
E H É D E Y F E R E N C Z , VÁRADI KAPITÁNY. 

NEGYEDIK ÉS BEFEJEZŐ KÖZLEMÉNY. 

Az öreg és beteges Rákóczy Zsigmondnak kevés öröme tel-
hetett már a fejedelemségben s mikor tapasztalta, hogy Báthory 
Gabor törekvéseit nem csak a hajdúk segítik, de az udvar is hat-
hatósan támogatja : csak arra volt gondja, hogy lemondásával 
mennél több anyagi előnyt biztosítson magának és családjának. 

Az alkudozások 1608 február havában már véget értek. 
Rákóczy kötelezte magát, hogy elhagyja Erdélyt, a Sarmasági által 
megnyert országrendek pedig csaknem egyező értelemmel Báthory 
mellett nyilatkoztak. Homonnay Bálint — a kit Forgách Zsigmond 
nem rég igen veszedelmes embernek tartott1) — most csendesen 
félre állott, sőt egy kis kárörömmel nézte, hogy búcsúzik apósa a 
fejedelmi székből, melyet — ha szavainak hitelt adhatunk — ra-
vaszsággal nyert el előle.2) 

Minekutánna pedig a hajdúkapitányok, miskolczi Nayy 
András a generalis, Elek János, Fekete Péter, Szilassv, b. Than-
hausen Honorius stb.3) 1608 február 24-dikén erős hitlevelet ad-

*) Hadtört. Közi. VI. évf. 77. 1. Forgách Zsigmond írja 1607 január 
14-én Thurzó Györgynek: «Homonnay Bálint és Báthory Gábor úgy alkut-
tak meg, hogy akármelyiket válaszszák közülök erdélyi fejedelemségre, de 
az ide ki való birodalmat, ditiót, az kit Erdélyen kívül Bocskay birt, an-
nak engedje az ki itt kinn fog maradni. Az ki penig erdélyi fejedelem lé-
szen, contentus legyen Erdéllyel magával . . . Azért méltó, hogy ő felsége 
idején providealjon ide mindenekre és oly módjával bocsássa alá kgdt, 
hogy gonoszabb dolog ne következzék belőle stb. stb.» Orsz. Levéltár Act. 
Thurz. fasc. 51. m. 5. 

3) Ez a német úr, mielőtt Bocskaylioz pártolt volna, Rhédey Ferencz-



tak magukról, bogy a hazafelé utazó Rákóczy Zsigmondot szeme-
lyeben es javaiban háborgatni, károsítani nem fogják, sőt ha 
kívánja, még kíséretet is rendelnek mellé: a jámbor fejedelem 
raárczius 5-dikén a kolozsvári nagy templomban ünnepélyesen 
lemondott Erdélyről s két nap múlva megindúlt ősi fészkebe, hová 
«mint az égi madár» már régóta vissza kívánkozott. Ugyanezen a 
napon a rendek Báthory Gábort fejedelemme választották, a ki 
1608 márczius 31-dikén megesküdött az országnak. Annyi hajdú 
jött be vele Kolozsvárra, hogy egészen ellepték a várost es szoká-
suk szerint zene-bonáskodtak; szállást adó gazdáikat agyba-főbe 
verven hirdették, hogy most mar az ő uralkodásuk kezdődik. Mód 
nélkül elbízták magukat s Nagy András — a fejedelem után — leg-
első embernek tartotta magát Erdélyben. Még a váradi kapitány-
ságra, az ország legfőbb katonai méltóságára is számított a telhe-
tetlen, nagyravágyó ember, csakhogy Rhédey Ferenczczel még se 
mert kikötni.1) 

Különben Rhedeyt Bethlen Gábor már jó előre megnyerte 
Báthory ügyenek s az új fejedelem igyekezett őt — saját érdeké-
ben — minél jobban lekötelezni. 1608 május 7-dikén a Bihar-
megyében fekvő Paly Újlak birtokot adományozta neki s vagyonát 
méltóságát napról-napra öregbítette.2) A váradi kapitány most 
inkább tanácscsal mint karddal szolgált urának s a hajdú-mozgal-
mak lecsendesítéseben, a Magyarországgal való egyezseg létrehozá-
sában hathatósan közreműködött. 

Ez alatt a szövetséges magyar-osztrák és morva rendek 
Rudolfot lemondásra kényszerítették s Mátyás főherczeg szeptem-
ber 21-dikére Pozsonyba királyválasztó országgyűlést hirdetett. 
Erdély fényes követség által képviseltette magát a gyűlésen, mely-
nek utódja volt a füleki kapitányságban. Kitűnő hajdúkapitány válott 
belőlle. Egy 1603 jul. 7-én kelt oklevélben következő czímekkel é l : Ego 
Honorius Liber Baro a Thanhauzen in Gradenvegk et Bayonis etc. supremus 
venationum m agister in Stiriis, haereditarius Dapifer archiepiscopatus Salis-
burgensis, Sacr. Caes. Beg. majestatis supremus Capitaneus fiilekiensis adja-
centiumque locorum finitimorum». (B. Perényi cs. levéltára Nagy-Szőllősön.) 

*) Szilágyi Sándor: Báthory Gábor története. 38. 1. Hadtört. Közi VI. 
78., 79. Erdélyi Országgyűl. Emlékek VII. k. 570. 1. 

2) Gr. Bhédey cs. levéltára a* n. múzeumban. 



nek egyik tagja Rhédey Ferencz volt, a kit Mátyás a koronázáskor, 
1608 november 9-dikén, érdemeinek elismeróseűl, Szent István 
kardjával arany sarkantyús vitézzé (Eques auratus) ütött.1) 

A pozsonyi országgyűlésen a Magyarország és Erdély között 
való kiegyezés ügye is tárgyalás alá került, de a tanácskozások 
végleges megállapodásra nem vezettek, mert a szerződő felekben 
hiányzott az őszinteség s Mátyás, a megkoronázott király, a ket 
állam között kötendő véd- és daczszövetséget most egészen máskép 
értelmezte mint annak előtte. Viszont Báthorynak is magasra törő 
tervei voltak s míg egyfelől nem akar ta törökkel végleg szakítani, 
addig másfelöl még a látszatát is óvatosan kerülte annak, mintha 
Erdély a magyar koronától függő viszonyban, annak fenhatósága 
alatt állana. Nem akart a portán a «németesség» gyanújába keve-
redni, mint Rákóczy Zsigmond, de nem volt hajlandó Erdély ön-
állóságát sem föláldozni s ifjú fölhevűlésében, erejének, bátorságá-
nak érzetében képesnek hitte magát arra, hogy Magyarországgal 
szövetkezvén, a törökkel, sőt szükség esetén mindkét nagyhata-
lommal szemben is megvédelmezheti Erdély íüggetlenségét. 

Mert ez volt egyetlen és legfőbb czélja s minden látszólagos kö-
vetkezetlensége, ingadozása, kalandosnak tetsző hadjáratai daczára 
el kell ismernünk •— ha t. i. a dolgok mélyére tekintünk s az ese-
mények psychologiai okait keressük — hogy törekvéseiben koránt-
sem meggondolatlan vakmerőség, de határozottt államférfiúi belá-
tás és tervszerűség nyilvánúl. 

De az eszközök megválasztásában s általában a kivitel mód-
jában már nem mondhatjuk őt szerencsésnek. Indulatos, könnyen 
haragra lobbanó természete, erős, zabolázatlan szenvedélye s az 
önmagán való uralkodás és a körülményekhez való alkalmaz-
kodás képességének teljes hiánya, megakadályozták őt abban, 
hogy a diplomatiai téren valami számottevő, eredményt mutat-
hasson föl. 

Nagy részben ennek tulajdonítható, hogy pár esztendő alatt 
nem csak a porta jóakaratát vesztette el, de az udvart, sőt Magyar-
országot is ellenségévé tette. Mátyás király csak kedvező alkalomra 

l) Az erről szóló oklevél 1608 deczember 15-én Bécsben kelt s ere-
deti je u. o. őriztetik. 



várt, hogy a fönnálló véd- és daczszövetséget valamelyes ürügy 
alatt fölbontván, támadó hadjáratot indítson ellene és mást ültes-
sen székébe. 

Ehédey Ferencz Báthory uralkodása alatt nem igen mozdult 
ki Váradról, hadat nem vezényelt és sem az oláhországi háború-
ban sem a lázadó szászok ellen folytatott csatározásokban nem 
vett részt. Mindazonáltal igen fontos szerepet töltött be, mert 
mialatt a fejedelem összes hadaival a széleken s az ország határain 
kívül táborozott, Erdély legfőbb kapuját vitézül és híven védel-
mezte. Báthory tökéletesen nyugodt volt abban, hogy az ellenség 
Várad felől be nem törhet, míg a bástyákon Rhédey őrködik, a ki 
éjjel-nappal serény vigyázásban lévén, figyelemmel kísérte a ma-
gyarországi hajdúk minden mozdulatát, portyázó csapatokat küldött 
szerte-széjjel, megmustrálta a táborba induló hadakat, gondosko-
dott, hogy a követek ós levélhordók szabadon járhassanak, szor-
galmasan levelezett a fejedelemmel, s mialatt Erdélyt a pártos 
hajdúk rabló beütéseitől megoltalmazá, szigorúan büntette a vité-
zeket, ha maguk részéről legcsekélyebbet is vétkeztek a Magyar-
országgal fennálló békesség ellen. 

Mert Báthory, annak daczára, hogy az udvar és a magyar 
főurak különösen pedig Thurzó György nádor részéről csak ellen-
séges indulatot tapasztalt; annak daczára, hogy Mátyás a kassai 
szerződés megerősítését 1610 október 29-dikén nyíltan megtagadta 
és Forgách Zsigmond már megtette az előkészületeket arra, hogy 
Erdélybe tör jön: még mindig állhatatosan ragaszkodott a Magyar-
orszaggal kötendő véd- és daczszövetség eszméjehez s 1611 junius 
30-dikán a prazsmári táborból kelt levelében megparancsolta 
Rhedeynek, hogy minden ellenségeskedésre vezető okot eltávoz-
tasson, az összeütközést óvatosan kerülje és a katonákat, különösen 
pedig a hajdúkat szigorú fenyítékben tartsa. 

Minthogy pedig a hajdúk örökös lázongása alkalmas ürügyet 
szolgáltatott arra, hogy Magyarország az erdélyi ügyekbe beavat-
kozzék, mert a jámbor vitézek, a helyett, hogy fogadásuk és köte-
lességükhöz képest leszállottak s rendelt lakóhelyükön megtele-
pedtek volna, továbbá is rablásból, 'zsákmányolásból akartak élni 
s a föld népét mindenfelé magukhoz eskették: a fejedelem tudó-
sítja Rhédeyt, hogy kemény parancsolatot küldött reájuk «mind-



gyárást közülök a jobbágyságot kiadják, mert azoknak megtartására 
köztök nem vagyunk kötelesek, söt magok sem kötelesek azoknak 
oltalmazására, hanem velünk egyetemben az nekünk való hűségek 
szerint az confoederatióra kötelesek ők is. Nem is illik valami rossz 
parasztemberekért sok vitézségekkel, vérek hullásával keresett szép 
szabadságokat s helyeket elveszteniük, mert mi, ha ahhoz tartják 
magokat, gondjokat is viseljük, de Magyarországgal mi szentül 
megtartjuk az confa'deratiót.»1) 

Báthoryban tehát nem hiányzott a jóakarat s maga részerői 
minden lehető megtett arra nézve, hogy a két testvérország között 
a békesség zavartalanül föntartassék. Rhedeynek pedig oly n:igy 
tekintélye volt a hajdúk között, hogy még Nagy András befolyását 
is ellensúlyozhatá. Eleinte hajlottak is a szép szóra, csendességben 
maradtak, sőt néhány ezer válogatott vitézzel Báthoryt is meg-
segítették, ki a havasalföldi vajda támadásának hírére a törcsvári 
es tömösi szorosoknál vonta össze minden erejét. Ide várta Nagy 
Andrást is, a ki azonban a brassai tanács és a magyarországi 
főurak által megvesztegetve, mar áruláson törte a fejét.2) 

Mert Radul vajda csapatai 1611 július 9-diken Báthory sere-
get Brassónál szétverték, mire aztán a különben is elégedetlen 
hajdúság elpártolt a fejedelemtől s maga a generalis körülbelöl 
10 ezer emberrel Forgách Zsigmond felsőmagyarországi főkapi-
tányhoz csatlakozott, a ki e hó végével már megindult Kassáról 
Erdély felé. 

És azalatt, míg Báthory török és tatár segítséget sürgetve 
Szeben alá gyűjtötte hadait, jó reményseggel biztatván magát a 
jövendőre nézve ;8) Bhédey Ferencz, noha testében beteges s a 

*) Parancsolta egyszersmind Khédeynek, hogy tüstént két fő embert 
küldjön a magyarországi hajdúkhoz, intvén és fenyegetvén őket, hogy csen-
desen viseljék magukat, és azokat, a kik a nemesek közül valakit szemé-
lyében és javaiban megbántottak, törvény elébe állítsák. (Orsz. Levéltár. 
Act. Thurz. fasc. 96. m. 13.) 

3) A fejedelem, most idézett levelében, csak annyit ír Nagy András-
ról, hogy ha tetszik, bemehet mellé a prazsmári táborba, de ha kint ma-
rad, Ehédeyvel mindenben egyet értsen. U. o. 

3) Szilágyi Sándor: Erdélyi országgyűlési Emlékek. VI. k. 49. 1. 
A fejedelem 1611 julius 23-án Szebenből tudósítja Bhédeyt, hogy «az nagy 



köszvény miatt magával szinte jó tehetetlen vala, nagy hös lélek-
kel vedelmezte új hazájának őrálló bástyáját: Váradot. 

Forgách gyorsan közeledett. Útközben a magyar és erdélyi 
urak közül sokan csatlakoztak hozzá, a hajdúság pedig szaporod-
tan szaporodott mellette. Lázongásuknak legfőbb oka most ugyanis 
az volt, hogy Magyarország csak azoknak szabadságát és nemesi 
kiváltságait ösmerte el közülök, a kik a Nagy Andrással es Nemethy 
Gergelylyel kötött egyezség idejeben már hajdúk voltak. Minthogy 
pedig számuk azóta megkétszereződött es sem az ország sem 
Báthory nem volt hajlandó, de nem is győzte volna őket letelepí-
teni: hazátlan bujdosókká lettek, s bosszúval eltelve a fejedelem 
iránt, már csak azért is Forgáchhoz szegődtek, mert érdemeket 
akartak szerezni maguknak Magyarország színe előtt és azt remél-
ték, hogy vérük hullásáért ők is szabadságot, hajlékot fognak 
nyerni. 

De a többséget mindazonáltal csupán a rabló ösztön és nye-
resegvágy lelkesítette s a hadnagyok, szokásuk szerint, a zavaros-
ban akartak halászni. 

