelték volna. 
Fájdalmas dolog esküdt ellenségektől körülvéve lenni, de sok- 
kal fájdalmasabb, ha az alattvalók, a bizalmasok, a háziak 
törnek valaki ellen; az ő hütlenségüket annál szigorubban kell 
büntetni, minél bünösebben szegik meg a hüséget, amelynél 
semminek sem szabad előbbrevalónak lenni az ember számára. 
Joggal tartották a régiek, hogy keményebb büntetéssel kell 
sujtani az ártalmas polgárt, mint a legelkeseredettebb ellen- 
séget. Mivel ez igy van, jogot és méltányosságot ismerő urak, 
a ti feladatotok lesz, ezeknek az összeesküvőknek a bünét is 
a törvények és igazság zsinórmértéke szerint mérlegelni, az 
egész ügyet kivizsgálni s a vizsgálat után itéletet hozni; a 
végrehajtást bizzátok énrám.» 


Miután a vajda igy befejezte beszédét, a bilincsekbe vert 
vádlottakat az emelvény elé vezetik, hogy adják elő, ha vala- 
mit mentségükre fel tudnak hozni. Ők, mielőtt a birok ki- 
mondták itéletüket, többek között, amiket bűnük enyhitése 
végett előadtak, mindenekelőtt azt hozták fel erős érvül a 
halálbüntetés elháritására, hogy legkevésbbé sem méltányos, 
hogy az itéletet a birók kényük szerint hozzák, hogy ilyen 
főbenjáró ügyben ugyanazok a birók, akik a vádlók is, s fonák 
módja a törvényszéki vizsgálatnak, hogy abban az ügyben, 
amelyet ellenfelei már azelőtt előitéletből kárhoztattak, most 
ugyanők itélkeznek az elszenvedett sérelmek miatti gyülölettől 
és haragtól még lángolva, persze csak szinleg, hiszen bosszura 
szomjazó lelkükben már régen marasztaló itéletet hoztak. Ezért 
Magyarországból vagy Lengyelországból kellene birókat kikül- 
deni, akik előitélet nélkül és minden gyülöletet vagy irigységet 
félretéve, magát a bünt vizsgálják, ha egyáltalán van; biztos 
helyet, biztos törvényt, biztos törvényszéket és megbizható 
birókat kell keresni, hogy az ügy lefolyása a jog és méltányos- 
ság szerint történjék. De mivel úgy látszott, hogy mindezekkel 
csak az itéletet akarják hosszas húza-vonával halogatni, 
javaslataikat a birók egyhangulag elvetették, azt mondva, hogy 
itt nincs semmiféle más igazságszolgáltatási fórum, a külföldi 
birok pedig az ország Karainak és Rendjeinek tekintélyét csök- 
kentenék. Miután igy határoztak, a véleményadás teljes jogát 
az ország Karaira és Rendjeire ruházták, hogy ők határozzanak 
a vádlottakról. Mig igy mindkét részről hosszas vitákkal folyt 
az ügy, végre véleményadásra kerülve a sor, egyetlen eltérő 
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szavazat nélkül kimondták, hogy a vádlottak, akiknek büne 
az ő tanuságuk, alapján sem kétséges, hazaárulásban vétkesek, 
s fej-, jószág- és minden vagyonuk egyszer s mindenkori el- 
vesztésére itélték őket. Sokáig tárgyaltak és vitatkoztak róla, 
vajjon öröklött birtokaikat, feleségük és gyermekeik javait el- 
kobozzák-e; méltánytalannak látszott ugyanis, hogy bárkit 
más büne miatt megfosszanak törvényes örökségének birtoká- 
tól, s hogy a szülő vagy férj büne átszálljon a gyermekekre 
vagy a feleségre is; ez nemcsak az emberi törvényekkel, ha- 
nem az isteniekkel is ellenkezik; ezek azt parancsolják, hogy 
kiki lakoljon a maga bünéért, s nem kérik számon a fiuktól az 
apák vétkeit. De bármit is mondtak ellene, tartotta magát az 
a vélemény, hogy mind a távollevő, mind az elfogott elitéltek 
minden javát teljes egészében a kincstárnak kell beszolgáltatni, 
ki kell sajátitani s soha többé nem szállnak vissza az örökö- 
sökre. A jognak ez a szigorúsága a magyar törvények bizonyos 
pontjaiból folyt, amelyeket Magyar- és Erdélyországban alkal- 
maznak. Néhány történetiró azt irja, hogy a főjegyző, mikor 
ezt a határozatot felolvasta, a törvény kegyetlensége miatt 
sírva fakadt. 


Ilyen határozatokat hozva néhányat a fejvesztésre itéltek 
közül, mint Pókai Jánost (kinek testvére volt Péter s kis hijja 
volt, hogy mindketten el nem vesztek, de mikor szerencsétlen 
anyjuk könnyeire és könyörgéseire Báthori vajda megengedte, 
hogy egyiket a kettő közül, amelyiket akarja, kivonja a halál- 
büntetés alól, az, minthogy mindkettőt ugyanugy, ugyanolyan 
érzéssel szerette, rokonaira és barátaira bizta a választást, ne- 
hogy ő maga vesse egyiket vagy másikat a hóhér kezébe; az ő 
döntésük szerint János, az idősebb, fejével lakolva, megmen- 
tette öccsét, Pétert), Kabos Farkast, Bogáthi Gáspárt, Barcsai 
Miklóst, Csanádi Jánost, Ősi Miklóst, Csányi Miklóst, s rajtuk 
kivül még kettőt, akiknek a nevét nem tudtuk kikutatni, 
augusztus 8-án reggel 8 óra körül Kolozsvárt a vérpadon ki- 
végeztek, nem használt semmit a haragtól felbőszült Báthori- 
nál a barátok és rokonok könyörgése; testüket a lefejezés után 
a vajda parancsára egészen délután 3 óráig temetetlenül hagy- 
ták ott, akkor végre a városban, a huspiac mellett, eltemették. 
Ugyancsak Kolozsvárott a székelyek közül, akik az össze- 
esküvés fejei voltak, több mint harmincnégynek orrát és fülét 
levágták, Szamosfalván 34-et felakasztottak; a vajda azt 
mondta, hogy azért kellett ennek történni, hogy okulásul szol- 
gáljanak az utókornak: akik szabadságukat akarják elnyerni, 
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nem a fejedelem hatalmának kisebbitésével kell elérniök, ha- 
nem a hazának tett kiváló szolgálatokkal kiérdemelniök. 


Eközben összehordják az elitéltek hatalmas vagyonát, 
arany- és ezüst edényeket, értékes ruhákat, fényes lószerszámo- 
kat, s más hasonlókat és a főurak jelenlétében elhelyezik a 
vajda lába elé, akinek arcán látszott, hogy ha bárki ezekből 
a holmikból kért volna, legkevésbbé sem tagadta volna meg; 
de minthogy senki az előkelők közül nem kért semmit, oda- 
hivatta a katonatiszteket és a legjobb katonákat, s elrendelte, 
hogy kinek mire szüksége van, vigye el magának; ezek hall- 
gatva a szóra, késedelem nélkül sokat szétosztottak maguk kö- 
zött. A többi elitéltet, akik valamely méltánylandó okból meg- 
menekültek a fejvesztéstől, bilincsbe verték és sokáig börtön- 
ben tartották; később Báthori kegyessége folytán, enyhébb 
bánásmódban részesültek. Ezenkivül sokan, akik számüzetésbe 
menve mentették meg életüket és Magyarországra menekültek, 
mikor idővel megenyhült Báthori haragja, kegyelmet kaptak. 
Közülük Báthori különös kegye jutott Patócsi Gergelynek és 
Alárd Ferencnek; ez ugyanis, mikor már egy ideje Magyar- 
országos bujdosott, Mágocsi Gáspár (egy magyar főur) buzgó 
közbenjárására Báthorinál, a már lengyel királynál, kegyelmet 
és bocsánatot nyert (minthogy kiderült, hogy ifjui hevében 
került a pártütők oldalára), s várát, Szentpált visszakapta, bár 
egyéb javai részben a háborus károk, részben a kisajátitás kö- 
vetkeztében elvesztek; amannak is elengedték Báthori kegyes- 
ségéből a halálbüntetést s visszakapta javai egyrészét, amennyi, 
ha nem is őrizhette meg belőle ősei méltóságát, jelen sanyaru 
helyzetében elég volt élete fenntartására; de néhány év mulva 
ifjusága virágában meghalt s a dicső Patócsi-család férfi-ága 
halálával letünt. Kendi Gábor is engedélyt kapott az Erdélybe 
visszatérésre testvére, Ferenc révén, s javainak jórészét is 
visszakapta. Hasonló kegyben részesült Bornemissza Boldi- 
zsár is. 


Minthogy ekkor hamarjában az elitéltek összes javaira 
vonatkozó határozatot nem lehetett végrehajtani, leginkább 
azért, mert a következő évben Báthori Istvánt Lengyelország 
trónjára hivták meg, testvére, Báthori Kristóf alatt, aki Er- 
délyben az ő utódja lett, fejezték be véghezvitelét. 


Békessi Gáspár, Miksa halála után, szerencséje jobbrafordu- 
lásának minden reményétől megfosztva, mikor látta, hogy az 
isteni hatalom kiváló kegyességéből Báthori Lengyelország 
királya lett (Báthori Kristóf járva nála közbe, kérte, hogy 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 46


bocsásson meg neki, Lánczkorona várát adja neki, fiát pedig 
a nemes tudományok tanulmányozására unokaöccsének, Bá- 
thori Andrásnak adja társul, s mivel magában a királyban is 
győzött a felháborodás felett a kegyesség, a harag fölött a 
szelidség, s igy könnyen engedett), Magyarországból Lengyel- 
országba járult ő elé, s lábához borulva azt mondta, hogy sem- 
mire sem vágyik jobban, mint hogy akinek, mint győztesnek 
a hatalmát érezte, ugyanannak, miután diadalmaskodva, meg 
szokta szánni a legyőzötteket és kegyesen bánik alattvalóival, 
jóságával élhessen. S könyörgése nem is volt eredménytelen, 
mert István király igazi királyi erénynek tartva, hogy a könyör- 
gőknek és vétkeiket bevallóknak megbocsásson, s hogy kegyébe 
visszafogadja őket, azonkivül emlékezve a régi mondásra: 
«Erősebb az, aki saját magát, mint aki a legerősebb várat le- 
győzte: ennél magasabban nem is járhat az erény», ugy gon- 
dolta, hogy nincs fényesebb és nagy királyhoz illőbb győzelem, 
mint sajátmagát legyőzni, ezért nemcsak visszafogadta bizal- 
mába, hanem bőkezüen is bánt vele, vagyonnal és tisztségek- 
kel gyarapitotta, mintha soha nem érte volna őt részéről sére- 
lem, vagy jogtalanság. Békessi őszintén igyekezett is élete 
végéig a király kegyére érdemesnek mutatkozni, s ezért napról- 
napra nagyobb tanujelét kapta szeretetének. 


Kristóf, Erdély vajdája, bátyjának Báthori Istvánnak, 
Erdély királyának, mikor az három éven át az oroszokkal há- 
boruskodott, néhány száz lovat küldött, a mozsarak és más fel- 
szerelések szállitására, majd azután viszonzásul gyalogosokat 
és egy teljes lovas-sereget; a királynak ebben a vállalkozásá- 
ban sok kitünő erdélyi férfiú is résztvett, mint Békessi Gáspár 
és öccse, Gábor (aki Pleskov város ostrománál elesett), Sibrik 
Gáspár, Székely Mózes, Veselényi Ferenc, Borbély György, 
Kállai János, Balog Barabás (ez is elesett az ostromnál), Bor- 
nemissza János (a magyarok között főtüzmester volt), Vadász 
Mihály (sok csatában bátran harcolt, harc közben golyó találta 
el), Rácz Péter, Lázár István, Károlyi István, Király Albert, 
Kende Péter, egy kitűnő ifju (ez is elesett az ostromnál), Der- 
csényi Tamás, Kerekes Mátyás és mások, akik vitéz tetteikkel 
(Heidenstein Reinold lengyel történetiró tanusága szerint) a 
magyar névnek nagy dicsőséget szereztek. 
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SZAMOSKÖZY ISTVÁN 
BÁTHORI ZSIGMOND, BÁTHORI ANDRÁS 


ÉS MIHÁLY VAJDA HISTÓRIÁJA 


 
Az ezer ötszáz és kilencvennyolcadik esztendő kezdetével a 


dolgoknak minden utód számára nevezetes változása történt 
Erdélyben; s az eseményeknek ebben a kavargásában, mintha 
csak végzetes fordulat következett volna be számára, majdnem 
a végső veszedelembe sodródott. S nagyon közel volt ahhoz, 
hogy a különböző bajoknak egy időbe való esése miatt alapjaiból 
kihányassék. Ezt a nagy tömeg bajt, hogy milyen kezdetekből 
eredt, milyen fejlődés folytán növekedett, s végre milyen 
kimenetellel fejeződött be, csak a főbb pontokat érintve a többi 
elmondandóhoz kapcsoljuk. 


[Báthory] Zsigmond fejedelem Rudolf császárhoz való 
legutóbbi útjában, amelyre az előző évben vállalkozott, önként 
kötelezte magát, hogy Erdély fejedelemségéről lemond, s az 
egész országot a császár hatalmába adja. Mikor Prágából 
visszatért, mivel egyrészt Temesvár meghiusult ostroma, más- 
részt országának némileg megrázkódtatott helyzete miatt úgy 
látta, hogy helyzete rosszabb a reméltnél, s nagyon megromlott, 
méginkább ragaszkodott tervéhez, s a fejedelemségből a szer- 
ződés szerint, ahogy ő és a császár már korábban megegyeztek, 
mielőbb el akart távozni. De, amint az nagyjelentőségű, s meg- 
gondolatlanul kezdett dolgokban szokott történni, az önmagával 
tusakodó lélek számára számos nehézség támadt, melyek lassan- 
ként lecsillapították előbbi elhatározásának hevességét, s azt 
tanácsolták, hogy újabb meggondolásokkal változtasson rajta. 
Hiszen már egy egész év is elmult a meggondolatlanul tett 
ígéret óta: ezután – ha csak rajta állt volna, könnyen tűrte 
volna, hogy a megegyezés érvénye elmuljék, s az édes haza 
iránti szeretete is késleltette a kezdettől befejezésig vezető 
[úton] a lelkét. Mikor Zsigmond ilyen gondolatok közt gyöt- 
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rődve lelkében mindenféle tanácsot megforgatott, s bizonytalan- 
ságban volt, hogy mit kell tennie, gondolataiba beavatta Jósika 
Istvánt, oklevélíró mesterét s gyürüs pecsétjének őrét, akit 
kancellárnak mondanak, amely tisztség a fejedelmi méltóság 
és fenség után Erdélyben valamennyi tisztség közt a legmaga- 
sabb rang, s mintegy a többi tisztségeknek a koronája. Jósikát 
Zsigmond már előbb is felhasználta nehéz ügyekben, nemcsak 
a közügyekre vonatkozó nyilvános tanácskozásokban, hanem 
úgy látszott, hogy titkosabb tanácskozásain is valami jogon 
az első helyet foglalja el. S bár alig hagyta még el kora ifjuságá- 
nak éveit, mégis erőtől duzzadó keblében bármilyen alkalmat 
kihasználni kész lélek élt és dobogott, s élénk és tevékeny szel- 
lem; ezért a nem annyira fiatal kora, mint inkább jellembeli 
gyengesége miatt bárhova hajtható fejedelmet megnyerve, 
annyira kezébe kaparította azt, hogy mondják: a fejedelmet 
egyedül tartotta hatalmában. Hogy kegyeit magának meg- 
nyerje, s a tisztségeket elérje, ahhoz hozzásegítette őt a tisz- 
tes tudományoknak nem közönséges ismerete, mely ritka 
ékesség a magyar előkelőknél, s ennek segítségével annyira fel- 
emelkedett, hogy senki sem volt, aki szerencsés dolognak ne 
tartotta volna, ha mindenféle szolgálatokkal Jósika István 
háláját s pártfogását kiérdemelhette. Zsigmond tehát kétsé- 
geskedve tervében, s szinte már megbánva, hogy belekezdett, 
mikor magában nem tudott határozni, hogy vajjon neki s az 
országnak hasznára lesz-é, ha Erdélyből eltávozik, s a hatalmas 
Rudolf császárnak átadja, habozó lelkét, s a maradás és távozás 
között ingadozó gondolatait egyedül Jósikának tárta fel, mel- 
lőzve a többi tanácsosokat. Jósika nagy figyelemmel kísérte 
a beszédet, s azt mondják, hogy az ingadozót szándékában 
megerősítette, és azt, amiben már előbb megegyezett Rudolffal, 
keresztülvinni rosszalta, nem azért, hogy Zsigmond jólétéről 
s hasznáról gondoskodjék, hanem hogy a dolgoknak ebben a 
változásában megnyervén a népnek a szavazatait, valamilyen 
módon magának szerezze meg a fejedelemséget. Ugyanis min- 
denki előtt oly nagy tekintélyt, s a fejedelemnél olyan nagy 
pártfogást szerzett, hogy közkedveltségben s javakban majd- 
nem minden erdélyi főurat megelőzött, az egy Jósika tett 
mindent, ő egyedül volt szinte minden; s nyiltan ki merte 
mutatni, hogy a fejedelmi örökösödési jog egykor rá fog szál- 
lani, ha Zsigmond az ország kormányzásáról lemondva németet 
törekszik örökösévé tenni. Oly vak s vakmerő volt lelkének 
uralkodási vágya, oly nagy a merészsége a dolgok megváltoz- 
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tatására, hogy elütvén a többi pályázókat minden reménytől, 
ő, az új ember, aki sem származására, sem korára, sem őseinek 
kiválóságára nézve nem volt kimagasló, egy ilyen zavargó 
ország uralmának elnyerésére merte felajzani a lelkét. S noha 
őseinek kiválósága s dicsősége nem ajánlották, mégis úgy lát- 
szott, hogy tehetsége révén száll reá annak a tisztességnek a 
fensége, amelyre jelöltetett: minden méltó tulajdonsága s 
bölcsessége révén, másrészt vagyona s javai miatt, melyeket 
mérhetetlenül megnövelt, [megvoltak] a megfelelő eszközei a 
fejedelmi fény fenntartásához. Míg ilyen meggondolások körül 
kétségeskedtek Zsigmond és Jósika, azonközben Rudolf csá- 
szár a megállapodások s a közösen leszögezett biztos feltételek 
szerint, melyekben az előző évben Zsigmonddal az erdélyi feje- 
delemség átadásáról Prágában személyesen megegyezett, Er- 
délybe küldi a váradi püspöki címet viselő Pete Mártont és 
Poppel Ádám Gált, nagytekintélyű s bölcs tanácsosait. Ezek, 
mint mondják, Zsigmond hajlékony, s megkezdett dolgokban 
késlekedő és vonakodó lelkét megszilárdították és állhatatossá 
tették. Megemlítették a császár jogát Erdély uralmára, mely 
tartomány több mint ötszáz éve saját tagja volt Magyarország- 
nak. Ez a vidék az előző fejedelmek zavargó vakmerősége 
miatt elszakadt a törvényes német császártól, saját királyától 
elpártolt és önálló létet bitorolt. Fejedelmeinek állhatatossága 
új uralmat alapított, egyikről a másikra szállott tisztségök, 
s Erdély az igazi testtől, a magyar birodalomtól a török szövet- 
ség által meghasonolva elszakadt Magyarország nagy kárára, 
s a császárnak s a magyar királynak erős bánatára. Noha Zsig- 
mond fejedelem törvényesen biztosította uralmát Erdélyben 
Rudolf császár engedélye alapján, mivel mégis e földnek hely- 
zete olyan veszélyes a törökök szomszédsága s hatalma miatt, 
hogy ha nem védenék a német fegyverek, nem remélhetne 
nemhogy örök, de még hosszabb ideig tartó békét sem: úgy 
látszik, hogy akkor lehet legjobban használni az ügynek s min- 
denki jólétének, ha visszaadják a tartományt a császárnak, 
saját királyának, s az egyik császári testvérét fogja hatalommal 
felruházva odaküldeni, hogy így nagyobb elszántsággal, s na- 
gyobb haderővel védhesse meg a törökök minden erejével szem- 
ben. Egyrészt mint Magyarország védőbástyájáért, másrészt 
pedig főleg édes testvérének a jólétéért, aki Erdélyt kormányozni 
fogja, semmi gondot, semmi munkát nem fog sehol sem el- 
mulasztani a császár. Mivel mindenki tudja Zsigmond fejedelem 
magtalan voltát, hiszen uralma nem kaphat tőle származott 
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örököst, ki ne látná be, hogy Erdély már Zsigmond életében a 
császárnak, s Magyarország királyának van elkötelezve a 
nemrégiben kötött szerződés pontjai szerint? S minthogy ez 
így van, a legigazságosabb császár, nehogy úgy lássék, hogy 
igazságtalanul megfosztja Zsigmondot országától, kész Szilézia 
két hercegségét Zsigmondnak adni, Oppelnt és Ratibort, amit 
egykor János király fiának s anyjának, Izabellának is adott 
hasonló okokból. S ezeket a hercegségeket, ha az időknek és 
dolgoknak az állapota megcsendesedik, sokkal békésebben s 
nyugodtabban fogja bírni Zsigmond, mint Erdélyt, ott ment lesz 
a gondoktól és izgalmaktól, s akkor a háborúk zavaraitól félre- 
huzódva csendesen, nyugalomban s békességben élheti le életét; 
ott nem fogja látni a városok felperzselését, polgárainak pusztu- 
lását, a vidékek pusztasággá válását, a tüzet s a vasat, mely a 
törökök kegyetlensége miatt az ország szívében pusztít. S hogy 
ezeket a bajokat, melyek nemcsak kölöncként vannak Erdély 
nyakán, hanem szinte [fojtogató] hurokként, eltávolítsák, az 
a császár gondja lesz, aki ennek a tartománynak az érdekében, 
mintha a saját temploma s háza lenne, sehol semmi buzgalmat 
s fáradságot nem fog sajnálni. Végre is vagy így lehet meg- 
védeni ezt a tartományt, vagy sehogy. Zsigmond a legtisztább 
hitvestől, a császár rokonától való elválással nem annyira házas- 
ságát szakítja meg s oldja fel, mint inkább a megkötött szövet- 
séget; miért adjon ki a császár ennek a vidéknek védelmére 
oly tenger sok pénzt, hogy a törökök támadásait az országtól 
távoltartsa, amelyből semmi haszon nincs, hanem csak a mun- 
kának, költségeknek s a kellemetlenségeknek hatalmas gyara- 
podását éri el? Vagy hatalmas kiadásaival ne a maga unoka- 
húgát támogassa, aki a házasság felbontása után eltávozott 
Erdélyből, hanem Zsigmond meddőségét? aki valameddig 
csak tart az élete, kevésbbé aggódik az örökös kijelölése miatt, 
mint a császár, aki nemcsak a szerződés pontjai alapján, hanem 
örökösödési joggal is kell, hogy megkapja ennek az országnak 
az uralmát. Mivel pedig közben sokminden történhetik, ami 
mind az idegen segítségre támaszkodó Zsigmondot, mint a re- 
ményt pénzén megvásárló császárt kiforgathatja Erdély uralmá- 
ból s örökléséből, valóban méltányos, ha Zsigmond idejében át- 
adja az országot a császárnak, hiszen az idő előrehaladásával akár 
akarja, akár nem, át fogja adni, de addig sok baj fogja érni. 
Mindenki előtt világos, hogy Rudolf császár több segítséget tud 
adni az ország megvédésére, mint Zsigmond, aki a közös jólétet 
idegen segítséggel tartja fenn. Hiszen a császár nemcsak reményt, 
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hanem biztos hitet tud adni a jólétre, mert egyrészt gazdagsá- 
gának nagysága, s katonáinak sokasága, másrészt minden, a 
háborúhoz szükséges dolgoknak mérhetetlen bősége segítségével 
Erdélyországot bármely ellenséggel szemben meg tudja védel- 
mezni. Hogy Zsigmondot helyéből kimozdítsák, ahhoz hozzá- 
járult még ezen felül más ígéreteknek bőséges csábítása is: 
Rudolf császár Oppeln és Ratibor évi jövedelméhez a maga 
kincstárából évente ötvenezer magyar forintot fog adni: ez 
tisztes lehetőséget ad Zsigmondnak nemcsak arra, hogy ilyetén 
helyzetét elviselje, hanem családja, s a fejedelmi méltóság fényé- 
nek megóvására is. A pápa megígérte, hogy mihelyt a Mária 
Krisztiernától való elválás után Zsigmondot özvegyi élet felé 
vezérli a hajlama, ehhez a bíbornoki kalapnak a legfőbb méltó- 
ságát fogja csatolni, mely állapot méltóságra s tekintélyre 
előbbrevaló, mint a nagy királyoké. S nehogy úgy lássék, 
hogy a pápa ilyen nagy méltóságnak csak az üres címét ado- 
mányozza Zsigmondnak, hogy csak nagyravágyó lelkét elégíti 
ki, ezen felül megígérte, hogy az olmützi vagy vratiszlávi püspök- 
séget Szilézia földjén, vagy a szomszéd tartományokban a 
legelső alkalommal neki fogja adni; s ezek mind értékesebbek 
s fényesebbek Erdély terhes és sok baj miatt veszélyes feje- 
delemségénél. Ilyen s más okoskodásoktól ostromolva, lelkében 
megingatva Zsigmond további haladékot nem hagyott a meg- 
fontolásra, hanem megígérte, hogy hatalmába adja magát 
azoknak, akik ilyen tisztes és üdvös dolgokat tanácsolnak. De 
oktalanul s a jövőbe nem látva nem vette észre, hogy mennyi 
rejtett veszedelmet foglal magába ez a tett, hogy milyen meg- 
gondolatlanul fogadta el ezt a tervet, hogy egy fejjel meg- 
kisebbítette magát, hogy szerencséjének növelésében elzárta 
maga előtt az utat, s végül, hogy a dolgoknak ezzel a meg- 
változtatásával a bajoknak mekkora tengerébe taszította az 
országot. Feltüzelte ennek a természete miatt minden okosabb 
tervet semmivétevő embernek a reményét a spanyol nemzeti- 
ségű Carillio Alfonz, a papoknak abból a rendjéből, mely Jézus- 
ról kapta a melléknevét [jezsuita]; egy nagybölcsességű, s 
azonkívül sok tudománnyal ékeskedő férfi, aki már korábban 
Zsigmond belső barátságába jutott, s tehetsége miatt előtte 
kezdettől kedves volt. Ez ok miatt annyira megbízott ebben 
a természettől és tudománytól igen sok dologban használhatóvá 
tett, s a királyok és fejedelmek titkos ügyeiben már régóta jártas 
emberben Zsigmond, hogy azt tartotta: nem szabad az ő 
tanácsaitól akár egy körömfeketényire is eltérnie. Ez Róma 
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városából az olasz Turre Zsigmond gróffal, egy mind családja 
fénye, mind bölcsessége miatt híres férfivel január havában 
Erdélybe visszatérve, az addig kétségeskedő Zsigmondnak 
minden aggodalmát úgy eloszlatta, hogy, amint vélik, lelkébe 
szilárdságot s végig kitartó állhatatosságot lehelt. Ott volt 
végre Zsigmondnál Gyulafehérváron Cerviai Alfonz püspök, 
az egykori milanoi vicomtok családjából, hercegi törzsből szár- 
mazott apostoli követ, akiről azt mondják, hogy – nem tudom, 
milyen úton-módon – II. Jánossal, János, Magyarország dicső 
királyának fiával, s anyjával, Izabellával atyafiságban volt; 
talán mivel a Sforza hercegek, akiktől II. János anyai ágon szár- 
mazott, a Viscontiaknak rokonai voltak. Ez a püspök már 
három éve intézte Erdélyben a pápa ügyeit, de inkább méltó- 
sága volt nagy, mint műveltsége, mert a fényűzésen és a kétágú 
mitrán kívül semmi püspökhöz illőt nem hozott Erdélybe. 
És noha ilyen volt, mégis amint Rómába visszatért, a pápa 
kegyességével azonnal a bíborosok testületébe vette fel, s a 
szentséges rendnek a számát ő is egy kalappal növelte. Ez a 
két Alfonz, egyik püspök, a másik jezsuita, hogy a pápánál 
s Rudolf császárnál nagyobb kegybe jussanak, egymás között 
megbeszélve a terveket, Zsigmondnak azonnal a szájába rágták, 
s nem szűntek meg sürgetni, hogy átadva az országot a császár- 
nak, a bíbornoki méltóság magaslatát, Oppeln és Ratibor igen 
nyugalmas hercegségeit a fáradságos s veszedelmekkel teljes 
erdélyi fejedelemségnek elébe helyezze. Nem hiányoztak a 
hízelgők, a királyok hiúsága mellett mindig megjelenő pestis 
sem, és Zsigmondnak nem a szellemét, hanem felizgatott, s 
alávalóságokra hajlamos szenvedélyét nem tudom miféle hatal- 
mas tisztségeknek a reményére gyujtották fel. Legfőképpen 
pedig az őt már öt éve körülhemzsegő olasz csürhe rontotta 
meg lelkét meggondolatlan és aljas csábítóeszközökkel. Ezek 
Itália legutolsó söpredékéből, egyik a másik után özönlött oda 
az ő elárasztására, s ő nemcsak barbár nyelvüket tette állandó 
családi nyelvévé, hanem szokásaikat is magába szívta, noha 
semmi jobb jel nem ajánlotta azokat. A legnemesebb nemzet 
ezen szemetjének nemcsak az udvarát nyitotta meg, hanem 
otthoni bizalmas környezetébe is maga mellé vette, s éjjel- 
nappal maga mellett dédelgette ugyanazon szobában: inkább 
ezekre fordította kincseinek legnagyobb részét, mint a haza 
üdvére. 