Forgách Zsigmond Egry Istvánt, a szalontai hajdúk kapitá-
nyát előre küldé, hogy Rhedeyt szép szóval vagy erővel Várad 
föladására bírja. A vakmerő hajdú, a ki később Bethlen Gábornak 
jeles csapatvezere lett, vállalkozott ugyan erre a feladatra, de 
nagyon jól kellett tudnia, hogy Rhédeyvel nem fog boldogulni. 
Az alkudozással csakugyan kudarczot vallván, ki akarta erőszakolni 
az útat Erdélybe, de pórul járt, mert hadát Rhedey szétverte és 
megsemmisítette.1) 

A hódító seregnek tehát szégyen szemre vissza kellett vonúl-

tatár cliám követet és az Omer pasa fővezérét szinte mostan bocsátók el 
innét, kiktűl most is megírtuk, hogy mindgyárást 10 ezer tatárt bocsás-
sanak ide mellénk, de ezelőtt is régen érette kültünk, azokat is minden 
órában várjuk. Az székelyek is mind készen táborban vagyon s az hűséget 
hozzánk megtartják, egyébb fizetett hadaink is vannak. Azért intjük kgdt, 
hagyjuk is, hogy az odaki való hadainkat siettesse kgd ide be hozzánk éjjel-
nappal.» (U. o. fasc. 93. m. 5.). 

1—-i Böjti Gáspár (Engel. Monum.) s utána Szilágyi S . : Báthory 
148. 1., hol Egry István hibásan Egret-nek íratik. Borsos Tamás (Erdély. 
Tört. Tár II. k. 40. 1.). 
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nia s a kevély, fölfuvalkodott Forgách, a ki Thurzó György nádor-
ral együtt Báthorynak esküdt ellensége volt mindhalálig, nagy idő-
veszteséggel Máramaroson keresztül, tört be Erdélybe. De ezen az 
úton legalább semmi ellentállást nem talált s mikor Kolozsvár 
capitulált s az üresen hagyott Gyulafejérvárát az egyesült magyar 
és oláhországi hadak vitézül feldúlták, a generális valóságos Julius 
Csesarnak hitte magát, holott ha nyílt csatára, derék ütközetre 
került a dolog, bizony csak simplex legény volt ő, a mint az egy-
korú krónikás nevezi. 

Hanem hát csak Szebenig tartott a diadalmenet s nem sokára 
azon gondolkoztak a hősök, melyik út legrövidebb vissza Magyar-
országba ? 

És mialatt Forgách a jól megerősített Szebent sikertelenül 
vívta s közbe-közbe alkudozott Bethlen Gáborral és a rendekkel, 
hogy a fejedelemtől elszakadva, Mátyás király hűségére térjenek, az 
alatt a nádor, ki Erdély meghódításának az udvarnál legfőbb szó-
szólója s ide haza a támadás szervezője és mozgató lelke volt, — 
Khédey Ferenczet vette körűi, hogy őt okkal-móddal Várad föl-
adására bírja. 

Annyi bizonyos, hogy Bhédey nem volt megelégedve az álla-
potokkal s beteges ember létere nagy felelősséggel járó tisztét örö-
mest letette volna. De Nyitra várát s magyarországi szép uradal-
mait se tudta könnyen felejteni és már reménysége se igen volt 
ahhoz, hogy jogos tulajdonát a fejedelem segítségével valaha visz-
sza nyerhesse. 

Erre számított tehát Thurzó és bizonyára nem volt fukar az 
ígéretekben és biztatásokban, hogy Bhédeyt s vele együtt Váradot 
megnyerhesse. De úgy látszik, arról megfeledkezett, hogy a becsü-
letben megőszült vén katona tisztességét ós fejedelméhez tartozó 
hűségét anyagi érdekeinek fölébe helyezi. Egymást érték a köve-
tek Váradon, de Bhédeyt sem a rábeszélés sem a fenyegetőzés nem 
volt képes megtántorítani. Végezetre, úgy látszik, csak arra akarta 
őt rávenni a nádor, hogy mondjon le a kapitányságról, gondolván, 
hogy utódjával könnyebben fog boldogulni. Egyszersmind az őrség-
gel is alkudozni kezdett, de sikertelenül, mert úgy a vitézlő rend, 
mint a vármegye nemessége teljesen egyetértett a kapitánynyal 



s a környéken ólálkodó pártos hajdúk semmit sem árthattak 
Váradnak. 

«Az Nagyságod levelét Korlathvit és Járay István uram ék 
megadák tegnapi napon — irja Ehédey 1611 julius 30-án Szent-
Jóbról a nádornak — ugyanitt házamnál találván . . . minthogy 
feleségem, gyermekem halálos betegségben voltanak, úgy jöttem 
volt ki látogatni őket. Ez alatt semmit sem késvén mindgyárást be-
megyek Váraddá és az Nsgd levelét az tisztviselő uraimmal közlöm 
és megjelentem. Az vitézlő népnek Nsgd küldött levelét Korlátvit 
uramtul mingyárást beküldöttem. Ezelőtt is Nsgdhoz vármegyéül 
és Váradon lévő nemesség bizonyos követit elrendelvén, itélem, 
hogy immár nem keshetik, Nsgdhoz elbocsájtják.» 

« Valami az magam személyére nézendő dolgot illeti, latija az 
Isten az én lelkemet, hogy soha nemzetségemnek, hazámnak vesze-
delmére, kárára nem igyekeztem, sőt életem fottáig, vérem hullásával 
is igyekeztem hazámnak és az keresztyénségnek szolgálni. Tudom 
Nsgdnak az követ Uraim megjelentették minemű kötelességem vagyon 
az erdélyi fejedelemhez az váradi tisztemről. Soha, látja az Ur Isten, 
egyebet nem kivánok, csak az én hitem, tisztességem, böcsületem 
maradjon meg.» 

«Sőt tisztem felől is Nsgd ugy gondolkodgyék, hogy vagyon 
esztendejénél több, hogy mind igyekeztem tisztemtől megválni, de 
semmiképen meg nem menekedhettem tőlle. Az mint Nsgd tudgya 
állapottyát az fejedelemnek, kiváltképen hogy az Ur Isten ezt a 
nyomorúságot és csapást reám bocsátá, be sem akartam menni 
Váraddá. Az vitézlő nép és vármegye ispánnya házamhoz jöttenek 
és ugy kértenek azon, hogy bevitessem magamat, mert félő, hogy 
az hajdúság kezében ne akadgyék Várad. Ezeket meggondolván, 
nyoszolyámban, gyalog emberekkel három egész mély földig ugy vitet-
tem magamat. Mostan is penig magam erejével csak megsem moz-
dulhatok, még is az én tisztemnek megkellett felelnem hazám és nem-
zetségem javáért.» 

Levélírás közben Thurzónak más rendbeli követe érkezett 
hozzá. A nádor Lippa és Jenő sorsa felett aggódik, attól tartván, 
hogy a fejedelem szorúlt helyzetében s a magyarországiak méltat-

*) Országos Levéltár. Act. Thurz. fasc. 40. m. 20. 



lan támadása miatt érzett bosszúságában, e fontos végvárakat át-
engedi a töröknek. Tény, hogy Báthory elkeseredésében fenyege-
tődzött is ezzel és Rhédey Ferencz azt tanácsolta a nádornak, hogy 
kitartásra, vitéz ellentállásra lelkesítvén az őrséget, egyszersmind 
a fejedelemnek is írjon, hogy szándékától álljon el. Azt hiszi, hogy 
Báthory hallgatni fog szavára, mert mostani szerencsétlen állapo-
tában minden birodalmát a nádorba helyezi. 

E kijelentéssel azonban csak Thurzó hiúságának kivánt híze-
legni az ügy érdekében, mert nagyon jól tudta, — a minthogy 
tudta az egész ország — hogy a nádor jóakaratára Báthory nem 
számíthat vagy legalább is hiába számít. 

Nemsokára Szebenből is jó hírek érkeztek. Forgách Zsigmond 
kihívó viselkedése, nyíltan bevallott szándeka, hogy Erdélyt ttizzel-
vassal meghódítja, nagy fölháborodást okozott országszerte es a 
török habozásának is véget vetett. A tatárok és főbasák parancsot 
kaptak, hogy tüstént megsegítsék Báthoryt s a portán elhatározta-
tott, hogy a magyarok beavatkozását példásan megtorolják. 

De mégis legtöbbet használt a fejedelemnek a hajdúk átpár-
tolása. A generális Nagy András uram tapasztalt vén róka volt, a 
ki a maga szakállára sokat mert ugyan, de fél kezével mindig a 
török palástjába kapaszkodott. Látván pedig, hogy a hangulat most 
már Báthory Gábor mellett nyilatkozik, fordított ő is egyet a köpe-
nyegen és Forgách táborából titkon az ostromlott Szebenbe szökött. 
A fejedelem nemcsak teljes bűnbocsánatot, de ajándékokat és pénzt 
adott neki, mire aztán Nagy András a Magyarországban kóborló 
hajdúkat is maga köré gyűjtvén Dengeleghnél megtámadta és szét-
verte a nádor által Forgách Zsigmondhoz küldött segédhadakat. 
Augusztus végén már Kolozsvárt is visszafoglalta Báthorynak, mi-
alatt a hajdúság egy része irgalmatlanul rabolta, pusztította a király-
párti urak és nemesek jószágait.1) 

x) Erre vonatkozólag igen tanúlságos dolgok találhatók az Országos 
Levéltárban őrzött Thurzó-féle iratok között. Ugocsa vármegye 1611 aug. 
21-én Nyaláb vára alatt kelt gyűléséből keservesen panaszkodik a nádor-
nak, hogy a török és tatár se művelt olyan kegyetlenséget a fő, úri és 
nemesi renddel, gyönge asszonyokkal, erőtlen vénekkel, ártatlan gyerme-
kekkel, mint az istentelen hajdúság. 



Időközben török-tatár segítség érkezett s a székelyek is fel-
ültek a fejedelem mellett, úgy bogy Forgách hadait csakhamar 
csúfosan kiűzték Erdélyből. Havasokon, erdőkben bujdokolva 
menekültek Magyarország felé s a kiéhezett, fáradt, rongyos kato-
nákat a lesben álló hajdúk és a föld népe úton útfélen agyonverte. 
Maga Forgách Zsigmond 1611 november 19-én érkezett vissza 
Kassára, «zsíros, rút ködmönös voltával hadastul, kopják, trombitá-
lás és dobolás nélkiil. E dolognak csudájára minden rendbeli embe-
rek és gyermekek futnak vala.»1) 

Oda haza pedig kinevették, kigúnyolták, verset kezdtek róla: 

«Perge doniam Forgách, 
Terget tua tergora korbács»2) 

Bizony meg is érdemelte volna, hanem hát később mégis 
csak nádorispán lett belőle. 

«A lómájon éhezett urak» tovább akarták ugyan folytatni a 
háborút Báthoryval, hogy lemossák magukról a szégyent, de már 
ez ellen föllázadt a közvélemény Magyarországon és hangosan 
követelte, hogy Erdélynek békesség adassék. A nádor kénytelen 
kelletlen meghajolt a rendek akarata előtt es megkezdé a fejede-
lemmel a békealkudozásokat. 

A tokaji tanácskozások alatt Bhédey Ferencz magyarországi 
birtokügyei is szóba kerültek s Báthory mindenképen azon volt, 
hogy érdemes híve végre-valahára elégtételt és kárpótlást kapjon 
Nyitráért, melyet tőle törvény és igazság ellenére elfoglaltak, a 
nélkül, hogy a Bocskay fejedelem által inscribált 40,000 forint 
zálogsummát lefizették volna. 

A nádor ugy látszik, hajlandóságot is mutatott az egyezke-
désre, minthogy azonban a tokaji gyűlésen magánosok sérelmeit 
nem tárgyalták s csak általános határozatokat hoztak, Rhédey ki-
elégítését is jobb időkre halasztották. 

1—2) Sepsí Laczkó után Szilágyi S. Báthory 158. 1. Thurzó nádor a 
tokaji táborból nov. 21-ón fölszólítja Bars vármegyét, hogy a Forgách Zsig-
monddal lassan-lassan haza szállingózó vitézlő népnek «nagy fogyatkozott 
és kárvallott állapotját» megtekintvén, fizetésükre szorgalmatos gondot vi-
seljen. (Szerémi: Emlékek Bars vármegye hajdanából. 31. 1.) 



A fejedelem 1612 január 12-én kelt levelében bizodalmasan 
kérte Thurzót, hogy «mindenben az szép confoederatióhoz tartván 
magát, Bhédey uramnak elfoglalt jószágait restituáltassa».1) Pár 
nappal később maga Rhédey is folyamodott, hogy jogtalanul el-
foglalt birtokait adassa vissza a nádor, «az mint nyilván vagyon 
kegyelmes TJram egyébb országokban is, hogy az magyar nemzetnek 
én is nem keveset szolgáltam, légyen ez a kevés láttatja avagy jutalma 
szolgálatomnak Magyarországtól»,2) 

Most már csakugyan nem lehetett tovább húzni-vonni a 
dolgot, s minthogy a nádor Rhédey követelésének igaz, törvé-
nyes voltát maga is belátta, kárpótoltatása felől gondoskodnia 
kellett. 

De bezzeg megijedt most a nyitrai püspök és keservesen 
lamentált, hogy őt Isten tudja, micsoda vétkeért? — meg akarják 
fosztani jószágától, ő felségének és a titkos tanácsosoknak híie,. 
tudomása nélkül. Találjanak más módot Rhédey Ferencz kielégí-
tésére 8 ne őt rontsák, károsítsák, «ha szolgált ő kegyelme — 
úgymond a püspök a nádorhoz intézett levelében — nem nekem 
szolgált; ítélje meg az Isten és minden igazságszerető ember, 
méltó-e csak az en jószágomból fizetni? Még kedig az legjobb 
falukat adják neki! Protestálok solemniter megént Nsgd előtt, 
levelet is várok, hogy én ennek az contractusnak nem állok».3) 

Thurzó György valóban nehéz helyzetbe jutott. Igazságot 
akart szolgáltatni, de jól tudta, hogy a nyitrai püspök háta mögött 
Rhédey Ferencznek régi ellensége, Forgách Ferencz áll, az eszter-
gomi primás és kanczellár, Mátyás királynak nagy befolyású 
tanácsadója, a kinek bizony még a nádor is kedvében igyeke-
zett járni. 

A dolognak utoljára is az lett a vége, hogy megint Rhédey 
húzta a rövidebbet s üres Ígéretekkel és biztatásokkal kellett 
megelégednie. 

A Magyarországgal kötött békeszerződésben nem sok köszö-
net volt. A hajdúk hovatovább vakmerőbbekké válottak, mert 
Báthory nem tudta vagy talán a történteken okulva, nem is akarta 

1—a) Országos Levéltár Act. Thurz. fasc. 93. nr. 9. 
3) U. o. fasc. 3. m. 49. 



megfékezni őket. Attól tartott, hogy veszély idején ismét elpártol-
nak tőle s ezert sokat elnézett, mindent megbocsátott nekik. 
A veszedelem pedig már fenyegette Erdélyt, honnan, kinek a ré-
széről ? talán jóformán meg se tudták volna mondani, de azért 
mindenki félt tőle s a fejedelem örökösen kardja markolatán tar-
totta kezét. 

Valami volt a levegőben. Minden ember fölcsapott prófétá-
nak, vért, pusztulást jövendölve. A hadnagyok súgtak, búgtak, 
titokteljes dolgokról beszeltek. Hol itt, hol amott látták a törököt, 
pedig voltakepen híre-hamva se volt még Erdélyben s a vak lármára 
az egész község fölzúdult .«Egy Szilassy nevű hajdúkapitány — írja 
Dóczy András 1612 február 6-án Szathmárról a nádornak — vice-
ispánomnak titkon ugyan megüzente, ebben se a másik holnapban 
ne féljen, de a harmadikában nem biztatja, sőt inkább marháját 
eltakarítsa, arra inti, és magának provideáljon, mert oly zűrzavart 
lát, kit még nem értünk». 