Sokat lehetett közülök látni, ahogy előjöttek Olaszország 
mit tudom én melyik zúgából borzasan, mocskosan, minden- 
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féle nyomorúságba merülve. Ezek, miután többi honfitársaik 
gyülekezetéhez csatlakoztak, az ő ajánlásuk révén azonnal 
Zsigmond ismeretségébe, ebből mindennapi környezetébe s 
végül hízelgő beszédekkel bizalmas barátságába jutottak, 
mintha Glaucus füvéből ettek, vagy Circe poharából ittak volna, 
egyszerre megváltozva, talpig selyembe öltözve s pénzzel 
jól ellátva léptek elő, s minden szennyet, a nyomorúságnak 
minden mocskát levetették, mint vedléskor a kígyó. S hogy a 
külső fény mellett ne hiányozzék származásuk ragyogása s 
viselt dolgaiknak a dicsősége sem, költött családfájukat össze- 
kötötték őseik s a maguk hihetetlen vitézségének emlegetésé- 
vel, s ezzel a hiszékeny fejedelem fejét annyira teletömték, 
hogy az méltányosnak tartotta, hogy vitézségök jutalmát, 
melytől otthon megfosztották őket, idegenbe vándorolva, 
Erdélyben a legjobb fejedelemtől jog szerint kérik számon s 
nyerik el, mintha azokat az érdemeket itt szerezték volna. 
Ebből az származott, hogy közülök senki sem távozott ajándé- 
kozatlan: inkább volt tekintettel [a fejedelem] a külföldiek 
koholt, mint az övéinek a maga szemével látott erényeire. 
Ezért az olaszok csőcselékéből egyeseket a tanácsba helyezett, 
másokat kamarásaivá tett, másokat más tisztségekkel halmo- 
zott el, többnyire valamennyit az udvar előkelőbb tisztségeibe 
emelte. Ezért visszautasította vagy hanyagul fogadta a saját 
nemzetéből s népéből származott legnemesebb ifjaknak apródi 
szolgálatait, s azt akarta, hogy mindég olaszok legyenek körü- 
lötte, szinte egyedül az olaszok jelentek meg előtte, egyedül azok 
intéztek mindent, egyedül ők voltak minden: velök ment 
vadászni, játszani, velök forgolódott, szinte az ölében dédel- 
gette őket; velök dobálta a felfujt labdát, minden szórakozását, 
szóval a pihenést és a munkát egyaránt megosztotta velök; 
egyébként a ruhának s a nyelvnek a szokatlanságán kívül a 
pogány rómaiaktól vett nevek új volta is bántotta a magyarok 
fülét: a Pompeiusok, Fabiusok, Fulviusok, Flamineusok, 
Iuliusok, Zenobiusok, Mezentiusok, Zephyrusok, Virgiliusok s 
más effélék. A nyelvnek, neveknek s a ruházatnak idegen volta, 
noha magában véve sem szeretetreméltó, még nem is bántotta 
volna a magyarok lelkét, akik megszokták, hogy az idegenekkel 
barátságosan s magukat mérsékelve éljenek együtt, ha Zsig- 
mond az idegeneket a hazaiaknak, s a semmiféle kiválóság által 
nem ajánlott külföldieket a nemzetebelieknek elébe nem tette 
volna, s nem igyekezett volna inkább azoknál, mint övéinél 
érdemeket szerezni, s nem használta volna fel mohóbban azok 
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javára inkább, mint a közjóra a nép szegénységéből összegyüj- 
tött kincseket. Ha valaki az ő tékozlását elítélni vagy kárhoz- 
tatni merte, s azt mondta, hogy nem hiábavaló és haszontalan 
dolgokra kell kiadni az adókat, s gazdálkodást és takarékos- 
ságot hangoztatott előtte, nem csak hogy helyet nem adott 
az üdvös intelmeknek, hanem a szerzőjét s a tanácsot egyaránt 
visszautasította, s hasznos dolgot tanácsolót nem ritkán kötéllel 
s halállal fenyegette meg. 


Bármilyen bosszantásra nem kevésbbé volt pazarló a megtor- 
lással, mint a fenyegetéssel. Ilyenfajta intelem miatt, s tékoz- 
lásának enyhe megpirongatásáért éppen csak hogy nem veszett el 
[Bocskai] István, a nagybátyja, egykor tanácsának s vitéz 
tetteinek részese. Alig lehet elmondani, hogy életének ez a 
szabados módja mennyire szembetűnt mindenkinek, s ez a 
dolog (s mi inkább?) elég anyagot szolgáltatott a gyalázásra, 
s mind a vele, mind az olaszokkal szemben való gyűlölet fel- 
lángolására: különösen mikor az olaszok s magyarok közül is 
többnyire a méltatlanokat halmozta el kincsekkel s tisztségek- 
kel: az érdemekért nem csak a jogos jutalmat nem adta meg, de 
még csak méltóan meg sem becsülte. Az olaszokat, akiket sem 
nevelésök, sem valami nemes szolgálatuk nem ajánlott, befogadta 
s dédelgette, még hagyján, az orvosokat, költőket, szónokokat, 
matematikusokat, szobrászokat, építészeket, mert ezek tehetsé- 
gének és szorgalmának valami gyümölcsét még látta ő és az 
ország; de bárki, aki véletlenül vagy szemérmetlenségétől 
vezetve az ő barátságába jutott, könnyen menedéket talált 
nála: ha egy csavargó valami kiválóságnak vagy tudománynak 
az elhitetésével ment hozzá és sokkal silányabb tehetséget mu- 
tatott, mint amilyenről beszélt, de a társalgásnak a csábító 
erejével, s hamisan nyájasságot s emberiességet színlelve rá- 
szedte őt, minden érzését s egész lelkét megfertőzhette s minden 
tisztességes dolgot kizárva egyedül a gyönyörök felé irányít- 
hatta őt. Ezért többnyire csak a saját gyönyörűségére, s nem 
az országos haszon céljából gyüjtötte össze palotájába, s árasz- 
totta el esztelen költekezéssel őket: énekes lantosokat, citerá- 
sokat, fuvolásokat, muzsikusokat, papokat, elsősorban a szent 
énekek éneklésére, s egyéb félszamarakat. Összegyüjtötte a 
zöldségkertészeket, virágkertészeket, szakácsokat, cukrászo- 
kat, hurkatöltőket, s akik a sajtot olasz formára sajtolják; 
hozzájuk járultak a szemfényvesztők, színészek, mimusok, 
udvari bolondok, táncosok, szabók, tréfacsinálók, gladiátorok, 
az öklöző párna forgatói, s más ilyen istentelen haszontalansá- 
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goknak a mesterei, akiknek annyira a kedvében járt, hogy 
mindennap velök lehetett látni. Nem hiányoztak a mágusok s a 
szellemidézők sem és a gyulafehérvári nagyobb palotában ezek- 
nek az istentelen mesterkedésével Hunyadi Jánosnak, s más 
régen eltemetett embereknek a szellemeit felidéztette, s tőlük 
tetteinek kimenetelét tudakolta: mindezekkel a beszédekkel 
nem akarjuk gúnyolni azt, aki most a fejedelmünk. Friss még 
mindezen dolgoknak az emlékezete, s nem olyan elfeledett a 
híre, hogy mindenkinek a beszéde ne emlegetné, s még élőknek 
a tanusága s hitele ne igazolná. Miután az emberéknek ezt a 
salakját Zsigmond a barátságába s szinte a családjába fogadta, 
alig lehet elmondani, mennyire a hatalmukba került. Ezért 
ügyes hízelgésekkel egészen az ő arckifejezéséhez, s intéseihez 
alkalmazkodtak, s egyrészt hibáit hízelgéssel növelték, más- 
részt kegyeit kihízelegték, s ajándékaiért epekedtek. 


Olaszország gyönyörű voltát, városainak fényét, a fejedel- 
mek ragyogását, a bíborosok fenségét, s végül az egész olasz 
nép hírességét és nagyságát hangoztatták állandóan, s ezzel 
szemben a magyarok szokásait ócsárolták a fejedelem előtt, 
hogy t. i. idegenek a szavak minden nyájasságától s a beszédnek 
bájától, s messze esnek minden csiszoltabb műveltség szép- 
ségétől. Azt akarták, hogy lelkük keménységét s darabosságát 
könnyedséggel s enyhe gúnnyal meggyalázzák, s hogy a török 
torkában levő országot [a fejedelem] mielőbb elhagyja. «Ezt 
a barbárságot az olaszok csiszoltabb szokásaival kell felcserélnie. 
Egy ilyen fejedelem az emberi nem díszére és gyönyörűségére 
született, s nem illik hozzá, hogy a magyarok barbárságában 
töltse el életét. Itália fényében, vagy a császári udvar ragyogá- 
sában, mintegy minden derékség színhelyén kell bemutatnia 
tehetségének s isteni lelkének kiválóságát. Ez a tartomány, 
mint egy silány kuckó, nem elég arra, hogy nagyságát és dicső- 
ségét befogadja.» A múló dicsőség ilyen izgatószereit lelkével 
s füleivel mohón szívta magába Zsigmond (hisz ez a királyok 
hiúsága), úgy, hogy odáig jutott a hízelgők buzdítása folytán, 
hogy semmi más nem járt az eszében, csak Itália, Róma, a 
bíborosok, a pápaság, egyszóval mindenféle telhetetlen s hiába- 
való nagyravágyásnak a szele, s a tisztségeknek üres szemfény- 
vesztése. Ezeknek az olaszoknak az ösztönzésére ruháit is ide- 
genné tétette: szűk harisnyát, fonott sarut, sokszorosan hasoga- 
tott inget, felpuffasztott vállakat [hordott], s hogy még titko- 
sabban rejtve legyen, ezt felöltve gyakran bolyongott a város- 
ban s a városon kívül az olaszok társaságába elvegyülve. Mivel 
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pedig a császári ajánlás reményében bízott abban, hogy köze- 
lesen bíborosi méltósággal fog ékeskedni, rögtön a császári 
ígéret első hírére ennek a méltóságnak a jelöltjeként viselkedett. 
S hogy ennek a méltóságnak a felvételében fenségesebbnek lás- 
sék, bíborosi ruhát szabatott bíborcsiga-festékkel színesített 
posztóból, amelyet skarlátnak neveznek, s valahányszor ezt 
felöltötte, a palota belső részeiben sétálgatott, maga után húzva 
az elnyúló uszályt, melyet, nehogy a földet érje, egy utánajövő 
gyerek emelt kezeivel. Ilyen módon főpapi méltóságot öltve 
az olaszok véleményét kérdezgette. Akkor azok a szokásos 
ürességgel arcának isteni kifejezését dicsérték, s azt mondták, 
hogy öltözete inkább hasonlít az istenekéhez, mint az embereké- 
hez, s esküdöztek, hogy a pápa is, minden fenséges magasztos- 
ságnak a teteje, az ő testének s öltözködésének az ékességét 
nem éri el. Zsigmond nem utasította vissza dicséretének ezeket 
az édességeit, s ezért az ő helyeslésök miatt annyira tetszett 
önmagának, hogy azt hitte: az eget éri ujjaival, s azoknak 
az üres ígéretei oda vezették, hogy inkább akart Oppelnnek 
nemtelen és szomorú magányába költözni, mint szülőföldjén, 
Erdély kiességében élni le életét. Ezek voltak Erdély elhagyá- 
sának, s a németek uralmába való adásának kezdetei, okai, 
indítói. 


Már Zsigmond, ezen gondolatok folytán a haza felforgatá- 
sára készen, nehogy valami késedelem megrontsa – mint az 
gyakran előfordul – a tervét és a császári követekkel kötött 
megállapodást, 1598 április negyedikére Gyulafehérvárra a 
rendeknek országgyűlést hirdetett, hogy ott lemondva a feje- 
delemségről, átadja Erdélyországot Rudolf császárnak. Amint 
a sok nemes, Erdély három nemzetének, a magyaroknak, szá- 
szoknak, s székelyeknek, akik magok is magyarok, összes rendei 
összejöttek a kitűzött napra, úgy határoztak, hogy a gyűlés 
és tanács tartásának helye nem a szűkebb városi épület, mint 
azelőtt, hanem a fejedelmi palota [lesz], szinte lakosztályának 
ajtaja előtt. S nem volt szabad mindenkinek a bemenetel, 
mint máskor, hanem csak azoknak, akiknek sok birtokuk s 
jobbágyuk lévén a tanácsi rendbe számítódtak. Ezért vissza- 
utasították azokat, akik zsoldban szolgáltak, munkával tartozó 
szabadosok voltak, vagy valami módon szolgálatot teljesítettek, 
s csak a vezető nemeseket engedték be fegyvertelenül a fegy- 
veres ajtónállók. Hatszáz testőrző katona, akiket ruhájok miatt 
kék darabontoknak neveznek, volt kijelölve a fejedelem és 
az udvar szolgálatára, s a szokás szerint sorban felállítva a 
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belépő szenátoroknak s tehetősebb nemeseknek utat nyitottak: 
puskákkal, kardokkal s tőrökkel úgy felfegyverkezve, az érc- 
ágyúkhoz égő kanóccal úgy felszerelve, mintha nyomban az 
esküdt ellenséggel kellene megütközniök; s az okosabbak 
már ekkor úgy vélekedtek, hogy az ilyen kezdetet kedvezőtlen 
dolgoknak a kimenetele fogja követni. Mennél szokatlanabb 
volt ez a dolog a nemesség előtt, s mennél jobban szemet szúrt, 
annál nagyobb félelmére és megrettentésére szolgált mindenkinek 
sokan széltében beszélték, hogy elveszett a szabadság, hogy ez 
nem gyűlés, hanem szörnyű bajoknak az előjátéka: nem szabad, 
hanem erőszakolt szavazatot kívánnak. Az országgyűlést, máskor 
a jogtalanságok megtorlóját, a szabadság szószólóját, a köteles- 
ség megszabóját, az igazság oltárát gyűlésből börtönné tették. 
A közjognak az őrzésére s a közjó megvédésére toborzott test- 
őrök nem a méltányosság védői, hanem a tanácsnak s az egész 
népnek az életét mint állami pénzen összeszedett hóhérok 
fenyegetik. A tanácsosokról ez a félelem átáradt a nemességre. 
Ezért mindennek szemet húnytak, s a vezetők és a nép hallga- 
tagon néztek egymásra, s kelletlenül nézelődtek, s hallgatással 
akarták megbélyegezni azt, ami nem tetszett. Csodálatos, 
hogy egy ilyen népnél a lelkeket annyira leigázta a szolgai és 
elfajzott félelem, hogy senki sem találtatott, aki a méltatlan 
határozat ellen szabad szóval tiltakozott volna, aki előtt többet 
ért volna az ország jóléte, mint egy meggondolatlan ifjúnak 
a haza felforgatására készülő szenvedélye. Olyanoknak lát- 
szottak mintha szavazásra felállított szobrok lettek volna a 
gyűlésben, miért is nem sületlenül emlegették, hogy mint egy- 
kor az a myclaiak ostoba hallgatásuk, úgy az erdélyiek is meg- 
félemlített némaságuk miatt fognak tönkremenni. Így festett 
a főnemesek és nemesek fegyvertelen csoportjából összegyűlt 
gyűlés, s ugyanakkor a testőrök és csatlósok erejével s fegyverei- 
nek szokatlan készületével megszállott palota s tanácsház, az 
egész fejedelmi palota látszatra fenséges és népes, érzésre, s a 
jelen és jövendő dolgok kimenetelét tekintve szomorú és gyászos 
volt. Ezt az egész dolgot Zsigmond fejedelem azzal a meg- 
gondolással készítette elő, hogy valaki a Rudolf császárról a ren- 
dek elé terjesztendő kérdésben egy szóval se merjen megmukkanni 
arról, hogy helyébe örököst kellene választani. 


Erre az erdélyi gyűlésre Rudolf császártól is jöttek követek: 
Szuhay István váci püspök, Istvánfi Miklós, Magyarország 
helyettes nádora, ama híres Rotterdami Erazmusnak egykori 
hallgatója, komoly s már csak a kora miatt is tiszteletreméltó 
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férfi, s Pezzen Bertalan, mind császári tanácsosok, előkelő család- 
ból született férfiak, akik komolyak s serények voltak a dolgok 
intézésében, akiknek a származását s a tisztes tudományokban 
való kiválóságát fényes vélekedés kísérte. Mielőtt ezek meg- 
érkeztek, három nappal előbb eltávozott Erdélyből Alfonz 
püspök, a pápai követség tisztével megbízott nuncius, hogy 
Olaszországba visszatérjen. Ez Jósika kancellárral kölcsönös 
barátságban s a legteljesebb szoros összeköttetésben volt már 
három éve, de mindkettő annyira csak a maga érdekét nézte, 
hogy már csak ezen az alapon is különbözni látszottak. Mert 
Jósika ismerve a fejedelemnek s az országnak a hajlamát és 
szokásait, állandóan bírta annak pártfogását, s minden tervét 
Erdély uralmának megszerzésére irányította; másrészt Carillio 
Alfonz minden tettével a pápa kegyének s hasznának, s Rudolf 
császár méltóságának a nagyobbítását s bővítését munkálta, 
mintegy zsinórmértékül maga elé tűzve ezt. Ez, Erdélyből 
távoztában, amint Tordán a császári követekkel találkozott, 
Jósika minden tervét felfedte nekik, melyeket a császárral 
szemben szövögetett. [E szerint] Jósika az előző napokban, 
mikor a dolgokat ismételten átgondolta, magát Erdély fejedelem- 
ségébe akarta juttatni, s már sokakat – kihizelegve a szava- 
zatokat – a maga pártjára vont. Sokat fáradozott, hogy az 
országba ne jőjjön német, akinek az uralmát mindenki előtt 
gyülöletesnek mondotta; azt a szerződést és egyességet, melyet 
Zsigmond titokban, az ország lakóinak beleegyezése és tudta 
nélkül kötött a császár követeivel, érvénytelennek kell tartani, 
s vissza kell vonni; mielőtt mindenki nem szavazott volna 
szabadon, méltánytalanság, hogy erőszakos ítélettel, egyiknek 
vagy másiknak rejtett összeesküvésével megingassák az állam 
helyzetét. A szabadság megvédésének színe alatt az volt Jósika 
István szándéka, hogy a fejedelem nélküli állapotot kihasználva 
megnyerje a szavazatokat, másoknak a pártfogását megvásárol- 
rolja, s a fejedelemséget elérhesse, amire – mint vélte – 
mások ítélete szerint méltó, a magáé szerint nem méltatlan. 
De úgy véli, hogy Jósika még akkor sem tudná végrehajtani 
a tervét, ha a németet kizárják. Hiszen akit mint kancellárt, 
néhány év alatt nem tudott Erdély megemészteni, azt tűrje, 
mint fejedelmet, aki számára sem a maga, sem őseinek kiváló- 
sága, sem az otthoni pompa, sem a születés, sem a nép kegye 
nem nyitják meg az utat ennek a méltóságnak az elnyerésére. 
Továbbá Jósika, mielőtt a császári követek: Szuhai, Istvánfi 
és Pezzen Erdélybe érkeztek volna, a kassai királyi helytartó- 
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hoz, Tieffenbach Kristófhoz titkos levelet küldött, mely neki 
később vesztét okozta. Ugyanis Zsigmond, vagy Jósika István 
buzdítására, vagy saját esze által indítva – mint mondják, – 
megbánta a kezdeményezést és ismét uj tervek felé fordította 
figyelmét. A levélnek a tartalma ez volt: Miksa főherceg ne 
siettesse az Erdélybe való jövetelt, mert Zsigmondnak még 
nem teljesen szilárd az elhatározása, hogy országából eltávozik, 
s Rudolf császárnak átadja azt. Várja meg Miksa, míg a meg- 
beszélt szerződést szilárdabb támasztékok erősítik meg. Ugyanis 
eddig üres ígéretekkel és szavakkal tárgyalták ezt az ügyet, 
s még semmit sem döntöttek s határoztak el. Maga Zsigmond 
a császárhoz szándékozik utazni, s neki személyesen akarja 
eléterjeszteni s vele elvégezni, hogy milyen óvintézkedésekről 
kell gondoskodni, hogy a szerződés se a császárnak, se neki, 
se az országnak ne legyen kárára. Ezeket és ilyeneket írt meg 
a levélben Zsigmond gondolatai szerint Jósika. Ugyanis Zsig- 
mond Jósikával úgy főzte ki az eltávozás tervét, hogy Erdély 
uralmát helyettes fejedelmi vagy kormányzói címmel Jósikára 
bízza, míg ő eltávozik a neki megígért Oppelnbe. S ha az op- 
pelni helyzet nem felel meg lelke szándékának, megváltoztatva 
akaratát, sietve visszatér s a fejedelemséget a mintegy 
helyettesként működő Jósikától azonnal visszakapja. Igy a 
németet kizárják Erdély uralmából, akkor is, ha Zsigmond 
távol van, akkor is, ha később visszatér. Zsigmondnak 
ezt a fortélyos ötletét Jósika össze igyekezett egyeztetni a maga 
ügyével, ugy, hogy a Zsigmond Oppelnbe való távozásával 
megürült fejedelemséget a német kizárásával maga szerzi meg, 
s nehogy Zsigmond újra annak birtokába jusson, fegyvereinek 
erejével mind a kettőt elűzi. De hogy ezekben a haszontalan 
és sületlen mesterkedésekben mennyire csalatkoztak Zsigmond 
is, Jósika is, azt később az eredmény megmutatta. Mert ezek 
a cseles mesterkedések, melyek inkább ostobaságot mutattak, 
mint művészetet, Jósikát életétől fosztották meg, Zsigmond 
hírnevébe és értékelésébe pedig örökös pecsétet égettek. Egyéb- 
ként Jósikának ezt a levelét a kassai királyi helytartó Rudolf 
császárhoz küldte, s a legutóbb Erdélybe küldött császári 
követek Zsigmondhoz visszahozták, s ez tanuságul szolgált 
arra, hogy az erdélyi főurak között akadt olyan, aki a meg- 
kötött egyezségnek a szerződését, amelyben a császár és Zsig- 
mond már előbb megállapodtak, felbontani törekedett, s a 
szent szövetséggel megteremtett egyetértést felforgatni igye- 
kezett ebben az oly alkalmatlan időben. Zavargó törekvései 
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Miksának a késleltetésére, s a császár lelkének Zsigmond feje- 
delemtől és az országtól való elidegenítésére szolgáltak. Bárki 
is merészkedett ilyen vakmerőségre, nem szabad tűrni, – 
mondogatták. Zsigmond, mivel látta, hogy cselét felfedték, 
hogy az állhatatlanság gyanuját magáról elhárítsa, azt 
mondta, hogy ezt a levelet nem az ő tudtával irták, s a bűnnek 
egész sulyát, mely a zavaros terv miatt rá, annak szerzőjére 
látszott nehezedni, Jósikára tolta; azzal vádolta, hogy ő volt 
a titkos összeesküvésnek a szövögetője, s őt ily nagy bűnnel 
bélyegezve meg, a császár és a haza ellenségének nyilvánította. 
Azt hajtogatta, hogy hamis és koholt levelet írt az ő neve alatt, 
s nehogy ily nagy bűn büntetlenül maradjon, s a veszedelmes 
tett példájával tovább terjedjen, méltó büntetéssel fenyegette 
meg. Annyira elárasztotta Jósikát nagyhirtelen a fejedelem 
és a császári követek haragja és méltatlankodása, hogy mivel 
távol volt, testőrző katonákat küldtek érte, s a gyűlésen el- 
fogva börtönbe vetették. Ez történt április 2-án. Lázár István, 
ezen katonáknak parancsnoka, minden jó tulajdonság hijjá- 
val levő ember, kivéve a vitézséget, aki a fejedelem egy intésére 
hajlandó és kész lett volna akár az egész ország fejét is egy 
csapásra levágni, volt ennek s más parancsoknak is a vészt- 
hozó teljesítője. Jósika Zsigmonddal nemcsak tisztsége révén 
volt összekötettésben, hanem szoros barátságban is állottak. 
Ugyanis [a fejedelem] rokonát vette el feleségül s az attól 
született fiát Zsigmond keresztelte meg, s a megtisztító vízzel 
a kegyelem állapotába hozva ünnepélyes szertartással a védel- 
mébe vette; s mégis sem a rokoni kapcsolat, sem a szent 
atyafiság, sem az ugyanazon köznek a szolgálata, sem a vallás- 
nak a szertartásai, sem minden titkuknak kölcsönös ismerete 
nem használt semmit nemcsak szabadságának visszaszerzésében, 
de még életének megmentésében sem. Egyébként Zsigmond, 
hogy a fogságot kellemesebbé tegye, egy kamrát választott 
ki börtönül számára, a várban, mely összeköttetésben állott 
az ő konyhájával. S hogy fogságában semmi tisztelet ne hiá- 
nyozzék, ékes szőnyegekkel, gyönyörű mívű kárpitokkal vo- 
natta be a kormos falakat s maga verte kalapáccsal a szegeket 
a falba, s azokra széltében függönyöket aggatott, azért, hogy 
az érdemes barátnak érdemei szerint megtegye a barátság 
utólsó kötelességét. Mikor ezek megtörténtek, az egész főnemesi 
és nemesi rend felindult egy ilyen férfi szerencsétlenségén, s 
Zsigmondhoz nagytekintélyű férfiakat küldöttek: Teke Feren- 
cet s Pileus Hueth Albert szebeni királybírót (ennek a városnak 
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egyik előjáróját nevezik így), s ezek által kérik, s könyörögnek, 
hogy a nemesség vezetői közül való, közhivatalban szolgáló 
férfiút, aki szoros kapcsolatban állott nemcsak Erdéllyel, hanem 
magával a fejedelemmel is, szabadítasson ki a fogságból. Ha 
van valami, amiben akár a császárnak, akár Zsigmondnak 
a feleségét megsértette, gondoskodjék, hogy a jogszerinti tör- 
vényes eljárással vizsgálják ki, s ne támadja ilyen nyilt erő- 
szakkal meg a nemes emberek szabadságát. Ők Jósikáért 
kezeskednek, akármekkora pénzbeli vagy becsületbeli zálogot 
letéve, s elvállalják a kezességet, hogy a kitűzött napon [tör- 
vény elé] fog állani, s kötelezik magukat, hogy ügyének szigorú 
kivizsgálását nem fogja elkerülni. De Zsigmond azt állította, 
hogy a császári követek hatalmában van Jósika, nem is az ő 
parancsára fogták el, s ő is nagyon sajnálja sorsának fordulá- 
sát, ő, mint az országot, úgy minden bírói jogot s hatalmat 
átadott a császári megbízottaknak. Ezért nem rajta áll el- 
fogásának vagy szabadonbocsátásának lehetővé tétele. Egyedül 
azt teheti meg, hogy minden buzgalmával és igyekezetével 
dolgozni fog a császárnál felmentéséért s szabadonbocsátásáért. 
Így Jósika, miután néhány napig ott volt őrizetben, végre 
a gyűlési napok elmultával Pezzen Bertalan hatalmába került. 
Kivezettetve a börtönből, mikor késő éjjel a kocsira készült 
felszállni, az ott álló Gyulaffi Lestárnak, akivel együtt dolgozott 
s nevelkedett, s baráti köréből másoknak, akik sajnálkoztak 
szerencsétlenségén, azt mondta: «Ez a jutalma a királyok 
barátságának!» Azt mondják, hogy Zsigmond Jósikát olyan 
feltételekkel akarta Erdély fejedelemségébe juttatni, hogy 
miután ő eltávozott, egész uralmát átadja Jósikának, s az 
tízezer aranypénzt fizet évente Zsigmondnak, akárhol is él 
majd. Jósika nem utasította vissza sem a feltételt, sem a feje- 
delemség reményét. Azok előtt nem látszik valótlannak a dolog, 
akik meggondolják, hogy Zsigmond számára ez az ország 
mindig csak árucikk volt. Mint valami undorító szatócs kész 
volt a mocskos hasznot bárki fizetőből kicsikarni; hiszen nagy- 
bátyjának, Báthori Boldizsárnak is, mikor négy évvel ezelőtt 
Olaszországba készült vándorolni, ugyanilyen feltételekkel 
adta át Erdélyt, mint valami árúsítható, s semmi másra nem 
használható dolgot. De később ettől a kezdeményezéstől is 
ismét más tervre ugrott át csapodár állhatatlanságával. S ebből 
az lett, hogy amilyen cselvetéssel Boldizsárt, a rokonát, ugyan- 
azzal ejtette meg Jósikát is, s akkor annak, most ennek a halálá- 
val akarta a becsületén esett mocskot letisztítani. E miatt a 
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mesterkedés miatt, de a saját keményszívűsége és nagyra- 
vágyása által is megejtve került hálóba Jósika, s jutott börtönbe, 
majd bilincsekbe verték s a császári követek hatalmába adták; 
s mindez leginkább abból a meggondolásból származott, hogy 
elnyomva egy ilyen, még a fejedelemnek is kedves embert, 
akinek legnagyobb volt azelőtt a hatalma Zsigmondnál, a többiek, 
akik alatta vannak az ő nagyságának, megfélemlíttessenek, s 
azok, akiknek a lelke elfordult a németek befogadásától, ne 
követeljenek szabadabb szavazást, mint amit megenged a 
fejedelem, akinek ítélete mindenkinek az ítélete. Ez a gyüleke- 
zet nem gyűlésnek, hanem valami esztelen, semmi törvényre, 
semmi méltányosságra, semmiféle belátásra nem támaszkodó 
népgyülekezetnek látszott, amiben nem mutatkozott meg a 
tanácskozásnak s az államügyekről való határozatok meg- 
beszélésének régi és igazi módja, az elhomályosult és csak szín- 
leg mutogatott szabadság helyett az erőszak uralkodott, hogy 
ne lehessen megmondani, amit akarnak, hanem csak meghall- 
gatni s elfogadni azt, amit nem akarnak. Így tehát Jósika, 
miután a legteljesebb kedvezésből és szeretetből a legnagyobb 
gyülöletbe jutott, mikor nemsokára Zsigmond Erdélyből el- 
távozott, a magyar területen lévő Szatmár várába vitetett, 
ahol nem sokkal később ezt a derék ifjut, aki nem volt méltó 
ilyen csapásra, kivégezték. Minden javait, vagyonát, birtokait, 
földjeit, várait, telkeit, mellyekkel Zsigmond egészen a megunásig 
elhalmozta, elkobozták. 