Annyi bizonyos, hogy .Báthory Gábor feje fölött gyülekeztek 
a fellegek s a villám már-már lecsapni készült. Mialatt a szászo-
kat, érdemük szerint ugyan, de mégis tapintatlanul, durva erősza-
kossággal megzabolázva, hűségre kényszerítette, az alatt rosszakarói, 
ellenségei bevádolták és tökéletesen eláztatták őt a portán és saját 
követe, Géczy András titokban megbuktatásán működött Ez a 
hitvány jellemű, de vakmerő és az esztelenségig ambitiosus hajdú, 
fejedelemségről álmodozott és nem vette eszre, hogy úgy a törö-
kök, mint a brassai királybíró által lelkesített és boszúra szomjú-
hozó szászok, csupán Báthory megbuktatásának eszközeül akarták 
őt fölhasználni. 

Látszólag azonban komolyan tárgyaltak vele s már csak idő 
kérdése volt, hogy török és tatár segítséggel Erdélyre törjön. 

Ily körülmények között a fejedelem hallani se akart arról, 
hogy Bhedey Ferencz lemondjon a váradi kapitányságról, mert 
most volt igazán szüksége hozzá hasonló hü és sokat próbált 
emberekre. 

De ennekutánna még ritkábban hagyta el a várat s a fejede-
lemnek egyetlen hadi vállalatában sem vett részt. Még Szent- Jóbra 

*) U. o. fasc. 59. nr. 8. 



is csak olykor-olykor ment át rövid időre, családja látogatására, 
gazdasági ügyeinek intézésére. Annál gyakrabban fölkerestek őt az 
ügyes-bajos emberek s nap nap mellett érkezett a panasz a haj-
dúkra, hogy a zavargások alatt elfoglalt birtokokat semmiképen se 
akarják visszaadni, sőt alkalmilag meg többet is harácsolnak. 
A vitézeknek pedig eszük ágában se volt leszállani, hanem vár-
megyék szerint eloszolva, a szegénységen teleltek. Máramaros, 
Ugocsa, Szathmár, Szabolcs és Bereg vármegye követei örökösen 
útban voltak Forgách Zsigmondtól Bhédeyhez, innen Szathmárra 
Dóczy Andráshoz, de bizony még se tudták kijárni, hogy a garáz-
dálkodó hajdúkat elvigyék nyakukról. A felsőmagyarországi me-
gyék még Nagy Andráshoz is követeket küldtek, mi által a hajdúk-
nak még nagyobb szarvakat adtak.1) Nem féltek azok se Forgách-
tól, se a szathmári kapitánytól, sőt mióta Nagy Andrásnak úgy 
felvitte Isten a dolgát, hogy fejedelmi tanácsos vala s Bajom várát 
és a zsákai kastélyt bírta, a hadnagyok meg Bhédey Ferenczczel is 
vakmerően szembeszállottak. «Nyughatatlan emberek ezek — ol-
vassuk Dóczy levelében — és úgy megkeményítették szüveket, se 
Isteneknek, se üroknak, se hazájoknak nem kedveznek. 0 reájok bár 
senki fundamentumát ne épétse, mert minden dolgok merő praeda 
és álhatatlanság».2) 

Nagy András uram már megint rosszban törte a fejét és se-
hogy sem fért a bőrében. Mialatt Géczy a portán alkudozott, hogy 
kiforgathassa Báthoryt székéből, a generális a budai pasát meg a 
szolnoki béget futotta, mert a jámbor maga is fejedelem akart 
lenni. A török pedig szokása szerint biztatta, jó reménységgel tar-
totta, gondolván, hogy majd nyakát szegi, ha nem lesz többé szük-
sége reá. 

Nagy András azonban komolyan vette a dolgot, fölbiztatta a 
hajdúságot s tavasz nyiltával egyszer csak megzendült az erdő. 

1—a) Szilágyi Sándor: Erdélyi Országgyűlési Emi. VI. k. 54—55. 1. 
Orsz. Levéltár. Act. Thurz. fasc. 59. m. 8. Dóczi panaszkodik, hogy a 
hajdúság «az ki Urunk ö felsége ditiójából támadott, most is mint Nagy 
Andráshoz folyamodik)), tehát a vármegyék hozzá is választottak követeket. 
A hajdúk által jogtalanúl elfoglalt birtokok visszaadásának azonban Ehédey 
Ferencz volt a fő executora. 



Lőn nagy riadalom az országban, mert a hódoltság felől támadtak 
s mindenki azt hitte, hogy a török rontott Erdélyre. 

Szerencsére Rhédey Ferencz már régóta szemmel kísérte a 
hajdúk mozgolódását s a támadás hírére tüstént felültette Bihar 
vármegye nemességét s megparancsolta a végbeii vitézeknek, hogy 
se napot, se órát nem várván, haladéktalanul Nagy Andrásra in-
duljanak. Másfelől meg Némethy Gergely, a székelyek generálisa, 
gyűjté össze a maga csapatjait, úgy hogy a támadókat egyszerre 
két tűz közé szorították. 

Csak a szathmári kapitány, Dóczy András késlekedett, pedig 
ő már február 6-án értesült, hogy valami mozgalom van készülő-
ben és Nagy Andrásra is lehetett oka gyanakodni.1) Hanem úgy-
látszik, erősen bízott Szilassy jóslatában, hogy majd csak április-
ban fog bekövetkezni az igazi veszedelem. Tréfára vette hát a 
dolgot, pedig a hajdúk már-már Magyarországot is lángba bon-
tották. 

Rhedey szemére is lobbantja könnyelműségét 1612 márczius 
20-án kelt levelében. 

«Azt tuttam, Uram, hogy hazánknak s nemzetségünknek 
megmaradásáért Nagy András ellen segítséget bocsát kgd Németi 
uram mellé, holott Nagy Andrásnak minémü praktikája volt az 
törökkel, azt kgd nyilván értette és nemzetünknek eleitől fogva 
minémü veszedelmére volt. Mostis penig járton járnak az törökök 
hozzája, az budai basához és az szolnoki béghez küldött segítségért.»2) 

A török azonban csak köpenyegül akarta fölhasználni Nagy 
Andrást s még nem látta elérkezettnek az időt, arra, hogy nyíltan 
föllépjen Báthory ellen. A generális pedig — számításaiban csa-
lódván — óvatosan kerülte a nyilt csatát és csak arra volt gondja, 
hogy mennel többet rabolhasson. A magyarországi hajdúkat is 
pártjára akarta vonni, mint az 1607-iki támadáskor, de most nem 
ment olyan könnyen a dolog, mert a vitézek egy része Géczy And-
ráshoz szított és várakozó állást foglalt el, más része, mint a 

*) Már fentebb idézett s február 6-án kelt levelében írja a többek 
között Tburzónak: «Ezt is adá Kende Tamás uram e'rtesemre, hogy Nagy 
Andrásnak az törökkel valami praktikája volna». 

2) Orsz. Levéltár. Act. Tliurz. fasc. 92. nr. 9. 



szoboszlai hajdúság., nem akarta könnyelműen koczkára tenni 
véren szerzett szép szabadságát. 

A szoboszlaiakra különösen haragudott Nagy András, mert a 
«német király» hűsége alá adták magukat s legfőbb akadályai vol-
tak a hajdúság egyesülésének. Mialatt tehát Báthory vezérei Er-
délyben szervezték az ellenállást, de támadólag a töröktől való 
félelmükben nem mertek föllépni, a generális a böszörményi 
hajdúkkal szövetkezve, megrohanta Szoboszlót, melynek kapitánya 
Fekethe Péter épen távol volt. De bizony nem ért czélt, mert saját 
vitézei is felzendültek ellene és visszavonulásra kényszerítettek 
«latraival együtt . . . a pribék, áruló Nagy Andrást».1) 

Ekkep a hajdú-mozgalom, Rhédey Ferencz és Némethy Ger-
gely serény vigyázása által, már csírájában elfojtatott. Nagy Andrást 
pedig nemsokára utol érte megérdemlett sorsa. A fejedelem ugyan 
még most az egyszer megbocsátott neki — mondják azért, mert 
felesége igen szép «frajczimereket» tartott, — de mikor újólag áru-
lásban találta, sőt nyilván kiderült, hogy élete ellen leselkedik, 
egy fejérvári mulatság alkalmával 1612 aug. 12-én végkép eltette 
őt láb alól.2) 

x) Fekethe Péter 1612 május 10-én tudósítja Forgách Zsigmondot 
az eseményekről. «Nyilván lehet Nsgdnál minémű . . . szerencsétlenség esett 
itthon nem létemben az zobozlai hívein az mi kegyelmes urunknak, kik 
nyavalyások, ha magokra nem vették volna annak az pribék áruló Nagy 
Andrásnak első szerencséjét, az mint itten környülünk lévő latrokkal volt 
végezése, kinek már világosan és bizonyosan végére mentünk, — az egész 
földet elburította volna . . . hazánknak szép szabadságos csendességének 
felbontására» stb. Minthogy azonban hada megháborodott és ellene támadt, 
nem mehetett elő dolgában. Mégis a böszörményiekkel együtt sok kárt tett 
a szoboszlainak. Kéri Forgáchot, hogy írjon a vezérnek és a basáknak, 
hogy ezután török földről ne legyen szabad csatázni. De írjon Rhédeynek 
is, hogy ne fogja pártját Nagy Andrásnak, hanem a többivel együtt bün-
tesse meg. (U. o. fasc. 37. m. 21.) 

2) Nagy András megöletése felől sokféle hír keringett az országban. 
Némelyek azt állították, hogy a fejedelem maga kezével vágta le, mikor a 
mezőn versenyt futottak. Mások szerint a gyalogok kapitánya alvásközben 
gyilkolta meg a hatalmas erejű embert. Báthory maga azt állítja Thurzó 
nádorhoz intézett levelében, hogy elfogatta és egy czigány hóhérral fejét 
vétette. (Erdélyi országgyűlési Emlékek. VI. 242. 1. Szalárdy. Segesvári Bá-
l in t : Erd. Tört. Adatok. IV. k. 180. 1. Orsz. Levéltár. Act. Thurz. fasc. 
95. nr. 26. stb.) 



De már ekkor annyi ellensége volt Báthory Gábornak az 
országban és országon kívül, hogy egygyel-kettővel több vagy keve-
sebb bizony számot se tett. Mikor pedig erőszakos, durva bánás-
módjával, alaptalan gyanúival, fenyegetődzéseivel s méltatlan 
üldözésevei utoljára még Bethlen Gábort is esküdt ellenségévé 
tette: megingott alatta a fejedelmi szék és maga alá temette. 

A porta haragját el tudta hárítani fejéről s versenytársát, az 
áruló Géczy Andrást, engedelmes szolgájává tette; a brassai király-
bíró megöletése után fejet hajtottak előtte a szászok; Magyaror-
szággal ismét szövetségre lépett, Forgách Zsigmond sőt még a 
nádor is szószólója lett az udvarnál: de Bethlen Gáborral való 
összetűzése végzetessé válott reá nézve. 

A portán határozottan és visszavonhatatlanúl kimondták, 
hogy Báthorynak buknia kell s 1613 augusztus havában a törökök 
már elözönlötték Erdély széleit. Magukkal hozták Bethlen Gábort 
is, a jövendőbeli fejedelmet. 

E válságos napokban Ehédey Ferencz rendkívüli buzgóságot 
fejtett ki hazája és uralkodója érdekében. Várad valóságos köz-
pontja lett Erdély katonai kormányzásának. A főkapitány figye-
lemmel kísérté a török sereg minden mozdulatát, sűrűen levelezett 
a szomszédos várak parancsnokaival, megmustrálta, hadba szállí-
totta a vármegyék dandárait, eleséggel, lőporral, hadi szerekkel 
bőségesen ellátta Váradot s nap nap mellett sürgette a magyaror-
szági segítséget. 

Híven és lankadatlan szorgalommal teljesítette minden 
kötelességét és a fejedelem — noha Bethlen Gábornak sógora 
volt — rendületlenül bízott benne. 

A török beütésének híre Magyarországot is rémületbe ejtette, 
de az udvar még most sem gondolt komolyan arra, hogy Báthory-
nak segítseget küldjön, sőt Báthory még arra sem kapott fölha-
talmazást, hogy a király birtokain hadakat fogadhasson. Az 
országtartó urak pedig csak correspondeáltak egymással, de senki-
nek sem jutott eszébe, hogy a fölgerjedt láng oltásához fogjon, bár 
a szomszéd háza már javában égett. 

Dóczy András 1613 augusztus 31-én két szathmári vitézt 
küldött Váradra Ehédeyhez, török hírek felől tudakozódni, a kik a 
látott és tapasztalt dolgokról következőképen referáltak: 



«Váradi kapitány uram szemben lóvén az ő felsége vitézeivel, 
első szava az volt: No, uram, segittet é meg ö felsége az Római 
Császár, mert most kívántatnék, mert az bizonyos dolog, hogy 
Erdélyországában két felől immár benn a török császár hada Beth-
lennel együtt. Kire is ö felsége szolgái azt mondották: főkapitány 
urunk ő nsga leveleiből Nagyságod mindeneket megert. De Khédeyt 
nagy kedvetlenséggel látták lenni.» 

«Fellakot, kikben török volt, az aradi ráczok, lippaiak, 
jeneiek felverték és az csanádi békét feleségestül Báthory Gábor-
nak ő felségének vitték». 

«Váradrul csatára 600 lovas s gyalog ment, kiknek Isten 
minémű szerencsét ád, azt azután halljuk meg». 

Maga Rhédey szept. 2-án írt Dóczynak, csudálkozván rajta, 
hogy olyan nagy érdeklődéssel várja a híreket, de arra nincs 
gondja, hogy a török Havasalföldéről Erdélybe tört és Zkender 
basa előhada a Vaskapunál megharczolt a fejedelem vitézeivel. 
A gyulaiak közül sok főembert, nevezetesen pedig Héder agát is 
elfogták. A lippai és jenei őrség a török tábort hátulról szüntelenül 
zaklatja, Szeged körül pedig apró csatározások folynak. «Immár 
kgd jól érti az híreket — fejezi be rövid levelét — azért szinte mos-
tan kévántatnék Magyarországból az segítség Erdélyben» -1) 

Hanem hát az urak csak a saját bőrüket féltették s még az nem 
forgott veszélyben.Máskülönben Magyarország örömest fegyverkezett 
volna, de az udvar, az Erdélylyel kötött szövetség daczára, minden 
áron semleges akart maradni. Igen ám, mert a török fenyegetődzött, 
hogy a beavatkozást bekeszegésnek tekinti és nem hagyja boszu-
latlanúl. Ekkép tehát Báthoryval többé senki se törődött és segély-
kérő leveleit figyelmen kívül hagyák. A nádor utasította ugyan a 
vármegyéket, hogy készüljenek s mikor a király parancsa megér-
kezik, legott induljanak, mert ((Erdélyből nemcsak Magyarország-
nak de az egész kereszténységnek is könnyen utolsó veszedelme követ-
kezhetik»2) de mielőtt ez a hadba szálló parancs megérkezett volna, 
a szerencsétlen fejedelem sorsa már beteljesedett. 

*) Dóczy a tudósításokat szept. 7-ón elkiildó Thurzó nádornak, jelent-
vén, hogy a fejedelem hír szerint Tordára szállott és a török Karánsebest 
megrabolta. (Orsz. Levéltár. Act. Thurz. fasc. 60. nr. 16.) 

2) Szerémi id. m. 39., 43. 1. 



Október eleje óta Váradon tartózkodott. A gyulafejérvári 
palotában Ali pasa tanyázott, Szeben felé már elvágta a török az 
útat, Kolozsvár nem akarta befogadni, ez volt tehát egyedüli biz-
tos menedéke. Rhédey Ferencz Váradot ugy megerősítette, hogy 
kiostromlásáról szó sem lehetett s az ellenség meg csak közeledni 
se mert a falakhoz. A kapitány és a vitézlő rend tántoríthatatlanúl 
ragaszkodott hozzá, de a hitehagyott hajdúk vesztére törtek. Géczy 
András biztatására kicsalták őt a várból s 1613 október 27-en 
orozva, gyalázatos módon meggyilkolták.1) 

II. 

Míg Erdelynek törvenyes fejedelme volt, Bethlen Gábornak 
semmi úton-módon sem sikerűit Rhédey Ferenczet magához hódí-
tani. A becsületben megőszült, egyenes lelkű katona, urához és 
fejedelméhez való kötelességét elébbvalónak tekintette a sógor-
ságnál s mindvégig híven kitartott Báthory mellett. 

Neheztelt is ezért Bethlen s október 17-én írja feleségének, 
hogy «Bédai terencz nem gondolván meg az orszagnak Báthory 
miatt való rettenetes veszedelmét, országkárával Váradban bebocsá-
totta, kiért az egész ország igen haragszik reá».2) Elhiszszük azon-
ban, hogy legjobban maga Bethlen haragudott, bár ő is meggon-
dolhatta volna, hogy a mit sógorában hibáztatott, azt tulajdonképen 
dicsérnie kellene, mert a szolga hűséggel tartozik az ő urának. De 
a gondviselés útai kiszámíthatatlanok. Tíz nappal később talán már 
Bethlen sem haragudott, bár szentül meg lehetett győződve arról, 

Erdélyi Országgyűlési Emi. VI. 76—82. Böjti Gáspár (Engel Mo-
nument.) s utána Szilágyi S. Báthory Gábor története. A fejedelmet csak 
két hű vitéze, Lónyay Farhas és Komáromy András védelmezé a nagy szám-
mal támadó orgyilkosok ellen. Amaz oldalánál esett el, Komáromy kiépült 
ugyan sebeiből, de egész életére nyomorék maradt. 

Báthorynak már egyszer holt hírét költötték. Dóczy István 1612 
márczius 15-én írja Váczról a nádornak, hogy «az gyulai bék két törököt 
küldött az budai bassához, kiktől azt izente, hogy Gábort valami asszony-
állat késsel verte volna által és így meghalt volna . . . igen nagy híre va-
gyon Budán» (Orsz. Levéltár. Act. Thurz. fasc. 57. nr. 13.) 

2) Erdélyi országgyűlési Emlékek. VI. k. (Törvények és okiratok I. sz.) 



hogy Rhédey Ferencz a szerencsétlen fejedelem halálában tiszta es 
ártatlan. Híresztelték ugyan az emberek, hogy a gyilkosság néhány 
biharvármegyei főúr tudomásával és beleegyezésével történt, sőt 
némely gonosz akarója még Rhédeyt is gyanúsította, de valamint 
az egykori vizsgálat, úgy az újabb történelmi kutatások is megczá-
folhatatlanúl bizonyítják, hogy a váradi tragcediát kizárólag a haj-
dúk : Géczy András és czinkostársai, Szilassy, Zámbó, Ladányi 
stb. rendezték.1) 

Báthory halála után Rhédey Ferencz szívvel-lélekkel csatla-
kozott sógorához és nem gondolt többé arra, hogy búcsút vegyen 
a váradi kapitányságtól, bár kellemetlen vendége, a köszvény, már 
egészen hatalmába kerítette. Gyakorta megtörtént, hogy szekérről, 
vagy plane nyoszolj-ában fekve igazgatta a sereget, mint hajdaná-
ban az öreg Borbély György, de még így is megverte az ellenséget. 
Mert az esze helyén volt s annak felette oly nagy tekintély vala a 
vitézlő nép között, hogy minden parancsának szó nélkül engedel-
meskedtek. 

Tudvalevő dolog, hogy Bethlen csak lassan és sok küzdelem 
árán volt képes magát megerősíteni székében, mert az udvar rossz 
indulata, gyanúja és bizalmatlansága minden törekvése elebe gá-
tot vetett és néha bizony válságos helyzetbe sodorta. 

Mátyás király nem akarta őt törvényes fejedelemnek ösmerni, 
Thurzó nádor, Forgách Zsigmond, Dóczy s a többi urak pedig ep 
oly esküdt ellenségei voltak neki is, mint előbb Bátborynak. De 
az udvarnál valósággal borzadtak tőle, mert nemcsak török erzel-
münek, hanem annak rendje és módja szerint körülmetélt musul-
mánnak tartották. 

Mátyás kormányának legfőbb törekvése oda irányult, hogy 
Bethlent a Báthory-féle várak és erősségek birodalmából kizárván, 
helyzetét Erdélyben tarthatatlanná tegye. Eleinte törvényes színt 
adtak a dolognak, de mikor tapasztalták, hogy így czélt nem ér-

*) Pernecsy Gábor, a ki Ecsedet Dóczy első szavára föladta a király-
nak, s a ki Rhédeyt halálból gyűlölte, 1G14 május 4-ón írja Dóczynak, 
mint egy inastul hallott dolgot, hogy «Rédey bemegyen Kolozsvárra az ter-
minusra, s az váradi papot is beviszi vele, hogy megmentsék magokat az vajda 
és az ország előtt az Báthory fejedelem halálában, hogy ük nem vétkesek, kiket 
Isten soha ki ne hozzon Erdélyből többször.» (U. o. 45S. 1.) 



hetnek, rábeszéléssel, fenyegetessel, ígéretekkel és megvesztegetés-
sel úgy körülhálózták a várkapitányokat, hogy Ecsed, Huszt, 
Tasnád és Kővár rendre meghódolt a királynak.1) 

Csakhogy a legfontosabb hely, Várad, melytől Erdély sorsa 
függött, szerencsére Bethlen Gábor kezén volt és Rhédey Feren-
czet se megijeszteni, se megvesztegetni nem lehetett. Méltóság, 
rang, kitüntetés nem imponált ennek, mikor saját becsületes 
igyekezete által úgy is elérte, a mire vágyott. Híven es odaadással 
szolgálta az ügyet mindig, a melyhez szegődött, s lelke nyugalmát, 
jó hírét, nevét a világon semmiért se áldozta volna föl. Legjobban 
tudta ezt maga a nádor, a ki — bár a politikai téren ellensege 
volt — nagyrabecsülését nem vonhatta meg tőle. 

Váradot azonban Mátyás minden áron bírni akarta s mikor 
meggyőződött arról, hogy Rhédeyt nem lehet eltántorítani, nyíltan 
kijelentette, hogy Bethlen Gábor elismerésének legelső föltétele 
Várad átadása. 

De a fejedelemhez küldött követek titkos utasítást is kaptak, 
hogy ne foglaljanak ám el ily merev álláspontot és ha látják, hogy 
Bethlenben nem hiányzik a jó akarat, körömszakadtig alkudozza-
nak vele e fontos véghely birtoka felett. 

Először mindenesetre föltétlenül követeljék Váradot, később 
azonban Ígérjenek reversalist, hogy néhány év múlva, mikor már 
a királynak alkalma lesz meggyőződni a fejedelem hűsége és állha-
tatossága felől, vissza fogja bocsátani a várat Erdélynek. Követel-
jék, hogy egyenlő számú magyar és német őrség legyen Váradon 
német származású kapitány alatt, de ha ebbe nem akarnának bele-
nyugodni, ám legyen hát a magyaroknak külön kapitánya, de az a 
király kinevezésétől függjön. Utolsó esetben pedig érjék be azzal, 
hogy a tisztán magyar őrség a királynak is hűséget fogadjon, szó-
val, hogy a vár a fejedelem es a király közös birtoka legyen.2) 

Alkudozásra azonban nem került a dolog, mert Bethlen kez-
dettől fogva a leghatározottabban visszautasította az udvar köve-
előzéseit. Ugyan mit is használhatott \ o lnanek i Mátyás elösme-

rése Várad nélkül, mely fejedelmi székének legfőbb, sőt a fennforgó 
viszonyok között mondhatni egyetlen oszlopa volt? Mit használ-

1 - 2 Erdélyi Orsz. gyűl. Emi. VI. 321. Okiratok X. b. 



hatott volna a Magyarországgal való szövetkezés, ha a török ha-
ragját magára vonja? megtanulhatta Báthory példájából. És az 
egyszer bizonyos, hogy a porta okvetetlenül föláldozza őt a leg-
első jött-ment trónkereső kedveért, ha Váradot a németnek adja. 

Nagyon jól tudták ezt Bécsben és Prágában s épen az volt a 
czéljok, hogy Bethlent kelepczébe csalják. Ha nem mond le Várad-
ról, nem ismerik el fejedelemnek és Magyarországgal gyűlik meg 
a baja; ha lemond, majd megmetszik a torkát Stambulban, mint 
Báthorynak. 

Csakhogy gazda nélkül számoltak, mert Bethlen nem Báthory 
Gábor volt. Kétségtelenül nagy fontosságot tulajdonított a Mátyás-
sal való szövetkezésnek, de ezt csak eszköznek és nem czélnak 
tekinté. Mert politikájában a Bocskay által megjelölt útat és irányt 
követte és sokkal tapasztaltabb államférfi volt, semhogy az udvari 
cselszövények hálójában fennakadt volna. 

Mátyás kormánya maga is érezte, hogy oktalan követelőzé-
sével már túl ment a politikai tisztesség határain, oly színben 
igyekezett tehát föltüntetni a dolgot, mintha Várad átadása Ma-
gyarország megmaradásának föltétele s az egész kereszténység-
nek érdeke volna. 

Azzal argumentáltak a követek, hogy Erdély nem lesz képes 
sokáig megvédelmezni függetlenségét a töröktől vagy legjobb eset-
ben Lippával és Jenővel együtt Váradot is elveszti, a miből aztán 
Magyarországnak is végromlása következik. Az udvarnál pedig 
nyíltan gyanúsították Bethlent, hogy az említett várakat kész áten-
gedni a portának, csakhogy megerősíthesse magát székében. És 
midőn a fejedelem a rendekkel együtt visszautasította e méltatlan 
vádat, meggyőzőleg kimutatván, hogy Erdély sokkal inkább meg-
védelmezheti Váradot, mint a király, — azzal állottak elő, hogy 
Rhédey Ferencz titkon már alkudozik a basákkal s csak jó alka-
lomra vár, hogy az erősséget kezükre játsza.1) 

l) Mátyás király márczins 25-én írja Dóczynak: «Ex fidedigna rela-
tione intelleximus, pacis publicae et christian« tranquillitatis osores Frau-
ciscum Kédey, damnosis suis practicis apud liostem Turcam agere, quo 
Varadinurn introducat turcicum prsesidium.» Ugyanakkor a követeket is 
értesíti, s másnap Ferdinánd főherczegnek panaszolja el Rliédey Ferencz 
gonosz szándékát. (U. o. 432—435.) 



Ez ugyan nem volt igaz, de a mennyiben a hír állítólag a 
portáról származott, alkalmas ürügyet szolgáltatott Mátyásnak arra, 
hogy Várad átadását követei által annál nyomatékosabban sür-
gesse. A fejedelem azonban nyugodt méltósággal kijelentette, hogy 
nagyfontosságú országos ügyek tárgyalásánál mende-mondákon, 
kósza híreken elindulni nem szokás, de nem is tanácsos. Különben 
a váradi kapitányság tiszte olyan ember kezében van, a ki minden 
gyanún felül áll s hogy Rhedey magatartása kifogástalan, arról 
bárki meggyőzödhetik.1) 

Lehetséges, hogy Mátyás komolyan hitt a váradi kapitány 
felöl terjesztett hírek valóságában, de bizonyosan tudjuk, hogy 
azoknak semmi alapjuk se volt, s hogy valószínűleg Dóczy és 
több hozzá hasonló hamis hírszerző emberek költötték. Rhédey a 
fejedelemmel együtt mindent elkövetett, hogy Várad védelmi ké-
pességet fokozza. Gondoskodott, hogy az őrség válogatott és rende-
sen fizetett katonákból álljon. Visszaszerezte a vár föntartására 
rendelt, de Báthory alatt elidegenített jószágokat, pontosan behaj-
totta a jövedelmeket s mint Bihar vármegye főispánja, felügyelt, 
hogy a fiscus bevetelei hiánytalanul kezeltessenek. Mert a fejedelem 
Kraszna és Szolnok vármegye adóját, valamint a váradi és debre-
czeni harminczadot is Váradhoz deputálta, úgy liogy az összes 
jövedelem számítása szerint körülbelül 32,000 frtra rúgott. Ebből 
az őrség fizetésére esztendőnként 20—22,000 frt fordíttatván, a 
megmaradó összeg a vár epítésóre és jó karban tartására szolgált. 
Majd minden levelében kéri es bizodalmasan figyelmezteti sógo-
rát, hogy a vitézlő rend fizetése pontosan kijárjon s az őrségben 
csak válogatott katonák legyenek. A többek között 1614 febr. 10-én 
részletes tudósítást küldvén, igéri, hogy legközelebb alkalmas vice-
kapitányról is fog gondoskodni, de addig is «kegyelviedet —• úgy-
mond — hazánknak közönséges javáért kénszerítjük a szüntelen való 
vigyázásra. Immár oda kifelé Huszt és Kővár oda lévén, csak ke-
gyelmedre támaszkodhatunk . . . minékünk Váradra, ha lehetséges 
volna, nem különb vigyázásunk volna, mint az magunk személyére, 
kegyelmedet is, elhittük, Isten abban minden jóra segíti».2) 

x) A Várad átengedésére vonatkozó tárgyalásokat 1. Erdélyi Ország-
gyűlési Emlékek. VI. k. (Törvények és okiratok. XXIV.) 

2) Szilágyi Sándor: Bethlen Gábor politikai levelei. 12. 1. 
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De míg Bethlen föltétlen bizalmával tüntette ki Rhédeyt és 
sohasem is csalódott benne, addig a gonosznyelvű besúgók szünte-
lenül áskálódtak ellene, hogy magyarságával, hitével nem gondolva, 
egyetért a törökkel. Az udvarnál pedig mindent föltettek az egy-
kori füleki kapitányról, a ki Bocskay támadása idején oly sok kárt 
okozott a németnek. Mátyás király 1614 május 23-án kelt meg-
hagyásában Isten tudja, hányadszor, figyelmezteti a nádort, hogy 
Ehédey alattomban levelezik a törökkel: az ország romlására tör 
és azzal fenyegeti a váradi örseget, hogy ha a fejedelemnek hűse-
gesen nem szolgálnak, elbocsátja őket és törökkel rakja meg a vá-
rat, a minthogy már janicsárok is vannak a helyben.1) 

Ugy kell lenni, hogy Rhédey tapasztalván, hogy az őrség 
hajlandó volna meghódolni Mátyásnak, tényleg fenyegetődzött is 
a törökkel, mert a követek később az ellene szórt vádakat egyene-
sen a váradiakra való hivatkozással igazolják.2) Pernecsy azonban 
még azt is ráfogta, hogy a lippai es jenei vitézeket is a töröknek 
való hódolásra kényszeríti.3) 

Mind a kettő alaptalan koholmány és úgy látszik, hogy az 
efféle híreket czélzatosan terjesztették, hogy az udvar annál jobban 
ragaszkodjék Váradra vonatkozó követeléséhez. Ragaszkodott is 
körömszakadtig, míg végre a török fenyegető magatartása oda 
kényszerítette, hogy a Bethlen által ajánlott szövetseget elfogadja. 