Mikor Zsigmond fejedelem a tanács elé terjesztette a tervet, 
hogy Erdélyt át kell adni Rudolf császárnak, s buzdította a 
rendeket, hogy kérését teljesítsék, sokan voltak, akiket a dolog 
szokatlan ujdonsága erősen megzavart. Végül is újból a fejede- 
lemhez küldötték a vezető nemességből származott, kiemelkedő 
és bölcs Teke Ferencet, aki a tordai ispán tiszteletbeli tisztsé- 
gét töltötte be. Kérte az ország összes lakóinak nevében, hogy 
ily zavaros időben ne hagyja el az országot, s a terveket, melye- 
ket ebben a dologban kezdett, a legmeggondoltabb belátással 
fontolja meg. Erre Zsigmond, méltatlankodásának nem minden 
kifejezése nélkül tagadta, hogy ő ezt a dolgot nem a maga, 
hanem a mások ítélete szerint intézi. Az a biztos út a közjó 
megszilárdítására, amelyen ő halad, s nem más. Mindezek miatt 
azonnal kihirdették a határozatot: minden nemes, lovag, 
főrendű, alacsonysorsú, s jobbágy, aki vagy megszerezte, vagy 
ősi vagyont, telket, földet, birtokot adomány, átírás, vétel, 
szokásjog, vagy bármi más útján szerezve, vagy a biztos nemes- 
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ség jelével: mentességgel adományozva, vagy házat, hűségé- 
nek és engedelmességének valami jutalmát, vagy közületeknél 
való szolgálatból biztosítékot bír, birtokol itt, Erdélyország- 
ban, vagy a vele kapcsolatos részeken, nyomban Rudolf csá- 
szárnak, Magyarország királyának a hűségére esküdjék. Aki 
ezt megtagadja s a tanácsi határozattól eltér, fej és jószág- 
vesztéssel bűnhődik, s hazaárulónak tartatik, elítéltetik, s 
megbüntettetik, mintha fegyvert fogott volna a hazája ellen. 
Ezt a fenyegető kiadványt nem kísérte sem a nép kedvező 
mormogása, sem a beleegyező helyeslés, hanem inkább szomorú 
hallgatás borult mindenki lelkére, annyira úgy látszott, hogy, 
ha szabadon szavazhattak volna, mindenki nyomban vissza- 
utasította volna a határozatot és senki sem helyeselte volna. 
Nem is maguk akarata szerint, hanem személyes lekötöttségből, 
nyilvános parancsnak eleget téve tették le mind az esküt, 
először a tanácsosok, azután a többi főemberek, s végül a nemes- 
ség és a rendek, de sem arcukkal, sem lelkükkel nem erősítet- 
ték meg, annyira ingadozott és kétségeskedő volt a lelkiismeretük. 


A szerződés pontjai, amelyekben megegyeztek, ezek vol- 
tak: «Mihelyt Zsigmond fejedelem, most az országból, s majd 
egykor az élők közül eltávozik, azonnal adják át Erdélyt Rudolf 
császár fennhatóságának; a főnemesek, nemesek, az összes 
rendek a császárt, s az ő törvényes örököseit, akik Magyar- 
ország királyai lesznek, jogos és törvényes fejedelmüknek ismer- 
jék el és tiszteljék, s a hűséget, melyre neki esküvel kötelezték 
magukat, szentül őrizzék meg; ugyanazok legyenek a barátaik, 
ugyanazok az ellenségeik; sem nyilvánosan, sem titokban, 
sem állami-, sem magánemberként ne kezdjenek, s ne szőjenek 
ellene terveket, az állam kormányzására akármilyen formát 
ír elő a császár, vonakodás nélkül fogadják el; mindent, ami- 
ről úgy látszik, hogy az ő hírnevét sérti, vagy akár az ő, akár 
az állam jólétét veszélyezteti, erejükhöz képest távoztassák 
el». Hogy pedig a kölcsönös eskü a szerződő felek között szilár- 
dabb legyen, maguk a császár követei is, Szuhai püspök, Ist- 
vánfi és Pezzen, Demeter püspök mondván előre a szavakat, 
azon hűségeskü szerint, mellyel a császár kötelezi magát Magyar- 
országnak, a császár nevében szintén megesküdtek, s a maguk 
és a császár szavát kötötték le feltételeikben. Elsősorban, hogy 
Rudolf császár minden főnemes, előkelő, előljáró, nemes, ezen 
ország egyházi és világi benszülött vagy jövevény lakói számára 
a jogokat, szabadságokat, állapotot, minden köz és magán- 
jogot, melyek a szent királyoktól és fejedelmektől eredtek, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 154 


meg fog őrízni, az elhúnyt fejedelmek és Zsigmond adományait, 
mentességeit és okleveleit helybenhagyja és megerősíti, a négy 
különböző vallást, a pápistát, kálvinistát, lutheránust s unitá- 
riust, mint kikerülhetetlen rosszat a köznyugalom érdekében 
tűrni fogja; az ország minden tisztségét, különösen a várak 
kapitányságát csak magyarokra bízza. Csak magyar tanácsoso- 
kat fog tartani az ország és az udvar ügyeinek intézésében. 


Miután mindent így elintéztek, Zsigmond összekészíttetve 
és felmálházva mindent, ami az utazáshoz szükséges, nagy 
fájdalommal eltávozott Gyulafehérvárról. 


Egyébként, hogy mi volt az oka annak, hogy Zsigmond 
őseinek kiválóságával és vitézségével szerzett, bírt, növelt és 
birtokolt országát oly alkalmatlan időben, oly vaktában, annyira 
semmi biztos és látható októl kényszerítve elhagyta, tudom: 
sokan kérdezik. S nem ok nélkül. Szilárd és állandósult volt 
ugyanis az uralma, felesége császári vérből, szinte felülmúlva 
[férjé] származását és érdemeit; nevének híre miatt a török ereje 
megtört, Szinán elűzetett; gazdag országot nyert el, mely 
alkalmas volt arra, hogy jól és boldogan éljen, nagy tömeg 
kincset, ha takarékoskodott a jövedelmekkel, övéinek hűséges 
szolgálatát, a leghatalmasabb császár rokonságát, s minden 
mást a lelke kívánsága szerint bírt, s ő mégis, nem tudom, 
lelkének milyen nyugtalanságától izgatva inkább akarta a 
szabad uralkodást a száműzetéssel felcserélni, a megkötött 
házasságot minden igaz ok nélkül válással megszakítani, nevé- 
nek mindenfelé ismert s vitézséggel szerzett hírnevét a porban 
meghurcolni, örökségét adományozottal, a sajátját idegennel, 
az örököst ideigtartóval, a szabad fejedelemséget hűbérrel, 
a nemzetéhez tartozó és rokon népet idegennel felcserélni. 
S míg a többi emberek a dicsőségre és hatalomra vágyva minden 
emberi dologról, s még az életükről is megfeledkeznek, s amit 
a dicsőséghez s a boldog élethez számítanak, azt tűzzel-vassal, 
s minden bűnnel is elérik: ez mindezeket, nem tudom, lelki 
nagysága vagy szegénysége miatt-é, megvetette, ellökte, össze- 
tapodta, egyszóval Diomedes és Glaucus mesés átváltozását 
megismételte. 


Ezt a szokatlan és hallatlan példát sokan fogják csodálni az 
utókorban. Mert már az ifjúságából származó bűnei is kezdték 
beárnyékolni viselt dolgainak hírét, de később a természetnek 
minden hibája elenyészett benne, s a kiválósága kitűnni lát- 
szott. S most miért zárta le szégyelnivaló befejezéssel a dol- 
goknak oly szép kezdetét, s mintegy sarkával felborította a 
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tele sajtárt, senki sem tudja jobban, mint ő, ha ugyan ő is 
tudja. Ugyanis nem ritkán csak a vak indulat, s nem a meg- 
fontolás és biztos terv sodorja az embereket valami tett felé, 
s a szükséges megfontolást, elbizakodva a maguk tehetségé- 
ben, egyedül maguktól és nem másoktól merítik, s önszeretetük- 
től megejtve Narcissussá, vakmerőségükben Phaetonná, lel- 
kök kapzsiságában Midássá, a késő bánatban Epimetheussá, 
végül dühöngésükben és lelkük elvakultságában Orestessé, 
Athamassá változnak. S noha Zsigmond különböző okokat 
hozott elő Erdély elhagyására, semmi más nem hajtotta őt 
annyira, hogy ebbe a hurokba beleakadjon, mint a mindenre 
vállalkozó ifjúi tűz, a meggondolatlan kegyetlenség, nem tudom 
miféle tiszteségeknek és dicsőségnek a reménye, összevéve 
mindazok, melyek, az ifjúi lelkeket nagy könnyedséggel ragadva 
a kor hevessége miatt újabb és újabb csapongó tervek felé, 
nem tűrik, hogy állhatatosak legyenek. De leginkább ösztönözte 
őt a válásnak az esztelen kívánása, mert mikor minden igaz 
ok nélkül visszautasította az együttélést a legtisztább feleség- 
gel, a császári unokával, aki semmiben sem volt alábbvaló 
Junónál, úgy gondolta, hogy legkönnyebben úgy válhat el, 
ha Erdélyről lemond, s azt kormányzásra és birtoklásra Rudolf 
császárnak adja át. 


Míg ezeket minden erdélyi nagy fájdalmára így intézte, 
aközben Báthori András bíboros, aki idősebb testvérével, 
Istvánnal Lengyelországban élt, amint meghallotta, hogy 
unokatestvére, Zsigmond, Erdélyről le akar mondani, s el- 
határozta, hogy azt Rudolf császár hatalmába adja, nagy fájda- 
lommal szívében erre a gyulafehérvári gyűlésre Zsigmondhoz, 
mielőtt eltávozott volna az országból, egy levéllel követet 
küldött, névszerint Sylla Mátyást, a szabad tudományokban 
kiművelt ifjút, aki származására nézve ugyan illyr volt, de 
úgy ismerte a magyar nyelvet, hogy szinte magyarnak tartot- 
ták. A bíboros és Zsigmond fejedelem, az unokatestvére között 
már negyedik éve igen nagy, szinte vatiniusi gyűlölet volt, 
a Zsigmond által elkövetett otthoni gyilkosság miatt. Ugyanis 
Zsigmond unokatestvérét, Báthori Boldizsárt, a bíboros édes 
testvérét, a nemességnek más kiváló csillagaival együtt koholt 
ürüggyel kivégeztette, s nem elégedett meg a testvérgyilkos- 
sággal, hanem ezen felül nagy zsákmányt szerzett a leghíresebb 
hazafiak vére árán; s ezen szörnyű kegyetlenség miatt nem 
csak otthon támadt fel a gyűlölet hatalmas lángja ellene, ha- 
nem a külföldieknél is. A bíboros István nevű testvérével 
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száműzöttként élt Lengyelországban, s hogy a testvére meg- 
gyilkolását valamilyen módon megbosszulja, gyűlölettől és 
haragtól lángolva Zsigmond telhetetlen és gőgös, kéjelgésekkel, 
testvérgyilkossággal, mészárlással, rablással és kapzsisággal be- 
mocskolt uralkodását Lengyelország, Olaszország és Németország 
összes fejedelmeinek színe előtt igen éles filippikákkal, s a szavak 
minden gyalázásával tette csuffá, s egészen a pápáig elvitte. 
Zsigmond a rajta esett gyalázkodást nem viselte nyugodt 
lélekkel, s hasonló gyalázássál támadta a bíborost. Bármit 
is vétett kapzsisággal, nagyravágyással, s mindenféle bűné- 
vel az életben, azt meztelenre vetkőztette a pápa és a bíboro- 
sok előtt. Ez a kölcsönös gyűlölet már négy álló esztendeje 
tartott, s amilyen forró szeretettel szerették azelőtt egymást, 
annál ellenségesebben fenyegette most egyik a másikat. Végül 
a bíboros, mikor meghallotta, hogy Zsigmond Erdély ősi örök- 
ségét idegen uralom alá akarja vetni, a vetélkedést, amit az 
idő mulása már némileg csökkentett, félretette, s elhatározta, 
hogy lelkét a szeretet visszaszerzésére irányítja, megemlékezve 
arról, hogy mindenki, de főleg a testvérek között, a gyűlölet- 
nek mulónak, a szeretetnek mulhatatlannak kell lennie. Ezért 
fontosabbnak tartotta a haragot, mely eddig közöttük volt, 
egyrészt mindkettőjük becsületének és méltóságának vissza- 
nyerésére, másrészt a közjó megmentésére kioltani s örökre 
elfelejteni, mint örökös melegítéssel s a gyűlöletnek élesztésé- 
vel felgyujtani. Nagy lélekre vall, ha az igazságtalanságra 
kegyességgel válaszol, s magát legyőzi valaki, ezzel szemben 
hitvány természetet mutat, ha örökös vetélkedéssel dühöng, 
s nem ura a lelkének valaki. Hogy annál jobban kimutassa 
testvéri szeretetét, s hogy a gyűlöletből a szeretethez tért vissza, 
a bíboros Zsigmondhoz küldte Syllát szeretetének s hűségének 
teljes tanusításával. Ez Gyulafehérvárra érkezve egyszer-két- 
szer lehetőséget kapott, hogy Zsigmonddal beszéljen, és sokat 
tárgyalt vele hol személyesen, hol írásban arról, ami használni 
látszott, de hiábavaló törekvéssel, mert Zsigmond lemondva 
rangjáról az egész ország kormányzását már átadta a császári 
követeknek. A kardinális levelében körülbelül ez volt leírva: 
ő, noha tudja, hogy Zsigmond Erdély elhagyásáról gondolkozik, 
mégis hiszi, hogy nem vehetik rá, mert szeme előtt lebeg az a 
derékség, az a munka, melyet Erdély megszerzésében mind 
ő, mind ősei fáradhatatlanul mutattak. Most mivel biztos 
hírhozóktól tudta meg, hogy a hazáját el akarja hagyni, melyet 
őseik minden ellenséggel szemben biztosítottak idáig, nem te- 
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hette, hogy erősen fel ne induljon, s fel ne sóhajtson, hogy az 
oly híres Báthori családtól az Isten ekkora ajándéka elidegenít- 
tetik, s hogy magát veszedelembe, hazáját pusztulásba, s csa- 
ládját csúfságba vetni igyekszik. Ezért a haza és a család közös 
jóvoltára erősen kérni akarja, s könyörgésekkel esedezik, 
hogy a tervétől álljon el, s inkább siessen segítségére a veszé- 
lyeztetett hazának bölcsességével s nagylelkűségével. Ha pedig 
továbbra nem akar hazájában maradni (ami annak pusztulását 
fogja okozni), legalább azt fontolja meg buzgón magában, 
hogy mit használhat magának, a családjának, a hazának s 
minden jó embernek. Őszintén nézze meg, hogy mit tegyen, 
merre haladjon; tudja meg, hogy semmi sem tartozik annyira 
az ő ügyére, tisztességére s becsületére, mint az, hogy hazáját, 
mint fészkét segítse, azt növelje, azt ékesítse, hisz onnan kapta 
ő is királyi dicsőségét. S milyen szerződés biztosabb, s milyen 
feltételek erősebbek s tartósabbak, mint azok, melyeket a 
rokonaival, mintegy a saját testével és vérével köt? Ezt ő maga 
részéről az ő és a haza iránti szeretetből és hűségből kifolyólag 
akarta jelezni, nehogy valaha valami hiányt szenvedjen tisz- 
teletében, méltóságában vagy hasznában. Ezért kéri, hogy ilyen 
nagyjelentőségű dologban ne siesse el a határozatot hazájáról 
és családjáról. Ha ezt részletesebben megfontolja magában, 
nem kételkedik, hogy észreveszi, hogy mindezek az ő érdeké- 
ben, az ő méltóságára s az ő hasznára lesznek. Ezt írta a bíboros 
Zsigmondnak, s ezzel, úgy látszik, azt vélte, hogy – anélkül, 
hogy mondta volna – magának, vagy valamelyik testvérének 
fog utat nyitni Erdély megszerzésére. És Sylla is a biboros 
és Zamoyski János lengyel kancellár nevében minden ékes- 
szólását kifejtette a rábeszélésre, s a maga részéről semmi 
fáradságot nem kímélt, hogy Zsigmondot az oly meggondolat- 
lan tervről lebeszélje. De minden hiába volt. 


Miután Zsigmond fejedelem Erdélyből Oppelnbe távozott, 
a császár követei, akik komisszárius címet viseltek, Szuhai István 
püspök és Istvánfi Miklós, akiket fentebb említettem, inkább 
hatalmuk, mint a nép beleegyezése révén lépve a helyettesi 
tisztségbe, semmit sem tartottak sürgősebbnek, mint hogy az 
országnak a Zsigmond nagyravágyása miatt megingott helyze- 
tét megjavítsák s helyreállítsák. Ezért elhatározták, hogy rész- 
ben nyájas beszédekkel s ígéretekkel, részint mértékletes aján- 
dékozásokkal s más eszközökkel, melyeket alkalmasaknak talál- 
tak a nép megnyerésére és a kötelességteljesítésre való rávéte- 
lére, fognak mindenkit megnyerni. Látták ugyanis ezek a na- 
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gyon bölcs férfiak, hogy a legenyhébb sérelem is veszedelem- 
mel fenyeget az embereknek oly különböző törekvései közben, 
mikor az ország lakóinak lelke hajlamos a lázadásra: úgy gon- 
dolták, hogy kezdetben szelíden kell intézniök az ügyeket, míg 
az emberek akarata az egyetértés felé hajlik s a német uralom- 
nak a csirája erősebb gyökereket hajt, s maga ez a változás új 
volta miatti gyűlölettől megszabadul, ami máskép nem történ- 
hetik meg, csak ha a császári megbízottak nyájasságot és mér- 
sékletet mutatva, érdemszerző buzgalommal és igyekezettel 
a nép nagyobb szeretetébe jutnak. Tehát jól tudva ezeket a dol- 
gokat, a nép helyzetét, amennyire csak tudták, megjavították, 
a várak kapitányainak, nehogy úgy lássék, hogy valami is meg- 
zavarodott s megváltozott, ugyanazokat hagyták meg, akiket 
Zsigmond nevezett ki; az igazságszolgáltatás menetét válto- 
zatlanul meghagyták; a zsoldnak nagyrészét, mellyel Zsig- 
mond tartozott, s melyet elutazásakor megtagadott, az érdemes 
szolgálatokért kifizették. A gyalogos kék darabontoknak, akik 
állandóan szolgálatban állottak, s csapatokra és szakaszokra 
voltak osztva, ugyanazokat a vezéreket hagyták meg, akik 
addig is voltak s ugyanazt a zsoldot fizették. Ezekben az idők- 
ben az eseményeknek bármely feljegyzőjét, akiknek nagyobb 
volt a buzgalmuk, hogy érdemeket szerezzenek a hazájukkal 
szemben, mint a tehetségük, nagy szívességgel fogadták, hiszen 
ők, akik oly tökéletesen s tanultan műveltek voltak az írás 
tudományában, tudták legjobban, hogy mit kíván meg az írás. 
Ezért az íróknak, ameddig élvezték ezeknek a pártfogását, 
semmi sem hiányzott, noha semmijök sem volt. Codrus Croesust 
legyőzte, s most az ő sok megtakarított kincse a gazdagsága. 
A pártfogók hiánya miatt támadt tisztes szegénységet olyan 
lélekkel viseli el, amilyennel mások alig tudják elviselni a mér- 
hetetlen vagyont. A császári követek továbbá, mivel semmit sem 
mulasztottak el, hogy az országot jó helyzetbe hozzák, arra is 
gondot fordítottak, hogy mint otthon igazságossággal, úgy 
kívül vitézséggel intézzék az ügyeket. Mert mikor a törökök 
és tatárok kóborló csapatai Erdély megváltozott helyzete miatt 
azt gondolták, hogy alkalom nyílt nekik a zsákmányolásra és 
a pusztításra, kihasználva a dolgoknak és az időnek a kedvező 
voltát, semmit sem mulasztottak el, amiről azt gondolták, hogy 
hasznukra fordíthatják. Tehát nehogy azoktól az ország kárt 
szenvedjen, azonnal, amint a gyulafehérvári gyűlés feloszlatása 
után a nagyobb és kisebb nemzeteknek a nemessége hazatért, 
a megbízottak hirdetményben napot tűztek ki, hogy arra a napra 
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mindenki fegyveresen gyűljön össze. A tábor összevonására 
Szászsebesnél, a Gyulafehérvárral szomszédos városnál jelöltek 
helyet, hogy innen, ahogy a szükség kívánja, minden eshető- 
ségre készen legyenek. Ide ágyúkat, hajítófegyvereket nagy szám- 
ban szállítottak a fegyvertárból. Zsoldról, élelemről, s másról 
idejében gondoskodtak. A piacot, az árucikkek kereskedelmét 
szigorú méltányosság szerint szabályozták, a piacokat, mészár- 
székeket, boltokat, üzleteket, élelmiszer-kereskedéseket, melyek 
a polgármesterek gondatlansága miatt elhanyagoltattak, s sza- 
bályozatlanok voltak, megszabva az árakat, a törvényes mér- 
sékletre szorították s minden másról is rendesen gondoskodtak, 
ami csak otthon vagy a katonáskodásban szükséges. Már pedig 
mivel Zsigmond mérhetetlen költekezéssel nemcsak a kincs- 
tárat merítette ki teljesen, de minden állami jövedelem úgy 
megapadt, hogy miután elidegenítette a kincstártól a telkeket, 
házakat, falvakat, városokat, adókat, bérleteket, vámokat, 
bányákat, vas- és sóbányákat, melyek azelőtt a közéi voltak, 
alig maradt annyi, hogy legalább a fejedelmi méltóság fenn- 
tartására elég legyen a költség Miksa főhercegnek, akiről azt 
mondták, hogy az országba készül jönni; tehát elhatározták 
a császári megbízottak, hogy mindent szigorú méltányosság 
szerint szorítanak vissza, a haszontalan kiadásokat körülnyirbál- 
ják, a hűtlen tulajdonosokat a bitorolt birtokokról elűzik, Zsig- 
mond túlságos adományait kinek-kinek érdeme szerint mérsé- 
kelik, a javakat, melyek a fejedelmi jog alá tartoztak, s melye- 
ket Zsigmond nem a köz hasznára, hanem egyes nemesek fény- 
űzésére fordított, a kincstárnak követelik. Azonban ezt az igen 
tisztességes s igen hasznos tervet az idők később bekövetkező 
változása fenekestől felforgatta. Mert ami nem csak fájdalmas, 
hanem szégyenletes is, annyira sokfelé volt minden szaggatva 
s annyira méltatlanokra pazarolva minden, hogy sokan nem 
az országnak tett érdemek vagy kiválóságok miatt, hanem csak 
a vak szerencse jóvoltából felemelkedve, Zsigmond által a leg- 
nagyobb vagyonba s tisztségekbe helyezve tündököltek, s el 
sem lehet mondani, hogy ezeknek a dölyfe s nem eléggé tisztes- 
séges módon szerzett ragyogása mennyire szemet szúrt azok- 
nak, akik a maguk s őseik kiválósága miatt megbecsülendők 
voltak, [de] nem kapták meg érdemeik jutalmát, hanem sze- 
génységüket állandó türelemmel viselték. Gyakran hallották, 
hogy Zsigmond azt mondta: neki egész Európa sem lenne elég, 
hogy bőkezű akaratának vágyát kielégítse. Ezekkel a nem eléggé 
megfontolt lélekből fakadt szavakkal úgy látszott, hogy szörnyű 
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és esztelen pazarlási vágyát akarta kifejezni. Mi lenne elég a mér- 
hetetlenül pazarlónak, aki a kincstárt a Danaidák hordójának 
gondolja, hiszen bizonyára mindegy az, ha valakinek semmi sem 
elég, vagy semmije sincs. Egyébként, mivel úgy látszott, hogy 
Zsigmond eltávozásával a szövetség közte és Mihály, a hegye- 
ken túli Oláhország fejedelme között, akit thrák nyelven vajdá- 
nak, vagyis katonai vezérnek hívnak, megszakadt és megszűnt, 
a megbízottak és a tanácsosok úgy határoztak, hogy minden 
késedelem nélkül, mennél hamarább szerződés kösse ezt a 
Mihályt Rudolf császárhoz és az erdélyiekhez. Ugyanis nem ok 
nélkül féltek, hogy ez a zavarkeltésre vágyó ember, aki jobban 
szem előtt tartotta a maga dolgát, mint kellett volna, ilyen 
nagy változásban az országban vagy külföldön valami zavart 
fog támasztani, mert ilyesmit nem csak remélni, de megtenni is 
hajlamos volt, s úgy vélekedtek, hogy ilyen nagy jelentőségű dol- 
got nem egyik vagy másik tanácsosra kell bízni, hanem maguk 
a császári megbízottak akartak ebben az ügyben eljárni, Kornis 
Gáspárt, a tizenkét tanácsos egyikét maguk mellé véve. Elmult 
már az év tavasza s a nyár a napéjegyenlőség felé közeledett, 
mikor István püspök és Istvánfi a hegyekentúlt Oláhországba 
utaztak, melyet általában nem eléggé helyes szóval Havaselvé- 
nek neveznek, s Tergovistben, a fővárosában, találkoztak Mihály- 
lyal, s a dologban bölcsen eljárva, elébeterjesztik, hogy mi a dol- 
gok állása s ezidő szerint milyen terveket kell elfogadni. Ő a hasz- 
nos figyelmeztetésre hallgatott. Felesküdött Rudolf császár 
hűségére s megígérte, hogy ugyanazt a szövetséget, ugyanazt 
a szerződést, az egyességnek ugyanazon feltételeit fogja a császár- 
ral is megtartani és megőrizni, amit Báthori Zsigmonddal is 
tartott, szerződéseiben, ítéleteiben, békében és háborúban, 
s végül mindenben, amiben Rudolf császár a török szultánnal 
megegyezik, egyedül az ő akaratához igazodik. Az ő parancsára 
fog fegyvert ragadni s ugyancsak az övére teszi le; csak siessen 
a keresztény világ ügyét, melyet magára vállalt, megvédeni, 
s így az ő ügyét is előmozdítani, nehogy Mihály a vesze- 
delmek közepette magára maradjon. Ugyanebben az időben 
a római pápától is kapott levelet Mihály, amelyben intették, 
hogy a kereszténység szent ügyétől el ne szakadjon, hanem csat- 
lakozzék Rudolf császár szövetségéhez, s azonfelül vesse el a 
veszedelmes szakadárságot, mely minden bajnak az oka volt 
és a római katolikus egyház egységéhez csatlakozzék teljes szívé- 
vel; ugyanis akkor Isten is megengesztelődik és pártfogolja, 
akkor végre megkapja az égi segítséget és minden kedvező dol- 
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got a kereszténység közös és legrettenetesebb ellenségével szem- 
ben. De a jóságos főpap e tekintetben felesleges fáradságot paza- 
rolt a barbárra s a szerecsenyt akarta fehérre mosni, aki a meg- 
rögzött tévelygéshez vadul ragaszkodik s a maga szertartásai- 
nak előírásaitól még egy ujjnyira sem távozik el. Azt mondják, 
hogy Mihály felhúzta az orrát, mikor a pápa levelét és intelmeit 
megkapta, s méltatlankodott, hogy annak a vallásnak, melyet 
ő követ, a dogmáit korholja és helyteleníti. 