De az időközben fölbiztatott Homonnay már nem akart 
visszatérni megkezdett útjáról s a prágai udvar csalárd, kétszínű 
politikájával, mint mondani szokás, a saját fejére gyújtotta a házat. 

Homonnayt egyfelől a török, másfelől az udvar hitegetései 
tökéletesen elámították s erősen fegyverkezett, hogy kiforgassa 
Bethlent fejedelemségéből. Megnyerte és zsoldjába fogadta a haj-

Különben még azt is írja, bogy Bethlen a lippai és jenei keresz-
tény őrséget, ha a vár megadásában ellent tartana, feleségestűi, gyermekes-
tűi együtt ki akarja szolgáltatni a tatároknak. Orsz. Levéltár Act. Thurz. 
fasc. 18. nr. 21. 

2) Erdélyi Orsz. gyűl. Emi. Irományok. I. sz. d. 
3) «Chorvás Tamás fia, ki Ehédey inasa, ma juta Szentjóbrul, azt 

beszéli azt ű bizonyosan mondhatja, hallotta az urától, hogy meg izente 
Jenőbe, Lippába, hogy adják meg az törököknek, mert abban soha egyébb 
nem lehet, hanem . . . megadatja Bethlen vajda.» Pernecsy levele id. h. 



•dúk egy részét, összeköttetésbe lépett a havasalföldi vajdával s a 
nádor és a kassai generalis tiltakozása ellenére rövid idő alatt feles 
számú hadi népet toborzott össze. 

Bethlen Gábor komolyan aggódott, mert csakhamar belátta, 
hogy Homonnay vakmerőségének titkos rugói vannak, a A ki hadat 
nyilván fogad — írja 1616 január 19-én Rhédeynek — és az ö 
felsége magyarországi tisztviselői megengedik az hadak fogadását, 
az nyilván való ellenségnek jelensége.» Valóban a hajdúk zászlókat 
osztogattak szét a vitézlő nep között s úton-útfélen mutogatták a 
király ulevelét», magukhoz hitegetvén a csavargó, «uratlan embere-
ket, kik az háborúságot alig várják.»1) 

Ki is derült nemsokára, hogy Homonnay háta mögött a prá-
gai udvar áll s Mátyás kormánya, a fejedelemmel kötött szerződés 
daczára, nemcsak hogy szemet hunyt a dologra, de titokban szí-
totta is a Bethlen megbuktatására irányuló mozgalmat. De mikor 
ez ünnepélyesen tiltakozott a nagyszombati béke megsértése ellen, 
kijelentvén, hogy ha le nem ültetik Homonnayt, majd elbánik ő 
maga ellenségével: Pilátus módjára mosták kezeiket, biztosítván 
a fejedelmet atyai kegyelmükről és jó indulatukról. 

Bethlen azonban tudta, hogy kivel van dolga s minden elő-
készületet megtett arra, hogy Homonnayt méltóan fogadja. Elő-
ször az volt a czélja, hogy kimegy elébe Magyarországba, feleségét 
pedig kincseivel együtt Váradra küldi. De aztán meggondolta a 
dolgot és tudósította Rhédeyt, hogy arra az esetre, ha Homonnay 
nagyobb erővel támad, maga is Váradhoz száll. 

Meghagyta tehát neki, hogy késedelem nélkül mustrálja meg 
és ültesse föl a vármegyék hadait, fogadjon vagy 2000 főnyi jó 
fegyveres legenyt, mindenek felett pedig Fekete Péter hajdúkapi-
tányt igyekezzék elhódítani Homonnaytól. Ennek megnyerésére 
különös súlyt helyezett s fölhatalmazta Bhédeyt, hogy pénzt, jó-
szágot, mindent ígérjen neki, csakhogy pártjára vonhassa. Követeit 
pedig szüntelenül járassa a hajdúvárosokban, Ungvár környékén 
s a Bodrogközön és tudja meg bizonyosan, hogy felülnek-e Homon-
nay mellett a vármegyek és a végbeliek? mert ebben az esetben 
kétségtelen, hogy a császár keze is közreműködik. «Az Ur Istent 

Bethlen levelei 33. 1. Orsz. gyűl. Emi. VII. k. 39. 1. 



segítségül híván — így végzi január 26-án kelt levelét — ügye-
kezzánk Uram rajta mindketten, hogy kegyelmed becsületes jó híré-
nek, nevének s hivataljának fogyatkozás nélkül megfelelhessen, me-
lyet meg is ad Isten, csak békességünk maradjon meg; az én atyafi-
ságomban megnyugodjék kgcl és abban nekételkedgyék semmit».1) 

Rhédey pontosan el is járt tisztében, egyedül Fekete Pétert 
nem sikerült elhódítani. A szoboszlai kapitány testestül-lelkestül 
hajdú volt és erkölcsét nem tagadhatta meg. Az pedig nyilvánvaló 
dolog, hogy a hajdúság tömege mindig a támadóhoz csatlakozott. 
Bizonyítja ezt Bocskav István és Báthory Gábor példája, sőt így 
volt ez már a török hódítás kezdetén is. A hol védelemről, kitartó 
ellenállásról volt szó, oda hiába küldtek hajdút, de mikor föl kel-
lett verni a török tábort, mikor vakmerő, Istenkísértő támadásra 
vezényeltek a hadnagyok, ott aztán emberül forgolódtak a jámbor 
vitézek. Meg aztán persze a fegyelmet, a hadi regulát se tűrték, de 
ha zsoldot, a mellett meg szabad zsákmányt kiáltott valaki, bizony 
azután még a pokolba is elmentek volna. Homonnay pedig azon-
képen cselekedett s volt esze a szoboszlai kapitánynak, hogy nem 
pártolt Bethlenhez, mielőtt valamit próbált volna. Nyilván úgy 
gondolkozott, hogy erre még később is ráér, mikor majd licitálni fog 
nak rá a fejedelemségkereső urak, mint annak idejen Nagy Andrásra. 

Bethlen Gábor, Homonnay támadásának első hírére oly lá-
zas tevékenységet fejtett ki, hogy február 6-ig már 14,000 embert 
gyűjtött össze Bihar vármegye és a részek hadain kívül. Ezzel a 
sereggel már egész bátorságosan szerencsét próbálhatott volna, de 
hát nem volt rá szükség, mert Magyarországból jó hírek érkeztek. 
A nádor ugyancsak sarkára állott, hogy a békességbontót gonosz 
igyekezetiért megbüntessék, a vármegyék nem is hajtanak sza-
vaira, a kassai generalis pedig ((merőbolondságnak tartja» Homon-
nay rezgelődését stb. Szóval Bethlen hálát adott Istennek, hogy 
elmúlt a veszedelem s Fogarasra ment telelni. Rhédeyt is utasí-
totta, hogy ne zaklassa tovább a vármegyéket, maradjanak csen-
dességben, mert már ezután semmi sem fogja zavarni a szent bé-
kességet.2) 

x) Bethlen levelei 46., 47. sz. 
2) U. o. 50., 51., 55. sz. 



De tavasz nyiltával ismét gyülekezni kezdtek a fellegek s 
Bethlen mihamar meggyőződött arról, hogy az udvar jóhiszemű-
ségébe vetett bizodalma homokra épült vár. Bhédey Ferencz május 
elejen már arról értesítette őt, hogy Radul havasalföldi vajda Ho-
monnayval együtt be akar törni Erdelybe, most tehát ütött a cse-
le kves órája . . . 

Á fejedelem első sorban ismét a hajdúk megnyerésére gon-
dolt s bösegesen utasította Bhédeyt, hogy mitévő legyen. Beszél-
jen a lelkükre, emlegesse előttük Bocskay István példáját, hivat-
kozzék hitükre, magyarságukra, igerjen nekik jószágot, adómen-
tességet, örök szabadságot. Kiváltkepen pedig arra a megátalkodott 
Fekete Péterre legyen gondja és ha az igazságot nem akarja, ((üt-
tesse el láb alól». Harminczkét jobbágyot es 1000 frtot kap az, a ki 
végére jár. Maga pedig szálljon ki Váradból nagy készülettel s 
együtt induljanak az ellenségre. Lesz jó dolga Homonnaynak, hogy 
10—20 ezer emberrel meg nem próbálja Váradot, de ám lássa, mit 
cselekszik. Fődolog, hogy a támadás készületlenül ne találja Er-
délyt es hogy szakadozva ne harczoljanak, mint Brassónál Székely 
Mózes idejében stb. 

A fejedelem egyik levelet a másik után Írogatta s a követek 
szüntelenül jártak Gyulafejérvár és Várad között. Az ország belse-
jében is veszedelmes mozgalom indult meg Homonnay érdekeben 
s a fejedelem a török mellett, most már minden bizodalmát Bhé-
deybe vetette Nem is kellett annak többé semmi utasítás. Valószí-
nűleg úgy gondolkozott, hogy szép dolog az a correspondentia, de 
pennával nem lehet megverni az ellenséget; eszeágában sem volt 
tehát, hogy a hajdúkkal alkudozzék, de a mint hírűi hozták, hogy 
az i llenseg átkelt a Tiszán, zászlót emelt, hadat kiáltatott, úrnak, 
tolvajnak kegyelmet, jószágot í g é r t é s elindult, hogy szemben 
fog idja a támadókat. 

A budai basa pedig junius 4-én megparancsolta a hajdúknak, 
hogy mind egy lábig Bhédey Ferenczhez álljanak es tőle hallgas-
sanak, mert Homonnay György lázadó s a hatalmas császár 
ellensége. Elvárja töllük, hogy hívek es szófogadók lesznek, mert 
különben majd boszút áll rajtuk. 

*) Erdélyi Orsz. gyűl. Emi. VII. 51. 



De nem így kellett ám a hajdúk nyelven szólani. Sokkal jobban 
ertett ahhoz az egri basa, a ki ilyan formán serkentette őket: 

«En ki vagyok Egri várában Magyar Ogli basa, az hatal-
mas császár főbasája. Úgy nyissátok föl a szemeteket, hogy talán 
hallottátok az én híremet, nevemet, Erdélyországban sok apa, anya 
siratott meg engemet». Ezt már megértették a Polgáriban lakó jám-
bor vitézek és igyekeztek is a szolnoki bég táborába, nehogy a 
basa, ígérete szerint, harmad napra köztük teremjen.1) 

De mielőtt még a török segítség elérkezett volna, Homonnay 
előljáró hada «Kain» Fekete Péter vezérlete alatt már betört 
Erdélybe s a vasadi, bagosi, perecsényi és bágaméri hajdúkat a 
király s a jövendőbeli vajda hűségére esketvén, június 10-én 
a biharmegyei Konyárdhoz szállott. Körülbelül másfelezeren vol-
tak, de már maga Homonnay is megindult s minden óra vesze-
delmet hozhatott az országra. 

Most aztán kitűnt, hogy Várad csakugyan «őr álló bástyája» 
Erdélynek, Ehédey Ferencz pedig olyan ember, a kinek helyén van 
a szive, hatalmas a karja. Mikor hírül hozták, hogy a támadók 
már fölégették Konyárdot sőt az ő piskolti udvarházát is megdul-
ván, ménesét elhajtották, bár maga köszvény miatt most is ágy-
ban feküdt, egy perczig se habozott tovább s 1000 válogatott lovas-
sal ellenük indult. «Nagy és kemény harczot tartottanak, mind az 
két félben ugyan felesen elvesztek», de a csata nem dőlt el s másnap 
június 11 -en Ehédey újólag támadt. Most aztán teljes diadalt ara-
tott felettük, és az Úr Isten ő szent felsége — írja a csata után 
Zemplén vármegye rendeinek — érdemük szerint megszégyenítette 
azokat, a kik Erdélyt hitében, szabadságában, megmaradásában 
háborgatni kívánták.2) 

Dóczy tudósításai szerint a konyárdi csatát a böszörményi és 
bagameri hajdúk átpártolása döntötte el, a kik megháborodván, 
társaikra támadtak, hogy mint pápistákat es németeket levágják 

x) Orsz. Levéltár. Act. Thurz. fasc. 47. nr. 25. 
2) U. o. fasc. 96. m. 29. Dóczy írja 1816 május 27-én: Maga Rhédey 

uram, ha ugyan beteg-e a vagy csak tetteti nyavalyáját? de az bizonyos, 
hogy ágyában fekszik. (U. o. fasc. 57. nr. 30.) 



őket, mire aztán Homonnay vitézei két tűz köze szorúlva, csak 
futásra gondoltak.1) 

A győzelem után Rhédey Debreczen alá vezette a sereget s 
junius 13-án értesítette a nádort a történtek felől. «En mindeddig 
Bihar vármegye hatarából ki nem mentem — írja a többek között — 
és nem is igyekezem tovább menni, hanem szegény nyomorult 
hazánkra vigyázok. Az török felette igen kívánta, hogy mellénk 
jőne, kiváltkepen az egri pasa az, ki mostan Szolnoknál vagyon 
táborban, de még eddig csak egy törököt sem hittunk mellenk es 
nem is hívunk, mert Istennek hála, magyarok is elegen vagyunk. 
Csak ne legyen Magyarországtól hántásunk, egyéb idegen nemzet-
től, lengyeltől, rácztól, kozáktól megoltalmazzuk magunkat». 

Panaszkodik továbbá, hogy a kassai kamara bizonyos jószá-
gától megakarja fosztani, ráfogván, hogy az ecsedi vár tartománya 
volna, pedig tízezer forinton vásárolta Báthory Gábor fejedelemtől 
es jó igazsággal, zálogjogon bírja. Kéri a nádor pártfogását, hogy 
ne háborgassák őt minden méltó ok nélkül, hiszen eleget károso-
dott már, mikor Nyitrát elvették tőle.2) 

A fejedelem csak későn, június 19-ike körűi értesült a 
konyárdi győzelemről, Kornis Zsigmond útján, mert Rhedey 
Ferencznek nem volt érkezése levelet írni. És mikor kívánsága 
szerint sógora mindenről alaposan informálta, kimondhatatlan 
öröme támadt.3) «Áldott az Isten, ki az ő dicsősségét, nagy nevét 
megkáromlani az bálványozó népeknek nem engedi, nyomorult 

x) Ez a jó úr valósággal bolondja volt a «híreknek», s ha szép sze-
rével nem juthatott hozzájuk, hát inkább maga gyártott, hogy az udvarnak 
és hatalmasoknak kedveskedhessék. — De eszeágában se volt, hogy végére 
járjon, igaz-e, nem-e? hanem úgy melegiben mindent megírt a mit csak 
hallott. Persze, hogy a várkapitányoknak kötelességük volt a hírszerzés, mert 
háborúban ez nagyon fontos dolog, de ugyan megjárt volna az a ki a Dóczy 
biztos értesülései nyomán akart volna elindúlni. Igazán olyan ember volt a 
milyet a köznép gúnyosan «csepü-telegráf»-nak szokott nevezni. Különben 
idézett levelét 1. Erdélyi Orsz. gyűl. Emi. VII. k. 351. 1. 