Tehát erre válaszolt a pápának, s ő is intette, hogy elhagyva 
az olaszországi tévelygést, az igazi és közös görög egyházba 
térjen s térítse vissza a keresztény népet: így következik be az, 
hogy a pusztító törököt a keresztény világ nyakáról lerázhatja. 
Megkötve Mihállyal a szerződést, miután három hétig távol 
voltak a megbízottak, Gyulafehérvárra visszatértek, hogy a 
többit, ami az állam nyugalmához szükséges, otthon végre- 
hajtsák. 


Már a nyár múlófélben volt s az ősz közeledett, mikor a 
töröktől fenyegető háborúnak a félelme terjedt el mindenki 
száján és szívében nem minden izgalom nélkül, s inkább a féle- 
lem, mint a remény szállta meg az emberek lelkét. Mehemed 
Zatarcsi, az egész császári katonaságnak a legfőbb parancsnoka 
majdnem az egész keletnek és Európának hatalmas erejével 
felszerelve, s háború egész terhét Erdélyre zúdítja, hogy elfog- 
lalja s minden erejét amit csak tud, megmozdítja, hogy elpusz- 
títsa; hogy azt a nagy csapást, amit az erdélyiek a törökökre 
mértek, lázadásuknak álnokságát, s állhatatlanságukat a háború 
minden veszedelmével megbosszulja. Valóban Erdély soha nem 
volt ekkora veszedelemben, sohasem volt ilyen közel a halálos 
vészhez és a végső pusztuláshoz. Ennek következtében, a szörnyű 
háború ekkora félelmében a két biztos, akik csak lelki nagysá- 
gukkal állottak készen s nem erejükkel, semmit sem mellőztek 
el, hogy a dologban bölcsen gondoskodjanak mindenről, hogy 
egyrészt az ország lakóinak a lelkét a hűségben megtartsák, 
másrészt szembeszállhassanak a törökök mérhetetlen erejével. 
Szászsebes városába gyűlést hirdettek s oda összegyűltek az 
összes vezetőemberek, rendek s az ország nemessége, a szokás 
szerint saját katonáikkal és saját fegyvereikkel felszerelve, 
s a városhoz közel táborba szálltak, hogy onnan, ahogy a szük- 
ség kívánja, bárhová segítségül siessenek. Minthogy pedig vesze- 
delmes időkben megkívánja a közjó, hogy minden segítséget 
megragadjanak, megparancsolták, hogy ezenfelül az emberek 
számához és a veszedelem nagyságához mérten minden húsz 
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portáról (egy-egy porta tíz-húsz telepes házat foglalt magába, 
többet vagy kevesebbet a lehetőséghez és lakosainak vagyoni 
állapotához képest) egy-egy jól felfegyverzett katonát válasz- 
szanak ki a háborúra annak a vidéknek a főispánjai, s küldjék 
el a meghatározott napra. S noha ez a csapat nem volt olyan erős, 
mint a többiek, mégis sokat használt az ügynek. Mert a hír, 
mely minden dolgot hallomás és nem tapasztalás útján terjeszt 
el, a mindenféle emberekből összehordott csapatot úgy jelenti 
az ellenségnek, mintha fegyveresek ezrei lennének. Ebből szár- 
mazik, hogy ha vitézségükkel nem is tudják megfélemlíteni, 
sokaságukkal mégis rendszerint megdöbbentik az ellenséget. 
Ezen a módon, míg azt hitték, hogy semmiféle seregük nincs, 
a biztosok hirtelen nagy sereget gyüjtenek össze. 


S Miksa herceget is – egyik követet a másik után küldve – 
kérik, s könyörögnek neki, hogy minden más tanácsot félre- 
vetve, siettesse jövetelét: ne is jőjjön, hanem azonnal repül- 
jön s legnagyobb gyorsasággal siessen, a dolgok jelenlegi állása 
nem tűri a késedelmet és a habozást, az ország lakóinak lelke 
a törököktől való félelem és az ő várása között lebeg, s már nem 
reménykednek a menekvésben. Az egész dolog ebben az oly 
zavaros király-nélküliségben az elpártolás felé vezet, s az ügy 
annál is veszélyesebb, mert a lázadás kitöréséhez szinte már csak 
a vezér hiányzik s nem az akarat; siessen megnyerni az emberek 
jóindulatát eljövetelével, mielőtt más tervek felé fordulnának. 
Már Csanádot, már Lugost, s más várakat támadnak ostrom- 
mal, pusztítással, tűzvésszel. De Miksa erre sem katonákkal, sem 
költséggel nem volt felszerelve, s mintegy őrhelyről akarta meg- 
látni s megvárni, hogy Mehemed basa mérhetetlen serege Magyar- 
ország vagy Erdély melyik részének fordul, hogy oda siessen 
segítségül, ha tud, s ezért húzta egyik napot a másik után s jöve- 
telét kitolta és halogatta. Ez a késlekedése, mely nem lelki nagy- 
ságából eredt, csodálatos módon meggyengítette mindenki 
bátorságát. 


Míg az ország lakói oly aggodalmas óhajtással várták, hogy 
Miksa főherceg Erdélybe jőjjön, azonközben Zsigmond fejede- 
lem, aki már négy hónapja Oppelnben inkább száműzött volt, 
mint lakott, mind a helyet, mind sorsát meggyűlölve, más meg- 
fontolás felé kezdte fordítani elméjét, mint ahogy a meggondo- 
latlan tettet mindég a megbánás szokta követni, amely hibá- 
ban szokott elsősorban szenvedni egyrészt korának tapasztalat- 
lansága, másrészt belátásának hiánya, de főleg elméjének csa- 
pongó könnyelműsége miatt az ifjúság. Tehát az elhamarkodott 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 163


tervet hasonlóval szándékozván helyrehozni, s mint mondják, 
a bevert szeget szeggel akarva kivenni, Erdély visszaszerzé- 
séről kezdett gondolkozni. Későn vette észre, hogy Glaucust 
utánozta s az aranyat rézzel cserélte fel; most minden gondo- 
latát és lelkét odafordítja, hogy ezt hogyan hozhatná helyre. 
Mielőtt azonban a hazamenetelre szánná magát, elhatározta, 
hogy előbb az országlakók, de főleg Bocskai István, a nagybátyja 
indulatát megvizsgálja, mert erről tudta, hogy mindig idegen- 
kedett azoktól a tervektől, melyeket régebben ő Erdély elhagyá- 
sára és a németeknek való átadására nézve szőtt. Hogy ezt a 
tervét annál könnyebben végrehajthassa, titokban Erdélybe 
küldte hozzá Machielio Benedeket, egy nagyhűségű és szorgalmú 
férfiút, akit előbb Erdélyből távozva, útitársának és sorsa része- 
sének maga mellé vett, s szavakkal és levélben jelezte, hogy be- 
ismerte tévedését, szánja meggondolatlan tettét, amelybe a 
németek és taljánok üres ígéretei sodorták. De minthogy az 
emberek vétkeit nem az eredmény, hanem a szándék szerint 
szokták megítélni, s azt tartják bűnnek, ami szándékosan, s nem 
azt, ami tévedésből történt, méltányos, hogy itt is az ő esztelen- 
ségből elkövetett bűnét ne számítsák be egészen neki. Sokszor 
megesik ez a legbölcsebb emberekkel is, mikor a remény, a vágy, 
vagy más indulat megszállja a lelküket s azután, amikor remé- 
nyükben csalódtak, várakozásukban kijátszattak, új terveket 
szőnek lelkükben, s az elkövetett tévedést okosabb meggondo- 
lással akarják helyrehozni. Egyedül Isten tudja a dolgok követ- 
kezményeit áttekinteni: az embereket kétes vélekedések s 
bizonytalan reménységek hajtják. Tehát te, – mondotta – leg- 
kedvesebb rokonom, akiben látom egész életemnek és méltó- 
ságomnak oltalmát, kérlek, légy nekem, a roskadozónak segít- 
ségemre; ha téged velem a vérnek a köteléke fűz össze, ha va- 
lami reményt tápláltál rólam, akár mint államférfiról, akár mint 
magánemberről, ha végre valami érdemet szereztem nálad, azt 
most a jelen körülmények közt vedd tekintetbe s fontold meg. 
A ti öletekben születtem, ti neveltetek, tápláltatok, emeltetek 
s a fejedelmi méltóságba ti helyeztetek, ahonnan csába hiszé- 
kenységtől elfogva, olyan nagy szorultságba jutottam, hogy 
valóban az emberi dolgok hitvány példázója vagyok s a tisz- 
teletnek s a hírnévnek minden jele és ékessége, mellyel ti éke- 
sítettetek fel, az én hibám, egyedül az én ostobaságom miatt 
semmisült meg. Kénytelen vagyok tehát bevallani, hogy lel- 
kemet mennyire izgatja, gyötri s marcangolja a vágy édes ha- 
zám, a ti örvendetes látásotok, barátaim, s mindnyájatok szere- 
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tete és a visszatérés után. Ha szerettetek mint gyermeket, mint 
ifjút, ne engedjétek, hogy ez a szeretetetek a legnehezebb idő- 
ben hazám visszaszerzésében gátolóm és akadályom legyen. 
Tudom, hogy koromnak és hajlamaimnak hibája s annak az 
országnak állandó viharai miatt sok mindent csináltam, ami 
kizárhatna a ti szeretetetekből, de azok mind olyanok voltak, 
hogy soha sem tettem volna meg, ha az igazságtalanság nem 
izgatott s a köz hasznának a reménye nem vezetett volna. Mert 
ami az én életem egyéb kötelességeit illeti, mihelyt nagykorú 
lettem s a ti jóakaratotok folytán arra a magaslatra jutottam, 
ahonnan megfontolatlanságom hanyatthomlok letaszított, úgy 
hiszem, semmit nem tettem, mely nem felelt volna meg a ti 
elgondolásaitoknak, semmit, ami nem volt az ország hasznára, 
semmit, ami nem volt ment minden szennytől és igazságtalan- 
ságtól. Ha az én méltóságom néhány barátjának eddig nem tud- 
tam hálámat megmutatni úgy, ahogy tartoztam, bizonyára azon 
fogok dolgozni, hogy ezután megmutassam, s így teszek, vala- 
meddig csak élek. Ha mindezek a jövőben reményt kelthetnek 
bennetek velem kapcsolatban, mindenre, ami nektek kedves, 
a Báthori névre, ami mindig tisztelt volt abban az országban, 
kérlek titeket, hogy igyekezzetek, nehogy ez a száműzetés, 
amibe engem tévedésem taszított, örök fájdalmamra és pusztu- 
lásomra legyen. A ti hűségeteket, a ti lelkiismereteteket kérem, 
mely nekem, a segítségre szorulónak segítő kikötőm s biztos 
menedékem volt. Ha nekem ezt megadjátok, egész hátralevő 
életemben, ami szerencse, ami dicsőség csak fog érni, azt hálás 
szívvel s hálás emlékezéssel a ti hűségtekre s irántam való szere- 
tetetekre vezetem vissza. Ezeket s ilyeneket [írt] Zsigmond a 
nagybátyjának, Bocskainak, akiben egyedül volt minden segít- 
sége és reménye, noha ugyanis Bocskai borzadt mindenféle fel- 
forgatástól, mégis, mikor látta, hogy a dolgok és az idők állása 
jelenleg olyan, hogy ha azonnal nem támaszt benne reményt, 
a mások késlekedése miatt végső pusztulás fenyegeti Erdélyt: 
nem akart tehát nem segíteni unokaöccsén és a hazán; látta, 
hogy a török mérhetetlen ereje Erdély elpusztítására indult, 
mindenki lelkét mérhetetlen félelem szállta meg, s hogy valami 
segítségért sírva és sóhajtva keresik, hogy mire támaszkodja- 
nak; hogy az elkövetkező pusztulás kezdetei már küszöbön 
állanak, hogy Miksa késedelmessége semmit sem tesz az ország 
hasznára, mert ha a legkisebb gondja is lenne az országra, idejé- 
ben kellene jönnie s nem későn. Ezen gondok miatt aggódva, 
Bocskai okosabbnak gondolta, hogy Zsigmondot visszahelyez- 
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zék, s a jelenlegi veszedelmet, mely a török részéről fenyegetett, 
az ő jelenlétével hárítsák el, mint hogy míg az idegenek restsé- 
gét szidják, az országot veszedelembe taszítsák. A dolgot közölte 
Demeter erdélyi püspökkel, ugyanis tudta, hogy ez nem idegen- 
kedik Zsigmond visszafogadásától, mert nem fért össze eléggé 
a császári követekkel, amint Bocskai is sok sérelmet nyelt el 
tőlük. Ugyanis, noha Zsigmond az előző években a katonaság 
legfőbb parancsnokává nevezte ki generális címmel, a biztosok, 
mintegy kételkedve az ő hűségében, visszautasították, s tisztét 
Kornis Gáspárra ruházták. De egyiket sem tántorította volna 
el a hűségtől a magánsérelem, ha a török háború félelme és a 
haza üdve új tervek szövésére nem ösztönözte volna őket. Tud- 
ták, hogy több hálával tartoznak a hazának, mint másnak, 
s méltatlannak tartották, hogy míg másokkal szemben szolgálat- 
készek, magukkal szemben veszélythozók, s míg a haszontalan 
hűséget megőrizni törekszenek, az életüket a hazával együtt 
elveszítik, noha annak üdvéhez, mint zsinórmértékhez kell alkal- 
mazni a hűséget s mindazt, ami az életet kíséri. Azt mondták, 
hogy nem hiányzik azokban a hűség, akik a haza megvédésére 
törekszenek minden buzgalmukkal: azokban hiányzik, akik, 
mikor hűségökbe idegeneket fogadnak, a megvédelmezendőnek 
a hűségéről letérnek, s nem törődnek vele, hogy mi történik 
másokkal, csak ők baj nélkül legyenek. Bocskai mindezt magá- 
ban izgatottan végiggondolva, ugyanazon Machielio által Zsig- 
mondnak megüzeni s azt tanácsolja, hogy legyen jó remény- 
séggel azok felől, amik őt illetik, csak méltósága és becsülete 
épségbentartásával tehesse. Bocskai mellett állottak még Zsig- 
mond visszahozatalában azonkívül ketten a vezető nemesség- 
ből, Kornis Farkas és Almási Albert, akinek a Literator nevet 
adták; főleg az utóbbi, aki Zsigmond bőkezűsége folytán nem 
megvetendő vagyonhoz jutott, semmit sem mulasztott el, hogy 
ismét fejedelmévé tegye, noha Istvánfival, a császári követtel 
oly szoros jóviszony kötötte össze, hogy az ő törvénytelen ágy- 
ból származott fiának tartották. Hogy pedig valami ürüggyel 
megokolja Erdélybe való visszatérését, Machielio azt a hírt köl- 
tötte, hogy azoknak a dolgoknak a megtekintésére küldetett, 
amiket Zsigmond Bocskainál hagyott, sőt azoknak egy részét, 
ha jónak látja, magával akarja vinni. Mindezek a biztosok előtt 
olyan titokban történtek, hogy a cselszövést semmiféle gyanak- 
vással nem vették észre. S minthogy Zsigmond lovai, melyek 
Oppelnben voltak, neveletlenek és fiatalok voltak, Machielio, 
hogy annál készebb legyen a visszatérésre, vitt neki egy erős 
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és bármilyen bosszú útat kibíró hátaslovat. Ezen a módon Zsig- 
mond, összekészítve és felmálházva mindent, amit kincsei közül 
nagyobb értékűnek gondolt s amit kisebb fáradsággal vihetett 
magával, a gyöngyöknek és a drágaköveknek a kincstárát, maga 
mellé vette Machielio Benedeket, akiben leginkább bízott, mert 
tapasztalta a hűségét, s akit előbb Bocskaihoz is küldött s ezen 
felül csak egy lovásszal válogatott lovakkal késő éjjel eltávozott 
Oppelnből, s mintha az lenne a céljuk, egyenesen Lengyelország 
felé, Krakkónak indultak útra. 


Míg ily módon Zsigmond Oppelnben a dolgok jövendő 
kimenetelére nézve nem elég szerencsés kezdettel háborgást 
támaszt, mindent összezavar és felforgat, azonközben Mária 
Krisztierna fejedelemasszony, aki mint ahogy testi adott- 
ságaira nézve tündöklő, úgy életére és erkölcseire nézve a leg- 
szentebb volt, s akiről Zsigmond Oppelnbe való távozása után 
úgy intézkedtek, hogy Gyulafehérváron maradjon, mivel nagy- 
bátyja, az ország fejedelmévé kiválasztott Miksa főherceg a 
tisztséget elvállalta; elhatározta, hogy visszatér anyjához 
Stiriába. Mert megunva Miksa késlekedését, s lomhaságát, s 
ugyanakkor a törökök közeledésétől is megzavarva úgy gon- 
dolta, hogy gyenge és jogtalanságoknak kitett nemének nem 
biztos tovább maradni ebben a fejedelmét és reményét vesztett 
országban. S már régebben nekivágott volna az útnak, ha csak 
nem kívánták volna tőle, hogy a hiába várt Miksa távolléte 
miatt a helyettesi méltóságot vállalja el, bizonyára azért, hogy 
tekintélyével, jelenlevő felségével a lakosok lelkét a lázadástól 
visszatartsa, s erősebben megszilárduljanak a hűségben, meg 
hogy az interregnum idejét, amit Miksa késlekedése okozott, a 
maga jelenlétével töltse be. Elrendelték, hogy a távozó úrnőt 
válogatott nemes csapattal kisérjék el Demeter püspök s kan- 
cellár és Kereszturi Kristóf, tanácsi rendű férfiak, akik közül 
az utóbbi fejedelmi udvarmester volt, akit előljárónak nevez- 
nek, és sokáig működve ebben a tisztségben igen hűségesen 
szolgálta minden körülmények között fejedelemasszonyát. Velök 
volt az olasz Sigismundo a Turre gróf, Miksa herceg bizalmi 
embere, aki sok követségben járt Erdélyben. Így mindennel 
felszerelve az utazásra, elhagyják Gyulafehérvárat, s mikor 
Kolozsváron megállottak, hogy a terv szerint az utat a követ- 
kező nap folytassák, ime, számukra váratlanul Kolozsvárra 
érkezett az Oppelnből eltávozott Zsigmond fejedelem, s oda 
– a fejedelemasszony érkezését követő éjtszaka titkon be- 
fogadták az éjtszaka második őrváltása kezdetén a város vezetői, 
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Katona Mihály és Gellyén Bogner Imre, vezető és az országban 
igen híres férfiak. Ez történt augusztus 21-én. Itt a fazekas 
korongjánál állhatatlanabb Zsigmond, aki mindkét fejedelem- 
ség birtokát a maga akaratából letette, mintegy válaszúton 
állva, nehogy minden támaszt nélkülöző sorsát szántszándékkal 
rosszabbá tegye, nem bízta magát a vak szerencsére, hanem 
lelkének kiváló nagyságával felemelkedett. Először is a két 
vezetőnek, akik ebben a városban a legtöbbet tehettek, a hűsé- 
gét magának biztosította, azután azokét is, akikről tudta, 
hogy jó emlékezetükben őrizték meg őt. Közben mégis az elől- 
járók, Katona és Bogner, akik közül az első fő-, a másik király- 
bírónak neveztetett, nehogy úgy lássék, hogy valamit is vaktá- 
ban cselekedtek, amiből rájuk a megszegett hűség bűne s a 
városra valami veszedelem származhatnék, mivel eléggé tudatá- 
ban voltak annak, hogy Rudolf császárnak az eskü szentségé- 
vel lekötötték magukat, azonnal még azon késő éjtszakán, 
ugyanazon órában összehívatták a tanácsot és száz tanács- 
atyát, akikre a közület fenntartásának tisztsége tartozott, 
beszámolnak nekik Zsigmond visszatéréséről, s megkérdezik, 
hogy mit kell tenni. Megkérdezték a véleményeket, s végre 
ebben egyeztek meg: Zsigmondnak meg kell mondani, hogy 
ők, amennyiben neki nem alkalmatlan, Gyulafehérvárra, a 
császári megbízottakhoz az egész város nevében követeket 
küldenek, hogy értesítsék őket megérkezéséről, mert a dolgok 
körülállása s az idő helyzete ezt így követelik. Nem tiltakozott 
Zsigmond. A következő napon azonnal elküldték a hazájáról 
Szécsi-nek nevezett Seres Istvánt, egy bíróviselt férfit, s Hosszu 
Jánost, akik mindketten kiváló erényű s bölcsességű polgárok 
voltak. Ezek elutazva mihelyt a császári biztosokkal találkoz- 
tak, hírűi adták, hogy Zsigmond, Oppeln hercege, aki nemrégi- 
ben Erdély fejedelme volt, mindössze négy kisérővel váratlanul 
a városukba érkezett, ismét csatlakozott Mária fejedelemasszony- 
hoz, parancsolgat, s mindent fejedelmi méltósága alapján 
intéz. Ők tudják, hogy Rudolf császárnak esküvel kötelezték 
magukat. Ezért, nehogy ebből a dologból a városnak kára 
legyen, az egész város nevében küldték őket, hogy megkérdez- 
zék: mit kell tenniök ilyen hirtelen és váratlan dologban. 
Akkor Szuhai és Istvánfi az új és nem várt bajtól megrendülve, 
s alig lévén eszüknél mintegy kétkedve újra meg újra ugyanazt 
kérdezgették: mit beszéltek? mi ez a dolog? mi történt? 
miért engedtétek be ? – mondták. Végre Seres, akinek a dolog 
új volta nagyobb bátorságot adott, így szólt: Mi hírül hoztuk, 
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hogy Zsigmond Kolozsváron van, s ezt jelenlétünkkel megerősít- 
jük. Végre a császár követei hosszúra nyúlt fontolgatás után 
ezt felelték a kolozsváriaknak: Mi titeket azzal a tekintéllyel, 
amellyel az államot vezetjük, szigorúan kötelezünk, s a ti – 
már előbb ünnepélyes esküvel lekötelezett hűségetekre bízzuk 
annak teljesítését, amit meghagyunk, hogy Rudolf császáron, 
Magyarország királyán kívül senkit fejedelmeteknek el ne 
ismerjetek, senki máshoz át ne pártoljatok. Zsigmond, Oppeln 
hercege saját ügyeinek intézésére jött az országba, mint magán- 
ember, mint barát, Rudolf rokona, a császár bizalmasa, s eddig 
minden rendben van. Ha pedig mint fejedelem az országban 
a hatalmat viselni, s ismét új uralmat bitorolni törekszik, se 
Zsigmondnak, se Mária Krisztiernának, akik közül ez a minap, 
az már régebben minden hatalomról lemondott, semmi dolog- 
ban ne engedelmeskedjetek, ha valamit megparancsolnának, 
utasítsátok vissza, s amennyiben rajtatok áll, minden erővel 
álljatok ellen; szóval mindenben ahhoz az előíráshoz igazodja- 
tok, amire néhány hónappal előbb Rudolf császárnak esküt 
tettetek. 


Már ezalatt Zsigmond semmi testőrséggel fel nem szerelve, 
semmi segítséggel nem támogatva a következő reggelen, hogy 
Kolozsvárra érkezett, azon piszkos öltözetben, nehogy majd 
minden támasztól elhagyatott szerencséjét teljesen megromlani 
hagyja, amely veszedelem már nagyon közelinek látszott, 
nehány embertől kisérve feleségéhez, Máriához ment, akitől 
azelőtt elvált. Az megzavarva váratlan megérkezésétől, mivel 
félt, hogy a dolognak ez a váratlan ujdonsága tisztes hírén 
valami foltot fog ejteni, valameddig vonakodva ellenállott. 
De mikor becsületével igérte Zsigmond, hogy magát és minde- 
nét, mint azelőtt, Rudolf császár hűségére s akaratára kötelezi, 
s attól a szövetségtől, mely közöttük létrejött, egy köröm- 
feketényire sem fog eltérni, s nem fogja a keresztény szövetséget 
elhagyni, a hitvesi hűséget pedig, a kölcsönös szerződést, amely- 
ben valamikor a szentséggel élve egyesültek, sértetlenül meg 
fogja őrizni, az úrasszony vonakodás nélkül, mivel már a szük- 
ség is így kívánta, visszatért az ő hűségére és a hitvesi szeretet 
gyakorlására. 


Ezután Zsigmond, amint Kolozsvárra ért, nagybátyjá- 
hoz, Bocskai Istvánhoz, övéi közül egyiket követül küldte 
(akkor távol volt a sebesi táborban), s hírűladta, hogy vissza- 
tért a hazájába, tegyen és csináljon meg mindent, amiről azt 
hiszi, hogy elősegíti ebben a dologban; a népszerűséget, a nép 
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kegyét, mindenki jóakaratát, s főleg a vezetőembereknek az 
ő visszafogadásába való beleegyezését minden úton-módon 
amennyire csak bírja szerezze meg, és semmi gondoskodást 
és fáradságot ne sajnáljon ezen a téren. Mindezt Bocskai te- 
hetségének ügyességével véghezvitte. Ugyanis Zsigmond abban 
az időben még a szerencsének valami csodálatos kedvezése 
folytán mindenki szívének kedves volt, s úgy itélkeztek felőle, 
hogy ínkább méltó a sajnálatra, mint a szerencsétlenségre. 
Ezért egyrészt nagybátyja királyságára s őseinek érdemeire 
emlékezve, másrészt, hogy a német gyülölt uralmától meg- 
szabaduljanak, alig volt valaki, aki ellenséges érzülettel 
viseltetett volna visszafogadásával szemben. [Támogatói] között 
említik Demeter püspököt s erdélyi kancellárt, akit Zsigmond 
ruházott fel nemrégiben mindkét méltósággal, s ajándékozott 
meg Gyalu várával, aki úgy gondolta, hogy tisztségeinek mind- 
egyikéhez az állhatatosság illik és méltó. S noha úgy látszott, 
hogy a jelen körülményekhez s az idő kivánalmaihoz látszatból 
alkalmazkodik, mégis nyilvánosan inkább Zsigmond vissza- 
hozatala, mint a német uralom felé fordult, sőt, mint az emberek 
száján a hír beszélte, Zsigmond, mikor Erdélybe visszatért, 
hogy biztosabban rejtőzzék, a püspök Kolozsvárral szomszé- 
dos gyalui várában néhány napig időzött, míg a kívánt szaba- 
dulásnak az alkalma megjött. Így történt, hogy a Kolozsvárra 
érkező Mária úrnőnek szinte a nyomába hágott Zsigmond, 
hiszen az úrnő kiköltözésének minden pillanatát a közelből, 
mintegy őrhelyről figyelte, mert ki hihette volna el, hogy olyan 
nagy távolságból véletlen volt kölcsönös összetalálkozásuk. 
Bocskai tehát, amint megtudta, hogy unokaöccse, Zsigmond 
visszatért, tovább semmit sem habozott az ő visszafogadása 
ügyében. Úgy gondolta, hogy az Isten jóvoltából tért vissza 
Erdély javára, s azt hirdette, hogy az ő jelenléte minden bajt 
el fog fordítani, ami a török részéről fenyeget, s annál inkább 
mellé állott, mert a német uralomtól egészen elfordult s a csá- 
szári követek hatalmát nem egészen nyugodt lélekkel tűrte. 
Ezért nem vagy csak ritkán csatlakozott az állami tanácskozá- 
sokhoz, sem a katonaság, a hadvezérség, vagy állami tisztségek 
elnyerése felé nem fordította a lelkét, hanem mint magán- 
ember csak a maga dolgaival törődött, s nem volt kész mind- 
azokat a tisztségeket viselni, melyeket nyilvánosan reáruház- 
tak. Továbbá már akkor kitűnt, hogy az ő sajátos aggodalmai 
néha lázadásra, s más tervek szövésére irányulnak. Tehát a 
visszatért Zsigmondnak Bocskai hűséget és engedelmességet 
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fogad, a többiek, akik alatta maradtak az ő nagyságának, s 
akikről úgy látszott, hogy Zsigmonddal szemben ellenséges 
lelkülettel vannak, egymás között vizsgálódnak, fejüket össze- 
dugják, s izgatottan latolgatják, hogy mit kellene tenniök. 
Azonban Zsigmond pártja annyira a maga oldalára vonta a 
kétkedőket, habozókat, sőt még az ellenszegülőket is, hogy 
alig néhány nap mulva nem igen akadt, aki ne állott volna 
Zsigmond újból feltámadó szerencséje mellé, megfeledkezve az 
esküjökről, a császár fenségéről, magukról és másokról. Mert 
noha Kornis Gáspár, aki Bocskai után a második legnagyobb 
rangú tanácsos volt, s mind vagyonára, mind az emberek jó- 
indulatára és rokonszenvére nézve számottevő, akinek a birtoká- 
ban volt minden katonaságnak a legfőbb parancsnoksága, 
állhatatosan támogatta a császári pártot, ami később Zsig- 
mondnál nagy gyülöletet támasztott ellene, amint mégis meg- 
egyezésre jutottak, amit akarata ellenére a szükség csikart 
ki tőle, az ő hűségére és engedelmességére kötelezte magát. 
A császár megbízottai látva a lelkek ily hirtelen megváltozását, 
nem tudták, hogy hogyan segítsenek ilyen veszedelmes dolgon, 
mit csináljanak, minden oltalmuktól megfosztva hova fordulja- 
nak, kinek a hűségéért könyörögjenek; valósággal zátonyra 
jutottak. S ha volt valaki, aki azt mondta, hogy nem szabad, 
hogy eltürjék az erdélyi névnek ilyen hűtlenség és állhatat- 
lanság szégyenfoltjával való örökös megbélyegzését, azokat a 
hatalmasabbaknak az egyetértése elnyomta, a tanácskozásban 
hátravetette, úgy, hogy nem tudtak ezeknek a véleményétől 
életüknek, javaiknak a tömeg által való veszélyeztetése nél- 
kül eltérni. Miután így állt a dolog, az egész erdélyi nemzet, 
egyesek akarata ellenére, de a többséget követve visszatért 
a hazajövő Zsigmond hűségére és engedelmességére s vissza- 
vonva az előző szent esküt, a mellyel néhány hónappal 
ezelőtt Rudolf császárnak lekötelezte magát, újból Zsigmondra 
esküdt fel. 


A továbbiakban, hogy Zsigmond a visszatérésével ne 
hívja ki Rudolf császár és Miksa főherceg neheztelését, s ne 
háruljon rá az állhatatlanság vádja, az egész országra pedig 
a hitszegés bűne, azonnal, amint visszatért, arról a gyűlésről, 
amit Tordára hirdetett, ünnepélyes követséggel Miksához kül- 
dötte a nemes s az ügyességben és bölcsességben kiváló 
Haller Gábort Kolozsvári Trausner Lukáccsal. Általuk be- 
jelentette visszatérését s meggondolatlanul elvállalt tervének 
megváltoztatását; igen tisztességes kérelemmel bocsánatot kért 
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tőlük, ha valamit vétkezett, s megigérte, hogy ezt az egész 
ügyet az ő jóságukra bízza, s nem fogja megtenni, hogy a 
keresztény szövetségtől, s az osztrák házhoz való kapcsolatától, 
amelynek hűségét és életét köti le, akár egy ujjnyira is eltávoz- 
zék. A keresztény világ üdvös dolgaiban az ő véleményükkel 
nem ellenkezik, s nem is fog ellentétbe kerülni az ő lelke, ha 
jóakaratának az ő ügyeiben és jogos követeléseiben ellene 
nem szegülnek. Bevallja, hogy tévedett, s itélete rossz volt, 
mikor Erdélyből el akarván távozni, a népnek erőszakos gyülést 
hirdetett, s elvette a szavazás szabadságát, de kéri, hogy ne 
legyen neki kárára, hogy most ismét észre tért, s a tapasztalást 
követi, mely a dolgok tanítója az állam kormányzásában. 
Tapasztalatból látja, hogy az ország érdekében áll, hogy a 
népből való fejedelem parancsoljon a maga népének, akinek 
a nyelve, szokásai, viselete, természete, végre egész élete, s 
mindazok, melyek megszerzik az alárendeltek szeretetét, nem 
különböznek semmiben a nemzetétől. Kéri továbbá, hogy jósá- 
gos pártfogójánál, Rudolf császárnál, Miksa mint kiengesztelő 
lépjen közbe, hogy ha őfelsége lelkét a dolgoknak ebben a vál- 
tozásában valami megsértette, az ő meggondolatlanságát bo- 
csássa meg. Mind [Haller] Gábor, mind Trausner nemcsak Zsig- 
mond fejedelem, hanem a főnemesek és a nemesség vezetőinek 
a nevében is szavakkal és pecsétjükkel lepecsételt levelekkel 
hűséggel és engedelmességgel járultak Miksa elé, s jelentették, 
hogy nem akarnak elszakadni a keresztény szövetségtől; s 
ha valami ellentét támadt a változás folytán a fejedelmek 
között, melyről úgy látszanék, hogy széttépi a köztük előbb 
meglévő kapcsolatot, bármi is legyen az, a méltányosság és 
a jóakarat alapján egymás között intézzék el, s lelküket fordít- 
sák a kölcsönös szeretet visszaszerzése felé. Ugyanis nem mél- 
tányos, hogy személyes széthúzásuknak az átka a keresztény 
világra hulljék. Mikor Haller és Trausner mindezeket elmondot- 
ták Kassán, Miksa főherceggel nagytekintélyű férfiak s a hábo- 
rús dolgokban igen tapasztalt vezérek voltak ott: Básta 
György, Nyári Pál, Réder Menyhért, s az olasz Ferdinand a 
Rossis, s mikor ezeknek a tanácsában Miksa válaszolt ezekre 
a dolgokra, kegyesen felelte: neki soha sem volt szándékában, 
hogy kardját keresztény vérrel mocskolja be, különösen mikor 
itt van ellenségnek a legkegyetlenebb török, s az a méltányos, 
hogy ellene ragadjanak fegyvert mindenki egyetértő akaratá- 
val. Nem szabad most, jóllehet méltatlan jogtalanságoktól sértve, 
lelkünket a sérelmek megbosszulására irányítani. Bármi is 
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ez, inkább a magam, mint a mások hibáira, s a kereszténység 
hasznára emlékezve el akarom felejteni. Menjen Zsigmond, 
tegyen és zavarogjon bármennyit, majd egykor a maga áll- 
hatatlansága bünteti meg. Miután ezt így elintézték Miksánál, 
nem sokkal azután a császár követeinek, Szuhai püspöknek és 
Istvánfinak, akikkel szeliden és jóságosan bántak, s akiket 
megajándékoztak, megadta a lehetőséget Zsigmond, hogy a 
császárhoz visszatérjenek. Bár mindjárt Zsigmond visszatérése 
után körülbelül egy hónapig enyhe őrizetben tartattak Gyula- 
fehérvárt, mégis, mikor ennek a hazatérése okozta gyülölet 
megszünt s elaludt, ismét kegyeibe kerültek, s mindkettő 
megengesztelődve szabadon bocsáttatott. 


Mikor Erdély az Oppelnből visszatérő Zsigmond hatalmába 
került, a határvárak, kivéve Husztot és Kővárt, s még Várad 
is, állhatatosan megmaradtak Rudolf császár hűségén. Ezért 
ezekhez követekül küldték Sennyei Pongrácot, Toldi Istvánt, 
Giczi Pétert és váltakozva másokat, hogy kérjék: a váradiak 
Erdély többi részétől ne szakadjanak el, s térjenek vissza 
ugyanannak a Zsigmond fejedelemnek az uralma alá, akinek 
[az uralma alatt] voltak eddig is. De minthogy Király György, 
a vár kapitánya és sokan mások erősen ellenálltak, a követek 
munkája hiábavaló volt. Míg ezek történtek, azonközben 
Mehemed pasa, amint megparancsolták neki, állandóan közele- 
dett Erdély elpusztítására. Ettől a dologtól Zsigmond és a veze- 
tők, mivel látták, hogy nem érnek fel annak az erejével, egész 
lelkükben megzavarodtak, s követekül küldik hozzá Sennyei 
Pongrácot, Kornis Gáspárt s Palatitz Györgyöt, hogy a színle- 
lés mindenféle mesterkedésével s ígéretekkel Erdélytől Várad 
ostroma felé fordítsák. S miközben oda tartott, az Erdélyhez 
tartozó Csanád városát, melyet hiába védett Lugasi Ferenc, 
elfoglalja. Aradot Selesti János felgyujtotta, s övéivel együtt 
Váradra ment. Mehemed, amint Várad alá vitte seregeit, ámbár 
minden erejével törekedett elfoglalására, mégis az állandó 
viharok záporaitól akadályozva minden fáradsága kárba- 
veszett. Ez a dolog, de legfőképpen az, hogy hagyta magát 
az erdélyiektől kijátszani, később vesztét okozta. 


Míg Mehemed Várad alatt fáradozott, ugyanabban az idő- 
ben a német és a magyar Budát megszállja, a várost kifosztja, 
s minden erejét megfeszíti a vár elfoglalására, de ennek az 
ostromnak is ugyanaz volt az eredménye, ami a Mehemedé- 
nek Váradnál. Mihály is, Oláhország fejedelme, úgy gondolva, 
hogy fel kell használnia a török távollétét, Bulgáriát egészen 
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a Haemus hegyig szörnyű pusztításokkal felforgatja. Ezek 
történtek az ezerötszáz és kilencvennyolcadik esztendő végén, 
szeptember, október, november és december hónapokban. 


Mikor a törökök és a németek között elcsendesedett a 
háború, mely minden nemzetközi jog szerint télen szünetelni 
szokott, Báthori Zsigmond új terveket koholt. A szeretet 
helyreállításának színlelésével, s a kölcsönös egyetértés indít- 
ványával Rudolf császárhoz nagy méltóságú férfiakat küldött: 
Bocskai Istvánt, a rokonát és Naprágyi Demeter püspököt, 
hogy jelezzék: Erdélyt újból a császár hatalmába akarja 
adni, s maga feleségével, Máriával, Oppelnbe akar visszatérni, 
ha a császár Oppeln hercegséghez odacsatolja Leitomist váro- 
sát. Mikor a császár helybenhagyta ezeket a kívánságokat, 
aközben Zsigmond, míg Bocskai és a püspök a császárnál 
távol voltak, az unokatestvérét, András biborost lengyel- 
országból elhívja, s Erdély fejdelemségét, míg a vezetőemberek 
a szájukat tátják és támogatják könnyelműségét, neki átjátsza. 


A szerencsének a változékonysága e két fejedelemnél 
rövid időközökben úgy mutatta meg magát, hogy ugyanazok 
a fejedelmek, egyik a másik után, most fejedelem, majd szám- 
űzött voltak. S nem másért kapta meg egyik a másiktól az 
országot, mint hogy váltakozva visszaszerezzék, s elhagyják; 
Zsigmond, mint valami napraforgó, a maga állhatatlansága 
szerint majd ilyen, majd olyan formára alakította az állam 
helyzetét. Mindezeket titokban és mások tudta nélkül szokta 
intézni. Ugyanis tervei és titkai mellett kitartott, s mindazokat, 
amikről tudott, állhatatos színleléssel szokta elrejteni. Ez 
ugyan, ha a mértékletesség határai között marad, ami a jó 
és a rossz között van, még dicséretet is érdemel. De amint a 
határokon túllép, akkor bűn, s kárt okoz. Különösen azokat, 
amik mások véleményétől eltértek, olyan titkosan intézte, s 
színleléssel annyira elrejtette, hogy sem az íródeákok, sem a 
főnemesek, sem a tanácsosok, sem a közügyek más intézői 
nem sejtették meg a dolgot. Egyedül végezte ezt a munkát, 
minden segítséget távoltartva magától, nehogy idő előtt ki- 
tudódjék, hogy mit készül tenni. Mert nem bízva övéinek 
vagy a tudásában vagy a hűségében, nem szokta terveit előbb 
kihirdetni, csak ha már szinte a végére járt ő maga, s mikor 
már semmi változtatást nem tűrhetett a dolog. 


Ebből az származott, hogy mikor a legbölcsebb tanácsosai- 
nak intelmei biztos indokolással meggyőzték és tévedésének 
beismerésére kényszerítették, maga is belátta bűnét, s helyt 
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adott a bűnbánatnak, de már csak akkor, amikor tervét meg- 
változtatni nem lehetett s szándékától, melyet már majdnem 
végre is hajtott, nem térhetett el, csak önbecsülésének fel- 
áldozásával és sokaknak pusztulásával. Ilyen gondolatokkal 
tette Erdélyt Rudolf jószágává, ilyen dühöngéssel mészárol- 
tatott le tizenhatot a vezető főurak közül, ilyen elégedetlen- 
ségtől hajtva fordult Oppeln felé, lelkének ilyen állhatatlansága 
miatt tért onnan vissza, ilyen állhatatlanság miatt adta át a 
fejedelemséget a biborosnak, egy szóval: lelkének vakságával 
tönkretette az országot. A tanácsok megfontolásában hirtelen- 
nek és meggondolatlannak, a végrehajtásban, ha valami tet- 
szett neki, makacsnak és lebeszélhetetlennek, a beszédben 
dagályosnak, az ügyek helyes intézésében szerencsétlenkezűnek 
lehetett őt látni. Továbbá, noha szavain úgy látszott, hogy 
bölcs, [mikor a szavaknál] tovább [kellett mennie], minden helyes 
belátás elhagyta. Kezei alatt születtek ugyan mindenféle 
javaslatok, de nagyon haszontalanok, semmi bölcsességet nem 
mutattak és semmi állhatatossággal meg nem erősítettek vol- 
tak. Mikor ezeken és másokon töprengett, nem használta fel 
titkos ügyeit intéző hű emberét, nem kancelláriai tisztviselő- 
jét, kinek a kezével szoktak íratni, nem valamelyik gyorsíró- 
ját, akinek hűségére rábízhatta volna lelkének véleményét, 
nem a kancellárját, aki minden titkos dologban a második 
a fejedelem után, sem senkit, az ő belső munkájában részes 
embert. A titkosabb leveleket a maga kezével szokta írni, 
noha a betűk csinos vezetésében nem nagyon jeleskedett, s 
a levelet gyantával kevert vörös, úgynevezett spanyolviaszk 
pecsétjével igen erősen leragasztotta, hogy ne lehessen felbontani, 
s gyűrűs pecsétjének háromszoros felerősítésével szokta meg- 
jelölni. A tudományokban, mind a beszédben, mind az írás- 
ban, igen nagy készsége volt. Mert a latin nyelvet kora ifjú- 
korától kezdve már annyira a magáévá tette, hogy a beszéd- 
ben éppen olyan ékes szónoklattal fejezte ki lelke érzelmeit, 
mint az írásban elegáns stílussal s ezeknek a segítségére támasz- 
kodva hajtotta végre – mindenki tudta nélkül – a szándékait. 
Ezért ha meggondolatlan tettei és erkölcsei nem csúfítanák 
el egyéniségének képét, ezen kor leghíresebb fejedelmei között 
lehetne emlegetni. Hogy terveit a lelkében makacsabbul vissza- 
tarthassa, ahhoz hozzájárult még az is, hogy nem lágyult el 
a vendégeskedések fényűzésében: keveset és óvatosan ivott, 
s az ivásban a szükségre s nem kívánságára volt tekintettel. 
Egész életében semmi sem volt becsülendőbb, minthogy sem 
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sok, sem vegyítetlen bort nem ivott, mert ha ez a hiba is hozzá- 
járult volna lelke többi hibájához, nem lehet kimondani, milyen 
veszedelembe taszított volna minden magán és állami dolgot. 
Távoltartotta magát az alchymiától, mely művészet, ha ugyan 
művészet és nem inkább üreslelkű gazembereknek a játékszere, 
ebben az időben sok embert fosztott meg eszétől és vagyonától. 
S noha nem hiányoztak, akik Zsigmondnál is megpróbálkoztak 
ezzel az őrültséggel, mégis sem eszét, sem pénzét nem adta 
erre. Ha adta volna, bizonyára minden magán és állami vagyonát 
hiú reménységgé és korommá kotyvasztotta volna. 


Tehát Zsigmond sem kényszerítve, sem rábeszélve, sem 
valami erőszak vagy mások tanácsa által vezettetve, hanem 
csak – mint mindig – a maga eszétől felindítva, miután 
önként lemondott tisztségéről, s a biborost állította a vezető 
helyre, az összes rendek s a nemesség, akik jelen voltak és a 
szász városok bírái az új fejedelem engedelmességére tértek. 
Először maga a biboros fejedelem március 30-án, miközben 
Sennyei Pongrác mondotta előre az eskü szavait, a rendeknek 
esküt tett, s azok viszont neki. Akik távol voltak, azokat is 
kényszerítették, hogy ugyanezen fejedelem hűségére esküdje- 
nek. Így Zsigmond, lemondva fejedelemségéről s letéve minden 
hatalmát, magát a polgári rendbe taszította és magánemberré 
lett, minden idők ritka példájaként. Oly nagy volt ennek az 
embernek a lelki nagysága, hogy ő, aki annyi híres tanácsos 
meggyilkolásával bemocskolta nemességét, annyi igazságtalan 
tettével maga ellen kihívta mindenki gyülöletét, a legnagyobb 
igazságtalansággal sokaknak a vagyonát elkobozta, vaktában 
belevetette magát a török háborúba, a szabad városok mentes- 
ségeit megsértette, koholt okokkal sok embert kiforgatott 
helyéből és vagyonából, s méltatlanokat a legnagyobb méltó- 
ságokba emelt: tűrte, hogy a tömegbe kerüljön, a nélkülözésbe, 
s hogy hátralevő életében oly nagy hatalom után üres árnyék, 
s méltóság nélküli név legyen. S végül az uralmat nem a fiának 
vagy szerető testvérei valamelyikének, hanem unokatestvéré- 
nek adta át, aki kétes és bizonytalan megengesztelődéssel 
mutatta nem egészen teljes szeretetét. Ennek a testvérét, 
Boldizsárt, méltatlanul kivégeztette, a másikat, Istvánt keser- 
ves száműzetéssel sokáig kínozta, özvegy anyjukat, s többi 
fiait, akik anyjukat szerencsétlenségében követték, minden- 
féle kellemetlenkedéssel zaklatta, a haza ölelésétől s övéinek 
látásától hosszú ideig megfosztotta, mégsem félt a hamisan 
megújult szeretet megváltozásától, s attól a lehetőségtől, hogy 
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valamikor bosszút állanak rajta. Pedig mindezek, amikről 
Zsigmond azt gondolta, hogy soha nem következnek be, való- 
ban nagyon közel voltak a bekövetkezéshez, s hogy ne történje- 
nek meg, a halál végzetes ereje lépett közbe, mely a biborost 
idejében elragadta. Azonban mindezek nem voltak Zsigmond 
előtt homályban, mikor feltette magában, hogy Erdélyt át- 
adja unokatestvérének, de bízva a testvéri kegyességben azt 
remélte, hogy minden bűnét jóvátette. Azt is megfontolta magá- 
ban, ami biztos volt, hogy a fejedelmek és a nép hajlandósága 
inkább más felé hajlik, mint feléje, mivel sokaknak a gyűlöletét 
vonta magára, amit már azelőtt is nyilvánosan bevallott, 
mikor Oppelnbe készült távozni. Ezért a jelenlegi gyűlölet 
megenyhítésére okosabbnak tartotta, ha kivonja magát min- 
denki közös gyűlölete alól, s a ragyogó és erős ifjúságban vi- 
rágzó, szelídlelkű, s a szeretet kiérdemlésére nála alkalmasabb 
bíborosra ruházza Erdély fejedelemségét. 


Ezeket így elvégezvén, mikor mindenfelé ismeretessé vált, 
hogy a minap még száműzött Báthori bíboros nemcsak hogy 
visszatérhetett hazájába, hanem fejedelemmé is lett, azonnal 
sok kiváló embernek az üdvözlése érkezett az ő ünneplésére 
részben levelek, részben követek útján, s nemcsak Erdélyből, 
hanem Lengyelországból is. Ő az üdvözlők sűrű tömegén keresz- 
tül távozott el Zsigmonddal együtt a gyűlésről, hogy a magán- 
és állami dolgok helyzetét megbeszéljék. 


Miután Báthori András felvette a fejedelemséget, úgy lát- 
szott, hogy a megrontott és megzavarodott erdélyi helyzet 
rendbehozására minden alkalmasabb lesz, de az emberi remé- 
nyeket a kérlelhetetlen végzet nem sokkal később minden utód 
számára emlékezetes csapással tönkretette. Ugyanis az emberi 
szellem hiába fáradozik, mikor az égi előrelátás az ellenkezőre 
törekszik: s ennek a jelenlevő ereje minden emberi törekvést 
egy pillanat alatt meghiúsít. S noha András fejedelem, mihelyt 
tisztségébe lépett, a legteljesebb buzgalommal fordult az ország 
helyzetének kialakítása felé, mégsem tudta elkerülni, hogy 
fejedelemségére gonoszul ne támadjon rá az ország balsorsa. 
Nem hiányoztak a főnemesek közül és a nemességből olyanok, 
akik az inkább erővel behelyezett, mint szabadon választott 
fejedelemtől némán elfordultak, s lelkükben máltatlankodtak, 
mert Zsigmond a szavazás szabadságát annyiszor elvette, s erő- 
szakkal, fegyverekkel, gonosz cselszövéssel s gyilkosságokkal 
bemocskolta. Sajnálták, hogy a választás szabadságát, melyet 
sok munkával és vérrel szereztek meg őseik s adtak át az utó- 
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doknak, oly gyalázatosan tetszése szerint eladhatóvá tette Zsig- 
mond s az emberek száján rabságba kényszerítette. 


Ezért rögtön, amint a fejedelemségbe lépett András, sokan 
titkos cselszövéssel az ő megejtésére kigondolt viszálykodással 
gyötörték a becsületes fejedelmet. S ezt az alkalmat megragadva, 
Mihály oláh vajda elpusztította fejedelmével együtt az erdélyi 
fejedelemséget. Ez a csapás, amint az erdélyiek számára pusz- 
tulás volt, úgy mindenki másnak bizonyíték lehet, hogy soha 
nem lehetünk annyira biztosak a kedvező körülményekben, 
hogy ne tudna a sors szerencsétlenségbe taszítani. Most érde- 
mes lesz megismerni, hogy a hazának ez a veszedelme milyen 
fejlődéssel jutott el a véghez. 


Bocskai és Náprágyi az erdélyieknek oly alkalmatlan áll- 
hatatlanságát a maguk veszedelmeként fogták fel, haboztak, 
féltek s izgatottan keresték, hogy ettől a szerencsétlen követ- 
ségtől mi módon szabadulhatnának, mígnem a császár inkább 
a maga kegyességére, mint Zsigmond könnyelműségére gondolva, 
a követeket, biztos feltételekkel kötelezve, szabadon hazabocsá- 
totta. De Bocskai inkább a hűségét követte, melyre Rudolf csá- 
szárral szemben kötelezve volt, nem kereste András fejedelem 
kegyeit, s jóllehet nagy javakat hagyott el, Magyarországra 
költözött. Zsigmond Lengyelországba távozott, Mária Krisz- 
tierna, akit Zsigmond meggondolatlanul vett el, kétszer el- 
hagyott s kétszer visszavett, Erdélyt és vele együtt férjét el- 
hagyta s anyjához ment vissza Stiriába. 