2) Orsz. Levéltár. Act. Thurz. fasc. 42. m. 45. 
3) «Szalay Ferencz az elmúlt Vasárnap 7 óra tájban ére utamban 

Branicskán az kgd örvendetes írta és izente hírekkel, kin az Istennek az 
én erőm s elmém szerint hálákat adván, minémíi örömöm légyen rajta, 
kgdnek meg nem írhatom.» (Bethlen levelei 58. 1.) 



hazánk megromlására iiggekező latrokat szándékokban elő nem 
bocsátja». 

Meleg szavakban mondott köszönetet Bhédeynek, biztosítván, 
bogy a hajdúk által okozott kárát helyrehozza. Egy felöltöztetett 
török lovat is küldött neki ajándékba, buzdítván, lelkesítvén, hogy 
továbbra is híven szolgáljon hazájának. 

«Az kegyelmed becsületes jó híre, neve, noha mindenkor 
fénylett, de ennyivel inkább fog ezután fenyleni, mivel hazánk 
ellenségit Isten kgd gondviselése által szégyenítette meg. Az Ur 
Isten kgdt sok esztendeig éltesse jó egésségben es adjon erőt kgld-
nek ő felsége az ő nagy nevenek es szegeny hazánknak oltalmára. 
Kegyelmedről felette nagy kedvesen vöttem és veszem minden 
eddig való szorgalmas vigyázását, hasznos szolgálatját, háládatlan 
sem akarok lenni erette, ha Isten életemet megtartja. Tudom 
magam is az kicsin értékkel, annál inkább beteges állapottal, mely 
nehéz legyen hadakozni, de kgd azzal mostan ne sokat gondoljon. 
Az Ur Isten a mennyire való erőt kgdnek engedett, keves fáradsá-
gát ne szánja, mert nem magának szolgál mostan, hanem az Isten-
nek és édes hazánknak.»1) 

A fejedelem nem becsülte túl a váradi kapitány érdemét, 
mert a konyárdi győzelem magában veve talán kis dolog volt 
ugyan, de igen fontos következményekkel járt. 

Megszakadozott a hajdúság s egy része Simonyi és Füzy 
alatt Bethlenhez szegődött, masrésze hűseget fogadott Rhódeynek 
es lakó helyén csendességben maradt.2) Megrémültek a pártos urak 
és nyakra főre cserben hagyták Homonnayt s mi fődolog, a portán 
meggyőződtek arról, hogy ok nélkül vádolták Bethleut németesseggel. 
Mikor tehát a fejedelem Lippát átengedven a töröknek, a Rhedey 
által nyert tizenhárom zászlót beküldte Konstantinápolyba: 
Homonnayt a porta végkép elejtette. A prágai udvar tovább foly-
tatta ugyan «rettenetes színmutatását es praktikaját», de mikor 
tapasztalta, hogy a fejedelem folytonosan gyűjteti a hadakat és 
vagy tisztességes békét vagy nyílt háborút akar,3) mikor belátta, 

1—2) Bethlen levelei 61., 65., 66. sz. Orsz. Levéltár. Act. Thurz. fasc. 
58. nr. 30. é s 60. nr. 36. 

:!) Erre vonatkozólag írja többek közt a fejedelem Rliédeynek: «Ha 



hogy Homonnavnak minden törekvése hiába való, mert Bethlen-
nek a feje fölött tartott «ijjesztő váz» semmit sem árthat, sőt 
a magyarországi vármegyék egyenesen Homonnayra akarnak 
támadni: kenytelen-kelletlen hozzá kezdett az alkudozáshoz. 

De bizonyára nem így történik, ba Bhédey Ferencz a hajdú-
kat szét nem veri és megnyílik az ut Erdélybe. Akkor Homonnay 
egyfelől, Badul másfelöl támad, a kóborló hajdúságot, mely a szé-
leken gyülekezve csak azt leste, hogy fordúl a koczka, — neki szaba-
dítják az országnak s a lázadó, nemetes urak alkalmasint megin-
gatják Bethlen Gábor alatt a fejedelmi szeket.1) 

A nagyszombati alkudozások sokáig elhúzódtak ugyan, mert 
a szerződő felek szokás szerint kölcsönösen gyanakodtak egymásra, 
de vegre mégis megállapodásra jutottak a biztosok és 1617 
augusztus 2-an a békeszerződest egymás között kicserélték.2) 

Bhédey ez alatt a fejedelem meghagyásából Váradot építtette, 
de a dolog csak lassan haladt előre, mert az örökös fegyverkezés 
az országnak minden jövedelmét kimerítette. Annak előtte Vára-
don 800 lovast és 600 gyalogot tartottak, a főkapitánynak nem is 
úri de valósággal fejedelmi asztala volt, Báthory Gabor alatt azon-
ban úgy eltékozolták a várnak minden jószágát, hogy a jövedelem-
ből többe kellő számú őrséget se lehetett fogadni. Magánosok meg-
gazdagodtak, parasztok főnemesekké lettek, minden ember birtoka 
adómentes volt, maga a vár pedig szükséget látott. Az a 30—32 
ezer forint, melyről Bethlen egyik levelében emlékezik, bizony csak 
papiroson volt s Bhédey szüntelenül panaszkodott Várad fogyat-

békességben akarnak élni, tartsunk és kössünk igaz békességet, én is kész 
vagyok hozzá; ha penig fegyverre akarják az dolgot vinni, ahhoz is Isten 
segítségével most vagyon nekem módom, mert ha arra megyen az dolog, 
elég szablyát vihetek én is az békesség-bontogatókra.» (Bethlen levelei 63. sz.) 

*) Dóczy a konyárdi csata előtt azt írja a nádornak, hogy Bethlen 
táborában zene-bona támadt és a fejedelem saját hada előtt megfutamodott 
Szász-Sebesre, innét pedig Dévára. «Az nemesség izent Homonnay uramnak, 
siettetik, menten menjen közikbe, mert Bethlent tovább nem akarnák uralni.» 
A hír ilyen formában nem volt igaz, tény azonban, hogy a pártos urak 
vérszemet kaptak, s ha az első támadás sikerűi, bizonyára nagy dolgot 
adnak a fejedelemnek. Orsz. Levéltár. Act. Thurz. fasc. 57. nr. 30. 

2) Erdélyi Orsz. gyűl. Emi. (Okiratok LXXI. sz.) 



kozott állapotáról, ugy hogy a fejedelem már el is unta hallgatni. 
«En Váradnak szükségére milliót se szánnék rendelni, csak volna 
honnét» írja 1616 szept. 17-én s erősen korholja a rossz viceispá-
nokat, kalmár lelkű nemes embereket, kik csak a maguk hasznát 
lesik, mialatt ő gonddal, búsulással, főtöréssel, éjjel nappal való 
nyughatatlansággal védelmezi az országot.1) Mikor azonban Rhedey 
azzal állott elő, hogy ő bizony beteges, öreg ember létére örömest 
elbúcsúznék tisztétől: sietett megnyugtatni, hogy hiszen majd csak 
előteremti hát a szükséges költséget, csak viseljen gondot továbbra 
is olyan buzgón és dicséretesen, mint eddig és ne idegenedjek el 
Vá rad tó l . . . «mert ha Várad nem lészen, Szent Jób és a többi sem 
lészen Uram; Őrizzük Váradot, mert úgy maradhat kgd is szép kere-
sett javaiban s mi is Érdélben».2) 

Sajátságos, hogy ez a körülmény nem jutott, nem akart 
eszébe jutni az udvarnak akkor, mikor Rhedev Ferenczet követ-
kezetesen gyanúsította, hogy Váradot elóbb-utóbb a török kezere 
fogja játszani. Hiszen ha még magyarságát, nemzetehez való szere-
tetet képes lett volna is megtagadni, józan észszel nem lehetett föl-
tenni róla, hogy sok fáradságával, vére hullásával szerzett vagyo-
nát könnyelműen föláldozza. Mert jószágai többnyire Bihar és a 
szomszédos vármegyékben, szóval azon a földön terültek el, mely-
nek vedelmet és biztonságot egyedül Várad nyújtott. Szent Jób 
pedig, feleségének és családjának nyugodalmas feszke, épenséggel 
Várad torkában állott. Már pedig azt mindenki előre tudhatta, 
hogy ha a török egyszer megfészkeli magát Váradon, akkor Szent 
Jobbal és a sarkadi kastélylyal együtt csakhamar az egész tarto-
mányt elnyeli a hódoltság. Bhedeynek magának is szomorú tapasz-
talatai voltak erről s megtanulhatta Eger példájából a maga kárán, 
hogy a hol a félhold megjelenik, ott a paraszt s az egytelkes nemes 
meg csak megélhet, de a régi nagy birtokos nemzetségek sarjadékai 
mihamar földönfutókká, jószág nélkül szűkölködő szegény lege-
nyekké lesznek. Bizony aligha nem ez a sors várt v o l n a az ő egyet-
len fiára is . . . 

1—2) Bethlen Gábor levelei 71., 72. sz. — Csak Dóczy rossz akarata 
foghatta Bhédeyre, hogy a konyárdi csata alkalmával tettette magát, mert 
még julius közepén is betegen ment le a kolozsvári gyűlésre. (Erd. Orsz. 
gyűl. Emi . VII . 370.) 



Rhédey Ferencz tehát nemcsak Erdélyt, de egyszersmind 
vagyonát és családi tűzhelyét védelmezte Váradról s a mennyire 
ösmerjük, nem hogy megadására gondolt volna, de meg eletét se 
szánta volna föláldozni mellette. 

Egész életében szerző ember volt s mikor hivatalának terhes 
gondjaitól szabadulhatott, minden idejét jószágának gyarapítására, 
birtokugyeinek rendezesere fordította. Örökösen vásárolt s a mit 
pedig egyszer magáénak mondott, azt ugyan ki nem bocsátotta 
többé, ha csak erőszakkal el nem vettek töle. Nvitráórt holta nap-
jáig fájt a szíve, pedig az erdélyi fejedelmek tízszer annyit erő bir-
tokot adományoztak már neki s egyetlen fiára valóban dus örökség 
nezett. Szent Jób várán és uradalmán kívül bírta még Zsákát, a 
várral, várossal és tizennyolcz faluval, továbbá a sarkadi kastélyt, 
Szent Imrét, Örvendet, Piskoltot, Szaniszlót, Zilah várost tartomá-
nyával stb., mindazonáltal nem győzött betelni a birtokkal s fele-
ségestül évről-évre gyűjtött, szaporított a kis Ferkőnek.1) Bethlen 
Gábor, kihez nem csak a sógorság de még ifjúkori benső, bizodal-
mas barátság kötötte, semmit se tudott megtagadni tőle s ha Várad 
körűi és a Partiumban valamely tekintélyesebb birtok magszaka-
dás vagy hűtlenség czímén a fiscusra szállott : arra Bhédey egy 
vagy más módon csakhamar rátette a kezét. De pénzen is sokat 
vásárolt, a mit már a fejedelem nem tudott helyeselni. «Az en cen-
suram szerént nem kellene kegyelmednek magát az sok jószágvé-
tellel fogyatkoztatni ilyen kétséges időben — írja 1616 február 
16-án — mert az háborúságban tíz ezer forint érő jószágért sem 
adna senki csak kétezer forintot is . . . Kegyelmednek immár oly 
jószága vagyon, kihez hasonlót az erdélyi birodalomban senki nem 
bír ; mindazonáltal a kegyelmed jó tetszése . . . » 

De hát nem volt mire költekeznie, mert a Zsákán, Sarkadon 
és Szent Jóbon tartott őrség bizony föl nem emésztette jövedelmet 

*) Többi gyermekei mind elhaltak, ez a Ferkő, a ki rövid ideig er-
délyi fejedelem is volt, az 1616. év elején született. Bethlen Gábor február 
19-én gratulál a boldog apának: «Rédei Farkasnak kgd által való köszön-
tését kedvesen vöttem, kivánom Istentől, hogy sokáig éljen és kgd is em-
ber korba való jutását megérje, szolgálhasson Istennek, hazájának és 
kglmtknek.» (Bethlen levelei 46. 1.) A Farkas név minden bizonnyal a 
másoló hibája, mert a levelek következetesen Ferköt emlegetik. 



s a fejedelem lövö szerszámokkal, salétrommal, vassal, szóval a 
mivel csak lehetett mindennel kedveskedett neki. Jobbágyai nem 
fizettek adót, birtokain nem szedtek dézmát : Bethlen Gábor után 
ő volt a legnagyobb úr Erdélyben. Néha azonban oly kívánságok-
kal állott elő, hogy már a fejedelem is megsokalta a dolgot. 
A nagy birtok sok pörrel járt és azt szerette volna, hogy a sógorság 
jussán még az igazságszolgáltatás rendje is megváltozzék. I>e 
Bethlen Gábornak e tekintetben puritán elvei voltak. A törvény 
még a fejedelmeknek is parancsol: «és az ember, ha életében vala-
mely magánál erőtlenebben hatalmat vehet is, de tandem tandem 
justicia tr iumphat, mert az törvény soha meg nem hal, azt szok-
ták mondani».1) Alkalom adtán azonban örömest kárpótolta hűsé-
ges vén szolgáját s méltán írja 1618 január 13-án kelt leveleben, 
hogy az egy feleségén kívül még testvéröcscsének se kedveskedhe-
tett volna nagyobb szeretettel mint neki.2) Magyarországról bekoi-
tözködött rokonait is urakká, boldog emberekKé tette. Rhédey Petcr 
Váradon viselt főbb tisztségét; Pál a fejedelem kedves komornyika 
volt s mikor Ehédey Ferencz mostoha leányát, a fejedelemasszony 
által örökbe fogadott Bánfy Zsuzsánnát nőül vette, kincstárnok-
ságra emelkedett.3) 

Váradra az utolsó időkben sok panasza volt a fejedelemnek. 
A vitézlő rend elunta a beket s fölhasználván a főkapitány beteges 
voltát, ki-ki szökdösött a várból csatázni. Kóborló hajdú mindig 
volt özönnel, össze verődött tehát gyorsan egy két zászlóra való 
magyarság s nagy bátran rá öklelt a gyulai törökre. Forgott a hadi 
szerencse hol jobbra, hol balra; mikor a magyar húzta a rövideb-
bet, véres fővel, szó nélkül odébb állott, mert tudta, hogy ha pa-
naszra megy, ráadásúl meg meg is büntetik, de bezzeg ha egy pár 
hitvány törököt levágtak a vitézek,— a mi bizony gyakran megesett:— 
lön nagy riadalom a basák között s a fejedelem olyan dorgáló, fenye-
getőző leveleket kapott Stambulból, hogy nem is olvashatá orcza-
pirulás nélkül. Ilyenkor aztán bosszúságában a váradiaknak adta 
föl a leczkét. Volt mit hallgatni a vicze-kapitánynak, a sok rossz 
ingyenélő tisztviselőnek, meg katona uraimnak, a kik a helyett, 

1 - 3 ) U. o. 51., 91., 103., 106. sz. levelek. 



hogy ölnek, vágnák a csavargókat, hát örökösen csak a hópénzt 
sürgetik es maguk rontják legjobban a bekét. 