Már közel volt a nyár, s a napéjegyenlőség közeledett, mikor 
Malaspina püspök buzdításaival rávette András fejedelmet, hogy 
kérje a római császár szövetségét. Nem akarata ellenére tűrte, 
hogy ehhez a párthoz vezessék. Ugyanis már előbb hajlamos volt 
a török barátság visszautasítására, s csak alkalmat keresett, 
hogy ezt kedvezőbben hajthassa végre. Ennek a tervnek a végre- 
hajtásánál, mielőtt az egész nép beleegyezését kérte volna, 
előbb a tanácsosok közül a hatalmasabbakat avatta be tervébe 
titkos megbeszéléseken. Ezek közül a néhány hónappal korábban 
a tanácsba hívott Kornis Gáspárt, Bornemissza Boldizsárt 
s Alárd Ferencet, ezeket az igen bölcs férfiakat s még néhány 
mást akart a dolgok intézésében társává tenni. S a tanácsi hatá- 
rozatot nem akarta a gyűlés ideje előtt közhírré tenni, nehogy 
a nép, melynek tulajdonsága az esztelenkedés, meggondolatlan 
zavargásokkal tiltakozzék a nem várt határozat ellen. Látta 
pedig a bíboros fejedelem, hogy mennyire a keresztény világ 
és Erdély épülésére lesz az, ha a római pápa és a felséges császár 
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fenségéhez csatlakozik, melyet szentül tisztelt s tudta, hogy a 
legfőbb vezetők gyülekezetébe befogadva, teljesen a pápa baráti 
körébe kerül, s ezért nem határozhat istentelen bűnnel olyat, 
ami annak az akaratától különbözik, akinek a tekintélye kor- 
mányozza a keresztény világot. Félt: ha nem engedelmeske- 
dik, őt és az összes, a török szövetség mellett kitartani törekvő 
erdélyieket a pokolba átkozza s kegyetlen csapással kiközösíti. 
Tudta, hogy Lippát és a környező részeket, melyeket Zsigmond 
fegyverrel Erdélyhez csatolt s a törökök istentelen szolgaságá- 
ból megszabadított, nagy szégyenére és nevének s hírének meg- 
vetésére nem tudja megtartani, mivel a törökök visszakövetelik, 
más feltétellel pedig nem köthet velök szövetséget. 


Azt is biztosan kiismerve tudta, hogy Rudolf császár az 
ismételt bántalmak s a nevét és fenségét ért méltánytalanságok 
miatt bosszúra törekszik s jogát Erdély visszaszerzésére, mint- 
hogy a minden tisztességes feltételt megszegők akaratával nem 
tudja, akaratuk ellenére, erőszakkal fogja kicsikarni; s az is 
felvetődött, hogy ha Erdély valami bajba jut (minthogy az emberi 
dolgok kimenetele bizonytalan) s a római pápa méltatlankodása 
miatt kizáratnék a szent előljárók tanácsából, nem volna többé 
számára hely az egész keresztény világban, ahová lábát le- 
tegye. Az a dolog is eszébe jutott, hogy nem tisztességes és nem 
hasznos, hogy akár akarja, akár megtegye azt, hogy az álnok 
török nemzet segítségével védje meg Erdélyországot. Azt re- 
mélte, hogy ő is elviselhető feltételekkel lesz képes békét kötni 
a császárral, a legkegyesebb fejedelemmel, s ezek neki tisztes- 
ségesek, az egész országra s a teljes keresztyén világra pedig 
üdvöthozók lesznek. 


Ezeket és ilyeneket latolgatott lelkében izgatottan a bíbo- 
ros és nemcsak a kedvező dolgokat, hanem főleg a lehetőségek 
bizonytalanságát mérlegelte sok gondolkozással; végre szilár- 
dan annál a véleménynél állapodott meg, hogy az istentelen 
és hűtlen töröknek mielőbb fel fogja mondani a barátságot 
s magát és Erdélyországot teljes lelkével a keresztény párt 
védelmére vezeti. Olyan szilárd és elhatározott volt ebben a 
véleményében, hogy noha tudta, hogy a népszerűségnek leg- 
nagyobb ellensége a konokság, mégis eldöntötte és elhatározta 
lelkében, hogy ha a legközelebbi gyűlésen nem tudja rávenni 
a népet ennek a kérésének a teljesítésére, nem fogja az embere- 
ket mészárlásokkal akaratuk ellenére kényszeríteni a török hábo- 
rúra, mint Zsigmond tette, hanem önként lemond a fejedelem- 
ségről, hamarább hagyja el az uralkodást, mint szándékát, s 
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visszatér Lengyelországba: rá akarva bízni az erdélyiekre, 
hogy helyébe válasszák meg azt, akit akarnak. Hogy pedig ezért 
a tervéért a színlelés minden gyanuja nélkül dolgozhassék, a 
Halász melléknevű Musztafát, a török császár követét, s az 
epiruszi Albán, Aulonából származott Huszain csauszt, akik 
már másodszor vagy harmadszor jártak az egyetértés fenntartá- 
sának reményével Gyulafehérváron, s akiket a bíboros fejede- 
lem sokáig ennek üres reményével tartott, Malaspina püspök 
és a tanácsosok jelenlétében maga elé hivatta s követeléseiket 
megtagadva, hazaküldte, megmutatva ezzel nekik, hogy titkos 
ellenségből nyílt ellenséggé lett. Ezt mondta: Mivel a ti szul- 
tánotok Lippa és Jenő határvárakat, melyek régtőlfogva a 
miénk voltak, s most a fegyverek jogán a mi birtokunk, 
azokat ő, mintha sajátja volna, magának követeli, sem az 
adót, mely a mindkét részről kezdett háború értelmében 
megszüntnek tekinthető, nem engedi el nekünk, sem más 
kívánságainkat nem akarja teljesíteni, s inkább akarja a 
háborút, minthogy tisztes szerződésnek a feltételei mellett 
velünk békét tartson, ezért mi a fegyverszünetet, melyet eddig 
vele tartottunk, megszünni hagyjuk s elhatározzuk, hogy 
megkisértjük, mire képesek a fegyverek, amelyeket ma- 
gunknak nemcsak jogosaknak, de szükségeseknek is látunk. 
Ezért a ti császárotok tegye meg, hogy a maga dolgáról 
gondoskodjék, a többiekben nem fogjuk türni, hogy jogain- 
kat megsértse, s rabszolgaságba taszitson: reméljük, hogy meg- 
lesz az, hogy az Isten a jogos és kegyes háborúhoz megadja a 
támogatását és segítségét. Igy a biboros mintegy a háború meg- 
újítására megfúvott csatakürttel ezen követek útján a török 
szultánnak felmondta a barátságot. 


Hogy Rudolf császár is megismerje és megtudja ezt a 
Malaspina püspök közbenjárásával és közreműködésével tör- 
tént ünnepélyes dolgot, az ünnepélyesen megesketett Kokas 
Istvánt, ugyanazt, akit nemrégiben Lengyelországba küldött, 
a biboros a császárhoz küldte Prágába szeptember havában 
s általa engedelmességét és lelke hű buzgalmát felajánlotta, 
s megígérte, hogy a keresztény párttól sem ő, sem Erdély soha el 
nem pártol. Csak a császár is s a pápa siessenek segítségükkel 
és pártolásukkal az ő fáradalmaikat, melyeket a keresztény 
ügyért vállalnak, támogatni. Amint István a követséggel meg- 
bizva Prágába, majd Pilnába ért, ahol a császár akkor tartóz- 
kodott, igen csiszolt beszéddel (melyet sokak keze lapozgat) 
megtárgyalta a császárral a szent szövetség ügyét. S ámbár az 
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annyiszor megtett elpártolásnak az ismerete s a jövőbeli hűség- 
ben való bizalmatlanság miatt alig lehetett hinni, hogy a császár 
leereszkedjék s az erdélyieknek megbocsásson és a saját jogaitól el- 
álljon: mégis István várakozás ellenére olyan megbocsátóvá és 
elnézővé tette a császárt, hogy András fejedelemnek és az erdé- 
lyieknek, akiket egész Németországban gyűlöltek, teljes párt- 
fogást és szeretetet szerzett. A biboros követelései egy kissé 
nagyobbak voltak, de mégis nem volt nehéz a jogos méltányos- 
ság szerint mérsékelni. Ezek között volt, hogy ha a bíboros fiú- 
örökös nélkül távozik az élők sorából, Erdélyre való minden joga 
és uralma a nőágra is éppúgy száll, mint a fiágra. A továbbiakban 
a régebbi prágai egyezségeket, melyekben Zsigmond Rudolf csá- 
szárral megegyezett, mind elismeri és megerősíti. Azonban mielőtt 
ennek a szerződésnek a pontjait a császár által helybenhagyva 
s beleegyezésével megerősítve látta volna [Kokas] István, közbe- 
jött az oláh Mihály álnok háborúja, mely a kezdődő egyetértés 
függőben lévő reményét Erdélynek s magának a biborosnak 
szörnyű pusztulásával később tönkretette. 


Minthogy a kezdődő megegyezés menetéről Mihály, Oláh- 
ország vajdája, ez az éles, de nagyon fortélyos szellemű, s in- 
kább háborúra, mint nyugalomra vágyó ember vagy nem tudott, 
vagy azt színlelte, hogy nem tud, megragadva az erdélyi feje- 
delemség sokféle változása által adott alkalmat, lelkét Erdély- 
nek a saját hatalma alá való hajtására irányította, s miután 
létrejött az esküvel megerősített szerződése Rudolf császárral, 
még akarata ellenére is kényszerült erre. Meggondolta ugyanis 
magában, hogy ha Erdély a török védelmére bízza magát, 
onnan biztos vég fenyegeti őt, s vagy a törökök, vagy az erdé- 
lyiek vagy a moldovaiak részéről mihamar veszedelembe jut, 
minthogy a német a közbeeső Erdély miatt nem tudja katonák- 
kal és pénzzel segíteni, s a maga erejével nem tudja a háborút 
a törökkel újra kezdeni, mert nagy távolság választja el Oláh- 
országot Németországtól és Magyarországtól. Ilyen meggondo- 
lásokat szem előtt tartva kezdett minden szomszédos tartomány- 
ból, s mindenekelőtt Erdélyből sokkal több katonát gyüjteni, 
mint valaha azelőtt: mindenféle gyalázatos tettek miatt 
menekülő nemeseket, főbenjáró összeesküvést merészelőket, s 
más efajta zsoldosokat, akik testük vagy lelkük valami erejé- 
vel kitűntek, gyüjtött a seregébe. Rudolf császár a zsold ki- 
fizetésére hatalmas mennyiségű pénzzel támogatta, mert hara- 
gudott Báthori Zsigmondra és valamennyi erdélyire, hogy 
egyik sértést a másikra halmozva az előző évben az Oppeln- 
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ből visszatérő Zsigmondot nemcsak visszafogadták, hanem 
ismét a fejedelemségbe helyezték. S nem elégedtek meg azzal, 
hogy egyszer, s mégegyszer megszegték a hűséget, hanem azon 
felül, mikor Zsigmond lemondott a tisztségről, helyébe András 
bíborost választották, felrúgva és visszautasítva az örökösödési 
szerződést, amelyet az előző években a császárral kötöttek, 
s esküvel megerősítették. S ami nemcsak az Isten, minden 
szerződés védője, hanem az emberek szemében is gonosz és 
istentelen, az a gyanú [merült fel], hogy a keresztény szövetség- 
től elpártolnak s a törökkel új szövetségre lépnek. Zsigmond- 
nak és a bíborosnak állhatatlan magaviselete miatt a császár 
annyira kitartott szándéka mellett, hogy inkább akarta Er- 
délyt a háború minden csapása által elpusztítva látni, mint 
lehetőséget adni valamilyen mozgalomnak az elpártolások meg- 
ismétlésére és sokasítására. A császártól küldött pénzt, melyet 
hetvenezer forintnak mondottak, a bíboros és Zsigmond bele- 
egyezésével, Kolozsváron is fogadva szekereket és őrzőket, 
április havában Rácz György vitte el Mihályhoz. 


Tehát az annyiszor ismételt elpártolások miatt érzett bosszu- 
ságában, mint látszott, a császár jogos méltatlankodásba tört 
ki, s megbízta az oláh Mihályt, hogy amint jó alkalom kí- 
nálkozik, minden erejét és bölcsességét szedje össze Erdély 
elfoglalására és kötelességre kényszerítésére. 


Mihály, ez a nagy tehetségű s dicsőségre vágyó ember a 
felajánlott országot nem utasította vissza. S az látszott számára 
a legjobbnak, ha még mielőtt a bíboros a nemrégiben elnyert 
országban megerősítette volna a helyzetét, váratlan rohammal 
megtámadja, miközben ügyei terhével birkózik. Így abban a 
tervben egyeztek meg, hogy Magyarország felől Básta György, 
a kassai királyi helytartó, mind maga, mind az ország katonasága 
hatalmas erejével rendelkező férfi, aki később szörnyű pusz- 
títással tiporta el Erdélyt, s Bocskai István, aki néhány hónap- 
pal előbb a bíboros gyanakvása miatt Erdélyből Magyarországra 
költözött, a váradiak s minden szomszédos terület erejét össze- 
szedve, s maga mellé véve a német őrségeket, megtámadják 
Erdélyt. Ekkor egy és ugyanazon időben Mihály is váratlanul 
betör, hogy ily módon a bíboros, miután erejét megosztották, 
he legyen képes mindkét ellenség visszaverésére. Ebben az 
ügyben Mihály néhány nappal előbb a császárhoz küldött 
egyet bojárjai közül, akinek Sztojka volt a neve, s nagy volt 
a bölcsesége és övéi előtt a tekintélye, s általa biztos napot 
akart meghatároztatni, hogy azon mindkétfelől megtámad- 
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ják Erdélyt, nehogy a hadjárat különböző időben való meg- 
kezdése a várt eredményt meghiúsítsa. 


A császár visszaküldve Szatmárra Sztojkát, azt felelte, 
hogy majd a kassai helytartó által később fogja neki meg- 
mondani, hogy mit akar. Ezenközben a császár Székely Mihály 
szatmári kapitányhoz levelet küldött, s megparancsolta, hogy 
mindarról, ami a hadjárathoz szükséges, idejében gondoskodjék. 


A császár András fejedelem követsége miatt, mint az vár- 
ható volt, várakozó álláspontra helyezkedett és szándékától 
elállott, mert inkább akarta baráti szerződéssel, mint a ke- 
resztény nép vérével lecsendesíteni és megszüntetni az ellen- 
tétet. E közben Mihály, nem tűrve a halasztást, s nem várva 
meg a német segítséget, mely tömege és késlekedése miatt 
lomha; hogy ilyen nagy dolognak a dicsőségét elsőnek s egye- 
dül arathassa le, nem a császár parancsára ugyan, de nem is 
akarata ellenére elkezdte a háborút és szerencsésen be is fejezte. 


Eközben András fejedelem Mihálynak azonnal hírűladta 
követ útján, hogy a keresztény párthoz csatlakozott, a török- 
től elvette a megegyezés minden reményét s titkos ellenségé- 
ből nyilt ellensége lett. Kéri, hogy annak a békének a ténye, 
melyet Rudolf császárral kötött, ne legyen neki kárára: vele 
szent és sérthetetlen barátságban és szomszédságban akar 
élni. De Mihály a katonai gyakorlat és az oláh hitszegés által 
kitanulva, mindenre, amit a bíboros üzent neki, szemet húnyt: 
azt mondta, hogy ő is kölcsönös egyetértésben akar vele lenni, 
s a vele szemben méltányosnak mutatkozó Erdélynek minden 
készségével, amit csak a tisztesség kíván, fog válaszolni, s nem 
fog olyasmit tenni, hogy a hálátlan lélek valami bűnével meg- 
rontsa a lelkiismeretét. Azon fog fáradozni, hogy a vendég- 
szeretetért, amelyet egykor, legnehezebb napjaiban tapasztalt 
a jóra érdemes Erdély részéről, a hálának mindenféle fajtájá- 
val megfizessen. E szavainak kecsegtetésével oly szilárd hitet 
támasztott a biborosban, hogy katonaviselt férfiakat, régi és 
újonc katonákat, s csapatvezéreket kérhetett tőle levelek s 
követek útján. A szász városoktól dobokat, fegyvereket, zászló- 
kat s más háborúhoz szükséges dolgokat kért, kieszközölve 
megvett, s gondoskodott róla, hogy Oláhországba szállítsák. 
A tisztalelkű bíboros semmi rosszra nem gondolva sok ajándé- 
kot küldött neki, s oktalanul fegyvereket adott, hogy annál 
jobban felszerelve harcoljon később ellene. Azonkívül sokakat, 
akik Mihálynál vagy lovon vagy gyalogosan katonáskodni 
akartak, tisztességgel elbocsátott szolgálatából, s aki a vajdá- 
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hoz akart menni, annak – nem tudva, hogy mi készül – 
vonakodás nélkül lehetőséget adott a távozásra. Mindezeket 
a fenyegető veszedelemre nem gondoló bíboros olyan őszintén 
intézte, hogy mikor a kémek, s más, a biborosért buzgólkodó 
emberek jelentették, hogy ezzel a háborús készülődéssel Er- 
délyre gondol Mihály, s lelkét és szemét egyaránt annak el- 
foglalására irányította: tehát a bíboros mindent idejében 
erősítsen meg őrségekkel, a biztonságot végső veszedelemben 
s bajjal teljesnek lássa, vigyázzon a maga jólétére, s gondos- 
kodjék a hazáról: a bíboros mégis bízva annak a szerződésnek 
a kötelékében, amely közötte és az oláh között fennállott, 
semmi hitelt nem adott e beszédnek és pletykáknak, s inkább 
akarta, hogy belevesse magát valami veszedelmes kockázat- 
tal tele dologba, mintsem annak hűségében kételkedjék. De a 
hír napról napra terjedt, ami a fenyegető bajoknak gyakran 
igaz előfutárja s minden ember fülét szóbeszéddel, száját 
rémhírekkel töltötte meg. 


Ezért végre is jónak látta a bíboros fejedelem, hogy kö- 
vetet küldve megtudakolja s kikémlelje a vajdának a szándé- 
kát: nehogy, míg az elterjedt hírnek nem hisz, az egész ország 
veszedelembe jusson, s a gondatlan biztonságot késő és haszonta- 
lan bánat kövesse. Sennyei Pongrácot küldötte, ezt a tanácsi 
rendű férfiút, a fejedelmi udvarmestert, akit előljárónak cí- 
meznek, s ezt a vajda, Tergovistban, fejedelmi palotájában, 
miközben katonák toborzásával foglalkozott, tisztviselőinek 
nagy gyülekezetével, nyájasan fogadta. Sennyei kérte, hogy 
ne hagyja a bíborost remény s kétség között lebegni, s az isten- 
telen híresztelést, mely már nemcsak Erdély-szerte, hanem 
azon kívül is mindenfelé elterjedt, lelkének őszinte megnyilat- 
koztatásával cáfolja meg: nehogy, míg a németekkel kötendő 
szerződés dolgában kétségben vannak az erdélyiek, onnan 
támadjon valami ellenök, ahonnan és akitől a legkevésbbé 
illik. Erre a vajda így szólt: látom, hogy szerencsétlen csillag 
alatt születtem, hiszen a bíboros fejedelem még esküm után 
sem tud hinni bennem, noha alig van lekötelezettjei között 
valaki is, aki vele szemben hívebb, s szolgálatára és a néki 
való engedelmességre készebb legyen, mint én. Milyen hálát- 
lan, mennyire minden emberiességből, kegyességből és vallásos- 
ságból kivetkőzött lennék én, ha Erdélyt, mely engem atyai 
jóindulattal ölelt magához; ha Zsigmond fejedelmet, aki 
engem a törökök torkából kiragadott; ha ennek az országnak 
többi polgárait, akik valamikor engem, mint száműzöttet 
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nyájasan és bőségesen ellátva fogadtak, támogattak, védtek, 
valaha is kivetném a lelkemből, s nem viszonoznám hasonlók- 
kal a szolgálataikat, melyekkel mind kedvező, mind kedvezőt- 
len sorsomban elhalmoztak? S hogy mivel tartozom András 
fejedelemnek, az én legkegyesebb pártfogómnak, azt magam 
is eléggé látom, mert nemcsak pártfogoltjai közé, s hűségébe 
és szeretetébe, hanem a legbelsőbb barátságába is befogadott. 
S milyen lenne az én jövendő uralkodásom, milyen veszedel- 
mekkel teljés, ha Erdély testétől elválnék, mikor annyi ellen- 
ség vesz körül? Ezért kérem a bíborost, az én uramat, minden 
kötelékre, ami a pártfogoltat a pártfogóhoz, minden szentre, 
ami embert az emberhez köt s könyörgök, vessen ki a szívéből 
minden gyanakvást, hagyja el a gondot, ne okozzon magának 
is nekem is e felől izgalmakat, s higyjen az eskümnek, hiszen 
akár eskü nélkül is hihetne. Így beszélt Sennyeihez, s miközben 
nagy izgatottságának kifejezésére, hitelt akarván szerezni, 
keresgette a szavakat, könnyeket is hullatott, nyomorúságá- 
nak és szerencsétlenségének kifejezéséül, mert olyan szomorú 
helyzetbe jutott, hogy a keresztény fejedelem, az ő szerencséjé- 
nek apja nem tartja hűségét elég őszintének. 


S nehogy valami hiányozzék a rábeszéléshez, a megismételt 
eskükhöz átkokat csatolt; ha csalni akarna, szálljon rá az al- 
világnak minden kegyetlen büntetése, ha nem áll teljes erővel 
és szívvel a szerződés és szövetség mellett, átkozott és becste- 
len legyen minden kor előtt, az Istent olyan ellenségnek tapasz- 
talja, olyan nyomorúságba jusson, hogy fiának húsát kény- 
szerüljön enni, vérét inni, ha tudva hazudik. Ez a thyestesi 
átok, mikor a vajda szájától a bíboroshoz jutott, minthogy 
mind természete, mind a vallás tanításai miatt hajlamos volt 
a hivésre, gyanúját teljesen eloszlatta. 


Így Sennyei nem sok nap mulva innen visszatérve nemcsak 
András fejedelemmel hitette el, hogy semmit sem készít ellene 
a vajda, hanem életével állott jót, hogy ilyesmire soha nem is 
fog törekedni, hiszen tudja, hogy minden buzgalmával, szere- 
tetével, engedelmességével s kegyességével András lekötelezettje, 
továbbá, hogy nem szabad senkinek az ő hűségében kételkedni. 
Annyira hitt, s annyira hitet tudott kelteni, hogy a bíborost 
nemcsak megnyugtatta, hanem jó reménységgel is töltötte 
el. Ebből az származott, hogy a bíboros helyesebbnek találta 
magát és az országot veszedelembe taszítani, mintsem a vajda 
hűségében, vagy inkább hűtlenségében kételkedni. És Sennyei, 
ez a nagyon becsületes s őszinte ember, hagyta, hogy az a 
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cselszövő, mindent a maga haszna szerint mérlegelő, s a maga 
természete szerint értékelő ember rászedje. De akármilyen is 
volt, kit nem tudott volna olyan szörnyű átok tévedésbe ejteni? 
Mert mikor az emberek közötti kölcsönös hűség biztosítására 
semmi kötelék nem lehet erősebb a nemzetek közös joga 
szerint, mint az Isten és az emberek tanuságával szentesített 
eskünek a szentsége: valóban nincs ezen túl már semmi köte- 
lék, amivel biztosítsák a kölcsönös hűséget. Ezért aki a hűséget 
megszegi, a közös élet, az emberi szövetség biztonságát dönti 
meg, s az álnoksággal, mellyel a másiknak cselt vet, inkább 
az Istent sérti meg, akit előbb tanúnak hívott, mint az embere- 
ket. Így Sennyeit becsapta a Mihály ravaszsága, s tovább 
terjesztve a bizalmat, a fejedelmet is ugyanabba a kelepcébe 
ejtette. 


Ezért András fejedelem elhagyva minden Mihály elleni 
gyanakvását, részben vadászatra, részben más szórakozásokra 
adta magát, amint az békés időkben szokás. Gyakran lelke 
örömére behatolt a legkiesebb völgyek mélyére, mint ahogy 
a boldog gazdagoknál szokás, s halászattal foglalkozott, a tiszta 
folyókban, melyek az országot öntözték, szokatlan nagyságú, 
s egész testükön piros pettyekkel csepegtetett pisztrángokat 
halászott nagy buzgalommal. S hogy gyönyörűségében semmi 
hiánya ne legyen, ugyanott konyhát is állított fel, s nemes 
borral, pompás nyalánkságokkal vendégséget rendezett. Ezek- 
nek a lakomáknak a kedvességével szokta szellemét gyönyör- 
ködtetni, mohóbban, mint illett volna. Mikor otthon volt, 
semmit sem mulasztott el, ami az ország vagy a város ügyeihez 
tartozónak látszott: a paloták romlásait helyrehozatta, a 
meglazult cserepeket támasztékokkal megerősíttette, a nagyob- 
bik épületben a csarnokot és a tanácstermet, ahol a szentmisét 
hallgatta, egész széles nagyságában oszlopokkal megtámogatta. 
Elhatározta azt is, hogy az Ompoly-folyó egy részét, mely 
a várostól hat mértföldnyire folyt, Sárd várostól több, mint 
háromezer lépésnyi hosszúságú árokkal a pusztán csak a víz- 
hiány miatt lakatlan városi mezőre, Gyulafehérvárra vezeti. 
S jóllehet minden buzgalommal törekedett határozatának 
véghezvitelére, odarendelve a környező községekből falusi 
munkásokat, s egy mérnököt és vízvezetőt, az olasz Genga 
Simont alkalmazva az árok vezetésére: mégis, vagy a víz- 
vezető tudatlansága miatt, vagy mivel más okok okoztak kése- 
delmet, kevéssel azelőtt, hogy Mihály betört, elállott szán- 
dékától, miután előbb néhány ezer forintot hiába kiadott 
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Simonra és a munkára. Még ma is megvannak a megkezdett 
munka hiábavaló maradványai. Különösen azt a részt akarta 
átvágni, amit földszorosnak neveznek, s melyet mindig kárba- 
veszett munkával próbáltak meg, s mindig a fejedelmek vesz- 
teségeiről nevezetes munka volt. 


Azonközben, míg a háború előkészítését Mihály cselszövés- 
sel, s színleléssel intézte és András fejedelem semmi olyat nem 
mutatott, mintha háborút várna s szerencsétlen biztonság- 
érzetet táplált lelkében, a Sebesnél összegyüjtött tábor lassan- 
ként szétoszlott, a nemesek maguk ügyeinek intézésére el- 
távoztak, mivel a bíboros semmi fegyelmet nem gyakorolt, 
s aluszékonyan intézett mindent. 


Azt mondják, hogy néhányan a szász városok közül Mi- 
hállyal összeesküdtek a Báthori uralomnak Erdélyből való 
kiűzésére. De míg ezek a füsttől féltek, lángbaborultak: mi- 
helyt a barbár zsarnok Erdélyt megszerezte, a szászokat, éppúgy, 
mint a többi országlakókat, először pusztítással, azután az adók 
kegyetlen behajtásával gyötörte. A szászok azzal az ürüggyel 
segítettek Mihálynak, hogy ők visszautasítani kívánták a bíboros- 
nak legutóbb esküdött engedelmességet, s mindenek előtt 
inkább akartak az régi hűség őrzőinek látszani, mellyel az előző 
években ők, s az egész ország Rudolf császárnak lekötelezték 
magukat. Mert mikor Mihály Erdély elfoglalásában és a hűségre 
kényszerítésében Rudolf császár nevére hivatkozott, a szászo- 
kat, akik ezen a párton állottak, mindjárt a dolgok első vál- 
tozásakor könnyen magához vonta. Az eléggé biztos, hogy 
mikor Mihály habozott, hogy a maga oláhjai közül küldjön 
valakit a császárhoz, félve, hogy a bíboros elfogja, Hersel 
Kristóf brassói polgár, azon város egyik bírájának testvére 
ment el, aki üzlet ürügyével Prágába vitte a császárhoz az 
Erdély és a bíboros tönkretétele ügyében írt levelet. S nehogy 
ilyen nagyjelentőségű ügyet fizetés nélkül bízzon hűségére, 
azt mondják, hogy útipénzül száz aranyat adott neki. Prágá- 
ban is bőségesen megjutalmazta a császár s megbízással újra 
visszaküldte Mihályhoz. 


Így álltak Erdély ügyei és senki sem félt a fenyegető 
ellenségtől. A bíboros október 18-ra, mely nap szent Lukácsnak 
volt szentelve, mikor már az év őszre fordult, de a levegőnek 
a hőmérséklete módfelett enyhe volt, minden rend számára 
gyűlést hirdetett Gyulafehérvárra, hogy határozzanak mind- 
arról, ami az ország jólétét illeti. Alig két napja kezdték tartani 
a város nagyobbik épületében a gyűlést, mikor íme az oláh 
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Mihály hatalmas seregekkel átkelve a hegyeken és hágókon, 
Erdélybe merészkedett. A váratlan veszedelemtől mindnyájan 
megrémültek, s a bíboros fejedelem, aki azelőtt mindent ha- 
nyagul hallgatott meg, most végre felrettent és a saját ügyében 
munkálkodott. Látta, hogy elhagyva a félelmet a maga 
lélekjelenlétéből kell segítséget merítenie. Azonnal parancsot 
küldve az ország minden részébe szigorúan kihirdeti, hogy 
minden késedelem nélkül, s a hamarnál is hamarabb, éjt-napot 
eggyé téve az egész nemesség, az egész katonai rend a szász- 
sebesi táborba fegyveresen gyűljön össze, hogy innen az oláh 
ellen menjenek. Gyorsaságra van szükség, közös veszedelem 
fenyeget, a dolog nem tűr semmi halasztást. Szökevénynek 
és hazaárúlónak fogja tartani, aki valami kifogást hoz fel a 
gyors odasietés ellen. A székelyekhez is küldött, hogy minden 
ötödik fegyverfogható embert a háborúra kényszerítsék. Noha 
a székelyek menteseknek látszottak a háborúk terheitől, mint- 
hogy már régebben megfosztották őket szabadságuktól, mégis, 
mikor a szükség követelte s a haza közös ellenségét közös fegy- 
verekkel kellett kiűzni, szükséges volt ezt a parancsot kiadni. 
De ezek, minthogy korán következett be a csata napja, nem 
tudtak a bíboros mellett megjelenni, vagy talán nem is akartak. 


A fejedelem megparancsolta, hogy a véres nyársat is körül- 
hordozzák a székelyek középső területén, azokén, akik a Maros 
és Aranyos között levő területen laktak. Ezt az országra nézve 
végső és legnehezebb időben, mikor kemény ellenség részéről 
félelmetes veszedelem fenyegetett, már a magyar királyság 
első évei óta szokták a nép között körülhordozni, hogy ezáltal 
súlyos nyomatékot adjanak a parancsnak, hogy fejenként 
fegyvert fogjanak, s az ellenséget űzzék ki. Aki azonnal nem 
engedelmeskedett a parancsnak, azt átszúrva, gyalázatos bün- 
tetéssel büntették meg. De minden törekvés, minthogy Isten 
nem segítette, haszontalan és hiábavaló volt. 


Már az oláh a béldi mezőn, hogy egy kissé megpihenjen, 
tábort vert, és semmit sem tartott fontosabbnak, mint hogy 
a székelyeket, akik a közelében levő vidéken laktak, magának 
megnyerje. Ezek akkor a háború minden terhétől mentesek 
voltak, csak a földet művelték s mint a többi parasztok, szol- 
gáltak uraiknak. A dolognak oly veszedelmes forrongásában 
okosabbnak tartották, hogy egyik párton se legyenek, mint- 
hogy valamelyik párthoz álljanak. Ugyanis ha András győz, 
sorsukat és szabadságtól megfosztott voltukat hozhatják fel 
mentségül, ha Mihály mellé áll a hadiszerencse, büntetlenségü- 
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ket szolgálja az, hogy nem teljesítették András parancsát. Míg 
ha valamelyikhez állanak, attól féltek, hogy András a megújított 
lázadás miatt kegyetlenebb büntetéssel bünteti meg őket, 
viszont Mihály, mint gondolták, mivel fegyvert fogtak ellene, 
kegyetlenül bosszút áll rajtuk. 


[Mihály] ugyancsak küldött hozzájuk olyanokat, akik az 
ő pártjára vonják őket: Makó Györgyöt, Tamásfalvi Jánost, 
Harali Istvánt és Dömös Istvánt, akik a Székelyföldről szár- 
máztak, s inkább jó katonák, mint jó hazafiak voltak. Ezek 
már korábban eltávoztak Erdélyből, Mihály csapatvezérré tette 
s titokban újra és újra elküldötte a székelyekhez őket, hogy 
lázadást szítsanak. Ezek mellé Mihály, nem egészen bízva 
bennük, egy más nemzetbelit is adott: Rácz Mihályt, aki 
kis kora óta Erdély neveltje volt s ebben az időben és később 
is gyakran gyilkosa. Makó tehát és a többiek a népükhöz küldve, 
amennyire csak tudták, teljes erővel dolgoztak, hogy a széke- 
lyeket azonnal Mihály táborába toborozzák. Hatalmas jutalmat 
igértek nekik, s különösen a bizonyos szabadságot, amelyet 
annyi lázadás bűne miatt az előző időben elvesztettek és 
II. János, Erdély fejedelme s a Báthori fejedelmek által kegyet- 
len büntetésekkel gyötörtettek, nemesek szolgaságba hajtattak, 
mint valami árverésen vett tárgyak. Azt tanácsolták, hogy 
ezt a nemcsak gyalázatos, hanem nagyon súlyos igát minden 
erejükkel rázzák le, s közülök soknak megmagyarázták, hogy 
ne higyjék biztonságban magukat, ha egyik párton sem lesz- 
nek. Gondolják meg, hogy Mihály azonnal megadja jutalmul 
a szabadságot, András paptól ezt még csak nem is remélhetik. 
Méltóbb dolog egyszer lerázni a méltatlan szolgaságot, mint- 
hogy őket és utódaikat örökké nyomja. Makó és a többiek 
ilyen és más szavakkal rávették őket, s Háromszék lakóit 
Várhegy váránál összevonták. Hanem Csík- és Gyergyószék 
székelyei megtagadták a fegyverfogást, s nem akartak csat- 
lakozni Mihály pártjához, csak akkor, ha Várhegy várát, melyet 
János király építtetett hazájuk elnyomására, elpusztítják. Ha 
a győzelmet elnyerve Mihály aláírja ezt a feltételt és helyre- 
állítja a szabadságot, akkor nem késlekednek s azonnal követik 
zászlait. Ezt a kérésüket ünnepélyes oklevélben teljesítette a 
vajda. Ilyen módon közülök majdnem ezren fegyvert ragadva 
az oláh táborba mentek. 


Mihály megindulva a béldi táborból, átkelt csapataival 
az Olt folyón s három táborával nem messze Szebentől meg- 
állott. Mindent nagy sietséggel és munkával intézett, mert 
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azt hitte, hogy a bíboros katonákban hiányt szenved és fegy- 
vertelen, s meg van fosztva övéinek a támogatásától, tehát 
egyedül csak a gyorsasággal is könnyen megverheti. Eközben 
semmi alkalmat nem szalasztott el, hogy zsákmányoljon, rabol- 
jon, égessen és pusztítson. Erőszakossága miatt nem voltak 
biztonságban sem a szent épületek, sem a váracskák (csak 
ha erős őrséggel voltak megerősítve), sem a házak, sem semmi 
rejtekhely. Egyszóval: minden rosszat megtett, amit csak 
az ellenség dühöngése a legyőzött népekre szokott zúdítani. 
Hogy mennyi volt Mihály seregeinek a száma, mikor hirtelen 
Erdélyre árasztotta ezt a csőcseléket, hitelesen nehéz számszerint 
megmondani, minthogy maguk a vezérek sem tudták eléggé. 
Minthogy legtöbben ilyen vagy amolyan érzelmektől vezet- 
tetnek, kiki, ahogy tetszik, csökkenti vagy növeli a számot. 
Az oláhok, minthogy bátrabbaknak akarnak látszani, szemér- 
metlenül és nem hihetően azzal dicsekszenek, hogy milyen 
kis csapatukkal foglalták el az országot. De mi szemeink hűségé- 
vel és semmi érzelemtől nem vezetve tanusítjuk, hogyan áll 
a dolog. Akik a nagy dologról nagyokat mondanak, azt emlege- 
tik, hogy harmincezer részben lovas, részben gyalogos volt. 
Akik kisebbítik: húszezret, az oláhok nyolcat, a középenállók 
huszonötezret mondanak. Ez a vélemény, mely vagy igaz, 
vagy legalábbis közel áll az igazsághoz, hitelt ébreszt bennem 
és másokban is. Akik ezen felül becsülik a csapatokat, vagy 
ez alá helyezik, a számokkal vaktában visszaélnek, s vélemé- 
nyüket esztelenül elfogadhatatlanná teszik. Senki sincs, aki 
tagadni merné, hogy mérhetetlen embertömeg volt, továbbá, 
hogy egész Oláhország, amilyen nagy, helyéről elmozdulva 
összecsődülni látszott. Javarészben az emberek önkéntes gyü- 
lekezete volt, akik a szabadrablás reményében s gonoszságaik 
büntetlenségének elnyeréséért jöttek össze, s nem erejükkel 
győzték le az ellenséget, hanem csak a sokaságukkal félemlítet- 
ték meg. Az is eléggé biztos, hogy miután az oláh átment Er- 
délybe, ez a szám is alaposan megnőtt, részben azért, mert 
sokan rablásra vágyva önként a táborba siettek, részben mert 
valamerre csak ment az oláh, mindenfelé kihirdettette, hogy 
ellenségnek tekinti, s késedelmét azonnali halállal bünteti, 
ha fegyverfogásra alkalmas ember nyomban nem megy táborba 
fegyveresen. Ezt azért csinálta, hogy számban megnövekedve 
jobban megfélemlítse a szemlélők lelkét, s hogy senki se fenye- 
gethesse hátbatámadással a seregét. Látszatra növelte a vajda 
seregét a szekerek nagy száma, amelyeket minden parancs 
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nélkül minden tehetősebb magával hozott. Maga a vajda, s 
a bojárok mind, feleségüket, gyermekeiket, vagyonukat, s 
végül minden cselédségüket és javaikat, mintha csak az lett 
volna a szándékuk, hogy országuknak földjét örökre felcseré- 
lik, erre a hadjáratra magukkal vitték, félve, hogy a török 
vagy a tatár az ő távollétükben valahonnan betörve s a bizony- 
talan békét megszegve a harcra nem kész tömeget, mely véde- 
lem nélkül maradt, a maga zsákmányává teszi. Előrehaladott 
korú anyját, Theodorát, Mihály, hogy egészségéről gondos- 
kodjék, míg ennek a háborúnak a vihara elül, biztos helyen, 
a szerzetesek Koziának nevezett kolostorában, mely Argesen 
túl a Kárpátok szembeeső lábánál fekszik, elhelyezte. Ez fiá- 
nak váltakozó szerencséjét, kedvező és kedvezőtlen sorsfor- 
dulásait, s végül szomorú végét lelkével és érzelmeivel kísérve, 
ettől a hadjárattól számított ötödik évben ugyanabban a zárdá- 
ban cserélte fel az életet a halállal. Szeptember havában Baba 
Novák, annak az időnek hirhedt rablója, s a vajda seregének 
jelentékeny tényezője az önkéntesek hatezer főnyi csapatával 
(ezeket hajdúknak nevezik), más úton, mint Mihály, Vörös- 
toronyt, ezt a szebeni vidékhez tartozó várat megtámadva 
Erdélybe vonult. Úgy vezette a sereget, hogy bármerre ment, 
az egész vidéket széltében lángba borította. A csata előestéjén, 
mikor a vajda már készen állott, idejében jövén, csatlakozott 
hozzá. 


Míg ezek történtek az oláhnál, aközben a bíboros, gondok- 
tól és izgalmaktól terhelve s látva, hogy az ellenség sem levelei, 
sem követei által nem késleltetve egyre közeledik, Gyula- 
fehérvárról vele szembe akarván menni, Malaspina püspök 
vendégbarátságához fordult, aki akkor betegen otthon tar- 
tózkodott, s nehéz panaszokba kitörve kérdőre vonta, amiért 
országának üdvét a béke és szövetség cselével oly álnokul 
veszélynek tette ki, s ha ebből valami csapás éri a keresztény 
világot, ő Istent, s minden égi szentet tanúnak hív, hogy nem 
őt terheli a bűn, aki minden jogos és tisztes dolgot kész volt 
elvállalni, hanem azokat, akik békéltetés ürügye alatt cselt 
szőttek, s mindent átkos színleléssel takartak el. Bármit is 
határozott Isten, ő szembe fog szállni az álnok ellenséggel, 
s megkisérti vele szemben a hadi szerencsét. Ezeket elmondva 
kocsira szállt, Gyulafehérvárról elment s nem sokkal később 
az emberi esendőségnek szomorú példája lett. Malaspina is 
hasonlóképpen felindult e barbár ember gonosz támadása miatt 
s biztatta a bíborost, hogy legyen nyugodt, ő minden erejével, 
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amennyire csak bír, törekedni fog, hogy Erdélyt ebből semmi 
kár ne érje. El fog menni a vajdához s megmagyarázza neki, 
hogy már elhatározták és végrehajtották a szövetséget és az 
egyetértést s ezzel eltéríti szándékától. Fájlalta ez a derék 
férfi, hogy az oláh alkalmatlan gonosztette miatt mind az ő 
becsülete, mind az állam jó sorsa veszélyben forog. A bíboros 
Gyulafehérvárról eltávozva táborával Szebenbe, a szászok első 
városába ment, mely negyvenezer lépésnyi távolságra van 
Gyulafehérvártól. 


Annak a napnak előestéjén, melyen megütköztek, Malaspina 
püspök a táborban megjelent András fejedelemnél. A következő 
reggelen, amely csütörtökre esett, az oláhhoz sietett, remélve, 
hogy mivel a dolog nem került még nyilt összetűzésre, elvisel- 
hető feltételekkel megakadályozhatja a háborút. Kocsin utazva, 
s néhány szolgájától kísérve, amint a vajda táborába behatolt, 
az oláh nem engedte maga elé, hanem a tábor hátsóbb részeibe 
küldte, s őrséget adott mellé, hogy az erőszaktól és méltatlan- 
ságról megvédjék. 


A bíboros megparancsolta, hogy a csatarendet állítsák 
fel, s a csatasort rendezzék el. Az összes csapatoknak a fővezére 
a bíboros rendeletére Kornis Gáspár volt, nagylelkű férfi, s 
a tizenkét férfiúból álló tanácsnak a feje, a Báthori fejedelmek 
régi neveltje, aki már régóta nagy állásokat, s magas tisztsége- 
ket töltött be. A csatát azon az egyenetlen síkságon vívták 
meg, mely Szeben városa és Sellemberk falu között fekszik. 
Ennek a síkságnak a térségét a Szeben folyó állandó áradásai- 
val úgy formálta, hogy az a tér, amely Sellemberk alatt fekszik, 
mélyebb, amely Szeben város felé fordul, kiemelkedőbb. Ez a 
terület négyezer lépés széles. Mihály kelet felől a Szeben folyó 
mentében, ezzel szemben a bíboros nyugat felől a folyó ellené- 
ben állott. Már akkor, a helynek ilyen állásából nem lehetetle- 
nül azt jósolták, hogy a csata kimenetele kedvezőbb lesz az 
oláhok, mint az erdélyiek számára. Továbbá a bíboros serege 
véletlenül úgy volt elhelyezve, hogy a mezőnek alacsonyabb 
részét foglalta el, s egyrészt Szeben város, másrészt a Szeben 
folyó zárta el. Ezzel szemben Mihály Sellemberk felől részben 
a mező alacsonyabb, részben a kiemelkedőbb helyeit foglalta 
el széltében a csapataival, tudnillik azokat a helyeket, melyek 
Szeben és Sellemberk felett közelebb vannak a hegyekhez, 
úgy, hogy ha az alkalmasságot mérlegeljük, úgy látszik, hogy 
a vajda a csatára az alkalmasabb helyet bírta, melyet vagy 
a szerencse adott neki, vagy a maga ítéletével választott, 
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András ezzel szemben az alkalmatlanabb [helyet szállta 
meg]. 


Az első támadást a vajdai seregből Baba Novák intézte 
a maga söpredékével: de nagyobb volt a törekvésük, mint 
a harci készségük; ellenfelül Lázár Istvánt, s bátor és fegy- 
verekkel kitűnően felszerelt katonáit kapta, s nagy vereséget 
szenvedve visszaverik oda, ahonnan jött. Ezért Lázár vissza- 
szorítására azon nyomban a zászlóőrző katonák erős csapatát 
küldi Mihály, mely lovakkal és lándzsákkal volt felszerelve, 
mely fegyver bármily erős támadás visszaverésére nagyon 
sokat tehet. Ez a csapat magyar és székely lovasokból állott, 
s Makó György vezette. Amint Baba megzavart és visszafutó 
katonáin keresztül sarkantyúzott lovakkal a bíboros embereire 
és Lázárra támadtak, állandóan kétfelé voltak osztva. Az egyik 
rész a Babát megfutamító Lázár gyalogosai ellen nyomult s 
nagy pusztítással szétszórta őket, egyeseket a lovakkal le- 
tiporva, másokat lándzsával átdöfve. Itt Lázár vezér is elesett, 
elszánt lélekkel a halálnak ajánlva magát, s övéinek pusztulása 
közben kiáltva: szívesen meghalok, s nem fogok szolgálni 
a hálátlan papnak, aki engem tisztségemtől és méltóságomtól 
megfosztott. A vajdai lovasság másik része a Székely Mózes 
csatarendje ellen támad nagy erővel, mely középre volt helyezve. 


Itt megismétlődik a szörnyű pusztítás, s mivel a legfőbb 
dolog forgott kockán, valóban serényen fekszenek neki, köl- 
csönösen aprítva egymást. A magyar a magyarral harcolt, s 
egyik a hazát szolgálva, a másik pusztítva kegyességgel és 
istentelenséggel harcoltak. A csatának ilyen állásában, mikor 
már a győzelem az oláhhoz hajlott, Kornis Gáspár, akire az 
egész sereget bízta a bíboros, a csata jelenlegi állása szerint jobb 
felé indítandó oldaltámadásról akarva gondoskodni, véletle- 
nül fogságba esett, s a vajdához vitetett. Mindenkinek elvette 
a bátorságát Gáspár hirtelen fogságba esése, s e miatt nagy 
félelem szállta meg a fejedelmet és a katonákat. Mindnyájan 
rossz jelnek vették, hogy a fővezér, s szinte az összes csapatok 
feje az ellenség hatalmába esett. A vajda látva ilyen férfinak 
a sorsát, aki vele már régebben a hozzá többször küldött követ- 
ségek, s a csaták sok veszedelme közepette ismeretségben állott, 
megemlékezve vitézségéről és méltóságáról, megparancsolta, 
hogy biztonságban és minden erőszaktól sértetlenül őrizzék. 
Voltak azonban az ő hírének és becsületének olyan ellenségei, 
akik azzal vádolták, hogy szándékosan, s nem véletlenül hagyta 
magát elfogatni és az oláhhoz vezettetni. Ezeknek a rágalmait 
 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 193


e férfi nagy vitézsége, s a Báthori névvel szemben mindig 
tanusított hűsége megcáfolja. Közeledett már a délután három 
óra, s már szinte teljesen leverve, s az oláhok ezen támadása 
után a reményt a csatasor további helyreállítására feladva, 
András fejedelem a csatából eltávozott s megfutott. 


Hanem, hogy ennek a győzelemnek a teljessége ne sokáig 
maradjon meg az oláhnál, Barcsai András, Székely Mózes, 
Tahi István, Huszár Péter és a többi, még lélekjelenléttel 
bíró vezérek a megrendült helyzetben rendületlenül buzdították 
egymást, s a megzavarodott sorokat, amennyire lehetett, 
rendbe szedve, teljes erejükkel megtámadják az oláhokat, 
akik a dolgok eddigi kimentele miatt ujjongtak. A csata mind- 
két részről megújul. És ami a fő, a vajda a győzelem minden 
reményét, melyet már rég megszerzett, az erdélyieknek hagyva 
megfutamodott, s magával vonta az oláhok minden csapatát. 
Eközben a magyarok, akik a vajdai csapatokat vezették, 
Makó, Horváth, Nagy Bálint, Kapronczai Tamás, Szindi János 
és még mások, mikor látták, hogy a vajda távollétében minden 
összezavarodik és veszedelemmel fenyeget, kölcsönösen heveseb- 
ben biztatják egymást, s a félelemnek és a csüggedésnek minden 
jele nélkül összegyűlnek a zászló körül s szövetségeseiket is 
biztatással és fenyegetésekkel összegyüjtik: elég reményük 
s elég erejük van még, – mondogatták. Összeszedve amennyire 
lehetett a csatasort, a vezérek és a katonák a bíboros serege 
ellen utóljára támadást kezdtek intézni, mikor már a nap 
lefelé hanyatlott. 


Míg ezek így történtek, aközben Mihály, akit a félelem 
messze vitt övéitől, mikor meghallotta, hogy hátravan még 
a katonáinak egy maradéka, akik szembe mernek szállani az 
ellenséggel, összeszedve magát visszatért övéihez és így szólt: 
katonák, mivel úgy látom, hogy van remény a kárpótlásra és 
a győzelemre, úgy határoztam, hogy ezt az éjtszakát (ugyanis 
már leszállt a sötétség) a táborban kell eltöltenünk. A testről 
való gondoskodásra, az erő visszaszerzésére ezt a kis időt kell 
felhasználni. Hajnalban azonnal újra kell kezdeni a csatát, 
hátralevő részét be kell fejezni. Hogy a győzelem a mi részünkön 
van, azt katonák, a ti vitézségetek nekem eléggé bizonyossá 
tette. Ezen a módon mindkét ellenfél félelemmel figyelve a 
sötétségbe, a táborban húzta meg magát: s annyira gyanako- 
dott egyik a másik cselére, hogy a maga részéről kiki kivont 
fegyverekkel, s felkantározott és megnyergelt lovakkal töltötte 
el ezt az időt. Míg így a két ellenfél inkább félt, mint reményke- 
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dett, s a sötétség leple alá rejtőzködött, gyanakvó szemekkel 
figyelve egymást, az erdélyiek felhagyva minden reménnyel 
akár a csatarend helyreállítására, akár a győzelem kivívására, 
nehogy seregüknek maradékát kitegyék az oláhok sokaságának, 
hogy végső vereséggel elpusztítsák, okosabbnak tartották, hogy 
biztosabb helyre vonuljanak vissza. Jobbnak tartották a leg- 
bátrabb katonák maradék csapatát megőrizni a hazának jobb 
időre, mint semmi hasznot nem hajtó mészárlásnak kitenni. 
Míg ilyen gondolatokkal foglalkoztak, alkalmas időben a vajda 
táborából két szökevény jött az erdélyi táborba, egyik Rácz 
Ábrahám, egy kétszáz főnyi csapat rác származású nemes 
vezetője, a másik Sipos János, s hírűl hozták, hogy Mihály 
elállott a csata folytatásától, s már régen megfutott: egész 
serege részben elhagyta a zászlókat és szétszóródott, részben 
a táborban van ugyan, de rendezetlenül és megzavarodva a 
holmikat szedi össze és futásra gondol. Most, most kell a győzők- 
nek folytatni – kiabálták – most kell kicsikarni a győzelmet 
s üldözni az ellenséget, minden istenre esküsznek, hogy pusztán 
az erdélyi fegyverek zörejének hallatára nem állnak meg az 
oláhok, hanem egyenesen Oláhországig futnak. Miután a szöke- 
vények ilyeneket jelentettek a magyaroknak, egyesek két- 
kedtek, mások azt mondták, hogy tovább kell támadni az 
ellenséget, mások nem hittek ezeknek a silány embereknek, 
sokan gyanakodtak, hogy az átszökés csak kelepce, s az álnok 
és cselszövő oláh találta ki, ezzel a tettetéssel cselt szőnek. 
Hogy ilyen nagy oláh csapat megfutamodik, azt nem lehet 
hinni, de még csak gyanítani sem. Egykor Marcus Crassust 
színlelt meghátrálással csalták tőrbe Perzsiában s Tarquinius 
Superbus a gabiibelieket így kerítette hatalmába. Jobb, ha a 
vezér kétségbeesik, mint ha elbizakodik, többre képes a félelem, 
mint a vakmerőség. Ezért visszautasították a szökevények 
ajánlatát. s rögtön a második éjtszakai őrségváltás kezdetén, 
nem gondoskodva sem alvásról, sem élelemről, minthogy 
semmi élelem nem volt a táborban, de lelkük fájdalma miatt sem 
kívánt senki sem enni, kiki merre jobb és könnyebb volt, hallga- 
tag vonulással remegve és rendezetlenül szétoszlott; az oláh- 
nak hagyták a tábort s vele a győzelmet és hazájukat. 


Akkor az oláhok megértve a magyarok távozását, amint 
köröskörül minden helyet üresnek és ellenségtől szabadnak 
látnak, az örömtől ujjongani, s a tábor kifosztására készülődni 
kezdtek. Így egész csapatukkal, semmi cselvetésre nem gon- 
dolva benyomulnak a táborba és kirabolják, s a győzelmet, 
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melynek a reményét rég elvetették, ünnepi lármával és lakomá- 
val megünneplik. És a nap folytonosan örömben telt el a győzte- 
sek számára. S ez pénteken volt. Ezen a módon az oláh, tegnap 
legyőzve, ma győzve harcolt az erdélyiekkel. 


Ebben a csatában az erdélyiek közül elestek a nemesebbek, 
az oláhok közül a közkatonák majdnem mind, mindkét részről 
egyenlő számmal körülbelül kétezren. A levágottak holttesteit 
nagyobb részben összegyüjtötték, s nehogy temetetlenül a szabad 
ég alatt feküdjenek a vadállatok és a madarak zsákmányául, 
parasztokat fogadva, s hatalmas gödröt ásva a szebeniek el- 
temettették. Így a föld a földnek visszaadatott. És míg azelőtt 
életükben ellenségek voltak s mind testüknek, mind lelküknek 
meghasonlása által elválasztva nem tudtak egymással össze- 
férni, most, közbelépvén a természet, a halottak jól összefér- 
nek s neheztelés nélkül egyesülnek a sírban. És akik egymástól 
különböztek, Mars munkája folytán egymás között mindenben 
hasonlók lettek. S minthogy a gödörnek a nyílása ekkora töme- 
get nem bírt elnyelni, a levágottak tömegét összehordva halomba 
rakták, s a testek sorai közé a gödörből kiásott göröngyöket 
szórtak. Így a sírhalom dombszerűen felhantolva szembetűnő 
nagysággal látszik a várostól második mértföldkőnél, s a jövő 
századoknak mutatni fogja Erdély romlásának örök emlékét. 