De bizony néha még a főkapitánynak is kijutott a dorgatori-
umból. Miért nem parancsolja meg keményen a hajdúhadnagyok-
nak, hogy ha fejüket, tisztességüket szeretik, hát lakó helyükben 
veszteg maradjanak? Miért nem vonatja karóba az olyan falusi 
bírót, a ki a csavargó hajdút ki nem adja, hogy kedvezés nélkül 
nyársba veresssék ? Miért nem czirkáltat a hajdúvárosokban s 
miért nem üldözi úton utfelen seregestül a «latrokat», ha egyszer ő 
a legfőbb gondviselő s egy országrész hallgat parancsára? « í gy 
kellene uram talán az békességet örzeni — végzi be szemrehányá-
sait — mert ha az régi mód szerént nem őrizzük . . . bizony félő 
utolsó romlástól».1) 

Hát annyi bizonyos, hogy Khédey Ferencz sokkal jobban 
ertett a hadakozáshoz, mint a békességszerzeshez, mert mióta 
meg bírta emelni a kardot, örökösen azt művelte, de már abban 
tévedett a fejedelem, hogy a régi módra hivatkozott, mivelhogy Buda 
elfoglalása óta a végeken mindig csak ilyen élet folyt. Török es 
magyar vitezek bizony nem sokat törődtek a békesseggel, hanem 
ha csak szeret ejthettek — mint Balassa Bálint enekli — «jó 
hamar lovakon» mindjárt egybe roppantak s «vagdalkoztak, futtat-
tak». A kóbor hajdút, a csavargó katonát, földönfutó szegény 
legényt pedig ugyan ki győzte volna mind nyársba verni? Hiszen 
ha száz lelke volt volna is annak a kapitánynak, még sem tudta 
volna megakadályozni, hogy egy-ket törököt le ne vágjanak s a 
gulyabeli marhát meg ne dézmálják. De meg aztán legtöbbször 
korántsem a magyar kereste a bajt, hanem a török támadt, mely 
szokása szerint rendesen a békét használta föl a hódoltság terjesz-
tésére. Ebből pedig hasznot húzott a porta és ilyen apró csatázások-
ért csak is akkor mondták föl a barátságot, ha minden áron ürü-
gyet kerestek a háborúhoz . . . 

Tudta ezt jól Bethlen, csakhogy haragjában, hogy a fővezér 
ugy megpirongatta, alkalmasint megfeledkezett róla. De meg azért is 
bosszús volt, hogy a váradiak, ha egyszer-kétszer nem kapják meg 

*) U. o. 116. sz. 



pontosan a kópénzüket, már zajongnak, holott Magyarországon 
35—40 hópónzzel is adós a király a szolgáló népnek.1) 

No már erről Rhédey Ferencz igazán nem tehetett. Hiszen 
magának a fejedelemnek is az volt a princípiuma, hogy a vitézlő 
rend íizetese pontosan kijárjon, akár honnan teremtik is elő a pénzt. 

Ezt a levelet már nem a sógor írta, hanem a fejedelem a 
váradi kapitányhoz. De a vége felé ismét bizodalmasan fordul hozzá, 
hogy jó módjával csendesítse le a gyulai béget s akkor rendben lesz 
a dolog; majd biztatja, hogy «az papok nem sokára elfelejtenek az 
clenodiakért való fizetés kévánását, sőt ki tudja az Ur Isten mit 
adhat kgdnek ez esztendőben». 

Ennek a dolognak pedig az a magyarázata, hogy mikor a 
király és a fejedelem biztosai újabb beketanácskozásokra, illetőleg 
a nagyszombati szerződes megvitatására Károlyban összegyűltek, 
a királyi biztosok azzal a követeléssel léptek föl Rhédey ellen, 
hogy a Nyitrából elhozott egyházi kincseket — «clenodiákat» mint 
maga mondja — a papoknak adja vissza. Már az 1608 iki pozsonyi 
országgyűlésen is követelte azt rajta Forgách Ferencz esztergomi 
érsek, az állítólag kezei között lévő kötelezvény alapján, de Ilyés-
házy nádor közbevetesére csak annyiban maradt a dolog. Mert 
Rhédey semmit sem akart tudni azokról a kincsekről s tagadta, hogy 
valaha kötelezvényt adott volna magáról, bár meglehet — úgy-
mond — hamis levelet csináltak a nevében, minthogy érsekújvári 
kapitánysága alatt ellopták a pecsétjét és sohasem is került meg, a 
minthogy ezt a dolgot a visszaélések elkerülése czéljából, annak 
idején meg is jelentette Bocskay fejedelemnek. Máskülönben föl-
szólította Forgáchot, hogy mutassa elő hát azt a kötelezvényt az 
ország színe előtt és ha rábizonyúl, hogy az ő írása, égessék meg 
a fején. 

Legalább ígv adja azt elő maga Rhédey, mikor a nagykárolyi 
gyűlésen «az commissarius urak és az papi rendek» ismét előállot-
tak követelésükkel, sürgetvén, hogy Bethlen kárpótlás fejében 
Szaniszlót foglalja el tőle. 

A vén katona mód nélkül megrémült, mert a papok tényleg 
valami «írást» mutattak föl a gyűlésen s igya látszat ellene bizonyított. 

U . O. 



ügy féltette Szaniszlót, hogy még halálos ellenségét, Dóczyt, is föl-
kérte, hogy igazságában fogja pártját a királynál. Mert hiába keres-
kednek rajta, Nyitra kiostromlásakor nem ő osztotta föl a zsákmányt 
és Bocskaynak azután még félesztendeig volt őrsége a várban. 
«Látja Isten — panaszolja Dóczynak — eleg szomorú szívvel vagyok, 
hogy oknélkül úgy akarnak megkárosítani az jó pap uraim és 
Zaniszlot akarják elfoglalni érette».1) 

De nemsokára megvigasztalódott s nem kereste többé senki 
pártfogását. Bekövetkezett, a mire Bethlen 1619 julius 23-án kelt 
levelében czélzott és Bhédeynek még ebben az esztendőben alkalma 
nyilt visszafizetni kamatostól a kölcsönt a hamis lelkű uraknak. 

Mert az valószínű, hogy Nyitra elfoglalásakor a «nyereség» 
oroszlán része Bhédeynek jutott s abban arany-ezüst nemű, kincs 
is lehetett: de mikor az élő Istenre esküszik, hogy a papok által 
mutogatott írás hamis, akkor az ő szavában megnyughatunk. De 
igazán képtelenség még föl is tenni, hogy a győzelmes sereg vezére 
a hadi zsákmányról elösmervényt adjon. A mit a katona háborúban 
kardjával keresett, az az övé volt és senkinek se tartozott számolni 
róla. Különben az országrendek nemsokkal utóbb igazságot szol-
gáltattak Bhédeynek, föloldozván őt a papok követelése alól. 

Bethlen Gábor 1619-iki úgynevezett első támadásának okai 
sokkal ösmeretesebbek, semhogy azokkal foglalkoznunk kellene, s 
minthogy e nevezetes háború történetének katonai földolgozása is 
megjelent már e folyóiratban :2) nem akarunk egészen fölösleges 
ismétlésekbe bocsátkozni s csupán Bhédey Ferencz működését 
mutatjuk be a hadi események keretében. 

Mikor a csehországi hadak támadása s a szövetséges rendek 
lázadása rémületbe ejtette a császári uralmat: Bethlen Gábor nem-
csak közbenjárását ajánlotta föl II. Ferdinándnak, de a fegyveres 
beavatkozásra is késznek nyilatkozott. Yisszautasittatván, maga is a 
felkeléshez csatlakozott, érintkezésbe lépett a magyarországi elégü-
letlen protestáns főurakkal s augusztus 26-án Gyula-Fehérvárról 
megindulva, szeptember 12-én már Debreczennél táborozott. 

J) Erdélyi Orsz. gyűl. Emi. VII. 507. 
2) Olchváry Ödön: Bethlen Gábor első támadása II . Ferdinánd ellen. 

(Hadtörténelmi Közlemények I I I . évf.) 



Ezalatt Rákóczy György a vallás es alkotmányos szabadság 
védelmére Felső-Magyarországon zászlót emelt s mindenekelőtt 
Kassát akarta hatalmába keríteni, hol akkor Dóczy András volt a 
generális. Meghallván ezt Rhedey Ferencz, 500 főnyi lovas csapatot 
küldött segítségére1) s nagy lön az öröme, mikor hírűi hozták, hogy 
Kassa föladta magát ós Dóczy, mint fogoly előbb Patakra, majd 
Fogarasba szállíttatott. 

Rhédey a fejedelemmel együtt érkezett Magyarországba, de 
mialatt Bethlen Debreczennél táborozott s majd szeptember 20-kán 
ünnepélyes bevonulását tartotta Kassára s Szatmár, Kálló, Ecsed, 
Tokaj rendre meghódoltak : ő Füleknek vette útját, hogy Széchy 
György hadaival egyesülve, a bányavidékét hódoltassa. 

Nem is háború volt ez, de valóságos diadalmenet, mintha 
csak a régi szép napok tértek volna vissza. Léva, Fülek, Szádvár, 
Szecseny, Palánk s mind a többi erősségek úgyszólván kardcsapás 
nélkül föladták magukat, az érsekújvári vitézlő rend pedig köve-
teket küldött a vezérek elébe, hogy bízvást jöhetnek, majd elbán-
nak ők a vicekapitánynyal. Bhédey és Szechy egyesűit serege 
csakhamar 8000 főre szaporodott s mikor az újvári őrség Koháry 
Pétert igerete szerint kiszolgáltatta, a vezérek egyenesen Pozsony 
ellen akartak indulni.2) Érsekújvárnál megoszlott a sereg. Széchy 
Nagyszombatnak tartott, Bhédey pedig azon volt, hogy Thurzó 
Imrével egyesülve a morvaiaknak segítséget vigyen. Egy töredek a 
Csa lóközre indult, hogy a Dunán való átkelest őrző német csapato-
kat szétverje.3) 

Még eddig úgy ment a dolog, mint a parancsolat, akár csak 
Bocskay István idejeben. Rhédey Ferencz talán sohasem hitte, hogy 
vénségére diadalmas hadsereg élén lássa viszont azt a földet, hol 
pályafutását kezdé s mely jó és balszerencséjének tanuja volt. 

Egészen megfiatalodott, talán még a köszvényről is megfeled-
kezett, de annyi bizonyos, hogy ez legkevésbbé sem hátráltatta őt a 
hadműveletek gyors és kifogástalan keresztülvitelében. 

Bethlen 1619 szept. 5-én írja Bákóczy Györgynek: «Rédei Fe-
rencz uram megértvén az kgd indulatát, noha ő kegyelmét kgd nem 
requirálta, de gondolván szükségesnek, azontól 500 lovast bocsátott kgd 
mellé.» (Bethlen levelei 123. sz.) 

2~3) Bethlen levelei 129., 130., 132., 134. sz. 



A fejetlelem szeptember 26-án Kassáról elindulván, útközben 
megsürgette Thurzó Imrét, hogy Rhédeyhez csatlakozva, menten 
menjen a szövetséges hadak mellé s október 9-én Nagy-Szombathoz 
erkezett, hol a cseh és morva rendek követeit fogadta. Ezektől 
ertesült, hogy a morvaiak ellen küldött Dampierre császári gene-
ralis hidat veretett a Morva folyón, hogy szükség esetén Pozsonyt 
védelmezze, sőt hír szerint már az ellenségen is hatalmat vett. 

Minthogy pedig Rhédey már akkor útban volt Morvaország 
fele s a fejedelem attól tartott, hogy Dampierre véletlenül megtá-
madja ő t : maga is meg akart indulni, hogy «valami szerencsétlenség 
rajta ne történnék» s hogy az ellenséget Pozsonytól elvágja. Szor-
galmazta tehát Thurzó Imrét, hogy egyesüljön ugyan mennél hama-
rább Rhédeyvel, de ha Dampierre csakugyan kijött Morvából, óva-
tosan kerüljék az ütközetet mindaddig a míg ő a derék haddal 
megérkezik.1) 

A hír azonban valótlannak bizonyulván, Rhedey 10,000 főre 
szaporodott lovas hadával föltartóztatás nélkül nyomúlt előre s 
október 12-én már csatlakozott a morva sereggel, mely gr. Thum 
vezérlete alatt Neumühlnél állott.2) 

De a magyar kopj ás vitézek nem sok dicsőséget arathattak 
Morvában, mert közeledésük hírére Dampierre azonnal megkezdé 
a visszavonulást Bécs fele s mikor Rhédey lovassága utói érte és 
Nikolsburgnál alaposan megverte az utóvédet, bizony eszeágában 
sem volt elfogadni a csatát, hanem Buquoi császári generálissal 
egyesülve, Bécs vedelmére concentrálta összes erejet. 

A szövetséges hadak azonban örökösen háborgatták s végre 
október 24-én «az bécsi hidak előtt való mezőben», minek utána már 
Rhédey Dampierre három század czirkáló lovasságát egy lábig 
levágta, kierőszakolták a csatát. 

Ha Bethlen — ki ezalatt Pozsonyt elfoglalta — ideje korán 
értesülvén a helyzetről, oldalvást támadhatja meg az ellenséget: a 

1—2) Szilágyi Sándor: Bethlen politikai levelei 135. sz. Gindely. Bethlen 
Gábor, 22. 1. (Magyar Tört. Életrajzok). Más tudósítások szerint 12,000 em-
berből állott a had. «0 fsge Rhédey, Pettemházy ós Kamuti uramékot 
Morvára 12 ezer néppel bocsátotta el, az múlt szombaton költöztenek 
által Strasniczénél a Morva vizén.» (Tört. Tár. 1894. évf. 450. 1.) 
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diadal bizonyára hozzájuk szegődik. De a császáriak erős tüzelés-
sel föltartóztatták a szövetséges hadakat, az ütközet második nap-
ján megkezdték a Dunán való átkelést s mire a fejedelem október 
26-án megérkezett, az ellenség nagyobb része már Bécs alatt tábo-
rozott. 

A három napig tartó csatározások alatt mindkét részről sokan 
hullottak el s maga Bethlen a hídfőnél kifejlődött lövegharczról 
úgy nyilatkozott, hogy ő annál erősebb viadalt, «szörnyebb, rettenete-
sebb lövést», soha életében nem látott.1) 

Annyi eredménye mégis volt a Bhédey által vezényelt magyar 
sereg beavatkozásának, hogy a császáriak Morvából, Csehországból 
kitakarodtak s most csak az volt hátra, hogy a szövetségesek Bécs 
alól is elverjék őket. 

De Pozsonynál nem lévén híd, a Dunán való átkelés hosszabb 
ideig tartott, úgy hogy a cseh és morva sereg még az innenső par-
ton volt, mikor Buquoi november 9-én már megtámadta a Török 
István zászlója alatt levő s Köpcsény körül elszállásolt magyar vité-
zeket. «Este felé — írja Bethlen — igen szép szemben való ütközetet 
tőnek egymással, olyat kinél soha szebb nem lehet, két kopj ás seregnél 
több elő nem érkezett volt, de az két sereget vert meg és mind az derék 
seregekre űzték őket».2) De bár Bhédey Ferencz lovasai kitűnően 
viselték magokat és sok kárt okoztak az ellenségnek: a beállott 
sötét éjszaka megakadályozta őket abban, hogy teljes diadalt aras-
sanak. 