Miután Báthori András fejedelem vereséget szenvedett, az 
egyetlen egy sikeres csatában győztes Mihály minden erejét az 
ország elfoglalására és hatalmába kerítésére fordította. Látta, 
hogy miután Szebennél megtörte az erdélyiek erejét, még semmi, 
igaz és maradandó dicsőségét szolgáló dolgot nem tett, ha fárad- 
ságának, kiadásainak és a magára vállalt veszedelemnek mintegy 
fizetsége és teljes jutalmaként nem foglalja el Erdélyt, s nem 
hajtja a maga uralma alá. Maguk az erdélyiek is érezték, hogy 
ez a vereség jobban a szívükig ért, mint valaha is hitték. Azelőtt, 
mikor az ország ügyei virágzottak, ezt a gonosz betörést a 
távolságban alig érezték volna meg a lelkek. Övéiknek égő sebeit, 
s a Szebennél a minap szétszórt holttesteket könnyen elfeledték 
volna, ha az elszenvedett csapást más, még kegyetlenebb nem 
követte volna. Ezért a sors nem elégedett meg azzal, hogy azok, 
akik csatasorban szembeszálltak a barbár oláhval, nyilt csatá- 
ban elestek, hanem azon felül azokat is, akiket a csata vesze- 
delmétől megkimélt, kit-kit más-más helyen, már nem nyilt 
ütközetben, fegyveres katonák által, hanem lesből, szinte fegy- 
vertelen rablókkal elpusztított. Ugyanis a szerencsétlen ütközet 
híre igen gyorsan elterjedt az egész országban. S az oláh nemzet, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 196 


mely községekben s falvakban lakott Erdélyben, mindenfelé 
összeesküvést szőve csatlakozott jövevény nemzetebeliekhez, s 
összevegyülve vagy külön az egész országban szerte garázdál- 
kodtak. Elbizakodtak, mert magukfajtájú fejedelmet kaptak, 
lándzsákat és dárdákat ragadtak, melyeket szokás szerint hasz- 
náltak, s megszállva az utakat, a titokban vagy nyiltan mene- 
külőket és hazafelé tartókat mindenfelé mészárolták, a nemesek 
házait megrohanták, javaikat felprédálták, a magában is gyá- 
szos vereséget még szörnyűbbé téve. Így halt meg Teke Ferenc, 
Torda megye egyik ispánja, Boronkai László, és sokan mások, 
híres nemes emberek. Ugyanis ezek az erdélyi oláhok, minthogy 
a velekszületett restség miatt nagyon szegények s mocsko- 
sak, többnyire lopással, útonállással és rablással törekszenek 
nyomorukat enyhíteni. Ezért amint alkalom adódott, semmi 
bűnt sem tartottak tilosnak, hogy kiáltó szükségükön segítse- 
nek. S minthogy ilyen erkölcsök itatták át őket, szinte szokásba 
jött, hogy a gaztettek elkövetésében a szűkölködés vakmerőkké, 
eltitkolásában a szemérmetlenség ostobákká, s gyakorlásában a 
velükszületett gonoszság állhatatosakká tegye őket. Most pedig, 
mikor istentelenségüket az oláh fejedelem pártolta, s a háború 
sikere vakmerőségüket fokozta, azt remélték, hogy akármit 
is tesznek, büntetlen és megtorlatlan lesz. Annál kegyetleneb- 
bül éltek ezzel az alkalommal, mert azelőtt, mikor az ország 
nyugalomban élt, mikor ezeket a bíróság véleménye alapján 
kézzelfogható bűnökért elítélték, igen súlyos büntetésekkel 
szokták büntetni. Soha a kalodát, a derest, a bárdokat, horgo- 
kat, köteleket, a vesztőhelyet és a megvetettek temetőjét nem 
mocskolták be nagyobb számmal más bűnösök, mint az oláhok. 


Az a hír járta, hogy Mihály már megérkezése előtt az egész 
erdélyi oláh népet papjaiknak (kiket a görögből elcsavart szó- 
val kalogernek neveznek, de helyesebben kakogert kell mondani) 
titkos bujtogatása által alattomban a nemesek üldözésére és 
lemészárlására ösztönözte, hogy ne csak nyilt fegyverekkel, 
hanem titkos gyilkosságokkal is munkálkodjék az erdélyi nemes- 
ség elpusztításán. Ebben a barbár emberben olyan nagy volt az 
elszántság, a ravaszság és a vakmerőség a kitervelt hitványság 
végrehajtására, olyan nagyon szomjazta a magyar vért, hogy 
inkább akarta az egész országot az érdemes polgárok vérével 
beszennyezni, mint hogy a benne rejlő kegyetlenséget ne elé- 
gitse ki. Azok az erdélyiek, magyarok és székelyek: zsoldosok 
és a haza hóhérai is, akik a haza elpusztítására istentelenségök- 
kel az oláhhoz alkalmazkodtak s bűnös fegyvereiket a haza szíve 
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ellen irányították, örvendeztek a háború kedvező kimenetelén, 
s nem csak nem enyhítették a közös nyomorúságot, hanem 
amennyiben rajtuk állott, még maguk is súlyosbították. Egé- 
szen vadállattá lett az ember, miután egyszer félrelépett a 
belátás és a kegyesség helyes ösvényéről s lelkét gonoszságra és 
hűtlenségre adta. Ezért egyesek kapitányságokat, mások fal- 
vakat, községeket, városokat, a levágott vagy még élő nemesek 
javait s várait kérték a vajdától. Apagyilkosi érdemeiket sorol- 
ták fel s arról számoltak be, hogy mennyi erdélyi vért ontottak 
a háboruban: gaztetteiket, melyek gonoszság bélyegével tették 
őket hirhedtté, meg akarták jutalmaztatni. S egy sem ment 
el jutalom nélkül. Egyeseknek ruhákat, másoknak elkobzott 
vagyonokat, sokaknak birtokokat, községeket, falvakat jutta- 
tott a vajda, mint igaz vitézségök jutalmát. Egyébként azon- 
nal, amint győzött, seregének javarészét az egész országban 
szétküldötte, s azok az erődítetlen városokra, falvakra s a neme- 
sek fényes palotáira tódulva gyilkosságokkal, pusztításokkal, 
gyujtogatásokkal és a háború minden csapásával gyötörték a 
lakósokat. Ezeknek a dühöngése odáig terjedt, hogy alig volt 
az országban hely, ahol ez a mocskos és kibírhatatlan náció 
embertelenségének és aljasságának valami nyomát ne hagyta 
volna. Ezért a nem várt vereség olyan nagy zavart keltett az 
országban, hogy sok ember feleségével s kis gyermekeivel, ott- 
hon hagyva minden házi holmit, a hegyekbe, az erdőkbe, meg- 
közelíthetetlen helyekre, s aki tehette, a megerősített váro- 
sokba vette be remegve magát. Mikor ezek így történtek, a 
városok vezetői ajándékokat gyűjtöttek össze, s hogy az elvadult 
pusztításnak valami határt szabhassanak, könyörögve Mihály 
elébe járultak, kérve, hogy a pusztítást tartsa távol a városok- 
tól és a falvaktól, s mint győztes, irgalmazzon a magukat meg- 
adóknak. Ha már az országot övéinek adta, hogy kirabolják, 
legalább a templomoktól, a magán és középületektől, a polgárok 
és a nép vérének ontásától és mészárlásától tartóztassa meg 
magát a katonaság. 


Valóban úgy rendelte az emberi sors, hogy egyik veszede- 
lem maga után vonja a másikat, s mint a lánc szemei, egyik a 
másikba kapcsolódik. Mert itt is, mihelyt a kapzsi és kegyetlen 
katonák féktelen szabadossága országszerte eláradt, nem lehe- 
tett egykönnyen megfékezni. Ezért megvetve a zsarnok paran- 
csát, nem is hederítettek vallásosságra, kegyelmességre, embe- 
riességre. Minden isteni és emberi dolgot bemocskoltak, kirabol- 
tak, elpusztítottak, ahová csak ez a veszett büntetlenség be 
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tudott hatolni. A gyulafehérváriak, amint a végzetes vereség- 
ről értesültek, nem kételkedve abban, hogy a barbár a fejedelmi 
város elfoglalására törekszik, elhagyva minden reményt, hogy 
megvédhetik magukat, úgy határoztak, hogy nem erőszakkal, 
hanem könyörgéssel érik el a menekülést a zsarnoknál. Ugyanis 
Báthori István, a bíboros édestestvére, s Gyulafi László, nagy 
vagyonú és méltóságú főurak, akiket a bíboros Gyulafehér- 
váron hagyott, feladva minden reményt, hogy a város épségét 
megvédhetik, vagy hogy segítséget kaphatnak, késő éjjel, 
azonnal, amint a kegyetlen vereségről hírt kaptak, ez Szilágy- 
csehre, amaz Somlyóra, saját birtokaiknak Erdélyen kívül 
fekvő váraiba menekültek remegve, ahol a győztes kegyetlen- 
ségének nem lesznek annyira kitéve. Tehát a fehérváriak oko- 
sabbnak tartották, hogy a zsarnokot ajándékokkal és könyör- 
gésekkel engeszteljék meg, mielőtt a várost elpusztításával 
fenyegetve megérkeznék. A nemességből és a polgárok közül 
kiválasztottak három nagy bölcsességű és ékesszóló férfit: 
Thuri Mártont, Szabó Istvánt, akit általában Fületlen mellék- 
névvel neveztek és Nadlábu Györgyöt. Ezek arany-ezüst tálak- 
kal s más ajándékokkal melyeket a dolgok jelenlegi helyzeté- 
hez képest válogattak ki, a Szeben mellett vert táborba a zsar- 
nokhoz mentek, s kérték, hogy inkább a kegyességet tartsa 
szem előtt, mint a szigorúságot, s a legyőzött és magát megadó 
várostól tartsa távol a jogtalanságot, nehogy a fejedelmi szék- 
helyet, ahol lakni fog, rablással és tűzvésszel beszennyezze. 
Inkább akarjon népes, mint polgáraitól megfosztott és elárvult 
városban lakni. Ez nemcsak a köz és az ő épülésére lesz jó, 
hanem ebben és a környező országokban a jóakarat és támogatás 
megnyerésére és megérdemlésére is alkalmas lesz. Épp olyan 
bizonyos, mint amilyen kegyes dolog hinni, hogy a fejedelmek 
Istentől adatnak. S nem más célból adatnak a halandóknak, 
mint hogy mindent méltányossággal, becsületességgel és kegyes- 
séggel kormányozzanak, a magánemberek jogtalanságait meg- 
akadályozzák, s gondoskodjanak, hogy az ország kárt ne 
szenvedjen. Méltó tehát, hogy a legyőzötteket és magu- 
kat megadókat ő is kegyességgel pártfogolja és védje, mert 
semmi más erény nem teszi ajánlásraméltóbbá a fejedelmeket 
és alárendelteket. A fehérváriak, minthogy Isten így akarta, 
semmi akadállyal nem késleltetik az ő győzelmét: készek az ő 
hitére és hatalmába adni magukat és mindenüket. 


Erre Mihály azt felelte, hogy nem az ország elpusztítására 
kezdte a háborút, s ezért inkább akarja épségben megőrizni, 
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mint pusztítással vagy kegyetlenséggel tönkretenni. A győzhe- 
tetlen német császár hűségére akarta őket visszatéríteni, mert 
az előző időkben, megvetve az isteni és emberi jogot, elszakad- 
tak az ő hűségétől. Nem is törekszik az ország elfoglalásával 
másra, mint hogy megfékezve a lázongást, békét és nyugalmat 
teremtsen a nép számára. Tehát sem a fehérváriakat, sem bárki 
mást, aki az ő hűségére és hatalmába adja magát, nem fog 
kegyetlenséggel zaklatni, sőt jósággal és kimélettel fog velök 
bánni, csak ne akarjanak makacsul a gonosz hitre visszatérni. 


Miután a fehérváriak hűséget fogadtak neki, a többi váro- 
sok és közületek is követték a gyulafehérváriak példáját, s 
nehogy életüket és javaikat veszedelembe taszítsák, gyorsan 
megadták magukat. S mivel cselekedeteiben az oláh mindig a 
német császár nevére hivatkozott, a várak is, melyek a fejede- 
lemhez tartoztak, befogadva az oláh őrségeket, az ő hatalmába 
kerültek. A nemességből is nagyon sokan, míg eleinte menekül- 
tek a győző első dühe elől, később a bocsánat kihirdetésére 
minden további ellenszegülés tervét elhagyták, s az ő becsületes- 
ségére és ítéletére bízták magukat, nehogy, ha a jelenben nekik 
felajánlott kegyelmet megvetik, életük és javaik sokkal nagyobb 
veszedelembe jussanak. S ezt annál szívesebben tették meg, 
mert maga Mihály azt igérte, hogy nemcsak Erdélyt és Oláh- 
országot, hanem önmagát is Rudolf császár hűségére és hatal- 
mába adja. Nem sokkal később az egész ország meghajtotta a 
fejét az előtt, aki régebben sok századon át a magyar név előtt 
meghajolt. 


Miután ezeket így elintézték, azonnal, amint András feje- 
delmet egyetlen csatában leverte, Mihály Gyulafehérvárra indult 
s oda mintegy diadalmenetben november elsején bevonult. 
Mikor közeledett, elébevonult papjainak feketébe öltözött csa- 
patával Demeter püspök, aki ekkor Gyulafehérvárott időzött s 
Rudolf császár iránti hűségét, akinek az elmult időben a párt- 
jára állott, szilárdan megőrizte. Megérkezése fölött örömét 
fejezte ki s ünnepélyesen üdvözölve minden [jót], sokátartó 
uralkodást, sértetlenséget kivánt neki, s hogy egyik győzelmet 
a másik után arassa. Maga Mihály, Gyulafehérvárra bevonulva 
a legkiválóbb rác lovon lovagolt, mely kékesszürke színben 
ragyogott. Ez előtt kézen vezettek másik nyolcat, arannyal és 
ezüsttel munkált igen értékes takarókkal befedve. Ő maga 
arany szálakkal átszőtt fehér selyem palástba, s ugyanilyen 
anyagból való ruhába volt öltözve. Köpenyének elülső részét 
széles csík formájában több sorban arany sólymok szegélyezték, 
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mely [madár] neki családi jelvénye volt, s ezek mintegy csőrrel 
támadtak egymásra. Aranyból készült, vörösen fénylő gyöngyök- 
kel rakott görbe kard függött ővén. Magyar süveggel fedett 
fejét a baleári fekete daru bóbitájából készült, gazdagon díszí- 
tett tollbokréta ékesítette. Bocskora puha sárga bőrből volt, 
amit karmazsinnak neveznek, s a sarukötő, mely egészen a tér- 
déig ért, sárga selyemből készült, s rajta gyöngysorok ragyog- 
tak. Ilyen büszke díszben lépegetett gőgösen, s ezzel a pompá- 
val adta meg a végtisztességet az eltemetett Erdélynek. Nyolc 
török módra trombitáló kürtöst és ugyanannyi ércdobost ren- 
deltek zenélni, ezek valami barbár és ízléstelen harmóniát nyuj- 
tottak a füleknek. Tíz hegedüs követte őket, abból a népből, 
mely (mint bolyongó egyiptomiak) cigánynak neveztetik. Ezek 
a zenészek közvetlenül a vajda előtt haladtak, piszkosan s fedet- 
len fejjel, szolgai és meghunyászkodó magatartással. Nyolc- 
nyolc kengyelfutó szolga vette körül innen és onnan is, oldalá- 
nál lovagolva. Ezen a módon, kürtök, dobok és különféle hang- 
szerek zengése közben vonult be a György kapun, s a fejedelmi 
palota felé tartott. Miközben előrement, katonák és fegyveresek 
hosszu sorától követett bojárok s más nemesek vették körül. 
A Báthoriak három fogas címerével jelzett vezéri zászlókat, 
melyeket a csatában zsákmányoltak, kibontva vitték a vajda 
után. 


Útközben vagy komolyan, vagy csak puhatolózás céljából 
azt mondják, hogy Mihály megkérdezte Bodoni Istvántól, hogy 
mit ajánl, hol szálljon meg? Kétségkívül – felelte Bodoni – 
András fejedelem palotájában. A zsarnok ferde szemekkel nézett 
rá: még mindig az András fejedelemé? – szólt. Nem én vagyok-é 
a győztes? S kevés hiányzott, hogy a barbár e szavakra verés- 
sel ne válaszoljon. Noha Mihálynak a városba való bevonulását 
ünnepélyessé akarták tenni, mégis legjobban az hiányzott, ami- 
nek elsősorban meg kellett volna lennie. Hiányzott mindenki 
nyilvános üdvözlése, hiányzott a nép örvendező zúgása, a vidám 
és ünneplő lárma, üdvözlés. Senki sem emelte fel a kezét, senki 
sem adott hálát kegyes fogadalmakkal az égieknek. Nem gyűlt 
össze a nép, házaiba rejtőzött, vagy a kapuk és ablakok rácsain 
át nézte az elhaladó barbárt. Szomorú csend borította az egész 
várost. Végre az egész katonai tömeg csoportonként szállására 
oszlott szét a polgárság minden károsítása nélkül, s nem sok 
kárt okozott a családi dolgokban sem a vajda jelenléte miatt, 
de a zabálásban és dőzsölésben barbár telhetetlenséggel semmit 
sem mulasztott el. 
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Azonban míg ilyen részletesen meséltük el Mihály meg- 
érkezését, talán a méltányosnál jobban elfeledkeztünk András 
fejedelem meneküléséről. Mikor András látta, hogy a hadi- 
szerencse a vajdához áll, ugy gondolva, hogy nem szabad be- 
várnia, míg a csata befejeződik, elhatározta, hogy futással eltávo- 
zik az országból, s innen Moldovába, majd Lengyelországba 
megy, ahonnan rossz csillag alatt jött ki a fejedelemségre, hogy 
onnan valami alkalommal, amit az idő ad, egyszer visszaszerezze 
az elveszett országot. A székelyek nagy gyűlöletükben a Báthori 
név kiirtására voltak ingerelve. Mert egyrészt István, a későbbi 
lengyel király, másrészt Zsigmond fejedelem a legutóbbi évek- 
ben nemcsak minden szabadságuktól megfosztották őket, hanem 
megkisérelt lázadásuk miatt a legkegyetlenebb büntetésekkel 
sujtották, s azonfelül, mint valami árverésen vett jószágot, a 
nemesség szolgálatára kényszerítették őket. Ettől a szolgaságtól 
minden erejükkel szabadulni igyekeztek. Így az előző Báthoriak 
iránti gyűlöletet átvitték Andrásra s azt remélték, hogy annak 
megölése fejében a vajda megadja és megújítja örökös szabad- 
ságukat, s ezáltal a méltatlan szolgaságtól megmentik magukat 
és javaikat. Ez az elgondolás hajtotta a székelyeket, hogy inkább 
akarják a fejedelmet s vele együtt a székely nemességet elpusz- 
títani, mint hogy maguk elvesszenek s örök szolgaságban 
éljenek. 


András fejedelem Mikó Miklós nemes és urához mindenképpen 
hű emberrel, aki egyedül maradt meg mellette mindenki közül, 
egy pásztorkunyhóra bukkant, melyet a juhpásztorok időzés és 
legeltetés céljából, amint az a hegyi népeknél szokás, ideigle- 
nes szállásnak építettek. Az állati mészárlás által híressé lett 
hely neve Nascalat. Itt megállt, minthogy már a menekülés 
fáradalmai kimerítették erejét, s nem tudott egy lépést sem 
tenni tovább, ezenfelül még a szomjuság is gyötörte, s a pásztor- 
tól, akit a kunyhóban talált, italt kért, hogy szinte végsőt lihegve 
magát felüdítse. A pásztor, akinek nem volt más itala, tejsavót 
adott neki. Mikor ezt a bíboros Mikónak nyujtotta, hogy meg- 
izlelje, így szólt: igyuk ki azt a nyomoruságot, amivel az árulók 
és hűtlenek minket itatnak, s ugyanakkor maga is mérsékletesen 
ivott. Ezután a fejedelem a kunyhóból eltávozott, s egy közeli 
szilfa alatt egy félig elkorhadt fatörzsre kissé lehajtva fejét, 
megbízza Mikót, hogy legalább egy ideig őrködjék, míg egy kis 
nyugalom által felüdülve további utra indulnak, s megigérte, 
hogy azután ő fog őrködni, míg amaz megpihen. Így a bíboros, 
noha tudta, hogy az ellenség közel van, mégis, míg lelkében a 
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maradás és a menekülés között ingadozott, anélkül, hogy akarta 
volna, álomba merült. 


Eközben a székelyek csapata különböző kanyargó utakon 
s szakadékos helyeken át ugyanarra a hegyre siet csodálatos 
gyorsasággal, ahova a fejedelem és Mikó menekültek. Rögtön 
a pásztorra támadnak: istentelen ember, – mondták, – 
miféle nemeseket (ugyanis a nemesek nagy gyűlöletben voltak 
náluk) fogadtál itt vendégségbe? ha nem adod ki, s nem adod 
át azonnal őket, nyomban itt minden kínzással meggyötörve 
megölünk, te zsivány. Ez állati félelembe esve, s nem tudva 
arról, ami előbb történt, azt felelte, hogy két valaki lépett be 
hozzá, minden időzés nélkül elmentek, de hogy kik voltak, egy- 
általában nem tudja; azt hiszi, hogy valahol a közelben elrej- 
tőztek. Mikó, a közeledőknek és kérdezősködőknek lármáját 
meghallva, hirtelen félelemtől eltelve ébresztgette a fejedelmet, 
jelentette, hogy az ellenség itt van s intette, hogy meneküljön, 
amerre lehet. Minthogy pedig a fénylő hold eloszlatta a sötét- 
séget, Mikó elhatározta, hogy nem távozik a fejedelem oldala 
mellől s miközben valameddig kardjával védekezett, végül több 
sebtől elgyengülten élve elfogták. Azt mondják, hogy ez a 
halálra szánt ember, mikor a paraszti kard rozsdától kikezdett 
s tompa élét látta, hogy mennél gyorsabban halhasson meg, a 
maga éles kardját nyujtotta gyilkosának. Ezt használd, hal- 
lod-e, – mondta, – s ne ölj meg méltatlan sebbel a te tompa 
fegyvereddel. Így szólva, torkát lemeztelenítette, nehogy azt 
mondhassák, hogy ő, a nagyon vitéz s fegyvereket kedvelő 
férfiu amolyan gyávák szokása szerint elfordított fejjel hátul- 
ról öletett meg. Miközben Mikót elfogták és lemészárolták, 
Székely Balázs, melléknevén Ördög, egykor a székely nemes 
Lázár Farkasnak haszontalan szolgája, harmadmagával rátámad 
az álmából felrettent fejedelemre. Ekkor a fejedelem, körül- 
véve a fenyegető veszedelemtől, megemberelte magát, mert 
látta, hogy nem emberekkel, hanem vadállatokkal van dolga, 
s hogy ne bosszulatlanul haljon meg, kivonta kardját és nagy 
lélekjelenléttel fogadta a dühöngők támadását. De balsorsa 
szándékát meghiusította. Ugyanis a kardot rántó és harcot 
kezdő [fejedelemre] Balázs nagy erővel, hatalmas ütéssel irányí- 
totta bárdját, s annak foka a jobb szeme fölött bezúzta a hom- 
lokát. A mély sebben a fejedelem elterült, s csak sóhajtással 
válaszolt a kegyetlen támadásra, egyébként egy szót sem szólt, 
nehogy csüggedését elárulja, mely méltatlan lett volna fejedelmi 
méltóságához. Még lélekzett és élt, mikor karbunkulussal ékes 
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gyűrűjét, melyet a kisujján szokott hordani, a rablók, minthogy 
unták lehuzásával késlekedni, ujját levágva elrabolják Ezután 
a fekvőnek fejét veszik. A csonka törzset minden ruhájától meg- 
fosztva a vadak martalékául hagyják. Báthori András bíboros, 
két fejedelemséggel ékesített férfi életének és uralmának ez 
volt a vége. Meghalt uralomralépésének hetedik hónapjában, 
huszonnyolc éves korában. Apja Endre, nagyapja Báthori 
István volt, akik Somlyó váráról vették nemzetségük mellék- 
nevét. Nagybátyjai Báthori Kristóf, Erdély fejedelme és István, 
Lengyelország királya voltak. Atyai unokatestvére Zsigmond 
fejedelem, s Grizelda, Lengyelország kancellárjának felesége. 
Nagynénjei: Báthori György, Kerecsényi László és Csáky 
Demeter, Magyarország hatalmas főnemeseinek a feleségei. 
Tőlük született unokafivérei: Báthori István, Csáky László, 
a ma is élő Istvánnak az apja, unokahuga: Kerecsényi Judit, 
Dobó Ferenc felesége. Édestestvérei István, Boldizsár és Gábor 
voltak, utóbbi kora ifjúságában pestisben meghalt. 


Anyja Margit volt, Majlád István leánya. Anyai nagybátyja 
Majlád Gábor. Mind vagyonukkal és tisztségeikkel s a legfőbb 
méltóságokkal ékes főurak. Alakra nézve előkelő volt Endre, 
szőke szakállal és hajjal, de ezt a papirend szokása szerint, mely- 
nek tagja volt, ollóval le szokta vágatni. Megjelenése olyan 
kedves s a természet jóakaratából annyira megnyerő és nyájas 
volt, hogy senki sem hódította meg nála könnyebben az emberek 
szívét. Szóval szelid természetű ember volt s alkalmasabb a 
szent dolgokra, mint a fegyverforgatásra. Minthogy István 
lengyel király előtt nem maradt titokban a papi életre való 
hajlamossága, főleg azon fáradozott, hogy már fiatalságában 
gondoskodjék arról, hogy a tudományokra adja magát, s végül 
pappá szenteljék. Ezért amint felserdült, előbb a lengyelországi 
Varmia püspökségével, majd a bíborosi kalap magas méltóságá- 
val ruházta fel. Ha ebben megmaradt volna, nem vonta volna 
magára a veszedelmet, mint az északkeleti szél az esőt. De a 
halandók közül ki tagadja meg annyira magát, kit nem ragad 
többnek a birtoklására a dicsőségnek és a rangnak a vágya? 
Egyébként mérsékletes volt, igazságos és a méltányosság őrzője, 
könnyen hívő s cseppet sem gyanakvó. Ezek az erényei vagy az 
erényhez közelálló tulajdonságai voltak vesztének okozói. Mert 
a lélek szelidsége és a derékség magábanvéve nem ad biztonságot, 
mindig a fegyverek erejével kell támogatni. A gonoszság és a 
cselszövés gyakran erősebb, mint a semmi másra, csak önmagára 
támaszkodó igazságosság. Kedvességét fokozta a tisztes tudo- 
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mányok nem közönséges ismerete, s szokásainak durvaságait, 
ha ugyan a természet adott neki ilyeneket, megszelidítette. 
Ezért már fejedelemsége kezdetén sokkal kedveltebb és nép- 
szerűbb volt az András neve az erdélyiek előtt, mint a Zsig- 
mondé, s mindenki érzelmei inkább feléje fordultak. Ugyanis 
Zsigmondot meggondolatlan tettei, s állhatatlanságának egy- 
másra halmozott bűnei, gyilkosságai, költekezései miatt min- 
denki teljes szívéből végkép meggyűlölte. 


A bíboros véres fejét vászonba takarva Székely Balázs, akit 
említettünk, a vajdának november 8-án átadta, a Szebennél 
vívott csata tizennegyedik napján. A vajda a fejet, miután 
levette a takarót, az asztalára helyezte s örömmel és vágya- 
kozva nézte, feleségével és Petrasko nevű fiával együtt. Azt 
mondják, hogy az asszony (ez a nem hajlamosabb ugyanis az 
érzelmekre) könnyekre fakadva sajnálkozott ilyen fejedelem 
sorsán. S mikor a férje, Mihály megkérdezte, miért sír, azt 
felelte: mert ami ezzel megesett, az éppúgy megeshetik veled 
és ezzel is (fia felé nézett). Erre a mondásra szomorúság szállta 
meg a zsarnokot, mert megemlékezett (amint hihető) az emberi 
dolgok állhatatlanságáról. Hiszen ahogy ezzel szemben olyan 
kegyetlenül lépett fel a sors a jelen körülmények között, vala- 
mikor rá is ugyanolyan, országos vésszel összekötött vereséget 
zudíthat. 