Maga Bhédey Ferencz nem vett részt a csatában, sőt nem is 
kelt át a Dunán. Mialatt a fejedelem Bécs ellen vezette a hadakat, 
ő Pozsonyt védelmezé. Mert Bethlen nem sokat bízott a környék 
német érzelmű lakosságában s különösen Soprony városra gyana-
kodott, hogy távolléteben a császáriakkal szövetkezik. Meg is fenye-
gette a polgárokat, hogy ha szabadságukat szeretik, hűségükben 
állhatatosan megmaradjanak és a magyar hadakat a külvárosokba 
befogadják. Ha pedig a vitézlő rend valami méltó panaszra ád okot, 
mindenek előtt a közelben lévő Bhédey Ferencz generalis főkapi-
tányhoz forduljanak.3) 

1—2) V. ö. Olchváry tanulmányát. (Hadtört. Közi. I I I . évf.) Bethlen 
139. és 144. sz. leveleivel id. h. 

3) Téved tehát Olchváry, mikor azt írja, hogy «első sorban Rhede;/ 



Mikor a szövetséges hadak átkelvén a Dunán, november 27-én 
Ebersdorfhoz, majd Schönbrunnhoz szállottak: a császáriak kerül-
ték a nyílt csatát s egyedül Bécs védelmére szorítkoztak, melynek 
falai között Ferdinánd király nem valami kellemesen érezhette 
magát, mikor Bethlen vitézei a «hostatban» nyargalóztak. 

Most tehát a vezérek elhatározták, hogy a mennyiben a sereg-
nek ostromágyúi nincsenek, az ellenség pedig döntő ütközetre nem 
kényszeríthető : kiéheztetik Bécs városát. Es csakugyan oly szoros 
zár alá vették, hogy Isten tudja mi fog történni, ha a véletlen, 
Homonnay György képében, segítségere nem jő Ferdinándnak. 

Homonnay ugyanis lengyel csapatokkal időközben Magyaror-
szágra tört és november 22-én Bákóczy György seregét tönkre verte. 

Erre a hírre Bethlen Gábor tüstént fölhagyott a vívással és 
hazafelé indult. Minthogy pedig a szövetseges hadak — nála nélkül 
semmit se merve — példáját követték: Becs három napi megszál-
lás után fölszabadult.1) 

A következő év február 4-én a fejedelem fegyverszünetre 
lepett a királylyal. Minthogy őt a magyarországi ügyek hosszabb 
időre lekötötték, Homonnay győzelme pedig Erdelyre is könnyen 
veszedelmet hozhatott volna, mert a moldvai vajda rossz szom-
szédságot tartott és örömest szövetkezett volna Bethlen versenytár-
sával: Bhédey Ferenczet haladéktalanúl visszaküldé Váradra. 

Ettől fogva Erdély kormányzója Bethlen István, katonai 
parancsnoka «fő gondviselője» pedig Bhédey volt. 

De nem sokára nagy dolgok történték. A beszterczebányai 
országgyűlés Bethlen Gábort Magyarország királyává választotta, a 
ki miután a cseh és morva rendekkel újólag szövetséget kötött s a 
török jóváhagyását kinyerte: 1620 szeptember elején már ismét 
támadt. 

A kormányzó szorgalmasan gyüjteté a hadat Erdélyben s 

kelt át a Dunán 8000 emberreU (id. h. 351.); mert az Bethlen Gábor leve-
léből nem következtethető, ellenben a fejedelemnek Sopron városhoz inté-
zett parancsa szerint (Pozsony, 1619. nov. 5.) nyilvánvaló, hogy Rhédej 
Magyarországon maradt. (Tört. Tár 1889. évf. 395. 1.) 

*) Bethlen levele Ebersdorfból 1619 nov. 27-én Szathmár vármegyé-
hez: «Ha a tyrannidesnek követésére kedvünk volt volna, az egész bécsi 
hostatot is porrá tétethettük volna.» Id. h. 145. sz. Gindel]) id. m. 22. 1. 



minthogy a porta magatartása ebben az időben már igen barátsá-
gos volt, a belső nyugalom tökéletesen helyre állott, külső ellenseg 
nem fenyegetett: a fejedelem a váradi kapitányt is a csatatérre 
rendelte. 

Rhédey Ferencz 4000 lovas és lOOOfőnyi gyalog hadával Várad-
ról megindúlva, augusztus végén már a Tiszához érkezett. Itt azon-
ban a fizetetlenségük miatt zúgolódó katonák megtagadták az 
engedelmességet és nem akartak addig átkelni a folyón, a míg 
hátralékos zsoldjukat meg nem kapják. Ebből természetesen kése-
delem támadt, mert Rhédeynek nem volt pénze, a fejedelem kincs-
tárát pedig sok felől igénybe vették, úgy hogy a váradi sereg csak 
szeptember vége felé érkezett meg Bethlen főhadiszállására, Nagy-
Szombatba.1) 

Most maga a fejedelem vette át a fővezényletet és szeptember 
28-ikán Pozsonynál átkelvén a Dunán, Rhédeyvel együtt Hainburg 
ellen nyomúlt s ennek sikertelen ostroma után Lakompakot szál-
lotta meg. De az őszi hadjáratnak kevés eredménye volt, mert 
Lakompak s Kőszeg elesett ugyan, és Dampierre halála kétségen-
kívül nagy veszteség volt a császáriakra, minthogy azonban a 
magyar csapatok több ponton vereséget szenvedtek és Csehország-
ból is rossz hírek érkeztek: a fejedelem, különösen Thurzó Imre 
ösztönzésére, békét ajánlott Ferdinándnak. 

De az alkudozások a fejérhegyi szerencsétlen csata után nem 
vezettek sikerre és Bethlen Gábor, Ferdinánd szigorú föltételeivel 
szemben, a háború folytatására határozta magát. Mindazonáltal a 
hadviselés egyidőre szünetelt, a katonák téli szállásokra vonúltak. 
Rhédey pedig a karácsony ünnepét Szent-Jóbon családja körében 
töltötte. 

A következő év elejen azonban már ismét Nagy-Szombatban 
találjuk, azzal a szándékkal, hogy a morvaországi csatatérre indul-
jon, hol a magyar csapatok Kornis Zsigmond és Horváth István 
vezérlete alatt szerencsésen harczoltak. Mert a főparancsnok Thurzó 
Imre már február közepén visszatért Magyarországba, sőt a dolgok 
folyásával elégedetlen lévén, különböző ürügyek alatt Bicse várába 

x) Tört. Tár. 1886. évf. 656. 1. Bethlen levelei 149. sz. 



vonult. A fejedelem tehát Rhédey Ferenczczel akarta őt helyette-
síteni.. a ki márczius 9-én meg is indúlt Morva felé.1) 

De a sok fáradság, éjjel-nappal való nyughatatlanság a vén 
katonát mar nagyon megviselte. Útközben súlyosan megbetegedett 
s érezvén, hogy utolsó órája közeledik, visszavitette magát Nagy-
Szombatba. Es «mivel hogy az teremtő Isten tudnivaló dolog az 
hogy az embereket úgy teremtette az világra, hogy meg is kellne hal-
niok», le akart számolni a földi gondokkal s 1621 márczius 25-en 
elkészítette végrendeletét. 

Sok szolgálatával, vére hullásával keresett «kevés» vagyonát 
fVleségere és egyetlen fiára hagyta, lelkükre kötvén, hogy ne téko-
zoljanak sőt szaporítsák a jószágot. De ha szerelmes házastársa az 
ő nevét megváltoztatná, azaz hogy halála után ismét ferjhez 
menne — «noha — úgymond — látja Isten arról nem gondolko-
dom ... sőt nem is szomorítom azzal», elégedjék meg tíz ezer forint 
érő birtokkal. A többi maradjon Ferkőre, magtalan halála eseten 
pedig szálljon a Rhódev atyafiakra. 

Meghagyta, hogy a szentjóbi templom kriptájába, gyermekei 
mellé temessek s Kolozsvárott szép koporsókövet csináltassanak 
neki. Koporsóját pedig vonják be fekete bársonynyal s lovait öltöz-
tessék gyászba. Kéri feleségét, hogy Eerkőt nagy gonddal, Isten 
félelmében neveltesse; tudós embersket, főpredikatorokat tartson 
mellette, kikkel maga is gyakorta társalogjon. Különösen figyel-
mébe ajánlotta Pathó Tamás nagyszombati prédikátort, ki a mel-
lett, hogy betegségében vigasztalta, még azt is megígérte, hogy 
hideg testét Szent-Jóbra kíséri s ott egy esztendeig meg marad. De 
János urammal, az udvari pappal ne irigykedjenek egymásra. 

«Végezetre — így hangzik a testamentum utolsó passussa — 
mindeneket elő nem számlálhatok ilyen nehéz és súlyos betegsé-
gemben . . . hanem a mindenható Úr Istennek kegyelmes gondja 
viselése és oltalma alá ajánlak benneteket és a mit egymás ellen 
vétettünk édes atyámfia az mi életünknek rendiben, arról egymás-
nak szívünk szerint megbocsássunk».2) 

*) U. o. 248. és 250. sz. A fejedelem 1621 márczius 12-én (pénteken) 
írja Thurzó Imrének: «Rédei uramot keddenm expediáltam» u. o. 253. sz. 

2) A végrendeletet kiadtam a Tört. Tár 1884. évf. 134. 1. 



Földi számadásával rendben lévén, nem volt többé maradása 
Nagy-Szombatban, haza kívánkozott meghalni. Útnak indúlt tehát 
abban a hitben, hogy feleségét, gyermekét még egyszer látni fogja. Nagy 
kíséretet nem vitt magával, mert a föld a merre haladt, mindenütt 
Bethlen Gábort uralta. Hat pej ló által vont szekerét belső szolgáin 
kívül Csatári János hajdú hadnagy követte, csekely számú fegyve-
res néppel. 

Ez alatt történt, hogy Széchy György elpártolván Bethlentől, 
Murányba zárkózott s a szomszédos várak kapitányait alattomban 
Ferdinánd hüségere csábította. Legelsőben is Herencsényi István 
hajlott szavára, a ki ápril 9-én Füleknek a felső várát meglopván, 
az őrséget Ferdinándnak kötelezte.1) 

Mikor Rhédey Dévény alá érkezett, szolgái egy parasztem-
bert hoztak elibe, a ki Fülekről levelet vitt Zólyomba. Értesülvén 
az árulásról, tüstént vissza adart fordulni, de hitvány szolgái «neki 
biztatták, hogy elviszik ők, mellette mind készek meghalni», csak 
előbb fizessen meg nekik. így vitték bele a halálos veszedelembe. 
Mert mikor Rimaszombat alatt, a szabadkai mezőben járnának, 
Daróczy István, a Ferdinándhoz pártolt magyarok kapitánya, nagy 
véletlen rajtuk ütött, elnyomta, lefegyverezte őket s a magával 
tehetetlen, ven, beteg embert Fülek várába hurczolta. De már akkor 
szegény fejének csak koporsó kellett.2) 

Rhédey szerencsétlenségének híre gyorsan befutotta az orszá-
got. Az első napokban bizonyosat ugyan senki se tudott felőle, mert 
az emberek szokásuk szerint sok mindent beszeltek, de a Bethlen 
pártiak általánosan Széchyt gyanúsították, ki a fejedelemasszony-
nak 1621 ápril 14-én kelt levele szerint 5—600 főnyi hadával 
Rhédey «útját tolvajul megállotta és megharczolván szolgáival, ö 
magát megfogatta és Muránban felvitette».s) 

!) u. o. 1879. évf. 205. 1. Csatárit is elfogták. L. Bethlen levelei 286. sz. 
2) V. ö. Tört. Tár 1879. évf. 208. 1. Bethlennek feleségéhez intézett 

levelével 1621. ápril 29-ről (ü. o. 1882. évf. 124. 1.) Daróczy támadása nap-
ját teljes bizonyossággal megállapítani nem lehet. A fejedelem 1621 ápril 
11-én még nem értesült róla, de a fejedelemasszonyhoz ápril 14-én már 
elérkezett a hír Kassára, hogy Rhédey fogságba került. — Minden valószí-
nűség szerint ápril 10-én Nagy-Pénteken történt. 

3) Tört. Tár 1885. évf. 811. 1. 



Bethlen Gábor még akkor sem akart hinni Szechy György 
ártatlanságában, mikor Daróczy bűnös volta nyilván való lett. 
Fenyegetőzött, hogy rettenetes bosszút áll rajta és jószágait porrá 
téteti. És mialatt hadaival az áruló Herencsényi megbüntetésére 
indult s Bákóczy Györgyöt is Fülek alá rendelte; azalatt a várbeliek 
fölállították Bhédey Ferencz ravatalát s bársony dolmányban, 
mentében koporsóba tettek. Megadták az utolsó tisztességet az 
egykori kapitánynak, a ki Fülekről indult ki a nagy világba s oda 
tért vissza megha ln i . . . 

Olyan csendes ember lett belőle, hogy oda künt a zajos for-
rongó világban egészen megfeledkeztek róla s már csaknem két 
hét óta őrizték a íülekiek, mikor Thurzó Szaniszlónak eszébe jutott, 
hogy el is kellene temetni «az szegény üdvezült urat». 

De az őrség nem akarta kiszolgáltatni, csak oly föltetel alatt, 
ha a fejedelem cserebe minden rabját elbocsátja. Erre aztán — elég 
későn ugyan — Bethlen Gábor is föllepett s Bákóczyval, Péchyvel, 
Alaghy Menyhérttel ráriasztott Széchyre, hogy adassa ki a testet, 
máskülönben lakolni fog. 

Széchy válaszában mindenekelőtt visszautasítja azt a vádat, 
hogy Bhédey szerencsétlenségét ő okozta volna, jó lelkiösmeretevel 
bizonyítván, hogy a támadás híre és akarata nélkül történt, «kit 
megértvén — írja május 3-án — minthogy nekem is szegény szintén nem 
idegenem volt, csak elhülék belé és nem keveset búsultam rajta». 
Biztosítja továbbá Bákóczyékat, hogy a holt test kiadása eddig is 
csak azon múlt, hogy még őt erre senki sem szólította föl s így 
nem tudta volna hova küldeni stb.1) / 

Ugylátszik azonban, hogy Széchj szokása szerint, most is csak 
ravaszkodott, vagy talán a fülekiek ellenezték a dolgot s ennek 
tulajdonítható, hogy a halottas menet csak május 19 én érkezett 
Kassára. Itt aztán Bethlen Gábor a környék főnemességével egy 
darabig maga is a koporsó után haladt, a fejedelemasszony pedig 
a gyászkísérettel Szent-Jóbra utazott.2) 

Nemsokára Daróczy Istvánt is utolérte megerdemelt bünte-
tése. A fejedelem vitéz kapitánya, Egry István, Pálffy hadát Zólyom-

J) Széchynek 1621. május 3-án kelt levele. Tört. Tár 1886. évf. 20. 1. 
s) U. o. 1886. évf. 30. 1. 



nál megvervén, a vezérrel együtt őt is elfogta. Nem tagadhatta a 
dolgot, mert Rhédey 6 pej lovát nála találták, sőt még az öve is a 
derekán volt. Bethlen Gábor Váradra küldé, hogy «megkínozván, 
tüzes fogókkal megfogdostatván, azután karóba verjék; az szegény 
keserves asszony hadd érhesse meg büntetését az uráért való lat-
roknak.i)1) 

De a «keserves asszony» úgy látszik csak akkor vigasztalódott 
meg tökéletesen, mikor pár évvel utóbb Bethlen István felesége 
lett. Különben tisztelet, becsület adassék neki, mert Rhédey Ferkö-
ben olyan fiat nevelt a hazának, kit az erdélyi rendek 1657-ben 
fejedelemségre méltattak. 

D r . KOMÁROMY ANDRÁS. 

5) U. o. 1879. évi. 208. 1. 




